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 بسم هللا الرّمحن الرحيم

، وأشهد شديد العقاب، غافر الذنب وقابل التوب لصواباحلمد هلل الرحيم التواب اهلادي إىل ا
صلى هللا عليه وسلم  ، أشهد أن حممدا عبده ورسولهبامللك الوها ، أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له

 وعلى سائر اآلل واألصحاب وسلم تسليما كثريا .

 أما بعد .

ظهرت  ،بيقي وهي فرع من فروع اللسانياتاللسانيات التطبيقية كما عرفت هي علم الّلغة التطف
املشكالت  متعددة تستثمر نتائجه يف حتديد وهي علم قائم ذو أنظمة علمية ،اللسانيات العامة بعد

 .ووضع حلول هلا الّلغوية

فاللسانيات التطبيقية تتقاطع مع التعليمية والبيداغوجيا والرتبية حيث تنقل املفاهيم والنظر�ت إىل 
) ومن فروع اللسانيات التطبيقية ل(نعوم تشومسكي »النحو الكلي«املستوى التطبيقي متأثرة بنظرية 

 صناعة املعاجم...اخلو  أمراض الكالمو   الرتمجة

هذه  حدأن موضوع حبثي يف ختصصي كان يف اللسانيات التطبيقية وتعليمية الّلغات فكا أنّ امب
 ». وي لدى التلميذ يف مرحلة التعليم املتوسطغتطور املعجم اللّ « :عنوان ومستهوقد   عالفرو 

عرفت يف  ،في بلدي اجلزائر اليت أصل سكا�ا من سكان مشال إفريقيا أو املغرب العريب حالياف
جلزائر وجند يف اهناك عدة هلجات بربرية واليت مازال بعض سكان املناطق يتكلمون هبا  القدمي ابسم الرببر

على ،  هلجاهتا احملليةتنسب إىلاليت كهذه اجملموعات   التوارق......اخل ،القبائل ،األكثر اشتهارا: الشاوية
القبلية ال يستطيعوا التفاهم  تمعظم هؤالء السكان ذوي االنتساابهذا هو أّن أّن ما جيدر ذكره يف كل 

 ال وهي الّلغة العربية.أغة احلضارية والثقافية املشرتكة دون اللجوء إىل اللّ  فيما بينهم

 ظهرت يف شكل أصوات، االجتماعية  فالّلغة ظاهرة اجتماعية تنشأ كما ينشأ غريها من الظواهر
ولذلك  ،اطر� من معان واحاسيس ومدركاتلتعبري عما جيول خبلميزة مركبة ذات مقاطع وكلمات مت

 فيما يلفظونه من املفردات والعبارات. حينما يشرع الطفل يف تقليد أبويه واحمليطني به الّلغة هي

هي ابنة اجملتمع  ،كما ثبت يف العلوم االجتماعية،  هباكما يتأثر ويؤثر الناطقون   ،فالّلغة تتأثر وتؤثر
فالّلغة حصيلة يتكلم هبا الشعب وختتلف من  ،وتتأخر إذا أتخر ،ركائزه تتطور معه إذا تطوروإحدى 

فاحلصيلة الّلغوية اليت يتكلم هبا جيل اليوم ليست نفسها اليت يتكلم جيل القرن التاسع عشر  ،جيل ألخر
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املعرفة العلمية  يف وصفه بعصر ال يرتددفإّن  ،فلو يطلب من جيل اليوم أن حيدد معامل العصر احلايل
 هاملني بذلك قيمة الّلغة العربية.والثقافة الرقمية 

» العلم فضيلة واجلهل رذيلة« فليتخذ جيل اليوم العربة من الفيلسوف (سقراط) قدميا حني قال:
فنود لو نكون أمثاله ولكن لكل عصر أوصافه ولوال جهود  ،فقد دفع حيته مثنا لعلمه وجهل قومه

يل السابق ومن ركائز ليتم اجليل الالحق ما قدمه اجلولني الذين حرروا لنا كل ما فاتنا العلماء وإتقان األ
وتشحذ الذمم ، ّلغة هي اليت تصقل العقول واهلممفال ،الّلغة اليت حافظت على أعمال األولني ،هذا العلم

 وتغرس القيم العالية يف النفوس الواعية .

حىت أّن الدخيل عليها من  ،وحدة متينة ال تقبل التفككإّن الّلغة العربية جزء ال يتجزأ من 
وإذا ما وجدت فيه إلتواء حشرته يف زمرة  ،األلفاظ والعبارات تصطبغ بصبغتها فتجري عليه قواعدها

او منعته من الصرف وأسلبت عليه حلة العربية وهذا ما يود أن يفعله املعلمون ابلدارجة داخل  ،املبنيات
  .املدارس اجلزائرية

فال يراد أن  ،وال األمساء ابملسمياتالسهل ابلصعب وال األعراض ابجلواهر  يعوضال جيب أن 
وإّمنا يراد أن جنعل تعبريا تلقائيا طبيعيا  ،ومدلوالت أخرىا قاموسا نشرح ألفاظه مبعان جنعل من تدريسين

 ينبعث من شعور� وحاجاتنا لنكون �طقا عربيا يفهم ويعي ما يقول.

 ،مبعثر األفكار لتنظم وتستغل بنظام ،كما هو احلال يف نظام قانون املرورسة يدخل املدر فالطفل 
اال وظل  ،ومهما فتحت أمامه مجيع املشاكل أستسهل له الصعوابت وأطلنا له مدة اإلقامة يف املدرسة

ل وضعف وأصبح كل حمصوله �قص ينتج عنه بعد طول حتجر يف اخلياعاجزا على التعبري العريب الفصيح 
ودربناه على استعماهلا  ،إن حنن مل نستعمل معه الّلغة يف كل طور من أطوار حياته بيننا ،يف ملكة التعبري

فلنحاول أن خناطب هبا أبناء� يف البدء هبا ولنستمر معهم  ،والتعبري هبا حىت خارج أوقات التدريس
فإذا ما تيقنوا أنّنا مصرون على  ،غريهاأخرى  لغة أو هلجة ّلغة والعزم والتصميم دومنا االلتجاء إىلبنفس ال

أقبلوا عليها وحتدثوا معنا هبا  ،أنّه يستحيل أن نقبل منهم لفظا يف غريهافأذعنوا وأدركوا  ،خماطبتهم هبا
 وسيجد ال حمال بعض الصعوبة يف البداية لكن سرعان ما تزول وتصبح خماطبتهم لنا طبيعية تلقائية.

طبيعية يف احلياة  ،موضوعية ،تعليمية ،عدة جوانب منها وجدانيةفكدلك للموقف التعليمي 
بدين عقلي للمتعلم نتيجة   ،أخالقية بقصد منو شامل متكامل ،دينية ،موسيقية،وهناك خربات لغوية 

 وليس املادة التعليمية.، الفردية يف جمتمع حموره املتعلم الفروق
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املالئمة ليرتك احلرية املتعلم ليعرب كيف يشاء عن حاجاته فدور املعلم هو توفري البيئة التعليمية 
 .وحرية التفاعل مع االصدقاء فيكون دور املعلم هو الزرع اجليد ليحصد حمصول جيد

كما أنّه قلب كل جمتمع وبه يقاس تطور األمم وكان املادة التعليمية   ،املتعلم ،التعلم أقطابه املعلم
 من أهم البحوث اليت تنصب عليها جهود العلماء وخاصة علماء النفس الرتبوي. 

فالتعلم نشاط ذايت يقوم به املتعلم ليحصل على معلومات جديدة ويكون مواقف يستطيع 
 بواسطتها أن جيابه كل ما يعرتضه من مشاكل يف احلياة.

علم هي متكني املتعلم من احلصول على معلومات مل يسبق له أن تطرق حل التامن مر وكل مرحلة 
فاملؤسسات التعليمية هي مكان  ،درسية جديدة على اختالف أنواعهاإليها ومواقف جديدة وأعمال م

ة وتوجيه الصحيح لسلوك للمتعلمني وذلك بقيامه بواجباته املهنيعظيم للمعلم أن يفهم كيفية التعلم 
 .تعلمنيامل

ه من قبل أما ابلنسبة للمتعلم فهي املكان األعظم حبيث يكتسب كل ما هو جديد مل يكن قد رآ
بني مرحلة دراسية وأخرى تليها حيث حيصي الفرق بني خرباته السابقة وبني ما هتيء له فالفرق يكتشفه 

 الفرص ما هو ما مقبل عليه يف املرحلة الالحقة

 اختيار موضوعي:فمن هذا املنطلق اقتضى علي 

مرتكزة على املتعلم ابلدرجة  » تطور املعجم الّلغوي لدى التلميذ يف مرحلة التعليم املتوسط «
 حماولة االجابة على اإلشكالية التالية: األوىل

إىل أي مدى يتأثر التلميذ ابنتقاله اىل مرحلة التعليم املتوسط وما تطور الذي يشهده معجمه -
 الّلغوي؟

 الفرضيات اليت اقرتحتها كانت كااليت:أما -

 ? كيف أهيء التلميذ للتأقلم يف هذه املرحلة (مرحلة التعليم املتوسط)-
 ? كيف أساعد التلميذ على توظيف مكتسباته السابقة-
 ? طهكيف أوجه التلميذ الستعمال ما اكتسبه يف حياته وحمي-
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تدين مستوى إصالحات الرتبوية و وكان سبب اختياري هلذا املوضوع خاصة يف عصر� هذا عصر 
الّلغة العربية لدى أبناء� يف مراحل التدريس املختلفة يف اجلزائر وكذلك بعد اطالعي على مستوى بعض 

 علمتانّه يتعلق ابملخاصة  ،أكثربه املؤسسات التعليمية وقرآيت لبعض املقاالت يف االنرتنيت وزاد اهتمامي 
 .يف عصر أصبح فيه من يتكلم ابلّلغة العربية الفصحى يتعرض لنوع من الصخرية من قبل أصدقائه 

وضوع كما ذكرت سابقا هو املتعلم نفسه فمن الناحية الذاتية وكان الدافع األكرب الختياري هلذا امل
دون أن نعطيه ه إبعطائه كل شيء جاهز دألننّا أصبحنا نقتل روح البحث عن ،كياين املتعلم وتكوينيه  هز

ويثري اهتمامه وفضوله اجتاه التعلم حىت يشارك بفاعلية ويبحث  ،موقف أو إشارة تلفت نظره إىل املادة
 ويعمل بنشاط وحيوية.

برجمته ودفعه حىت ت أما من الناحية املوضوعية فشد انتباهي مجود املتعلم خارج دور التعليم  فارأتي
 املعرفية والنفسية واستخدامها يف حياته االجتماعية. الّلغوية يستطيع االندماج يف تطوير وتنمية مكتسباته

انتهجت يف كتابة املذكرة طريقة سهلة مّيسرة فيها ما يتخذه اجلميع لكتابة حبوثهم فمنهجي هو  و
فالوصف متثل يف يذ يف هذا امليدان الفسيح للتالماملنهج الوصفي التحليلي الذي كان خري مساعد 

(التعليم، املعلم، وىل للتعليم املتوسطة للتعليم االبتدائي واملرحلة األوصف املرحلتني النهائيالفصلني األولني 
   ...اخل)املتعلم

ى املتعلمني وإعطاء بعض حتليل االستبيا�ت املوزعة عل أي الفصل الثالث أما التحليل فتمثل يف
 .املالحظات

 قسم عمل إىل:حبثي أن أاقتفت خطة 

 قدمة: كانت توطئة وتعاريف بسيطة جملال حبثي وحنن بصدد التحدث فيها عن:م-

 العريب التأصيلي للموضوع حتدثت فيه عن تكون املعّجم ،كان اجلانب التأسيسيمدخل:  -
 واالستفادة منه . واملعّجم الّلغوي للتلميذ وكيفية استخدامه

 : إىل ثالثة فصول فعنونة االول كانوكان تقسيم املذكرة -

 التلميذ ومعجمه الّلغوي يف مرحلة التعليم االبتدائي وكان مكون من ثالثة مباحث.-
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 مث عرجت على الفصل الثاين بعنوان: 

كان مكون من ثالثة مباحث كان مركز و التلميذ ومعجمه الّلغوي يف مرحلة التعليم املتوسط -
 حبثي كما شرحت بعض املصطلحات التعليمية.اهتمام 

 وعقبت على ذلك يف الفصل الثالث بتحليل بسيط لبحثي املتواضع من خالل عمل ميداين
 يف االستمارات املوجه هلم.بل التالميذ ابالعتماد على ما قدموه قبشكل مفهوم مؤيد بدليل واضح من 

وتقدمي ارشادات وتوجيهات  اقرتاحات ملا جاء فيها منالبحث عبارة عن نتائج خامتة كانت و -
 .لتكون اشبه بركائز متينة لبناء تربوي وتعليمي يف اجلزائر احلبيبة

املؤلفني املعروفني واخرى للسانني عاملني كانت أغلبها ، ملراجع اليت استلمت منها جزائريةمن أهم ا
الت اليت سبقتين يف كما استفدت من املذكرات واجمل  ورقية وفئة منها من املكتبة االلكرتونية  وكلها متوفرة

منها. دراسات يف اللسانيات التطبيقية لدكتور (أمحد حساين) ودراسات وحبوث يف  هذا امليدان
 اللسانيات العربية لدكتور(عبد الرمحان حاج صاحل)

 

                                                                               

 خريات نعيمة                                                                            

 2014جويلية 15يوم                                                                            
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 دخــــلامل
 

 نشأة املعّجم الّلغوي وتطوره:

تتجسد يف الكالم .» ميع الناسجلهي معطى اجتماعي عام «سوسري): الّلغة كما عرفها (فر�ند دي
كل جمتمع هناك   ففي ،األساسيةيزات البلد ومن مقوماته فهي ميزة من مم ،الذي بدوره أداة تواصل بني الناس

ليم لغة تواصل بني أفراده تكون رائجة بينهم وتعرف ابلّلغة األم حتتل املرتبة األوىل يف األسرة واجملتمع وحىت التع
عربية هوية ألبناء يتعلمها الطفل يف ظروف رمسية مث تنتقل معه إىل املراحل التعليمية األخرى .حيث تعد الّلغة ال

ين والعادي وعلى خمتلف العلوم واملعارف مجيعا وأداة لإلفهام والتعبري العلمي والففهي وعاء  ،األمة العربية
ووسيلة للتأثري يف العقل وأبداهتا الفنية يصل املتعلم إىل معرفة ثقافته والتحكم فيها أبلة توصله مع  ،املستو�ت

 اجملتمع واإلنسانية مجعاء.

أّن دستور الدولة ينص  نا نالحظلى نطاق الساحة القومية فإنّ عواقع لغتنا العربية  _ إذا ألقينا نظرة على
على أّن الّلغة العربية هي الّلغة الرمسية للدولة إال أّن املمارسات تدل على العكس، وما نعيشه وما ينطبق على 

 )  1ة(أرض الواقع يدل على ذلك فجل املمارسات إما ازدواجية الّلغة أو الّلغة األجنبي

 التعليم املتوسط.واملرحلة  االبتدائيالتعليم وما يهمنا هو الّلغة العربية يف العملية التعليمية للمرحلة 

م لغوي لبأس به من الكلمات جّ عربية وهنا يكتسب التلميذ معفأغلب املواد يف املرحلة االبتدائية تعلم ابلّلغة ال
 جي.ر املؤسسات التعليمية أو يف احمليط اخلا مها لتعبري والتواصل مع غريه سواء داخلستخدفي

مزود بلغة البيت وهي لغة األم وابلتدرج يتعلم الّلغة العربية الفصحى  تعليم االبتدائي يدخل املتعلميف ال
 إال أن يصل إىل �اية املرحلة االبتدائية لينتقل إىل املرحلة األساسية ليطور معجمه الّلغوي.

نظام يتناول معىن أو معاين الكلمات والتغريات الصرفية اخلاصة هبا وبعبارة  مستوى املعّجم أو القاموس:
أخرى فإّن املستوى هو الذي يتناول دراسة مفردات من حيث الصورة والداللة معا حبيث يتوىل وصف الكلمة 

لتغريات الطارئة ئي احملمول، ودراسة الداللة دراسة سكونية ودراسة اترخيية لتبني مظاهر اوعالقتها ابملعىن اجلز 
 النظر يف حياهتا وموهتا، وأصيلها من دخيلها .حصائها و عليها كما يعمل على تصنيف املفردات وإ

-املؤمتر اخلامس–جملة اجمللس العاملي للغة العربية ابلتعاون مع وزارة الثقافة السورية - »الّلغة العربية ومشروع األّمة احلضاري «حممد سيد -1
 .5ص2008دمشق

 

 
1 

                                                           



 دخــــلامل
 

وابختصار خيتص هذا املستوى ابملفردة املستقلة عن الرتكيب ولكنه ال يتجاهل ما ميكن أن حتمله املفردة 
  )1من معان جزئية.(

غة إال يف عصر متأخر " على ما ألفوا من كتب اللّ مصطلح "املعّجممل يطلق العرب  القاموس أو املعّجم:
مسيت به كتب للطبقات أو الرتاجم  جدا، إن كانوا قد عرفوه منذ القرن الثالث هجري (القرن الثامن ميالدي)،

 هـ) .317هـ _214مثل "معّجم الصحابة" (أليب القسم البغّوي)(

) زمنا طويال من البحث والدراسة واالستعمال حىت صار وقد انشغل الدارسون بقاموس (الفريوز أابدي
الّلغوي خاصة فإذا مسعت كلمة "قاموس" انصرف الذهن إىل مفهوم املعّجم عندهم كل معّجم لغّوي قاموسا، 

املولد لكلمة (قاموس) اليوم إىل إقراره من قبل  راضه وانتهى األمر ابملعىنوشكله وأغ ،وبغض النظر عن حجمه
 جممع الّلغة العربية يف القاهرة.

ترجع يف أصلها إىل الكلمة  :Dictionnaireالقاموساألصل يف مفهوم القاموس و املعّجم: 
الذي يدل على (جودة األداء) يف احملادثة فهو Diction)وأصله اثبت (Dictionariumالالتينية

جيمع بني دفتيه الئحة من املداخل املعجمية اليت حتقق وجودها ابلفعل يف لغة من  على مؤلف يستعمل للداللة
 اللغات كما ختضع لرتتيب وشرح معنني.

 ...»الصناعة اليت تتوق حصر الئحة املفردات ومعانيها «ويعرفه (فاسي الفهري)بقوله: 

ملعلومات ختص النطق واالشتقاق  يقدم املداخيل املعجمية مصحوبة«وتعرفه (ليلى مسعود)بقوهلا: 
 )2( »واملفردات والتعاريف واألضداد....

الفهم ، يشرح املعاين املستعصية عن يف العربية مشتقا من (أعجم) مبعىن إزالة االهبام والعجمة املعّجم:
اجملموع ،كما يدل على ة استعماله من اهتمام لسان العرب، يستمد شرعيفهو بعد نفسي ومعنوي عميق

فرتض والالحمدود من الوحدات املعّجمية اليت متتلكها مجاعة لغوية معينة بكامل أفرادها بفعل القدرة التوليدية امل
 اهلائلة للغة.

هو املخزون املفردايت الذي ميثل جزءا من قدرة املتكلم املستمع «_يعرفه (الفاسي الفهري) بقوله: 
  »الّلغوي

 67-45ص  2010د. ابن حويلي األخضر امليدين "املعجمية العربية" دار اهلومة للطباعة والنشر والتوزيع _ اجلزائر ط-1
 94ص2012_ د. حسن محائز "التنظري املعجمي والتنمية املعجمية" عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع _األردن ط2
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إدراج جمموعة من املصلحات تنتمي إىل حقل  املعّجم يقتصر على« _تعرفه (ليلى املسعودي) بقوهلا: 
 )1(».معريف حمدد وال تكون مصحوبة ابملعلومات اليت جيدها يف القواميس

  :ملعّجممصطلح ا

يتسم لفظ معجم من حيث اشتقاقه بشيء من الطرافة الّلغوية فمن املالحظ أّن (املعّجم) مشتق من 
ومنها اها األصلي ضد اإلابنة والوضوح "االهبام والغموض" أي أّن العجمة يف معناملادة (ع .ج .م) اليت تفيد 

 يشتق: عجمّي وعجماء وأعجمّي وأعّجمية.....اخل

  اآلية رقموهذا لسان عريب مبني﴾  :﴿ًلسان يلحدون إليه أعجّميهلالج لج هللا ويف القرآن الكرمي قول
 النحل. من سورة103

عريب، ومؤكد عند ذوي النظر أّن "املعّجم" لفظ مشتق من "اعجم" فيكون معىن "أعّجمي" هنا نقيض 
 الفعل املزيد ابهلمزة والدال على معنني:

عن املعىن، أعّجم الكالم: أي غمضه وأهبمه وكل   األصلي هو اإلهبام وعدم اإلابنةمعىن املعىن األول:
 )2(عن الفهم... إذا اعتاص ل أعجم وأعّجمي وكالم معّجممن مل يفصح عن الشيء فقد أعّجمه ومنه رج

والتنقيط  ،يقال :أعجم احلروف إذا نقطها ،ض األول ليدل على البيان والوضوحاملعىن الثاين: معىن يناق
  يعين إزالة العجمة، اإلهبام عن احلروف.

  مصطلح املعّجم يف التحديدات املعاصرة:

يضم مفردات لغوية مرتبة ترتيبا معينا، كتاب   ،قاموس:«... االساسي نفسه أبنّه  م العريبيعرف املعجّ 
 ».وشرحا هلذه املفردات، أو ذكر ما يقابلها بلغة اخرى...

من التصرف يف مع شيء  ،الف اللسانوالتحديد من حيث الداللة مكرور يف معاجم متعددة وابخت
 اللفظ ونستقي من املراجع احلديثة بعض ما جاء يف حتديد مصطلح "معّجم" فنجده:

 كتااب يتضمن مفردات الّلغة مع شرح معانيها .-1

 95د. حسن محائز " التنظري املعجمي والتنمية املعجمية" ص-1
 68-64د. ابن حويلي األخضر ميدين "املعجمية العربية" ص-2
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ويعرف ابلقاموس مجعه "معجمات"  ،ع شرحها املرتب على حروف املعّجمديوان ملفردات الّلغة م-2
 ومجعه بعضهم على "معاجم".

 ديوان ملفردات الّلغة مع شرحها.-3

الّلغات، ويثبت هجاءها خالصة القول : املعّجم يشري إىل ذلك الكتاب املرجعي الذي يضم كلمات 
 .ونطقها وبنائها، وداللتها وأصوهلا واستخدامها ومرادفاهتا واشتقاقها وما يقابلها يف األلسن األجنبية

ترتب املادة املعجمية يف مداخيل بصفة عامة حبسب الرتتيب األجبدي أو رفق املوضوعات أو مبا يسمى 
 الستعماهلا. احلقول الداللية متبوعة بتحديداهتا وتدعم بشواهد

 مصطلح املعّجم يف  ضوء البحث اللساين املعاصر:

ويوضح يف مقابلها ما  ،بقة انّه مؤلف حيوي كلمات الّلغةيستخلص من التحديدات "املعّجم" السا
يناسب من حتديدات وشروع يف نظام ومنهج يساعد القارئ على إزالة إهبام يف معىن أو ز�دة مداركه الثقافية 

غب الكشف عنها، وإذا كان املعّجم حيتوي مضامني حياتية فإنّه يكتسب بذلك صفة التغري  يف مواضيع ير 
يف لسانه التطور والتحول النفسي واالجتماعي واحلضاري للقارئ  مايقتضيهوالتبدل بصورة متحركة حبسب 

 املعني...

 املعّجم الّلغوي:

ّلغة املرصودة وفق متثيل مجيع مفردات ال ويسمى أيضا معجم الكلمات، ويتسم ابلتوسعية ألنّه يسعى إىل
ويعاجلها معاجلة تربوية بشكل عام ويبدو املعّجم من الداخل مكون من تتابع متواصل   ،حاجة املستعمل

للمعلومات أو الشروح الكفيلة بتوفري  أجوبة لكل التساؤالت اليت حول كلمة ما، وهو لغوي ألنّه يهتم إبعطاء 
واستعماالهتا ومستويتها معلومات حول طبيعة الكلمات وأنواعها النحوية، وصيغها اخلطية والصوتية، ومعانيها 

 التارخيي لظهورها أو حبسب نظام ترددها. والبحث يف أصلها مرتب حسب املسلكالّلغوية 

إحصاء وحدات وميكن أن يظم املعّجم الّلغوي إىل جانب الكلمات البسيطة كلمات مركبة وعبارات و 
 )1من الكلمات القدمية واحلديثة....( ،صرفية ذات معان خاصة

  94"املعجمية العربية" ص د.ابن حويلي األخضر امليدين-1
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يف التعليم االبتدائي يدخل الطفل وهو مزود بلغة البيت، هي اللغة العامية وابلتدرج  :يةأقطاب الرتب
أن يصل �اية املرحلة االبتدائية، لينتقل إىل مرحلة التعليم املتوسط ومن أقطاب هذه يتعلم اللغة الفصحى إال 

 العملية التعلمية التعليمية هم:

واملساعد يف  بويةهو املسطر واملهيمن يف املوقف التعليمي فهو مبثابة حجر الزاوية يف العملية الرت  املعلم:
 حتقيق أهدافها، ومن الشروط املتوفرة فيه هي:

 أن ميتلك القدرة الذاتية يف اختيار املضامني وطرائق تعليمها.-1
 )1ليغ....(أن حيسن استغالل الوسائل التعليمية املساعدة يف عملية التب-2

يتحكم فيها املستوى العقلي والزمين كما وجب أن هو الشخص الذي هتيأ ملرحلة تعليمية معينة  املتعلم:
وعادات وانشغاالت بغية اكتساب املهارات والعادات الّلغوية الذي يطمح تتوفر فيه قدرات واهتمامات 

 اجلوانب التالية:األستاذ تعليمها له، مع مراعاة قدرات واستعدادات املتعلم يف 

 نضج املتعلم ومطابقة هذا النضج للمواقف الرتبوية والفرص التعليمية اليت يتعرض هلا-1
 اهلدف الذي يسعى املتعلم إىل حتقيقه وصلته مبا يتعلمه،-2
 )2اهتمامه مبا يتعلمه ومحاسه له وشغفه به حىت يتكون لتعلمه جدوى..(-3

الّلغوية واحملددة مسبقا يف املقررات والربامج املعدة من طرف اخلرباء هي تلك احملتو�ت  املادة التعليمية:
 )3واملختصني يف شؤون التعليم وموزعة على أطوار التعليم املختلفة...(

وتكون املادة التعليمية عن طريق الّلغة العربية (الّلغة الرمسية) لنقل املعرفة واخلربة من املعلم إىل املتعلم، 
أكرب رسول مل تنته رسالته بعد يف اجملتمع، وهي أصرة من أواصر القومية العربية مشعة  ومن جيل ألخر وهي

ولغة أبنائنا املتمدرسني، ويقول عنها  هلالج لجكالم هللا بنورها على احلضارة اإلنسانية إذ بشرت ابإلسالم يف  
العربية أن تكون الّلغة الثانية لكي تتطور الرتبية يف فرنسا ينبغي للغة « املستشرق الفرنسي (هنري أوسيل) : 

  ! فما ابل الطالب العريب» حىت يتعلم الطالب الفرنسي عمق التفكري

_أ_حممد أمحد كرمي _ أ_فاروق شوقي البوهي "املدخل يف العلوم الرتبوية والسلوكية" شركة اجلمهورية احلديثة لتحويل طباعة الورق مصر 1
  57ص2003ط
ريب واملناهج احلديثة _أ_ربيعة اببلحاج "مالمح تعليمية الّلغة عند ابن خلدون" مذكرة لنيل املاجستري ختصص علوم األلسن الع2

 50ص2009_2008
 74ص2000 1حقل تعليمية الّلغات" ديوان املطبوعات اجلامعية ط–_د.أمحد حساين "دراسات يف اللسانيات التطبيقية 3
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لكن الّلغة العربية اليوم تواجه صعوابت يف توصيلها للناشئ، وتلك الصعوابت ال تكمن يف طبيعتها 
 )1لكن يف تلك القوانني والضوابط اليت تفسرها يف ظل تعليمنا احلايل...(

 رف، وهي قوانني الّلغة واملعرفة.ما جنده عند الطالب احلاليني جييدون الصعوابت يف النحو والصهذا 

وملعرفة مستوى التلميذ ونقاط ضعفه وقوته وجب على املعلمني واألخصائيني وضع أدوات التدريس ومن بينها 
املعلمني ومن أهداف ادوات التقومي واالختبارات والقياس لتحدد جودة التعليم ومستوى املتعلمني واداء 

 التدريس:

 التقييم الذايت، يساعد املتعلم على تقييم عمله ملعرفة مدى جناحه يف مهنته التدريسية.-1
 ترفيع الطالب من سنة دراسية ألخرى . -2
 التشخيص، مساعدة املتعلم للتعرف على نقاط القوة والضعف يف املواد املختلفة.-3
 إتقانه للمادة. قياس حتصيل املتعلم ومدى-4
 ).2(إعالم األولياء، ال يعرف األولياء مستوى أوالدهم إال عن طريق االختبار وتقومي املعلمني...-5

 وسائل التعليم األساسية:

الوسيلة التعليمية هي جمموعة من املواد واألدوات اليت ال تعتمد استخدام األلفاظ وحدها وإّمنا تعتمد 
املباشرة وغري املباشرة حيث يستخدم املتعلمني فيها حواسهم املختلفة من بصر على استخدام اخلربات احلسية 

ومسع وشم وتذوق وتعرف أيضا على أّ�ا وسائط تربوية يستعان هبا إلحداث عملية التعليم وميكن القول: إّن 
واجلهاز الذي مت واملتعلم كال من املادة التعليمية أو احملتوى أو اإلدارة م  الوسيلة التعليمة هي عبارة عن تركيبة تض

 من خالله عرض هذا احملتوى حبيث تعمل على خلق اتصال كفء للوسيلة التعليمية.

والوسائل التعليمية ليست كما يتوهم البعض اّ�ا شيء إضايف يساعد على الشرح والتوضيح فقط أو إّ�ا 
ب أن تشرتك فيها األيدي اليت جيأعدت لتجميل حائط القسم، بل هي جزء ال يتجزأ من عملية التعلم 

 واحلواس لتكون �جحة مالئمة للفطرة، وهناك وسائل بصرية، وسائل مسعية، وسائل مسعية بصرية.

فالكتاب هو وسيلة تعليمية ال ميكن االستغناء عنها يف مجيع املراحل التعليمية، لذا اختذته كنموذج 
 ملوضوع حبثي.

 18ص2008_د. جناح كبة "مقارابت بني الّلغة وعلم النفس" مؤسسة الطريق للنشر والتوزيع _عمان ط1
 68-64_أ_أمحد حممد الطيب "التقومي والقياس النفسي والرتبوي" الكتب اجلامعي احلديث االزاريطة االسكندرية ص2
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 املتعلم ومعّجمه الّلغوي:

هو البناء اإلدراكي للفرد، أي تغري أداء الفرد  التعلم غوي يف مرحلة التعليم االبتدائي:اللّ  املتعلم ومعّجمه
التكيف مع  أو تعديل سلوكه من خالل اخلربة واملراس، عن طريق إشباع احلاجات وبلوغ األهداف بغرض

ا يف مواقف متنوعة للحصول هي بناء القدرة على االتصال واختباره مرحلة التعليم االبتدائياملواقف اجلديدة، ف
على املعارف وتوظيفها يف مواقف خمتلفة، وكذلك مهارات أساسية، لغوية، ر�ضية، ثقافية، علمية مع 

 )1استخدام وسائل تقنية للحصول على معرفة(

 للتعلم عوامل خاصة كثرية يف مرحلة التعليم االبتدائي، ومن أمهها :

يتضح حيث نذكر أّن التحسن والقدرة على حل املشاكل  النضج: يشتمل التعلم على النمو، أمر-1
من أصل عملية التعلم، ففي هذه املرحلة هناك كثري من األعمال تظهر يف سلوك األطفال الرتتيب نفسه، 

ولوجي، هنا ما يتعلمه الطفل ابلرغم من أّن األطفال عاشوا يف حميطات خمتلفة وهذا متصل بنمو العضوية الفيزي
)وحسب البيداغوجيا احلديثة، فإّن ذلك لن �يت إال بطرائق تدريس 2عة حميطه ونوع خرباته (متوقف على طبي

 نشطة، حىت تسمح للمتعلم بتجاوز اكتساب املعارف إىل الوعي ابلذات، ومن مبادئ هذه البيداغوجيا: 
 يار أساليب تعلمه.تخاتنمية قدرته على - أ

 عرفة وتوليدها.التعاون مع األخرين من أجل الوصول إىل امل-ب 
 )3الشعور ابلفاعلية الذاتية.(-ج
: استعداد الطفل لتعلم أمر مرتبط بنمه اجلسدي والعقلي واالجتماعي وبتوفري  نضج االستعداد-2

وشكل الكلمات وأصواهتا  فكارربته السابقة وقدرته على تذكر األأجهزته اجلسدية واهتمامه ابلقراءة وخ
  .وحيازته على مقدار كايف من املفردات واتقانه بسائط الّلغة

العزم التعلم : عزم التلميذ على التعلم واحلفظ والتذكر، عامل هام من عوامل تعلمه وهذه األوضاع -3
 )4( ..واملواقف اليت يتخذها تتأثر جبو احمليط واللهجة.

 

 9ص2005اجلزائرط -القبة–_أ. حاجي فريد "بيداغوجيا التدريس ابألبعاد والكفاءات" دار اخللدونية للنشر والتوزيع 1
 18_15ص1981_5اليني _بريوت ط_د.فاخر العاقل "التعلم ونظر�ته" دار العلم للم2

 13_أ.حاجي فريد ص3
 19_د.فاخر العاقل ً 4
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 دخــــلامل
 

 مرحلة التعليم املتوسط:املتعلم ومعّجمه الّلغوي يف 

تم بتدريب املتعلم على التفكري الناقد هت مرحلة التعليم املتوسط هي مرحلة التفكري والبناء املعريف،
، يف هذه املرحلة من واكتشاف املعارف ومجعها من مصادرها، وإبراز أمهية البناء املعريف للبشرية مادة وطريقة

إىل ورشة عمل نشطة شركاؤها املتعلم واملدرس حيث يقتصر دور  مجلة ما يتطلب ضرورة حتويل فضاء القسم
 )وأهم ما مييز هذه املرحلة:1هذا األخري على: التوجيه ومعرفة املتعلم...(

إعداد الرصيد الّلغوي يف هذا املستوى (أي حتديد أدىن عدد من املفردات والرتاكيب العربية احلية) -1
لتفادي الفوضى الّلغوية اليت أصيب هبا تلج يف نفسه وعن املفاهيم احلضارية حيتاج إليها الناطق للتعبري عن ما خي

تعليم الّلغة العربية يف خمتلف مراتبه، وكذا احلشو الّلغوي، كثرة املرتادفات والعناصر امليتة والغموض واخلصاصة 
لفظا يدل عليه فيما يتلقاه ية اليت يعانيها التلميذ والطالب، وعند التعبري عن مفهوم حضاري ال جيد له الّلغو 

 يف املدرسة.
معايري صوتية لتعليم النطق الفصيح العفوي للمخاطبة اليومية وذلك جلعل العربية أكثر حيوية إعداد -2

 وانسجاما مع ما يتطلبه التخاطب التلقائي غري املتكلف.
جم القدمية واحلديثة وجرد إعداد القاموس اجلامع أللفاظ الّلغة العربية إبحصاء مجيع ما جاء يف املعا-3

 عينة كبرية من اإلنتاج الفكري األديب العريب. 
مواصلة تعريب املصطلح ابالعتماد على ما سينجزه تدرجييا من القاموس املذكور وعلى املقاييس اليت -3

 ).2سيكشفها البحث امليداين...(

            

 9_أ. حاجي فريد "بيداغوجيا التدريس ابلكفاءات واألبعاد" ص1
 _املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية _وحدة الرغاية1_د. عبد الرمحن احلاج صاحل "دراسات وحبوث يف اللسانيات العربية" ج2

 118_117ص2007_اجلزائرط
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 االبتدائيالتلمیذ ومعجمھ اللغوي في مرحلة التعلیم                                الفصل األول
 

 املبحث األول : املفاهيم العامة .

 ):cologiexil(واملعجم العريب مصطلح املعجمية  -1

بنيتها وداللتها املعنوية وغري  وأهي علم املفردات يهتم بدراسة األلفاظ من حيث اشتقاقها  :املعجمية
يت تتعلق تؤدي إىل التطور ستعارة وجماز وكل الظواهر ال تتعلق ابأللفاظ وطرق منوها من االظواهر اليتذلك من 

 .اللغوي

هي دراسة داللة الكلمات وال ينبغي اخللط  «أب�ا :  الفرنسي ( بري�رد فردان )الباحث  هالقد عرف
بينها وبني القاموسية اليت تعين فن صناعة املعاجم ...واملعجمية جزء من اللسانيات اليت هتتم ابلداللة املعجمية 

 . » مقابل داللة اجلملة أو اخلطاب يف

اللغوية بل جاءت هرة املعجمية مل تنبثق من املقاربة املعجمية البحتة للظا مناهج ويضيف إىل ذلك أنّ 
 .)1(من اللسانيات أو املعارف اجملاورة كالقاموسية والفنولوجيا وعلم النفس املعريف وفلسفة اللغة ...

 يعرفوا املعجم كما نعرفه إذا كان العرب قبل عصر ( اخلليل بن امحد الفراهيدي ) مل نواة املعجم العريب :
م كانوا ، فإ�ّ رفون املعجمات والوجود هلا عندهمولكن كانوا ال يع، ةحاجاهتم إليه مل تكن معدوم ، فإنّ اليوم

عمل املعجم كما كان يفعل غة يؤدون ، وكان أهل العلم ابللّ ميرجعون إىل أهل العلم ويسألو�م كما نسأل املعجّ 
وكان  ه ض املفردات اللغوية الواردة في، وعن معاين بعالقرآن(عبد هللا بن عباس) عندما يسأل عن بعض معاين 

لغة من ابن عباس يستعني على ذلك ابلشعر اجلاهلي كما يستعني عليه بفصحاء العرب واملشهورين بسالمة ال
الشعر ديوان العرب فإذا خفي احلرف من  «قال يف هذا الصدد :  ،، ليتوصل إىل تفسري ما يسأل عنهاألعراب

 . )2(»منه   الشعر فالتمسنا معرفة ذلكالقرآن الذي أنزله هللا رجعنا إىل

قد إذن هو صنيع معجمي فه ، فصنيعاملعجمات للسائلني ما تؤديهيؤدي )عبد هللا بن عباس (لقد كان 
لغة وعلمه هبا على أن يفسر وقف على لغات العرب ونوادرها وفصحها ودالالت مفرداهتا وأعانه رسوخه يف ال

 للناس معاين األلفاظ تفسريا لغو�.

 .12، ص 2012،اربد / األردن ، 1الكتب احلديث للنشر والتوزيع ، طد. حسن محائر ، " التنظري املعجمي والتنمية املعجمية " ، علم -1

 .41-13، ص 2002، بريوت /لبنان ، 1د. حكمت كشلي ، " تطور املعجم العريب " ، دار املنهل اللبناين للطباعة والنشر ، ط-2
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ن و يختالط العرب ابلعجم فاضطر املعنغة العربية ابعندما فسدت اللّ  واشتد حرص العرب على لغتهم
غة إىل أن يضربوا يف البادية لتلقي الفصحى من أبنائها الذي سلمت ألسنتهم من اللحن والعجمة وكان ابللّ 
 ، بل سبقتهم أممالسباقني يف جمال أتليف املعجماتومل يكن العرب  جم أعظم خطوة يف التأليف اللغوي املع

 أخرى مثل األشوريني و الصنني واليو�ن .

فكان يؤدي للسائلني ما  )عبد هللا بن عباس (م العريب جاءت مع اإلسالم و محل رايتهافطليعة املعج
  –)بن رابح احلريري أابن بن ثعلب ( وأسرارها، مث سار على �جهووقف على لغة العرب تؤديه املعجمات 

 هـ) وكان قارائ لغو� .758هـ 141تويف (  –كنية أبو أميمة 

فإن  اللغوي وكان من الفاحتني الرواد نواة املعجم العريب والتأليف مث قد وضع )ابن عباسوإذا كان (
العني " فلقد مجع فيه  "يعد حبق أول من صنف معجما هبذا االسم وهو معجم )اخلليل بن أمحد الفراهيدي(

 .)1(الفكرة واملنهج والرتتيب ...

–لقد عرف العرب التأليف يف املعجم أول ما عرفوه يف القرن الثاين للهجرة بوضع  العريب :املعجم *
م )  معجمه الشهري " كتاب العني "  791 -718هـ ) .ت (  175 -100اخلليل بن أمحد الفراهيدي ( 

لرصيد ومن الطبيعي أن يكون هذا املعجم يف اللغة العامة إذا احلاجة كانت أمس إىل مجع شتيها أوال وتدوين ا
لقرن الثاين وبداية ولقد نشطت حركة التأليف املعجمي بعد اخلليل مباشرة وخاصة يف أواخر ا –املعروف منها 
. فوضعت مؤلفات معجمية كثرية إال أ�ا مل تكن يف الغالب معاجم حقيقية مثل كتاب العني بل  القرن الثالث

ية معجمية مثل األضداد واملثلثات أو يف صفات كان معظمها إما يف غرييب القرآن واحلديث أو يف مظاهر لغو 
واللنب والغنم واخليل والشاء واإلبل والنبات وخلق مثل الرسائل املؤلفة يف املطر  –وهي األكثر عددا  –األشياء 

م ) وقطرب  818هـ /  203اإلنسان ...إخل . وأشهر املعجمني يف هذه املواضيع هم : النضر بن مشيل ت ( 
م ) ...وأبو عبيد  825هـ / 201وأبو عبيدة معمر بن املثىن ت (  –م )  825هـ / 206( بن املستنريات 

غريب املصنف " أهم مدونة معجمية م ) الذي يعترب كتابه " ال 839هـ / 223ابن سالم اهلروي ت ( القاسم 
 وهو جماالتسب عد " كتاب العني " ، وقد رتبت فيها األلفاظ اللغوية اليت مجعت من املؤلفات السابقة حبب

ترتيب ميثل مرحلة جديدة متطورة يف التصنيف املعجمي بعد عمل اخلليل يف النصف األول من القرن الثالث 
)2( . 

 .15املرجع نفسه ، ص -1

 .10-9.، ص 2002، تونس ، 2غرب اإلسالمي ، طد. إبراهيم بن مراد ، " دراسات يف املعجم العريب " ، دار ال -1
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 :واملعجم الّلغويتطور املعجم العريب -2

اخلليل بن (، ومن هنا مل يكن هلم إال أن انتظروا طويال حىت جاء املعجم شاقةقال األوائل أن صنعة 
 فصنع " كتاب العني " على ما قيل فيه .) الفراهيديأمحد 

غري أن أبناء عصر� قد اتصفوا ابجلرأة والشجاعة فتصدوا هلذه الصنعة العسرية قد هبوا فيها إىل األيسر 
" مبجمعات املعاين " مث كان مما يندرج يف ذلك معجمات " اخلطأ والصحيح " فكثر هذا  –فطلعوا علينا 

ما حقر طائفا من أهل العلم ، مث كان من تشجيع دور النشر  يكن من أهل اجلدن ملالدأب حىت شجع م
...)1(. 

نظامه يتناول معىن أو معاين الكلمات والتغريات الصرفية اخلاصة هبا وبعبارة أخرى فإن  مستوى املعجم :
شكل الكلمة املستوى هو الذي يتناول دراسة املفردات من حيث الصورة والداللة معا، حبيث يتوىل وصف 

، ودراسة الداللة دراسة سكونيه ودراسة اترخيية لتبني مظاهر التغريات الطارئة وعالقتها ابملعىن اجلزئي احملمول
، وأصيلها من دخيلها ...وابختصار ا وموهتاعليها كما يعمل على تصنيف املفردات وإحصائها والنظر يف حياهت

عاين جزئية مهل ما ميكن أن حتمله املفردة من عن الرتكيب ولكنه ال يتجا قلةخيتص هذا املستوى ابملفردة املست
... 

اشتقاقه بشيء من الطرافة يتسم لفظ " معجم " من حيث  مصطلح املعجم يف الرتاث اللغوي :-أ
اجم مشتقة من مادة ( ع .ج .م ) اليت تفيد " اإلهبام والغموض " أي أن " ، فمن املالحظ أن " معاللغوية
 يف معناها األصلي تكون ضد اإلابنة والوضوح ومنها يشتق : عجمي ، عجماء ، أعجمي ، وعجمية  ة"العجم

ذَا ِلَساٌن َعَربِيٌّ لَِّذي یُْلِحدُوَن إِلَْیِھ أَْعَجِميٌّ َوَھـٱلَِّساُن  لقرآن الكرمي : قال هللا عز وجل ﴿يف ا
بِینٌ   ."عريب "فيكون معىن " أعجمي" هنا نقيض -103 األية–سورة النحل  ﴾مُّ

ومن املؤكد عن ذوي النظر أن " املعجم " لفظ أشتق من " أعجم " الفعل مزيد ابهلمزة والدال على 
 املعنيني :

 .19، ص 1998، عمان /األردن ، 1د. إبراهيم السامرائي ، " يف الصناعة املعجمية " ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، ط-1
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أعجم الكالم أي غمضه وأهبمه وكل من مل  ،ة عن املعىنابنهو اإلهبام وعدم اإلاألول : معىن أصلي 
 يفصح عن الشيء فقد أعجمه ومنه : رجل أعجم وأعجمي " وكالم معجم " إذ اعتاص عن الفهم .

، إذا نقطها التنقيط قض األول ليدل على لبيان والوضوح، يقال منه : أعجم احلروف: معىن يناالثاين
 .)1(يعين إزالة العجمة واإلهبام عن احلروف 

، وبذلك صارت علت املعىن معاكسا للمعىن األصلي، أي جة إذن يف (أعجم ) قد أفادت السلبمز فاهل
 عجمت الكتاب أي أزلت إعجامه أوض اإلهبام والغموض فتقول منه : داللته عن اإلفصاح والتبيني ع

اإلهبام  مهم إمنا هوأال ترى أن تصريف ( ع . ج .م )أين وقعت يف كال « بقوله : )ين(ابن ج*وينبهنا 
، فهو إذا السلب : أعجمت الكتاب إذ بينته وأوضحتهإ�م قالوا  «ويف ابب السلب يقول : » وضد البيان 

، وإن كانت يف أفعلت هذه ، وأعجمت، وزنه ( أفعلت)« ويضيف شارحا :  ...»ال إثباته  االستبهاممعىن 
 . »ته وأعجمت الشيء أي أزلت عنه عجمغالب أمرها إمنا أتيت لإلثبات ...

، يكون تفسري لفظ  " املعجم عجم " املهموز على املعىن ونقيضهوبناء على ما سبق من داللة لفظ  " أ
، وذلك نظرا إىل عن املعاين، أي انه مشتق من " أعجم " اليت تفيد إزالة اإلهبام والغموض على هذا املنحىن" 

، خبالف ما يفهم من ظاهر الصيغة أي  أن " ةلى ألة فاعلة يف غريها ال مفعولوظيفة املعجم وداللة لفظة ع
 بكسرها على قياس الفاعلية ، وإمنا هو يف األصل " معجم " فتح اجليم ملتبس ابملفعولية جوزاباملعجم " 

...قاموس  «ألساسي نفسه أبنه : يعرف املعجم العريب ا مصطلح املعجم يف التحديدات املعاصرة :-ب
 .»يقابلها بلغة أخرى  أو ذكر ما املفرداتكتاب يضم مفردات لغوية مرتبة ترتيبا معينا وشرحا هلذه 

، مع شيء من التصرف يف اللسان وابختالفوالتحديد من حيث الداللة مكرر يف معاجم متعددة 
 :مصطلح " معجم " فنجدهجاء يف حتديد  اللفظ ونستقي من مراجع حديثة بعض ما

 .ضمن مفردات اللغة مع شرح معانيهاكتااب يت -

 .65-64، ص 2010، " املعجمية العربية " ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، اجلزائر ،  د. ابن حويلي األخضر ميدين –1
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 )معجماتمجعه بعضهم(ديوا� ملفردات اللغة مع شرحها مرتبا على حروف املعجم ويعرف ابلقاموس  -
 .)1(ومجعه بعضهم على معاجم 

 .ديوا� ملفردات اللغة مع شرحها -

يضم كلمات وخالصة القول من التحديدات السابقة أن املعجم يشري إىل ذلك الكتاب املرجعي الذي 
اللغة ويثبت هجاءها ونطقها وبناءها ... وما يقابلها يف األلسن األجنبية أو أحد هذه اجلوانب وترتب املادة 

قول الداللية ، أو ملا يسمى احللرتتيب األجبدي أو وقف املوضوعاتاملعجمية يف مداخل بصفة عامة حبسب ا
 ، وتدعم بشواهد الستعماهلا. متبوعة بتحديداهتا

ف السابقة انه مؤلّ »املعجم  «خلص من حتديدات نس عجم يف ضوء البحث اللساين املعاصر:امل-ج
، ويضع يف مقابلها ما يناسب من حتديدات وشروح يف نظام ومنهج يساعد القارئ على حيوي كلمات اللغة

  .إزالة اإلهبام يف املعىن أو ز�دة مداركه الثقافية يف مواضيع يرغب الكشف عنها

وإذا كان املعجم حيتوي على مضامني حياتية، فإنه بذلك يكتسب صفة التغري والتبدل بصفة متحركة 
 واحلضاري للقارئ يف لسانه املعني . واالجتماعيحبسب ما يقتضيه التحول والتغري النفسي 

ولكنها ، اجم ملخصات للمعارف اللغوية فحسب، وال متثيال كامال للسانإنه ال ينبغي أبدا اعتبار املع
مؤلفات متثل خالصة نشاطات إحصائية وترتيبية للكلمات يف نسق تربوي أكثر منه علمي إذ يضع املعجمي 

، يرمي إىل حتقيقها كليا أو جزئيا وفق ما يرمسه حميط من االعتبارات واألهداف الرتبويةيف حسبانه مجلة 
جم جزء من الدراسة الوصفية للغة فإنه يعد وعاء ،  ومبا أن املعه النفسية واالجتماعية والثقافيةاملستعمل وظروف

خيتزن الظواهر اللغوية النحوية والداللية ويقوم املعجم التارخيي هبذه املهمة الرتبوية فريسخ األحوال والظواهر 
ن وصلت إىل ما هي عليه يف عرب العصور إىل أ اللغوية والنحوية اليت ترسم االجتاهات اليت مرت هبا اللغة 

 .حاضرها

، زاوية التغري فيتسلح قبل اليوم إىل اللغة من هذه الزاوية املعجمي املعاصر ينظرأما يف عصر� هذا فإّن، 
، وعلى رأسها مجيعا اإلملام بطبيعة أليفي جبملة من املقتضيات امللحةلتاطرق إىل النقد املعجمي أو العمل الت

 .69-68د. ابن حويلي األخضر ميدين ، " املعجمية العربية "، ص  -1
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عمال عند فئات متنوعة وحصيلة نشاطات معرفية املعجم احلديث الذي صار اليوم تركيبة عملية قابلة لالست
 .)1(متناغمة

دات ية ألنه يسعى إىل متثيل مجيع مفر ويسمى ايضا معجم الكلمات يتسم ابلتوسع غوي :املعجم اللّ  *
، ويعاجلها معاجلة تربوية بشكل عام ويبدو املعجم من الداخل مكو� من صودة وفق حاجة املستعملاللغة املر 

، وهو التساؤالت اليت تطرح حول كلمة ماتتابع متواصل للمعلومات أو الشروح الكفيلة بتوفري أجوبة لكل 
ا والصوتية ومعانيه لغوي ألنه يهتم إبعطاء معلومات حول طبيعة الكلمات وأنواعها النحوية وصيغها اخلطية

لظهورها أو حبسب نظام و البحث يف أصلها مرتبة حبسب املسلك التارخيي واستعماالهتا، ومستو�هتا اللغوية 
 .)2(ترددها

وميكن أن يضم املعجم اللغوي إىل جانب الكلمات البسيطة كلمات مركبة وعبارات وإحصاء وحدات 
 صرفية ذات معان خاصة من الكلمات القدمية واحلديثة.

لى أساس على ذلك بلورت الدراسات البنيوية تصورا للمعجم يقوم عوبناء  ة من املفردات :املعجم الئح
يضم  وخاصة التوزيعيني منهم هو مكان ال قانون االجتاهيف نظر أصحاب هذا ، فاملعجم التمييز بينه وبني النحو

أفراد العشرية اللغوية وغري املنظمة من املفردات اليت ال ميكن أن حييط هبا أحد من جمموعة من اللوائح الطويلة 
 ، وعلى عكس النحو الذي يعد جماال منظما ومبنيا ألن وحداته أي تلك الوحدات اللغوية احلاملةاملتجانسة

 –ا عرب عنه م، أو ككن أن نضعه ضمن الطبقة املنفتحة، فإن املعجم ميلشحنات مفهومية يف احلفل النحوي
، أي جمموع املورفيمات املعجمية ويلغي هو جمموع وحدات الطبقة املنفتحة إن املعجم«بقوله :  –مارتيين 

جديدة ، وميكن أن نعدها جماال للتوليد حيث تظهر وحدات لغوية دالالت حنوية ال تفيدالوحدات اللغوية اليت 
ملحقا  «:املعجم  اعتبارإىل  –سوسري  –و  –س هاري –و  –فيد بلوم –لذلك عمد كل من  »لفظ وداللة 

 .»االت غري املطردة ابلنحو ميده ابلعناصر اللغوية ويكشف عن احل

، االعتباطيةالبنيوي يعترب : " قائمة من املفردات غري املنتظمة " إبعتبار معيار  االجتاهوميكن القول أن 
األقصى  إن اللغات املعجمية األلسنية اليت بلغت فيها اعتباطية الداللة حدها « :سوسريدي  –على حد قول 

 االعتباطية" اللغات النحوية اليت قدر أب�ا تلك اليت اخنفضت فيها  –على عكس  »من اخلروج عن كل قانون 

 .71د. ابن حويلي األخضر ميدين ، " املعجمية العربية " ، ص   -1

 .11-10املعجمية " ، ص د. حسن محائر ، " التنظري املعجمي والتنمية -2
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 -ل من املعجم : " قائمة من املفردات " لقي صدى طيبا لدى ك –سوسري  –إىل درجة قصوى " ان اعتبار 
ال إىل ان املعجم قائمة تفتقد السمة النسقية مستدلني بذلك فإن الكلمة حيث خلصا  –بلومفيد هاريس 

متعددة ، فكلمة (عني) مثال هلا معان االستعماالت، ألن معانيها تتعدد وتتنوع بتنوع على معىن خاص تتوافر
 .حبسب السياق الذي ترد فيه

  "الئحة من املفردات"، سوسري هو عند كل من بلومفيد، هاريسإىل أن املعجم خنلص يف هذه الفقرة 
م يف كتابه " العربية مبناها ومعناها " الذي يذهب فيه إىل أن " املعجّ  –متام حسان  –شأ�م يف ذلك شأن 

، من حيث ميد اللغة مبادة يف نظام معني جزءا من اللغة ال تنتظمعلى رغم من كونه قائمة من الكلمات اليت "
 عملها وهي الكلمات املختزنة يف ذاكرة اجملتمع .

الطرح الذي قد عاد يف مرحلة الحقة إىل مراجعة رأيه حول طبيعة املعجم ليبين )متام حسن (كما أن 
اىل معاين وظيفية وأخرى معجمية تتضافر لتكشف عن ، ذلك ان معاين املعجم تنقسم يقول أبن املعجم نظام

 ة املفردة من جهة وتقوم عليه وظيفة املعجم من جهة اثنية .املعىن الذي تدل عليه الكلم

 ؟كيف تبدأ الرتبية  :اجملتمع )  –املدرسة  –الرتبية ( البيت _ 3

، فهي اليت تقوم بتكييف تلك الطينة الندية يرتكز أوال وقبل كل شيء من األم الرتبية ذوق: البيت  –أ 
تسرح ومترح يف مراتع  نقيةن الذهبية وأن جتعل منها روح األلوا، تستطيع أن تلو�ا بشىت هتا األوىليف طراو 
أن تغرس  ، تستطيع هذه إذا كان هلا ذوقإبحساساهتارها ويسمو  ترشق من رحيقه ما يضاعف سرو ،اجلمال

 يف املهد . وبذرة الذوق يف طفلها وه

على النظافة والنظام ابستحسان   ابحلرصابلبسمة اجلميلة واملناغاة اللطيفة والكلمة احللوة والنظرة العذبة 
 .كل ما هو مجيل واستهجان كل ما هو قبيح

إذ مت شيء من هذا يف البيت كانت التوجيهات اليت تقوم هبا املدرسة ذات قيمة وكانت اخلطط اليت 
إمث األم يف الرتبية أهم يف بعض الوجوه من  اعتربوهتذيب حواسه �جحة هلذا كله رمست إليقاظ ملكات الطفل 

جيد ما يتناقض واحلالة اليت  ، فعملها ال يقتصر على السنوات اليت يقضيها الطفل معها يف البيت الةأثر املدرس
 .ها وأشبع حواسه هبا يف املدرسةرآ
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ى ولو كان هذا يف أوساطنا قد تذهب جهود املدرسة سدأما إذا كانت األم عدمية الذوق كما نشاهد 
، فاملعلم على األساس الذي اقامته األم على ة الفكرية ما ال حد لههذا املريب ميلك من املهارة الفنية والقدر 

 وسالمته تكون النتيجة .مقدار متانة هذا األساس 

كما أن االبتعاد عن الطبيعة ذات الصدر الواسع والرحب يعد عائقا يف تنمية منو أطفالنا وأبن بتنظيم 
طيع الطفل حالت الرتياد حماسن الطبيعة فيما جيد الطفل ما يلي حاجياته العقلية واجلسمية والوجدانية ويستالر 

، كما أن الرحالت  ساعات ما عجز عن فهمه يف سنواتب أن يفهم منها يفثأن يالحظ الطبيعة عن ك
ألطفال على استخدام علمية كلها تعمل على تدريب اابختالف أنواعها سواء استكشافية أو سياحية أو 

 مواهبهم يف إدراك ما جعله هللا هلم يف هذه الدنيا متعة للنفس وغذاء للروح .

موقع املدرسة وتصميمها ونظافة األقسام وأتثيثها يف إلفات نظر  استغاللكذلك  :املدرسة  -ب 
والرتتيب أتثري طيب على التصميم من حسن وما للنظافة التالميذ إىل ما يف هذا املوقع من مجال و ما يف 
شياء يف أوساطهم ومالحظاهتا يف كل وقت ويف كل مكان النفس واستدراجهم بعد ذلك إىل مراعاة هذه األ

 .)1(حىت تتأصل يف نفوسهم وتصبح فيهم طبعا ومتأكدا 

 فاملعلم يستطيع أن يصل إىل هذا الغرض يف يسر إذا رعى الدقة والنظام يف كل أعماله وأقواله حىت يف
األلوان املناسبة له  واختيارعلى درس الرسم ال تقتصر ، فالرتبية التنسيق يف كل ما جيري يف القسم الرتتيب و

تشمل كل الفنون مبراعاة الذوق ينبغي أن يكون يف رسوم اجلغرافيا وغريها يف القصة وكيفية أدائها يف النثر الفين 
يف  –يف اهلندام  –ة متضية اإلجازات بصورة مجيلة يف كيفي يف القطعة الشعرية  يف احلفالت املدرسية 

 استحسان النظافة ...إخل .

، إال إذا كان هو نفسه يتمتع ، إذ ال ميكن أن يصل إىل غرضهى كل فعل املريب يف اخلصوص مرهقوعل
بذوق سليم وروح وطبع فين ...فبهذه الصفات يستطيع أن يسمو أبطفاله إىل درجة عالية من الذوق السليم 

...)2( 

، ص 1998، شركة دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع ، اجلزائر ، 4حممد احلسن فضالء ، " املسرية الرائدة للتعليم العريب احلر ابجلزائر " ، ج -1

234-235. 

 .238املرجع نفسه ، ص  -2
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تعترب الرتبية عامال رئيسيا من عوامل حتقيق الشخصية القومية للجماعة ألن الرتبية هي اجملتمع :  -ج
افيا ، ومن مث فهي وسيلة اجلماعة لإلبقاء على نفسها ثقاملواطنني على رأي بعض الباحثني علم أو فن صناعة

، واملقصود ابلرتبية هو ما يتم يف املدرسة ويقع على املواطن وهو ال يزال صغريا وتبدو واحملافظة على كيا�ا قوميا
تكوين الشخصية دور التعليم يف تكوين الشخصية القومية للجماعة يف أن رسالة التعليم األساسية هي أمهية 

، وتتيح هلا سة اهتماما ابلغاتم األمم ابملدر ، لذلك هتء على املستوى الفردي أو اجلماعي، سواالقومية للمتعلمني
 من اإلمكانيات املادية واألدبية ما يساعدها على القيام بوظيفتها الرتبوية على أفضل وجه ممكن .

، وشخصيتها القومية اخلاصة يف أ�ا هي احملافظة على كيان اجلماعة  اجملتمع يفسة يفوتبدو أمهية املدر 
ويدهم ابلرتاث الثقايف اخلاص ونوا أعضاء صاحلني فيها عن طريق تز اليت تعد األطفال الصغار من أبنائها ألن يك

، ها ونشاطاهتا الرتبوية املختلفة، هبدف دجمهم يف جمتمعهم، وتطبيعهم ابلطابع اخلاص أبمتهم بواسطة براجمهبا
هي احملافظة على تاريخ اللذلك كانت إحدى وظائف املدرسة األساسية يف اجملتمعات اإلنسانية عرب مراحل 

، أل�ا هي اليت تعلم لغة إىل جيلالرتاث الثقايف للجماعة عن طريق نقله من السلف إىل اخللف من جيل 
اجلماعة واترخيها وآداهبا وعلومها وفنو�ا وتقاليدها ألبناء األمة منذ نعومة أظافرهم حىت يشبوا عن الطوق 

هبذا يبقى للجماعة كيا�ا اخلاص ومتاسكها القومي ، و وسهم حب هذا الرتاث واالعتزاز بهوتغرس يف نف
 )1(االجتماعي وشخصيتها املتميزة هبا عن بقية اجلماعات األخرى ...

، ألنه يعمل ل على التماسك االجتماعي اجلماعةواملعروف أن التعليم يهدف أول ما يهدف إىل العم
 االجتماعي، وابلتايل يؤدي إىل ز�دة التماسك شرتكة بني أفراد اجلماعة الواحدةعلى توسيع دائرة املصاحل امل
إبصالح التعلم إذ أن كل حركة واحلركات القومية  االجتماعيةالنهضات  اقرتانبينهم وهذا هو السر يف 

، يؤلف القلوب حوهلا ويضمن هلا تعاون األفراد إال إذا صاحبها وعي اجتماعي اجتماعية ال يكتب هلا النجاح 
، وهلذا كانت الرتبية هي املؤسسة اليت تتجه إليها األنظار دائما إلعداد  عن طريق التعليمذا ال يتأتى إالومثل ه

، واملنهج هو وسيلة تطهريها من عوامل الضعف والسلبيةالشخصية القومية ألبناء اجلماعة وحماولة تطويرها و 
 )2(تمع ...اجملتمع إلحداث هذا التغيري املطلوب يف الشخصية الفردية ألبنائه وكذلك اجمل

 .94، ص 1975وطنية للنشر والتوزيع ، اجلزائر ، د. تركي رابح ، " التعليم القومي والشخصية الوطنية " ، الشركة ال -1

 .45د. تركي رابح ، " التعليم القومي والشخصية الوطنية " ، ص -2
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ملتكامل نسان : إن الرتبية عملية خمططة منظمة ترمي إىل مساعدة الفرد على النمو السليم ا*الرتبية واإل
، العقلية واالنفعالية واالجتماعية حىت يصبح قادرا على التكيف فيما بينه وبني من مجيع اجلوانب اجلسمية

 احمليط الذي يعيش فيه.

هم أغراض الرتبية هي الفضيلة والتقرب إىل هللا وتقوم الرتبية يف اإلسالم أأن  )أبو حامد الغزايل(ويرى 
 على بناء إنسان متوازن عقليا واجتماعيا ووجدانيا وروحيا وصقل عقله من أجل خدمة واالرتقاء ابجملتمع .

) فريى أن الرتبية عملية تتفتح هبا قابليات  1827 -1746العامل السويسري (  (بستالوتزي)أما -
 املتعلم الكامنة كما تتفتح النبااتت واألزهار .

بني الفرد وبيئته  ، وهي عملية تكيف ما) على أ�ا احلياة 1952 -1859( _)جان ديوي(ويعرفها -
...)1( 

*الرتبية يف عصر العوملة : هتدف الرتبية يف عصر كل من العوملة واملعلوماتية إىل خلق إنسان قادر تعليم 
مستمرة كما هتدف إىل إحداث التحول يف هدف الرتبية من احلصول على املعرفة إىل بصورة دائمة و نفسه 

د الذي يتجلى أبعلى الوصول إىل مصادر املعرفة األصلية وتوظيفها يف حل املشكالت وكذلك خلق الفر 
، وكذلك الفرد القادر على التعامل مع كافة املعطيات التكنولوجية يف عصر يعيش فيه الفرد يف  درجات احلرية

 )2(يضم العامل أبسره ... اجتماعيكيان 

 

 

 

 

 

 .23، ص 2006د. حسن ابو ر�ش ، د. زهرية عبد احلق ، علم النفس الرتبوي ، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان /األردن ،  -1

 ، ص 2006" املعلم اجلديد " ، دار ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع ، عمان /األردن ،  –وري ، أ. حممد فرحات القضاة تحممد عوض الرت  -2
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 : التعلم والتعليم وأقطاهبما املبحث الثاين

 التعلم والتعليم وخصائصهما :-1

وتعديل سلوكه من خالل اخلربة واملران وعن هو البناء اإلدراكي للفرد أي تغيري أداء الفرد  التعلم:-أ
 )1(طريق اشباع احلاجات وبلوغ األهداف بغرض التكيف مع املواقف اجلديدة ...

ف ، املالحظة والسلوك احلاضر وإمنا ينصر السلوك عدم االقتصار على احلركاتفتغيري األداء وتعديل -
 .إىل العمليات العقلية كالتفكري

 ها.وتنفذ: أوجه النشاط املنسقة اليت ختطط هلا املؤسسات التعليمية اخلربة واملران-

التعلم نشاط ذايت يقوم به املتعلم ليحصل على استجاابت ويكون مواقف يستطيع  طبيعة التعلم :
، واملقصود ابلعملية الرتبوية كلها إمنا هو متكني ضه من مشاكل يف احلياةبواسطتها أن جيابه كل ما قد يعرت 

، واملقصود ابلعملية ما قد يعرتضه من مشاكل يف احلياةاملتعلم من احلصول على استجاابت أن جيابه كل 
املناسبة واملواقف املالئمة وما الطرق الرتبوية  االستجاابتالرتبوية كلها إمنا هو متكني املتعلم من احلصول على 

، وقيمة هذه الطرائق واألعمال املتعلم وتوجه عملياته التعليميةة وما األعمال املدرسية إال وسائط تستثري املختلف
املميز له ، فالتعلم كل ما يكون سلوك الفرد االستجاابتوإمنا تقاس مبقدار ما تستثري فاعلية املتعلم وتوصله إىل 

 ابلبيئة . اتصالهم من املتعل أكتسبهما  –والذي يشمل إىل جانب ما هو موروث 

ا يتصف من جهة ه تغيري السلوك تغيريا تقدمي، أبنّ ميكن تعريف التعلم «:  GATESيقول كيتس -
، ويتصف من جهة أخرى جبهود متكررة يبذهلا الفرد لالستجابة هلذا الوضع استجابة بتمثل مستمر للوضع

ا ما ، وكثري ترائق ترضي الدوافع وحتقق الغا�ز طومن املمكن تعريف التعلم تعريفا أخر والقول أبنه إحرامثمرة 
، وإمنا حيدث التعلم حني تكون طرائق العمل القدمية غري صاحلة للتغلب على يتخذ التعلم شكل حل املشاكل

 »املصاعب اجلديدة ومواجهة الظروف الطارئة 

، فالتعلم كثريا ما يتخذ شكل االستزادة من املهارة وز�دة الختبار واملمارسة يغريان السلوكواحلق أن ا
ذلك أبنه توجد دوما يف املراحل األوىل للعمل حركات واستجاابت ال  ،العمل أو تزايد السرعة يف أدائهضبط 

 .08األبعاد واملتطلبات " ، دار اخللدونية ، اجلزائر ، ص  –اجي فريد ، " بيداغوجيا التدريس ابلكفاءات ح –أ  -1
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لزوم هلا وهي دخيلة وغري منتظمة والتدرب هو الذي يبعد هذه احلركات واالستجاابت وجيعل العمل حرا 
 )1(نئذ نستطيع أن نقول أن التعلم عملية حتسن وحتسني ...وطليقا وحي

، والتعلم ذو القيمة والتعلم القابل للبقاء واالستمرار املعىن واملفيد هو التعلم ذو :التعلم الفعال
 .ياة املتعلم الراهنة واملستقبليةالستخدامه يف ح

، إنه واحلالة هذه التعلم يؤدي إىل استثمار كل اإلمكا�ت تعلم اإلبداعي والذي يتصف ابلعمقوال
ومن والطاقات الكامنة لدى الفرد استثمارا خالقا ومبدعا يساهم يف حتسني نوعية حياة الفرد وحياة اجملتمع 

 .خصائصه
 الذاتية . واجتاهاتهواخلصائص العقلية للمتعلم وإمكا�ت كل فرد  يتالءم ،التعلم الذي يتناسب-1
  .والنفسية والروحية واالجتماعيةالتعلم الذي يرتبط حباجات املتعلم اجلسمية والعقلية -2
احلالة جتعل التعلم أكثر  التعلم الذي يكون قائما على اخلربة القريبة من واقع املتعلم أل�ا يف هذه-3

 .فعالية
بقاء يف املستقبل وإمكانية واملعلومات القابلة لل واالجتاهاتالتعلم الذي يؤدي إىل تعلم املهارات -4

 استخدامها يف حياة املتعلم بشكل وظيفي .
لتعلم الذي يؤدي إىل تطوير التفكري اإلبداعي لدى املتعلم وجيعل منه ابحثا عن األسباب والعالئق ا-5

 أكثر منه ابحثا عن النتائج .
 .والسلوكيةمن الناحية العقلية  مما جيعل املتعلم مر� واالنفتاح واالتساعالتعلم الذي يتصف ابملرونة -6
 لتعلم الذي جيعل من املتعلم حمورا للعملية التعليمية التعلمية و مركزا هلا.ا-7
 .ابستمرارالتعلم الذي يقوي العالقات التعاونية بني املتعلمني ويطورها -8
من النواحي اجلسمية والعقلية والنفسية  التعلم الذي يتناول املتعلم بشكل متكامل ومتوازن-9

 .واالجتماعية والروحية كافة
 .مدى درجته ومداه التعلم القابل للقياس والتقومي للوقوف على-10
 .جيسد اهلوة بني النظرية والتطبيقالتعلم الذي -11
 )2(التعلم الذي يكون معززا حبد ذاته ومثريا لدافعية املتعلم للتعلم ...-12

 

 

 .19-16، ص 1981العلم للماليني ، بريوت ،  فاخر العاقل ، " التعلم ونظر�ته " ، دار -1

 .36_35" املعلم اجلديد "، ص  –وري ، أ. حممد فرحات القضاة تحممد عوض الرت -2
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 : التعلم أهداف  

 .لم لهخلق حاجات للتعلم يف نفس الطفل مث هتيئة فرص هذا التع -
 .ضروريتني لتحقيق أهدافه يف بيئتهجيعل املتعلم يعمل للحصول على املعرفة واملهارة ال -
الفطرية  االهتمام، ذلك أبن أنواع الطفل وأمناط من السلوك يقوم هبالدى  االهتمامخلق أنواع من  -
، والشك يف أن ربط العمل املدرسي ملا يهتم به الطفل وما وتنوعها االهتماموالبيئة هي اليت ختلق حمدودة 

  )1(حيتاجه كان تقدما تربو� جيدا ....

 وفيما يلي اهتمامهقائلها وفلسفته الرتبوية وحمور  ابختالفكثرية ختتلف   للتعليم معان التعليم :-ب
 جمموعة من التعريفات ملفهوم التعليم يعكس كل واحد منها فلسفة تربوية معينة .

الدور  ملتعلم يف موقف يكون فيه للمدرس: عملية نقل املعارف واملعلومات من املعلم إىل االتعليم-
 احملاضرة  مثلميذ على اإلصغاء واحلفظ والتسميع، وختدم الطرق اإللقائية األكثر أتثريا يف حني يقتصر دور التل

عملية تسهيل تفاعل املتعلم مع بيئته هبدف حتقيق النمو املعريف وذلك من خالل ما يقوم به : التعليم -
 .واكتشافمن حبث وحتليل وقياس 

عملية غرضها األساسي مساعدة الطفل على حتقيق ذاته ومنو شخصيته وتلبية حاجاته  :التعليم -
 النفسية ومطالب منوه .

ومواجهة مطالب احلياة يف مجاعة  االجتماعيعملية هدفها مساعدة الطفل على حتقيق النمو : التعليم -
 االجتاهاتيف مجاعة واكتساب  االندماجوهذا يتطلب من املعلم أن يقوم بدور توجيهي ملساعدة األطفال على 

 لول املناسبة هلا ...للمسامهة يف إجياد احل االجتماعيةاإلجيابية وتسليط الضوء على املشكالت  االجتماعية
 إن أعظم هبة ميكن أن نقدمها للمجتمع : « )سيسرتو(التعليم كمهنة : منذ أكثر من الف عام قال  -

ر ذلك إىل العملية ، ويتعدى دو مهية واخلطورة يف عملية التعليميلعب املعلم دور ابلغ األ ...»تعليم أبنائه 
أتيت أمهية ، ومن هنا االجتماعية، وابلتايل إىل عمليات التنشئة كلها  تايل إىل العمليات الرتبوية، وابلالرتبوية كلها

مبهنة التعليم  االهتمام وازداد، لدرجة األوىلوتقديره كإنسان ومواطن وكمهين اب املعلم يف اجملتمع وتربز العناية به
وذلك إبجياد  فيا وتدريبيا ومهنيا وثقافقد عينت كافة اجلامعات واملعاهد واملراكز اخلاصة إبعداد املعلم ختصيصا 

 123فاخر العاقل، " التعلم ونظر�ته " ، ص .-1

 
21 

                                                           



 االبتدائيالتلمیذ ومعجمھ اللغوي في مرحلة التعلیم                                الفصل األول
 

سابه املهارات املهنية من أجل تفعيل قدراته ومواهبه ، حىت يقوم برامج تزوده ابملعارف الرتبوية والتعليمية ، وإك
 )1(ابلدور املطلوب منه على أكمل وجه ...

املؤسسات الرتبوية واجلمعيات األكادميية املعنية  اجتهتأخالقيات مهنة التعليم من منظور عاملي : -
، إذ أن معظم األنظمة الرتبوية مهنة التعليم يف أفاقها العامليةأساسية تعترب أخالقيات  ابلتعليم يف إرساء مبادئ

النحو ، تتفق على مبادئ أساسية ملهنة التعليم وميكن أجيازها على جملتمعات املتقدمة منها والناميةبني خمتلف ا
 التايل :

املسؤولية ملهنة التعليم تكمن يف إرشاد األطفال والشباب والكبار طلبا للمعرفة  إنّ  املبدأ األول :
م بكرامة وحتقيق ذاهتم يف للمهارات وإعدادهم للحياة الكرمية اهلادفة اليت متكنهم من التمتع حبياهت واكتسااب

 .)2(، وهذا يتطلب من املعلم ...احلياة

 ، أو مكانة اجتماعية حزيب أو عقيدة دينية اجتاهيعامل التالميذ ابملساواة دون حتيز بسبب  أن- 1

 .الفردية أن متيز الفروق الفردية بني التالميذ من أجل تلبية حاجاهتم-2
  .، تتناسب مع منوهم املتكاملأجل حتقيق أهداف عالية يف احلياةأن يشجع التالميذ للعمل من -3
إلفادة منها يف حياته كل تلميذ يف احلصول على املعلومات الصحيحة وحسن اأن حيرتم حق  -4
 .املستقبلية

املبدأ الثاين : إن مسؤولية املعلمني تكمن يف مساعدة التالميذ على حتديد أهدافهم اخلاصة وتوجيهها 
 ، وهذا يتطلب من املعلم .اجتماعياإىل أهداف مقبولة 

 جتاه أبنائهم . اآلابءمسؤولية أن حيرتم -1
 من أجل تكامل منو التالميذ . اآلابءأن يبين عالقات ودية مع -2
 ، ابملعلومات األمنية عن أبنائهم .اآلابءأن حيرص على تزويد -3
 الثقة ابلبيت واجملتمع واملدرسة .أن ينمي يف التالميذ روح -4

 .2006التكوين عن بعد ، تكوين أساتذة التعليم األساسي ، اإلصدار األول ، الديوان الوطين للتعليم و  –مدخل إىل علوم الرتبية  -1

 .53" املعلم اجلديد "، ص  –وري ، أ. حممد فرحات القضاة تحممد عوض الرت أ.-2
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اجملتمع واألفراد من حيث السلوك  املبدأ الثالث : حتتل مهنة التعليم مكانة ذات مسؤولية هامة جتاه
 ، وهذا يتطلب من املعلم .والفردي االجتماعي

 .املقبول يف اجملتمع االجتماعيأن يلتزم ابلسلوك -1
 .احمللي وأفراده يف تلك الواجبات ، ليكون قدوة اجملتمعاطنة الصحيحةأن يقوم بواجبات املو -2
 .عية منسجما مع قيم اجملتمع ومثلهوالسياسية اليت هتم جمتمعه مبوضو  االجتماعيةأن يعاجل القضا� -3
، وأن دوره أن حيافظ على مؤسسة تربوية، إمنا هي ملك للمجتمع ابعتبارها، أن يدرك أن املدرسة-4

 املكانة الرفيعة هلذه املؤسسة ومستوى خدماهتا للمجتمع.

هن األخرى بنوعية العالقات اإلنسانية اليت تسود املبدأ الرابع : تتميز مهنة التعليم عن غريها من امل
 جوها العلمي ورفعة هذه العالقات وهذا يتطلب من املعلم :

 أن يعامل زمالءه يف املهنة بنفس الروح اإلجيابية اليت جيب أن يعامل هبا .-1
 أن يكون صادقا وإجيابيا يف التعامل مع مؤسسته الرتبوية .-2
أن حيافظ على عالقات مهنية مع زمالءه ومع املنظمات واجلمعيات الرتبوية من أجل رفعة مهنة -3

 التعليم وحتقيق مكانة أرفع هلا .
 )1(الذي يعمل يف إطاره يعين ابلنمو املهين املستمر من أجل اإلسهام يف تطوير النظام التعليمي أن -4

، فقد عينت كافة اجلماعات واملعاهد واملراكز اخلاصة ازداد االهتمام مبهنة التعليم أمهية مهنة التعليم :
، وذلك إبجياد برامج تزوده ابلتعارف الرتبوية والتعليمية وإكسابه ختصيصا ومهنيا وثقافيا وتدريبيا إبعداد املعلم
 )2(على أكمل وجه ...منه ، حىت يقوم ابلدور املطلوب ية من أجل تفعيل قدراته ومواهبهاملهارات املهن

 أقطاب عملييت التعلم والتعليم :_ 2

 ، وتقدمت إىل شىت امليادين كلهمقوافله انبثقتإن ركب احلضارة والتقدم والتكنولوجيا قد املعلم: أ_ 
، فطبيب ع األجيال صنعا، وخلق الفكر اجلبار خلقا: فوظيفته هي صنيبنون األجيال ويشيدون للمستقبل

 50" املعلم اجلديد "، ص  –وري ، أ. حممد فرحات القضاة تحممد عوض الرت -1

 .52املرجع نفسه ، ص  -2
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، كن إجنليز� ابلعلم«، فيقال :...كلهم من عمل يد املعلمسه وقائده وحاكمه ووالديه وعامله ومهنداملستقبل 
 )1(...»بعد ذلك كيف تصنع األجيال وختلق الفكر اجلبار والتكن عربيا إال ابلروح فسوف ترى 

إنسان أل�ا يف كل فمهنة املعلم تتطلب يف كل من ميارسها خصائص وميزات وليس من السهل توافرها 
تكتسب ابخلربة واملران أو  ، الا يف كل إنسان أل�ا خصائص فطريةخصائص وميزات ليس من السهل توافره

ابحلفظ والتلقني فاملعلم يتعامل مع فئات من البشر لكل فرد منهم خصائصه وميزاته ولكل منهم قدراته ومواهبه 
، وأن يراعي يف مهنته بعدد الطلبة الذين يعلمهم تتعدد وعليه وحبكم عمله أن يتعامل مع مناذج من البشر

ل على تنمية هذه الفروق وتطويرها، ال على ، فعليه أن يعمهؤالء الناس من فروق فردية بنيوتعامله معهم ما 
الفطرية املوجودة  واالستعدادات، حىت ينشأ لكل فرد كيانه املستقبلي وشخصيته املستقلة طمسها وإزالة معاملها

، وعليه أن يراعي هذه الفروق حىت يف أسلوب تعامله مع كل فرد منهم وحىت يكون له أثره عليهم عند كل منهم
، عليه أن يتفهم كال منهم ، وأن يعرفه معرفة حقيقية تنفذ إىل أعماق نفسه ، وما عليه كيانه ، وما لديه من 

هر من األمور حىت يكون ملعرفته هذه أثر يف تقريب وجهات ، ليست معرفة تقوم على الظواص وميزاتخصائ
 النظر بني املعلم والطالب ...

، وتبقى ماثلة له يف األذهان �خذها املعلم يف احلسبانأن  من العوامل اهلامة اليت جيب املعلم واملتعلم :
بني  اختالفإن هناك ، ال تقف مع الكبار وأولو�هتم، و لو�تالطلبة وما عندهم من أو  اهتماماتهو أن 
حتظى الر�ضيات والعلوم وحىت املدرسة بشكل عام عند الطالب بنفس األمهية واألولوية اليت  ، فقد الالطرفني

يعين أن الطلبة والصغار منهم بوجه خاص ليسوا حباجة إىل دراسة مبحث  حتظى هبا عند الكبار إن هذا ال
، وأن عليه أن للطلبة أولو�ت غري اليت هلم ابملعلمني أن يفهمواالعلوم والر�ضيات وإمنا يعين أنه من اجلدير 

إىل �د  االنتماءاألصدقاء مثال أو  كاختاذ،  ذلك يف التعامل معهم، ويف تكوين صورة شاملة هلم عنهممراعاة 
شيء مفيد مثال أو الوقت احملدد للذهاب أو الوقت احملدد للذهاب إىل  ابقتناءعلمي أو فريق ر�ضي أو األمل 

 )2(... اخلالنوم ...

وهكذا متتد قائمة هذه األولو�ت وتتسع وتتشعب لتمثل العديد من التطلعات واألماين والطموحات 
بدال ، احلياة ن يتعرف على أولو�هتم يف، وألم مشاكل طلبته اليت يتعرضون هلااملع ومن املهم أن يستوعب

عليها  واالطالع، ويشكل اللقاء الصفي فرصة ليستكشف الطلبة العديد من مشاكل احلياة اهلها وإغفاهلاجت

 56، ص "الء ، " املسرية الرائدة للتعليم العريب احلر يف اجلزائر حممد حسن فضأ. -1
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خبريها وشرها أو ما يبعث منها االرتياح يف النفس أو الضيق والضجر وبذلك تتوفر الفرصة ليتعرف على طلبته 
وإمنا تنفذ إىل بواطنها لتكون هذه املعرفة  ظواهر األموروتكون لديه صورة واضحة عن كل منهم ال تقتصر على 

 بشكل أعمق وأمشل وهبذا يكون أقدر على تقدمي املساعدة املناسبة لكل منهم .

د ، بل واحلل على تثبيط مههم وإضعاف إرادهتمإن تعرض الطلبة للعوامل املعيقة لنمائهم وتطورهم تعم
، وقد يستخدم املعلمون بعض هذه املعيقات دون وعي أبثرها التام من قدراهتم للسري حنو منو اتم، ونضج ابلغ

يرتاءى هلم ، ظنا منهم أ�ا عوامل حافزة ومشجعة ملا البعيد وقد يستخدمو�ا بنية حسنةعلى الطلبة يف املدى 
والتقدير منها أحيا� من أاثر إجيابية سريعة قصرية املدى فقد يعمد املعلم إىل أن يسمع الطالب عبارات الثناء 

فيها مغاالة ظاهرة تفوق قدراته حتفيز هلمته وتشجيعا له على اجلد واالجتهاد وبشكل ال يتفق مع ما عند 
الطلب من استعدادات فطرية وما حييط به من ظروف مناخية اجتماعية واقتصادية مثال األمر الذي يعود عليه 

 بنتائج عكسية .

الفطرية بعني االعتبار وراعينا ما عنده من خصائص فردية  فإذا ما أخذ� قدرات الطالب واستعداداته*
، نكون بذلك و يف التعامل وبناء العالقات معه، أاألساس سواء يف عملية تدريسنا لهوتعاملنا معه على هذا 

 االجتاه، ونكون بذلك قد سر� معه يف يت هو عليها دون مبالغة أو نقصان، وابلصورة الكيانه  احرتمناقد 
، نتعامل مع الطالب كما هو يف واقعه وليس كما هو يف الصورة اليت نتمناه وتنمية قدراتهالصحيح حنو تربية 

 . )1(وترديها له

 :بعض صفات املعلم اجليد

ليكون تتكامل الصفات الشخصية املستقيمة من حضور الذهن والدقة يف األداء وحسن التصرف  -
واحلرص واهلمة ، ألن هذا العمل مستمر يتطلب اجلهد وحيويتهوصحته ، االعتماد على حواسهقادرا على 

 .العالية واملثابرة
، ألن اإلكراه على العمل يف هذه املهنة يولد التبلد يف غبة األكيدة للعمل يف هذه املهنةاحلب والر  -

 )2(اإلحساس والشعور والرغبة املستمرة يف ترك هذه املهنة بشىت الطرق ...

 .56-55املرجع نفسه ، ص د. حممد عبد الرحيم عدس  -1
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اليت حتيط به ألن الضحالة يف هذا األمر  االجتماعيةافة العامة و املعرفة ابلبيئة اإلملام والوعي ابلثق -
تقبل أبدا  ، وسيظل دوما يف دوامة الفراغ الثقايف وألن هذه املهنة الاملعلم ال ميكن ان يعطي شيء يذكرجتعل 

 هذا النوع من املعلمني .
معهم يف املواقف اليت  ، واملرونةصدق واألمانةالدائمة للطالب واملعاملة احلسنة، املمزوجة ابلاحملبة  -

 ، للوصول إىل األهداف الرتبوية املوضوعية .تتطلب ذلك
 )1(اإلخالص ومراعاة هللا عز وجل يف محل هذه األمانة وتوصيلها بكل تفاين لألجيال ... -
 وحيسن وضعيتها ويغريها من حني ألخر .ة الصفوف أن جييد إعداد قسم -
 والكراسي . ، جدرانه وحىت الطاوالتن حيث بالطهعلى نظافة القسم سواء مأن يوصي ابحلفاظ  -
 املتعلمون على الفوضى . ادو و يف مكانه حىت ال يتعوضع سلة املهمالت يف مكا�ا ووضع أي مستلزم  -
قال : " إن من يدخل إىل قسم ترتيب القسم من حيث ترتيب الطاوالت وجلوس التالميذ بنظام وقد ي -

، وبنشاطه يدل على واته وعاداته ابملكان الذي حيتلهنظرة على كل ما يصادفه من أشياء وأد، يلقي معلم
. ومبلغ أتثريه يف غريه وعلى اجتاهه الفكري الذي يدين به وعلى مستوى ثقافته شخصية وعلى املثل األعلى

 "تمعه واإلنسانية كاملة نائه وجملالذي ينهجه يف فهم املسؤولية امللقاة على عاتقه والرسالة اليت يؤديها ألب
 : بعض الصفات البد للمعلم منها- -
 .والروح الدينية يف نفوس التالميذ، بث اخللق الكامل كون الغرض من التعليم ديين وخلقيجيب أن ي -
ب مراعاة ميول ، وجياملادة، وعلى مهارة املعلم من إلقائها اختياريتوقف جناح الدرس على حسن  -

 إىل القصص ذات الغرابة والفكاهة ، فالصغار مثال يف القراءة مييلون ومستوى تفكريهم، األطفال حسب سنهم
دون نشاط فال حيرك أواتر ، فإذا ألقى املعلم درسه بربودة وبن يلقي املعلم درسه حبرارة ومحاسينبغي أ -
 ، وال يؤثر يف  نفوس املتعلمني فتكون حصة الدرس زمنا ضائعا .الوجدان
إال للشيوخ وال  ، فهذه الصيغة ال تروقلم صيغة اخلطب واملواعظ يف دروسهملعينبغي أن يتجنب ا -

 .تروق إال للكبار
زم أن يقابل التالميذ وجها لوجه ليتأثروا ومن الال  ،لقراءة من الورقة  أو من الكتابيتجنب املعلم ا -

 )2(ابنفعاالت اليت تبدو واضحة على حمياه ساعة اإللقاء...

 145املرجع نفسه ، ص أ. حممد عوض الرتتوري  -1
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، حيث تغري دور  دور املعلم بني القدمي واحلديثلقد تغري التعليمية : –العملية التعليمية دور املعلم يف 
املتعلم تغريا واضحا من العصر الذي كان يعتمد على الورق والقلم كوسيلة للتعلم والتعليم إىل العصر الذي 

النفس وعلم ال الرتبية وعلم لتطور الدراسات يف جم انعكاسايعتمد على احلاسوب واألنرتنت وهذا التغري جاء 
 ة التعليمية واحملور الرئيس هلا ، حيث كانت قدميا تعترب املعلم العنصر األساسي يف العمليالنفس التعليمي خباصة

من املعلم الذي كان يتحكم ابلعملية التعليمية  االهتمامولكنها األن تعترب الطالب احملور األساس لذا فقد حتول 
 ضري وشرح أجزاء املادة الدراسية كز حوله العملية التعليمية التعلمية ملشاركة يف حتإىل الطالب الذي ترت 

والقيام ابلدراسات املستقلة وتقييم أدائه الوسائل التعلمية والقيام ابلتجارب املخربية وامليدانية بنفسه  واستخدام
 : ما يليمن األدوار املتعلم القيام هبا 

 استخدامدور املشجع على التفاعل يف العملية التعليمية التعلمية : وفيها يساعد املعلم الطالب على  -
 عليمية .ابتكار وإنشاء الربامج التالوسائل التقنية من تلقاء ذاته وعلى 

التعليم املمكن  اسرتاتيجياتجيب على املعلم أخذه ابحلسبان ومن  أخر اعتبار التعليم : اسرتاتيجيات*
 . اخل، وجمموعة املناقشة والتدريبات ...احملاضرات، املقابالت التعليميةاستخدامها يف التعليم : مثل 

، كما أصبح من أدوار املعلم أن جيعل من الطالب مبتكرا خالقا قادرا على اإلنتاج تنمية اإلبداع -
واجتماعيا ، ذا شخصية قوية منسجمة جسميا وعقليا راب ومزودا مبهارات البحث الذايتواإلبداع مؤهال ومد

 ووجدانيا وثقافيا .
اخلاصة يف التعليم ز�دة الدافعية عند الطلبة حيث يتضح فيها حتكم املتعلم  االعتباراتالدافعية : من  -

 أكثر ابلتعلم .
فة وفق حتليل النظام التعليمي : قدرة املعلم على تصنيف األهداف التعليمية إىل مستو�ت خمتل -

 وتصنيف " جانييه " .التصنيفات الرتبوية املعروفة يف الرتبية كتصنيف " بلوم " 
التغذية الراجعة والتقييم : أساس التقومي التغذية الراجعة والتحكم هبا وتصحيحها، جيب أن يكون  -

 .)1( الداخلي للتعليم بشكل مستمر ضمن النظام 

التكنولوجيا على معلم املستقبل أن يتحول إىل متعلم يشارك تفرض  املعلم يف عصر التقدم التكنولوجي :
، كما سوف تفرض عليه ان يدرك انه مل يعد حيتكر املعرفة وأن م وأن يغري معتقداته حول املعرفةطلبته يف التعل

 .27د. حسن ابو ر�ش ، د. زهرية عبد احلق ، علم النفس الرتبوي، ص -1
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، فالبد له ان يعرف هذه املصادر وأن يتدرب ة املتخصصة اكثر منه ...وعلى ذلكيف اجملتمع من ميلكون املعرف
إن  ،ؤدي إىل دعم تعلم طلبته وتنميتهمعلى كيفية حتقيق التكامل بني املصادر املعرفية اجملتمعية واملدرسية ، مما ي

، وأصبح من الضروري أن يلعب دورا جديدا من خالل إدراكه ليدي للمعلم مل يعد خيدم املعرفةالدور التق
 :مايلي

أن يعطي الفرصة للطالب يف خلقه املعرفة ومنحه احلرية وتنمية مهاراته يف التالعب ابملعرفة من خالل  -
 التحول إىل التعلم الذايت .

، التعلمية، بل امليسر واملسهل للعملية التعليمية صدر الوحيد للمعلومات وال امللقنمل يعد املعلم امل -
 واملهارة أبقصى السبل .واملساعد للطلبة يف الوصول إىل املعلومة 

 .سانية، وينمها على مدار خدمتهأن ميلك املعلم املهارات املعرفية واملهنية واإلن -
 لتحقيق تعليم نوعي مميز . واستخدامهااإلبداعي والتوظيف الفاعل للتكنولوجيا  االستخدام -
 . ، أب�ا نواة التغيري والتطوير والتقدمرك أمهية الفئة اليت يتعامل معهاأن يد -
 أن يكون قادرا على الربط بني األصالة واملعاصرة . -
 .دة فكرية إميانية متبينةأن يستند إىل قاع -
 اعتماد أساليب التدريس اليت تعمل على تنمية التفكري الناقد واإلبداعي لدى الطلبة   -
 .تبين األساليب اليت متكن الفرد من امتالك مهارات التحاور واالتصال الفاعل مع اآلخرين -
 )1(االتصالعتماد أساليب التدريس اليت حتقق الكفاءة العالية يف استخدام الكمبيوتر وأدوات ا -

وقد وضع له ابن خلدون مجلة من الشروط اليت جتعله أحد العناصر األساسية يف العملية  املتعلم :ب_ 
، كما وجب أن الزمين العقلي و الرتبوية ، هو الشخص الذي هتيأ ملرحلة تعليمية معينة يتحكم فيها املستوى 

ية اليت يطمح املهارات والعادات اللغو  اكتساببغية  وانشغاالتهتمامات وعادات اتتوفر لديه قدرات و 
 املتعلم يف اجلوانب التالية :  واستعدادات، مع مراعاة قدرات األستاذ تعليمها له

 اليت يتعرض هلا .نضج املتعلم ومطابقة هذا النضج للموافقة الرتبوية والفرص التعليمية  -
 اهلدف الذي يسعى املتعلم إىل حتقيقه وصلته مبا يتعلمه . -

 
 .)1(مبا يتعلمه ومحاسه له وشغفه به حىت يكون لتعلمه جدوى  اهتمامه -

 .93" املعلم اجلديد "، ص  –وري ، أ. حممد فرحات القضاة تعوض الرت  حممدأ. -1
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، فاجلهود قة من أن عصر� هذا هو عصر الطفللقد عرب يف احلقي تربية الذوق لدى الطفل قبل التعلم :
، كل ذلك من أجل الطفل فهو احملور الذي يدور حوله فلك الساعة وهو تنتجتبذل واألموال تنفق والعقول 

املصنع الذي توجه إليه كل اجلهود ألنه املادة اخلام اليت يصنع منها جيل سعيد فيه كل اإلمكانيات وحتقيقا هلذا 
أمسى درجات وتسمو هبا إىل وهتتم بكل مواهب الطفل فتهذهبا الغرض أصبحت وسائل الرتبية كثرية ومتنوعة 

، فهناك وسائل لتنوير العقول مقصودة ، وكل وسيلة من هذه الوسائل هلا أهداف معينة وأغراضالكمال
 وتوسيع املدارك وغريها لتهذيب األرواح .

، إذ ابلذوق السليم الذي وممتع إىل أبعد احلدود واإلمتاع ،شيء مفيد إىل أقصى درجة اإلفادة فالذوق -
 ره يستطيع أن ينظر إىل هذه احلياة نظرة واسعة ملؤها الفهم الصحيح .يرتىب عليه الطفل منذ صغ

نالحظ الذوق عند من أويت حظا من العناية يف طفولته فوجه إىل إدراك ما يف األشياء من مجال  -
 فأصبح عند كربه يتمتع ابلذوق السليم واإلحساس اللطيف يستغلها يف استمتاع جبمال كل مجيل .

ذلك أمهل شأنه وتركت تربيته للصدف والظروف يعيش كالصخرة الصماء وعلى عكس هذا نرى  -
الب يعيش بليد اإلحساس ثقيل حمروما من مباهج احلياة ومسراهتا ال يلفت نظره ما يف الكون من سحر خ

 .)2(الذوق حىت من هندامه ومن أصدقائه ومن املواضيع اليت يتطرق للتحدث فيها  انعدام، نعرف الظل

 : دور املتعلم 

 املشاركة : يقصد هبا عدد املرات اليت يساهم هبا التلميذ يف الشرح واإلجابة عن أسئلة املدرس . -

جترى له  اختباراتمن  اجتازهالتغطية : ميكن قياسها مبا تعلمه التلميذ سابقا واحتفظ به وتبني ما  -
 خالل العام الدراسي .

بني  ارتباط، وجد أن هناك  املرحلة اليت يليها التعلمإىل واالنتقال ما سبق تعلمه  اجتيازالنجاح : هو -
 مستوى التحصيل . وارتفاعمشاركة التلميذ وتعلمه للمادة اليت يدرسها وبني ما متت مشاركته فيها 

مذكرة لنيل شهادة ماجيسرت ، ختصص علوم اللسان العريب ، املناهج احلديثة ، لغة عند ابن خلدون " " مالمح تعليمية الربيعة ب بلحاج أ.  -1

 .50، ص 2008/2009

 .134" املسرية الرائدة للتعليم العريب احلر يف اجلزائر ، صحممد حسن فضالء أ. -2
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تفاعله يف تكوين  واسرتاتيجياتتفاعل املعلم مع املتعلم : أثبتت الدراسات امليدانية أن أثر املعلم -
اجلوانب  مفهوم ذات أكادميية عاملية لدى الطالب ، وخباصة يف مراحل التعليم املبكر قد يساعد على تطوير

 يف حياته املستقبلية الواقعية . الشخصية للمتعلم اليت تفيده

 وأشارت البحوث إىل وجود عوامل عدة تؤثر يف عملية تفاعل املعلم مع الطالب وأمهها .

 املعلمني وتقديرهم لطالهبم . أحكام -
 املستوى االقتصادي واالجتماعي للطالب . -
 أثر جنس املعلم والطالب . -
 جاذبية الطالب ومظهرهم اخلارجي . -
 أثر سلوك الطالب الصفي . -

أشارت بعض البحوث امليدانية أن جلماعات األقران أتثري كبري على سلوك  :تفاعل املتعلم مع املتعلم
 الطالب وهي :

يبيح للطالب ممارسة عالقات يكون فيها على قدر للمساواة مع أقرانه ولكنه يكون مركز اثنوي مع  -
 من هم أكرب سنا .

 مكانة خاصة به بني أقرانه. الكتسابهوية خاصة به وتتوفر له فرصة يتحقق للطالب  -

 بعض األلعاب رامج املدرسة مثل : ، ومل تكن ضمن بمصدرا غزيرا للمعلومات غري رمسيةتشكل  -

الشجاعة والثقة ابلنفس بفعل أتثري أقرانه مما يؤدي إىل التسريع يف معدل  ابكتسابتزويد الطالب  -
 .)1( واالجتماعيمنوه النفسي 

 

 

 .143-140" املعلم اجلديد "، ص  –وري ، أ. حممد فرحات القضاة تمد عوض الرت أ. حم-1
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والربامج املعدة من طرف  املقرراتتلك احملتو�ت اللغوية واحملددة مسبقا يف  هي :املادة التعليميةج_ 
  )1(اخلرباء واملختصني يف شؤون التعليم املوزعة على أطوار التعليم املختلفة

وجيا اليت غزت عقول  كل النشطات والعودة إليها بغض النظر عن التكنول  انطالقفالكتاب هو نقطة  -
اخلامسة ( �اية املرحلة على كتابني أساسني أال ومها كتاب السنة  اعتمدت، ففي حبثي هذا كل املتعلمني

، فكتاب السنة اخلامسة ية املرحلة الثانية من التعليم )التعليم املتوسط ( بدا) وكتاب السنة األوىل من  االبتدائية
، فهو شامل لكل ربة ابلكفاءات واملقارابت النصيةإلصالح املنظومة الرتبوية ومبىن على املقا امتدادهو 

بني مراحل التعليم لتفادي مظاهر القطيعة حىت ميكن التلميذ من إرساء  جاماالنسالنشاطات ويسعى لتحقيق 
، فخصص له قسما اثبتا ذا الكتاب أعطى حيزا هاما للمعجمالكفاءات األساسية ابإلضافة إىل ذلك فإن ه

، ووضع عدة كلمة يف الداللة واشرتاكبني توظيف املعطيات اليت يبىن عليها املعجم كالرتادف والتضاد  يرتاوح
القاموس واكتساب حرية أكرب يف التعامل مع حرية أكرب يف التعامل مع  واكتسابالتلميذ للتعامل مع القاموس 

 لغته .
يتوزع الكتاب إىل عشرة حماور تتوزع بدورها إىل سبع وعشرين وحدة يف تعليمنا احلايل وكل وحدة حتتوي 

الشفوي لتوظيف اللغة واألداء الكالمي والكتابة للتدعيم على جمموعة من النشاطات من بينها القراءة والتعبري 
وتعترب هذه النشاطات كفاءات متصلة ببعضها البعض وخالصة الكتاب هو السعي للوصول إىل حتقيق فعال 

 )2(من اللفة حيث هو اهلدف األمسى لبناء شخصية املتعلم ليكون مسؤول يف اجملتمع
عرضا مناسبا من قبل  املادة التعليمية يف الكتاب املدرسي عرض املادة التعليمية يف الكتاب : تعرض

املؤلف وصياغته أبسلوب لغوي واضح وترتيبها ترتيبا جيدا ومبهارة تربوية ال تسهل عمل املعلم فحسب ، بل 
 أيضا حتسني طريقته يف التعليم ، كما يسهل على تالميذه عملية التعلم ويدرهبم على التفكري املنظم .

يكفي وحده لضمان فهمها والقدرة على قراءهتا من قبل  ، الة من قبل املؤلف إعدادا منطقياادفإعداد م
 اهتماماهتمو وبصيغتها أبسلوب يستجيب مليول التالميذ التالميذ وإمنا جيب على املؤلف أن يكيف تلك املادة 

 العقلية . استعداداهتماخلاصة و مبا يتفق مع 

 23، ص 2000أمحد حساين ، " دراسات يف اللسانيات التطبيقية " حقل تعليمية اللغات ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، د.  -1

شريفة غطاس ، " كتايب يف اللغة العربية " السنة اخلامسة من التعليم اإلبتدائي ، الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية ، اجلزائر، أ. - -2

 . 5، ص2010-2011
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، أن يعكس ما تسعى إليه العلوم الرتبوية والنفسية من للمرحلة األساسيةالكتاب املدرسي فعلى مؤلفي  -
فيما خيتص بعملييت التعليم والتعلم حبيث تعكس املادة املوجودة يف كتابه تطبق بعض الطرائق نظر�ت وجتارب 

 .)1(القائمة على علم نفس الطفل من جهة وتستجيب لطرائق التدريس الفاعلة 

، وبني مفردات ة واضحة بني مادة الكتاب وتنظيمهان تكون هناك عالق : *مادة الكتاب وحمتواه
، وأن يكون ما حيتويه الكتاب من املادة ابحلداثة والعمق والشمول املنهاج الدراسي وأهدافه وأن تتصف تلك

ية يف معلومات وحقائق ومفاهيم ومصطلحات مالئمة ملستو�ت التالميذ العقلية والثقافية واالجتماعية واللغو 
الصف واملرحلة الدراسية اليت هم فيها وأن تكون موزعة توزيعا عادال على أجزاء الكتاب وفصوله حسب 

، وأن تقدم للتالميذ على العموم قدرا مشرتكا من املعارف واحلقائق ابلنسبة للتالميذ واملادة نفسها أمهيتها
 واملعلومات حتقيقا ألهداف املنهاج .

 :يف الكتاب املدرسيادة وإثراؤها ديث املحت

يف عاملنا فإن بعض الكتب املدرسية تفقد الصدق أثناء طباعتها لذا جيب نظرا لتطور العلم املتسارع  -
 أن يبذل قصارى اجلهد للتأكد من أن املعلومات املوجودة يف الكتاب تتفق مع احلقائق وأ�ا حديثة .

 واستظهارمن الكتاب املدرسي جيب أال يقتصر على جمرد التحصيل لألفكار األولية  لإلفادة -
 .الميذ على حتصيل املعرفة أبنفسهماملعلومات فقط وإمنا جيب أن يشمل على منتجات تشجع الت

يستحسن أن يلحق بكل فصل قائمة من ألوان النشاط العقلي والعملي املتدرج واليت هتدف للكشف  -
 .)2(ا تعلمه من قبل وتدريب التالميذ وتنمية قدراهتم م أو تثبيت

3 

 

 

 .403-402، ص 1982أبو الفتوح رضوان ، " الكتاب املدرسي " ، مكتبة األجنلو املصرية ، القاهرة ،  -1

ترمجة حممد الغزواي ، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية ،  –املؤمتر الدويل للتعليم العام  -1959لسنة  48) من التوجيه  30البند رقم (  -2

 .1960القاهرة ، 
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 :التعلموسائل  -

تتعدد التعريفات حول مفهوم الوسائل التعليمية وقد تتباين يف شكلها  *مفهوم الوسائل التعليمية :
واألدوات التعليمية الظاهر إال ا�ا ختتلف كثريا يف املضمون فهناك من يعرف الوسائل التعليمية أب�ا " الوسائل 

 ، هبدف حتسني العملية الرتبوية " .داخل احلجرة الدراسية أو خارجها اليت يستخدمها املعلم لنقل حمتوي سواء

وتعرف الوسائل التعليمية اب�ا : " املواد اليت تستخدم يف حجرات الدراسة أو يف غريها من املواقف 
 واملنطوقة " . ةلتسهيل فهم معاين الكلمات املكتوبالتعليمية 

وهناك من يعرف الوسائل التعليمية أب�ا " مجيع األدوات واملعدات واآلالت اليت يستخدمها املدرس 
والدارس لنقل حمتوى الدرس إىل جمموعة من الدارسني سواء داخل الفصل أو خارجه هبدف حتسني العملية 

 وذلك دون االستناد إىل األلفاظ وحدها 

 كما تعرف بتعريفات بسيطة أمهها :  -

*هي ذلك النوع من التعلم الذي يتعلق إبنتاج املواد التعليمية واختيارها واستعماهلا واليت ال تعتمد على 
 الكلمة املكتوبة .

*هي طريقة نقل املعلومات وتوصيلها واليت تعتمد على املبدأ السيكولوجي الذي ينص على أن الفرد 
 يراها إدراكا أفضل وأوضح مما لو قرأها أو مسع شخص يتحدث عنها . يدرك األشياء اليت

*هي جمموعة املواقف واملواد واألجهزة التعليمية واألشخاص الذين يتم توظيفهم ضمن اإلجراءات 
بغية تسهيل عملية التعليم والتعلم مما يسهم يف حتقيق األهداف التدريسية املوجودة يف للتدريس  االسرتاتيجية

 املطاف . �اية

: " تضم مجيع الطرق واألدوات واألجهزة والتنظيمات املستخدمة يف نظام تعليمي لومبعناها الشام -
 "بغرض حتقيق أهداف تعليمية حمددة 
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، عية والبصرية، الوسائل السموسائل التعليمية : وسائل اإليضاح، املعاينات الرتبويوأهم تسميات ال
التعليمية و الوسائط التعليمية ، املصادر التعليمية  تقنيات التعليم وتكنولوجيات التدريس  االتصالوسائل 

...)1( 

حاول املختصون على مدى فرتات طويلة تصنيف الوسائل التعليمية  تصنيف الوسائل التعليمية :
فهو من أكثر )إدجارديل (وابلفعل نتج لنا يف امليدان العديد من التصنيفات وكان من أمهها تصنيف 

، وأحيا� أخرى التصنيفي الذي اعتمد عليه العاملومن أكثرها انتشارا وذلك لدقة األساس التصنيفات أمهية 
إدجار (للوسائل التعليمية عندما نتمعن يف تصنيف  )ديل (يسمى مبفهوم اخلربة وهناك من يطلق عليه تصنيف

جنده وضع اخلربة املباشرة يف قاعدة اهلرم واليت اعتربها أفضل أنواع الوسائل التعليمية ألن الطالب فيها  )ديل
يتعامل مع اخلربة احلقيقية اليت سيستفيد منها بعض اخلربات جبميع حواسه وجند على النقيض من ذلك ويف 

إىل قاعدة املخروط زادت درجة  اجتهنااليت تؤثر على حاسة السمع فقط فكلما أعلى اهلرم الرموز اللفظية 
 درجة التجريد وهذا ينطبق فقط على خمروط اخلربة . ازدادتإىل قمة اهلرم  اجتهنااحلسية وكلما 

 يالحظ ثالثة انواع من التعليم : )إلدجار ديل(إن املتأمل يف خمروط اخلربة 

وط ختلفة وهي تشمل يف املخر النوع األول : ما يسمى ابلتعليم عن طريق املمارسات واألنشطة امل_
 ، خربات ممثلة أو مبا يسمى ابملمسرحة .اخلربات اهلادفة املباشرة، خربات معدلة

مل يف املخروط التوضيحات : ما يسمى ابلتعليم عن طريق مالحظات ومشاهدات وهي تشالنوع الثاين
 تحركة والصور الثابتة والتسجيالت الصوتية .، التلفزيون التعليمي واألفالم املالعملية، الز�رات امليدانية، املعارض

يسمى ابلتعليم عن طريق اجملردات والتحليل العقلي وهي تشمل يف املخروط ( الرموز  : ماالنوع الثالث
 )2(البصرية والرموز اللفظية ) 

 

 

 .13، ص 2009شارع حممد فريد دار الشرق ،  6رمزي أمحد عبد احلي ، " الوسائل التعليمية والتقنيات الرتبوية " ،  -1

 .210، ص 2011إشراق جيات " ، مجعية املعارف اإلسالمية ،  –تأليف والرتمجة ، " التدريس طرائق مركز نون لل -2
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 تصنيف الوسائل التعليمية على أساس احلواس :

، ومنها األشياء والعينات والنماذج حاسة البصر فقطل اليت تعتمد على هي الوسائ :البصرية الوسائل -
 . والشرائح والرسوم وامللصقات وجمالت احلائط والرحالت واملعارض واخلرائط واألفالم الثابتة والصامتة

منها اإلذاعة والتسجيالت هي الوسائل اليت تعتمد على حاسة السمع فقط و  :الوسائل السمعية -
 .الصوتية

هي الوسائل اليت تعتمد على حاسيت السمع والبصر معا ومنها أفالم  البصرية :الوسائل السمعية  -
 احلاسوب . ابستخدامالصور املتحركة والناطقة والربامج التعليمية ابلتلفاز والدروس املعدة 

 مناذج من الوسائل التعليمية تصنيف وتنوع:

 :مناذج من أنواع الوسائل التعليمية التقليدية  -أ

 حملنطات -1
 اجملسمات -2
 الشفافيات التعليمية -3
 لوحات العرض واللوحات التعليمية -4
 التعليمية.األفالم -4
 والتعليمة.احلقائب التعليمية -5
 التعليمية.الرحالت -6
 املدرسي.الكتاب -7

 والبصرية:مناذج من الوسائل التعليمية السمعية -ب

 السبورة الضوئية -1
 جهاز عرض الصور املعتمة -2
 جهاز العرض الرأسي -3
 جهاز عرض الشفافيات -4
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 )1(جهاز العرض السينمائي-5

 يلي :  للوسيلة التعليمية فوائد عديدة ميكن إمجاهلا فيما فوائد الوسائل التعليمية:

 توفر خربات حسية كأساس للتفكري السليم -1
 املتعلمني  اهتمامتزيد من -2
 تقلل من معدل النسيان عند املتعلمني .-3
 تسهم يف توضيح املعاين بطريقة مشوقة -4
  )2(توفر للمتعلمني خربات يتعذر مشاهداهتا يف الواقع-5

 يلي: ما )عبد العزيز عبد اجمليد(و )صاحل عبد العزيز(وعن الفوائد اليت حتققها الوسائل التعليمية كتب 

للعمل على  ، فهي وسيلةلغامض من مشكالت الدروس وتوضيحهاهي وسائط تساعد على تبيني ا-1
 .متاما  حصر أفكار التالميذ وضبطها ومتكنهم من تصور الكثري من األشياء اليت يستحيل عليهم تصورها

كما أ�ا أكرب عامل على التسهيل فهي جتعل املعلومات حية ذات قيمة يستطيع التلميذ أن يطبقها -2
 .ويستفيد منها يف دروسه يف احلياة بوجه عام 

وميكن أن يتخذها املدرس وسيلة فعالة لرتبية املالحظة وتعويد األطفال الدقة يف التأمل والسرعة يف  -3
 املفيد واالستماعالدقيق  واالنتباهالعمل 

وسيلة فعالة لتحريك الطفل للعمل فهي تستثري فيه الرغبة لإلطالع وختلق عنده احلافز الشديد -4
وجه الشديد لدرس كثري من األشياء اليت مل يكن يوجه إليها انتباهه لو مل لدرس كثري من األشياء اليت مل يكن ي

  استخدامهايلجأ املدرس إىل 
جتعله واثقا من فهم التالميذ ملا ألقى عليهم كما أن  استعماهلاإن وسائل اإليضاح إذا أحسن املدرس -5

املوضوعات  التدقيق والصرب عن فحص تساعد األطفال على تكوين عادة الرؤية والتأمل ال أل�ا تعود التلميذ
أجزاء املعروض  بتمييزعلى تكليف التالميذ العناية التامة  استعماهلاولكن دأب املعلم أثناء  ،سية فقطاحل

 .)3( املوازنة والكامل عند النقد  واالنتباهوخواصه 

 .39رمزي أمحد عبد احلي ، " الوسائل التعليمية والتقنيات الرتبوية "، ص -1

 .203" ، ص يجياتاسرتات –لرتمجة ، " التدريس طرائق مركز نون للتأليف وا -2

 .08" الوسائل التعليمية والتقنيات الرتبوية " ، ص  رمزي أمحد عبد احلي ،-1
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ميكن للوسائل التعليمية أن تلعب دورا هاما يف النظام  دور الوسائل التعليمية يف حتسني عملية التعلم:
يتعدى  وفق معايري نظامية علمية صحيحة إال أن هذا الدور عند البعض املعلمني ال استخدمتالتعليمي إذا 

 ).1(النظامي الصحيح  االستخدام األسلوب

قصود من ورائه اإلنتاج يقوم به التالميذ من أعمال يف هذا الشأن ليس امل وجيب أن يدرك املعلم أن ما
وما إىل ذلك  اآلخرينجهود  واحرتامفقط بل أن يتعلم كل فرد كيفية العمل واملشاركة وكيفية التعبري عن النفس 

وما يرتبط ابلنواحي وجدانية يف غاية األمهية يصعب على املعلم خالل  واالجتماعيةمن املهارات العلمية 
 .ة التقليدية لرتبياالنشاط التعليمي الذي يبذل يف إطار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .204" ، ص  جياتاسرتاتي –رتمجة ، " التدريس طرائق مركز نون للتأليف وال -2
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 .الكتاب املدرسي واملعجم اخلاص هبذه املرحلة  املبحث الثالث :

الكتاب املدرسي ميثل الوجه التطبيقي  :الكتاب املدرسي ودوره يف العملية التعلمية التعليمية  -1
للمنهاج الرتبوي، وهو اإلطار املكاين املتحرك الذي جيمل صورة للمنهاج الرتبوي بكل أهدافه وحمتواه وأنشطته 

 وأساليب تقوميه 

يف  استخداما، فهو من أكثر األدوات التعليمية ية هامة يف يد املعلم والتلميذفالكتاب يعد أداة تعليم
، وسيلة األساسية من وسائل التعليمإذ تعمد عليه املواد الدراسية يف خمتلف مراحل التعليم ، فهو ال ،املدارس

ارف ومفاهيم يراد إيصاهلا معولقد تعددت تعريفات الكتاب املدرسي ولعل أبسطها هو : الوعاء الذي حيوي 
 )1(...إىل التلميذ 

 يزات الكتاب املدرسي هلذه املرحلة :مم

 .يفسر اخلطوط العريضة للمادة الدراسية  -1

 .يقدم املعلومات واألفكار واملفاهيم األساسية يف مقرر معني  -2

 .املرغوبة من خالل نصوصه  االجتماعيةيكسب التالميذ الصفات  -3

حيوي على الوسائل واألشكال والصور التوضيحية ذات الفائدة يف توضيح ما يقرأه التالميذ وعليه  -4
، أجهزة التعليم زا قيس بغريه من الوسائل كاألفالم، برامج التلفاوأخفها محال إذ استخداماايسر الوسائل  فهو

  ... احلديثة

، وجوانب اإلصالح املتعددة األخالقيات ،رسي معلم ينمي يف التالميذ القيم، املهاراتالكتاب املد -5
 .يف صور مرتبة ومنظمة 

�ائية من شدة احلاجة إىل الكتاب املدرسي أبنه ال ميكن تصور أن هناك تدريسا وتعليما فاعال  وكنتيجة
 .الكتاب املدرسي استخدامدون 

،  ردنيةحسن راضي عبد الرمحن ، " أثر اخلليفة االقتصادية واالجتماعية والثقافية للطفل واستعداداته للقراءة " ، رسالة ماجيسرت ، اجلامعة األ -1

 . 189، ص 1986
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اد على غرار الكتب املدرسية املتبوعة ملراحل التعليم األخرى فإن الكتاب املدرسي للمرحلة له عدة أبع*
 :هلا أتثري على التالميذ ومنها

 عوامل وابعاد تتداخل وتفرض نفسها ابلنسبة للكتاب املدرسي منها :أبعاده : هناك 

 :تكلفته اإلمجالية عدة عوامل منها: ويتحكم يف االقتصاديالبعد  -1

 ، نوع الطباعة نوع الورق ووزنه، قياس الصفحة الواحدة -

 )1(...، عدد النسخ ومات واخلطوط، األلوانعدد الصور والرس -

 ان املتعلم يتلقى املادة العلمية من الكتاب بصر� وعناصره هي : البعد البصري : حيث -2

 املسافة بني عيين التلميذ، ويديه املمسكتني ابلكتاب، مقياس احلرف الواحد املستخدم  -

  .واألعمدة األلوان ومدى جتانسها، املسافات بني السطور -

، فالكتاب يف نظرهم حنو الكتاب املدرسي رة الرتبويني: يتعلق هذا البعد بنظالبعد الرتبوي والنفسي -3
  :عكس الوسائل األخرى وعناصره هي بل هو رفيق التلميذ طوال الوقت وذلك على اختيارليس أنبوبة 

  .جزئية) األهداف املتوخاة منه -طريقته ( كلية  ،مادته العلمية -

، هل هو لكتاب فنيا وتقنيامن الذي خيرج ا، فالبعد الفين والتقين: ولعل هذا أهم أبعاد الكتاب -4
 املؤلف أم املطبعي ؟ أم كالمها ؟

جوانب فإذا أرد� ان أن نسند الكتاب إىل أحق الناس بتأليفه وإخراجه فيجب أن تنظر إىل ثالثة  -
 .،  اجلانب الفين وي، اجلانب الرتبمتداخلة هي :اجلانب العلمي

هج مبعىن طريقة املشروع املتكامل أي أن يتوىل جديدة يف إعداد املنا آلية إتباعومن هنا يرى الباحث 
والفنيني من امليدان مبراحله املتعددة  االختصاصينيعملية أتليف الكتاب املدرسي مجاعة متعاونة من اخلرباء 

، وبعبارة أخرى وضع اإلمكانيات كافة حتت تصرفهم، وأن تالعمليةعلى أن يتاح هلم الوقت الكايف للقيام هبذه 

 .403" املؤمتر الدويل للتعليم العام " ، ص  -1959) لسنة  48) من التوجيه (  30البند رقم (  -1
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يف : املادة التعليمية والعلمية، طرائف  ميدانيون اختصاصيونجيب أن يكون التأليف مجعيا يشرتك فيه 
 )1(...، اإلخراج الفين والتصميم التدريس، الوسائل التعليمية، اللغة

 رغم أمهية الكتاب املدرسي يف عمليت التعليم والتعلم قد ميكن أن  يعترب طريقة الكتاب املدرسي واملعلم :
ميكن أن حمل املعلم يف كل شيء وإمنا هو جمرد وسيلة معينة  ، والستقلة بذاهتا تعرف بطريقة الكتابتدريسية م

صنعي أكثر فاعلية ألوان التدريس جلعل نشاطه المن رسائل التعليم األساسية اليت قد يلجأ إليها املعلم يف معظم 
ات وأسئلة حمورا للنقاش واحلوار والدراسة الذاتية ، فهو قد يستخدم ما يف الكتاب من معلومات وخرب وحيوية

والتطبيق أو إقامة مشاريع إىل غري ذلك من ألوان النشاط الذايت واجلماعي لذا قد يضطر املؤلف إىل تكيف 
كن أن يساعد يف تكوين معلم ، وهذا ما يؤكد أن الكتاب املدرسي ميية الكتاب ليالئم املوقف التعليمماد

وسيلة للتعليم وليس غرضا يف خادم للمعلم وسيدا له وهو ، فالكتاب املدرسي راغب يف التعلمابرع، وتلميذ 
 )2(، وهو خاضع إلجراءات املعلم والتلميذ ال مسيطرا على هذه اإلجراءات ...ذاته

ما يؤلف لتالميذ املرحلة األساسية خيتلف لغة وأسلواب وتنظيما عما  : لغة الكتاب وأسلوب عرضه
ملستو�هتم  ميكنهم فهم ما يف الكتاب ما مل يكن مالئما ، فهؤالء المن التالميذ يف املراحل التالية لغريهميؤلف 
، اموس اللغوي للطفل، ومن هنا فالبد أن توجه العناية للقواالجتماعي، والعقلية وممثال لواقعهم الثقايف الثقافية

 ألجل أال تضيف هذه الكتب صعوابت اإلدراك اللغوي .وقوالب التعبري واملصطلحات املستخدمة يف الكتاب 

ينبغي للكتاب املدرسي مالئمة الواقع الثقايف واالجتماعي للتالميذ فاألطفال الذين يعيشون يف بيئة غنية 
) وفرص  ملطبوعة ( كتب ، صحف...ثقافيا واجتماعيا واقتصاد� أو يف أسر توفر فرص االتصال ابملواد ا

 الصور واملسرحيات والرسوم خيتلفون يف أرضياهتم وخرباهتم وثقافاهتم العامة عن أطفالملشاهدة األفالم و 
 )3(الفرص ...أو جمتمع ال تتوافر هلم فيه هذه  يعيشون يف بيئة

 )4(... يف اجملتمعاألطفال ستكون خرباهتم أقل ثراء وأكثر ضيقا وحتديد من نظرائهم  فهؤالء ابلتايل

 .403" املؤمتر الدويل للتعليم العام " ، ص  -1959) لسنة  48) من التوجيه (  30البند رقم ( -1

 . 402أبو الفتوح رضوان ، " الكتاب املدرسي " ، ص أ.  -2

 .190للقراءة "، ص  واستعداداتهوالثقافية للطفل  واالجتماعيةحسن راضي عبد الرمحن ، " أثر اخلليفة االقتصادية أ. -3

 ، 1996د. حسن شحاتة ، " قراءات األطفال " ، الدار املصرية اللبنانية ، القاهرة / مصر ،  -1
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يف لغته شائق العرض يف  يكون الكتاب يف مجلته سهل األسلوب أما فيما خيص األسلوب :أن
، متنوع اصيال يف كتاابته  ،ستوى التلميذ اللغوي يف تعابريه، مالئم ملموضوعاته، متدرج يف صعوبة املعلومات

 الغرض .

، أن تكون لغة ن الناحية السيكولوجية والرتبويةم ةأن تكون موضوعاته وفصول أبوابه منظمة مناسب -
 .الشرح والتوضيح فيه مالئمة ملستوى التالميذ من حيث السهولة والدقة 

بتبسيط املفاهيم واملصطلحات العلمية والتعابري الفنية وحياول  وأسلوبهأن يعين الكتاب يف لغته  -
 )1(... تفسريها مبا يتفق مع مستو�ت التالميذ العقلية والثقافية واللغوية

أن يكون الكتاب يف شكله العام أنيق املظهر جذاب الشكل مالئم احلجم جيد  وه شكل الكتاب : -
الورق خفيف الوزن متقن احلرف واضح األحرف متناسق املسافات بني األسطر والكلمات خايل من األخطاء 

 تياراخاللغوية واملطبعية واضح الرسوم واخلرائط والبيا�ت يف الصفحات مجيل الغالف متني التجليد موفقا يف 
 )2(...عليه يف املذاكرة واالعتمادوعنوانه الرئيسي وعناوينه الفرعية ليكون شائقا للتالميذ مغر� للقراءة  امسه

 :ووظائفه غوي املعجم اللّ  -2

نقصد ابملعجم اللغوي أو القاموس اخلاص هبذه املرحلة الكتاب الذي يوظفه املتعلم للوقوف على شرح  
، فهو أداة ذات مداخل عمودية مرتبة ترتيبا معينا خاصة الرتتيب معانيها اللغويةوتفسريها وحتديد الكلمة 

وتركيبها جبانب معلومات عن مرادفاهتا  اشتقاقها، تشرحها وتفسرها وتعطي معلومات عن نطقها و األلف ابئي
  .دات عليهااوأضدادها يف اإلستشه

تستدعي وجود  االحتمالية(  احتمالياا أو التعليمية املتداولة فعلي الوحداتم هو جمموع فاملعجّ  -
 :ينقسم إىل قسمني االصطالحاإلنتاجية اللغوية من قبل املتعلم ) واملعجم اللغوي هبذا 

، ص 1987، جملة اجلامعة املستنصرية ، بغداد ، العدد األول ، "إختيارها وتقييمها الكتب املدرسية وأمهيتها وكيفية "جميد إبراهيم دمعة ،  -2

244. 

 . 402أبو الفتوح رضوان ، " الكتاب املدرسي " ، ص -3
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املعجمية املتداولة فعليا يف الكتب املدرسية يف كل مستوى  الوحدات: هو جمموع املعجم املدرسي -أ
 .ضمن السياق التعليمي هلذه الكتبمعني و 

املعجمية املتداولة واحملتملة مبا فيها اإلنتاجية اللغوية اليت  الوحداتاملعجم اللساين : هو جمموع  -ب
دايت معني عن ذاته وعن عامله اخلارجي ومنه، عندما يتحدد خمزون مفر  يوظفها املتعلم يف تعلمه وتواصله والتعبري

،  وإن املدرسي إن تعلق ابلكتب املدرسيةاملعجم  من املعجم اللغوي يف إطار الفعل التعليمي فإنه ينتقل إىل
 )1()...تعلق ابلتداول اللساين للمتعلم فينتقل إىل املعجم األلسين ( اللساين 

 انطالقا من تعريفه فإن وظائفه تتعدد جند منها على سبيل املثال  : وظيفة املعجم

 بيان البنية الصوتية للكلمة وكيفية النطق هبا . -

 الكلمة تركيبا عند حتديد معناها ضمن سياق معني .بيان موقع -

 .بيان طريقة وكيفية كتابة الكلمات -

 ومن وظائفه التعليمية ( البيداغوجية ) تتمثل أساسا يف :

 .مساعدة املتعلم على فهم املنت التعليمي من �حية الرتكيب والصرف والصوت والكتابة  -

 حني يبحث فيه .ميكن املتعلم من فهم بعض مناهج البحث  -

 يقوي ويثري رصيده اللغوي الوظيفي . -

  .، احلركية احلسيةيف مناحيها املتنوعة : املعرفية، النفسية يبين شخصية املتعلم -

          ، كما يركز وينمي التعلم الذايت عند املتعلم من جمموعة من املعارف واملعلوماتميكن املتعلم  -
 :من وظائف املعجم املدرسي  -أ

 مساعدة املتعلم على الوقوف على معاين وشرح الكلمات واملفردات ضمن السياق . -

 ). 45، عدد: ( 1998د.عباس الصوري ، " يف املمارسة املعجمية للمنت اللغوي " ، اللسان العريب  -1
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 ، واملصطلحات والعالمات املتعلقة ابملنهج الدراسي .ملتعلم من الرصيد اللغوي الوظيفيمتكني ا -

 متكني املتعلم من معلومات وتواريخ وأمساء املواضيع املدرسية...  -

 علم انطالقا من البحث الذايت يف املعجم املدرسي .ينمي ملكة النقد عند املت -

يشكل املعيار اللساين واللغة الفوق فردية واملظهر املوحد للغة املتعلم يف مقابل كالمه الذي هو  -
 معني ومظهر فرد خاص به . اجتماعيحديث لساين وفردي اإلنتاج ضمن سياق 

 من وظائف املعجم اللساين للمتعلم :  -ب 

 القويل واحلديثي لالتصال والتواصل .حيقق للمتعلم اللغوي للتوظيف  -

 يشكل املنت اللغوي ألفكار املتعلم عليه يف تطوير لغته وإغنائه من خالل اإلنتاجية اللغوية . -

 يشكل الركيزة األساسية للمعجم الذهين عند املتعلم . -

 .ي بني األستاذ واملتعلم وحيقق التواصل بينهما يعد اإلطار العام اللغوي املوحد للخطاب البيداغوج -

 يعترب مؤشر من بني مؤشرات شخصية املتعلم . -

يعترب املخزن الرئيسي للمنت االجتماعي للمتعلم الذي حيدد اجتماعيته مبا فيها من قوانني ومعايري  -
 .)1(اجتماعية

 : االبتدائيخلامسة من التعليم حمتوى الكتاب اخلاص ابلسنة ا  -3

إلصالح املنظومة الرتبوية ومبين  امتدادهو  االبتدائيالعربية للسنة اخلامسة من التعليم كتاب اللغة  -
 على املقاربة ابلكفاءات واملقاربة النصية .

بني مراحل التعليم لتفادي مظاهر  االنسجامفالكتاب شامل لكل النشاطات ويسعى إىل حتقيق  -
، ذلك يتوزع الكتاب إىل عشرة حماورالقطيعة حىت يتمكن التلميذ من إرساء الكفاءات األساسية ابإلضافة إىل 

تتوزع بدورها إىل سبع وعشرين وحدة يف تعليمنا احلايل وكل وحدة حتتوي على جمموعة من النشاطات من بينها 

 .210، ص 2011إشراق جيات " ، مجعية املعارف اإلسالمية ،  –" التدريس طرائق مركز نون للتأليف والرتمجة ،  -1
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وتعترب هذه النشاطات كفاءات متصلة الكالمي والكتابة للتدعيم ظيف اللغة واألداء القراءة والتعبري الشفوي لتو 
البعض وخالصة الكتاب هو السعي للوصول إىل حتقيق التمكن الفعال من اللغة حيث هو اهلدف  يبعضها

 يف اجملتمع . مسؤولاألمسى لبناء شخصية املتعلم ليكون 
بني  يرتاوحى حيزا هاما للمعجم وخصص له قسما اثبتا ، فإن هذا الكتاب أعطفيما خيص املعجمأما  -

، ووضع التلميذ عدة كلمات يف الداللة واشرتاكاليت يبىن عليها املعجم كالرتادف والتضاد توظيف املعطيات 
 حرية أكرب يف التعامل مع لغته . واكتسابللتعامل مع القاموس 

القرائن املختلفة اليت تساعده على الفهم من خالل وألن التلميذ يف السنة الرابعة قد بدأ يف توظيف 
، طريق األمثلة إىل معرفتها حتليالفإنه يف السنة اخلامسة ينتقل من مرحلة متثل هذه الظواهر عن  ة الظواهر اللغوي

، حىت تتسىن له املزواجة بني تفصيل املعتمد دائما على األمثلةابملصطلح النحوي بشيء من ال احتكاكهويبدأ 
 ).1(اجلانب احملسوس وصورته اجملردة  ابعتبارهعطى اللغوي امل

 

، -وزارة الرتبية الوطنية  -شريفة غطاس ، " كتايب يف اللغة العربية " السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي ، املعهد الوطين للبحث يف  –أ  -1

 .3، ص 2010/2011الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية 
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  املبحث األول : التلميذ ورصيده اللغوي يف هذه املرحلة

   :التعليم األساسي-1

يشكل التعليم األساسي يف الوقت الراهن توجها تربو� جديدا يسعى  حقيقة التعليم األساسي :
عتبار ، كما يسعى إلعادة االل القاعديةملعاجلة نواحي القصور يف النظم التعليمية وخاصة يف املراح

و من جهة أخرى ميثل ، وهارتكازه تفاعل اإلنسان مع احمليطللعقل الرتبوي احلقيقي الذي جيعل حمور 
عتباره نظاما اب ، وأهداف التنميةملطالب العصرالبناء الرتبوي األكثر مالئمة واستجابة  صيغة من صيغ 

وي ، ويرسم أبعاد احملتوالتكنولوجي واالجتماعي االقتصادي، ويربطها ابلواقع يوسع قاعدة التعليم
م ، ويؤمن جلميع املواطنني حقهم يف التعلمتغري ات العيش يف عامل، ومتطلبالتعليمي وفق احتياجات البيئة

 واالجتاهاتالقدر الضروري من املعارف واملهارات  ابكتساب، تسمح هلم مدة كافية واالستمرارية
اإلجيايب يف اجملتمع واإلسهام يف  لالندماجواملواقف السلوكية اليت تكسبهم أسس املواطنة الواعية وهتيئهم 

 . تطويره

إن مفهومه يتجاوز املفهوم الضيق املنحصر يف ضمان حق التعلم  ألساسي :مفهوم التعليم ا
الذي يشمل ابإلضافة إىل ذلك توفري ظروف  ،من الدراسة إىل املفهوم الواسع جلميع االطفال البالغني

، مما جيعل حياهتمتعليمية نوعية ذات أثر فعال يف  ، وفرصمع حاجات املتعلمني انسجامامدرسية أكثر 
ة بيئة تربوية مالئمة تضمن لألطفال النمو السليم، والتكوين املتوازن وتضمن للكبار وملن فاهتم املدرس

، وبذلك كوينهم يف نطاق الرتبية املستمرة، واستكمال تأساسيات املعرفة اكتسابحظ التعلم املدرسي 
هذا املنظور يكون التعليم األساسي نظاما شامال يتسع للجميع ويتكيف مع امكا�ت اجلميع ومن 

يشكل التعليم األساسي حجر األساس يف بناء نظام الرتبية ذلك أنه املرحلة القاعدية اليت تغطي الفرتة 
قوم البناء يف املراحل ، واليت على أساسها ياإلنسان من ستة إىل ست عشرة سنة احلامسة يف حياة

ت املتعلمني وتتخذ معامل ، ومن خالل األنشطة اليت تربمج يف هذه الفرتة تتشكل شخصيااألخرى
املعرفة األساسية  الكتساب، لذلك البد من حتديد الفرتة الالزمة االجتماعيةية الفكرية واخللق اجتاهاهتم

،  والذي يهيئهم أحضان األمية من جديد يف االرمتاءوالتكوين الضروري الذي حيصن األفراد ضد 
 . للمواطنة السليمة

ق التعليم األساسي ليس جمرد مصطلح يطل غي أن نشري إىل أنّ وحىت يتضح املفهوم احلقيقي ينب
 اعتبارمهاو واملتوسطة  االبتدائية، ومن مث فهو ليس جمرد جمموع مرحلتني على املرحلة الدنيا من التعليم

 . مرحلة واحدة إبزالة العائق الذي يفصل بينهما
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ف واملعلومات اليت تقدم للتالميذ هذا التعليم يقوم على فلسفة معينة مفادها أن حصيلة املعار  إنّ 
ويضمن له   ،ويستجيب حلاجاته األساسية ،تلميذجيب أن متثل القدر الضروري الذي يرتقي بفكر ال

الذين غادروا املدرسة يف وقت مبكر لذلك تشكل  ما تعرتيعلى ظاهرة النسيان اليت كثريا  االنتصار
يف التعليم األساسي السالح األقدر على دحر عوامل اليت يتلقاها التالميذ  نوعية املعلومات واملعارف

 . النسيان اليت تسربت إىل املتعلمني عادت هبم إىل األمية

ختصيص فرتة كافية من الزمن لرتبية الناشئة وتلقينهم املعارف الضرورية اليت حيتاجو�ا يف  إنّ 
، ألن ه املعارف وطرائق تقدميهاوعية هذحياهتم أمر له األمهية الكربى .ولكن األمر األكثر أمهية هو ن

، ومن هنا يصبح مسعى التعليم األساسي اجلوهري هو ليست كل شيء يف العملية الرتبويةاملدة الزمنية 
متكني مجيع األطفال من اكتساب الرصيد الكاف والضروري من التكوين األساسي الذي يهيئهم 

يف احلياة  واالندماجمبؤسسات التكوين املهين  اقااللتحملواصلة الدراسة بكفاءة يف املرحلة املوالية أو 
 .العامة

وتلقي املعارف املختلفة وتوظيفها من غوي، اللّ دريب الناشئة على أساليب التواصل ذلك أن ت
كممارسة   ، وإزالة احلواجز بني العلم كبناء معريف وبني التكنولوجياتطبيقيخالل املزواجة بني النظري وال

التعليمي التعليم األساسي وتوجيه احملتوى  ، يعد روحية، ولو يف أبسط صورهاوتطبيق للحقائق العلم
وإىل قيمة اجلهد  ، حقيقة املعرفة وطرائق توظيفهاوفق هذه الروح من شأنه أن يغري نظرة اإلنسان إىل

 . العملي وإىل مكانة العلم يف حياتنا

ألساسي كما تطرحه التعليم ا، يتجاوز حقيقة يف هذا التصور شيئا من الطموح وقد يبدو أنّ 
، ولكن الذي يصوغ هذا الطموح هو ضرورة اينسجم مع أوضاعنا وإمكا�تن ، وقد الأدبيات الرتبية

عناصر تسهم يف تكوين الشخصية املتوازنة املتكاملة  اعتبارها ،األخالقاجياد تكامل بني العلم والعمل و 
عنصر منها يعد ابط بني هذه العناصر ألن إقصاء أي مما حيتم على التعليم أن يطور مناهجه لتحقيق الرت 

إنسان متمكن من ، فالرتبية األصلية هي اليت تسعى إىل تكوين فيا للتوجيهات  الرتبوية احلديثةأمرا منا
 . مواقف إنسانية متحضرة اختاذ، قادرا على املعارف األساسية

  :الرؤية الفلسفية اليت يقوم عليها التعليم األساسي

، فيصبح الفكر عمال والعمل فكرا القائمة بني املعرفة وتطبيقاهتا نظرة تذوب احلواجزهذه ال
من معارف يف مواقفهم احلياتية ويف  اكتسبوهوحينئذ تتوافر الفرص اليت تتيح للمتعلمني توظيف ما 
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وكذلك العمل الذي  ،قيمة له ألن الفكر الذي ال يتحول إىل إنتاج عملي ملموس ال ،ممارسات مفيدة
يؤدي إىل تطور حضاري وهبذا يصبح التعليم استثمارا جيدا حيقق  ليس وراءه فكرا يوجهه وجيدده ال
العمل املنتج  ، وجتدر اإلشارة إىل أنّ على املشاركة الفعالة يف احلياة للمجتمع قوى بشرية مهيأة وقادرة

، لذا ينبغي أن ال يعترب هدفا لة وليس غايةعليم األساسي هو وسيالذي جيري احلديث عنه يف سياق الت
، وأقحمت من األنظمة اليت قصدت هذا الغرض كثري  نّ ، ذلك أاقتصاديهيقصد لذاته يف إطار نظرة 

 .العمل املنتج كغاية يف التعليم فشلت يف حتقيق مبتغاها

ل اليدوية واملمارسات ذات الصبغة ن ننبه إىل أن القصد من التدريب على األعماوهنا جيب أ
تيجة الرتبوية اليت حتصل ا القصد هو الن، إمنّ الذي يسوقيس اإلنتاج الصناعي أو الفالحي التكنولوجية ل

، واليت جتعل التلميذ يكتسب مواقف سلوكية جتاه العمل ويستوعب األساس العلمي الذي يقوم بواسطته
واخلربات ذات الصلة  جيعله يكسب جمموعة من املفاهيمكما   ،تب عنهالفائدة احلضارية اليت ترت  ،عليه

نسان يف حل بعض مشكالته اليت تفيد اإلالتقنية والظواهر التكنولوجية  ، ووظائف األدواتبعامل الشغل
، وجماالت توظيفها يف ريةالنظثل املفاهيم والقوانني العلمية ، وجتعله بصفة خاصة قادرا على متاليومية
 .حياته

 ؟ يستطيع متثله يف تفكريه وسلوكه ونشاطه الفائدة اليت جينيها املتعلم من تعلم علم ال إذ ما 

 .هذا هو التعليم األساسي الذي تبنته السياسة الرتبوية عند� يف اجلزائر

   :الغا�ت واألهداف اليت يسعى التعليم األساسي إىل حتقيقها

أتكيد دميقراطية التعليم وتعميق مدلوهلا والسري يف ظالهلا من أجل تكوين اجملتمع املتعلم -1
الذي يسعى النظام الرتبوي إىل حتقيقه من خالل توفري الفرص املالئمة لكل فئة لتمكني اجلميع من 

 . من احلق املشروع يف التعلم االستفادة
 بتوفري القاعدة اليت تنبثق منها األطر املتوسطة واقتصاد� اجتماعياملسامهة يف تنمية البالد -2

 . اليت حتتاج إىل قطاعات النشاط الوطينو املهيأة للعمل و 
ناء الشخصية الوطنية املتكاملة واملتوازنة وخلق أمناط جديدة من السلوك تتماشى مع النظام ب-3

 . والسياسي املتغري االجتماعي
 . وتقوم ابلدور املسند إليها جعل املدرسة تواكب املسرية اجملتمعية-4
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تقدمها جذعا مشرتكا واحدا واليت  ليت تشكل املضامني التعليمية حتقيق املدرسة املوحدة ا-5
للجميع والذي يؤدي بعد ذلك إىل نوع من التجانس يف تكوين الشباب ويقضي على تفاوت يف 

 . احلظوظ
 جيب غرسها وتنميتها يف نفوس أتصيل العمل اليدوي وجعله قيمة من القيم احلضارية اليت-6

 .املمارسةي يقوم عليه والقدرة على الشباب وإكساهبم األساس العلمي الذ
تربية املواطن فكرا اذ مبدأ تقوم عليه اإلسالمية يف نفوس املتعلمني واخترسيخ القيم العربية ت-7

 وعقيدة وسلوكا.
بعد من أبعاد الرتبية العلمية  ابعتبارهاهبا  االهتمام الثقافة التكنولوجيا وتنمية تنمية-8      

 . املعاصرة وأساسا من أسس التطور احلضاري
أتصيل التعليم وجعله مرتبطا بقضا� الوطن حمققا لذاتية اجملتمع وسبيال إىل حتقيق -9       

 . مطاحمه وأداة لدعم الوحدة الوطنية
 لروحي واحلضاري واملتفاعل مع قيما ابنتمائهتكوين اإلنسان اجلزائري املؤمن بربه واملعتز -10

 . جمتمعه و املواكب لعصره والواثق من قدرته على التغيري
وإىل  اكتساهباإىل املعرفة وإىل طرائق و التعليم األساسي يسعى إىل تغيري النظرة إىل التعليم  إنّ _ 

با جعل املهارات اليدوية واألعمال املنتجة واالجتاهات السلوكية جزءا أساسيا من النشاط املدرسي وجان
، كما يسعى إىل ربط املدرسة مبحيطها وبعصرها واملواطن مبجتمعه مكمال للتكوين املعريف النظري

 .) 1(وإعداده وفق متطلبات هذا اجملتمع

 

 

 

 

2 

 2009عبد القادر فضيل ،تقدمي عبداحلميد مهري "املدرسة يف اجلزائر" جسور النشر والتوزيع احملمدية اجلزائر الطبعة األوىل -1
 146-135ص
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   :الرصيد اللغوي املكون لدى تلميذ مرحلة املتوسط-2

فنجد أن التدريس الغالب يكون  واملتوسط وهذا لقرهبما أدجمتهما معا : االبتدائيمرحلة التعليم 
ابللغة الفرنسية واللغات األجنبية األخرى وغياب اللغة العربية وهذا نتيجة للرب�مج اجلديد املقرر يف 

 . ابتدائيالسنوات األخرية يف الدراسة مثال : تدريس اللغة الفرنسية من السنة الثانية 

لعربية والتباهي لديهم اغر اجتاه الثقافة اجند عدد كثري من األهل لديهم اإلحساس بعقدة التص -
 التكوينحساب اللغة العربية وهم يف مرحلة ئهم اللغة األجنبية يف املدارس اخلاصة على بدراسة أبنا

هبا من األهل بسبب وجود  واهتماماعدم توفر القدوة احلسنة يف البيت، استخداما العربية  -
 . وي لدى األغلبية من جهة أخرىغنسبة من األميني من جهة وقلة الوعي اللّ 

 . صريورة العامية يف البيت والشارع وانتشارها حىت يف القطاعات التعليمية املختلفة -

غة الداهم كالسوس الذي حيفر يف جذور هذه أما فيما خيص اجملتمع مازال خطر ضعف اللّ 
هذه الشجرة وتتساقط  الشجرة العظيمة حىت يصيبها ابلوهن والضعف بتقطيع منابت قوهتا حىت متوت

وجند هذا اخلطر ينتشر يف أهم األمكنة اليت فيها ، موهتا الثقافة الوافدة بسهولة أوراقها دون عناء ليشغل
  : يومي وتعامل مباشر بني كافة قطاعات اجملتمع مثل اختالط

العمالة الوافدة الشارع العام : ويف أغلبية الدول العربية وخاصة الدول اليت جتتاحها كثري من -1
، واليت تكثر فيها الثقافات واللغات والعادات املختلفة يف الشارع ارج للز�رات السياحية كاجلزائرمن اخل

إذ يتعامل صاحب البلد بلغة الوافد بدال من أن يكلف الوافد بتغيري لسانه لينسجم مع لسان الذي 
  .)1(يقيم فيه

اجلزائري ابلذات مشكلة كتابة اللوحات التجارية . من املشكالت اليت يعاين منها اجملتمع -2
للوحات حتمل أخطاء فإن اخلطاطني معظمهم يرسم احلروف دون معرفة معانيها لذلك جند اإلعال�ت وا

، كما أن اجملالت التجارية حتتوي على عربية فريسة من ال يعلم عنها شيءوهنا تقع اللغة ال ،لغوية فادحة
وسندات البيع والشراء و فواتري   ،تسية وكذا أمساء اجملالاألجنبية وحتديدا الفرنلوائح األسعار ابللغة 

-27دمشق –ا القومية املؤمتر اخلامس العربية ثقافة األمة وهويته –جملة الّلغة العربية بني املشروع احلضاري ل:سيفني راشد اجلاري  -1
  10ص 2008-06-30املوافق ل:  06-1429
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، ومع اإلشارة إىل أن التعامل مع البائع يف ا اخلطأ منتشر دون حماولة إصالحهاملاء والكهرابء ويبقى هذ
 . جل اجملالت حيبذ فيه التخاطب ابللغة الفرنسية

فجل األسرة تشاهد التلفاز الذي تطغى عليه العامية يف ، ما إذا ذهبنا إىل الواقع العائليأ-3
 ) 1ة(العائل اهتماماملسلسالت وبعض الربامج األسبوعية اليت هي مركز 

   :تكوين قاموس جامع األلفاظ

، متت بلورهتا قاموس معني للغة العربية واستغاللمن خالل البحث يف عرض طريقة فعالة إلنشاء 
األحباث اجلادة لتطوير اللغة العربية وإثبات جدارهتا وقدرهتا على مواكبة على مستوى البحث يف إطار 
ساسا على خصائص هذه اللغة اليت تتميز ، ويعتمد هذا العمل ألعامل اليومالتطور املذهل الذي يشهده ا

وابلفعل فإن جل قواميس اللغات الالتينية تعتمد يف تنظيم  ،نيةيزا واضحا على اللغات الالتيمت
ا أم غري ، حروف، أمساءسواء كانت أفعال استثناءمصطلحاهتا على الرتتيب األجبدي لكل الكلمات دون 

ر الكلمة وكل ذإذ جل قواميسها تعتمد على ج ،فإن األمر خمتلف، بينما ابلنسبة للغة العربية ذلك
الكلمات تشرتك عادة كلها يف احلروف الثالثة هلذا اجلذر وفق تراكيب خاصة جذر يتميز مبجموعة من 

 . تسمى التفعيالت

 إنشاء قاموس مكون من جمموعات خمتلفة من الكلمات ذات ، متمن هذه املالحظة انطالقا
خل هذه جياد اجلذر أوال ومن مثة إجياد الكلمة داإباجلذر املشرتك يتم بلوغها أثناء عملية البحث 

، وابلتايل فإن كل اجلذور تكون مرتبة ترتيبا أجبد� ضمن القاموس بينما تكون الكلمات املرتبة جملموعةا
 . وقد كان هلذه الطريقة فوائد كثرية ،داخل اجملموعةأجبد� مرتبة ترتيبا 

الكلمات يف اللغة العربية مقسمة إىل جمموعات عديدة حتتوي كل جمموعة منها على عدد  إنّ 
ن بدورها كلمة متباين من الكلمات تشرتك كلها يف عدد معني من احلروف يكون عادة ثالثة تكو 

ثة حروف أساسية وهي " و هلذا اجلذر رمز على شكل كلمة مكونة من ثال ،مفتاحا تسمى اجلذر
الالم" وبذلك تكون الكلمة الرمز هي " فعل " أو هي النموذج الذي جيب أن تطابقه  ،الفاء، العني
، فإن القاموس العريب يعتمد على الرتتيب هلذه اجلذور اليت لكل جمموعة جذر ، ومبا أنّ مجيع اجلذور

 ابستنباط جذورها مث ما يتغري ابلتايل أسلوب البحث عن الكلمة ،يشري كل واحد منها إىل جمموعة

  10جملة الّلغة العربية (سابق الذكر) ص -1
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وعند إجياد هذا اجلذر يتحول العمل إىل عملية البحث عن )1(البحث عنه يف القاموس وبعد ذلك 
 ت اليت ميكن تكوينها من خالل هذا اجلذر .يف جمال أضيق وهو جمال جمموعة كلما الكلمة 

 : ولقد مت هذا العمل يف عدة مراحل 

 . إحصاء وحتديد جذور اليت ستكون ضمن القاموس -

 . التفعيالت املمكنةحصر  -

 للالستغالإنشاء قاموس وصياغة إجراءات  -

   :املعجم اللغوي ملرحلة التعليم املتوسط-3

 ، ففيه عنصران أساسيان : أوهلا الكلمة واثنيهما املعىناللغة كلمات  "عىنامليهتم املعجم بتفسري " 
. 

، ويكفي ان الدارسون يف حديثهم عن الكلمة، وماهيتها، وحتديدها اختلفالكلمة :  أوال :
بشيء  االعرتافبعضهم شكك يف قيمة  ، إىل درجة انّ كان كبريا يف حتديد الكلمة  االختالف أنّ  :نقول

الكالم عبارة عن صلة متصلة من األصوات ال  ، إذ أنّ أحدهم خرافة علم اللغة واعتربهاامسه " الكلمة " 
، ولكن األغلبية العظمى للدراسني تستعمل الكلمة واصل كما توجد يف اللغة املكتوبةف توجد بينها

ابلكلمة هو فرع  االعرتافالدراسات اللغوية حاجة إىل  ولعل أكثر أفرع يف دراسة اللغة  وتتحدث عنها
التخفيف  والقصد من هذا احلديث عن الكلمة هو ،اجم املادة األصليةإذ تكون الكلمة يف املع ،املعاجم

غة عبارة عن جمموعة من الكلمات والذين ميارسون من اخلطأ الشائع يف بعض األذهان من أن اللّ 
تكتب يف كلمات بينها اللغة  ، ولعل السبب يف هذا أنّ ريس حيسون بشيوع هذا اخلطأ بوضوحالتد

 مسافات .

كيب ) أكثر يف الرت  كنظام ( له طريقته اخلاصةواحلقيقة أّن الكلمات أساسا وحدات يف الّلغة  
( ، وال توجد الكلمات يف احلديث حمددة بوقفات مثل الكلمات املطبوعةمنها وحدات يف احلديث

 عند ، ومثل هذا احلديث ما جاء استثنائية، إال يف حاالت األلف ابء العربية )ابأللف ابء الرومانية)و(
ليس يف التحليل الصويت لنسق ، عامل أخر " الكلمات وحدات لغوية، ولكنها ليست وحدات صوتية

 .43ص حمجوب الرصايف ، حممد الطيب العسكري " دائرة اإلعالم األيل " كلية العلوم ،جامعة املسيلة وجامعة عنابة -د -1
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، وال عن احلد ن الكلمات اليت يتكون منها النسقيكشف لنا عن عدد م من األصوات املنطوقة ما
 ."الفاصل بني كلمة وكلمة

وما جاء يف تعريف الكلمة يف العربية شائع معروف فالكلمة " قول مفرد " وهي " اللفظ املفرد " 
 )1( . "وهي " لفظ وضع ملعىن مفرد

، وأحسن حدودها ( قول مفرد مستقل أو اصطالحايف حد الكلمة  اعتباراهتموقد اختلفت 
الدكتور ( متام  يوافق الدارسون احملدثون على هذه التعريفات ألسباب يتحدث عنها ، المعه ) منطوي

  : وميكن تلخيص العيوب اليت يف هذه التعريفات فيما �يت «حسان ) فيقول : 

  أي بني عملية النطق والنظام الذي جتري عليه  الصوت واحلرفأ�ا ال تفرق بني-1
  أ�ا ختلط بني الوظيفة اللغوية واملعاين املنطقية-2
التفكري ، وهذا ما يؤدي إىل اخللط يف  وجود الكلمة وعدمها يف تعريفهاأ�ا ال تفرق بني-3

عربية يف تعريفها : صيغة ذات فالكلمة ال «تعريفا خاصا للكلمة العربية : ويرتضي الدكتور (متام )
وتصلح ألن تفرد، أو ، تقوم بدور وحدة من وحدات املعجم وظيفة لغوية معينة يف تركيب اجلملة

مادهتا غالبا إىل  ، وترجع يفهبا غريها  يف السياق يستبدل، أو شى، أو يغري موضعها، أو حتحتذف
 » دأصول ثالثة، وقد تلحق هبا زوائ

  : لتحديد الكلمات يف السياق هي اختذهاواألسس اليت 

 ) األفراد عن السياق ( ولعل هذا مسار ملا يقال من امكان أن تقع مجلة-1
 . احلذف من السياق-2
 .يكون مجلة) السياق ( الوقوع موقع مااإلبدال يف -3
 . العالمات املوقعية يف الكالم استخدام-4

املعىن : وإذا كان هناك خالف يف حتديد " الكلمة " فإن اخلالف يف " املعىن " أكثر  اثنيا :
 : وأابدر هنا بنوع من تبسيط األمر فأقسم املعىن إىل ثالثة أنواع

 . املعىن اللغوي-أ

 09ص 1966الّلغوية يف ضوء علم الّلغة احلديث " دار النهضة العربية للطباعة والنشر طبعة حممد أمحد أبو الفرج " العاجم  -د -1
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 . املعىن السياقي-ب
 . االجتماعياملعىن -ج

اللغوية والرتكيب اللغوي على ميكن أن تدل به األصوات  هو : يشمل كل مافاملعىن اللغوي أ_ 
 . املعىن

 . املعىن حيدد ابألصوات اللغوية ويتغري بتغيري طفيف فيها-1
 . "اختالف الصيغ له أثر على املعىن " كاتب " غري " كتاب-2
 ضرب عيسى موسى –ولتأخذ هنا مثال النحاة املشهور   ،اختالف النظم يؤثر على املعىن-3
، واستعمال سياق احلال ابملعىن الفين الذي ما يوضحه سياق احلال  السياقي :املعىن _ب

ون يف األقوال واألشخاص واألفعال ...وغريها مما يك االعتباروقد �خذ يف  )فريد (استعمله أستاذ�
 . غةاملوقف الذي تستعمل فيه اللّ 

 : صفات املشرتكني يف الكالم مما يكون له أتثري*

 . النشاط اللغوي للمشرتكني  _

 ).، اإلشارةغري اللغوي للمشرتكني : ( الصمت، الضحك النشاط_

عه ، ويتفق مالفرد يف اجملتمع من ألفاظ لغته املعىن االجتماعي : وهذا هو املعىن الذي يفهمه _ج
 . ، ويتعلمه األطفال إىل أن يكربوا فيفهموا لغة جمتمعهمعلى الفهم بقية أفراد اجملتمع

ملعىن املعجمي حمصورا يف املعىن اللغوي ولكن العادة جرت على أن ومن اللغويني ممن جيعل ا
خاصة ما يرتكه وهو يوضح بعض املعىن اللغوي و ، االجتماعي وأن جيعله األساس فيه يوضح املعجم

، وال يتفق كل اللغويني على هذه الطريقة املعىن السياقي، وقد يثار فيه ما يوضح النحو مما يكون شاذا
 )1(.يف تقسيم املعىن

 

-11ص 1966حممد أمحد أبو الفرج " العاجم الّلغوية يف ضوء علم الّلغة احلديث " دار النهضة العربية للطباعة والنشر طبعة  -د -1
18 
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 : هذه املرحلة من مراحل التعليم  من أهم ما مييز  :املعجم اللغوي هلذه املرحلة

ملفردات والرتاكيب العربية أدىن عدد من اإعداد الرصيد الّلغوي يف هذا املستوى أي حتديد -1
الّلغوية حيتاج الناطق للتعبري عن كل ما خيتلج يف نفسه وعن املفاهيم احلضارية لتفادي الفوضى  احلية

اليت أصيب هبا تعليم الّلغة العربية يف خمتلف مراتبه، وكذا احلشو الّلغوي، كثرة املرتادفات والعناصر امليتة 
ها التلميذ والطالب عند التعبري عن مفهوم حضاري ال جيد له غموض واخلصاصة اللغوية اليت يعانيوال

 لفظا يدل عليه فيما يتلقاه يف املدرسة.
معايري صوتية لتعليم النطق الفصيح العفوي للمخاطبة اليومية وذلك جلعل العربية أكثر  إعداد-2

 حيوية وانسجاما مع ما يتطلبه التخاطب التلقائي غري املتكلف.
إعداد طرق �جعة يف تعليم الّلغة العربية ابستغالل البحوث العلمية األخرى اليت تتعرض للغة -3

 ية الّلغوية.من جوانب أخرى كالبحوث الرتبو 
إعداد قاموس جامع لأللفاظ يف الّلغة العربية إبحصاء مجيع ما جاء يف املعاجم القدمية -4

 واحلديثة وجرد عينة كبرية من اإلنتاج الفكري واألديب العريب.
مواصلة تعريب املصطلحات ابالعتماد على ما سينجز تدرجييا من القاموس املذكور وعلى -5

 )1(البحث امليداين. املقاييس اليت سيكشفها

  

   

 

 

 

 

 

 –لسانيات العربية"  اجلزء االول املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية. وحدة الرغاية عبد الّرمحان احلاج صاحل " حبوث ودراسات يف ال .د -1
 .118-117ص 2007اجلزائر الطبعة 
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 .املبحث الثاين: أنواع املناهج وطرق التعليم األساسي

هو املشرف من األرض وإليه يلجأ واهلدف كل شيء اهلدف لغتا:  التدريس ابألهداف :-1
 . عظيم مرتفع

كان اهلدف ية ألي فعل أو سلسلة من األفعال، سواء  اهلدف يف علم النفس هو النتيجة النهائ
ولقد استعمل مصطلح اهلدف يف علم النفس بشكل  الكائن احلي القائم ابلفعل أم المقصودا من 

واسع حيث استطاع علماء النفس أن يربطوا بشكل هام جدا بني العناصر الثالثة املفسرة للسلوك هي: 
بنفس األسلوب  وطبقت ،م على مبدأ التوازن احليوييف دورة منتظمة تقو  )النشاط _اهلدفاحلاجة _(

على اعتبار أنّه أثر االقرتاب من اهلدف  ،أكدوا على تدرج اهلدف ماء النفسكما أن عل،  ابلنسبة الرتبية
ويزداد نزوعا اىل االبتعاد من  ،االقرتاب من األهداف االجيابية يف سلوك الكائن احلي فيزداد نزوعا إىل

 . األهداف السلبية

واالقتصاد والعلوم  ،واألنثروبولوجيا ،عية األخرى كعلم االجتماعالجتماأما ابلنسبة للعلوم ا
 السياسية..........اخل

و اجلماعة عن طريق ما يقوم به اجلميع من فعل فيكون اهلدف :الغرض الذي يسعى إليه الفرد أ 
ة أو سلوك يف فرتة زمنية حمددة أو حمطات مستقبلية يسطرها الفرد أو اجلماعة ملختلف جوانب احليا

 .وملدة معينة

حتديد معىن  الرتبية وحاولتيف الرتبية: إّن املتتبع للدراسات اليت تناولت األهداف يف ميدان 
ويف العلوم االخرى يعرفه ،اهلدف يالحظ أّ�ا ال ختتلف كثريا يف تعريفها للهدف عن املعىن العام له لغة 

ومن مث كان » مقرتحا يراد إحداثه يف التلميذمقصد مصوغ يف عبارة تصف تغيريا « :(فؤاد قالدة) أبنّه
 .اهلدف عبارة عن توضيح ما سوف يكون عليه سلوك التلميذ بعد متام جناحه ابخلربة

هي وصف ما يستطيع التلميذ أداءه من «: ماجدة عباس) فرتى أّن األهداف يف الرتبية هي(أما 
 ». أو  الدرس ،حدة التدريسأو و  ،أو املقرر الدراسي، سلوك مرغوب فيه يف �اية املنهج

ويتضح مما سبق أّن اهلدف هو ما نريد حتقيقه من أمناط سلوكية لدى التلميذ من خالل مروره 
 مبواقف تعليمية تعلمية معينة خمططة مسبقا . 
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وخنلص اىل أّن اهلدف يف الرتبية هو: عبارة تصف بدقة ما ميكن أن حيققه التلميذ بعد االنتهاء 
 .) 1(أو من خربة تعليمية معينة ،من احلصة

  :أمهية األهداف الرتبوية

األهداف دائما نقطة البداية ألي عمل سواء كان العمل يف اطار النظام الرتبوي أو أي نظام 
أخر. فهي تعد مبثابة القائد أو املوجه لكافة االعمال وميكن إبراز الدور اهلام لألهداف الرتبوية على 

 :النحو التايل

عقائده وقيمته وتراثه وأماله واحتياجاته  ةصياغب ،األهداف الرتبوية يف جمتمع ما تعىن-1
 .ومشكالته
تعني الغا�ت خمططي املناهج على اختيار احملتوي التعليمي للمراحل الدراسية املختلفة -2

  .اهلامة وصيانة أهدافها الرتبوية
الكربى ولبناء االنسان املتكامل تساعد على تنسيق وتنظيم وتوجيه العمل لتحقيق الغا�ت -3

 .عقليا ووجدانيا يف جماالت خمتلفة
تؤدي االهداف الرتبوية دورا ابرزا يف تطوير السياسة التعليمية وتوجيه العمل الرتبوي ألي -4

 .جمتمع
يساعد حتديد األهداف الرتبوية يف التنفيذ اجليد للمنهج من حيث تنظيم طرق التدريس -5

 .)2(تصميم وسائل واساليب خمتلفة للتقومي وأساليبها وتنظيم و 

لذا فإّن االهداف الرتبوية ضرورية لكل ضروب السلوك الواعي وتزداد أمهيتها يف العملية الرتبوية 
  .  اليت يراد منها توجيه اجليل وبناء صرح األمة وتعيني أسلوب السلوك يف احلياة  البشرية

 :رتبوية ويتمثل يف عدة قضا� أمههالذا فإّن اهلدف ضرورة ملحة يف العملية ال

 .إّن مفهوم الرتبة يف جوهره يفيد يف حتقيق هدف ما-1
 .إّن ممارستنا يف احلياة اليومية يف حد ذاهتا جمموعة أهداف نسعى لتحقيقها-2

عباد مسعود " التدريس عن طريق املقاربة ابألهداف واملقاربة ابلكفاءات " شارع أوالد سيدي –حممد بن حيي زكر� ، الدكتور  – د -1
 20ص 2006عة اجلزائر الطب-احلراش –الشيخ 

 1997اململكة العربية السعودية الطبعة األوىل سنة -الر�ض–سامل مهدي حممود "األهداف السلوكية " مكتبة العبيكان  -د -2

 

56 

                                                           



 التلمیذ ومعجمھ اللغوي في مرحلة التعلیم المتوسط          الفصل الثاني             
 

عقالنية وعملية خاضعة  ،ار أساسي الختاذ قرارات تعليميةإّن االهداف الرتبوية معي-3
 .)1(للفحص

  :االهداف يف العملية الرتبويةإجيابيات 

 . تتيح ملعلم إمكانية اختيار عناصر العملية التعليمية من حمتوى وطرق ووسائل وادوات-1
إّن املتعلم عندما يكون على علم ابألهداف مراد حتقيقها منه فإنّه ال يهدر وقته وجهده -2

 .أبعمال غري مطلوبة
 . اجنازات التالميذ إّن حتديد االهداف يساعد على اجراء تقومي-3
 .إّن وضوح االهداف يتيح إمكانية التحكم يف عمل التالميذ وتقييمه-4

  :جماالت األهداف السلوكية

 :يتألف هذا التصنيف من ثالثة جماالت

 .اجملال املعريف_

 .اجملال النفسي احلركي املهاري_

 اجملال الوجداين_

تصنيقا لألهداف يف اجملال املعريف والتصنيف عبارة 1956عاماجملال املعريف: طور(بلوم) وزمالئه *
 .عن ترتيب ملستو�ت السلوك يف تسلسل تصاعدي من املستوى األدىن اىل املستوى األعلى

وحيتوي اجملال املعريف على ستة مستو�ت تبدأ ابلقدرات العقلية البسيطة وتنتهي ابملستو�ت 
 :ال املعريف وتعريف لكل مستوىاألكثر تعقيدا وفيما يلي مستو�ت اجمل

 )مستوى التذكر واحلفظ (املعرفة -أ
 .االستيعابمستوى الفهم أو  -ب
 .مستوى التطبيق -ج

 1988سنة 3املغرب العريب الطبعة –موحي حممد أيت "األهداف الرتبوية" دار اخلطايب للطبع والنشر  .د -1
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 .مستوى التحليل-د 
 .مستوى الرتكيب -ه
 .مستوى التّقومي -و

 :وصف مستو�ت اجملال املعريف

ارف واحلقائق اليت تعلمها لتذكر أو احلفظ: يقتصر هذا املستوى على تذكر املعلومات واملع-أ
يتضمن ذلك اسرتجاع واستدعاء أو التعرف على مدى عريض من هذه احلقائق .أو النظر�ت سابقا 

 الذاكرة ..اخل ،العمليات العقلية مثل: االنتباه ويتطلب ذلك استخدام جمموعة من
من اإلدراك أو  حال ،رحلة التذكر واحلفظ ويعين الفهمالفهم: يعترب الفهم مرحلة أرقى من م -ب

 .مث استخدامه قيما له  عالقته هبا والتعبري عنه بلغته اخلاصة ،ميذ ابدراك ما يقال لهالتصور يسمح للتل
التطبيق: يتجلى التطبيق يف قدرة التلميذ على استخدام احلقائق واحلقائق واملفاهيم  -ج

واقعية .سواء داخل القسم أو يف يف مواقف جديدة  ،ظر�ت والطرق اليت درسها وفهمهاوالتعميمات والن
 .احلياة اليومية العادية

التحليل: يتمثل يف عملية تفكيك املعلومات أو الظواهر أو األحداث إىل عناصر اثنوية  -د
فرعية وجتزئيها إىل أبسط مكو�هتا األساسية من أجل فهم بنائها التنظيمي الرتكييب ,وادراك العالقات 

 .اليت تربط هذه األجزاء
الرتكيب:  أّ�ا القدرة على جتميع أجزاء املادة التعليمية لتكوين كل متكامل فريد من بناء  -ه
وجتميع املعطيات من أجل  ،مع ختطيط لعملية أو جتربة ،ضمن هذه القدرة انتاج اتصال خاصفكرة وتت

 .)1(صياغة جديدة ومتماسكة .أو منوذج مل يكن واضحا من قبل
أحكام وهي  ،أو الطرق أو الوسائل اصدار األحكام على قيمة املادة ،يميالتقومي:  يعين التق -و

يف ضوء معايري حمددة معتمدة يف جمال معني سواء كانت ذاتية أو  ،قيمية أو كيفية أومها معا
 ).2(موضوعية

املهارات يف وواضح أّن  ،فه ابملهارات احلركيةاجملال املهارى احلركي: يتعلق هذا اجملال يف أهدا*
أو املقصود هبا  ،كالتحليل والتقومي واالكتشاف وحل املشاكالت،  اجملال ال تعين املهارات العقليةهذا 

وهي متثل الكثري من  ،أو اجلسم ككل ،هو املهارات احلركية ألراف اجلسم كحركة اليدين والقدمني

 .35ص 1983سنة  03الكويت الطبعة –" املناهج املعاصرة "  مكتبة الفالح الكويتية  سرحان الدمرداش– د -1
 35ص.1983سنة  03الكويت الطبعة –سرحان الدمرداش " املناهج املعاصرة "  مكتبة الفالح الكويتية – د -2 
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املهارات ، التحدث ،املعطيات الشائعة لغالبية املوضوعات املتعلقة حبركة اجلسم (الكتابة
الرتبية البدنية  ،الرتبية الصناعية ،ختصاصات من مثل: العلوم الطبيةاحلركية........)اليت تطلبها بعض اال

املوسيقى ابلرغم من تعدد التطبيقات اليت ظهرت يف هذا اجملال غري أّن تصنيف(إليزابيت  ،الفنون
يف (بلوم) أين يبدأ التصنيف من وهو شبيه بتصن ،) يبقى األكثر شيوعا بني املربني1972مسبستون 

 املستو�ت السهلة ويتدرج يف الصعوبة.

 : لينتهي أبكثر املستو�ت تعقيدا وتتمثل هذه املستو�ت يف  

 .اإلدراك احلسي-1
 .امليل واالستعداد-2
 .االستجابة املوجهة-3
 .األلية أو التعويد-4
 .االستجابة املعقدة-5
 .التكييف-6
 .اإلبداع-7

 :وصف مستو�ت اجملال املهاري احلركي

االدراك احلسي: يتصف هذا املستوى ابستخدام االحساس ابملنبهات (االحساس العضوي -1
تليها الوعي ابملثري  ،وى من االاثرة احلسية كأول خطوةالذي يقود اىل نشاط حركي )ويتفاوت هذا املست
 .مث اختيار األفعال والسلوكيات ذات الصلة ابملثري

ويتعلق  ،امليل واالستعداد: يشري هذا التهيؤ النفسي والعقلي واحلسي للقيام بعمل معني-2
فإذا كان هناك استعداد نفسي للقيام  ،التهيؤ أساسا ابالستعداد أو النزعة أو الدافعية لتأدية نشاط

ؤ أبداء فإّن العقل يرسل إشارة اىل أطراف اجلسم للتهي ،بعمل معني وكان هناك استعداد عقلي لذلك
 .مهارة معينة

 ،االستجابة املوجهة: يتعلق هذا املستوى ابملراحل األوىل لتعلم املهارات وأنواع األداء املركب-3
وتتم عملية احلكم على مدى   ،واحملاكاة والتقليد ،وتتضمن االستجابة يف هذا املستوى كل احملاولة واخلطأ

 .كفاية العمل
 ،ل أو املهارة اليت كانت قبل هذا املستوى تقليد أو حماكاةاأللية أو التعود: هنا يصبح العم-4

 .تتم أتدية املهارة  دون أدىن مشقة وبشكل أيل ألّ�ا أصبحت لديه مألوفة ،عادة لديه ويف هذا املستوى
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واملهارات  االستجابة الظاهرية املعقدة: يتضمن هذا املستوى أمناطا من احلركات واألداءات-5
املعقدة اليت مت التخلص من الشك أو الرتدد يف أداء املهارة حيث تزداد نسبة الثقة ابلنفس والطمأنينة 

 .تتميز نتاجات هذا املستوى ابألنشطة احلركية الدقيقة ،لدرجة اتقان
لها التكييف: يرتبط هذا املستوى ابملهارات اليت يستطيع التلميذ تطويرها والتحكم فيها وتعدي-6

كما جتعله   ،حسب ما يقتضيه املوقف ,ابعتباره أنّه قد أتقن املهارة وتعرف على دقائقها نتيجة املمارسة
 .يستطيع إصدار أحكام علة أداء األخرين لنفس املهارة

اإلبداع: يتعلق األمر يف هذا املستوى ابلقدرة على الوصول إىل حلول جديدة ولكنها -7
حبيث يصبح قادرا يف مرحلة متطورة أن يبدع فيها  ،لسابق األداء املهاريانطالقا من املستوى ا ،صادقة

 ).1(ي حبيث يكون جمموعها مهارة جديدةعن طريق الربط بني العناصر يف اإلدراك الواع

من أية خربة  اجملال الوجداين: يشري الوجدان عند علماء النفس إىل اجلانب الذايت الشعوري*
 مير هبا الشخص من حيث شعوره ابالرتياح أو بعدمه حنو هذه اخلربة.حركية)  سلوكية (إدراكية أو

العامل األملاين (وليام فونت) وحتدث عن األبعاد  ،لذين درسوا هذا املوضوع ابلتفصيلمن األوائل ا
    :الرئيسية الثالثة

 .األول: ميتد من الشعور ابلسار إىل الشعور ابالنقباض

 .إىل االسرتخاءالثاين: ميتد من التوتر        

 .الثالث: ميتد من اإلاثرة إىل اال�باط   

يف اجملال الرتبوي إىل تعامل الطفل مع ما يف القلب من اجتاهات ومشاعر  اجلانب هذا ويعىن
 .واليت تبدو يف مظاهر سلوكية املتعددة وأنظمة احليوية اليومية ،وأحاسيس وقيم

لجانبني حيث ال قيمة ل ،اليت ينبغي الرتكيز عليهاملهمة وميثل اجلانب الوجداين أحد اجلوانب ا
 وعلى عن جمموعة من القيم واالجتاهات وال قيمة للمعارف أو املهارات يف معزلاألخرين بدون هذا 

 )2(السابقني عزل اجلانبني

 27-20ص -املرجع السابق –ود حممد بن حيي زكر� ، الدكتور عباد مسع– .د -1
 30ص 1987 03األردن الطبعة –عمان –عبد اجمليد  " علم النفس الرتبوي " دار الفرقان  نشوايت. د -1
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طرح (كراثول) تصنيفا لألهداف التعليمية يف اجملال الوجداين .وجلأ إىل التنظيم اهلرمي نفسه 
ه (بلوم) يف اجملال املعريف وعمل على تقسيم األهداف إىل مخسة اقسام وتتمثل هذه الذي طرح

 :املستو�ت يف اآليت

 االستقبال-1
 .االستجابة-2
 .التقييم-3
 .التنظيم-4
 .التخصيص-5

 :وصف مستو�ت اجلانب الوجداين

دون غريها أو  االستقبال: يتوقف هذا املستوى على تلقائية املتعلم لالعتناء مبثريات معينة-1
أو مشكلة ومن اجلهة النظرية الرتبوية فإّن  ،أو موضوع بعينه ،بظواهر معينة فيبدي اهتماما بقضية ما

 ذلك يرجع إىل التهيئة والضبط وإاثرة اهتمام التالميذ حنو املوضوع املراد دراسته
 .لتقدميه وهنا تربز قيمة وأمهية املريب يف إاثرة انتباه تالميذ وحتويله إىل ما يسعى

االستجابة: يرجع هذا املستوى إىل نزوع الكائن احلي إىل املشاركة الفعلية احلية من جانبه -2
 .وعدم التوقف يف مستوى االهتمام او االنتباه ملا جيري حوله بل يتعدى ذلك إىل اختاذ موقف حياله

ظاهرة معينة أو  التقييم: يتوقف هذا املستوى على ما يعطيه املتعلم من قيمة لشيء ما أو-3
سلوك معني ويتفاوت هذا املستوى من جمرد قبول املوضوع التقبل البسيط كامليل والرغبة يف تطوير مهارة 

 .معينة إىل التعهد على حتمل العمل اجلاد يف جمال العمل اجلماعي
النظيم: يرتكز هذا املستوى على جتميع عدد من القيم وحل بعض التناقضات اليت ميكن أن -4

 .جد فيما بينهاتو 
 بتشكيلتشكل الذات: يشكل هذا املستوى قمة اهلرم يف اجملال الوجداين ويتم االهتمام هنا -5
حيث يتشكل يف هذا املستوى نظام من القيم واالجتاهات  ،ذات كوحدة متميزة عن غريهاصفات ال

 ).1(األشياء قبوال ورفضاوتكون جمموعة من املعايري اليت بواسطتها حيكم على  ،اليت حتكم وتوجه سلوكه

 :دور األهداف يف العملية التعليمية

 34عباد مسعود "املرجع السابق" ص-الدكتور حممد بن حيي زكر� ، الدكتور -1
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 اوال: دورها يف ختطيط الناهج وتطويرها

 .تسهم يف تطوير الكتب الدراسية وكتب املعلم املصاحبة لتلك الكتب-1
تسهم يف توجيه وتطوير برامج واعداد تدريب املعلمني خاصة تلك الربامج القائمة على -2

 ةيالكفا�ت التعليم
تسهم يف تصميم وتطوير برامج التعليم الذايت والتعليم املربمج وبرامج التعليم بواسطة احلاسب -3

  االيل

 .اثنيا: دورها يف توجيه أنشطة التعلم  والتعليم

 .تسري عملية التفاهم بني املعلمني من جهة وبني املعلمني وطالهبم من جهة أخرى-1
مع الطالب كفرد له خصائصه ومتيزه عن غريه من خالل تساعد على تفريد التعلم والتعامل -2

 .تصميم وتطوير برامج التعليم الذايت املوجه االهداف
 .ترشيد جهود املعلم وتركيزها على خمرجات التعلم االهداف املطلوب حتقيقها-3

ملية اثلثا: دور االهداف يف عملية التقومي: تقوم على توفري القاعدة اليت جيب أن تنطلق منها الع
التقوميية ,فاألهداف تسمح للمعلم واملربني ابلوقوف على مدى فعالية التعليم وجناحه يف حتقيق التغري 

مما يؤدي إىل احليلولة دون التعرف على مصري  ،املطلوب يف سلوك املتعلم ما مل حيدد نوع هذا التغري
م أو املتعلم أو السلطات الرتبوية اجلهد املبذول يف عملية التعليم سواء كان هذا اجلهد من جانب املعل

   .)1ه(خرى ذات العالقة التعليم ومناهجاأل

التدريس ابلكفاءات يتطلب نظام متكامل ومنسجم من املعارف التدريس ابلكفاءات: -2
واألداء واخلربات واملهارات اليت تتيح للمتعلم ضمن وضعية تعليمية تعلمية لإلجناز مبا يتماشى وهذه 

 .)2(الوضعية

 :املقاربة ابلكفاءات

  1415املصاحل بدر " األهداف السلوكية ودورها يف العملية التعليمية " مذكرة خاصة عام .د -2
 1990س02الكرمي " دليل الباحث يف املنهجية وكتابة الرسائل اجلامعية" املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر طبعة  حممد غريب عبد .د -1

 25ص
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هي تصور لدراسة أو معاجلة املشكل أو بلوغ غاية ترتبط بنظرة املتعلم إىل احمليط  مفهوم املقاربة:
 ) 1(وكل مقاربة ترتبط ابسرتاتيجية عمل ،الفكري الذي حيبذه

هي القدرة الذهنية والفيسيولوجية اليت متكن من تشغيل جمموعة منظمة من  مفهوم الكفاءة:
املعلومات واملعارف واملهارات والسلوكيات واألداء اليت تسمح إبجناز عدد من املهام يف وقت قياسي 
وأبقل األخطاء وختتلف الكفاءة عن القدرة من حيث كون األخرية هيكلة ومهارة بنائية ميكن تطويرها 

وتسمح  ،ة الذهنية اليت هتيكل هذه القدرةيف حني أّن الكفاءة هي القدر ،ل األنشطة املختلفة من خال
 )2(هلا ابلتطور فهي أكثر مشولية وتنوعا.

هي بيداغوجية وظيفية تعمل على التحكم يف جمر�ت احلياة بكل ما  مفهوم املقاربة ابلكفاءات:
ر االجتماعية ومن مث فهي اختيار منهجي ميكن حتمله من تشابك يف العالقات وتعقيد يف  الظواه

املتعلم من النجاح يف هذه احلياة على صورهتا وذلك ابلسعي إىل تثمني املعارف املدرسية وجعلها صاحلة 
 .)3(لالستعمال يف خمتلف مواقف احلياة

 فإّن هذه املقاربة هي بناء ملشروع مستقبلي ميكن اجنازه ضمن اسرتاتيجية معينة ،وعلى هذا
وخطة مدروسة لتحقيق غا�ت وأهداف معينة من خالل أدوات متوفرة أو يفرتض ذلك داخل اجملتمع 
التعليمي يف وقت قياسي حمسوب يتمكن أثناءه املتعلم من النجاح يف حتويل املواد الدراسية إىل قدرات 

 .على ممارسة احلياة االجتماعية ممارسة واعية ومدركة

 :فاءاتطرق التدريس ابملقاربة ابلك

جاءت املقاربة ابلكفاءات كخيار ميكن املتعلم أن يكون قطبا أساسيا داخل العملية التعليمية 
كانزمات اليت يله ابكتساب امل وأسلوب يتجاوز من خالله أخطاء املقارابت االخرى اليت مل تسمح

وهذا ال يعين أّ�ا  .البيداغوجي أو املهين هاملشكالت اليت تصادفه أثناء مسار يستطيع من خالهلا حل 
تفتح اجملال واسعا للتلميذ حىت يتعلم بنفسه ويعارك احلياة التعليمية بقدراته اخلاصة وال ينتظر من املعلم 

 08ص 2005األستاذ حاجي فريد "بيداغوجيا التدريس ابلكفاءات األبعاد واملتطلبات" دار اخللدونية للنشر والتوزيع اجلزائر طبعة  -2
–سرحان "اجتاهات أساتذة مدارس البساتني حنو التدريس ابلكفاءات" رسالة ماجستري قسم علوم الرتبية  الباحثة اهلام أبو املعاطي -3

 08ص-2004مصر العربية –جامعة حلوان 
 13األستاذ حاجي فريد "املرجع السلبق"ص -4
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اال الدعم والتوجيه يف حالة العجز أو اخلطأ الذي ال يرجى تداركه ,وحىت يتحقق هذا جاءت هذه 
 :عنها ,ومن هذه الطرق املقاربة بطرق تدريس ختتلف عن بقية املقارابت تتميز

أ_ التدريس ابملشروع: جتسد هذه الطريقة مبدأ املمارسة التطبيقية داخل غرفة الدرس وخارجها 
حىت يتمكن املتعلم من ربط اجلانب النظري ابلتطبيقي مما يساهم يف تنمية قدراته العقلية والشخصية 

 .)1(واالجتماعية

تعلم على التقصي واالستكشاف واملساءلة يشجع هذا األسلوب يف التدريس على تشجيع امل
والبحث عن احللول للقضا� املطروحة. كما يساعد على إظهار الكفاءات الذهنية حىت تتوسع مداركه 

 :ودائرة معارفه وطريقة التعلم ابملشارع

تعطي املتعلم االحساس ابلتملك كو�ا تنطلق من األسئلة احملورية اليت يطرحها على نفسه ذات _
 .قة ابألهداف احملددة يف املنهاجالعال

ختلق عند املتعلم اإلحساس ابلتحدي ذلك من أجل إخراج مشروعه من مرحلة التصور الذهين _
إىل مرحلة التنفيذ وهو أمر يتطلب الكفاءات مثل كفاءة التصور والتخيل والتحليل والرتكيب والبحث 

قات الرتبوية داخل وخارج املدرسة مما مينحه فرصة والتنقيب ولن يتأتى له هذا إال ابلتواصل وإقامة العال
التعرف على الواعي واحلقيقي للمجال السوسيوثقايف احمللي ومتنحه اإلحساس ابملسؤولية للعب الدور 
احملوري يف العملية التعليمية التعلمية مبا يتناسب ومستواه املعريف العلمي ويدفعه إىل مراقبة مساره 

,فيتوقف وقفة نقدية بناءة عند كل مرحلة مما يعزز اإلحساس لديه ابلتسيري احملكم التعليمي مراقبة دقيقة 
 )2(هلذا املسار

ومن خالل طريقة التدريس ابملشروع يتعلم التلميذ كيفية حتقيق األهداف املرصودة واليت خيطط 
ات واخلرب  هلا بنفسه حىت يكتسبها من خالل قيامه أبنشطة متعددة حىت يكتسب االجتاهات اإلجيابية

  )3(واملهارات واملعلومات

األردن –عمان –والتوزيع الدكتورة سهيلة حمسن كاظم الفتالوي "املنهاج التعليمي والتدريس الفاعل" دار الشروق للنشر  -1
 377ص2006طبعة

 38-37األستاذ حاجي فريد املرجع السابق ص -1
االردن الطبعة –عمان –أبو حويج "املناهج الرتبوية املعاصرة ،مفاهيمها ، عناصرها، أسسها وعملياهتا" دار الثقافة للنشر والتوزيع  د.  -2

 175ص2001
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 :مراحل التدريس ابملشاريع

املرحلة األوىل: هي املرحلة التمهيدية وفيها يتم حتفيز املتعلم على االطالع حىت يتمكن من 
 .اختيار ما يرغب فيه بعد أن تقدم له قائمة من املشاريع

جبذب اهتمام املتعلم ألمهية إجنازه  الثانية: هي مرحلة حتديد اهلدف وخالهلا يقوم املعلم املرحلة
 .والفائدة املرجوة من حتقيقه

الثالثة: هي مرحلة وضع خطة العمل وتتم مجاعيا بتقسيم املهام وتوزيع األدوار وحتديد  املرحلة
 .اإلجناز حتت إشراف املعلم وفقا لتوجهاته

 .األهداف املنشودةالرابعة: هي مرحلة إجناز وبدء تنفيذ اخلطة املرسومة لتحقيق  املرحلة

صل إليها واحلكم على املرحلة اخلامسة: هي مرحلة التقييم حىت يتم مناقشة العمل والنتائج املتو 
ويشارك املتعلم املعلمني يف هذه املرحلة حىت يضع يده على موضع اخللل فيتداركه يف مدى جناحها 
 .)1(املشاريع املقبلة

للتعلم من خالل البحث عن اإلجابة السليمة  ب_ التدريس ابملشكلة: طريقة تدعو املتعلم
جملموع األسئلة املطروحة اليت يثريها املتعلم واليت تعد ألية لبناء املعرفة وهذا يدفعه إىل التفكري ويثري فيه 

 :الفضول املعريف والعلمي وطريقة التعلم ابملشكلة حتقق مجلة من األهداف نذكر منها

   .معقدة من اإلشكالياتتضع املتعلم أمام قضا� شاملة و _

  .تشجع املتعلم على البحث العلمي كو�ا تطرح أمامه مجلة من اإلشكاليات_

 .تسمح للمتعلم ببناء مواقف فكرية تتفق وأهداف املادة املدروسة_

 .تتماشى وواقع املتعلم حيث تربطه ببيئته احمللية_

24FPت البحث العلمي.(يف إتباعه خلطواتضع املتعلم أمام املسار املنهجي السليم _

1(P 

 398-397السابق صالدكتورة سهيلة حمسن كاظم املرجع  -3
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 :مراحل التدريس ابملشكلة_

املرحلة األوىل: يوجه التلميذ حنو املشكلة خيتارها ذاتيا بني جمموعة من املشكالت ,وتثار فيه 
مع ضرورة شرح  ،الدافعية حىت يندمج يف حلها أو خيتار احلل املناسب هلا بني احللول املطروحة

 .اختيار ألياتاألهداف من ورائها ومساعدته على 

املرحلة الثانية: ومن خالل هذه املرحلة يقوم التلميذ بتنظيم الدرس املتصل ابملشكلة ويساعد 
 .املعلم على حتديد أهدافه

املرحلة الثالثة: وهي مرحلة يتم فيها البحث الفردي واجلماعي حيث جتمع املعلومات وجتري 
 .التلميذ إىل إجياد احللول املتوخاة التجارب املخربية الطبيعية واالصطناعية اليت توصل

املرحلة الرابعة: وهي مرحلة إعداد التقارير وتصنيف النتائج على األجهزة املختلفة التقليدية أو 
صفحات األنرتنيت...اخل وعرضها على بقية  ،شرائط الفيديو ،كاألوراق امليكرو فيلم  ،التكنولوجيا

 .اجملموعات وعلى املعلم

هي مرحلة حتليل عملية حل املشكلة وتقييمها تقييم ذايت أو مجاعي حىت يتم املرحلة اخلامسة: 
 ).2(مث يبدي املعلم رأيه النهائي يف احللول املقدمة ،تعديل أو تغيري ما جيب تعديله أو تغيريه

يتكون حمتواها من  ،هي قدرات مكتسبة تسمح ابلسلوك والعمل يف سياق معني مفهوم الكفاية:
ويقوم الفرد الذي اكتسبها إباثرهتا  ،وقدرات واجتاهات مندجمة بشكل مركبومهارات  ،معارف

 . وجتنيدها وتوظيفها قصد مواجهة مشكلة ما وحلها يف وضعية حمددة

وإذا كان مفهوم الكفا�ت قد ارتبط يف بداية ظهوره وانتشاره مبجال املهن والتشغيل وتدبري 
أنّه أدخل إىل قاموس الرتبوي أستخدم مرادفا للقدرة على أداء  املوارد البشرية يف اإلرادات واملقاوالت أال

وعادة ما تشتق الكفا�ت من أدوار املعلم  ،العمل وامتالك املعرفة والقدرات الالزمة للمعلم للقيام بعمله
 : وواجباته ومسؤولياته ومن تعارفها

 39-38حاجي فريد "بيداغوجيا التدريس ابلكفاءات" ص -أ -1
 71ص 1999ط-القاهرة–جابر عبد احلميد جابر "اسرتاتيجيات التدريس والتعلم "دار الفكر العريب  -د -2
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 .الكفاية: هي القدرة على إجناز العمل بكفاءة وفعالية

لقدرة على امتالك املعرفة واستخدامها يف أداء املهارات التعليمية مبستوى أداء الكفاية: هي ا
 .حمدد ويف زمن معني

 .الكفاية: هي املقدرة على شيء بكفاءة وفعالية ومبستوى معني من األداء

الكفاية يف التدريس تتمثل يف مجيع اخلربات واملعارف واملهارات اليت تعكس سلوك املعلم _
وتظهر أمناط وتصرفات مهنية خالل الدور الذي ميارسه املعلم خالل تفاعله مع مجيع عناصر املتدرب 

 .املوقف التعليمي

 :ومن خالل التعريفات السابقة ميكن تعريف الكفاية أبّ�ا

النتاجات التعليمية للمعلم اليت حتقق إتقان عمليت التعليم والتعلم ويضمن حتقيق النتاجات «_
 :وميكن حصر الكفا�ت يف أربعة أشكال هي ،الطلبة املطلوبة يف سلوك

الكفاية املعرفية: هي اليت ميكن اشتقاقها من عمليات التدريس أو حمتوى املادة التعليمية اليت -1
 .يظهرها املعلم

 .الكفا�ت االنفعالية: هي الكفا�ت املتعلقة ابلقيم واالجتاهات وتطبيقاهتا-2
تشري إىل السلوكيات التدريسية كما تؤدي فعال يف املوقف الكفا�ت األدائية: هي اليت -3

 .التعليمي الصفي
 .»الكفا�ت النتاجية: تشري إىل الطالب حيث تعترب حتصيله الدراسي احملصلة النهائية-4

قد تكون الكفاية املتنوعة لكن الكفاية  ،ّن التدريس الذي يتأسس على مدخل الكفا�تإ
أما  ،للكفاية األدائية اليت تشري إىل عمليات وإجراءات ميكن مالحظتها املعرفية تكون منطلقا وأساسا

هبذا فإّن  ،الكفاية االنفعالية فتشمل جممل االجتاهات والقيم والفضائل اليت تتصل ابملهنة ومهامها
الكفاية ككيان مركب تفرتض االهتمام بكل املكو�ت الشخصية للمعلم سواء على املستوى العقلي أو 

  .أو الوجدايناحلركي 

فالكفاية تيسر عملية تكييف الفرد مع خمتلف الصعوابت واملشكالت اليت يفرضها حميطه واليت 
فتضافر مكو�ت  ،من شخصيته بل ابلعكس من ذلكمن خالل جزء واحد  يواجههاال ميكن أن 
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جدات والتغلب الشخصية أي املعرفة والعمل والكينونة هو الكفيل مبنح الفرد القدرة على مواجهة املست
 .على التحد�ت

 :الكفا�ت األساسية للتعليم: واملعلم الناجح هو الذي ميلكها وميكن حصرها فيما يلي

كفاية الثقافة العامة: رغم التزايد املعريف يف شىت العلوم التخصصات يف عصر� هذا إال أنّه -1
ختصصه األكادميي ونظرا حلاجة من الضروري إملام املعلم ببعض املعلومات العامة من خارج النطاق 

نطاق ختصصه  املعلم الستثمار الوقت الذي يقضيه الكتساب الثقافة العامة لز�دة اطالعه وثقافته يف
 ومهاراته الرتبوية فقد أصبح من الصعب ان جند املعلم املثقف ابملفهوم التقليدي األمر الذي األكادميي

احلايل ويف هذا املفهوم أصبح الشخص املثقف هو ذلك  فرض مفهوما جديدا للثقافة مع بدا�ت القرن
الشخص الذي ميتلك من القدرات واملهارات ما ميكنه من احلصول على أية معلومة حيتاج إليها يف أقل 

 .وقت وأبيسر جهد
كفاية التخطيط للتدريس: نعين هبا قدرة املعلم على التخطيط أبنواعه طويل املدى كوضع -2

 : املدى كوضع خطة لوحدة تعليمية ويدخل ضمن التخطيط ما يلياخلطة السنوية وقصري

ليمية حصر املواد التع ،صميم خطط الدروس اليومية ،تصميم خطط املقررات أو الوحدات_
صياغة األهداف مبستو�هتا  ،رات أو معلومات الطالب املبدئيةحتديد قد ،الالزمة للتدريس وجتهيزها

اإلملام بفلسفة اجملتمع وقيمه، وتطلعاته، ، لدراسية وحتديد أهدافهاالوحدة احتليل حمتوى ، املختلفة
 .واماله

تعزيز  ،توفري املواقف اخلربات ،كفا�ت تنفيذ املواقف الدراسية: وتشمل طرح املعلومات-3
 ،متابعة أعمال الطالب الشفهية التحريرية وتصحيحها ،تقومي التعلم أبنواعه ،تعلم املهارات ،التعلم

 . االعمال الروتينية كالغياب والرد على املعامالتمتابعة 
 :كفا�ت اإلدارة الصفية ،وتشمل-4

 .تقدير الطلبة واحرتام مشاعرهم وكسب ثقتهم _إدارة الصف وفق األسس الدميقراطية
إاثرة دافعية الطلبة للتعلم ،االبقاء على انتباه الطلبة ،إبقاء الرضا يف نفوس الطلبة أثناء وجودهم 

 . ف _ امتالك مهارة االتصال والتواصل مع الطلبة وبفاعلية مع االخرينيف الص
 . الفصل يف املنازعات بني الطلبة 

 :كفا�ت متعلقة القيم واالجتاهات-5
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التعاون مع إدارة املدرسية واملعلمني وأولياء  ،أن يكون سلوك املعلم قدوة ومثال حيتذى به الطلبة_
التقدير لقيم العدالة وتكافؤ  ،الخالقية للطلبة والعمل على تنميتهاتقدير للقيم الروحية وا ،األمور
 . تقبل النقد البناء، توظيف املواقف الدراسية واملوضوعات لتدعيم قيم مرغوبة يف اجملتمع  ،الفرص

 : كفا�ت التقومي وتشمل-6
 .استخدام االختبارات اليت تسرب غور معارف الطلبة واجتاهاهتم ومهاراهتم_

 . القواعد والشروط لبناء االختبارات وطرائق تصحيحها وعرض نتائجها وحتليلها وتفسريهامعرفة 
 . تصميم االختبارات وفق جدول املواصفات_
 : كفا�ت التعاون مع االدارة املدرسية وأعضاء هيئة التدريس-7

ساعدة واملشورة تنفيذ املهام االدارية اليت توكلها إليه إدارة املدرسة وتشمل املبادرة بتقدمي امل
 .واالقرتاحات البناءة للزمالء

 : كفا�ت الشخصية وأنسنه التعليم-8
 ،التمتع ابلصحة اجلسمية والنفسية السليمتني ،النضج االنفعايل واالتزان والثقة ابلنفس

  .احرتام الطلبة ،عفة اللسان ،االستقالل ابلرأي واجلرأة يف التعبري عنه
ألّن الوقت ال ميكن ز�دته أو تعويضه فمن الواجب احملافظة عليه   :قتكفا�ت إدارة الو -9        

واالستفادة منه من خالل التخلص من مضيعات الوقت داخل الصف وجيب أن يبذله يف شرح املادة 
 .التعليمية واحلوار مع الطلبة

الوقت (عدم العناية مبشكالت الطلبة ورعاية سلوكهم من مضيعات الوقت. من مضيعات _
تدين مستوى التحصيل  ،االنطواء وعدم املشاركة ،امللل وعدم الرغبة يف الدرس، االلتزام بنظام الفصل

 ). الدراسي
 :كفا�ت الشكل واهلندام-10
 .سالمة اجلسم وسالمة النطق والسمع واالبصار_
 مالئمة اهلندام لعادات اجملتمع وتقاليده_
 . املظهر الالئق مبا ال يثري سخرية الطلبة_
اللباس احملتشم السيما للمعلمات وعدم استخدام مستحضرات التجميل بشكل صارخ ملفت _

 .)1(لالنتباه

 com.  . warelabsحممد أبو شقري "حماضرات يف حماضرات التدريس " من األنرتنيت  -د–داود درويش حلس  -د -1 
www.soft 140-138ص 
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 :ض طرق التدريس املشهورةبع  -2

هي النهج أو األسلوب الذي يتبعه املعلم يف نقل وتبسيط املعلومات من  مفهوم طريقة التدريس:
املعلم يف معاجلة النشاط التعليمي ليحقق هي األسلوب الذي يستخدمه ، املقررات إىل أذهان الطالب

 .)1(وصول املعارف إىل الطالب أبيسر السبل

 :أسس جناح الطريقة

 .أن تكون الطريقة مناسبة لسن الطالب ومستواهم الذهين واملعريف-1
أتخذ الطريقة مببدأ التدرج يف عرض املعلومة من الصعب إىل السهل ومن املعلوم إىل  أن-2

 اجملهول ومن الواضح إىل املبهم...........اخل
 .أن تراعي طريقة الفروق الفردية بني الطالب-3
 االطالب فيها إجيابيا فاعال نشيط أن يكون دور-4
أن تراعي طريقة اجلوانب و  بإلبداع لدى الطالهارة التفكري واأن تعمل الطريقة على تنمية م-5

 . النفسية والصحية واجلسمية للطالب
 ).2(أن تشمل الطريقة بعض جوانب السرور-6
 
 
 

 :أهم طرق التدريس

واملتعلم يكون فيها  ،لقائية: هي تلك الطريقة اليت يتحمل فيها املعلم كل شيءأ_ الطريقة اإل
هو الذي يتحدث ويشرح ويسأل وجييب.. وما على  ،املتحدث الرمسيسلبيا متلقيا فقط فاملعلم هو 
 .الطالب إال اإلنصات واإلصغاء

 :ومن مزا�ها

 .تساعد على إضافة بعض املعلومات اإلضافية اليت ال توجد يف الكتاب-1

 com  larab www.wadi.نيت"مدخل إىل طرق التدريس" من األنرت  -1 
 111ص 2003مصر ط–القاهرة –أمحد شحاتة وزينب النجار "معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية" الدار املصرية اللبنانية  -د -3
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 .تساعد على تدريب الطالب مهارة اإلصغاء واإلنصات-2
 . سهولة استخدامها مقارنة الطرق األخرى-3
 . تساعد املعلم على سرد أكرب قدر ممكن من املعلومات واحلقائق واملعارف املتعلقة ابلدرس-4
 . تساعد على تبسيط املعلومات الصعبة-5
 عد على تنمية اخليال لدى الطالب.تسا-6

 عيوب هذه الطريقة:

 الطالب من خالل هذه الطريقة عضو سليب داخل الفصل .-1
 الشرود الذهين الذي يصاحب الطالب أثناء عملية اإللقاء.-2
عدم مراعاة هذه الطريقة للفروق الفردية بني الطالب فاألسلوب املستخدم واحد جلميع -3
 الطالب 
 ال يستطيع املعلم من خالل هذه الطريقة أن حيدد بدقة مقدار  إستعاب الطالب للدرس.-4
 ري لدى الطالب.الطريقة االلقائية تورث الكسل الفك-5

ب_ الطريقة احلوارية (السقراطية): يعترب الفيلسوف اليو�ين سقراط أول من استخدم هذا 
احلوار ومناقشة والقاء جمموعة من األسئلة املرتبطة حىت يتوصل األسلوب يف تعامله طالبه ويعتمد على 

 أبذهان وعقول الطالب إىل األفكار واملعلومات اجلديدة.

 يقة:مزا� هذه الطر 

 التفاعل التام بني املعلم وطالبه.-1
 تساعد هذه الطريقة على ترسيخ وتثبيت املعلومات يف أذهان الطالب.-2
 تعود الطالب على إعمال الفكر بفاعلية واالعتماد على النفس يف كشف احلقائق.-3
 تنمية روح العمل اجلماعي لدى الطالب.-4
 الفردية بني الطالب.تساعد هذه الطريقة على مراعاة الفروق -5
 تبعد الطالب عن امللل والسأم.-6

 عيوب هذه الطريقة:

 يف شرح الفكرة.بطء عملية التدريس من خالل هذه الطريقة فرمبا أخذ املعلم وقتا طويال -1
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 تساعد على إشاعة الفوضى داخل الفصل.-2
 سئلة واألجوبة الكثرية.تساعد على ترسيخ بعض األخطاء اليت قد ال ينتبه هلا املعلم أثناء األ-3
 .رمبا تؤدي هذه الطريقة إىل تشتيت أفكار الدرس وقطع أوصاله من خالل األسئلة الكثرية-4

ج_ طريقة هرابرت: هرابرت فيلسوف أملاين تعتمد طريقته على يف التدريس على مخس خطوات 
 أساسية.

 التمهيد .-
 العرض .-
 الربط .-
 االستنتاج .-
 التطبيق .-

 هذه الطريقة: مزا�

 طريقة منظمة ومتسلسلة يف عرض املادة التعليمية.-1
 تعتمد على عنصر التشويق قبل العرض.-2
 تساعد على ترسيخ وتثبيت املعلومات يف اذهان الطالب.-3
 تساعد الطالب على التفكري والكشف عن احلقائق واالعتماد على النفس.-4
 تساعد على ربط املوضوعات ببعضها البعض.-5

 

 عيوب هذه الطريقة:

 االهتمام ابألمور احلسية أكثر من العناية برتبية اخليال والتفكري املستقل.-1
 تصلح هذه الطريقة يف دروس كسب املعرفة دون كسب املهارة.-2
 متهل هذه الطريقة الدوافع الداخلية للفرد وكل ما يتعلق ابستعداداته.-3
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_االستنتاجية: تقوم هذه الطريقة على عرض األمثلة مث د_ الطريقة االستقرائية _االستنباطية 
  ،يتم التوصل إىل القاعدة العامة مناقشتها مع الطالب والبحث عن أوجه االختالف والشبه بينهما حىت

 حيث تستند هذه الطريقة على ثالث خطوات أساسية.

 .إعداد األمثلة وتدوينها على السبورة أو استخدام وسيلة تعليمية مناسبة *

 مناقشة الطالب يف االمثلة وموازنتها.*
 صياغة القاعدة النهائية.*

 مزا� هذه الطريقة:

أثبتت التجارب أّن القاعدة اليت يصل إليها املتعلم بنفسه تساعد على تنمية قدرته على -1
 التفكري.
 املواد املكتسبة عن طريق االستقراء أسهل يف الفهم واحلفظ من املواد اجلاهزة.-2
 يستطيع الطالب اسرتجاع أي قاعدة إذا نسيها عن طريق اسرتجاع خطوات التعرف عليها.-3
 تساعد هذه الطريقة على الثقة ابلنفس.-4

 عيوب هذه الطريقة:

        واألدبال تصلح لتدريس املواد اليت ال حتتوي على قواعد أو قوانني عامة مثل التاريخ -1
 حتتاج إىل وقت طويل._2      2

 ال تصلح للطالب للصغار ألّ�ا طريقة منطقية تعتمد على التفكري واالستدالل.-3

هي االنتقال من العام إىل اخلاص ومن القاعدة إىل األمثلة ومن الكليات  ه_ الطريقة القياسية:
إىل اجلزئيات حيث تقوم يقوم بطرح األمثلة اليت توضح القاعدة وتثبتها يف أذهان الطالب أي البدء من 

 صعب والتدرج إىل السهل.ال

   مزا� هذه الطريقة:

 سهولة استخدامها فهي ال حتتاج إىل جمهود عقلي كبري.-1
 ال حتتاج إىل وقت طويل.-2
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 عيوب هذه الطريقة:

 املندرجة من السهل إىل الصعبتبدأ من السهل إىل الصعب خمافة بذلك قوانني التعلم -1
 االبتدائية.غري مناسبة لتعليم الطالب يف املرحلة -2
 سرعة نسيان القاعدة ألّن الطالب مل يبذلوا جهدا يف استنباطها.-3

و_ طريقة حل املشكلة: املشكلة حالة يشعر هبا الطالب أّ�م أمام أمر غامض قد يكون هذا 
 األمر الغامض سؤاال جيهلون إجابته..... خطوات تدريسها:

 مرحلة الشعور ابملشكلة.-1
 حتديد املشكلة-2
 تعيني احللول.-3
 التأكد من صحة احللول.-4
 الوصول إىل احلقائق العامة.-5

 مزا� هذه الطريقة:

 تعمل هذه الطريقة على إاثرة تفكري الطالب ودفعهم إىل االستطالع.-1
 تعلم مبدأ التعلم الذايت.-2
 تنمي التفكري العلمي لدى الطالب.-3
 على طريقة حلها.هتيء الطالب ألن يواجه مشكالت احلياة ويتدرب -4

 

 

 

 عيوب هذه الطريقة:

 قلة املادة التعليمية اليت حيصل عليها الطالب يف وقت طويل .-1
 طريقة معقدة ألّ�ا تدفع املتعلم إىل احملاولة واخلطأ إىل أن يتعلم.-2
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 ال ميكن تطبيقها اال على املواد اليت تسمح طبيعتها بذلك.-3
 .)1(تصلح لطالب مرحلة التعليم االبتدائي ال-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثالث: الكتاب املدرسي ودوره يف تكوين املعّجم الّلغوي

 :2013_واثئق املناهج التعليمية ملرحلة التعليم املتوسط طبعة جوان 1

 األنرتنيت املوقع السابق "مدخل إىل طرق التدريس" -1
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لطبعة املناهج التعليمية املتطابقة مع التنظيم اجلديد للزمن الدراسي وكذا الواثئق املرافقة هلا  إنّ 
)فهي تعوض املناهج والواثئق املرافقة هلا  2014_2013بداية السنة الدراسية( )2013جوان(

 ) يف كل املواد التعليمية.2003الصادرة ابتداء من(

)هي الواثئق 2014) مع بداية(2013فقة هلا طبعة (جوان ولذلك تصبح املناهج والواثئق املرا
املرجعية الرمسية الوحيدة احملددة للتعلمات والنشاطات التعلمية املربجمة يف كل املستو�ت التعليمية ملرحلة 

 .التعليم املتوسط

 2013تتضمن وثيقة التدرجات السنوية للتعليمات يف مرحلة التعليم املتوسط طبعة جوان
التعليمية للمواد الدراسية املقررة واملوزعة على ثالثني أسبوع للنشاطات التعليمية وأربعة  النشاطات

أسابيع للتقومي ابلنسبة للسنوات األوىل والثانية والثالثة متوسط وابلنسبة للسنة الرابعة متوسط توزع 
 .)1(النشاطات التعليمية على مثانية وعشرين أسبوع دراسي وأربعة أسابيع للتقومي

أما فيما خيص مادة اللغة العربية ختصص حصة ملدة ساعة واحدة مرة كل أسبوعني ابلنسبة 
وحصة ملدة ساعة واحدة يف األسبوع ابلنسبة لتالميذ السنوات األوىل والثانية والثالثة من التعليم املتوسط 

 لتالميذ السنة الرابعة متوسط.

عبارة عن مقاربة نصية يف تناول املادة الّلغوية حنوا فكتاب السنة األوىل من التعليم املتوسط هو 
تتضمن كل وحدة جمموع النشاطات التعليمية  ،مل على أربع وعشرين وحدة تعليميةوصرفا وتركيبا، ويش
يتبع كل  ،تتمحور حوهلما نشاطات أخرى داعمةو  ،القراءة ونشاط املطالعة املوجهة املربجمة وهي نشاط

ويتبع نشاط  ،اط الرسم اإلمالئي النص التواصليالقراءة حيث يتبع نشنوع منها منط من نصوص 
أما فيما خيص النص األديب فيكون مشفوها ابلكشف  ،رة الّلغوية نص القراءة املشروحةالبحث يف ظاه

وختتم الوحدة التعليمية بنص القراءة املوجهة الذي يكون  ،فنية تتناول بعض املبادئ األدبيةظواهر عن 
 .)2(فالتعبري الكتايب ،شاط التعبري الشفويلنا متلق

 لّلغوي يف مرحلة التعليم املتوسط:الكتاب املدرسي ودوره يف تكوين املعّجم ا  _ 2

عدد خاص سبتمرب/أكتوبر مكتب 2013/2014املديرية الفرعية لتوثيق الرتبوي "النشرة الرمسية للرتبية الوطنية" للدخول املدرسي -1
 50النشر ص

 2013/2014شريف الربيعي "الّلغة العربية للسنة األوىل من التعليم املتوسط" الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية  -أ -1 
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 للكتاب املدرسي عدة تعاريف عديدة منها األتية الكتاب املدرسي: 

 سريورة عرف الباحث "روجرز" الكتاب املدرسي أبنّه أداة مطبوعة بكيفية جتعلها مندرجة يف-1
فعالية تلك السريورة  ،أما عند املختصني يف إعداد الكتب املدرسية فتعطى تعلم من أجل حتسني 
 تعاريف أخرى من بينها.

الكتاب املدرسي: هو مؤلف تعليمي يقدم املفاهيم اجلوهرية لعلم ما أو لتقنية ما اليت يتطلبها -2
 الرب�مج التعليمي يف شكل ميسر.

تعرض فيه عناصر منظمة ملادة علمية معطاة كتابيا  ،تعليميو منوال الكتاب املدرسي ه-3
 ومناسبة لوضعية بيداغوجية حمددة لكي يستوعبها املتعلم.

الكتاب املدرسي هو أداة تعليمية فردية مقدمة يف إطار العالقات التقليدية بني املعلم -4
 الطريقة. ،الرب�مج ،وىاملست ،مكا� يف اهليكلة الرمسية للتعليوتالميذه على شكل كتاب حيتل م

سريورة تعلم وتكوين متفق  يف مطبوعة ومنظمة وموجهة لالستعمالالكتاب املدرسي هو أداة -5
 عليه.

للكتاب املدرسي عدة وظائف وأّن أوىل الوظائف اليت يتميز هبا عن  وظائف الكتاب املدرسي:
وهذه  ،ميكن أن يؤدي عدة وظائفوعموما فإّن الكتاب املدرسي  ،غريه هي أنّه أداة تعُلم وتكوين

 الوظائف تتغري حسب املادة العلمية وحسب مستعملي الكتاب مها املعلم واملتعلم.

 م وعلى تطوير ممارسته الرتبوية متعلم هو منوال يساعده على التعلفالكتاب املدرسي ابلنسبة لل  
ابلنسبة  ن �خذ بعني االعتبار وظائف الكتاب املدرسي ومن الواجب على مؤلف الكتاب املدرسي أ

   املعلم واملتعلم.لكل من 

بعض الوظائف موجهة على اخلصوص حنو التعلم املدرسي وبعضها  ابلنسبة إىل املتعلم: /1
 األخر متكن من ربط التعلم املدرسي ابحلياة اليومية أو ابحلياة املهنية.

 أ_ الوظائف اخلاصة ابلتعلم: 

 نقل املعارف.-1
بل  ،ح ابستيعاب سلسلة من املعارف فقطتنمية القدرات واملهارات فكتاب التلميذ ال يسم-2

يستهدف أيضا اكساب املتعلم طرقا وسلوكا وحىت عادات حتسني املتعلم للعمل واحلياة مثل الكتب اليت 

 

77 



 التلمیذ ومعجمھ اللغوي في مرحلة التعلیم المتوسط          الفصل الثاني             
 

بينما  التعلم، )1(تنظيمتسعى إىل تنمية تعلم لغة أو التنبيه ابملسعى العلمي أو تعلم التلخيص أو 
 واملهارات يرتكز على نشاط ميارسه املتعلم يف عدة مواضيع تعليمية.القدرات  اكتساب
 تعزيز املكتسبات هلذه الوظيفة التقليدية أيضا وتتحقق ابلتطبيقات املستمرة .-3
ب تقومي املكتسبات ال ميكن االستغناء عن هذه الوظيفة يف كل تعلم والكتاب املدرسي جي-4

أن يتضمن ابخلصوص التقومي الذي يقيس درجة االكتساب وخاصة التقومي التكويين الذي يعاجل 
 صعوابت كل متعلم من أجل تقدمه أو حتسني تدرجه.

ب_ الوظائف اخلاصة مبواجهة احلياة اليومية واملهنية: املساعدة على إدماج املكتسبات (فإدماج 
و(اإلدماج األفقي) هو التوفيق  ،معينة من بدايتها إىل �ايتهاالعمودي) يربط املعارف واملهارات ملادة 

 بني القدرات واملهارات املكتسبة عرب عدة مواد.

ج_ الوظيفة املرجعية: يعترب الكتاب املدرسي أداة ميكن أن يرجع إليها املتعلم لكي جيد 
 معلومات حمددة دقيقة مثل: قانون ر�ضي أو قاعدة كيميائية أو حنوية.....

والكتب املدرسية اليت تؤدي هذه الوظيفة املرجعية جيب أن تكون معدة كوسائل تربوية 
 لالستعمال املدرسي وهبذا املنظور تشمل ثالث مراحل.

 طريقة االستعمال.-

 مضمون املادة أو املعلومات.-

 استبيا�ت.-

  وك واحلياة يف د_ وظيفة الرتبية االجتماعية والثقافية: ختص كل املكتسبات ذات الصلة ابلسل
 اجملتمع.

خصوصية الكتاب املدرسي فإّن دوره األساسي هو وظيفة مهما كانت  / ابلنسبة للمعلم:2
 التكوين. والقصد من هذه الكتب هو توفري أدوات تسمح للمعلم أداء دوره املهين يف سريورة التعليم

 والتعلم وميكن أن نتصور وظائف الكتاب املدرسي ابلنسبة للمعلم على النحو االيت

  dz   www.onefed.eduالديوان الوطين للتعليم والتكوين عن بعد األنرتنيت-1
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أ_ وظيفة اإلعالم العلمي واإلعالم العام: ميكن للمعلم أن ال يعلم كل شيء عن أمر ما ومع 
عن املعلومات أو تقييمه  أو يبحث بنفسه ذلك ميكن أن يطالب إبعطاء معلومات أو تسيري البحث 

وذلك عن معلومات وذلك يف شىت امليادين فالكتب املدرسية وخاصة تلك املوجهة إىل  عن معلومات
 املعلمني ميكن أن تزودهم ابملعارف الضرورية.

ب_ وظيف التكوين البيداغوجي اخلاص ابملادة: ميكن أن يقوم الكتاب املدرسي املتجدد بدور 
طرائق العمل قابلة للتحسني وأيضا التكوين املستمر لكونه حيمل على املعلم سلسلة من مسالك و 

 يساعده على جتديد ممارسته البيداغوجية آخذا ابالعتبار التطور الدائم.

ج_ وظيفة املساعدة على التعلم وعلى تسيري الدروس: يقدم الكتاب املدرسي عدة أنشطة يف 
عدة  اقرتاح عدة طرائق تسمح كلها بتحسني التعلم يوميا، وميكن للمؤلفني أن يظهروا مهاراهتم يف

 مسالك وطرائق مفتوحة تتيح لكل من املعلم واملتعلم قدرا كبريا من حرية النشاط.

د_ وظيفة املساعدة على تقييم املكتسب: ميكن أن تقرتح أدوات التقييم يف كتاب التلميذ كما 
يين، أثناء يف دليل املعلم جيب أن تشمل هذه االدوات خمتلف جوانب التقييم ومنها ممارسة تقييم التكو 

 )1(املساعدة على حتليل أخطاء واقرتاح مسالك طرائق �جعة

 وظيفة الكتاب املدرسي ملرحلة التعليم املتوسط: 

تكمن يف جهة أّن املتعلم يتدرب على الكتاب والتعبري من جهة، ومن جهة أخرى يستطيع ان -
 يتفقد مواضيع ضعفه بنفسه، ويبحث عن أسباهبا .

املشاريع اليت هي عبارة عن عمليات تربوية طموحة ملا فيها من تعاون بني املتعلمني  تقدمي-
 الذين ينجزون عمال مشرتكا ويقيمونه أبنفسهم بعد دمج معارفهم السابقة

تعبريا عن واقعهم  ألّ�االكتاب عبارة عن نصوص تشبعهم معرفيا من حيث القراءة واملطالعة -
الشباب يف عصر التقدم  انشغاالتيعيشون فيه، وعن  روح العصر الذي وحميطهم وعن

 .)2(والتكنولوجيا

 دور املتعلم يف عصر التقدم التكنولوجي: _3

 "الديوان الوطين للتعليم والتكوين عن بعد" املوقع السابق -1
 05"الّلغة العربية للسنة األوىل من التعليم املتوسط" املرجع السابق ص الشريف مربيعي-أ -1
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يتم حتقيق أهداف الرتبية بشكل عام البد للمعلم واملتعلم من اللجوء إىل استخدام التقنيات  لكي
 التعليمية، ملا هلا من أمهية يف حتقيق فكرة أّن املتعلم هو حمور العملية التعليمية

ولقد توالت النداءات اليت تدعوا إىل التعلم الذي ال حيده زمان أو مكان، ودعوة البعض إىل 
إلغاء املدارس، نتيجة االجتياح السافر للتكنولوجيا فقد تولد منوذج التعلم التكنولوجي املعاصر الذي 

  يقوم على جمموعة من االفرتاضات منها: 

مدى مالئمتها وحاجات املتعلم حبيث يستطيع أن املعرفة ليست احلقيقة ولكنها تكمن يف -1
 ينظم املعلومات بطريقته اخلاصة مستخدما ما لديه من خربات ومهارات .

حرية اختيار املهارات وتطبيقها من قبل املتعلم ضرورة أساسية تساعد على مواجهة -2
 وليسوا حفظة وكتبة.املشكالت ألّن املتعلمني هم مجاعة فاعلة وابحثة 

لم املتعلمون حقيقة توافر املعلومات على أشكاهلا املختلفة من دور�ت واألفالم وبرامج يتع -3
 احلاسوب املتنوعة.

يتوصل املتعلم للمعرفة جبهوده اخلاصة، وهناك تركز على األلية أو كيفية التوصل للمعرفة -4
كيف يتعلم، وأن تكون   يصبح هو املسؤول عن تعلمه وأن يتعلمواملتعلم يف عصر املعلومات واألنرتنيت 

 القدرة على حتديد مىت تكون هناك حاجة للمعلومات، وحتديد املعلومات املطلوبة يف موضوعات معينة
 البحث والوصول إىل املعلومات املطلوبة. –

 ).1استخدام املعلومات بصورة فعالة وحمققة لألهداف املرجوة(-
 واملهارات املتعلقة ابستخدام التعليم اإللكرتوين يف التعليم الفردي . اإلملام التام ابملفاهيم-5
التعامل اجليد مع مجيع أشكال الكمبيوتر وشبكات املعلومات املستخدمة يف العملية -6

 التعليمية عامليا.
 القدرة على ختطيط برامج الكمبيوتر التعليمية، املنظمة، واستخدامه.-7
 لزمالء املشاركني يف العملية التعليمية بشبكات املعلوماتالقدرة على تقييم وقبول ا-8
 .)2(قبول اجلو اجلماعي املنهمك يف االتصال عن البعد والعمل التعليمي املشرتك-9

 

 243ص 2004أمحد سامل "تكنولوجيا التعلم والتعليم اإللكرتوين" مكتبة الرشد ط-د -2
 32.80ص  2009امساعيل الغريب الزاهر "التعليم اإللكرتوين من التطبيق إىل االحرتاف واجلودة "عامل الكتبَ ط -د -1
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 والتطبیقیة للبحث الدراسة المیدانیة                      صل الثالث :                     الف
 

 . املبحث األول : العينة املستهدفة

 .منوذج  – عفيف حممد كياس –:الشهيداالبتدائيةتالميذ من املدرسة -1

البحث بعنوان تطور املعجم اللغوي لدى التلميذ يف مرحلة التعليم املتوسط كما أنه  :تعريف البحث
 متعلق بتالميذ املرحلة النهائية من التعليم االبتدائي.

 أيوب ابملومن . ذ :اسم ولقب التلمي

جهزة املوجودة يف اللوائح األتية، أخذ اعط تعريفا بسيطا لكل من اخلضر والفواكه واأل السؤال :
 ، الفائدة يف النوع الذي تتوفر فيه .بعني االعتبار اللون، النوع

 اخلضر : -1

 نتج له طاقة ، فائدهتا كبرية على جسم اإلنسان فتلو�ا أصفر وأمحر، نوعها من اخلضر :البطاطا

 ، وهلا فائدة كبرية مثل ز�دة النظر .برتقالية اللون، هي نوع من اخلضر :اجلزر       

 . )E، وهلا فيتامني (أمحر، من اخلضر، تستعمل يف الطهي لو�ا :الطماطم

 ، شكله أسطواين نستعملها يف الطهي وله فيتامني ( ج ) .لونه أخضر :الفلفل

 ) . A، وله فيتامني ( نستعمله يف كل املأكوالتلونه أبيض وأمحر،  :البصل

 الفواكه :-2

 . لونه أخضر وأمحر ذو شكل دائري فله فيتامني د ويعد من الفواكه :التفاح

 هو من الفواكه ذات اللون األمحر واألسود . :التوت

 هو فاكهة لونه برتقايل شكله كروي ونصنع به املرىب . :شاملشم

 (ج).كروية الشكل ونصنع هبا املرىب أيضا وهبا فيتامنيفاكهة لو�ا أخضر   :التني

 لونه برتقايل ويستعمل للشفاء من مرض الزكام ونوعه من الفواكه . :الربتقال
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 األجهزة : -3

 هو جهاز صويت ومرئي ينقل لنا األخبار والعديد من الصور وخمرتعه جون بيود التلفاز : 

 ري من املعلومات اهلامة .هو جهاز صويت أيضا ينقل لنا الكثاملذ�ع :

 هو جهاز يعد من أكرب األجهزة املتطورة واألكثر استعماال .احلاسوب :

 يوجد نوعان من اهلواتف النقال والثابت فهو ينقل الصوت من مكان إىل أخر .اهلاتف :

هو جهاز يقوم بتسجيل األصوات وحيفظها مثل األ�شيد واألغاين الشعبية : mp3جهاز األغاين 
 د فيه ألعاب التسلية والقرآن .ويوج
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 . هبلول سامية  :اسم ولقب التلميذ

جهزة املوجودة يف اللوائح األتية، أخذ اعط تعريفا بسيطا لكل من اخلضر والفواكه واأل السؤال :
 ، الفائدة يف النوع الذي تتوفر فيه .بعني االعتبار اللون، النوع

 اخلضر : -1

 .، الفوسفور ا بين فاتح، حجمها خمتلف، حتتوي على فيتامينات: الكاليسيومو�ل :البطاطا

 ، وهو مفيد للبصر .لونه برتقايل: اجلزر

 .اجلسم ، وإزالة اجلراثيم منليتنيتقوم بتنشيط حركة الك ،محراء اللون :الطماطم

 أخضر اللون وأمحر حيتوي على األمالح املعدنية والفيتامينات . :الفلفل

 ، وهو حيافظ على سالمة القلب .ذو لون أرجواين حممر :البصل

 الفواكه :-2

 لونه خيتلف بني أمحر وأصفر وأخضر مفيد لألسنان . :التفاح

 .وأمحر، غين ابلفيتامينات ( ج )، يكافح العدوى للجسم ذو لون أسود :التوت

 ، حيتوي على فيتامني " أ " و " ج " .لونه برتقايل :املشمش

 خضر وأسود .لونه أ :التني

 لونه برتقايل وهو مفيد ضد الزكام .: الربتقال

 األجهزة : -3     

 املسامهة يف التكوين العلمي والثقايف . :التلفاز

 تسهيل عملية تبادل األخبار والواثئق بني خمتلف الناس . :املذ�ع
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 تزويد مستعمله مبعلومات جديدة مل يكن يعرفها من قبل . :احلاسوب

 هاز صغري يستخدم كوسيلة لالتصال بني الناس .هو ج :اهلاتف

 . هو جهاز صغري كثري االستيعاب :mp3جهاز األغاين 
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 . درار خرية  :اسم ولقب التلميذ  

خذ ، أجهزة املوجودة يف اللوائح األتيةاعط تعريفا بسيطا لكل من اخلضر والفواكه واأل :السؤال
 ، الفائدة يف النوع الذي تتوفر فيه .لنوعا ،بعني االعتبار اللون

 اخلضر : -1

 ، الفائدة جسم صحي وعضالت قوية .لون بين وأبيض نوع نبايت :البطاطا

 ، الفائدة فيتامينات وتقوية البصر واجلسم .لون برتقايل ، نوع نبايت :اجلزر

  .تنفس، نوع نبايت وفائدة مقاوم ملرض السكري وحنافة وينشط اللون أمحر :الطماطم

 .العطش وحيافظ على القلب واألسنان، الفائدة يزيل لون أخضر وأمحر نوعه نبايت :الفلفل

 لونه أبيض وأمحر نوعه نبايت الفائدة مقوي للعضالت ومقاوم ملرض فقر الدم والعطش . :البصل

 الفواكه :-2

 تامينات و األعضاء ، الفائدة حيمي النظر وغين ابلفي، نوعه نبايتلون أمحر وأخضر وأصفر :التفاح

مقاوم ملرض لعدو  cفيتامني الصدر  التهاابتاملعدة  اضطراابتلون أمحر نوعه نبايت فائدة : التوت
 زكام ينشط الدورة الدموية لإلنسان . 

 .لون أمحر، فائدة العطش وفيتامينات :املشمش

 لون أخضر نوع نبايت فائدة فيتامينات . :التني

 ه نبايت مفيد ابلفيتامينات .لون برتقايل نوع :الربتقال

 األجهزة : -3

 لون رمادي وأكحل وأبيض نوعه كهروابئي وفائدته معلومات عاجلة وأخبار وأفالم .: التلفاز

 ، نوعه كهروابئي أخبار ثقافية ور�ضية .لون أسود وبين: املذ�ع
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 دقاء .فوائده هي ألعاب ومعلومات دراسية والتكلم مع األص لون أبيض وأسود :احلاسوب

واالتصال يف لون أسود وأبيض ورمادي نوعه سلكي فوائده اإلتصال ابلناس من بعيد : اهلاتف
 املواقف الصعبة

 لون أسود وأبيض ورمادي نوعه بطر�ت الشحن وختزين معلومات وأغاين . :mp3جهاز األغاين 
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 . خضرة محاش سم ولقب التلميذ :ا 

 . اجلبلي سيدي علي حممد الشهيد  –متوسطة  لتعليمية :سم املؤسسة اا

جهزة املوجودة يف اللوائح األتية، أخذ اعط تعريفا بسيطا لكل من اخلضر والفواكه واأل السؤال :
 ، الفائدة يف النوع الذي تتوفر فيه .بعني االعتبار اللون، النوع

 اخلضر : -1

هو من قام بتكثيف زراعتها بفرنسا أل�ا  antoineauyustinخمرتعها أنتوان أوقست :لبطاطاا
 مل تكن تتناول من قبل وكانوا يعتربو�ا أتيت ابملرض وهي غنية ابلنشاء لو�ا بين وأبيض .

يعترب اجلزر من اخلضروات اليت عرفها اإلنسان فوائده : هو مضاد لبقع وشوائب وهو غذاء : اجلزر
 مفيد لصحة العينني حلاجتها لفيتامني " أ " .

 .، ولو�ا أخضر هي من اخلضر وهي غنية ابلفيتامني :الطماطم

وله أنواع كثرية منها الصفراء واخلضراء واحلمراء وهي حلوة وهي   cيوجد يف الفلفل فيتامني : الفلفل
 . جهزة اهلضم فأما احلارة فتسبب البواسري ويساعد على إحداث القرحةتفتح الشرعية وتنشيط األ

صحة اجداد� فوائده: حيمي القلب و  فحافظ على ولد يف اعماق التاريخ هو نبات قدمي: البصل
 ابت لونه امحر .   ا، يقاوم السرطان، خيفف عوارض الربو و حيمي من االلتهغط الدمضخيفض 

 الفواكه :-2

و هلا عدة الوان :اصفر تعد فاكهة التفاح من اكثر الفواكه الشعبية تتميز بشكلها البيضوي  :التفاح
و  Bو  c، فائدته يعد مصدر للفوائد الغذائية و مضاد لالكسدة حيتوي على الفيتامني امحر اخضر

 االلياف تقلل من الكولسرتول .  

حلفر و التهاب االمعاء فائدته ، ملني ضد اوي على فيتامني (ب) و مقو و مرطبحيت: التوت
ي و احللق و اللثة و له عدة الوان في املصابني بفقر الدم و ضعف الكبد و السعال و احلصبة و اجلدر يش

 (امحر و اسود )  
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لثمرة املشمش نواة واحدة فقط عادة تنضج مثارا و يصبح لو�ا اضفر او برتقايل حيتوي  :املشمش
، يقوي الدم المساك، يلني البطن و يزيل االمالح فوائد: يكسر العطشو ا2bو cو  Aعلى فيتامينات 
 عرب احلديد .  

 .محراء محضية مستديرة تنمو يف كرمة دائمة لو�ا خضراء هي مثرة  :التني

 %5الياف و  % 60دهون و حوايل  %2من وزنه ماء و حوايل  %80حيتوي على  :الربتقال
م و غين ل برتقالة بعد الطعام ما على اهلضفيتامني فائدته : تناو سكر�ت و  %3مواد معدنية و حوايل 

 و ينشط الدورة الدموية . Cبفيتامني 

 األجهزة : -3

، وقد أطلق اإلصطالح عن بعد متحركة وصوتصور  واستقباللبث  اتصاالتهو جهاز : التلفاز
أو  PLAZMAأو  2CDجهاز ذو شاشة :  هي ليشمل كل نواحي البث واإلرسال أنواع التلفاز

LED   3اوD . أو األمسية هو إحدى مستخدمات األساسية 

إىل صوت مطابق متاما لصوت املذيع، موجات مغناطسية  هو جهاز يتم بواسطته حتويلاملذ�ع : 
، أنواعه : أصبح اتصال مكن اجملتمعات اإلنسانية وإرسال الصوت اإلنساين واملوسيقى: هو فوائده

  .السفن أو الطائرات االتصال  املسافرين على منت

قدرة على حسب تعليمات معينة هلا ال إلكرتونية تعمل وفق جمموعة أوامرهو ألة  :احلاسوب
املعلومات إنشاء واثئق وصور أنواع احلاسوب  اسرتجاع: حل مسائل رقمية وختزين البيا�ت، فوائده استقبال

 مكتيب وحممول والكف .

ع هاتف: هاتف ، أنوا كل سريع بني مكانني املتصلني خبطيستخدم لنقل الصوت بش: اهلاتف
   .بني الناس بعضهم البعض التصالل: يستخدم وسيلة اثبت، هاتف نقال ( احملمول )، فائدته

هو وسيلة يستخدم يف تسجيل األغاين بشكل جيد وسهل وتسلية ومتضية  :mp3جهاز األغاين 
 الوقت يف الفراغ ومساع بعض األغاين ولونه ( أمحر أو أسود ) .
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 . بلحمييت أمين اسم ولقب التلميذ : 

جهزة املوجودة يف اللوائح األتية، أخذ ألاعط تعريفا بسيطا لكل من اخلضر والفواكه وا :السؤال
 ، الفائدة يف النوع الذي تتوفر فيه .بعني االعتبار اللون، النوع

 اخلضر : -1

مواد  %20ماء و   % 80، حيتوي على حنو اصيل اخلضروات انتشارا يف العاملأكثر حم :البطاطا
 لو�ا بين . –صلبة وحتتوي على فيتامني ج 

و ج غين ابلسكر وحيتوي على الكثري من  2وب 1توي على فيتامني ب لون برتقايل حت: اجلزر
 احلديد ويفيد يف النظر .

يصنف من اخلضروات وحتتوي على فيتامني أ و ج وهي يف الغالب محراء اللون وتنمو يف : الطماطم
 األراضي اخلصبة والرطبة .

الفلفل  بية ومعظم أصنافشوشب معمر موطنه األصلي أمريكا الشمالية واجلنو عنبات م: الفلفل
 .مثار محراء وصفراء اللون

نوع من اخلضروات وقد تكون نبااتت البصل بيضاء اللون وصفراء و تزرع عادة يف مناطق : البصل
 ذات مناخ دافئ .

 الفواكه :-2

صنف وهي ذات  30إىل  25يقارب  يعترب من الفواكه ينمو يف املناطق املعتدلة وهناك ما :التفاح
 .تلفة كاألخضر واألصفر واألمحرخم ألوان

شجرة ذات مثار حلوة لينة هي ذات ألوان بيضاء ومحراء أو أرجوانية ويعترب التوت من : التوت
 أصول أسيا .

سم  2.5، ينمو يف املناخ اجلاف املعتدل ويبلغ قطرها حوايل فاكهة ذهبية الون هلا نواة :املشمش
 فا على أحد جنبيه .تقريبا كما يكسوا بعض أنواعها إمحرارا خفي
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ومثار التني صغرية أسيا  سنة ويعود أصلها إىل جنوب غريب 4000فاكهة تزرع أكثر من : التني
وذات ألوان خمتلفة إما خضراء صفراء أو وردية أو سوداء وحيتوي على نسبة كبرية من السكر تنمو يف مناخ 

 احلار . 

و أ و ب و هي ألوان برتقالية أو أرجوانية  فاكهة محضية املذاق حتتوي على فيتامني ج :الربتقال
 وتوجد يف املناطق الدافئة واملعتدلة .

 : األجهزة -3

 19وسيلة من وسائل االتصال احلديثة تنقل الصورة والصوت واكتشف التلفاز يف قرن : التلفاز
 .20ميالدي مث تطور إىل ما هو عليه األن يف عشرينيات القرن 

حيث ميكن إرسال صوت إنساين وموسيقى  االتصالمن أهم وسائل هو راديو يعترب : املذ�ع
الراديو اإليطايل جليو ماركوين سنة  استخدمواإلشارات أبنواعها املختلفة إىل أرجاء خمتلفة من عامل وأول من 

 م .  1895

ألة تقوم إبجراء عمليات حسابية ومعاجلة البيا�ت سبقة والسرعة  مذهلة ومتت صناعة  :حلاسوبا
 من طرف العامل والوال�ت املتحدة األمريكية  1946ل حاسوب إلكرتوين عام أو 

اخرتاعه عن طرف قم و جهاز يرسل ويستقبل الصوت كهرابئي ويعترب من وسائل االتصال : اهلاتف
 م .1976العامل ألكسندر جراها مبل  

 هو جهاز إلكرتوين يقوم بعرض كل أنواع املوسيقى . :mp3جهاز األغاين 
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 . نعماوي حممد أمني  :اسم ولقب التلميذ  

جهزة املوجودة يف اللوائح األتية، أخذ اعط تعريفا بسيطا لكل من اخلضر والفواكه واأل :السؤال
 ، الفائدة يف النوع الذي تتوفر فيه .بعني االعتبار اللون، النوع

 : اخلضر-1

وأمحر تستعمل يف األكل طح لو�ا شبه أبيض هو نوع من اخلضر شكلها كروي مس :البطاطا
 والطهي .

 هو نوع من اخلضر لو�ا شبه برتقايل شبه مستدير يستعمل يف األكل والطهي.  :اجلزر

 هي نوع من اخلضر شكلها كروي لو�ا أمحر تستعمل يف األكل والطهي . :الطماطم

 هو نوع من اخلضر شكلها شبه مستطيل لو�ا أخضر تستعمل يف الطهي وأكلها . :الفلفل

 ، لونه عادي يستعمل يف الطهي .هو نوع من اخلضر شكله كروي :البصل

 :الفواكه-2

 هو نوع من الفواكه شكلها شبه كروي لو�ا أمحر وأصفر تستعمل يف األكل . :التفاح

 هو نوع من الفواكه شكلها شبه كروي لو�ا أمحر وأسود تستعمل يف األكل . :تالتو 

ستعمل يف األكل وصنع مرىب شبه كروي لونه أصفر تهو نوع من الفواكه شكله  :املشمش
 .املشمش

 ستعمل يف األكل .ي سودوأ خضرأ هو نوع من الفواكه شكلها شبه كروي لونه :التني

 ستعمل يف األكل .ي برتقايلهو نوع من الفواكه شكلها كروي لو�ا  :الربتقال

 : األجهزة-3

 أسود وأمحر وأبيض يستعمل يف املشاهدة .هو نوع من األجهزة شكله شبه مربع لونه  :التلفاز
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يف االستماع إىل األحوال  هو نوع من األجهزة شكله شبه مستطيل لونه أسود نستعمله :املذ�ع
 .اجلوية

 الواثئق وغريها . استخراجهو نوع من األجهزة شكله شبه مربع لونه أسود نستعمله يف  :احلاسوب

 نستعمله يف املكاملة والتقاط الصور . طيل لونه خمتلفهو نوع من األجهزة شكله شبه مست :اهلاتف

نستعمله يف  هو نوع من األجهزة شكله شبه مستطيل لونه خمتلف :mp3جهاز األغاين 
 .فةاالستماع إىل األغاين املختل
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 . خدجيةزعيطي  :اسم ولقب التلميذ 

 . ة األوىل متوسطالسن –متوسطة حممد بوضياف  :اسم املؤسسة التعليمية

جهزة املوجودة يف اللوائح األتية، أخذ اعط تعريفا بسيطا لكل من اخلضر والفواكه واأل :السؤال
 ، الفائدة يف النوع الذي تتوفر فيه .بعني االعتبار اللون، النوع

 : اخلضر-1

ى هي من اخلضروات وهلا لو�ن أبيض واألخر أمحر وهو نوعان بطاطا حلوى واألخر  :البطاطا
 متوسطة احلالوة .

 لونه برتقايل وهو مفيد يف تغذية العينني .: اجلزر

 هي كروية الشكل لو�ا أمحر . :الطماطم

  .، أصفروع ليس حار ويوجد له ثالثة ألوان: أخضر، أمحرويوجد نوعان نوع حار ون :الفلفل

حلرورة وهو مفيد ، األمحر حار واألبيض قليل اوي الشكل وله لو�ن أبيض واألمحرهو كر : البصل
  .للعينني

 :الفواكه-2

 لونه أخضر وكذلك أمحر وشكله كروي الشكل . :التفاح

 هو فاكهة كروية صغرية ويوجد نوع وهو النوع الربي وينضج يف الربيع . :التوت

 هو فاكهة كروية الشكل ولونه برتقايل وينضج يف الصيف . :املشمش

 تعاىل يف قرءانه و" التني والزيتون وطول السنني " لونه أخضر وكذلك أسود وقد ذكره هللا: التني
 وينضج يف فصل الصيف .

 شكلها كروي ولونه برتقايل ومفيد للزكام وينضج يف الشتاء . :الربتقال
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 األجهزة : -3

  .واملتوسط والصغري ، الكبريع والبصر ويوجد انواع كثرية منهاتفيد يف املتعة والسم هو وسيلة: التلفاز

 �يت لنا ابألخبار وهو مسعي .: املذ�ع

هو جهاز عصري مسعي وبصري وممتع يوجد نوعان حاسوب نقال واألخر اثبت   :احلاسوب
 ويفيد� يف القراءة وترقية العقل ابملعلومات . 

 .ينقل الكالم بني الناس ويوجد نوعان نوع اثبت واألخر نقال  :اهلاتف

 الكثري من األغاين . فهو جهاز مسعي وممتع به :mp3جهاز األغاين 
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 . حراق عدة :اسم ولقب التلميذ 

جهزة املوجودة يف اللوائح األتية، أخذ اعط تعريفا بسيطا لكل من اخلضر والفواكه واأل :السؤال
 ، الفائدة يف النوع الذي تتوفر فيه .بعني االعتبار اللون، النوع

 اخلضر : -1

 ة وهلا لونني األمحر واألبيض ودائرية الشكل .هي نوع من احللوة والعادي :البطاطا

 ل لونه برتقايل يقوي بصر العني .هو أسطواين الشك :اجلزر

 لونه أمحر وهي تستعمل يف السالطة . :الطماطم

 لونه أخضر وأمحر وأصفر . :الفلفل

 لونه أمحر وأبيض وعند تقشره يصيب ابلدموع . :البصل

 :الفواكه-2

 له لونني أصفر وأمحر ومضاقه حلو.هو كروي الشكل و  :التفاح

 وي .كر كروي الشكل و لونه اخضر و   :التوت

 هو كروي الشكل ولونه أصفر وحلو املضاق . :املشمش

 هو كروي الشكل ولونه أخضر من الداخلي أمحر ومضاقه حلو .: التني

 هو كروي الشكل لونه برتقايل ويفيد الشفاء من مرض الزكام . :الربتقال

 : األجهزة-3

 هو له أشكال عديدة وألوان عديدة ونرى منه ونستمع منه . :التلفاز

 هو متوازي املستطيلة ونستمع من األخبار .: املذ�ع
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 هو نوعان الناقل والثابت ويفيد� يف عديد من األشياء مثل الدرس . :احلاسوب

 االتصال ابألقارب . ثابت وهو يفيديوجد نوعان النقل أو ال :اهلاتف

 هو حيمل األغاين ويفيد يف الرتفيه عن النفس ويبعد� عن الدراسة . :mp3ين جهاز األغا
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 : أدوات مجع البيا�ت واملنهج املتبع .املبحث الثاين

 : اإلجراءات املنهجية-1

لكي يسري ويتم أي حبث علمي البد من إتباع عدة إجراءات منهجية تساعد الباحث وتقوده إىل 
 دقيقة دقة البحث العلمي ومن بني هاته اإلجراءات : نتائج صادقة و 

د اجملتمع أي اختيار جزء كل أفرا  من بني تعين دراسة جمموعة خمتارة من التالميذ :عينة الدراسة-أ
تطور املعجم اللغوي  –، حامل لنفس خصائصه ويعرب عن ذلك الكل، يف هذه الدراسة موسوعة من الكل

كتعريف إجرائي للوسط املدرسي ( هو ذلك   يتهتبنما وبناءا على  ،املتوسط تلميذ يف مرحلة التعليملدى ال
، كانت عينة الدراسة متمثلة يف قسم رسية وأساتذة مادة اللغة العربيةاملركب من املسؤولني يف اإلدارة املد

، حيث قدر وسطالسنة األوىل من التعليم املتوقسمني من  االبتدائيواحد من املرحلة النهائية ملرحلة التعليم 
تلميذ من السنة اخلامسة من التعليم  30تلميذ موزعون على حسب املستو�ت  90عدد التالميذ 

 –السنة األوىل من التعليم املتوسط من متوسطة  –تلميذ  30عفيف ومن مدرسة حممد كياس  االبتدائي
 .ة بدائرة سيدي علي والية مستغامنحممد بوضياف وكلها مؤسسات تعليمية متواجد

يف مرحلة التعليم املتوسط يتميز التالميذ بعدة خصائص وحتوالت أو ما : خصائص العينة-ب
 يعرف مبرحلة التطور اللغوي لدى التالميذ .

يها قدرة ، تنمو فلية وسلوكية ومعرفية وعقلية أيضاوتالميذ هذه املرحلة يتميزون بعدة خصائص انفعا
اعتهم حل عدة مشاكل وتزداد قدرهتم على التذكر املبين على ستطاالنتباه لدى التالميذ، حيث يكونوا اب

، وأكثر قدرة إىل درجة فهمهم للمفاهيم اجملردة، الفهم ويقوموا بعملية الربط بني ما تعلموه وخرباهتم السابقة
 على فهم املبادئ.

ية من الوصفي التحليلي الذي يعترب أكثر املناهج استخداما يف البحوث العلم: املنهج املتبع-ج
، حيث اعتمد� على املنهج الوصفي من خالل إتباع الطريقة الئم ملوضوع الدراسة من جهة أخرىجهة وامل

، مث حتليلها لدراسة مث تصنيفها وتركيبها كمياموضوع االعلمية جلمع املعلومات والبيا�ت املتعلقة بظاهرة 
 ستخالص النتائج .افسريها كيفيا، ووصلنا يف األخري إىل وت
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 :أدوات مجع البيا�ت -2

دليل الرئيسي لسري يعتمد أي حبث علمي على جمموعة أدوات البحث ليستند عليها وتكون هي ال
 : ع البيا�ت يف هذا البحث ما يلي، ومن األدوات املستخدمة يف مجالبحث وتواصله

عينة البحث واليت جمموعة من األسئلة يطرحها الباحث على أفراد  االستمارةتعترب  :االستمارة
 .عطينا إجاابت لتفسري موضوع البحثت

 )1(.اليت تعترب من الوسائل جلمع البيا�ت امليدانية ... على املقابلة الشخصية اعتمد� :املقابلة

، فطرحت عليهم جمموعة من األسئلة ،عة من أساتذة مادة اللغة العربيةأجريت املقابلة مع جممو 
لتلميذ ومدى قدرة استيعابه للدروس واحرتامه ملدرسيه واستعماله حملتواه الدراسي حماولة مين ملعرفة مستو ى ا

 يف الوسط املدرسي واالجتماعي .

، ورصد املتغريات حىت يكون ا تعرف فكان هدفها مجع املعلوماتأو املراقبة املقصودة كم :املالحظة
 )2(أكثر علمية ومصداقية ....موضوع الدراسة 

الحظة جلمع أكرب قدر من املعلومات حول موضوع الدراسة، حيث تتبعت  وقد اعتمدت على امل
يف املدرسة ويف األقسام ، من خالل ما حيدث ظهر لدى التالميذ حماولة تسجيلهاكل احلركات اليت كانت ت

، وإن صح القول كل ما دارس وبعض سلوكيات عمال اإلدارة، وحىت من خالل سلوكيات مدراء املاملدرسية
 لوسط املدرسي .يدور يف ا

 : املنهج املتبع-3

، هج استخداما يف البحوث امليدانية، فهو مالئم للدراساتاملنهج الوصفي اإلحصائي وهو أكثر املنا
مث ، ت املتعلقة بظاهرة الدراسةاعتمدت الوصفي من خالل إتباع الطريقة العلمية جلمع املعلومات والبيا�

 ، ووصلنا يف األخري إىل استخالص النتائج . يلها وتفسريها كيفياتصنيفها وترتيبها ترتيبا كميا، مث حتل

 
        

 .40، ص  1989مان ، األردن ، ط  طلعت مهام ، " سيم وجيم عن مناهج البحث العلمي " ، دار عمار ، عد.  -1
 .37، ص 1998عثمان حسن عثمان ، " املنهجية يف كتابة البحوث والرسائل اجلامعية " ، منشورات الشهاب ، اجلزائر ، د.  -2
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 :تفسري البيا�ت واستخالص النتائجحتليل و -

مجعناه بعد أن تتبعنا اجلانب النظري للبحث وتعرفنا على اإلجراءات املنهجية املتبعة إلمتام البحث و 
أال وهي مرحلة التحليل  ،البحث العلمي ن إىل أهم مرحلة يف، نصل األمن معلومات وبيا�ت نظرية

 ، واستخالص النتائج وحماولة ربطها مبا توصلنا إليه من معلومات نظرية ونتائج الدراسات السابقة .والتفسري

 : حتليل وتفسري البيا�ت على ضوء جنس املبحوثني : 01جدول رقم 

 %النسبة ت            

 اجلنس

 %النسبة  العدد
 توسطامل جمموع الفئة

   اجلنس
 47.77 43 ذكر
 52.22 47 أنثى

 100 90 اجملموع : ( عدد األفراد)

من خالل بيا�ت اجلدول أعاله نستنتج أن أكرب من نصف العينة أو املبحوثني إ�ث حيث كان عددهم 
سية ليس يف املرحلة املتوسطة فقط، بل يف خمتلف وهذا معروف يف األوساط املدر  %52.22وبنسبة  47

، ر عن الدراسة وعددهم يدل على ذلك، وهذا راجع إىل عزوف الذكو املراحل الدراسية، السابقة والالحقة
، لعدة أسباب قد تكون بسبب رفاق من جمموع نسبة العينة %47.77تلميذ بنسبة  43حيث قدر 

، وهذا ما رالذكو  واليد اإل�ث مقارنة بنسبة، أو االلتحاق مبناصب الشغل وأيضا بسبب ز�دة نسبة املءالسو 
 .الذكور تقل يف األوساط املدرسية جيعل نسبة

 : يبني املستوى التعليمي للمبحوثني :) 02جدول رقم (  •

 النسبة           

 املستوى التعليمي  

 %النسبة  العدد

 33.33 30 السنة اخلامسة إبتدائي
 66.66 60 األوىل متوسط

 100 90 اجملموع 
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، السنة األوىل من التعليم املتوسط وهذا أن معظم املبحوثني مستواهميتبني  من خالل بيا�ت اجلدول
راجع إىل لعدة أسباب منها املستوى احملدود للمرحلة االبتدائية يف املواد املدروسة وعدم إجراء البحوث 

، أما يميةعرقل العملية التعلمية التعلومنو دميغرايف مدرسي هائل مما يصعب وي اكتظاظ، كما هناك ةالفكري
املرحلة املتوسطة يصعب التحكم يف التالميذ وضبطهم وضبط سلوكياهتم نتيجة التطور اهلائل الذي 

، الدعم من قبل األولياء ضد املدرسني ...) وهذه قد دونه يف خمتلف اجملاالت ( اللباس، التكنولوجيايشه
 اف املنشودة .بعدد كبري وحاجز لتحقيق األهدتكون من احلواجز يف عدم أخذ العينة 

يف الوسط الذي عبارة عن أسئلة حرة هي عبارة عن كلمات متنوعة يف اللغة متوفرة  :االستبيان
ملستعمل ومعاجلتها وفق حاجة ا املرصودة، فاهلدف منها هي متثيل مجيع مفردات اللغة يعيش فيه التالميذ

 لكلمة املطروحة .، وتقدمي شروح كفيلة بتوفري األجوبة حسب املستوى وامعاجلة تربوية

فاملعجم اللغوي يهتم إبعطاء معلومات حول طبيعة الكلمات وأنواعها وصيغها اخلطية  -
 ترددهومستو�هتا اللغوية والبحث يف أصلها وترتيبها حسب نظام  واستعماالهتاومعانيها 
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 حتليل نتائج الدراسة امليدانية . املبحث الثالث:

 :إحصاء النتائج وحتليلها-1

 .لتلميذ يف معرفة بعض أنواع اخلضر: يبني مستوى ا) 03اجلدول رقم ( 

الفيتامينات  اللون الشكل اخلضر
 املتوفرة فيها

من جمموع  فوائدها  البلد املنتج
 التالميذ

 30 15 01 12 25 04 اطاـــالبط

 30 20 00 08 23 01 زرـــــــــجــــــال

 30 08 00 14 23 05 الطماطم

 30 09 03 07 23 02 لــــــفــلـــــالف

 30 19 00 07 19 02 لــــــــــصـــــالب

 150 71 04 48 113 14 اجملموع

تلميذ من جمموع تكرارات  14أن النسب كانت كما يلي نا من اجلدول الذي بني أيدينا يتبني لالتحليل : 
دائرية  البطاطا -"أن كانت   نوع ألخر فأغلب اإلجاابت العينة أدركوا أن اخلضر ختتلف أشكاهلا من

، إنه طويل والفلفل أخذ شكل مستطيل، أما اجلزر فكانت إجابة واحدة فالشكل هي الطماطم والبصل
 48، والفيتامينات وان أل�ا متوفرة ويعرفو�ا جيدافمعظم التالميذ أجابوا عن األل 113وفيما خيص اللون 

نية عنها وابقي فيتامينات اخلضر ذهبوا إىل األولياء أو ركزوا على البطاطا ألن معظمهم شاهد حصة تلفزيو 
التكرارات إجابة من عدد  71 ،على البلد املنتجمل يركزوا  04الشبكة العنكبوتية ونسبة البلد املنتج كانت 

كانت عن الفوائد منهم من ذكر قيمتها الغذائية واألطباق اليت جتهز هبا ومنهم من ذكر فوائدها ضد 
 شرة يف األوساط االجتماعية .األمراض املنت
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 : املرحلة االبتدائية لبعض الفواكه: يبني مدى معرفة تالميذ ) 04اجلدول رقم ( 

الفيتامينات  اللون الشكل  الفواكه
 املتوفرة

من جمموع  الفوائد البلد املنتج
 التالميذ

 30 15 02 09 25 03 احــــــفــــتـــــال

 30 09 00 10 24 03 وتــــــتــــــــال

 30 11 00 09 21 04 املشمش

 30 10 00 09 22 03 نــــــيــــــــــتــــــال

 30 14 01 14 25 06 الــــقـــالربت

 150 59 03 51 117 19 اجملموع

من خالل البيا�ت يتبني أن التالميذ تعرفوا وأدركوا أن معظم الفواكه تتشابه إال ا�ا خمتلفة : التحليل 
) أدركوا شكل  150إجابة من جمموع التكرارات (  19لوا�ا وقيمتها الغذائية وفوائدها حيث أشكاهلا وأ

املشمش كروي به نواة ...إخل و الفواكه معظم اإلجاابت كانت التفاح دائري الشكل والتوت صغري احلجم و 
نازل والكتب كانت عن األلوان وهذا لعرض األلوان يف السوق وتوفرها يف امل  150إجابة من أصل  117

، أمحر ) والتوت كانت اإلجابة ( غايب وعليق مثال التفاح كانت اإلجابة ( أخضر، أصفروخمتلف الوسائل ف
، وفيما خيص الفيتامينات اليت حتتوي ) ...إخلولونه أسود وأمحر وأخضر )  ولون التني ( أخضر وأسود

األولياء من قبل بعض التالميذ ة إجابة كانت اإلجاابت مبساعد 51عليها الفواكه كانت اإلجاابت 
إجاابت ابلبحث عنها يف  03والبعض األخر مبشاهدهتا يف التلفاز وعدد إجاابت البلد املنتج كانت 

، الرتكيز على التفاح يقي من عدة إجابة عن فوائد الفواكه 59جاابت األنرتنت أما الفوائد فكانت اإل
ة ... إخل أما ابقي الفواكه فكانت فوائدها قليلة وهذا عند أمراض منها تعديل نسبة الكوليسرتول ومفيد للث

 تناولنا هلا النذكر فوائدها حسب إجاابت التالميذ 
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 :الميذ ألجهزة اإلتصال واملواصالتمدى معرفة الت :) 05اجلدول رقم ( 

من جمموع  الفوائد مسعي بصري بصري مسعي النوع األجهزة
 التالميذ

 30 23 13 00 01 01 ازــــفـــــلــتــــال

 30 20 00 00 16 01 اعــــذيــــمـــال

 30 24 01 00 00 03 احلاسوب

 30 27 00 00 02 07 فــــاتـــــهـــــال

 mp3 00 16 00 00 27 30جهاز

 150 121 14 00 35 12 اجملموع

، إلكرتونية سلكية ةاألجهزة مبختلف أنواعها كهرابئيمن خالل حتليل إجاابت التالميذ جند أن التحليل : 
تلعب دورا مهما و ابرزا يف غرس قيم اجتماعية وتطوير التفاعالت اليومية يف احلياة املدرسية فكانت 

، فجل التالميذ معاصرين إال أ�م ذكروا أن هناك تلفاز بلون " إجابة عن نوع األجهزة 12إلجاابت ا
ذ�ع فكانت اإلجابة قليلة جدا من حيث النوع أما ، أما املوالنوع الثاين ابأللوان املختلفةأبيض وأسود " 

فيما خيص احلاسوب واهلاتف كانت إجاابت هناك حاسوب ابلبيت وحاسوب حيمل واهلاتف هناك سلكي 
 .mp3والالسلكي ومعدومة عن جهاز األغاين 

جهزة السمعية عندهم إجابة فمعظم األ 35اما فيما خيص األجهزة السمعية فكانت اإلجابة 
، واألجهزة البصرية عندهم كانت معدومة أل�م ركزوا على الصوت واألجهزة السمعية الصوت إلحداث

وهذا لتوفره يف مجيع البيوت وإجابة إجابة عن التلفاز  13إجابة قدرت ب  14البصرية كانت اإلجابة 
ا بكل ما إجابة أغلب التالميذ أجابو  121واحدة عن احلاسوب أما فيما خيص الفوائد عن األجهزة كانت 

ضية والثقافية واملسلسالت األخبار الر�يقدم  –التلفاز  –يعرفونه عن األجهزة فمن بعض اإلجاابت 
، عن املذ�ع أنه يوضع يف السيارة يقدم األحوال اجلوية ...إخل وعن احلاسوب يقدم هلم البحوث للنساء

ب وجهاز األغاين للرتفيه عن النفس الفكرية ...إخل واهلاتف جهاز اتصال مع األقارب ولعب خمتلف األلعا
 ومساع القرآن الكرمي .
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 :تالميذ متوسطة حممد اجلبلي

  :وسطة إلعطاء تعاريف بسيطة للخضريبني مستوى تلميذ املرحلة املت :)06اجلدول رقم (      

، أما املدرسة إىل التالميذئية هي نقل املعارف من أهم األسباب اليت أنشئت املدرسة االبتدا :التحليل
 املتوسطة هي تطوير هذه املعارف وجتسيدها على أرض الواقع وإجراء جتارب وحبوث عليها .

إجابة عن  36فنجد ، ند تالميذ مرحلة التعليم املتوسطفاجلدول الذي بني أيدينا ميثل لنا تطور املعارف ع
، ختتلف والبصل كروية الشكل، مستديرة الشكلاطا والطماطم شكل اخلضر فتطور التعبري اللغوي إىل البط

، ومنهم من ذكر احلجم والثقل وذكروا مكتشفها ...أما فيما خيص اللون كانت طاطا ...إخلأشكال الب
 أمحر )   ،مثال البطاطا ( أبيض، بينجل التالميذ ذكروا اخلضر ابختالف ألوا�ا  105عدد اإلجاابت 

إجابة عن الفيتامينات أغلب التالميذ أجابوا عن فيتامينات  76 ، أمحر ) ...والبصل ( أبيض، بنفسجي
طاطا حتتوي ( الربوتني والنشاء )، اجلزر ( السكر، األلياف، الكاروتني الب –اخلضر وكانت بعض اإلجاابت 

ب ) ...إخل وكل هذه الفيتامينات درسوها يف مادة العلوم الطبيعية  –البصل حيتوي على فيتامني ( أ  )
إجابة ذكروا معظم البلدان املنتجة مثال البطاطا تنتج يف أورواب ،  11املنتج كانت عدد اإلجاابت ب  والبلد
إجابة كانت  80يف العامل ...إخل ، أما فيما خيص فوائد اخلضر فقدرت عدد اإلجاابت ب  انتشاراأكثر 

، واجلزر يفيد البصر شاءمن بني اإلجاابت غنية ابلن االبتدائيإجابة متطورة قياسا مع إجابة تالميذ 
 ، البصل ضد امليكروابت ...إخل .الدم، الفلفل فتح الشهية والطماطم ضد فقر

 فوائدها البلد املنتج الفيتامينات اللون الشكل البدائل
جمموع  من

 التالميذ

 30 14 03 19 21 06 اــاطــطـــــالب

 30 22 01 16 21 07 زرــــــــــجــــال

 30 12 02 19 20 10 الطماطم

 30 14 04 11 23 04 لــفــلـــفــــال

 30 18 01 11 20 09 لـــــبصـــــال

 150 80 11 76 105 36 اجملموع
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 يبني التطور اللغوي و املعريف لتالميذ املرحلة املتوسطة لبعض الفواكه . -) :  07اجلدول رقم ( 

 فوائدال البلد املنتج الفيتامينات اللون الشكل الفواكه
جمموع من 

 التالميذ

 30 20 01 11 22 05 احــــــفــــتـــــال

 30 13 01 12 21 09 وتــــــــتــــال

 30 11 01 17 21 08 املشمش

 30 16 02 16 19 01 نــــــــيـــــتــــــال

 30 18 01 21 21 04 الــرتقـــبــــال

 150 78 06 77 104 27 اجملموع

احلجم ابلتدقيق يف وذكروا الشكل و أدركوا شكل الفواكه  إجابة 27يتبني من اجلدول أعاله أن  :التحليل
ة وقد تكون كبرية أو صغرية احلجم، التوت ، شكلها كروي ومستدير معظم اإلجاابت، التفاح و الربتقال

...إخل ، أما عدد اإلجاابت عن اللون  فاكهة صغرية متقاربة مع املشمش، التنيفاكهة ذات حجم صغري
الف ألوا�ا الغامق والفاتح مثال: التفاح ( أمحر، ذ ذكروا ألوان الفواكه ابختأغلب التالمي 104قدرت ب 

ني ( أخضر، أسود، بنفسجي ) املشمش ( برتقايل، اصفر، ذهيب ) والربتقال هناك ، أخضر ) التأصفر
 150إجابة من أصل  77...إخل أما الفيتامينات قدرت اإلجابة ب الفاتح لو�ا، وهناك الربتقايل الغامق

C- (فيتامني ال) وحيتوي على Bعلى الفيتامني ( ) والتوت  C-Bتكرار التفاح حيتوي على الفيتامني ( 
2B) والربتقال حيتوي على الفيتامني (Cوألياف واملواد املعنية والسكر�ت ) ومن مكو�ته املاء، الدهون ،

الغذائية والفيتامينات وانعدام البلد  إجاابت وهذا الهتمامهم ابأللوان والقيم 06أما فيما خيص البلد املنتج 
اجابة فأغلب التالميذ ذكروا  78، وعدد اإلجاابت عن الفوائد قدرت ب املنتج يف املصادر املأخوذة منها

كولسرتول ومصدرا للطاقة : التفاح مفيد للتقليل من الأل�ا مستعملة كثريا عند� فمثالفوائد الفواكه 
، التوت: مقوي، مرطب ضد التهاب األمعاء، مفيد للمصابني بفقر الدم الغذائية، ضد السمنة واألكسدة،

  : يلني البطن ويزيل اإلمساك .لكبد...إخل، التني: حيتوي على ألياف ضد العطش، املشمشضعف ا
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 ت.تالميذ ألجهزة اإلتصال واملواصال) : مدى معرفة ال 08اجلدول رقم ( 

ت ابختالف أنواعها مبثابة تطبيق اجملموعة من اجلوانب النظرية حتتوي على تعد األجهزة واآلال :التحليل
اجلدول الذي بني جمموعة من التقنيات وتستعمل بطريقة منظمة لتحقيق اهلدف الدراسي من قبل التالميذ ف

إجابة ممن أدركوا أن األجهزة أنواع فمن  29عدد اإلجاابت عن النوع ، حبيث قدرت أيدينا يبني ذلك
، أما املذ�ع وسينما املنزل ...إخل LCD، تلفاز ابلنوع القصد من حيث احلجمتالميذ ذكر نوع الال

، السيارات أما عن اهلاتف واحلاسوب فكانت اإلجاابت هناك نوع املوجود يف املنزل، احلافالتقصدوا ابل
 نوعني الثابت واحملمول وجهاز األغاين معدوم .

وجهاز األغاين وهنا إجابة كلها كانت عن املذ�ع  22رت ب واإلجابة عن األجهزة السمعية قد
إجابة  27، وألجهزة البصرية وكانت عن احلاسوبااستطاع التالميذ تصنيف األجهزة واإلجابة واحدة عن 

، حيث تطور تفكري التالميذ وأدركوا فت بني التلفاز واحلاسوب واهلاتفعن األجهزة السمعية البصرية واختل
سوب واهلاتف النقال ميكن استخدامهم مسعيا وبصر� على عكس تالميذ املرحلة االبتدائية أن كل من احلا

إجابة واختلفت بني نقل  120بغض النظر عن التلفاز أما اإلجاابت عن فوائد األجهزة قدرت ب 
فكرية و األخبار الثقافية ومشاهدة األفالم من التلفاز ومساع أغاين شعبية من املذ�ع واستخراج البحوث ال

واالتصال ابألقارب عن طريق والفايس بوك عن طريق احلاسوب  اتصال ابألصدقاء عن طريق سكايب
كانت معظم اإلجاابت هي الرتفيه عن النفس يف   mp3، أما جهاز األغاين هلاتف وتقريب املسافاتا

 وقت الفراغ ومساع القرآن الكرمي .

 الفوائد مسعي بصري بصري مسعي النوع األجهزة
من جمموع 

 التالميذ

 30 25 17 00 00 08 ازـــــفـــلـــتـــــال

 30 24 01 01 14 06 اع ـــــذيـــمــــال

 30 22 05 00 00 03 احلاسوب

 30 26 03 00 01 12 ف ـــــــاتــــهــــال

 mp 00 07 00 01 23 30 3جهاز

 150 120 27 01 22 29 اجملموع
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 تالميذ متوسطة حممد بوضياف :

 يبني تطور التعاريف لالئحة املفردات اخلاصة ابخلضر من قبل التالميذ . :) 09اجلدول رقم ( 

 فوائدال البلد املنتج الفيتامينات اللون الشكل اخلضر
جمموع  نم

 التالميذ

 30 15 00 10 27 25 اـــاطــطــبــــال

 30 28 00 09 26 17 زرـــــــــــجـــــال

 30 15 01 15 26 20 الطماطم

 30 07 00 06 28 06 لــفـــلـــفـــــال

 30 25 00 20 21 17 لــــصــــبــــال
 150 90 01 60 128 85 اجملموع

إجابة أجابوا عن شكل اخلضر وهذا �تج عن  150من  85من اجلدول أعاله يتبني لنا أن  :التحليل
ددة الشكل وهذا : البطاطا متعتلف وكانت بعض اإلجاابت كما يليشرح معلم هلم أبن أشكال اخلضر خت

، واجلزر : منهم الكروية الشكل مثل الصخرة ...إخلعلى شكل منتظم ومنهم من أجاب  الحتوائهاالعدم 
: هناك من أجاب له حمدبة مع األخري وعن البصلمن أجاب شكلها خرطومي ومنها من قال اسطوانية 

 128يما خيص اللون كانت ، أما فاسطواين طويل وشكل كروي ...إخل، وكانت إجاابت متطورة ،شكلني
، فجل التالميذ أجابوا عن ألوان اخلضر بذكر األنواع مثال البطاطا ( إجابة وكانت أعلى اإلجاابت نسبة

، بنفسجي ذكر أنواعها احللوة وغري احللوة، البصل ( أبيض، أصفر، أمحر ، قرنفلية ) معيضاء، بنية، محراءب
إجابة وهذا ألن اإلجابة   60ة عن الفيتامينات كانت قليلة ) ...إخل  وكانت أحسن اإلجاابت أما اإلجاب

عن الطماطم يف  01كانت إجابة ، واإلجابة عن البلد املنتج  مركزة على الشكل واللون والفائدةكانت 
إجابة حيث معظم التالميذ ذكروا  90ب  ابة عن الفوائد قدرت اإلجابةالبلدان املعتدلة املناخ أما اإلج

ت التطور يف أن بعض التالميذ ذكروا ( مكو�ت اخلضر وفوائدها ابلنسبة لإلنسان مثال فوائد اخلضر وشهد
توي ، اجلزر حيعلى سكر مفيد للطاقة: البطاطا عادية حتتوي على النشاء وهو غذاء مكمل واحللوة حتتوي 

حسب هما ( ، البصل : حيتوي على مادة تسيل الدموع وحترق العينني لتنظيفعلى الكاروتني املفيد للنظر
 تغيري التالميذ ).
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 ) : يبني التطور اللغوي واملعريف لتالميذ املرحلة املتوسطة لبعض الفواكه . 10قم ( ر اجلدول 

يتبني من خالل اإلجاابت أن املعلم أو األستاذ دور يف غرس املعارف وتطور لغة التلميذ من  : التحليل
فكانت  ه من خالل اجلدول املذكور أعاله الحظات والشروح اليت يقدمها للتالميذ وهذا ما تشهدخالل امل

 أحسن اإلجاابت لتفريغ تفكري التلميذ يف تقدمي تعاريف لبعض الفواكه 

هلم إبعطاء مثال والقياس عليه والفضل يعود لشرح األساتذة  هإجابة عن شكل الفواك 97فنجد  -
التفاح والتوت كروي وصغري  بعض التطور فمثال ذكر دائري وكروي الشكل معا يفيف إجاابهتم  فالتمست

 ، املشمش كروي الشكل به نواة ...إخل حاولوا شرح الفواكه ابلتدقيق احلجم
إجابة وهي أعلى درجة مقارنة ابلدراسات اليت سبقتها حيث  123اما األلوان قدرت اإلجاابت  -

واملتوسط اصفر واألكرب حجما : التفاح الصغري األخضر مثال ذكروا األلوان على حسب حجم الفواكه
 ، أسود ) واملشمش لونه أصفرالتوت يذكر أنواعه وألوانه ( بري، عليق، أخضر، أمحر، وكذلك أمحر

إجابة وهي قليلة وهذا ألن  34، أما الفيتامينات كانت عدد اإلجاابت واألكثر نضجا برتقايل ...إخل
ياء ويف الكتب لتعليمية ومصادر املعرفة فيها حمدودة على غرار البحث مع األولالبحث كان يف املؤسسة ا

املنتج كانت معدومة وهذا لعدم توفر املصادر كذلك أما احلديث عن الفوائد فقدر ، أما واألنرتنت ... إخل
أو  إجابة وهذا االسرتجاع ما درسوه وما يتوفر هلم من معارف سابقة سواء مسعوها من التلفاز 84ب 

بعد األكل، مفيد للقلب، مفيد للنحافة، التوت: األولياء ...إخل وكانت بعض اإلجاابت : التفاح حتلية 
ني ألمهيته ذكر يف القرآن الكرمي، الربتقال، ، طري ومرطب وكانت أغلب اإلجاابت عن التنستمتع أبكله

 .، السعال ضد الزكام، احلمى
 

 فوائدال البلد املنتج الفيتامينات اللون الشكل البدائل
جمموع من 

 التالميذ

 30 15 00 12 28 20 احــــــفــتــــــــال
 30 11 00 00 28 21 وتـــــــــتــــــال

 30 11 00 04 27 27 املشمش
 30 23 00 03 18 09 نــــــــــيــــــتـــــال
 30 24 00 15 22 20 الـــقــرتــبـــــال

 150 84 00 34 123 97 اجملموع
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 حلة التعليم املتوسط ألجهزة اإلتصال واملواصالت .مدى معرفة تالميذ مر  :)11اجلدول رقم ( 

 الفوائد مسعي بصري بصري مسعي النوع األجهزة
من جمموع 

 التالميذ
 30 26 14 00 00 08 ازـــــفــلــــتــــال

 30 27 00 00 14 04 اع ـــــذيــمـــال

 30 24 01 00 00 23 احلاسوب

 30 23 02 01 00 22 ف ـــــــاتـــــهــــال

 mp 00 06 00 00 29 30جهاز 

 150 129 17 01 20 57 اجملموع

بيا�ت اجلدول الذي بني أيدينا تبني لنا أن تفكري التلميذ غري حمصور يف مواد معينة فقط بل  :التحليل
يذهب إىل أبعد ما ميكن فنجد بعض التالميذ يقصدون مقاهي األنرتنت بعضهم للعب وبعضهم إلجراء 

، حيث ..إخل وهذا ما وجدته يف إجاابهتمعن املعرفة وكذلك مشاهدة حصص تثقيفية .البحوث والبحث 
، كندور(    ابالسمإجابة كانت عن نوع األجهزة فالتلفاز ذكر ابحلجم الكبري والصغري وهناك من ذكره  57

مذ�ع و سامسونغ ...إخل ) أما املذ�ع هناك من مل جيب عنه البتة وهناك من أجاب مذ�ع حيتوي كاسيت 
 ال حيتوي عليها أما احلاسوب واهلاتف ملا أ�ا أجهزة عصرية معظم اإلجاابت كانت هناك اثبت وحممول

عن جهاز  14إجابة منها  20وقدرت اإلجابة عن األجهزة السمعية  ،وإجابة معدومة عن جهاز األغاين
رمبا كان تفكري التلميذ هو واألجهزة البصرية إجابة واحدة عن اهلاتف و عن جهاز األغاين  06املذ�ع و 

اجابة أغلبها كانت عن  17النظر لالئحة املتصلني ، وقدرت اإلجاابت عن األجهزة السمعية البصرية ب 
عن احلاسوب وهذا لسماع القرآن فيه ورؤية الواثئق فيه و  01الصوت و التلفاز ينظرون الصورة ويسمعون 

إجابة  129أما عن الفوائد فقد قدرت ب  ،ث إليهعن اهلاتف وهذا بعد رؤية املتصل ميكن التحد 02
فيه مثال املذ�ع وقد اختلفت اإلجاابت من تلميذ ألخر ومنهم من ذكر املخرتع و البلد الذي اخرتعت 

 1976ها مبل ، اهلاتف اخرتعه ألكسندر جرامنه أخبار ثقافية ونسمع 1895اخرتعه جوليو ماركوين 
، وجهاز لة تنقل الصورة والصوت، واحلاسوب الستخراج البحوثلتلفاز وسي، واوتتصل به مع األقارب

 األغاين لعرض أنواع من األغاين .
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 رصد النتائج ومتثيلها بيانيا :

 : رصد النتائج املدروسة خالل البحث .) 12جدول رقم ( 

 املؤسسات       

 

 التعليمية

 املدرسة االبتدائية

 

 )01املتوسطة رقم( )01املتوسطة رقم(

 حممد بوضياف حممد اجلبلي عفيفكياس 

 الفواكه اخلضر الفواكه اخلضر الفواكه اخلضر البدائل الفصيلة

 اخلضر

 و

 الفواكه

 الشكل

 اللون

 الفيتامينات

 املنتج البلد

 الفوائد

14 

113 

48 

04 

71 

19 

117 

51 

03 

59 

36 

105 

76 

11 

80 

27 

104 

77 

06 

78 

85 

128 

60 

01 

90 

97 

123 

34 

00 

84 
 

 

 األجهزة

 النوع

 مسعي

 بصري

 بصري مسعي

 الفوائد

12 

35 

00 

14 

121 

29 

22 

01 

27 

120 

57 

20 

01 

17 

129 

 

تالميذ من متوسطة حممد اجلبلي وتلميذ مل حيضر ورقة  03جل التالميذ أجابوا ما عدا  مالحظة:
، ذ�عتركوا اإلجاابت فارغة عند كل من: التوت، امل اإلجابة من ابتدائية كياس عفيف وبعض التالميذ

 .mp3جهاز األغاين 
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 . كیاس عفیف  –اإلبتدائیة المدرسة             

 محمد الجبلي. –متوسطة             

 محمد بوضیاف. –متوسطة              

 

 م اللغوي لتالمیذ مرحلة التعلیم المتوسطجّ الرسم البیاني لتوضیح تطور المع

 - واكھالئحة الف-
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 الشكل                   اللون                    الفیتامینات     البلد المنتج                       الفوائد   
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 عفیفكیاس  –اإلبتدائیةالمدرسة       

 محمد الجبلي. –متوسطة      

 محمد بوضیاف. –متوسطة       

 

                المتوسط م اللغوي لتالمیذ مرحلة التعلیمالرسم البیاني لتوضیح تطور المعجّ      

 –ئحة األجھزة ال-
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 عفیفاس كی –المدرسة اإلبتدائیة         

 محمد الجبلي. –متوسطة         

 محمد بوضیاف. –متوسطة          

 
 

 م اللغوي لتالمیذ مرحلة التعلیم المتوسطجّ م البیاني لتوضیح تطور المعالرس

 –خضرال الئحة-                        
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 :اخلاصة واخلالصة العامة النتائج

 :النتائج اخلاصة

عن تالميذ املرحلة االبتدائية وكان مبساعدة األولياء واألسرة لذا ارأتيت  كانت عبارة:  الفئة األوىل-
 أن أذكر الدور الذي تلعبه األسرة .

 :الجتماعي واألسري يف تعليم الطفلالدور ا*

تكوينه  ، واللغة يف طبيعة عناصرنه يف حقيقته خملوق ابلغ التعقيد، إليس كائنا بسيطااإلنسان 
، وتتألف من ز هبا اإلنسان عن سائر املخلوقاتعلم مؤسسة اجتماعية يتمين ومقومات وجوده، وهي كما

 منظومة من أصوات ذات دالالت هبا يتمكن من التواصل والتفاهم مع أفراد اجملتمع .

فكري ويف التعبري ، اذ تتم على مسات شخصية اإلنسان وطريقته يف التهاولكل لغة ذاتيتها وخصوصيت
، والذي يعيش مبفرده تلبية حاجته إىل خماطبة األخرين للغة يتمكن اإلنسان من، وبفضل اعن شؤون احلياة

، فاللغة تبعا بعيدا عن السمة اإلنسانية السويةيغدوا أيكم معزوال عن البشر دون أن يراهم أو يسمعهم 
، اضيية ضاربة اجلذور يف حنا� امللطبيعتها االجتماعية حصيلة تراكمات اترخيية وموراثت مجاعية وثقاف

فهي هوية األمة وعنوان شخصيتها وحاضنة تراثها ووعاء فكرها وحنن يف واقع األمر نفكر يف شؤون عيشنا 
، ويف ذلك مصداق ما دام حيامن خالل الكلمات فيما يبدو انه حوار داخلي دائم ال يفارق اإلنسان 

 " هر، والكالم هو التفكري جم سراللمقولة املعهودة : " إن التفكري هو التكل

من أمه والسيما كتسااب مما حوله ا فإن اإلنسان منذ والدته يكتسبها ، وأتسيسا على اجتماعية اللغة 
، وبعبارة أخرى فإن الطفل الرضيع يرضع اللغة من فم أمه كما يرضع اللنب من وأبيه واألقربني من أهليه

صلى  –احلقيقة يف حديث الرسول وتتجلى هذه  –لغة األم  –ثديها ومن هنا سادت املقولة الذائعة أيضا 
( رواه البخاري  »يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه ، فأبواه كل مولود يولد على فطرة« –وسلم هللا عليه 

 –ومضمون احلديث النبوي نفسه صدر بعد قرون مريرة عن املفكر الفرنسي  –ومسلم عن أيب هريرة ) 
، وأن هذه رأى أن اإلنسان يولد كصفحة بيضاءذ " إميل " إ–يف كتابه الرتبوي  –جان جاك روسو 

، وهذا نفسه ما الحظته عند ما ا من حميطه االجتماعي من خري وشرالصفحة متتلئ بعد ذلك ملا يردفه
 ه من مساعدة األولياء وماقو لإلينا مملوءة بعدما ملؤها مما ت قدمت االستبيا�ت إىل التالميذ فارغة وأرجعت

 يف اجملتمع .يتوفر 
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ساعدة من املعلم كانت جمموعة من تالميذ من متوسطة حممد بوضياف وكانت امل:  فئة الثانيةال-
 ، لكي أالحظ الدور الذي يلعبه املعلم األستاذ واجلو املدرسي واحمليط املدرسي

: تعترب املدرسة مؤسسة اجتماعية أو جدها اجملتمع احمليط املدرسي يف تعليم التلميذدور املدرسة و 
، وكما ني مصاف األمم واجملتمعات األخرىدافه وأغراضه اليت سطرها للوصول إىل مرتبة عالية بلتحقيق أه

األداة الرمسية ، تعترب املدرسة يذتعترب املدرسة املنزل الثاين أو اجملتمع املصغر للتالم «):جون ديوي (يقول 
نوعت، اتسعت دائرة املعارف تعقدت ثقافاهتا وتوسعت وت، أوجدهتا اجملتمعات حينما للرتبية والتعليم

الفرد للمعيشة يف اجملتمع وهي جزء ال يتجزأ من اجملتمع ، نشأت املدارس منذ البداية لتهيئ اإلنسانية
، ويف نفس الوقت تؤثر أيضا على ثقافة ه ومبادئه وأفكاره اليت يؤمن هباوقيمه ومعتقداتالقومي فتتأثر بثقافته 

 .)1(» اجملتمع

والسياسية خاصة بعد التطور  لة اجملتمع األويل يف وقتنا احلايل للتنشئة االجتماعيةوتعترب املدرسة وسي
، وتدهور واضمحالل القيم االجتماعية فأصبح للمدرسة الدور الكبري كنولوجي الذي يشهده عاملنا اليومالت

كانته بني األمم ، وتشكيل شخصياهتم واحملافظة على كيانه ومإملام دور اجملتمع وتنشئة أبنائهالبارز يف 
 .)2(واجملتمعات ...

اليت  واالنفعالية، وتلعب اخلصائص املعرفية اسيا ومهما يف العملية التعليميةويعترب األستاذ عنصرا أس
 .)3(يتميز هبا دورا ابرزا يف فعالية هذه العملية ...

، لده التالميذانه املدرب الذي يق :"للدور الذي أسندته للمعلم يف حبثي هويصلح وكتعريف شامل 
، عن هات والشكل العام للسلوك املنشودجتاأن التالميذ يكتسبون العادات واالوشخصيته أن يتحقق من 

طريق حتفيزهم إىل القيام ابملهام املسندة إليهم وابلتايل يعلمهم من خالل ذلك كيف يتصرفون وحيرزون 
 .)4(النجاح والتقدم يف سلوكياهتم اليومية "

 تعاريف وجدت أحسن مردود كان نتيجة مساعدة املعلم واملدرسة لتالمذهتم .ومن خالل هذه ال

هي عبارة عن جمموعة من تالميذ متوسطة حممد اجلبلي وهنا أعطيت احلرية التامة  :الفئة الثالثة-
 ، فوجدت ان : املساعدللتالميذ لإلجابة عن األسئلة واختيار الطرف 

 .189، ص 1990، 2تركي رابح ، " أصول الرتبية والتعليم " ، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ، طد.  -1
 . 122، ص 2003، 3ر ، " التنشئة االجتماعية والسلوك اإلحنرايف لتلميذ املدرسة الثانوية " ، دار األمة ، اجلزائر ، طمصباح عامد.  -2
 .377، ص 2001، 1األسس النظرية والتطبيقية ، دار املسرية ، عمان ، ط –سامي حممد ملحم ، " سيكولوجية التعلم والتعليم " د. -3
 .26، ص 2000مهارات التدريس الصفي " ، دار املسرية ، ب ط ،  حممد حممود احليلة ، "د. -4
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، وتشري إىل األفعال واألقوال اليت يرددها الفرد ليعرب القيادةهي أحد اساليب التفكري و : الدميقراطية -
 عن الرأي هبا عن تقديره لقدرات األفراد مع مراعاة الفروق الفردية بينهم بشيء من احلرية الفردية يف التعبري

أيضا  ، وأن يشعر الفرداللتزام ابحرتام النظم والقوانني، وتتاح له فرصة النقد مع ايف إطار النظام العام
 ابحلاجة إىل التفاهم والتعاون مع الغري يف وضع األهداف مما حيقق سالمة ورفاهية اجملتمع.

إن العالقات اليت تربط األفراد ببعضهم تؤكد على امليل حنو اجلماعية ، ويعرب عنها مبا  :اجلماعية -
ماسك والتكافل والرغبة يعرف ابلروح اجلماعية اليت تتحد لتحقيق اهلدف العام للجماعة ، وتؤكد على الت

الوجدانية ، وتدعم اجلماعة وتنمي امليل إىل احملبة والتفاعل االجتماعي وكل هذا يؤدي يف األخري إىل تقوية 
 االنتماء .
، ويعترب من أهم الدوافع اإلنسانية إليها لحة لالنضمام إىل مجاعة اجتماعيةيعين احلاجة امل: التواد -

 .)1(بقائها ... الستمرارايتها وتطويرها ويدفعهم إىل احلفاظ عليها ومح

وهذه الفئة على غرار الفئتني اآلخرتني متيزت ببعض من اخلصائص اليت ذكرهتا مسبقا حبيث كانت 
هلم احلرية يف التعبري والتعريف وروح النقد حيث بعض التالميذ أجابوا ابلنقد مثال جهاز األغاين ال فائدة له 

رية التعريف كذلك التفاح ال حيتاج إىل تعريف ، البطاطا تكون مقلية أو مغلية له ومن حأنواع  ، املذ�ع ال
 ...إخل .

فالتمستها يف بعض األوراق حتمل نفس اإلجابة مع بعض التغريات الطفيفة وهذا دليل  أما اجلماعية
 على أن اجلماعة ذهبوا إىل نفس مصدر املعرفة ونقلوا كل عرف حسب صياغته للتعريف .

اد فالحظته يف أن بعض التالميذ اختذوا تلميذ قائد عليهم حيث كتب هلم أمسائهم وبعض أما التو 
 التعاريف هلم وعرفت ذلك من خالل قلمه وشكل خطه.

 

 

 

 )لطيفة ابراهيم خضر "  ابعاد اإلنتماء "  نقال عن 1(
-htm -dom.org/book/98/imdx.child 92-w www.@http://  
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، عضوية حبشية أو صينية فهي ظاهرة عقلية اللغة فضال عن كو�ا عربية أو إجنليزية أو :اخلالصة العامة
، كما أ�ا ظاهرة اجتماعية ظهرت يف شكل أصوات مركبة ت احليةنسان دون غريه من الكائناخاصة ابإل

ذات مقاطع وكلمات متميزة يعرب هبا اإلنسان عما جيول خباطره من معان وأحاسيس ومدركات ، وهي اليت 
 .)1(يشرع هبا الطفل حينما يقلد أبويه واحملطني به فيما يلفظونه من مفردات وعبارات ...

 . »وات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم اللغة أص «ـ ) بقوله: ه392ها ( ابن حين ت ويعرف -
 ، عرق اللغة تعريفااء اللغة املعاصرين مبئات السننيوهبذا التعريف نالحظ أن ابن حين سبق علم -

 اجملتمع ابملفهوم املعاصر .، وكلمة قوم عند ابن حين يقصد هبا موجزا وشامال
ن أفكار� ، وهي وسيلة التعبري عقله من جيل إىل جيلحفظ الرتاث ونفاللغة هي الطريقة األهم يف 

 ، ليكون اجلميع يف انسجام اتم .ونقل أحاسيسنا لألخرين، والتواصل معهم وفهم مشاعرهم
ففي نظامنا الدراسي يتلقون األطفال التعليمات يف السنوات األوىل بلغتهم األم والسنوات اليت تليها 

، وبعدها السنة اخلامسة يتعلموا التعليمات ضاف إليها لغة أجنبية اثنيةمث ت يتلقوا التعليمات بلغتهم األم
لعقلي لإلنسان منوط بنموه ، أبن النمو اثانية وأكد علماء النفس والرتبيةبلغتهم األم مث يتمون اللغة ال

 ، وأنه كلما تطورت واتسعت لغته ارتقت قدراته العقلية ومنا ذكاؤه وقوي تفكريه وإدراكه .ياللغو 
لنشهد هذا التطور إال إذا كان كل تعلم عبارة عن استجابة ملثري واالستجاابت اليت يقوم هبا املتعلم و 

، وبيان الصواب من اخلطأ للتلميذ، وإعالمه ابلتحسن هي اليت حتدد صدى التقدم الذي أحرزه املتعلم
جراءات واالختبارات ، وال يتم ذلك إال بسلسلة من اإلالذي أحرزه، إذ أن ذلك مدعاة الطراد التحسن

 .)2(والتقومي املستمر ...
، كلهم مرتبطون بتطور اللغة فبتطورها ينجح تلميذ ونشاطه داخل القسم وشخصيتهفسلوك ال -

 التلميذ ويستطيع رسم درب مستقبله لذا تعترب أحد مقومات الدولة .

 

 

 .12، ص 2003والتوزيع ، القاهرة ، طعلي عبد الواحد وايف " نشأة اللغة عند اإلنسان والطفل " �ضة مصر للطباعة والنشر د. -1
 . موسى رشيد حتاملة ، " نظر�ت إكتساب اللغة الثانية وتطبيقاهتا الرتبوية " ، القسم األول ، كلية الدراسات العربية واإلسالمية ، ديبد. -2
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بعد هذه الدراسة خنلص أّن تكون املعّجم الّلغوي لدى التلميذ وتطوره ليس ابألمر اهلني لذا أصبح من 
الصعب جدا وخاصة يف عصر� هذا توصيل الفكرة بطريقة جيدة للتلميذ لتتمحور  لديه بشكل صحيح حيث 

الوسط األسري أو يف اجملتمع يستطيع استعماهلا يف موضعها اخلاص هبا سواء داخل املؤسسة التعليمية أو 
وحوصلة منا قدمنا بعض املالحظات والنتائج اليت سجلناها ألبنائنا التالميذ من خالل إجراء هذه الدراسة 

 :داخل أقسامنا وخلصناها يف هذه النقاط

ازدحام القسم بعدد كبري من التالميذ، مما يّصعب  من مهمة املعلم يف شرح الدرس او ضبط -1
 النظام.

الصادرة عن التالميذ داخل قاعة الدرس واليت تعترب من عمال الشغب والسلوكيات غري منضبطة أ-2
أبرز املظاهر اليت تقل من احرتام املعلم، وعدم االستماع لشرح الدرس ونصائحه واالمهال يف أداء الوجبات 

 .املنزلية وحلها من قبل األولياء 
دافعية التعلم عند كثري منهم أو بسبب امهال األسرة  ضعف املستوى العلمي للتالميذ بسبب انعدام-3

 مع املدرسة بشكل منتظم.
عدم وجود نظام ردع مناسب أو قانون يعاقب التلميذ املشاغب أو املقصر وحيفظ للمعلم مكانته -4

 وهيبته وشخصيته.
ات الرسوب االمهال واالستهتار  وعدم االكرتاث والالمباالة من قبل التالميذ ،لعدم تفعيل سياس-5

 وهذا ما يدفع التالميذ إىل عدم االجتهاد أو االنضباط أو احلرص على حتصيل مستو�ت تعليمية أعلى.
 كبري من التالميذ للتعلم يف القسم.ضعف الدافعية عند عدد  -6
 أتثري سلوكيات التالميذ املشاغبني على التالميذ الذين هلم رغبة يف التعلم .-7
دون بذل أي جهد للبحث أو التعلم مث  اللجوء إىل اإلجاابت واملصادر التعليمية املهيئة كاألنرتنيت -8

 تقدميه دون فهمه أو وعيه.
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 وكخالصة عامة لبحثي املتواضع توصلت إىل هذا الرأي املختصر.

اف إليها لغة أجنبية يف نظامنا الدراسي يتلقون األطفال التعليمات يف السنوات األوىل بلغتهم األم وتض
فيما بعد كلغة اثنية وكل هذا يتم يف مرحلة التعليم االبتدائي فينتقل التلميذ إىل مرحلة التعليم املتوسط لتضاف 

 إىل اللغتني السابقتني لغة اثلثة.

من هنا ولكثرة التالميذ يف احلجرة يقصر املعلم من واجبه يف مراقبة التلميذ ودرجة استيعابه ملا يقدمه له و 
قد ينتقل املتعلم إىل مرحلة التعليم املتوسط وهو ، مراقبة كل التالميذ لكثرة عددهم معلومات فال يستطيع املعلم

 فردات فكل تلميذ وحتصيله ونسبة ذكاءه.مزود مبعّجم لغوي لبأس به وقد ينتقل مبعّجم حمصور امل

فقد أكد علماء النفس والرتبية أبّن النمو العقلي لإلنسان منوط بنموه الّلغوي، وأنّه كلما تطورت 
واتسعت لغته ارتقت قدراته العقلية ومنا ذكاؤه وقوي تفكريه وادراكه، وال نشهد  هذا التطور اال إذا كان كل 

اليت حتدد مدى التقدم الذي أحرزه املتعلم، تعلم عبارة عن استجابة ملثري واستجاابت اليت يقوم هبا املتعلم هي 
وال يتم ذلك اال بسلسلة من اإلجراءات  ،ميذ، وإعالمه ابلتحسن الذي أحرزهمن اخلطأ للتلوبيان الصواب 

 واالختبارات والتقومي املستمر.

كلهم مرتبطون بتطور الّلغة فبتطورها ينجح التلميذ   ،تلميذ ونشاطه داخل القسم وشخصيتهفسلوك ال
 يستطيع رسم مستقبله، لذا تعترب الّلغة أحد مقومات الدولة وركائزها.و 

 ».عن أغراضهم  صوات يعرب هبا كل قومالّلغة أ«وكما معروف عند� أّن (ابن جّين) عرف الّلغة بقوله: 

د تعريفا موجزا وشامال، وكلمة قوم عند(ابن جّين) يقصعرف الّلغة ا التعريف نالحظ أّن (ابن جّين) وهبذ
 ا اجملتمع ابملفهوم املعاصر.هب

فالّلغة هي الطريقة األهم يف حفظ الرتاث ونقله من جيل إىل جيل، وهي وسيلة للتعبري عن        
 أفكار� ونقل أحاسيسنا لألخرين، والتواصل معهم وفهم مشاعرهم ليكون اجلميع يف انسجام اتم .

فالّلغة العربية هي لغة أدبية وعّلمية وفّنية، لغة العلوم واآلداب والفنون وهكذا أصبحت الّلغة العربية 
جمددا يف أكثر من مقام وهي الّلغة اليت غزت أكرب مدى من البلدان يف العامل، ولغتان فقط من بني الّلغات 

ة حيث كانت عنوان عدة حماضرات وملتقيات ومن بينها قامستاها شرف العاملية مها الّلغة االجنليزية والّلغة الصيني
 ».العامل سائر حنو ثالث لغات فقط من بينها العربية.« 
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لوطنية العليا للعلوم ابملدرسة ا عنوان حملاضرة قدمها رئيس اجمللس األعلى لّلغة العربية (عز الّدين ميهويب)
ألّ�ا   :  العربية واالجنليزية والصينيةثالث لغات هيلقادمة ستعرف سيادة حيث ذكر أّن املائة سنة ا السياسية،

 غري متجانسة يف املعىن واملبىن والبيئة.

 166000000م سيشهد على الصعيد الدميغرايف يف ز�دة 2050معتربا أّن التقديرات تشري أّن العام

قنية اليت تكون عريب وقال: أّن الغلبة يف االنتشار والتأثري تكون للغة الشفرة الت72000000صيين و
وطرح سؤاال فيمل بعد إذا مفتاح املعرفة اجلديدة واملتسارعة، وقد تطرق إىل املادة التارخيية املرتبطة بنشوء الّلغة 

كما ». الّلغة تولد يف اإلنسان منذ والدته« كانت الّلغة خلقا أم ابتكار، مستدال مبقولة (نعوم تشو مسكي): 
مستقبل الّلغات يف العامل واستدل يف حواره برأي املفكر (أمرب تو إيكو) تكلم عن صدام الّلغات وتكلم عن 

الذي ال يرى يف وجود لغة عاملية واحدة أمرا ممكنا، واألفضل هو العبور من لغة ألخرى وأنّه مع تعدد األقطاب 
كما ختم رئيس اجمللس الّلغوية والتنوع الّلغوي، يزيد الثراء الّلغوي، ألنّه قد يكون مرتبطا ابلطبيعة البشرية،  

األعلى لّلغة العربية حماضرته ابحلديث عن اهتمام الدوائر الرمسية يف الوال�ت املتحدة األمريكية بتدريس الّلغات 
 من خالل(املبادرة الّلغوية لألمن القومي).املصريية ومّنها الّلغة العربية 

غري مرتبطة ابلزمان وال ابملكان وإّمنا هي  وغاييت الوحيدة من كل هذا هي االرتقاء ابلّلغة العربية فهي
صيغة بعيدة التحديد الواضح والدقيق وهي اليت جتعل الرتبية تسهم يف تنشئة الفرد تنشئة جسمية وعقلية 

 ووجدانية سليمة.

والتكنولوجيا مهما ، الوحيد هو اكساب التلميذ للمعرفةفطرق التدريس مهما اختلفت وتطورت فهدفها 
 اجملاالت وامليادين فهدفها الوحيد أن متد مستعملها ابملعرفة.غزت كل 

لكن املعلم يدرس التلميذ ليكونه ذاتيا، فالتعلم هو عمل ذايت يقوم به التلميذ ليكتسب معرفة عرب 
من وسائل وأشخاص خمتلفني فيكون لنفسه معّجم لغوي خاص يتطور بتطوره الّلغوي خمتلف مراحل التعليم 

منه لذا يبقى راسخا يف ذهنه طول حياته حيث يستعمله يف شىت  اجملاالت وخمتلف األمكنة  فاملعّجم صناعة
واألزمنة وبه يتعرف ويعرف على عدة أشياء فصناعته الذاتية تسافر معه عرب أقطار العامل وعرب عصور املعرفة، 

 فاملعّجم ينري العقل ويفتح البصر ويثري الرصيد الّلغوي.

يطة املتعلم اليت يسلك به الطرقات الشائكة اليت تعيق سريه حنو الوصول إىل كنز فاملعّجم الّلغوي خر 
 املعرفة وبه يرتقي إىل أرقى املناصب.
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 مصر ب.س.–القاهرة –مكتبة االجنلو  »واالجتماعية

 .1990-2ط–اجلزائر –املؤسسة الوطنية للكتاب  »أصول الرتبية والتعليم«د.تركي رابح -40
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-اجلزائرط–األمة  دار »التنشئة االجتماعية والسلوك اإلحنرايف لتلميذ املدرسة الثانوية «د.مصباح عامر -41
2003. 

–عمان –دار املسرية  »األسس النظرية والتطبيقية-سيكولوجية التعلم والتعليم«د.سامي حممد ملحم -42
 .2001-األردن ط

 .2000دار املسرية ب.ب.ط»مهارات التدريس الصفي «أ.حممد حممود احليلة -43

كلية –القسم األول  »نظر�ت اكتساب الّلغة الثانية وتطبيقاهتا الرتبوية  «موسى رشيد حتاملة د.-44
 ديب.–الدراسات العربية واالسالمية 

–�ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع  »نشأة الّلغة عند االنسان والطفل«د.علي عبد الواحد وايف -45
 .2003مصر ط–القاهرة 

 .1982املصرية ط–مكتبة األجنلو  »الكتاب املدرسي«أ. أبو الفتوح رضوان -46

 .1996مصر  ط –الدار املصرية اللبنانية، القاهرة  »قراءات األطفال«د.حسن شحاتة -47
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 اجملالت واملذكرات:

 اجملالت:

اجمللس العاملي للغة العربية ابلتعاون مع وزارة  جملة »الّلغة العربية ومشروع األمة احلضاري «أ. حممد السيد -
 .2008-الثقافة السورية املؤمتر اخلامس دمشق 

املؤمتر  »العربية ثقافة األمة وهويتها القومية –جملة الّلغة العربية بني املشروع احلضاري «أ. سيفن راشد اجلاري -
 .2008-06-30املوافق ل:1429-06-27دمشق –اخلامس 

بغداد –جملة اجلامعة املستنصرية  »الكتب املدرسية وأمهيتها وكيفية اختيارها وتقييمها «اهيم دمعة أ. جميد ابر -
 .1987العدد األول ط–

 .45عدد1998جملة اللسان العريب ط »املعجمية للمنت الّلغوي  يف املمارسة «د. عباس الصوري -

اهليئة –حممد الغزاوي -ترمجة  1959لسنة48من التوجيه 30البند رقم  »املؤمتر الدويل األول للتعليم العام«-
 .1960العامة لشؤون املطابع األمريية القاهرة 

 املذكرات:

مذكرو لنيل املاجستري  »من خالل مقدمته –مالمح تعليمية الّلغة عند ابن خلدون  «أ.ربيعة اببلحاج -
 ) .2009-2008ختصص علوم اللسان العريب واملناهج احلديثة( 

 .1415مذكرة خاصة  »األهداف السلوكية ودورها يف العملية التعليمية «بدر  صاحل أ.-

–رسالة ماجستري  »اجتاهات أساتذة مدارس البساتني حنو التدريس ابلكفاءات«أ. اهلام أبو املعاطي سرحان -
 .2004-2003مصر العربية سنة –قسم علوم الرتبية جامعة حلوان 

أثر اخللفية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للطفل واستعداده للقراءة يف سن  –راضي عبد الرمحن  أ . حسن-
 1986رسالة ماجستري اجلامعة األردنية  –ما قبل املدرسة حبث غري منشور 
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 مصادر أخرى:

أكتوبر –عدد خاص سبتمرب  مكتبة النشر–املديرية الفرعية للتوثيق الرتبوي  »النشرة الرمسية للرتبية الوطنية «-
2013 

الديوان الوطين للتعليم –اإلرسال األول –تكوين أساتذة التعليم األساسي  »مدخل إىل علوم الرتبية«-
 .2006والتكوين عن بعد 

لبنان –بريوت –مجعية املعارف اإلسالمية ،الثقافية –مركز التأليف والرتمجة  »التدريس طرائق واسرتاتيجيات«-
 2011-1ط

  نقال عن: »أبعاد االنتماء« د. لطيفة ابراهيم خضر -

                              www.awvs- dam.org/book/98 /indx.child92 .htm. 
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 امللخص
 

متحورت فكرة البحث حول اقتفاء بعض املفاهيم اليت تدور حول تكون املعّجم الّلغوي عند التلميذ يف 
مرحلة التعليم االبتدائي ولغرض ابراز تكون هذا املعّجم الّلغوي قمت بعرض خمتلف األماكن واملرجعيات اليت 

العريب والّلغوي لتكون لدينا فكرة حوله  تستند إليها تعليمية الّلغة بصفة عامة بعد ذلك مررت بتعريف املعّجم
 ومن هذه األماكن واملرجعيات اليت هي البيت، املدرسة، اجملتمع، املعلم، الكتاب....اخل 

لتلميذ يف مرحلة التعليم املتوسط متناولة التعليم األساسي الذي كان مث عرجت على تطور املعّجم لدى ا
وي املتكون لديه واملعّجم الّلغوي املكون عنده سابقا مث ذكرت أهم له الفضل يف تكوينه كتلميذ والرصيد الّلغ

 طرق التدريس املتبعة يف مناهج التدريس ودورها يف إدماج املتعلم يف العصر املعاصر له 
Résumé : 
L’idée de notre recherche consiste à trouver certaines nations 

concernant le dictionnaire linguistique chez  l’élève durant la période 
de l’enseignement moyen, et dans le but de démontrer la consultation 
de ce dictionnaire linguistique ,j’ai exposé les différents endroits et 
références sur lequel se base la didactique de la langue en général puis 
j’ai défini le dictionnaire linguistique arabe pour qu’on puis en avoir 
une idée ,de ces référence et ces endroits nous avons :( le 
domicile ,l’école ,l’enseignement ,le livre …….etc.)     
       Puis je me suis référée à la progression du dictionnaire chez 
l’élève dans la période de l’enseignement moyen en prenant 
l’enseignement primaire qui a lui a permet sa constitution entant 
qu’élève somme linguistique et son dégage linguistiques (ces 
prérequis). 

Aussi, j’ai parlé des importantes méthodes d’enseignement suives 
dans des programmes et son rôles de l’intégration de l’élève 
(l’apprenant) dans cette époque moderne 
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