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  الحمد � الذي علم بالقلم، علم خیر الخلق صلى هللا علیھ وسلم، العملیة التعلیمیة 

مبنیة على ثالثیة معلم ومتعلم والوسیط الذي یربط بینھما فإذا ما حسن إعداد ھذا الوسیط، 

جي المالئم للمعلم استقام السلوك وتفكیر المتعلم، فھو باعتباره وإذا ما تم التكوین البیداغو

كائن نام یستوجب من القائمین على تأطیره اإللمام بخصائص نموه الجسدیة، النفسیة 

والعقلیة التي سال حبر الدارسین والباحثین التربویین من أجلھا، فتنمیة النشاط العقلي ال 

التعرف على ما یؤثر في ھذا النشاط إما نما ینبغي تقتصر على معرفة عمل الدماغ وفقط وإ

  .باإلیجاب فیتطور وینمو، أو بالسلب فیبقى راكض وتشوبھ عاھات

لذا تعمل المدرسة في المراحل األولى للمتعلم على تطویر ودعم العملیات العقلیة   

ھا خبرات ھذه العملیات التفكیر الذي یعتبر مضخة العقل التي تنظم من خاللعنده، ومن بین 

المتعلم عن طریق األنشطة التعلیمیة المقترحة ضمن المنھاج الدراسي، واألنشطة اللغویة 

كجزء من ھذه األنشطة التعلیمیة، التعلیمیة تحمل في طیاتھا ما یسھم في نماء تفكیر 

المتعلمین، بحیث یعتبر النشاط القرائي أول ھذه األنشطة اللغویة التي تعمل على ھذا 

و یسھم بطریقة أو بأخرى في تنمیة تفكیر التالمیذ ولمعرفة كیفیة وطریقة الھدف، فھ

  :مساھمتھ في بلورة ھذه العملیة الذھنیة تبادر إلى ذھننا التساؤل التالي

ما مدى نمو تفكیر المتعلم في السنة الرابعة ابتدائي من خالل نشاط القراءة أن القراءة عملیة 

  .ذھنیة تتطلب التفكیر؟

شكال كان محل دراسة عند العدید من الدارسین بحیث أن المرحلة االبتدائیة وھذا اإل  

ھي أولى المراحل التي یبدأ فیھا التأطیر العلمي المنظم لخبرات المتعلم عن طریق مجموعة 

من األنشطة، من بینھا النشاط القرائي لما لھ من أھمیة في دعم العملیات العقلیة األخرى، 

شكال فإنھ یتم تقسیم بحثنا ھذا إلى ثالثة فصول یتقدمھا مدخل معنون ولإلجابة على ھذا اإل

طرائق تعلیم التفكیر للمتعلم، حیث : عناصر العملیة التعلیمیة، وبعده یجيء الفصل األول: بـ

ألقي الضوء من خاللھ على النظریات األساسیة التي اھتمت بتعلیم التفكیر، كما أعرض 

یر، وتعلیم التفكیر داخل المدرسة، أما الفصل الثاني فیھتم لتفكاالتجاھات األساسیة لتعلیم ا

ویلیھا دور المعلم في تنمیة تفكیر المتعلم '' بیاجیھ''بمراحل نماء تفكیر المتعلم كما جاء بھا 

وصوال إلى دور المنھاج الدراسي في تطور ھذا التفكیر، وأخیرا یأتي الفصل الثالث لیبرز 
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میة تفكیر المتعلمین، حیث نعرض األنشطة اللغویة المقدمة في أھمیة نشاط القراءة في تن

السنة الرابعة ابتدائي وبعدھا نفصل في نشاط القراءة باعتباره نشاط لغوي یمارس فیھ 

  .''مرض سامیة''التفكیر، ولتدعیم ھذا الفصل ارتأینا تقدیم نموذج تطبیقي 

  .وصل إلیھاوختمنا ھذا البحث بخاتمة تحوي مجموعة من النتائج المت

متبعة في ھذه الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي نظرا العتمادنا على مجموعة من   

المنھج التربوي وتعلیم التفكیر لمجدي عزیز : المراجع رأینا إنھا تخدم الغرض، من بینھا

إبراھیم، وتعلیم اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة لحسن عبد الباري عصر، وتعلیمیة اللغة 

العربیة ألنطوان صیاح، كما ال یفوتنا ككل مبتدئین سائرین خوض غمار البحث أن ننوه 

ندرة المراجع المتخصصة ومع : بمجموعة من الصعوبات التي واجھتنا تمثلت خاصة في

، الذي لم یبخل علینا بتوجیھاتھ ''مسلم''كل ذلك وجدنا غایتنا في نصائح األستاذ المشرف 

لمطبقة التي أتیحت لنا فرصة االقتراب من التالمیذ وتطبیق نظریات دون أن ننسى المعلمة ا

  .منظري علماء التربیة

ونأمل من دراستنا ھذه توفیر مادة یصلح تداولھا بین الطلبة كي یطلعوا علیھا وربما   

عاد ذلك بمردود نتوقعھ یمدنا بانتقادات واقتراحات قد نؤسس وفقھا نظرتنا المستقبلیة في 

  .عھذا الموضو

  

  

  بصافي عواطف

       .  بلقاسم فوزیة
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  تعد المدرسة مجتمعا مصغرا یمشي وفق قوانین وضعیة ملزم بتطبیقھا كل من یعیش 

المعلم والمتعلم، لذلك یولي القائمون على بناء المناھج : بداخلھ، والركیزة األساسیة فیھ ھي

الدراسیة العنایة الكافیة بھذین الركنین، ومن ھذا المنطلق كان من الضروري اإلشارة إلى 

  .المعلم؟ ومن ھو المتعلم؟من ھو 

 :المعلم  -1

  في القرآن '' علم''ووردت '' علم''ومن المصدر '' َعلَمَ ''كلمة معلم مشتقة من الفعل 

أن {: الكریم واألحادیث النبویة، بحیث وردت مقترنة بالصبیان في أكثر من روایة ومن ذلك

ي عھد النبي صلى هللا ، وھذا ف1}ضربني معلمي: أحد الصبیان جاء إلى أبیھ یبكي وقال لھ

  .علیھ وسلم

إن المعلم إذا شاء أن ینجح في تعلیمھ، فعلیھ أن ال یظھر '': ویقول فیھ بدر ابن جماعة  

وإن ...للطلبة تفضیل بعضھم على بعض عنده في مودة أو اعتناء مع تساویھم في الصفات

  2''لصفة العدل یعوق العملیة التعلیمیةفقدان المعلم 

سمیة تطلق على النساء والرجال الذین یقومون بالتدریس لذلك فھو مزود والمعلم ھي ت  

باإلمكانات والخبرات التعلیمیة والتربویة التي تساعده في تحدید األھداف واستخدام الوسائل 

  .، لذلك نعت بمھندس العملیة التعلیمیة3التعلیمیة، وحسن اختیار أسالیب التقویم

ضروري، خاصة فیما یتعلق بالجانب النفسي للمتعلم ألن  لذا كان االھتمام بتكوینھ أمر  

المعلم یتعامل مع ذات بشریة ال مع آلة، وھذه الذات البشریة تختلف باختالف البیئة التي 

  .تربت وترعرعت فیھا سواء من الناحیة الدینیة أو العلمیة

 : المتعلم  -2

  المتعلم كائن حي نام متفاعل مع محیطھ، لھ موقفھ من النشاطات التعلیمیة، كما أنھ 

، وھو الركن األساسي في العملیة التعلیمیة باعتباره الفرد 4یعتمد على نفسھ في بناء معرفتھ

  بأسلوب منتظم أو یتعلم من خالل الخبراتالذي یلتحق بالمدرسة من أجل أن یتعلم 

                                                             

  1 .04، ص2008، 1وتنمیتھم، عالم الكتب الحدیث، عمان، ط سھیل أحمد عبیدات، إعداد المعلمین 
  2 ، دار النھضة العربیة، لبنان،)عربي، فرنسي، إنجلیزي(التربیة والتعلیم  جرجس میشال جرجس، معجم مصطلحات 
.501، ص2005، 1ط  
939، ص2009، 2معجم مصطلحات ومفاھیم التعلیم والتعلم، دار عالم الكتب، القاھرة، طینظر، مجدي عزیز إبراھیم،   3  
  4 . 20، ص2008، 1، دار النھضة العربیة، لبنان، ط2تعلیمیة اللغة العربیة، ج ینظر، أنطوان صیاح، 
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    1.خارج أسوار المدرسة الحیاتیة المباشرة 

 : البرنامج  -3

  وھي في األصل كلمة فارسیة  programmeكلمة البرنامج معربة من األجنبیة 

وتعني الخطة المرسومة التي تحدد مواعید القیام بعمل ما وكیفیة تنفیذه، '' برنامة''بلفظ 

الورقة أو واستخدمت ھذه اللفظة في مجال االحتفاالت والندوات وكانت تشیر إلى تلك 

البطاقة التي یدون علیھا أسماء المشاركین والمواعید التي تحدد سیر االحتفال، وأخذت 

اللفظة تنتشر في عدة مجاالت إلى أن وصلت إلى مجال التربیة وأصبحت تشكل بمفھومھا 

، فمن خالل البرنامج تحدد أوقات الدروس وینظم توزیع الخطة 2عمود العملیة التعلیمیة

ي ضوء متطلبات المنھاج التربوي المعمول بھ؛ فالمنھاج أشمل من البرنامج الدراسیة ف

األھداف، أسالیب التقویم، المحتویات : وبذلك فھو یختلف عنھ إلى أنھ یلتقي معھ في

والحدیث عن الفرق بینھما ھو موضوع في حد ذاتھ إال أنھ كان من الضروري ...الدراسیة،

   . غیراإلشارة إلى أن ھناك فرق بینھما ال

ونجد أن الباحثین والمھتمین بحقل التربیة والتعلیم أدلوا بآرائھم في تعریف البرنامج   

مخطط عام یوضع في '': ، لذلك یعرف بأنھ''خطة إجراءات''إلى أنھم یتفقون جمیعھم بأنھ 

وقت سابق، ویركز على عملیتي التعلیم والتدریس في مرحلة من مراحل التعلیم، بحیث 

  3.''راءات والموضوعات التي تنظمھا المدرسة خالل مدة معینةیلخص اإلج

مجموعة من الموضوعات الدراسیة تقدم لفئة من المتعلمین بغیة '': والبرنامج الدراسي  

تحقیق أھداف تعلیمیة مقصودة في فترة زمنیة محددة مع بیان عدد الساعات التي تقابل كل 

  .في األسبوع 4''موضوع

دراسي سیظل ویبقى في مد وجزر بین تصحیح لألخطاء المترتبة عن وھذا البرنامج ال  

المستجدات الجدیدة التي تتمخض عن اإلصالحات التي تمس المنظومة التعلیمیة والتي 

المكتسبات التعلمیة في ظل المقاربة بالكفاءات التي دخلت تركز في الوقت الحالي على دمج 

                                                             

  1 .854والتعلم، المرجع السابق، صمعجم مصطلحات ومفاھیم التعلیم ینظر، مجدي عزیز إبراھیم،  
  2 .126-125جرجس میشال جرجس، معجم مصطلحات التربیة والتعلیم، المرجع السابق، ص ص 
.196المرجع السابق، ص مجدي عزیز إبراھیم، معجم مصطلحات ومفاھیم التعلیم والتعلم،  3  
معجم مفاھیم ومصطلحات في العلوم التربویة، دار المیسرة، عمان، نواف أحمد سمارة، عبد السالم موسى العدیلي،   4  
.48، ص2008، 1ط  
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أدواتھا تقنیات وخبرات تعلیمیة تعلمیة متنوعة  حجرات التدریس وكانت بمثابة ثورة ثقافیة،

تھدف إلى تفعیل المواد الدراسیة عن طریق تحویل المعرفة النظریة إلى ممارسة عملیة في 

   1.الحیاة

والمرحلة االبتدائیة باعتبارھا أولى المراحل التعلیمیة التي تعالج المتعلم بالتربیة لھا   

ص حتى بكل مرحلة تعلیمة ابتدائیة، بحیث أن برنامجھا الدراسي الخاص بھا، والخا

المرحلة االبتدائیة تمتد على مدى ست سنوات وتبدأ في السادسة من العمر، وتتوزع على 

الحلقة األولى تنحصر في الصف االبتدائي األول والثاني والثالث، أما الحلقة الثانیة : حلقتین

یبدأ التنظیم المنطقي للعملیات العقلیة ، وفیھا 2فتنحصر في الصف الرابع والخامس والسادس

  . ، وقدراتھ العقلیة األخرى*عند التلمیذ حیث یبدأ بممارسة وتنمیة تفكیره

  

  

                                                             

، 2004الشفاف بمقاربة الكفاءات واألھداف، دار التنویر، الجزائر، ینظر، خالد لبصیص، التدریس العلمي والفني   1  
.90ص  
 2 .474ص ینظر، جرجس میشال جرجس، معجم مصطلحات التربیة والتعلیم، المرجع السابق، 
  العلمي، اإلبداعي: بھا العقل خبراتھ بطریقة جدیدة لحل مشكلة معینة، والتفكیر أنماط عدیدة منھا فالتفكیر عملیة ینظم *

.باره مھارةوما یھمنا في بحثنا ھذا ھو كیفیة إنماء التفكیر باعت...اإلبتكاري،    
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تشیر القراءات التاریخیة إلى أن فكرة تدریس التفكیر لیست بجدیدة، فھو  

م حیث 19یمارس منذ عصور غابرة إلى أن االھتمام بھ زاد مع بدایات القرن 

استھدفت دراسة العلوم الكالسیكیة والریاضیات القدرة على تقویة التفكیر من 

  .مكتسبةمنطلق أن الذكاء فطري في مھنة التعلیم ولیست 

 : النظریات األساسیة التي اھتمت بتعلیم التفكیر  - 1

مع بدایة النصف الثاني من القرن العشرین ازداد االھتمام العلمي بموضوع 

التفكیر والبرامج التعلیمیة الخاصة بھ من خالل إجراء البحوث الالزمة 

المنطلق ، ومن ھذا 1والتطبیقات التربویة والنفسیة بھدف تنظیمھ عند المتعلمین

ركزت جل النظریات التي اھتمت بالتعلم باعتبار أن تعلیم التفكیر یندرج ضمن 

التعلم، وبكیفیة تعلمھ سواء من خالل ما ھو مرتبط بالعامل المعرفي، وھذا ما 

أو من خالل ربطھ بتطور الذكاء ) الجشطالتیة(اھتمت بھ النظریة المعرفیة 

 .جة المعلوماتاالصطناعي وھذا ما اھتمت بھ نظریة معال

 :Motor théorie: النظریة السلوكیة 1-1 - 

باعتباره یدور  BEHAVIOR'' مفھوم السلوك''ترتكز ھذا النظریة على 

مجموعة من االستجابات الناتجة عن مثیرات المحیط الخارجي طبیعیا كان حول 

، لذلك فالتركیز األساسي عند أنصار ھذه النظریة منصب حول 2''أو اجتماعیا

السلوك حیث یرون بأن التفكیر لیس إلى حركة ویؤكدون على عدم وجود أي 

تفكیر بدون حركة سواء كانت حركة عضلیة أو غددیة، وحجتھم في ذلك أن 

الشخص عندما یفكر في مشكلة ما فإنھ یسجل نشاط كھربائي أو حركي 

، وعلى ھذا األساس فإن جل النظریات السلوكیة ركزت على ھاتھ 3)عضلي(

  :سلمة في تعلیم التفكیر، ومن بین أشھر النظریات السلوكیةالم

  

                                                             

لتفكیر بین النظریة والتطبیق، دار    1 ینظر، صالح محمد علي أبو جادو، محمد بكر نوفل، تعلیم ا
.29- 28، ص ص2007، 1طدار المیسرة، األردن،    

یقیة، دار ھومة، الجزائر، ط  لتطب للسانیات ا . 22، ص2009، 4صالح بلعید، دروس في ا 2  
لنفس المعاصر، دیوان المطبوع  ات الجامعیة، الجزائر،  ینظر، مصطفى عشیوي، مدخل إلى علم ا 3  
.217، ص2003، 2ط  
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 :نظریة االشتراك الكالسیكي  - 1- 1- 1

، حیث قام )Ivan Pavlov) (1936 -1849(ھي للعالم الروسي بافلوف 

قواعد نظریتھ انطالقا من تجربتھ المعروفة على الكلب، حیث بین أن بإرساء 

غیر الشرطیة فھي نتیجة لكل استجابة شرطیة منعكس شرطي أما االستجابة 

لمنعكس غیر شرطي وحینما طبقت النظریة في المجال المعرفي كان المجال 

التعلیمي األرض الخصبة لھا، حیث أكد بافلوف أن الطالب إن استجاب لقراءة 

كتاب فیھ وسائل تعلیمیة سیستجیب لقراءة كتاب آخر فیھ وسائل تعلیمیة أخرى 

 1التعلیمیة تدریجیا فیحدث عند الطالب االنطفاءأقل إلى أن تتالشى تلك الوسائل 

  .  الذي یتمثل في تالشي الرغبة في القراءة

 :نظریة االشتراط اإلجرائي - 2- 1- 1

أن معظم سلوك اإلنسان ھو '': حیث یرى BF. Skinnerھي للعالم سكینر 

، فمن 2''سلوك إجرائي محكوم بنتائجھ ولیس سلوكا استجابیا مستجرا بمثیرات

سكینر نظریتھ انطالقا من التجارب التي أجراھا على الحیوانات أما السلوك بنى 

في مجال تطبیقھا في المیدان التربوي، فیرى سكینر أن جل المشاكل الموجودة 

، وھذا ألن 3داخل الصف لھا حلول إذا تمعن في سلوك األطفال وأردنا تشخیصھ

  .الطفل صفحة بیضاء نكتب علیھا ما نشاء

 :لخطأنظریة المحاولة وا  - 3- 1- 1

'' I.Therondiaque'' إدواردثور ندایك'' نسب ھذه النظریة إلى عالم النفست  

یمثل االتجاه السلوكي في تفسیر التعلم حیث أكد على وجود ارتباطات بین  الذي

المثیرات واالستجابات انطالقا من التجارب التي قام بھا على أكثر أشكال التعلم 

                                                             

لنفس، مؤسسة ال  للغة وعلم ا   1 ، 2008، 1طریق للنشر، عمان، طینظر، نجاح كبة، مقاربات بین ا
.50ص  
لتربیة الخاصة،  قاتھ في مجال ا لنفس التربوي وتطبی  2  دار المیسرة، عمان تیسیر مفلح كوافحة، علم ا
.177، ص2007، 2ط   
.178المرجع نفسھ، ص  3  
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والخطأ، فالتعلم عنده ھو تغیر آلي في السلوك تمیزا أال وھو التعلم بالمحاولة 

  1.یؤدي إلى ترك المحاوالت الخاطئة بشكل تدریجي

  ولكن بالرغم من ما قدمتھ النظریة السلوكیة في تفسیر عملیة التفكیر باعتباره 

تعلما إال أن ھناك من یرد على ھذه النظریة بحجة أن عملیات التفكیر تحدث دون 

  .بدون سلوك ناتج عن تلك المثیرات، أي 2تسجیل أي نشاط

 : Gestalt Théorie): الجشطالتیة(النظریة المعرفیة  - 2- 1

من أھم النظریات التي اھتمت  *)Gestalt(الجشطالتیة  تعتبر النظریة    

بتفسیر عملیات التفكیر ونموھا عند الطفل من منطلق معرفي على عكس ما 

أن األطفال والراشدین والشباب  '': جاءت بھ النظریة السلوكیة، فھي ترى

یمتلكون طرق مختلفة في التفكیر فلیس ما یعرفھ الطفل اآلن أقل مما سیعرفھ في 

المستقبل فقط، بل إن ما سبق وأن عرفھ كان قد نظم في عقلھ بطریقة تختلف عن 

الطریقة التي نظم علیھا ما یعرفھ اآلن، وأن الحقائق التي تعلمھا سابقا من 

، وحجة أنصال ھذه النظریة 3''ببعضھا البعض كبنى معرفیة جدیدة خبرات ترتبط

في ذلك أن حل مشكلة ما یتطلب إعادة التنظیم إما بتغییر في شكل المعارف أو 

، وقد ظھرت النظریة الجشطالتیة في ألمانیا في نفس الوقت الذي 4في وظیفتھا

ھو ) Ferartimeماكس فرتایمر (ظھرت فیھ السلوكیة في أمریكا، ویعتبر 

) Kovakaكوفكا (و ) Kohlerكوھلر (المؤسس الحقیقي لھذه النظریة ثم نبعھ 

، ومن بین تطبیقاتھا في المیدان التربوي ھي مساعدة المتعلم kana(5كانا (و 

على ربط المادة التعلیمیة بأحداث الحیاة الیومیة، فالمواد الدراسیة تفقد جاذبیتھا 

                                                             

.187- 186المرجع نفسھ، ص ص  1  
لنفس المعاصر، المرجع السابق، ص  .218ینظر، مصطفى عشیوي، مدخل إلى علم ا 2  

ھا الشكل أو الصیغة أو الكل المنظم ویعر  *  Gestalt ف الجشتالت بأنھ كل كلمة ألمانیة یقصد ب  
.منسق أو منتظم تضفي علیھ سمة الكل وتمیزه عن مجموع أجزائھ  

لتربیة الخاصة،   قاتھ في مجال ا لنفس التربوي وتطبی المرجع السابق،تیسیر مفلح كوافحة، علم ا 3  
.2013ص  
لنفس المعاصر، المرجع السابق،   .220ینظر، مصطفى عشیوي، مدخل إلى علم ا 4  
یقاتھ في مج  لتربوي وتطب  5 ال التربیة الخاصة، المرجع ینظر، تیسیر مفلح كوافحة، علم النفس ا

.215السابق،    
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على حسب رأي  1المشكالت التي نواجھھاوإثارتھا إذا لم توظف في حل 

  . منظریھا

  Informations Processing Theory:نظریة معالجة المعلومات - 3- 1 

معالجة المعلومات لیس اسم یطلق على نظریة بعینھا بل ھي تسمیة عامة   

تطلق على مناحي النظریة التي اھتمت بكیفیة تتابع األحداث المعرفیة ومعالجتھا 

فھي اتجاه معرفي یسعى إلى دراسة الظواھر المعرفیة من خالل تتبع الخطوات 

ومات في الحاسوب، وھذا بالتسلسل والتنظیم والتكامل یحاكي نظم معالجة المعل

العملیات نظرا العتماده على الذكاء االصطناعي كمرجعیة من أجل فھم سیر 

  .المعرفیة اإلنسانیة

وتعود اإلرھاصات األولى لھذه النظریة بظھور اإلعالم اآللي والتطور   

السریع الذي شھدتھ نظم الحواسیب في عقد األربعینیات من القرن الماضي، 

كولوجیون بإجراء مقارنة بین العملیات المنطقیة التي یقوم بھا ولھذا قام السی

الحاسوب والعملیات المعرفیة التي یقوم بھا اإلنسان من أجل حل مشكلة انطالقا 

  :من المسلمة التي تبناھا أنصار نظریة معالجة المعلومات أال وھي

 ، وھذا ألن المعالجة المعرفیة اإلنسانیة تشبھ المعالجة التي تتم في الحواسیب 

الوظائف التي یؤدیھا النظام اإلنساني متشابھة لتلك الوظائف التي یقوم بھا 

  .الحاسوب

وإذا ما حاولنا على حسب أنصار ھذه النظریة تطبیق على المتعلمین من   

أجل زیادة نمو تفكیرھم، فھي تسمح بزیادة فعالیة الذاكرة واإلدراك من خالل 

ساھم في ذلك، وبما أن التفكیر نشاط عقلي یقوم بھ التركیز على المثیرات التي ت

الدماغ نتیجة تلقیھ لمثیر ما بالحواس فالبد من توجیھ ھذه المثیرات التي تخدم 

                                                             

لنفس التربوي النظر  عتوم، شفیق فالح عالونة، علم ا  1 یة والتطبیق، دار ینظر، عدنان یوسف ال
. 116، ص2005، 1المیسرة، عمان، ط  
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، وھذا التطبیق جاء نتیجة للمقارنة التي أجراھا منظروا معالجة 1عملیة اإلدراك

  .المعلومات على عمل الذكاء االصطناعي والذكاء البشري

) Haber Landھابر الند (السباق في وضع ھذه المقارنة ھو ومن كان   

  2.بین الذكاء االصطناعي والذكاء البشري

  الذكاء البشري  الذكاء االصطناعي

 أكثر سرعة في تنفیذ المھمات الصعبة

سھولة تخزین كمیة كبیرة من  

 المعلومات في وقت قصیر

محدودیة القدرة على حل المشكالت  

 .ذھنیة معقدة

عدم مراعاة للجوانب اإلنسانیة 

  .  واألخالقیة في التعامل

 أقل سرعة في تنفیذ المھمات الصعبة 

التدریب على تنمیة قدرات الذكاء  

 .البشري

یعتمد التخزین على عملیات ترمیز  

 .ومعالجة طویلة

قدرتھ على حل المشكالت الذھنیة  

 .المعقدة

الجوانب اإلنسانیة واألخالقیة مراعاة  

    .التعامل مع اآلخرینعند 

               

ھذه النظریات على اختالف توجھاتھا التقت في محور واحد ھو تعلیم   

التفكیر فتعلیمھ یستدعي معرفة كل ما أتت بھ ھذه النظریات، ألن المتعلمین 

  .یختلفون في مستویات التفكیر

 : طرائق تعلیم التفكیر - 2

إن مھمة القائمین على تعلیم التفكیر أشبھ ما تكون بمھمة فرقة موسیقیة،   

یؤدي فیھا كل فرد دوره لتنسجم وتتألف ھاتھ األدوار في النھایة لعزف نغمة 

موسیقیة، وھذا ما ھو حاصل مع تعلیم التفكیر، فالھدف والغایة التي تجمع 

                                                             

لنفس التربوي النظریة والتطبیق، المرجع   عتوم، شفیق فالح عالونة، علم ا ینظر، عدنان یوسف ال
.283السابق، ص 1  

.285صینظر، المرجع نفسھ،   2  
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تعددت وجھات النظر  المھتمین والباحثین ھو تنمیة التفكیر وتعزیزه ، لذلك

  .واآلراء حول تعلیمھ، وھذا من منطلق تعدد النظریات المھتمة بتنمیتھ

فمنھم من یفضل أن یكون تعلیمھ من خالل برامج قائمة بذاتھا، وآخرون   

یمیلون إلى تعلیمھ كمحتوى في المقررات الدراسیة، وبین ھذان الفریقان قام 

  .فریق تالت حاول التوفیق بین الرأیین

  : الرأي األول

یشیر أنصار ھذا الرأي إلى أنھ یجب تعلیم التفكیر كموضوع مستقل بذاتھ،   

في إكساب مھارة التفكیر بسبب وھذا ألن الدروس المستقلة تكون أكثر قوة 

احتمالیة تدریسھا من قبل المعلمین بصورة نظامیة، ومن بین المؤیدین لھذا 

مجموعة من الشروط لتعلیم التفكیر حیث یرى بأن ھناك '' Bayerالرأي بایر 

  :كموضوع مستقل ومن بینھا

 وعي المتعلمین باألنشطة والعملیات العقلیة التي یقومون بھا. 

 المحافظة على التركیز أثناء التعلم. 

 التدرب على المھارة المستھدفة بشكل متسلسل. 

  إتاحة الفرص من قبل المدربین للمتعلمین لتطبیق المھارة التي یتم

  1.تعلمھا

فقد طرح دروس  De Bonoأما من كان السباق لھاتھ الفكرة فھو دو بونو   

مخصصة معدة إعداد جیدا لتحقیق الغرض، فھو یرى بأنھ یمكن تعلیم التفكیر 

، فمن خالل ھذا المنحى یتحسن ...)لغة، تاریخ، فیزیاء(مثل تعلیم أي مادة أخرى 

تفكیر الطالب وتصبح العملیة مخططة، ومنظمة ومحققة ألھداف مقصودة بدال 

، لذا ظھرت 2التفكیر عبر المواد الدراسیة من العشوائیة التي یكون فیھا تعلیم

                                                             

علیم التفكیر بین النظریة والتطبیق،    1 المرجع  ینظر، صالح محمد علي أبو جادو، محمد بكر نوفل، ت
.46-45السابق، ص ص   

تفكیر، المرجع السابق، صینظر، مجدي عزیز إبراھیم،   .218المنھج التربوي وتعلیم ال 2 
CORT على أسلوب التعلیم باالكتشاف لتزوید ینسب إلى دي بونو ویركز ھذا البرنامج    برنامج   * 

المتعلمین بمجموعة من استراتیجیات التفكیر التي تمكن المتعلمین من التعامل مع المشكالت المتعددة التي تواجھھم، وھو 
].449صالح الدین عرفة محمود، [ درسا في التفكیر  60من أبرز برامج تعلیم التفكیر ویتكون من   
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وغیرھا من البرامج والكتب ذات  *)CORT(عدة برامج منھا برنامج كورت 

الطابع التجاري التي تھدف إلى تحسین أداء الطالب من منطلق المتعلمین یجدون 

صعوبة في تعلم كیفیة التفكیر في نفس الوقت الذي یتعلمون فیھ محتوى المادة 

وعلیھ توفر ھذه البرامج تدریبات مكثفة تتسمح لألطفال بالسیطرة على  الدراسیة،

حلولھا وبالفعل فإن األطفال یحرزون تقدما بالنسبة لھذه المشكالت، لكن أشار 

بعض النفسانیین من خالل مراجعة فعالیة ھذه البرامج أنھ لیس ھناك دلیل واضح 

د تحسن أدائھم في المھام على أن الطالب الذین درسوا أي من برامج التفكیر ق

، فحین تبقى الدروس المقترحة من قبل 1التي تختلف عن تلك التي تدربوا علیھا

ھاتھ البرامج عبارة عن تدریبات لھا حلولھا، لكن إذا ما وقع المتعلم في مشكلة 

  .معرفیة غریبة علیھ نوعا ما ھل یستطیع حلھا؟

  :الرأي الثاني

البرامج المستقلة یكمن ضعفھا في أن ما یتعلمھ الطالب أصحاب ھذا الرأي یرون أن   

في دروس التفكیر من المحتمل أال یتم نقلھ إلى مواد دراسیة أخرى، لذلك یعتقدون ألن 

، 2التفكیر یتطور بصورة أفضل من خالل استخدامھ ضمن البرنامج الدراسي المقرر

ل التلقین لذلك یصبحون أكثر فالتالمیذ قادرون على اكتساب وفھم الدروس المقررة من خال

إدراكا وھذا ما یسمح لھم بتنمیة تفكیرھم؛ فمثال تعلیم مھارة التفكیر عن طریق محتوى 

  :المادة الدراسیة یكون من خالل اإلجابة على األسئلة التالیة

 ما األسباب الممكنة في تحقیق المشكلة؟. 

 ما یمكن إیجاده من حلول؟. 

 لیھ؟ما الدلیل الذي یمكن الحصول ع. 

  وھذا ما یجعل بناء الدرس یصرف النظر عن القاعدة المأخوذة من محتوى المادة، لذا 

                                                             

Johnt Breuer ، 2000، 1محمد األنصاري، دار الشروق، الكویت، ط: تعلیم التفكیر، تر ، مدارس ینظر،    1  
.86-85ص ص   

علیم التفكیر بین النظریة والتطبیق،    2 المرجع  ینظر، صالح محمد علي أبو جادو، محمد بكر نوفل، ت
46.السابق، ص   
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، فقد أقرت البحوث التربویة على أن تعلیم 1اھتم المدرسون بتعلیمھ من خالل البرنامج

  التفكیر یتم عن طریق المنھاج والمواد الدراسیة، فالتلمیذ یتعلم التفكیر من خالل تحلیلھ

، فمثال في درس القراءة 2مواد الدراسیة وما تتضمنھ من أھداف سلوكیة ومعرفیةلمحتوى ال 

  : عملیة التحلیل تتطلب القیام بــ

 تحلیل الموضوع. 

 استخراج األفكار العامة واألفكار الجزئیة. 

 المقارنة بین األفكار من خالل أوجھ الشبھ وأوجھ االختالف. 

  المصطلحات من السیاقالقیام بعملیة االستنتاج لمعاني. 

  .وھذا ما یجعلنا نعلم التفكیر بشكل مباشر كجزء من برنامج نشاط القراءة

  أما المدرسة فتھدف إلى تعلم التفكیر تنمي العقل لذلك تدرس موضوعات من شأنھا 

أن تثیر العقل وتحفزه على التفكیر وبذلك ال یصبح مضمون المواد ھو الھدف، وإنما یكون 

في حد ذاتھا، ورغم ما یتیحھ محتوى المادة  3لب وجوھر مادتھا ھو الغایةالتفكیر من ص

الدراسیة من فرص لتعلیم التفكیر إلى أن أثره یبقى قلیل على تعلم التالمیذ وھذا ما أشارت 

التقلیدیة في فھم المادة المقروءة  إلیھ بعض البحوث التي أجریت على مھارات الدراسة

، وھذا الدراسة 4بحیث لم یكن ھناك سوى تأثیر قلیل لھذه المھارات على فھم المادة المقروءة

  .تشمل النطاق الذي أجریت فیھ ال غیر

  : الرأي الثالث

موقفا وسیطا في تعلیم التفكیر،  Fraseیقف أنصار ھذه الوجھة وعلى رأسھم فریز   

تعلیمھ بشكل مستقل أخذ منحى تكاملي على محتوى المواد الدراسیة المقررة حیث یرون أن 

وھذا ألن مھارات التفكیر تحتاج ألن تعلم مباشرة قبل أن تطبق في محتوى المواد الدراسیة، 

إلى أنھ ال بد أن یمتلك  Williamsوولیمز  Sternbergوفي نفس السیاق یشیر ستیر نبرغ 

ة الكافیة لتعلیم التفكیر من خالل المادة الدراسیة وھذا لیتمكنوا المعلمون والمتدربون الخبر

                                                             

.211-210ص التفكیر، المرجع السابق، صینظر، مجدي عزیز إبراھیم، المنھج التربوي وتعلیم    1  
.90، ص1996، 1ینظر، محمد عبد الرحمان عدس، المدرسة وتعلیم التفكیر، دار الفكر، عمان، ط  2  
.52ینظر، المرجع نفسھ، ص  3  

Johnt Breuer . 85، مدارس تعلیم التفكیر، المرجع السابق، ص ینظر،    4  
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، یعني أن 1من دمج ھذه المھارة في تعلیم مضمون المادة الدراسیة التي تقدم للمتعلمین

یوظف المتعلم ما اكتسبھ من تدریبات على البرامج المستقلة ضمن المحتوى التعلیمي 

لكن في إطار خطة مدروسة تسمح باكتساب مھارة الموجود في البرامج الدراسیة المقترحة 

  .التفكیر

ویبقى المنظرون والباحثون التربویون یراجعون أنجع الطرائق التي تساھم في تنمیة   

التفكیر ما دام ھذا سیزید في تحسین أداء التالمیذ معرفیا داخل المدرسة، ففي المدرسة جل 

 –قدم ضمن األنشطة التعلیمیة كالقراءة األسالیب باعتبار التفكیر جزء من المحتوى الم

یعلم خارج المحتوى الدراسي ضمن األنشطة كما أنھ ... -الریاضیات -التعبیر الشفھي

  .الالصفیة وھذا ما سنتحدث عنھ في تعلیم التفكیر داخل المدرسة

 :تعلیم التفكیر داخل المدرسة -3

  نظرا ألھمیة موضوع التفكیر كثر الحدیث عن العوامل التي تؤثر في تعلیمھ داخل 

القسم، فمعرفة ھذه العوامل تسھم في تنمیة تفكیر المتعلمین، ومن بین ھذه العوامل ما یتعلق 

  :بــ

  :البیئة المدرسیة -)1

بني على فالبیئة المدرسیة تلعب دورا مھما في تعلیم التفكیر، فالجانب األخوي الم  

أن '' ''Myersمایرز ''احترام اآلخر یسمح للمتعلمین بالتعلم والتطور فكریا لذا یقول 

محاوالت تشجیع النقاش والتفاعل داخل الصف یساعد المتعلمین على تنمیة قدرات 

، لذا البد أن یشعر التالمیذ باألمان واالحترام داخل ھذه الحجرة، والبعض یرى 2''التفكیر

لتي یتعلم فیھا التفكیر ال بد أن تكون غنیة بالمثیرات والوسائل التعلیمیة فمثال بأن البیئة ا

توفیر غرف تحتوي على تقنیات حدیثة تشجع المتعلم وتحفزه على التفكیر، باإلضافة إلى 

، وھذا ما یسھم في 3توفیر مكتبة تخدم المتعلمین وكذلك توفیر معارض للطلبة فیھا إبداعاتھم

  .إلبداعي عندھمتنمیة التفكیر ا

  

                                                             

.47، المرجع السابق، صبكر نوفل، تعلیم التفكیرینظر، صالح محمد علي أبو جادو، محمد    1  
.40، المرجع السابق، صینظر، صالح محمد علي أبو جادو، محمد بكر نوفل، تعلیم التفكیر  2  
215-213، ص ص 2004، 1مفھومھ، أسالیبھ، مھاراتھ، دار جھینة، عمان، ط: ینظر، محمود طافش، تعلیم التفكیر  3  
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  :المعلم -)2

المعلم ھو ركن العملیة التعلمیة فھو یساعد المتعلمین على تعلم التفكیر لذلك یتوقف   

نجاح تعلیمھ على نمط التفاعل الصفي الذي یقوده، ومن ھذا المنطلق أشار علماء النفس إلى 

لقسم لیضمن مجموعة من الممارسات التي ینبغي للمعلم أن یحرص على توافرھا داخل ا

  :نجاح تعلیم التفكیر لتالمذتھ، ومن بینھا

  المساعدة في إكساب المتعلم الثقة بالنفس وھذا من خالل إعطاء الفرصة في إبداء

 .حول الموضوعات المطروحة للنقاش1الرأي

 مراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین. 

  تكون مفتوحة لتثیر تفكیرھمطرح األسئلة التي تنمي التفكیر وھذه األسئلة یا حبذا أن. 

 یعطي فترة زمنیة مناسبة للتفكیر قبل المطالعة باإلجابة على السؤال المطروح. 

 من خالل استخدامھ لبرامج التفكیر المتنوعة 2أن یكون قادرا على تعدیل سلوك تالمذتھ. 

  : المتعلم -3

 العزیمة واإلرادة  أما المتعلم فالثقة بالنفس تأبى في الدرجة األولى ألنھا تكسبھ قوة

 .وتحمل المسؤولیة، وھذا ما یساعده على التعلم واالبتكار واإلبداع

 القدرة على إیجاد العالقات بین األشیاء بھدف إیجاد حلول بدیلة للمشكالت. 

  العلمیة والمنطقیة، وھذا یتأتى من خالل القدرة على محاورة اآلخرین وإقناعھم باألدلة

 .قشةتعلم مبادئ الحوار والمنا

 وھذه ھي سمة اإلبداع3االبتعاد عن التقلید األعمى وسلك منحى خاص بھ لیبرز ذاتھ ،. 

  وھذه العوامل ال بد منھا داخل القسم حتى یتم تعلم التفكیر، ومن المستحسن كما أشار 

بعض التربویین االبتعاد عن التلقین الذي یھتم بملء عقول المتعلمین بالمعارف والحقائق 

بد من توجیھ العمل على تنمیة وتعلیم التفكیر وھذا لیتمكن التلمیذ من مواجھة فقط، ولكن ال

متطلبات الحیاة المعاصرة سواء داخل المدرسة أو خارجھا، لذا طرحت عدة نماذج لتدریس 

                                                             

.214ینظر، المرجع نفسھ، ص  1  
  2 .216المرجع السابق، ص ینظر، محمود طافش، تعلیم التفكیر، 
.211ینظر، المرجع نفسھ، ص  3  
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في شكل درس 1م1985سنة '' COSTA''مھارة التفكیر داخل القسم، ومن بینھا ما عرضھ 

  .لتعلیم مھارة تفكیر

  المدخل             أسلوب التدریس         المخرج                     

    

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أكثر سأعرض الدرس المقترح الذي استھدف مھارة  ولكي یتضح ھذا النموذج  

  .التصنیف التي تعتبر مھارة من مھارات التفكیر

 المدخالت: 

یلفت المعلم انتباه التالمیذ إلى المھارة المقرر تدریسھا من خالل شرح سبب تعلمھا أو   

  ....نوعتبویب، مجموعة، فئة، : كیفیة االستفادة منھا، مع ذكر المرادفات اللغویة مثل

 عملیة التدریس : 

  :یعطي المعلم للمتعلمین قائمة بأسماء حیوانات ویطالبھم بإدراجھا في فئات كـ -1

  كلب               قطة        

  أسد                حمامة       

  غزالة             ذئب       

  :ع اآلتیةیطلب المعلم من المتعلمین أن یستحضروا أمثلة ویدرجوھا تحت األنوا -2

 .فواكھ جافة -

 .حمضیات -

 
                                                             

.127محمد عبد الرحمان عدس، المدرسة وتعلیم التفكیر، المرجع السابق، ص  1  

 إدخال المعلومات

 استعمال المعلومات من 
 ما وراء المعرفة الذاكرة قصیرة المدى

 استنباط لھ قیمة وأھمیتھ تطبیق وتقویم
 من قائمة البیانات
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 المخرجات: 

، مع مطالبتھم )1(طرح أسئلة فیما یخص الفئات التي تعرفوا علیھا في السؤال األول     

، وھذا لیتمكنوا من تطبیق 1بذكر حیوانات أخرى تندرج تحت التصنیف الذي تعرفوا علیھ

  .المھارة التي درسوھا

العمل بھ ھو الطریقة المثلى التي تساعد المعلم في ومھما كان النموذج المختار فحسن     

تعلیم أي مھارة من مھارات التفكیر، والمعلم وحده ال یستطیع مراقبة المتعلم إذا ما تمكن 

من ھاتھ المھارات بل مساعدة ووقوف األولیاء إلى جانب أبنائھم یسھم في ترسیخ ما 

  .اكتسبوه داخل المدرسة

  

                                                             

.131ینظر، محمد عبد الرحمان عدس، المدرسة وتعلیم التفكیر، المرجع السابق، ص  1  
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اإلنسان منذ الوھلة األولى التي ینفخ فیھا هللا تعالى من روحھ فیھ یبدأ یتكون حتى 

  العقليیصیر جنینا في بطن أمھ، وعندما یظھر للحیاة للمرة األولى تبدأ معھا عملیة النمو 

الذي یمر بمراحل تكون في بدایتھا مؤطرة من قبل األبوین وعند دخول الطفل إلى  

المدرسة یصبح نموه مراقب من قبل المعلم في إطار ما یقدمھ لھ المنھاج الدراسي ودرایتھ 

  .كذلك بالمراحل التي یمر بھا تطور تفكیر الطفل

    ): الطفل(المراحل النمائیة لتطور التفكیر عند المتعلم   -1

  اھتم الباحثون والمنظرون بالطفل وما یتعلق بھ خاصة ما یتعلق بالنمو الجسدي 

جان ''عند الباحثین السیكولوجیین وعلى رأسھم  1والعقلي، لذلك ظھرت عدة اجتھادات

في نظریتھ حول تطور التفكیر بحیث تعتبر أكثر النظریات '' Jean Piagetبیاجیھ 

النضج : یرى أن النظریات الكالسیكیة اھتمت بــ'' بیاجیھ''شیوعا في میادین علم النفس ألن 

البیولوجي، التفاعل مع البیئة الطبیعیة، التفاعل مع البیئة االجتماعیة، وأھملت عامل أساسي 

حاول أن یفسر عملیة النمو  2، وھو من خالل ھذا المفھوم*یدخل في النمو یدعوه بــ التوازن

    .المعرفي عند الطفل

  فاھیم نظریتھ التي یرى بأن لھا عالقة بمراحل تطور التفكیر عند ومن أبرز م

التمركز حول الذات، السیكما، اإلحیائیة، العملیة أو المالئمة، االستیعاب، : الطفل، ھي

وھذه المفاھیم تعتبر الدعائم األساسیة لنظریتھ سواء ما تعلق  ،3الالمركزیة والسیر العكسي

بالنمو اللغوي أو المعرفي وھذا نظرا لكونھ یرى بأن التفكیر مرادف للذكاء، واللغة، 

والمنطق، والمعرفة، بحیث أنھ یقسم ھذه المراحل وفق أعمار تقریبیة اقترحھا ھو، ویضع 

، والجدول الموالي یبین لنا ھذا التقسیم الذي كل مرحلة أمام العمر العقلي الموافق لھا

  .اقترحھ

  

    
                                                             

.  برزت عدة اجتھادات عند الباحثین ولعل أھمھا ما قدمھ برونو وفیجوتسكي وبیاجیھ  1 
لیة تقدمیة ذات منظوم ذاتي یعتبر عامل التوازن بمثابة الرابط الذي یجمع بین العناصر الثالثة، بحیث ھو عم*   

.المقلوبیةإلى تكییف الطفل مع البیئة وھذا یؤدي تدریجیا إلى اكتساب مفھوم وتھدف   
.إلى تكییف الطفل مع البیئة وھذا یؤدي تدریجیا إلى اكتساب مفھوم المقلوبیة  

.81، ص1995، 1ینظر، محمود محمد غانم، التفكیر عند األطفال، دار الفكر، عمان، ط  2  
.84-83ینظر، المرجع نفسھ، ص ص   3  
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  1:جدول المراحل النمائیة للتفكیر عند بیاجیھ

  المرحلة العمریة  المرحلة

   sensorimoteur périodes الحسیة الحركیة 

   prio opération périodesما قبل العملیات 

  concret operational périodesالعملیات المادیة 

  Formel o-périodesالعملیات المجردة  

  الوالدة إلى السنة الثانیة 

  .سنوات 2-7

  .سنة 11سنوات إلى  7

  .سنة 14سنة إلى  11

  

 :المرحلة الحسیة الحركیة  - 1-1

   2''المرحلة اللفظیة وقبل الرمزیة، فھي تسبق التعبیر بالكالم واستخدام الرموز''ھي 

الطفولة ویكون تفكیر الطفل فیھا حسیا حركیا ألن وھذا ألنھا تمتد من الوالدة حتى تمام 

تفكیره یرتكز أساسا على الصورة الحسیة الحركیة التي تنظم المعرفة الحسیة مما یؤدي إلى 

، حیث یبدأ الطفل بتطویر تفكیره من خالل االنتقال من التفكیر المنطقي البسیط سلوك تكیفي

  .للمحاولة والخطأ وھذا من خالل استخدامھ 3إلى التفكیر التحلیلي

  حیث یرى '' بقاء األشیاء''ومن بین المفاھیم التي تظھر عند الطفل في ھذه المرحلة 

أن إدراك الطفل الستمرار األشیاء غیر موجودة أمامھ في التوو اللحظة والمحافظة ''بیاجیھ 

العمر  ، فمثال لو حملت طفال صغیرا في ھذا4''على كینونتھا یتطور مع نھایة السنة األولى

  .بین یدیك لمدة دقیقة ثم وضعتھ أرضا فتراه یبكي وینظر إلى المكان الذي ھو فیھ

 :مرحلة ما قبل العملیات - 1-2

  : البعض یطلق علیھا مرحلة ما قبل التفكیر ویقسمھا بیاجیھ إلى فترتین

 من السنة الثانیة إلى السنة الرابعة: [ الفترة األولى:[ 

  ویطلق علیھا بیاجیھ ما قبل المفاھیم ألن فیھا تبدأ تتطور مھارات التمثیل التي یكون 

الطفل قد أرسى قواعدھا في المرحلة السابقة، ویبدأ الطفل باستخدام اللغة كوسیلة أساسیة 

أن الطفل یستطیع في المرحلة تصنیف األشیاء على '' بیاجیھ''لتمثیل العالم من حولھ ویعتقد 
                                                             

. 56ینظر، عدنان یوسف العتوم، شفیق فالح عالونة، علم النفس التربوي، المرجع السابق، ص  1  
. 82، ص1997، 2عبد الكریم الخالیلة، عفاف اللبابیدي، طرق تعلیم التفكیر لألطفال، دار الفكر، ط  2  
.57ینظر، ینظر، عدنان یوسف العتوم، شفیق فالح عالونة، علم النفس التربوي، المرجع السابق، ص  3  
.58المرجع نفسھ، ص  4  
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، فمثال لو أعطیتھ مجموعة من األشیاء الملونة وطلبت منھ 1د واحد أو صفة واحدةأساس بع

  .التقاط األشیاء ذات اللون األحمر فسینجح في ذلك

 من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة: [ الفترة الثانیة:[ 

  تسمى بالحسیة وھذا ألن الطفل یقوم فیھا ببعض العملیات الذھنیة كالعد وترتیب 

األشیاء ولكنھ ال یدرك المبادئ المستعملة إلنجاز ھذه العملیات ألن مفھوم التمركز حول 

، إال أنھ یتصادف 2یطغى علیھ باإلضافة إلى اإلدراك السطحي لألشیاء واإلحیائیة الذات

، فلو سألتھ مثال عن من أخوك؟ یقول لك علّي ثم تقول لھ من ھو أخو *والمشكلة المعكوسیة

، غیر أن تفكیر الطفل في ھذه المرحلة ینتقل من 3ال یعرف اإلجابة الصحیحةعلّي؟ فإّنھ 

یفتقر إلى الثبات والتنظیم فأحیانا التفكیر التحلیلي إلى التفكیر االستداللي إلى أن تفكیره 

  .، إال أنھ یحاول مرة أخرى4یسلك الطریقة المنطقیة وأحیانا أخرى یفشل

 :مرحلة العملیات المادیة - 1-3

  بعدما یصیر الطفل في المدرسة تتغیر نظرتھ حول التمركز حول الذات إلى اندماج 

مع اآلخرین فمن خالل ھذا االندماج یصیر الطفل قادر على التحدث بالبرھان لألسباب التي 

یسأل عنھا غیره، فمثال لو قلت لھ لماذا الشمس لم تشرق في الیوم؟، فیجیبك ألن الغیوم 

، كما أنھ یصبح قادرا على إجراء مجموعة 5ن اإلحیائیة واالصطناعیةوبھذا یبتعد عغطتھا 

ر كما أنھ یفھم العالقة بین الكل والجزء لحسابیة والتصنیف والقیاس والتناظمن العملیات ا

  .وھذا من خالل التطبیقات التي یقوم بھا في خضم النشاط الھندسي والحسابي في المدرسة

  
  
  
  
  
  

                                                             

  1 58مرجع السابق، المرجع السابق، صینظر، عدنان یوسف العتوم، شفیق فالح عالونة، علم النفس التربوي، ال 
، 2008ینظر، نایفة قطامي، تطور واللغة والتفكیر لدى الطفل، الشركة العربیة المتحدة للتسویق، مصر،  

. 231ص 2  
ھي القدرة على عكس الحوادث التي تمكن الطفل '': المعكوسیة یطلق علیھا البعض المقلوبیة ویقول فیھا بیاجیھ* 

.''من إتمام عملیة عقلیة وعكسھا عقلیا  
.68یوسف العتوم، شفیق فالح عالونة، علم النفس التربوي، المرجع السابق، صینظر، عدنان   3  
.89ینظر، محمود محمد غانم، التفكیر عند األطفال، المرجع السابق، ص  4  
العلوم التربویة، المرجع  ینظر، نواف أحمد سمارة، عبد السالم موسى العدیلي، معجم مفاھیم ومصطلحات في  5  

.149السابق، ص  
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  وفي ھذا السن كذلك یبدأ التمییز في الشریعة اإلسالمیة حیث أن الطفل في ھذه 

النبي صلى هللا علیھ وسلم في  المرحلة یكون سّنھ سبع سنوات وھو سن التمییز الذي ذكره

علِّموا أوالدكم الصالة إذا بلغوا سبعا، واضربوھم علیھا إذا بلغوا عشراً، وفّرقوا : [ قولھ

  ).رواه أبو ھریرة( 1]عبینھم في المضاج

 :مرحلة العملیات المجردة  -4

  تسمى بمرحلة العملیات األساسیة أو الشكلیة إلى أنھ اختار '' بیاجیھ''في نظریة 

ألن التعلیمات والنشاطات العقلیة تقترب كثیرا من ما ھو موجود في '' المجردة''مصطلح 

بالقدرة على التحلیل واالستدالل حیث ، ویتمیز التفكیر في ھذه المرحلة 2المنطق األساسي

 ،3أن األطفال قادرون على تولید أكبر عدد من الحلول واإلجابات المحتملة للمشكالت

التفكیر والمنطق االفتراضي، واتساع ''وتتمیز كذلك ھذه المرحلة بقدرة الطفل على 

  .4''العملیات المادیة في استنباط القوانین

نظریتھ إال أن الباحثین النفسانیین انتقدوه ألنھ أھمل إجراء ورغم ما قدمھ بیاجیھ في 

البحوث اإلمبریقیة في ظل مختلف الثقافات فبیاجیھ اقتصر تطبیق نظریتھ میدانیا على 

، فحین أجریت دراسات إمبریقیة ''جنیف''أطفال من ثقافة واحدة وبیئة معینة أال وھي مدینة 

، 5م1968م، ودراسة بوني 1985قدوري سنة في عدة بلدان فمثال في الجزائر دراسة 

  .على حسب ما ذكره مصطفى عشیوي

حیث أتى ببدیل لما ''  Bruner -برونر''ومن بین المنتقدین لـ بیاجیھ العالم األمریكي 

قدمھ بیاجیھ، فھو یقسم النمو المعرفي عند األطفال إلى ثالث مراحل انطالقا من نوع 

، وبما أن النظریات 6األطفال في تكوین تمثیالت عقلیة للعالمالعملیات العقلیة التي یستخدمھا 

النظریات اھتمت بنمو الطفل المعرفي فأصحابھا حاولوا أن یتخذوا من المدرسة المكان 

الذي تنمو فیھ ھذه العملیات والبنى المعرفیة لذلك صار من الضروري على المعلم اإلطالع 

                                                             

.4026صحیح الجامع، ص  1  
.63ینظر، عدنان یوسف العتوم، شفیق فالح عالونة، علم النفس التربوي، المرجع السابق، ص  2  
.86ینظر، عبد الكریم الخالیلة، عفاف اللبابیدي، طرق تعلیم التفكیر لألطفال، المرجع السابق، ص  3  
.90محمود محمد غانم، التفكیر عند األطفال، المرجع السابق، ص  4  
.65ینظر، مصطفى عشیوي، مدخل إلى علم النفس المعاصر، المرجع السابق، ص  5  
.  63ینظر، عدنان یوسف العتوم، شفیق فالح عالونة، علم النفس التربوي، المرجع السابق، ص  6  
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ة في تنمیة تفكیر المتعلم من مرحلة إلى علیھا واالستفادة منھا حتى یكون قادرا على المساھم

  .أخرى

  :دور المعلم في تنمیة تفكیر المتعلم -2

  إن أحد مظاھر التغیر في النمو المعرفي تتمثل في إكساب المتعلم طریقة التفكیر 

، فھو 1''التفكیر عملیة ینظم فیھا الفرد خبراتھ بطریقة جدیدة لحل مشكلة معینة''وبما أن 

یقوم باإلعداد، وبما أن المعلم عنصر من عناصر العملیة التعلیمیة وقائدھا بحاجة إلى من 

فھو الذي یعد ھؤالء المتعلمین ویزودھم بطرائق تفكیر جدیدة لذا ال بد لھذا المعلم أن یكون 

  .مؤھال لذلك وأن یتمتع بمجموعة من الصفات التي تجعلھ مدّرسا جیدا

  : الصفات األساسیة للمدرس الجید - 1-2

 جب أن یتمیز بالشخصیة القویة والموضوعیة والعدل ھذا من جھة، وم جھة أخرى ی  

 یجب أن یكون سوي الجسد ال تعیبھ تشوھات خلقیة باإلضافة إلى رتابة الھندام. 

  أن یكون متمكن من المادة الدراسیة التي یدرسھا من خالل حسن العرض والطالقة

 .اللفظیة واللغة السلیمة

  2التي تبرز من خالل ثقتھ بنفسھ، وبمھنتھ وبالمبادئ التي یحملھاأن یتصف بالكفاءة 

 .ویود غرسھا في تالمذتھ

  اإللمام بخصائص التفكیر ومھاراتھ، باإلضافة إلى ضرورة معرفة جل المستجدات

 .التربویة الحاصلة

 تشجیع التالمیذ على طرح األسئلة مع األخذ بعین االعتبار الفروق الفردیة.  

  وھذا یتجلى من خالل 3المناقشة الفاعلة إلنارة تفكیر المتعلمینالتركیز على ،

 .اإلنصات ألفكارھم وأرائھم

  على استخدام مھارات التفكیر كمن خالل توظیفھا تدریب المتعلمین علمیا ومنھجیا

عملیة التفكیر مساویة من حیث ''، إذ یعتبر كثیرا من المتعلمین 4العملیة التعلیمیة في

                                                             

.09عبد الكریم الخالیلة، عفاف اللبابیدي، طرق تعلیم التفكیر لألطفال، المرجع السابق، ص  1  
.19-18، ص 2000، دار غریب، القاھرة، )نحو تعلیم أفضل(ر، محمد سامي منیر، المدرس المثالي ینظ  2  
  3 .  68-67 ، ص2003، 1ینظر، جودت أحمد سعادة، تدریس مھارات التفكیر، دار الشروق، األردن، ط 
.235ینظر، محمد طافش، تعلیم التفكیر، المرجع السابق، ص  4  
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في (...) العملیات العقلیة األخرى كالتذكر، واالسترجاع، والتحلیل األھمیة لباقي 

 .ال بد من تعلمھا 1''حین أن التفكیر یتضمن عملیات عقلیة عدیدة

 ھذا خطأ، : ضرورة االبتعاد عن استخدام العبارات التي تحد من عملیة التفكیر مثل

: 2في طیاتھا اإلثابةمن أین أتیت بالفكرة؟، وكذا االبتعاد عن العبارات التي تحمل 

 .أحسنت، ممتاز، وغیرھا من العبارات المماثلة لھا

  حث التلمیذ على االستماع واإلنصات الجید من أجل التحكم في أفكارھم وفي

 .بھدف تكوین أساس متین للتفكیر 3المعرفة الواقعیة

  وإذا ما توفرت ھذه الصفات األساسیة في المعلم أسندت إلیھ صفة الكفاءة فأصبح 

معلما كفء قادرا على تعلیم التفكیر وتنمیتھ داخل أصوار المدرسة، وھذا المعلم یلجأ 

الستخدام عدة أسالیب لتنمیة تفكیر تالمذتھ تختلف باختالف الھدف المسطر، واألنشطة 

  .التعلیمیة المتناولة

    : األسالیب المستخدمة من قبل المعلم لتنمیة تفكیر التالمیذ - 2-2

  تعددت أسالیب تنمیة التفكیر بتعدد اتجاھات الباحثین فمنھا ما یستھدف السلوك ومنھا 

ما یستھدف المعرفة لذا تعددت استخدامھا ضمن العملیة التعلیمیة، ونذكر من بینھا ھذه 

أسلوب أنشطة التفكیر، أسلوب حل المشكالت، : األسالیب على سبیل المثال ال الحصر

، وغیرھا من  4ف، أسلوب لعب األدوار، أسلوب طرح األسئلةأسلوب التعلم باالكتشا

األسالیب التي اعتمدھا المربون، إال أننا نقتصر على عرض أكثر األسالیب استخداما من 

  .أسلوب حل المشكالت، وأسلوب طرح األسئلة: طرف المعلم في المدرسة أال وھي

 أسلوب حل المشكالت : 

  تفكیر تحت مھارة من مھارات التفكیر ال بد ینطوي كل أسلوب من أسالیب تنمیة ال

                                                             

.55، ص2006، 1سعید عبد هللا الفي، القراءة وتنمیة التفكیر، دار عالم الكتب، ط  1  
.  69ینظر، جودت أحمد سعادة، تدریس مھارات التفكیر، المرجع السابق، ص  2  
رؤیة تربویة معاصرة في تعلیم التفكیر وتعلمھ، دار عالم -ینظر، صالح الدین عرفة محمود، تفكیر بال حدود  3  

.360، ص2006، 1الكتب، القاھرة، ط  
.365ینظر، المرجع نفسھ، ص  4  
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متمكنا منھا، وبما أن حل المشكالت مھارة من المھارات ینبغي للمعلم أن  للمعلم أن یكون

یتعلمھا قبل أن یستخدمھا كأسلوب من أسالیب تنمیة التفكیر لذا سأحاول الربط بین ھذه 

    .المھارة واألسلوب

تلك المھارة التي تستخدم التحالیل ووضع فمھارة حل المشكالت تعرف على أنھا 

استراتیجیات التي تھدف إلى حل سؤال صعب أو موقف معقد أو مشكلة ما، أما بالنسبة 

، في حین 1للطلبة فھي عبارة عن إیجاد حل لمشكلة ما أو قضیة معینة أو مسألة مطروحة

عارف مكتسبة سابقة عملیة تفكیریة یستخدم فیھا الفرد ما لدیھ من م''أسلوب حل المشكالت 

، لذا فالمعلم علیھ أن یتخذ من 2''ومھارات من أجل االستجابة لمتطلبات موقف لیس مألوفا لھ

األسلوب طریق لتنمیة ھاتھ المھارة عند المتعلمین، ألن األسلوب في حد ذاتھ یتضمن 

  . المھارة على حسب التعریف المذكور سابقا

 :خصائص أسلوب حل المشكالت -

  :الیب یتمیز أسلوب حل المشكالت بجملة من الخصائص، نذكر منھاوكباقي األس

 دراسة طبیعة المشكلة والتعرف علیھا بوضوح. 

 تذكر المشكلة عبر مراحل حلھا. 

 االفتراضات القویة التي تؤدي إلى نتائج. 

 وھذا من 3القدرة على وضع الحلول بصورة توضح العالقة بین متغیرات المشكلة ،

 .ومراجعتھاأجل فحص الفروض 

  رغم تباین المربین حول الخطوات التي یسلكھا المتعلم للوصول إلى حل المشكلة إلى 

تبقى ھي األصل، وھي خمسة خطوات '' Dewey -دیوي''أن الخطوات التي اقترحھا 

  :رئیسیة

  :الحساسیة للمشكلة والشعور بھا :الخطوة األولى

  إما عن طریق الصور أو الرسوم وتتجلى ھذه الخطوة من خالل طرح المعلم للمشكلة 

  

                                                             

.469جودت أحمد سعادة، تدریس مھارات التفكیر، المرجع السابق، ص  1  
.382ینظر، صالح الدین عرفة محمود، تفكیر بال حدود، المرجع السابق، ص   2  
.83ینظر، المرجع نفسھ، ص  3  
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  .التي تجعل المتعلم على وعي بالموقف 1أو الخرائط أو األفكار أو المعلومات

    :البحث عن المعلومات والحقائق :الخطوة الثانیة

  .فالمعلومات تساعد على فھم المشكلة وتداعي تجسید لألسباب التي أدت لحدوث المشكلة

  :تحدید المشكلة :الخطوة الثالثة

  وھذا من خالل النظر إلى الحقائق المكونة للمشكلة ومعرفة العالقات بین أجزائھا 

  . وھذا لیسھل تحدید المشكلة 2وكیفیة تجمیعھا

  :الوصول إلى حكم أو قرار :الخطوة الرابعة

بعد أن یتم تحدید المشكلة یقوم المتعلم بفرض الحلول لھا واختیار ھذه الحلول، وھذا 

  .أو قرار نھائي للمشكلة بھدف الوصول إلى حل

  :تطبیق القرار :الخطوة الخامسة

  بعد قبول الحل النھائي من قبل المتعلمین جمیعھم ال بد للمعلم من أن یصنع خطة 

كیف : لتطبیق القرار، ولكن ھذا القرار ال بد أن یكون بمثابة إجابة على بعض األسئلة منھا

، وغیرھا من األسئلة 3ا لو فشل الحل؟یمكن تطبیق الحل بنجاح؟ كیف یمكن تقویمھ؟ ماذ

    .التي تساھم في حسن التخطیط للتطبیق

والمعلم إذا ما أحسن توظیف أسلوب حل المشكالت ضمن العملیة التعلیمیة سھل علیھ 

التعامل من جل مھارات التفكیر األخرى التي یود أن یعلمھا للتالمیذ، فأسلوب حل 

وإنما ھو أسلوب ال بد للمتعلم االستفادة منھ خارج المشكالت لیس طریقة تدریس وفقط، 

  .أسوار المدرسة في حیاتھ وانشغاالتھ

 أسلوب طرح األسئلة : 

تعد مھارة طرح األسئلة من األسالیب الشائعة لتنمیة التفكیر، وھذا ألنھا تثیر وتحفز 

 ديشارك ''التالمیذ على التفكیر، وھي العمود الفقري للعملیة التعلیمیة حیث یرى 

أن األسئلة الجیدة تعني التدریس الجید، ففي مھارة األسئلة یمكن القیام بالتدریس '' ''جارسون

                                                             

.480جودت أحمد سعادة، تدریس مھارات التفكیر، المرجع السابق، ص  1  
.383ینظر، صالح الدین عرفة محمود، تفكیر بال حدود، المرجع السابق، ص    2  
.483-482مھارات التفكیر، المرجع السابق، صجودت أحمد سعادة، تدریس   3  
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، ویستخدمھا المدرس في الغالب لتنمیة التحصیل والسلوك والتفكیر باعتبارھا 1''الراقي

   .التي یتعامل معھا 2األدلة السھلة والمتاحة لدیھ في معرفة جل المستویات المعرفیة

  األسئلة الجیدةخصائص:  

 أسلوب طرح األسئلة باعتباره طریقة تدریس ال بد أن یتمیز بمجموعة من الخصائص

   :نذكر منھا

  الوضوح في الصیاغة اللغویة؛ بحیث أن السؤال یجب أن ال یعتریھ أي غموض أو

تأویل بعید عن المطلوب لذا ال بد أن تكون الكلمات سھلة بسیطة تفي بالغرض 

 .المطلوب

 ز في صیاغة السؤال؛ وھذا ألن األسئلة الطویلة تتطلب من المتعلمین تذكر كل ما اإلیجا

 .یعرفونھ عن المطلوب

 3ضرورة التدرج في طرح األسئلة؛ فتكون السھلة أوال والمتوسطة ثانیا والصعبة ثالثا ،

 .وھذا مراعاة لمختلف مستویات التالمیذ فھناك الذكي والمتوسط والضعیف

 اإلدراكیة المتوقعة من التالمیذ أن تتضمن العملیات. 

 أن تثیر في التالمیذ حب االستطالع والبحث. 

 وھذا ما یسمح باكتشاف 4تتیح الفرصة للتوصل إلى التفكیر اإلبداعي واالبتكاري ،

 .قدرات التالمیذ

 تصنیف األسئلة : 

  تعددت األھداف التي یسعى إلى تحقیقھا المعلم من خالل المسائلة وھذا التعدد أدى 

والباحثین إلى تصنیف األسئلة على حسب األھداف، إلى أن المعلم یستخدم بكثرة بالمربین 

  :األسئلة التي تندرج تحت التصنیفات اآلتیة

  

  

                                                             

،2004، 1محمد صالح خطاب، استخدام أسئلة عملیات التفكیر العلیا في التعلیم الصفي، دار المیسرة، عمان، ط  1  
.26ص  

.38نحو تعلیم أفضل، المرجع السابق، ص ینظر، محمد سامي منیر، المدرس المثالي  2  
.371ینظر، المرجع نفسھ، ص  3  
.39ینظر، محمد سامي منیر، المدرس المثالي، المرجع السابق، ص  4  
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    1:تصنیف األسئلة حسب نوع اإلجابة - أ

وھي في الغالب أسئلة یطرحھا المعلم على تالمذتھ بھدف تنمیة مھارة التذكر أو   

مھارة المقارنة وھذا ألن ھذا النوع من األسئلة یتضمن مجموعتین،  االسترجاع لدیھم وكذا

  .مجموع األسئلة المحددة ومجموعة األسئلة المقترحة

  2:مجموع األسئلة المحددة

 عدد أربع فوائد ألشجار. 

 ما عاصمة الجزائر؟. 

 وازن بین فصل الشتاء وفص الربیع. 

  3:مجموع األسئلة المقترحة

  بأن اللغة العربیة ال تواكب التقدم العلمي الحالي؟كیف ترد على القائلین. 

 تصور ماذا یمكن أن یحدث لو أصبحت األمطار تسقط في الصیف بدال من الشتاء. 

  :تصنیف األسئلة حسب نوعیة العمق الذي تھدف إلیھ -ب

وھي أسئلة تتطلب تفكیر أعمق وإجابة أشمل، وتكون في الغالب ضمن المناقشات   

بأنھا األسئلة التي تأخذ بید ) Mcknightمكنایت (رف الصف، ویرى التي تجري داخل غ

  .من أسئلة التصنیف األول 4المتعلم إلى أبعد من األمور البدیھیة البسیطة وتنقلھ إلى عمق

وھذین التصنیفین من أكثر األسئلة استخداما لتنمیة تفكیر المتعلم في المرحلة االبتدائیة من 

  .قبل المتعلمین

األسالیب التي استخدمھا المربون إال أن المعلم یقف عاجزا أمام تطبیقھا ورغم ھذه   

داخل القسم وھذا نظرا لنقص التأھیل من جھة وإلى البیئة االجتماعیة والثقافیة للمتعلمین من 

جھة أخرى، ودور المعلم ال یفي الغرض منھ إال إذا تضافرت جھود أولیاء األمور معھ، 

مھامھ التربویة التعلیمیة على أكمل وجھ ال تكتمل إلى إذا ما  ألن المعلم وإن كان یؤدي

  .ساعده في ذلك البیت األمل المتعلم

  
                                                             

.373 جودت أحمد سعادة، تدریس مھارات التفكیر، المرجع السابق،ینظر،   1  
.30عملیات التفكیر في التعلیم الصفي، المرجع السابق، ص ، محمد صالح خطاب، استخدام أسئلةینظر  2  
.378-377ت التفكیر، المرجع السابق، ص ینظر، جودت أحمد سعادة، تدریس مھارا  3  

.380ینظر، المرجع نفسھ، ص   4  
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  :مساھمة المنھاج الدراسي في تنمیة تفكیر المتعلم -3

إن كان موضوع التفكیر كان یمثل الشغل الشاغل للعاملین في مجال المناھج   

نطلق تحسین المردود التعلیمي للمتعلمین الدراسیة، لذلك حاولوا االھتمام بتحسینھ من م

فالمنھاج الدراسي بمراعاتھ لعلمیة النمو المعرفي التي یمر بھا المتعلم یسھم بذلك في نماء 

تفكیره من مرحلة إلى أخرى، وقبل التوغل في مساھمتھ في تنمیة التفكیر ال بد أن نقف عند 

  .بعض تعاریفھ

 تعریف المنھاج الدراسي : 

  اھتم العدید من الباحثین والمربین بالمنھاج التربوي منذ القدم إال أن التعریفات كانت 

جلھا ترتكز على ما ھو أساسي فیھ، وھذه التعاریف في الغالب تبدأ بالتعریف اللغوي قبل 

  .االصطالحي

 :فنقول َنَھَج الطریَق أي وّضحھ، وجمعھ'' َنَھجَ ''بالمنھج في اللغة مأخوذ من الفعل   

َنھجات، وُنُھج، وُنُھوج، ونقول طرق نْھَجة وسبیل َمْنَھُج كالَنْھِج، وَمْنَھَج الطریق أي وضحھ 

 لُِكلِّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعةً { : والِمْنَھاُج كالَمْنَھِج في التنزیل حیث یقول هللا سبحانھ وتعالى

  .الشخصالذي یسلكھ  2، والمنھاج بھذا ھو الطریق الواضح1}ااجً ھَ نْ مِ وَ 

المشتق من الكلمة ''  curriculumالمصطلح اإلنجلیزي ''ویقابل ھذا المعنى   

التي تعني میدان السباق، ویمكن رّده إلى أصولھ الیونانیة على أساس  ’’currer’‘الالتینیة 

، 3''تبعا لطریقة curriculumأّنھ مشتق من كلمتین یونانیتین تبعا وطریقة، لذا تعني لفظة 

  .ھاج الدراسي بھذا المعنى ھو الطریق الذي یتبعھ المعلم والمتعلملذلك فالمن

أما في االصطالح فالمنھاج یحمل مفھومین، مفھوم تقلیدي وآخر حدیث، فالمنھاج   

مجموع المعلومات والحقائق والمفاھیم واألفكار التي یدرسھا الطلبة ''بمفھومھ التقلیدي یعني 

، وھنا یكون المنھاج 4''ھا بمقررات الدراسیةفي صور مواد دراسیة أصطلح على تسمیت

جمیع الخبرات الثقافیة ''مرادف للمقرر الدراسي أما  المفھوم الحدیث للمنھاج یعني 

                                                             

.48سورة المائدة، اآلیة   1  
عامر : لسان العرب، تحابن منظور، جمال الدین أبي الفضل، محمد بن مكرم األنصاري اإلفریقي المصري،   2 

.447، ص2003، 1، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط2أحمد حیدر، المجلد   
.2934، ص2007، 1عالم الكتب، طمجدي عزیز إبراھیم، موسوعة المعارف التربویة، دار   3  
.17، ص2005، 1إیناس عمر محمد أبو حتلة، نظریات المناھج التربویة، دار صفاء، عمان، ط  4  
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التي یكتسبھا المتعلم داخل المدرسة وخارجھا مضاف (...) واالجتماعیة والریاضیة والفنیة 

  . المقترحة 1''األھداف التربویةإلیھا أنواع النشاطات والممارسات التي تسھم في تحقیق 

وبھذا المفھوم اختلف المنھاج عن المقرر الذي یھتم بتحدید مضامین المنھاج إذن   

المنھاج لیس مواد دراسیة تقدم للمتعلمین بل ھو أشمل من ذلك، بحیث یتضمن األھداف 

 ، أي أنھ بناءه موضوعاتي یشمل جل األھداف2المحتوى، وأسالیب التدریس والتقویم

المسطرة لذلك، نجد بأن إعداده ال یقتصر على المعلمین أو المفتشین التربویین وفقط، وإّنما 

یشترك في إعداد مجموعة من المختصین، لسانیین، ونفسانیین، ومعلمین، ومفتشین، 

  .وغیرھم

تكون قادرة على تربیة أجیال مبدعة إذا ) بمفھومھا الحدیث(وھذه المناھج الدراسیة   

  :لىما انبنت ع

  ،فلسفة واضحة، ورؤیة مستنیرة ألبعاد التاریخیة والجغرافیة، والحضاریة

 .والثقافیة والدینیة للمجتمع

  نظرة تحلیلیة ناقدة لنماذج المناھج في البلدان الراقیة للتعرف على أوجھ التشابھ

، وھذا لنأخذ منھم ما ینفعنا ونترك ما یتعارض 3واالختالف بین أھدافنا وأھدافھم

 .تمعنامع مج

  التنویع في طرق التدریس نظرا لطبیعة المتعلمین، فھناك طرق تعلیمیة تستند إلى

، وھناك طرق تعلیمیة أخرى 4الوسائل التعلیمیة كي یتعلمھا ویفھمھا المتعلمون

 .  تعتمد على المجرد أكثر من المحسوس

 ل ، وھذا من خال5القدرة على تحفیز تفكیر المتعلم بما یتناسب وعمره العقلي

 .عرض مادة دراسیة مرنة وصالحة لتنمیة التفكیر

وھذا المناھج الدراسیة تسھم بطریقة أو بأخرى بتنمیة تفكیر المتعلم من خالل 

  :مراعاتھا لـ
                                                             

  1 .2935المرجع السابق، ص مجدي عزیز إبراھیم، موسوعة المعارف التربویة، 
  2 2004، 1أسس بناء المناھج التربویة وتصمیم الكتاب التعلیمي، دار المیسرة، عمان، ط ینظر، محمد محمود الخوالدة، 

.19ص  
.234ینظر، محمود طافش، المرجع السابق، ص  3  
.30-31المرجع السابق، ص ص  إیناس عمر محمد أبو حتلة، نظریات المناھج التربویة،  4  
.235مرجع السابق، صینظر، محمود طافش، ال  5  
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 .الفروق الفردیة  - أ

 .األنشطة التعلیمیة المقدمة   - ب

 : الفروق الفردیة  -  أ

  إن الطفل والمنھج حدان لعملة واحدة، إنھا عملیة ''": J.deweyجون دیوي ''یقول 

إعادة بناء مستمرة تبدأ من خبرات الطفل الحالیة لتصل إلى ما یمثل بمتون منظمة من 

النفسیة، (، فعملیة إعادة البناء تشمل جّل الخصائص 1''(...)الحقائق والتي نسمیھا الدراسات 

م لھ مستوى نمائي خاص بھ لذلك یختلف النمو من للمتعلمین، فكّل متعل) المعرفیة، الجسمیة

  .فرد إلى آخر وھذا ما أقرتھ البحوث التربویة

فكل طفل لھ عمره الخاص في المشي، الكتابة والكالم إذن ال یجوز افتراض تساوي   

، 2األطفال في مراحل نموھم العقلیة بل البد من االعتراف بوجود ظاھرة الفروق الفردیة

للمنھاج الدراسي أن یلیھا االھتمام من خالل ما یتضمنھ من نشاطات متنوعة التي  لھذا البد 

تمس بدورھا مختلف مستویات التالمیذ، والتي ال بد من إتاحة الفرصة للمعلم كي یتعرف 

  .، أي على المرحلة التي توصل إلیھا كل تلمیذ في جوانب نموه المختلفة3علیھا بدقة

على حسب ما ذكره  –) مرحلة الثانویة(لمنھاج الدراسي ولكن إذا ما نظرنا إلى ا  

حیة المعرفیة، والمنھجیة، واألھداف التربویة تتالئم سنجد بناؤه من النا -بلعید بلقاسم

والمستوى الثقافي العام للمتعلمین والمعلمین، ولكن إذا ما خصصنا المستوى الثقافي للمتعلم 

وق الموجودة عند المتعلمین وھذا ما أھملھ المنھاج والمعلم فسنجد خلل بین تلك القدرة والفر

الدراسي، وإذا ما أردنا التمثیل لھذا في الواقع فسنجد متجلي في سوء التوجیھ نحو الشعب، 

فالتوجیھ البد أن یكون أساس مستوى ذكائي أو كفاءاتي وفق استعدادات المتعلمین إلى أن 

المنھاج الدراسي، وھذا ما یطرح بعض في التوجیھ ال نلحظھا في مراعاة ھاتھ النقاط 

، وھذا 4اإلشكاالت في العملیة التعلیمیة كعدم إستعدادیة أو قابلیة المتعلمین نحو ھذا التوجیھ

  .ما أصبح یؤثر سلبا على العملیة التعلیمیة

                                                             

.125صمجدي عزیز إبراھیم، موسوعة المعارف التربویة، المرجع السابق،   1  
.18، ص1983، 1المنھج التعلیمي، دار الرائد العربي، بیروت، طینظر، جبرائیل بشارة،   2  

.18، صالمرجع نفسھ  3  
  4 ، في ثانویة إدریس سنوسي09:00، على الساعة 24/04/2013یوم  لقاء مع أستاذ التعلیم الثانوي بلعید بلقاسم 

.والیة مستغانم  
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 : األنشطة التعلیمیة المقدمة  - ب

  ط ھو ناشط أي ، والنشا''نشط''نشاط في القاموس المحیط یعود إلى الفعل ''أصل كلمة 

طابت نفسھ للعمل وغیره، والنشاط التعلیمي ھو ذلك البرنامج الذي تنظمھ المدرسة متكامال 

مع البرنامج التعلیمي، بحیث یحقق أھداف تربویة سواء تعلقت بتعلیم المواد الدراسیة أو 

، ویكون النشاط 1اكتساب مھارة داخل الصف على أن یؤدي ذلك إلى نمو تفكیر التلمیذ

تعلیمي إذا قام بھ المعلم، ویكون تعلّمّیا إذا قام بھ المتعلم والنشاط التعلیمي ھو وسیلة للنشاط 

، ألن التعلیم مھنة یمارسھا المعلم بید أن التعلم سلوك یمارسھ ویحاول أن یكتسبھ 2التعلّمي

  .المتعلم

طور وتنمو التعلمیة ركن أساس في عملیة التفكیر بحیث تت/ وھذه األنشطة التعلیمیة    

ھذه المھارة من خالل ممارسة ھاتھ األنشطة المختلفة لذلك تعددت ھذه األنشطة المساھمة 

، وسأحاول أن أربطھا بجل األنشطة الصفیة 3في التفكیر من أنشطة تخیلیة، لفظیة، وشكلیة

  . والالصفیة المقدمة داخل الصف وفق ما یتضمنھ المنھاج الدراسي

  : األنشطة التخیلیة -1-ب

تسھم في تنمیة وتوسیع خیال التالمیذ وتتجسد من خالل نشاط التعبیر الشفھي، والتربیة 

یطلب من التالمیذ تخیل حوار یدور بین شجرة وإنسان فھنا : الفنیة، والتعبیر الكتابي فمثال

سنجد أن التالمیذ سیبدعون في الكالم الذي ستقولھ الشجرة من منطلق أن الشجرة شيء 

  .جامد

  :ألنشطة اللفظیةا -2-ب

تسمح للمتعلم بامتالك وتكوین أكبر قدر من الكلمات وھذا من خالل استعمالھ لقاموسھ 

ستخراج في ا: اللغوي، وتتجسد غالبا في النشاط القرائي عند التعامل مع النص فمثال

  .مرادفات الكلمات وأضدادھا، أو الكلمات التي تبدأ بالھمزة على سبیل المثال

  

  

                                                             

.315ینظر، صالح الدین عرفة محمود، المرجع السابق، ص  1  
.81المرجع السابق، ص إیناس عمر محمد أبو حتلة،  2  
.324-323ینظر، صالح الدین عرفة، المرجع السابق، ص  3  
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  :األنشطة الشكلیة -3-ب

تسمح للمتعلم بإعطاء لمسة  بإعطاء لمسة إبداعیة عند نقل األشكال والرسوم وتكون     

ھذه األنشطة في الغالب متجسدة في الریاضیات، والتربیة الفنیة حیث یقوم التالمیذ بإكمال 

  .بعض الخطوط واألشكال الھندسیة

متعلم أن یطور تفكیره، فما تطمح لھ التعلمیة یستطیع ال/ ومن خالل األنشطة التعلیمیة

المقاربة الجدیدة في ظل اإلصالح ھو كیفیة بناء المعرفة ال المعرفة المتجسدة في المادة 

الدراسیة، لذا تنقسم األنشطة التعلمیة إلى صفیة؛ والتي تشمل تالمیذ صف معین فحسب، 

رحالت تعلیمیة تسھم  واألنشطة الالصفیة؛ والتي تشمل جل تالمیذ المدرسة وھي عبارة عن

في ربط المتعلم ببیئتھ الواقعیة، كما تعرفھ على واقع من عاش قبلھ من خالل زیارتھ 

للمواقع األثریة والمتاحف كي یستفید من تجارب من سبقھ، وھذا التقسیم لألنشطة یتضح 

   1:بشكل جلي في المخطط اآلتي

  :التعلمیة/ مخطط عرض النشاطات التعلیمیة

  

       

    

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  نشاط مدر
  

      

                                                             

.321ینظر، صالح الدین عرفة محمود، المرجع السابق، ص  1  

التعلیم والتعلمنشاطات   

 تعلیمیة

 ال صفیة صفیة ال صفیة صفیة
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المرحلة االبتدائیة ھي أولى المراحل التي تعالج التلمیذ بالتربیة، وتبدأ في الغالب من 

السن السادسة إلى السن الثانیة عشر من عمر التلمیذ، لذا یكون ھذا التلمیذ قد أرسى أولى 

المھارات اللغویة التي یتجسد من خاللھا تفكیره عبر أنشطة لغویة مقررة ضمن ھذه السنة، 

جلھا مرتبطة بالنص، ألن المقاربة المعتمدة تعتمد على النص كنواة أولیة تنطلق منھا وھي 

  .األنشطة اللغویة

 : األنشطة اللغویة في السنة الرابعة ابتدائي -01

تـأخذ األنشطة اللغویة في السنة الرابعة ابتدائي حصة األسد حیث تشتمل على إحدى 

دقیقة من الحجم الساعي للتوزیع  15ساعات و 8عشر حصة في األسبوع أي ما یعادل 

  :الزمني الموضح في الجدول اآلتي

  1:جدول توزیع األنشطة اللغویة في األسبوع

  الحجم الساعي  عدد الحصص  األنشطة اللغویة

  د 30سا و 01  02  تعبیر شفوي/ قراءة

  د 30سا و 01  02  قواعد نحویة/ قراءة

  د 30سا و 01  02  قواعد صرفیة وإمالئیة/ قراءة

  د 45  01  تعبیر كتابي

  د 45  01  محفوظات

  د 45  01  مطالعو موجھة

  د 45  01  إنجاز مشاریع

  د 45  01  نشاط إدماج

  دقیقة 15ساعات و 8  11  المجموع

  
وكي تتضح معالم ھاتھ األنشطة المقررة ارتأیت عرض كل نشاط لغوي مرفق بالكفاءة 

  . الختامیة المراد تحصیلھا منھ في نھایة الموسم الدراسي

  
                                                             

.11، ص2012دلیل كتاب اللغة العربیة، السنة الرابعة ابتدائي، جوان،   1  
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 :نشاط القراءة .1

لما تدل (..) وفھم وتفسیر التعرف على الرموز الكتابیة ''القراءة بمفھومھا العام ھي 

خاللھا یستطیع أن یفھم المعنى العام للنص انطالقا من ، والمتعلم من 1''علیھ ھذه الرموز

القراءة النموذجیة للمعلم، أي من خالل قراءتھ الصامتة للنص، والكفاءة الختامیة لھذا 

النشاط ھي فھم المتعلم لما یقرأه كما یستكمل التحكم في آلیات القراءة، وھذا لیتوصل إلى 

  .یھا في السنة الرابعة ابتدائيالتي ُیرّكز عل 2اكتشاف خطاطة النص الوصفي

    : نشاط التعبیر الشفھي .2

یأتي نشاط التعبیر الشفھي بعد حصة القراءة األولى وھذا لیستمر التالمیذ ما فھموه 

من مضمون النص عن طریق إعادة بناءه في شكل معلومات یتبادلونھا فیما بینھم أو مع 

بر بھا المتعلم عن المعاني الداخلیة بعد ھو لغة منطوقة یع''أستاذھم، والتعبیر الشفھي بھذا 

، لذا فالكفاءة الختامیة المرجو تحقیقھا من ھذا النشاط ھي 3''اختیاره لألصوات المناسبة لھا

بلغة سلیمة منظمة  4أن یفھم المتعلم ما یسمع من معلومات ویصدر في شأنھا ردود أفعال

  .األفكار

 :نشاط القواعد النحویة .3

  یعرف ھذا النشاط باسم الرافد اللغوي باعتبار أنھ مرتبط بالنص ویتخذه سند للتطبیق 

وھذا على عكس ...واستخراج المضامین المعرفیة كأنواع الكلمة، الجملة الفعلیة، الفاعل، 

ما كان في النظام السابق، بحیث توظف القواعد النحویة في االستعمال إما في التعبیر 

الكتابي، إال أن الھدف الذي تطمح للوصول إلیھ المناھج الدراسیة في ظل ھذا الشفھي أو 

النشاط ھو قدرة المتعلم على صحة الضبط وتألیف الجمل والعبارات تألیفا خالیا من الخطأ 

  . وھذا لیتأتى لھ كتابة أو تحریر نص بدون أخطاء نحویة 5النحوي

  

  

                                                             

  1 .97، ص2007، 2ط عبد هللا علي مصطفى، مھارات اللغة العربیة، دار المیسرة، األردن، 
.148، ص2011للتعلمات مرحلة التعلیم االبتدائي، مادة اللغة العربیة، جوان، ینظر، التدرج السنوي    2 
  3 .183ص، 1997، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، حسن عبد الباري عصر، تعلیم اللغة العربیة 
.149المرجع السابق، ص ینظر، التدرج السنوي للتعلمات مرحلة التعلیم االبتدائي،  4  
.142، ص2004، 3طرائق تدریس اللغة العربیة، دار یزید، األردن، طینظر، عبد الرحمان السفاسفھ،   5  
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 :اإلمالئیة:/ نشاط القواعد الصرفیة .4

  شاط القواعد الصرفیة في السنة الرابعة ابتدائي عموما على تصریف األفعال یرتكز ن

األمر مع جمیع الضمائر، ولكن بالتدرج حیث یكون  -المضارع–في الزمن الماضي 

تصریف األفعال في البدایة مرتكز على ضمائر المتكلم، وبعدھا ینتقل المعلم لیرّكز على 

وفیما یخص الكفاءة الختامیة فھي قدرة المتعلم  ضمائر المخاطب وتلیھا ضمائر الغائب،

  .على تصریف الضمائر في األزمنة التي یتواصل فیھا

تحویل ''أما نشاط القواعد اإلمالئیة فیرّكز المعلم من خاللھ على الكتابة ألن اإلمالء   

لألصوات المسموعة إلى رموز مكتوبة على أن توضع ھذه الحروف في مواضعھا 

، انطالقا من أن ما یقدم للمتعلم في ھذه السنة ھو اإلمالء المنظور 1''كلمةالصحیحة من ال

حیث یعرض المعلم قطعة إمالء على التالمیذ لقراءتھا وفھمھا ثم یحجبھا عنھم ویطالبھم 

بإعداد كتابتھا على الدفتر، ومن بین الدروس اإلمالئیة المقترحة نجد التاء المربوطة، التاء 

  ...ھمزة بمختلف مواطنھا، كتابة االسم الموصول،المفتوحة، كتابة ال

 :نشاط التعبیر الكتابي .5

یركز ھذا النشاط على إفصاح المتعلم عن أفكاره بلغة عربیة سلیمة عن طریق 

الكتابة، فمن خالل یتدرب المتعلم على التفكیر المنظم عن طریق الترتیب المنطقي 

الدقیق لأللفاظ للمعنى المراد  لألفكار كما یسھم في تمكن التالمیذ من االختیار

    :، والكفاءة الختامیة لھذا النشاط ھي2توضیحھ

 .أن یختار المتعلم أفكاره وینظمھا -

أن یوظف القرائن اللغویة المتعلقة بالنمط الوصفي ككتابة حكایة خیالیة باستعمال  -

 .األسلوب الوصفي

 ...ئةكوصف شخص، تحریر بطاقة تھن 3أن یوظف الكتابة ألغراض مختلفة -

 

                                                             

،2000، 1الفكر، األردن، طدار عبد الفتاح حسن البجة، أصول تدریس اللغة العربیة بین النظریة والممارسة،   1  
.431ص  
.178المرجع السابق، ص طرائق تدریس اللغة العربیة،ینظر، عبد الرحمان السفاسفھ،   2  
.149ینظر، التدرج السنوي للتعلمات مرحلة التعلیم االبتدائي، المرجع السابق، ص  3  
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 :اتنشاط المحفوظ .6

   1المحفوظات ھي لون من ألوان الشعر أو النثر التي تقدم إلى المتعلم كي یحفظھا

وھي في الغالب تكون موافقة للمحاور المقررة ضمن المنھاج الدراسي، أما الكفاءة النھائیة 

عند المراد تحصیلھا في نھایة الموسم الدراسي ھي تنمیة مھارة الحفظ والذوق األدبي 

  .المتعلم

 :نشاط المطالعة الموجھة .7

  عملیة ذھنیة تھدف إلى تنمیة ''یرتبط ھذا النشاط بالقراءة وھذا ألن المطالعة 

، أما الكفاءة الختامیة 2''المھارات القرائیة المختلفة، التي اكتسبھا الطالب من دروس القراءة

فة إلى إمكانیة إعادة المرجو تحقیقھا ھي أن یؤدي المتعلم النصوص أداء جیدا باإلضا

  .، إما شفھیا أو كتابیا، وھذا الختیار أثر المطالعة3صیاغة المعلومات الواردة في السند

 :نشاط إدماج .8

  یعتبر ھذا النشاط بمثابة كاشف لمستویات المتعلمین حیث یستطیع المعلم من خاللھ 

أن یتعرف على مدى استیعاب التالمیذ للمعلومات التي قدمت لھم ضمن األنشطة السالفة 

الذكر، ویكون عادة على مر كل أسبوعین ویعرف في الكتاب المدرسي بالوقفة التقیمیة 

  .من الملحق )01(الشكل المبنیة في 

قادرا على فھم ومن خالل ھذه األنشطة یكون المتعلم في نھایة السنة الرابعة ابتدائي   

ما یقرأه، ویستطیع إنتاج خطابات تواصلیة ذات طابع وصفي كما أنھ یصبح قادرا على 

وحسن سبكھا، وكل ھذا  4اإلمالئیة في تركیب الجمل/ الصرفیة/ توظیف القواعد النحویة

یتجسد من خالل النشاط القرائي باعتبار أن القراءة تسبق باقي األنشطة في ھذه السنة لذا 

نا التركیز علیھا في العنصر اآلتي وھذا نظرا ألنھا عملیة ذھنیة تسھم في تنمیة ارتأی

  .التفكیر

  

                                                             

.481ص، المرجع السابق، عبد الفتاح حسن البجة، أصول تدریس اللغة العربیة   1  
.161طرائق تدریس اللغة العربیة، المرجع السابق، صینظر، عبد الرحمان السفاسفھ،    2  
.90، المرجع السابق، صینظر، دلیل اللغة العربیة  3  
.140ینظر، التدرج السنوي للتعلمات مرحلة التعلیم االبتدائي، المرجع السابق، ص  4  
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  :القراءة كنشاط لغوي یمارس فیھ التفكیر -2

إن المجتمعات تتطور وترتقي بالعلم، وأھم میزة لھذا الرقي ھو إعداد أجیال متفتحة   

ر یدعى القراءة لذا یولي لھا وھذا عب جسعلى الحضارات والثقافات القدیمة والحدیثة، 

المربون األھمیة الكبرى، فكیف یتم تعلیمھا لمتعلمي ھذه السنة في مدارسنا؟ وكیف تسھم 

  .في بلورة تفكیرھم؟

  :تعریف القراءة -1-2

قرأ : فنقول'' قرأ''إذا ما رجعنا إلى التعریف اللغوي للقراءة فنجدھا مأخوذة من المادة   

: تتبع كلماتھ نظرا ونطق بھا، أو تتبع كلماتھ ولم ینطق بھا، ونقولالكتاب قراءة، قرآنا أي 

، یعني أن القراءة تستدعي حضور 1قرأ اآلیة ن القرآن، أي نطق بألفاظھا عن نظر أو حفظ

  .الصوت والبصر معا، فالقارئ یتتبع الكلمات بصرا وینطق بھا صوتا

تفاعلیة تنطلق من التعرف إلى عملیة فكریة دینامیكیة '': أما في االصطالح فھي  

أصوات اللغة إلى فك رموزھا وإدراك معاني تعابیرھا وجملھا، واكتشاف استعماالتھا 

، إذن ھي عملیة ینشط فیھا الجھاز الصوتي من خالل النطق 2''(...)الحقیقیة والمجازیة 

التعابیر وكذا الجھاز اإلدراكي من خالل فك الرموز وھذا لیتأتى فھم معاني الكلمات أو 

الحقیقیة والمجازیة، وھنا توظف القراءة بكونھا عملیة حاسیة؛ فھي تستدعي استعداد 

كما أنھا عملیة إدراكیة تستوجب ممارسة وتدریب من قبل المتعلم حتى بصري للقارئ، 

قراءة المادة المكتوبة، وفھمھا والتفاعل معھا ''، ویمارسھا في شكل 3یكتسبھا في شكل مھارة

، وھذا ألن المادة المكتوبة 4''بالمقروء، وتوظیفھ في الحیاة على شكل سلوك واالنتفاع

مأخوذة من الكتاب المدرسي الذي یوافق المنھاج في األھداف، والھدف من أي سلوك 

  .مكتسب یتعلمھ التالمیذ داخل المدرسة ھو توظیفھ على شكل سلوك في الحیاة

  :نوھاتھ القراءة في مدارسنا تأخذ شكلین رئیسیی

  

                                                             

  1 .722، ص2005، القاھرة، 2ط ینظر، مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، 
.66أنطوان صیاح، تعلیمیة اللغة العربیة، المرجع السابق، ص  2  
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 القراءة الجھریة: أولھما: 

  ھي قراءة ینطلق خاللھا القارئ بالمقروء بصوت مسموع، على أن یراعي أثناء 

، ویتجسد ھذا النوع من خالل قراءة المعلم للنص 1''وفھم معناهذلك، ضبط ھذا المقروء، 

المتعلمین قراءة نموذجیة جھریة تلیھا قراءات التالمیذ الفردیة الجھریة، وھذا بھدف تعوید 

على تتبع اإلیقاع والتناغم المتجسد في الشعر أو النثر، كما أنھا تسھم في غرس القیم 

، ومن جھة 2االجتماعیة لدى التالمیذ من خالل تبادر الحوار واإلنصات لبعضھم البعض

أخرى تعتبر ھذه القراءة كاشف لمستویات الطالقة عند المتعلمین فیستطیع المعلم أن یعرف 

  .السوي، والقارئ المتوسط، والقارئ الضعیفالقارئ 

 القراءة الصامتة: وثانیھا: 

  قراءة یدرك فیھا القارئ المعنى المقصود بالنظر دون النطق بالكلمات أو ''ھي 

، وتكون عادة سابقة للقراءة الجھریة في ھذه السنة بحیث تسھم في تعوید 3''الھمس بھا

والفھم وھذا ما ینشط خیالھ ویغذیھ فیستطیع بعدھا أن یقرأ  المتعلم على السرعة في القراءة

  .قراءة جھریة سویة الضبط ومفھومة المعاني

ولكن كال الشكلین یستدعیان مجموعة من العوامل حتي یستطیع المتعلم أن یتحكم في   

بمجموعة من االستعدادات رأوا بأنھا تؤثر على ھذه المھارة، غیر أن الباحثین ربطوھا 

  .تعداد القرائي عند التعلماالس

  :العوامل المؤثرة في االستعداد القرائي عند المتعلم -2-2

تتأثر القراءة بعدة عوامل سواء كانت عوامل نضج، أو بیئة، أو خبرة، لھذا تتطلب   

  .ھذه المھارة استعداد عقلي، جسمي، انفعالي

 االستعداد العقلي: 

  تقرأ األبحاث التربویة بظاھرة الفروق الفردیة كما أشرنا إلى ذلك فیما سبق بحیث 

أن األطفال الذین یدخلون المدرسة رغم تساویھم في السن إلى أنھم یختلفون في قدراتھم 

العقلیة باعتبار أن العمر العقلي ومعامل الذكاء یختلف من طفل آلخر، وكلما زاد ھذان 

                                                             

.83المرجع نفسھ، ص  1  
  2  .15وتنمیة مھاراتھا، المرجع السابق، ص -مناشطھا -طبیعتھا -القراءة ینظر، حسني عبد الھادي عصر، 
.43، ص2005، 1األطفال والصفوف األولیة، دار المیسرة، عمان، طتعلیم عبد اللطیف بن حسین فرج،   3  
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باإلضافة إلى  ،1داد العقلي وأصبح المتعلم أقدر على التعلم من غیرهالعامالن زاد االستع

عوامل بیئیة واجتماعیة محیطة بالتلمیذ؛ فھي تؤثر كذلك في االستعداد العقلي بحیث أن 

یساعد  2إتاحة الفرصة للطفل الكتشاف ما یحیط بھ، وإضفاء روح األلفة على التعامل معھ

  .في نماء ھذا االستعداد

 الجسمي االستعداد: 

مكتوبة، أو (یؤدیھا المتعلم نتیجة لتلقیھ مثیرات بصریة القراءة أداء واستجابة     

، لذا نجد ھناك عوامل تعیقھا خاصة عند الذین یعانون خلل في عمل الغدد أو خلل )مرئیة

في األعصاب أو لدیھم عسر قرائي ما، فكل ھذا یؤدي إلى انخفاض التحصیل القرائي 

یحرص المعلم دائما في األسبوع األول من العام الدراسي على مراقبة تالمذتھ ، لھذا 3عندھم

، وھذا ألن 4خاصة فیما یتعلق بالصحة الجسمیة أي صحة أعضاء النطق، البصر والسمع

التشوھات الُخلُقیة تؤثر في استعداد المتعلم، فحین أن المتعلم الذي یتمتع بصحة جیدة تكون 

  .باه لما یقرأه أكثر من غیرهلھ قابلیة التركیز واالنت

 االستعداد االنفعالي: 

اإلنسان بطبعھ یمیل إلى العواطف فھناك المنفعل، الحساس، الیقظ، وغیرھم، لذا نجد     

أن الدراسات التربویة التي اھتمت بتعلیم القراءة ركزت على ھذا الجانب عند المتعلمین، 

المنتبھ والفطن، وآخرون ال  وھذا ألن القسم یحوي جل ھذه األصناف منھم، فھناك

درایة باآللة التي یتعامل  ، لذلك على المعلم أن یكون على5یستطیعون التركیز لمدة طویلة

  .معھا

وكلما زاد استعداد المتعلم للقراءة سھل على المعلم تعلیمھا ضمن نشاطھا، فالقراءة     

دائیة یسھم في نماء تفكیر مصاحبة للتفكیر لذا تنمیة تعلیمھا خالل السنوات الدراسیة االبت

بعض العملیات كاالستعداد القرائي وسرعة المتعلم باعتبار أن القراءة عمل ذھني یتطلب 

الفھم من خالل ربط األفكار وتنظیمھا، وھذا ما یدعم الفرضیة القائلة بأن القراءة عملیة 

                                                             

.107المرجع السابق، ص ینظر، نایف سلیمان وآخرون، أسالیب تعلیم األطفال القراءة والكتابة،  1  
.27وتنمیة مھاراتھا، المرجع السابق، ص - مناشطھا -طبیعتھا - القراءة ینظر، حسني عبد الھادي عصر،  2

  

.34ینظر، المرجع نفسھ، ص  3  
  4 .108المرجع السابق، ص ینظر، نایف سلیمان وآخرون، أسالیب تعلیم األطفال القراءة والكتابة، 
  5 .265 -263المرجع السابق، ص عبد اللطیف بن حسین فرج، تعلیم األطفال والصفوف األولیة، 
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ة بالنسبة لمنبھ، أن القراءة عملیة ممارسة أداءات تمییزی''ذھنیة تفكیریة، حیث یرى سینسر 

أو كل المنبھات الحسیة، فھي بذلك نشاط ذھني تفكیري اجتماعي یتم في التواصل بین عقل 

، باإلضافة إلى أنھا تستوجب حضور مھارتي االنتباه والتركیز 1الطفل وعقل الراشد

  . المتجسدتان ضمن المھارة التفكیریة

     

                                                             

. 265-263مرجع السابق، ص ینظر، نایف القطامي، تطور اللغة والتفكیر لدى الطفل، ال  1 
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من خالل حضورنا لسیر حصص القراءة مع تالمیذ السنة الرابعة ابتدائي في مدرسة   

التابعة لمفتشیة التربیة ، ال حظنا أن المعلمة تركز على تثبیت الكفاءة  –برحال محمد  -

الختامیة المرجو تحقیقھا من ھذا النشاط أال وھي قدرة المتعلم على قراءة سند قراءة سلیمة 

ن ھذه الكفاءة لم تحقق بنسبة مئة بالمائة عند التالمیذ وھذا راجع إلى ’مسترسلة ومعبرة أال 

م، فھناك من تحققت لدیھ ھذه الكفاءة، وآخرون منھم في طریق تحقیقھا، اختالف مستویاتھ

  .وھناك مستوى آخر

أرسلت النظریات التي اھتمت بتعلیم التفكیر الدعائم األولى لتطبیق طرائقھ في 

المدرسة، حیث تعد األنشطة اللغویة األرضیة الخصبة لتعلیم وتعلم التفكیر، خاصة النشاط 

قراءة تفكیر ال بد من االھتمام بھا نظرا لكونھا مھارة ال بد أن تنمو نموا القرائي وھذا ألن ال

عقلیا ممنھجا عند المتعلم داخل المدرسة، وھذا ما ألقیت الضوء علیھ من خالل ما عرضتھ 

من أمور نظریة ومن خالل ما التمستھ في التطبیق المیداني أثناء احتكاكي بالتالمیذ، حیث 

  :ئج اذكر منھا على سبیل المثال ال الحصرخرجت بمجموعة من النتا

، لكن یمكن )معلم، متعلم، البرنامج(عناصر العملیة التعلیمیة ھي ثالثة ال یمكن تغییرھا  -

تحسین مردود البرنامج من خالل إعادة النظر في المنھاج الدراسي باعتبار أن البرنامج 

اصة فیكما یتعلق جزء من المنھاج، ومن خالل حسن التأھیل وتكوین المعلمین خ

 .بخصائص النمو العقلي للمتعلم

عند تلك النتائج المتوصل إلیھا وإنما تبقى  النظریات التي اھتمت بتعلیم التفكیر ال تقف -

 .في مدار النقد والمداولة حتى یستفاد منھا في المیدان التربوي

ى حسب إن ظاھرة الفروق الفردیة موجودة بین المتعلمین، وفجوتھا تتسع وتتكمش عل -

 .البیئة والوسط الذي یعیش فیھ المتعلمون

 .الخبرة والممارسة لدى المعلم لھا دور كبیر في بلورة المعرفة وبنائھا عند المتعلمین -

القراءة باعتبارھا عملیة ذھنیة فكریة تستدعي من المعلم التمكن من مھاراتھا قبل تعلیمھا  -

 .للمعلم

 .ال بد من النظر فیھااعد وضوابط المنھاج الدراسي دستور التربیة تحكمھ قو -
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إن نجاح سیر نشاط القراءة داخل القسم تضبطھ عوامل تؤثر فیھ، حیث تتجلى ھذه  -

العوامل غالبا في االستعداد الجسمي، والعقلي، االنفعالي والتربوي لذلك ال بد من 

 .االعتناء بھا

ھاء البرنامج تخفیفي المضامین أصبح أمر ضروري ال بد منھ، فالمعلم ینھمك في إن -

 .د ال تكفي لنشاط واحد 45الدراسي المقدم على حساب تحسین تعلم التالمیذ ف 

تعدد أسالیب الحوار بین المعلم والمتعلم یساعد في بلورة وتنمیة العملیات العقلیة عنده  -

 .بما في ذلك التفكیر

ن النشاط مسألة اكتظاظ األقسام تؤثر بالسلب على تمكن المتعلم من مھارة القراءة ضم -

القرائي وبالتالي یصعب علیھ تحسین مردوده التفكیري لذا البد من النظر في ھذه 

 .المسألة من قبل المسؤولیین

المعرفة وحدھا ال تكفي في تأھیل المتعلم بل تحتاج ھذه المعرفة إلى ضوابط تقننھا  -

 .عنده، وھذه الضوابط یعطیھا لھ المعلم إذا ما وجدت عنده

  ل بأن النظام التربوي رغم اإلصالحات التي تعتریھ ففیھ ما یسھم وعلیھ یمكن القو

في نماء تفكیر المتعلم خاصة إذا ما نظرنا إلى تلك األنشطة اللغویة التي تقدم من خاللھا 

المادة المعرفیة خاصة ضمن نشاط القراءة، وھذا ألن القراءة ھي الجسر الرابط بین 

      .  الحضارات والعلوم
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تعتبر المقاربة النصیة السیاق التي تمارس ضمنھ األنشطة اللغویة، لذا یتخذ نشاط      

القراءة المرتبة األولى في الحصص المقترحة ضمن التوزیع الزمني في األسبوع بحیث أنھ 

یكون دائما مصحوب بنشاط لغوي آخر كقراءة، تعبیر شفوي، لذلك ارتأینا تقدیم نموذج 

نشاط وفق ما ھو معمول ھبھ عند أساتذة السنة الرابعة ابتدائي حول سیر حصص ھذا ال

      .والیة مستغانم –                                .التابعین لمفتشیة التعلیم االبتدائي

  .مرض سامیة: النموذج

  :01المذكرة النموذجیة 

  .الصحة والریاضة: الوحدة

  .قراءة أداء، فھم: النشاط

  .د 45: المدة                           . الموضوع مرض سامیة

  .یحترم شروط القراءة وعالمات الوقف، یعبر عن فھمھ لمعاني النص: مؤشرات الكفاءة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



  

      المراحل

مرحلة 

  االنطالق

العودة إلى النص المنطوق، یطرح  -

المعلم أسئلة حول المعنى العام للص 

  .المنطوق

أصیب بھ ما نوع المرض الذي  -

  الشاب؟

  ؟ما الذي سّبب ذلك -

  

  

  یجیب عن األسئلة -

مرحلة 

بناء 

  التعلیمات 

ومالحظة الصورة  82فتح الكتاب ص -

المصاحبة للنص، ماذا تشاھد في 

  .الصورة؟

تسجیل توقعات التالمیذ عن موضوع  -

النص، ترك فرصة للتالمیذ للقراءة 

  .الصامتة

  كیف قضت سامیة لیلتھا؟ -

  لفحصھا؟من حضر  -

قراءة النص قراءة نموذجیة من طرف  -

  .المعلم مستعمال اإلیحاء

  .مطالبة التالمیذ بالتداول على القراءة -

  .ویعبر عنھا یكتشف الشخصیات -

یعبر عن الصور بقراءة فقرات  -

من النص قراءة صحیحة، یجیب 

عن األسئلة، یوظف الكلمات الجدیدة 

  . في جمل، یستخرج القیم ویتحلى بھا

التدریب 

  واالستثمار

طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام 

  .بالموضوع

إنجاز التمارین في دفتر األنشطة،  -

  .56ص 3التمرین رقم 

  .انسب كل وصف لصاحبھ -1

تتلوى من السقم، قلق، وجھھا ذابل، 

  .تتوجع، وجھھا عرقان، یفحص ملیا

: سامیةاستعمل الطبیب حین فحص  -

ساعة، حقنة، ضمادا، مقیاس الضغط، 

   . جھاز األنشطة، محرار

  

  یجیب عن األسئلة 

  یقدم أفكارا أخرى

  .استنادا إلى تصوراتھ ینجز النشاط

  

  

  

  



  : مرض سامیة

  :سیر الحصة

وضع التالمیذ أمام الوضعیة المشكلة باالستعانة بالصورة، وھذا من خالل التعبیر عن  *

  .محتواھا

  .قراءة نموذجیة للنص من قبل المعلمة *

  .تلتھا قراءات فردیة للمتعلمین تخللھا شرح المفردات *

  .طرح األسئلة *

  كیف قضت سامیة اللیلة؟: مثل

  :اإلجابات

  .قضت سامیة اللیلة تتلوى وتدور في الفراش: 1م

ة مھرولة قضت سامیة اللیلة تتلوى وتدور في الفراش من السقم تارة، وتخرج من الغرف: 2م

  .لتقيء تارة أخرى

 من حضر لفحصھا؟ -

 :اإلجابات -

  .حضر الطبیب لفحصھا: 1م

  .حضر الطبیب لفحصھا فأخذ یتحسس جبینھا ومعصمھا: 2م

قراءة ختامیة من قبل متعلمین ممتازین وھذا ألنھما قادران على قراءة النص بطریقة  *

  .سلیمة

  .الستثمار المكتسبات على كراس النشاطات اللغویة وھذا 01إنجاز تمرین  *

  

  

  

  

  

  

  

  



  : الحصة

  :المذكرة النموذجیة

  .الصحة والریاضة: الوحدة

  .القراءة: النشاط

  .د 45: المدة.                              مرض سامیة: الموضوع

  .القدرة على القراءة المسترسلة والمعبرة مع فھم المعنى العام للنص: الكفاءة المستھدفة

  التقویم  ات المقترحةالنشاط  المراحل

    .ما سبب سوء حالة سامیة؟  وضعیة االنطالق

قراءة نموذجیة من قبل المعلم، قراءة فردیة   .بناء التعلیمات

  .مع تذلیل الصعوبات

یستوقف المعلم في كل مرة التالمیذ عند 

السقم، : المفردات الصعبة لیتم شرحھا

  .مركبات، عینة

  .استخراج األفكار الجزئیة

  .األفكار على السبورةتدوین 

أن یقرأ التالمیذ قراءة 

  .مسترسلة

    .إنجاز تمارین على دفتر النشاطات اللغویة  االستثمار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :سیر الحصة

  :اإلجابة على األشكال

  .سبب سوء حالة سامیة تسمم حاد: 1م

  .ساءت حالة سامیة بسبب تسمم حاد: 2م

  .قراءة نموذجیة من قبل المعلمة *

  .قراءة فردیة من قبل المتعلمین مع استخراج األفكار الجزئیة *

  ).ثالث مرات.................لم یغمض(الفقرة من : 1م

  ).حالة سامیة...............سكت الطبیب(الفقرة من : 2م

  :وھذه الفقرات تخللھا شرح المفردات توصل إلیھا المتعلمون، مثل

  .السقم، عینة، مركبات، جفن

  .ض األسئلة حول النص وھذا لتثبیت المعنى العام للنصطرح بع *

  .ما ھو المرض الذي أصاب سامیة؟: مثل

  :اإلجابات

  .المرض الذي أصاب سامیة تسمم حاد: 1م

  .ما المتسبب فیھ؟

  : اإلجابات

  .المتسبب فیھ الخلیط الذي تناولتھ: 1م

  .سبب الخلیط الذي تناولتھ: 2م

  

  

  

  

  

  

  

  

  



المتعلمین قامت المعلمة بتصحیح األخطاء النحویة التي وقع فیھا وفي خضم النقاش بین 

  .بعض المتعلمین أثناء القراءة

  .قراءة ختامیة من قبل متعلم نجیب لھ القدرة على قراءة النص بدون أخطاء *

  .إنجاز تمرین في دفتر النشاطات اللغویة وھذا لتوظیف المكتسبات *

  :03الحصة 

  :المذكرة النموذجیة

  .الصحة والریاضة: الوحدة

  .القراءة: النشاط

  .د 45: المدة.                              مرض سامیة: الموضوع

  .القدرة على القراءة المسترسلة والمعبرة: الكفاءة المستھدفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  التقویم  النشاطات المقترحة  المراحل

    .صفھا ،كانت عالمات المرض بادیة على سامیة  وضعیة االنطالق

  .قراءة نموذجیة من قبل أحد المتعلمین  بناء التعلیمات 

  .قراءة فردیة للمتعلمین

استخراج الفكرة العامة للنص وتدوینھا على 

  السبورة

قدرة المتعلم على 

استخراج الفكرة 

  .العامة للنص

    .إنجاز تمارین من دفتر النشاطات اللغویة  االستثمار

    

  :سیر الحصة
  .عالمات المرض بادیة على سامیة، صفھاكانت : تمھید

  :اإلجابة

  .باتت تتلوى وتدور في الفراش من السقم تارة: 1م

تدور في الفراش من السقم تارة، وتخرج من كانت عالمات المرض بادیة على سامیة، : 2م

  .الغرفة مھرولة لتقيء تارة أخرى

  .قراءة نموذجیة من قبل أحد النجباء *

  .قراءة فردیة للمتعلمین مع التذكیر باألفكار الجزئیة *

  :طرح بعض األسئلة *

وعند توالي القراءات الفردیة بین المتعلمین طلبت المعلمة منھم استخراج كلمات تدل  -

 .دقات، قطرات، مركبات: على الجمع المؤنث السالم ومن بین ما ذكره التالمیذ

  

  

  

  

  

  

  

  



    02: الجزئیة                05: المقطع.           والریاضةالصحة : عنوان المقطع

  على النمط یقرأ نصوصا مختلفة األنماط، مع التركیز     الكفاءة                    فھم المكتوب :المیدان
                  الوصفي، تتكون من ثمانین إلى مائة وعشرین كلمة     الختمایة               )أداء، فھم(قراءة  :النشاط
  .أغلبھا مشكولة، قراءة سلیمة ویفھمھا                              مرض سامیة :العنوان

  یفھم ما یقرأ ویعید بناء المعلومات الواردة في النص     *   مركبات                              .45 :المدة
  .المكتوب       الكفاءة                               4 :الحصة

  یستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب  *                                             
  إستراتیجیة القراءة ویقّیم مضمون النص یستعمل  *                                             

  .المكتوب                                                
  یحترم شروط القراءة وعالمات الوقف، یعّبر عن فھمھ     مؤشرات                                 
.               لمعاني النص الوصفي عن غیره، ویختار من متعدد       الكفاءة                                  

  التقویم  الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح  المراحل
مرحلة 

  االنطالق
  )معاناة مریض(العودة إلى النص المنطوق

  .یطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق
 ما نوع المرض الذي أصیب بھ الشاب؟ -
  ما الذي سبب ذلك؟ -

  
  یجیب عن األسئلة

مرحلة 
بناء 

  التعلمات

  .ومالحظة الصورة المصاحبة للنص 82فتح الكتاب ص 
  ماذا تشاھد في الصورة؟

  .تسجیل توقعات التالمیذ عن موضوع النص
 .ترك فرصة للتالمیذ للقراءة الصامتة -
 كیف قضت سامیة لیلتھا؟ -
 من حضر لفحصھا؟ -
 .من طرف المعلم مستعمال اإلیحاءقراءة النص قراءة نموذجیة  -
یبدأ (فقرة / بالتداول على القراءة، فقرةمطالبة التالمیذ  -

 ).بالمتمكنین حتى ال یدفع المتأخرین إلى ارتكاب األخطاء
تذلیل الصعوبات أثناء القراءة وشرح المفردات الجدیدة وتوظیفھا 

  .في جمل
مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري لھ باألسئلة 

  .المناسبة

یكتشف الشخصیات 
  .ویعبر عنھا

  عبر عن الصور ی
یقرأ فقرات من النص 

  قراءة صحیحة 
  یجیب عن األسئلة 

یوظف الكلمات الجدیدة 
  في جمل 

یستخرج القیم ویتحلى 
  .بھا

التدریب 
  واالستثمار

  طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
  .56ص 3إنجاز التمارین في دفتر األنشطة، التمرین رقم 

  :انسب كل وصف لصاحبھ/ 1
السقم، قلق، وجھھا ذابل، یكشف بدقة، تتوجع، وجھھا تتلوى من 

  .عرقان، یفحص ملیا، محتار، عیناھا غائرتان
  الطبیب  سامیة  عامر  

        األوصاف

  :استعمل الطبیب حین فحص سامیة/ 2
  .سماعة، حقنة، ضمادا، مقیاس الضغط، جھاز األشعة، محرارا

  

  
  

  یجیب عن األسئلة 
یقدم أفكارا أخرى 

  استنادا إلى تصوراتھ 
  ینجز النشاط

   مستغانم               برحال محمد: ادي نعیمة                       المدرسة االبتدائیةھبل: ةاألستاذ

  

  

  



  یقرأ نصوصا مختلفة األنماط مع التركیز :الكفاءة الختامیةاللغة العربیة                                :المادة
  الصحة والریاضة                على النمط الوصفي، تتكون من ثمانین إلى مائة وعشرین  :المقطع الخامس

  .كلمة أغلبھا مشكولة، قراءة سلیمة ویفھمھا فھم المكتوب                              :المیدان
  یفھم ما یقرأ ویعید بناء المعلومات الواردة  :ة الكفاءةمركب        )   كان وأخواتھا/ مرض سامیة( :المحتوى

                              النص المكتوب، یستعمل المعلومات الواردة فیھ، یستعمل                                              
  . إستراتیجیة القراءة، ویقیم المضمون                                            

  راءة الجھریة وعالماتیحترم شروط الق :الكفاءة مؤشرات                                            
  الوقف، ویعبر عن فھمھ لمعاني النص الوصفي عن غیره،                                            

  .     ویتعرف على أخوات كان وعملھا                                            
  .ینوع غذاءه، لیحافظ على صحتھ :القیم والمواقف

  التقویم  الوضعیة التعلیمیة التعلمیة  المراحل
وضعیة 
  االنطالق

  .العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة حول المعنى الظاھري
  ما سبب مرض سامیة؟ -

یتذكر ما جاء 
في النص 

  .المقروء
بناء 

  التعلمات
  )قراءة أداء(المرحلة األولى / 1

  .وقراءة النص قراءة صامتة 82مطالبة التالمیذ فتح الكتب ص
  )تجسید األھداف الحس حركیة(تلیھا قراءة جھریة معبرة 

  )فقرة/ فقرة(فسح المجال للمتعلمین لألداء مركزا على حسن القراءة وجودتھا، 
  .النص واسترجاع بعض الظواھر الصرفیة والنحویةطرح األسئلة لفھم مضمون 

  )بناء الجملة المتضمنة الظاھرة النحویة(المرحلة الثانیة / 2
  .العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة ھادفة لبناء الجمل

  عمار قلق               كان عمار قلقا      
  متألمة/ متألمة            باتت سامیة مریضة/ سامیة مریضة     

  :كتابة الجملتین على السبورة، بعد القراءة، تطرح أسئلة
  أین المبتدأ في الجملة األولى والخبر في كل جملة؟ -ما نوع الجملتین؟      -

  ما ھي العالمة اإلعرابیة لكلیھما؟
، على الجملتین، ویقارن الكتشاف )د أخواتھاكان، وأح(بعد اإلجابات، یدخل المتعلم 

  .االختالف
  ھل تغیرت عالمة إعراب المبتدأ؟ ھل تغیرت عالمة إعراب الخبر؟ -

محاورة المتعلمین للوصول إلى ......فعل/باتت إذا ما نوع الكلمة.....ماذا فعلت سامیة
  .بناء القاعدة النحویة

صار، لیس وتسمى أفعاال أصبح، أضحى، أمسى، ظل، بات، : من أخوات كان -
  .ناقصة

تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الخبر ویسمى خبرھا وترفع المبتدأ ویسمى  -
  .اسمھا

  .كان الجو ممطرا: عرض نموذج لإلعراب جماعیا
  :وغیر ما یجب تغییرهأدخل كان أو إحدى أخواتھا على الجمل التالیة 

  .المؤمُن كذابُ / الصبُي مریضُ / التلمیُذ مجتھدُ 
  .كتابة القاعدة على الكراس  -  عرض مسرحیة من طرف المتعلمین إلثراء الدرس

یقرأ قراءة 
جھریة 

  .مسترسلة
  
  
  

یجیب عن 
أسئلة متعلقة 

  .بالفھم
  
  

یالحظ 
الظاھرة 
  .ویمیزھا

  
یتعرف على 

عمل كان 
  .وأخواتھا

  
یشارك في 

استنتاج القاعدة 
  النحویة

  

  .57األنشطة، صإنجاز التمارین في دفتر   االستثمار
المرض خطیر، العلیل مرتاح،  :ادخل كان أو إحدى أخواتھا على الجمل التالیة/ 1

الممرضون ساھرون، األم مسكینة قلقة، أعراض المرض ظاھرة، الوباء خطیر 
  . منتشر

 .أصبح التلقیح المبكر ضروریا :أعرب ما یلي/ 2
 
  

یجیب عن 
  األسئلة 

ینجز 
  النشاطات

  
  



  02: الجزئیة                                        05: المقطع         الصحة والریاضة       : عنوان المقطع
  یقرأ نصوصا مختلفة األنماط، مع التركیز على  :الكفاءة الختامیة                فھم المكتوب :المیدان 
  النمط الوصفي، تتكون من ثمانین إلى مائة وعشرین أغلبھا مشكولة،                          قراءة :النشاط
  .قراءة سلیمة ویفھمھا             الظواھر اإلمالئیة        
  یفھم ما یقرأ  یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب :مركبات الكفاءة               مرض سامیة :العنوان
  .یستعمل المعلومات الواردة فیھ، یستعمل إستراتیجیة القراءة ویقیم مضمونھ             الھمزة المتطرفة        

  یحترم شروط القراءة الجھریة وعالمات الوقف ویعبر عن  :مؤشرات الكفاءة                          د 90 :المدة
  الھمزة المتطرفة رسما صحیحافھمھ لمعاني النص، الوصفي عن غیره ویرسم                          8/9 :الحصة

  التقویم  الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح  المراحل
مرحلة 

  االنطالق
یجیب عن   العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة ھادفة

  األسئلة
مرحلة 

بناء 
  التعلمات

  )قراءة أداء(المرحلة األولى / 1
  .قراءة صامتةوقراءة النص  82یطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب ص -

  ).تجسید األھداف الحس حركیة(تلیھا قراءة جھریة معبرة 
یفسح األستاذ المجال للمتعلمین لألداء مركزا على حسن القراءة وجودتھا، وعلى من 

  )فقرة/ فقرة(لم یقرأ في الحصتین السابقتین 
  ) 83ص(أقرأ وأفھم 

  .استخراج األفكار األساسیة للنص               
  )أثري لغتي(ة الثانیة المرحل/ 2
  
  
  
  
  
  
  )استخراج الجمل المتضمنة الصیغة الصرفیة(المرحلة الثالثة / 3

  .ھادفة  العودة إلى النص المقروء وبناء الجمل بطرح أسئلة
  .الدواءإلى العالج بالعقاقیر بدل  تلجأألنھا  تسوءوحالتھا  تقيءأخذت سامیة  -

  .التالمیذ للوصول إلى القاعدةمناقشة 
 أین تقع الھمزة في الكلمات الملونة؟ -
 على ما ذا كتبت فیھا؟ -
  .تكتب الھمزة في آخر الكلمة على حرف یناسب حركة ما قبلھا  -
  .مثل سيء: إذا كان ما قبلھا مكسورا تكتب على الیاء *
  .امرؤ: إذا كان ما قبلھا مضمونا تكتب على الواو مثل *
  .نشأ: ا قبلھا مفتوحا تكتب على األلف مثلإذا كان م *
  .شيء: مثل: إذا كان ما قبلھا ساكنا تكتب على السطر *

  

  
یكتشف 

الشخصیات 
  ویعبر عنھا 

یقرأ فقرات من 
النص قراءة 

  صحیحة 
یجیب عن 

  األسئلة 
یوظف 

الكلمات 
الجدیدة في 

  جمل

التدریب 
  واالستثمار

  .57ص إنجاز التمارین في دفتر األنشطة، التمرین
  :استخرج من الفقرة التالیة الكلمات التي فیھا ھمزة متطرفة واذكر سبب كتابتھا

الذي یحب لك من الخیر ما یحب لنفسھ، وال تصاحب رفیق صاحب المرء الذي 
  .السوء فیسيء إلیك فال تھنأ وتعیش في شقاء

    

یجیب عن 
  األسئلة

  ینجز النشاط
یكتشف 
أخطاءه 

  ویصححھا
  برحال محمد               مستغانم : المدرسة االبتدائیةادي نعیمة                             ھبل: ةاألستاذ

  

ما ھي الكلمة المرادفة للمجموعة األولى والمضادة للمجموعة الثانیة؟: أنقل ثم أنجز  
توطید - السقم –العلة / السفاھة -السالمة - سامیة  

:حد الشطرین المتكاملین  
یشارك طبیب آخر / الطب البدیل  -طبیب الطوارئ –طبیب الفحص –المكتب العام 

یقدم اإلسعافات األولیة  - یتدخل قبل إجراء العملیة –  



  
  02: الجزئیة                                        05: المقطع         الصحة والریاضة       : عنوان المقطع

  یقرأ نصوصا مختلفة األنماط، مع التركیز على  :الكفاءة الختامیة                فھم المكتوب :المیدان 
  وقواعد                 النمط الوصفي، تتكون من ثمانین إلى مائة وعشرین أغلبھا مشكولة،  قراءة: النشاط
  .قراءة سلیمة ویفھمھا                             نحویة             
  یفھم ما یقرأ  یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب :ةمركبات الكفاء               مرض سامیة :العنوان
  .یستعمل المعلومات الواردة فیھ، یستعمل إستراتیجیة القراءة ویقیم مضمونھ     أخواتھا             كان و        

  یحترم شروط القراءة الجھریة وعالمات الوقف ویعبر عن  :مؤشرات الكفاءة                          د 90 :المدة
  فھمھ لمعاني النص، الوصفي عن غیره ویرسم الھمزة المتطرفة رسما صحیحا                         7و6 :الحصة

  التقویم  الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح  المراحل
مرحلة 

  االنطالق
یجیب شفویا   ھادفةالعودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة 

  عن األسئلة
مرحلة 

بناء 
  التعلمات

  )قراءة أداء(المرحلة األولى / 1
  .وقراءة النص قراءة صامتة 82یطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب ص -

  ).تجسید األھداف الحس حركیة(تلیھا قراءة جھریة معبرة 
وجودتھا، وعلى من یفسح األستاذ المجال للمتعلمین لألداء مركزا على حسن القراءة 

  )فقرة/ فقرة(لم یقرأ في حصة األداء 
  )83كلماتي الجدیدة كتاب التلمیذ ص(شرح وتوظیف عبارات أخرى من النص 

  )الظاھرة النحویةالمتضمنة  ةالجمل بناء(الثانیة المرحلة / 2
  .لبناء الجملطرح أسئلة ھادفة والعودة إلى النص المقروء 

 .عمار قلق -
 .سامیة متألمة -

  .كتابة الجملة على السبورة
  ما نوع الجمل؟ -
  ما الحركة التي تظھر على آخر الخبر؟  -

  :إدخال كان أو إحدى أخواتھا على الجمل
   - باتت سامیة متألمة -كان عمار قلقا -

  المؤمُن كذاب - الصبُي مریضُ  –التلمیُذ مجتھُد 
  :یطرح المعلم أسئلة ھادفة للوصول إلى -

ح، أضحى، أمسى، ظل، بات، صار، لیس وتسمى أفعاال أصب: من أخوات كان -
  .ناقصة

تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الخبر ویسمى خبرھا وترفع المبتدأ ویسمى  -
  .اسمھا
  

  
یقرأ فقرات من 

النص قراءة 
  صحیحة 

یجیب عن 
  األسئلة 
یوظف 

الكلمات 
الجدیدة في 

  جمل
یتعرف على 
أخوات كان 

  وعملھا

التدریب 
  واالستثمار

  .57إنجاز التمارین في دفتر األنشطة، ص
المرض خطیر، العلیل مرتاح،  :ادخل كان أو إحدى أخواتھا على الجمل التالیة/ 1

الممرضون ساھرون، األم مسكینة قلقة، أعراض المرض ظاھرة، الوباء خطیر 
  . منتشر

 .أصبح التلقیح المبكر ضروریا :أعرب ما یلي/ 2
 

    

یجیب عن 
  األسئلة
  النشاطینجز 

   

  برحال محمد               مستغانم : ادي نعیمة                       المدرسة االبتدائیةھبل: ةاألستاذ
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