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 التشكرات
ا إلى نالحمد هلل الذي أنار لنا درب العمم والمعرفة وأعاننا الشكر عمى أداء ىذا المشوار ووفق
إنجاز ىذا العمل قد ال تؤدي الكممات معناىا بصدق، وقد ال يكون االعتراف في مستوى 

ألساتذة المحترمين، عمى التوجيو وتقديم النصائح الثمينة التي لاإلقرار بالجميل والشكر 
. م تمك الشخصية المميزة ومعرفتوم فيويّي حين جزيل الشكر ومشكرهنىا لنا،وقدم

 يماني بغداد وأساتذة المغة العربية الذي أطرنا في ةشكر مدير المتوسطننسى أن نكما ال
 في ة كبيرت عمى االستقبال واالبتسام في األوجو وعمل مجيودامشكرهنالميدان التطبيقي، و
. تقديم المعمومات

. وأشكر جميع أساتذة جامعة عبد الحميد بن باديس، ومدير المكتبة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

بسم هللا رب السموات واألرض، فالق األنوار وجاعل الميل والنيار رفع الصالة والسالم عمى 
ا وموالىا، هسيدنا دمحم المختار، الميم أتي نفسي تقواىا وزكاىا أنت خير من زكاىا أنت والي

الميم إني أعوذ بك من عمم ال ينفع ومن قمب ال يخشع ومن دعوة ال يستجاب ليا والشكر هلل 
الذي أنعم عمينا بالتوفيق، الميم ال عمم لنا إال ما عممتو لنا، أنت موالنا ونحن عبادك 

. تستجيب دعوتنا، وترحم عبادك الصالحين سبحانك يا رب إرحمنى

:                                أىدي ىذا العمل المتواضع إلى 

ي فضائميا إلى أعز ما أممك إلى من أرضعتني لبن الحنان، صمن ال يمكن األرقام أن تح
لى كائن في غوسقتني ماء الحياة، إلى من تطمب أيامي بقربيا، وسعد قمبي بينائيا، إلى أ

". أمي"د الوجو

الوجود، ولم يبخل عميا بالنفس والنفيس، في ني اإلى من كان لي سند طوال الحياة ورع
حفظ كل اِا حفظيم لي و اِا الميم" أبي"وأعطاني الحياة وسير من أجل تفوقي إلى قرة عيني 
. الوالدين

لى من ترعرعت معيم ونما غصني بينيم، أخواتي وا خواني . وا 

إلى كل األىل واألقارب من قريب ومن بعيد، وكل أصدقائي وأحبابي 

لى كل  إلى كل من أنار لي درب الطريق في سبيل تحصيل ولو قدر بسيط من المعرفة، وا 
 .األساتذة الكرام

  



 

 
بسم ميحرلا نمحرلا هللا والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين عميو أفضل 

 :الصموات والتسميم أما بعد

أىدي ىذا البحث المتواضع راجيا من المولى عزوجل أن يجد القبول والنجاح إلى *
النور الذي أنار لي درب النجاح وقدم لي كل ما عنده أرجو من هللا أن يمد في 

 "أبي الغالي"عمرىميرى ثمارا قد حان قطافيا بعد طول انتظار

إلى معنى الحنان والتفاني إلى سمة الحياة وسر الوجود إلى من كان دعائيا سر *
 "أمي الغالية" نجاحي وحنانيا بمسم جراحي إلى أغمى األحباب

إلى من أرى التفاؤل في عينيو والسعادة في ضحكتو إلى شعمة الذكاء والنور *
 "أخي إبراهيم، نصر الدين"

ياىا الدرب بحموه ومره خطوة وما * إلى من رافقتني منذ الصغر ومعيا سرت أنا وا 
 "صليحة"تزال ترافقني حتى اآلن، أختي الوحيدة 

 حفظو هللا ورعاه" جواد"إلى حبيب قمبي وسر سعادة العائمة كتكوتي الصغير *

إلى األخوات التي لم تمدىن أمي، إلى من تحموا باإلخاء وتميز بالوفاء والعطاء، *
إلى ينابيع الصدق الصافي، إلى من سعدت برفقتيم في درب الحياة الحموة والمرة، 

نصيرة، سمطانة، نعيمة، فتيحة بوريشة، : إلى من عمّيموني أن ال أضيعيم صديقاتي
 فتيحة بوخاتم، حفيظة

  .إلى كل من ساىم في إنجاح ىذا البحث المتواضع من قريب أو من بعيد*



 

 

 

 

 مقـــــــدمة
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تعد المغة العربية ىي المغة التي تمتد في الزماف قركنا أطكؿ المغات الحية عمرا، فيي 

لتنزيل، كلغة البياف النبكي، ككعاء الفكر كالمعرفة كالحضارة العربية اإلسالمية، الساف معجز

كال يخفى عمى . ليكّية كعنكاف تحقيق الذات العربية، كجسر التكاصل في الفضاء العربياكرمز

، إف بأحد ما تعانيو األمة العربية مف التحدّيات كاألزمات التي تحيط بيا مف كل حد كصك

المغة العربية ىي لغة القرآف كنبع البياف فيي أعظـ مقّكمات الكطف العربي التي تزخر بكثير 

مف األلفاظ كالعديد مف المعاني، ليذا فيي المغة الرسمية لكثير مف الدكؿ العربية إذ بحث 

العمماء في نشأتيا كدالالت ألفاظيا كتطكرىا قديما كحديثا، كلعل مف مظاىر االحتفاظ بيا 

 إلى تذليميا قؼ تعميميا مف صعكبات حتى نتجتففي ميداف التعميـ ىي أف نتعرؼ إلى ما يؾ

مف أجل تعميميا مثمرا ميسرا، كالكاقع أف لغتنا العربية طرأت عمييا بعض المشكالت التي ال 

ربية دراسة خالية مف عيمكف تجاىميا، لذلؾ بذلنا جيكدا كبيرة في ىذا الميداف لدراسة المغة اؿ

االنحرافات التي تساىـ في نماء المغة كتطكرىا لدى المتعمميف، فالمغة العربية ىي األساس 

. كالركيزة في كل المياديف خاصة التعميمية كالمسانيات التطبيقية بكل عناصرىا

إف تعميمية المطالعة المكجية ميمة جدا في ميداف التعميـ، حيف أف المطالعة ىي تكأـ 

دتيا قراءة الكممات كالرمكز ـالقراءة، بل ىي التغذية الراجعة لمقراءة، كالىما عممية فكرية ع

ليا كاستنتاج األفكار كالمعمكمات، كنحف في عصر التطكر كمفيـك يكفكيا كفيميا كتحل

 عف النفس، بل ىي أكثر مف حلتركي ؿالمطالعة فيي ليست قراءة الكتب كالمجالت كالجرائد 
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ذلؾ، فيي العنصر الميـ في عمـك التربية بأطكاره الثالثة، حيث أكدت العديد مف العمـك عمى 

. تصبح عادة يمارسياحّتى أىمية غرس حب المطالعة في نفس التمميذ كتربيتو عمى حبيا 

كيشدد الباحثكف عمى ضركرة تشجيع األطفاؿ عمى المطالعة خاصة المطالعة الحرة 

ال كىي تمميذ أ سالكيف مجمكعة مف اإلجراءات التي تشكل سمة كاحدة ينيف مجمكعة الرأبمت

ذا نظرنا إلى جانب  الرئيسي لممطالعة المكجية، اليدؼمطالع محب لالكتشاؼ كىذا ىك  كا 

  عمىقبل األساتذة كالمدرسيفتعميـ المطالعة في المؤّسسات الّتربكّية نجد تذّمرًا كاضحًا مف 

أف تالميذ كل األطكار التعميمية يجدكف صعكبة كبيرة في التكيف مع ما تقتضيو الغاية المراد 

الكصكؿ إلييا مف ضركرة الكّد كالجّد الاّلـز لتحقيق المستكى المرغكب فيو، لذا يجب عمى 

أي تمميذ كاف أف يتأثر كيكاصل في تكسيع مجاؿ مطالعتو لمكتب لديو لترسيخيا في دماغو 

كاستعماليا في أي بحث مف البحكث أك الدراسات العممية التي تزيد في ازدىار تطكر األمة 

 في اعمية ىذه البيداغكجيانصّب اىتمامنا عمى جانب المقركء لنرى مدى ؼاِا العربية ليذا 

تعميمية المطالعة المكجية في ضكء المسانيات " بكسـكتيا، فكاف عنكاف بحثنا الـيترؽ 

". التطبيقية السنة ثانية متكسط أ نمكذجا

: كمف خالؿ ما درسنا يمكف طرح اإلشكالية التالية

كيف يتم تدريس نشاط المطالعة الموجهة في ضوء اللسانيات التطبيقية للسنة الثانية 

متوسط؟ 
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: كيندرج تحت ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية

o سيا؟يما ىي أىـ الخطكات التي يتبعيا األستاذ أثناء تدر 

o ما ىي أىمية المطالعة المكجية بنسبة لتالميذ الجيل الثاني؟ 

o ما ىك الفرؽ بيف القراءة كالمطالعة؟ 

سيا يكلإلجابة عف ىذه التساؤالت كلمكشف عف تعميمية المطالعة المكجية ككيفية تدر

سرنا كفق المنيج الكصفي التحميمي الذي سمح لنا بالتعرؼ عمى نشاط المطالعة كأىـ الركابط 

. التي تربط بيف نص المطالعة كالتمميذ

: أسباب اختيار هذا الموضوع

اختيار ىذا المكضكع يعكد ي الشؾ أف الرغبة في انجاز أي عمل لو أسباب معينة ؼ

 :إلى

  أىمية نشاط المطالعة المكجية في اكتساب المتعمـ ميارة ممكة المغة الصحيحة

 .باعتبار المساف ىك األساس في اكتسابيا

  افتقار المناىج المغة العربية إلى ما يحتاج إلية النشء في حياتو العممية العممية

دة عف دكافع التالميذ، فما يدرسو التمميذ شيء كما يمارسو يفأغمب ىذه المناىج بع

  لوتعممو التمميذ داخل جدراف المدرسة، كما يتعرضيشيء، مما يؤدي إلى فجكة بينما 

 .امف مكاقف كخبرات خارجو
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 دنا في المجتمع العربي ثـ إف طبيعة تخصصنا احبنا لمغة العربية كاىتمامنا بثقافة أفر

 . النظري كالتطبيقي الفصميفىك مزج بيفكفرضت عمينا ىذا المكضكع 

: أهمية البحث

تتمثل أىمية البحث في التعرؼ عمى نشاط المطالعة المكجية، كالتعرؼ عمى خطكات 

تطرؽ إلى معرفة أىمية ىذا النشاط كالتعرؼ أيضا عمى بعض الفركؽ بينيا كبيف اؿسيا كيتدر

. نشاط القراءة

: أهداف البحث

 ا كبيف القراءةقمعرفة مكضكع المطالعة المكجية كأىـ الفركؽ بيف .

 إبراز مدى أىمية المطالعة المكجية .

 زيادة القيمة المضافة لممؤسسة. 

: المنهجالمتبع

إلجابة عف التساؤؿ الرئيسي ك الفرعي، ك الختيار ؿمف أجل تحقيق أىداؼ الّدراسة،ك 

قيامنا بتعريف المطالعة كعرض أنكاعيا، بالفرضيات، قمنا باستخداـ المنيج الكصفي، كذلؾ 

ر عنيا عبّ باعتباره أنسب المناىج في دراسة الظاىرة محل البحث، كيصفيا بشكل دقيق كي 

. ا بتحميل النتائج كالدراسات الميدانيةفيرا كيفيا ككميا، كالمنيج التحميمي لقياـعبت
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:  الدراسات السابقة

  إّف المكضكع الذي درسناه لـ يدرس مف قبل بكثرة في البحكث كالمذكرات، تكجد مذكرة 

كاحدة درست تعميمية المطالعة في ضكء المسانيات التطبيقية، كيكجد كتابيف لخالد  لبصيص 

اح، تعميمية المغة ب كاألىداؼ، أنطكاف صاتمقاربة الكفاءبالتدريس العممي كالفني الشفاؼ 

العربية، زاىر أحمد، تكنكلكجية التعميـ كالفمسفة كنظاـ، أحمد حساني دراسات في المسانيات 

. التطبيقية، حقل تعميمية المغات

: حدود الدراسة

 كاف مجاؿ الدراسة في دائرة عشعاشة في متكسطة يماني بغداد لمسنة :من حيث المكان

. الثانية متكسط

 قمنا بدراسة مكضكعنا ىذا كجمع المعمكمات عنو منذ قبكلو أي في أفريل :من حيث الزمان

. قمنا بجمع المعمكمات عنو ككضع استبياف لمتالميذ كاألساتذة، كدراسة مضمكنو يـك كامل

: صعوبات البحث

: دفنا بعض الصعكبات نذكر منياا  مف خالؿ معالجتنا ليذا المكضكع قد ص

 قمة المراجع كالبحكث الجامعية المالئمة مع مكضكعنا. 

  جّدة المكضكع مما كال بّد لدينا ىاجس الخكؼ مف الخكض في ىذه المغامرة كلكف

 . نطمح إليوابفضل   تـ البمكغ الذي كفّ 
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: تقسيمات البحث

قمنا بتقسيـ بحثنا إلى فصميف نظري : مف خالؿ ما سبق ذكره ارتأينا إلى التقسيـ التالي

 نشأة التعميمية،مفيـك التعميمية لغة :كتطبيقي، حيث تناكلنا في الفصل األكؿ كل مف

، أدكار المعمـ في مكاقف (الطريقة، المعمـ، المتعمـ، المعارؼ)كاصطالحا، أركاف التعميمية، 

مفيكميا، بعض كسائميا، خصائصيا، )كسائل الّتعميمّية اؿ، (دكر المعمـ)التعمـ النشط 

، األىداؼ التعميمية، فكائد األىداؼ التعميمية، أىمية (، أىميتيااالعكامل المؤثرة في اختياره

مفيكميا، مبادئيا، )، المسانيات التطبيقية(لمعّمـ، المتعّمـ، الماّدة الّتعميمّيةا)الكسائل التعميمية 

كالفصل التطبيقي تناكلنا فيو تعريف المطالعة لغة  (عالقة التعميمية بالمسانيات التطبيقية

مف )، الفرؽ بيف القراءة كالمطالعة (القراءة الصامتة كالجيرية)كاصطالحا، أنكاع المطالعة 

، أىداؼ المطالعة، مصادر جمع المادة الميدانية، استبياف، تعريف (حيث الشكل كالمضمكف 

، مشكمة الدراسة، حدكد الدراسة، طريقة تكزيع البيانات، (األساتذة كالتالميذ)المؤسسة، العّينة 

.  ، خاتمة(تحميل االستبياف التالميذ كاألساتذة)تحميل االستبيانات 

كفي األخير نتقّدـ بالّشكر الجزيل إلى الّدكتكر المشرؼ قكفي أحمد عمى متابعة ىذا 

 .العمل كتصحيحو كتقديـ بعض الّنصائح القّيمة
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:  نشأة التعميمية-1

لكل عمـ كلكل مصطمح جذكره كأصكلو الذي نشأ فيو، كمف بيف ىذه العمـك التعميمية 

فقد نشأت ىذه األخيرة في الربع األخير مف القرف العشريف أخذ مصطمح تعميمية 

Didactique des disciplines المكاد يبرز بقكة في المقابل بعض التراجع في استخداـ

، قبل ىذه المرحمة كاف يتـ التركيز في Pédagogie généraleمصطمح التربية العامة

إعداد المعمميف مثال عمى تمكف المعمـ مف المادة التي يعمميا، كمف معرفتو بمحتكى منيج 

. ىذه المادة

ـ لمداللة عمى الدراسة 1961لقد استخدـ مصطمح تعميمية المغات ألكؿ مرة سنة 

العممية لتعميـ المغات، كذلؾ لتطكير المحتكيات كالطرؽ كالكسائل كأساليب التقكيـ لمكصكؿ 

بالمتعمـ إلى التحكـ في المغة كتابة كشفاىة كنجد ىنا تعميمية القراءة كتعميمية التعبير 

.  كتعميمية النحك

في الفكر المساني كالتعميمي المعاصر  ((Didactiqueإّف ظيكر مصطمح التعميمية

الذي بعث مف جديد المصطمح (M.F.Makey) يرجع إلى العالـ المساني

. لمحديث عف المنكاؿ التعميميdidactiqueالقديـ

مع مجمكعة تحكالت عمى رأسيا  (Didactique):لقد ترافق بركز مصطمح التعميمية

انتقاؿ المحكر في التربية كالتعميـ مف المعمـ إلى المتعمـ الذي أصبح محكر العممية التعميمية، 

ففي الماضي كانت ىذه المعارؼ بضاعة يمتمكيا المعمـ كيجتيد في نقميا بفف ككضكح إلى 
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التمميذ الذي كاف عميو أف يعيد إنتاجيا كأنو قادر عمى تمقينيا كتسميميا كا عادة تمريرىا 

 1.بدكره

لقد كاف االىتماـ بتعميمية المغة العربية كآدابيا مقتصرة عمى مراكز األبحاث كالتي 

اعتمدت مف المحيط إلى الخميج في إطار طرائق تعميـ المغة العربية لألجانب، ثـ تكظيف 

بعض مفاىيـ تعميمية المغة أما تعممية المغة العربية قد عرفت بعض المبادرات في بعض 

المدارس الخاصة حيث كاف تعّمـ العربّية يستكحي بعض الطرائق المطبقة في تعميـ 

 .اإلنجميزية كالفرنسية

التربية العامة، أك "كما يالحع أف ىذا العمـ في البداية كاف مجرد مكضكع ضمف مقرر

نجده مشتتا تقتسمو مختمف التخصصات كمختمف الفركع، كعادة ما يتـ اختزالو إما في طرؽ 

، ثـ بدأ عمـ الديداكتيؾ يحظى بالكثير مف الدراسات "التدريس أكفي أصكلو أكفي مناىجو

لدى عمماء العرب حيث أصبحت التعميمية مركز الثقل في بناء كا عداد المعمميف في مختمف 

 2.الكميات كالمعاىد

                                                             
زكيمخة عالؿ، تعميمية نشاط التعبير الكتابي في ضكء المقاربة بالكفاءات، السنة الثالثة متكسط، مذكرة لنيل شيادة -1

. 9، 8:ـ، ص2010ـ، 2009ماجستير، 
 .10نفس المرجع ، ص-2
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: تعريف التعميمية لغة واصطالحا-2

لقد عرؼ مصطمح التعميمية ركاجا كبيرا عندنا، فيك يتخطى كل الطرائق الخاصة يشمل 

المجاالت األخرى التي يدكر عمييا اىتماـ ىذا العمـ الجديد في مجاؿ التربية كالّتعميـ خاصة 

. ما يتصل منيا مف الفعل التعميمي كالعالقة بيف المعمميف كالمدرسيف

: لغة-2-1

 تعني في المغة العربية مصدر صناعي لكممة تعميـ كىذه األخيرة :(didactique)التعميمية

ما شعرت بو كىك معمـ الخير، كمف معالمو أي مف مضامنو، كخفيت : يخبرؾ" عمـ"مف 

 1".األمر كذا أي العمـ"معالـ الطريق أي أثارىا المستدؿ، كفارس معمـ، كنعمـ أف

 didaktikos ىي ترجمة لكممة ديداكتيؾ التي اشتقت مف كممة ديداكتيككسالتعميمية

الشعر )اليكنانية كالتي كانت تطمق عمى نكع مف الشعر يتناكؿ شرح معارؼ عممية أك تقنية 

 ليصبح التعميـ كفف التعميـ كىكذا لـ تكف didactique، كقد تطكر مدلكؿ كممة(التعميمي

التعميمية في البداية كتختمف كثيرا عف العمـ الذي ييتـ بمشاكل التعميـ أي البيداغكجيا بالرغـ 

عمى (التعميمية)مف ىذه األخيرة التي تيتـ عمى الخصكص بالمتعمـ،بينما تركز األكلى أي 

 2.المعارؼ

                                                             
، 1، ط1أبك القاسـ محمكد بف عمر بف دمحم بف عمر الخكارزمي الزمخشري، أساليب البالغة، دار الكتب العممية، ج-1

 .676ـ، ص 1998بيركت، لبناف، 
ـ، الجزائر 2004خالد لبصيص، التدريس العممي كالفني الشفاؼ بمقاربة الكفاءات كاألىداؼ، دار التنكير لمنشر كالتكزيع،-2

. 9ص 
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ـَ َنْفَسُو كأَْعَمَميَاكَسَماَىا بسيما الحرب كالرجل :كفي لساف العرب تعّرؼ التعميمية بأّنيا َعمَّ

 1.المعمـ إذا ُعِمـَ مكانو في الحرب ِبَعاَلَمٍة أَْعَمَمياَ 

ىي نظرية ك طرائق تدريس  (Didactique)الديداكتيؾ  (La rousse)في المعجـ الفرنسي 

 2.مادة معينة

ـُ، ِعْممًا نقيض َجِيَل كرجل عاّلمٌة : تعرؼ التعميمية أيضا في معجـ العيف ،َيْعَم ـَ عمـ، َعِم

، 55يكسف " ِإنِّي َحِفيٌع َعِميـٌ "كعاّلـٌ، كعميـ فإف أنكركا العميـ فإف هللا يحكي عف يكسف 

كأدخمت الياء في عاّلمة لمتككيد،كما عممت بخبرؾ، أي ما شعرت بو، كأعممتو بكذا، أي 

ـٌ : أشعرتو َكلَّْمُتُو، تعميما، كهللا العالـ، العميـ، العاّلـ، كاألعمـ الذي انشقت شفتو العميا كقـك ُعْم

ـَ ِعْممًا كالَعَمـُ  ما ينصب في الطريق، ليككف عالمة ييتدي بيا شبو الميل، كالعالمة : كقد َعِم

اَعة "ما جعمتو عمما لمشيء، كيقرأ : ك الَمعَمـ ك الَعَمـ ـٌ ِلْمسَّ ، يعني خركج 61الزحزؼ "ِإنَُّو َلِعْم

 3.يقكؿ يعمـ لخركجو اقتراب الساعة" لعمـ "عيسى عميو السالـ، كمف قرأ 

كسميا بسيـ الحرب كلو عالمة جعل لو أّمارة يعرفيا، فالفاعل : عّمـ: في معجـ الكسيط

األمر أتقنو كعرفو، تعّمـ بصيغة : معمـ كالمفعكؿ معمـ، كفالنا الشيء تعميما جعمو يتعّممو تعّمـ

                                                             
. 264، بيركت، ص 1، ط10ابف منظكر، لساف العرب، دار صادرلمطباعة كالنشر كالتكزيع، ج-1
 .20ـ، ص 1992عمي شريف بف حميمة، تعميمية المكاد العممية، مجمة ىمزة كصل، عدد خاص، -2
ـ، 2003، بيركت، لبناف، 1، ط3الخميل بف أحمد الفراىيدي، تحقيق عبد الحميد الينداكي، دار الكتب العممية، ج-3

. 222ص
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األمر اعمـ يتعدى إلى مفعكليف كاألكثر كقكعو عمى أّف كصمتيا كقكلو فقمت تعمـ أف لمصيد 

. غّرة

 إدراؾ الشيء بحقيقتو كاليقيف كنكر يقذفو في قمب مف يحب كالمعرفة، كقيل العمـ يقاؿ :العمم

إلدراؾ الكمى كالمركب، كالمعرفة تقاؿ إلدراؾ الجزئي أك البسيط مف ىنا يقاؿ عرفت هللا، 

دكف عممت، كيطمق العمـ عمى مجمكعة مسائل كأصكؿ كمية تجمعيا جية كاحدة، كعمـ 

العمـك المتعمقة بالمغة العربية " الكالـ، كعمـ النحك، كعمـ األرض، كعمـ اآلثار، كعمـ العربية

 1"كالنحك كالصرؼ كالمعاني كالبديع كالبياف كالشعر كالخطابة

: التعميمية اصطالحا-2-2

مصطمح عممي كىك ميـ في العممية التربكية، سنحاكؿ في ىذا البحث تقديـ بعض التعميمية 

. المفاىيـ حكؿ التعميمية مف الجانب االصطالحي

بالمغة األجنبية عمـ ييتـ بقضايا التدريس المغكي شاممة غير  (ديداكتيؾ)مصطمح التعميمية 

مجزأة مف حيث تحديد السياسة العامة لممعارؼ المغكية كطبيعة تنظيميا كعالقتيا بالمعمميف 

. كالمتعمميف، كبطرؽ اكتسابيا كبكيفية تفعيميا كصعكبة متكقعة

                                                             
. 624ـ، ص 2005، القاىرة، 4معجـ الكسيط، مجمع المغة العربية، مكتبة الشركؽ الدكلية، ط-1
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التعميمية ىي مجمكعة الجيكد كالنشاطات المنظمة كاليادفة إلى مساعدة المتعمـ عمى 

تفعيل قدراتو كمكارده الكفايات كعمى تحصيل المعارؼ كالمكتسبات كالميارات كالكفايات 

 1.كعمى استثمارىا في تمبية الكضعيات الحياتية المتنكعة

مف خالؿ ىذا التعريف إّف التعميمية تشمل كل الخبرات سكاء كانت مسبقة أك حاضرة التي 

. يتمقاىا المتعمـ كيستقبميا كيستثمرىا في ميداف حياتو العممية أك العممية

 ،ـ1973في دراسة لو أصدرىا سنة (J.C.Gagnon)كقد عرؼ جاف كمكد غاينكف 

التعميمية إشكالية إجمالية  :" La Didactique d’une disciplinesديداكتيؾ مادة: "بعنكاف

كدينامية، تتضمف تأمال كتفكيرا في طبيعة المادة الدراسية ككذا في طبيعة كغايات 

 2".تدريسيا

نفيـ أف التعميمية مرتبطة بمحتكى المادة الدراسية ككيفية تدريسيا، أي تيتـ بقضايا 

. التدريس المغكي شاممة غير مجزأة مف حيث تحديد السياسة العممية لممعارؼ المغكية

ىي الدراسة العممية لطرائق التدريس كتقنياتو كألشكاؿ تنظيـ مكاقفالتعمـ التي يخضع التعميمية

ليا المتعمـ قصد بمكغ األىداؼ المنشكدة سكاء عمى المستكى العقمي أك االنفعالي أك 

. الحركي، كما تتضمف البحث في المسائل التي يطرحيا تعميـ مختمف المكاد/الحسي

                                                             
ـ، 2011، القاىرة، 1عبد المجيد عيساني، نظريات التعمـ كتطبيقاتيا في عمـك المغة، دار الكتاب الحديث، ط-1

. 10،11ص
ق، 1427، األردف، 1بشير إبرير، تعميمية النصكص بيف النظرية كالتطبيق، عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع، ط-2

. 9ـ، ص2007
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كمف ىنا فالتسمية تربية خاصة، أي خاصة بتعميـ المكاد الدراسية في مقابل التربية العامة 

التي تيتـ بمختمف القضاياالتربكية في القسـ، بل في النظاـ التربكي كميما كانت المادة 

المدرسة إذ تعمل في فضاء منتظـ كمنسجـ بيف المحتكى التعميمي كبيف االحتياجات الحقيقية 

 1.لممتعمـ كالطرائق التعميمية، ىدفيا إشراؾ المتعمـ في عممية التككيف كتنمية مياراتو

نستنتج مف خالؿ ىذا المفيـك أف التعميمية تيتـ بطبيعة المادة الدراسية كىي الدراسة 

العممية لطرائق التدريس التي تنطبق عمى المتعمـ لبمكغ أىدافو كتفاعمو مع الكضعّية التعميمية 

. كمع التقنيات المستعممة في التعميـ

كيعرؼ أيضا مكضكع الّتعميمّية بدراسة آليات اكتساب كتبميغ المعارؼ الخاّصة في مجاؿ 

معرفي معّيف، تركيز عمى التفكير المسبق في محتكيات كمضاميف التعميـ المطمكب تدريسيا، 

 2.كما ينصّب اىتماميا عمى تحميل المكاقف كالكضعّيات الّتعميمية

نستخمص أّف التعميمية مرتبطة بالمعارؼ المسبقة لممكاقف كربطيا بالمعارؼ الجديدة 

كالكضعيات التعميمية التي يستقبميا المتعمـ مف طرؼ المعمـ كىي دراسة عممية لتنظيـ 

. كضعيات التعميـ

ىي الدراسة العممية لمطرؽ " التعميمية"مف خالؿ كل ىذه المفاىيـ السابقة نستنتج أف 

كاألساليب كتقنيات التعمـ، فالمكضكع األساسي لمتعميمية ىك دراسة الشركط المتكفرة في 
                                                             

، عدد خاص بأعماؿ الممتقى الدكلي 3مختار لزعر، حكار المناىج النقدية في المغة كاألدب، مجمة فكر كلغة، العدد -1

 .75ـ، ص2009 ماي 6-5-4األكؿ، الجزائر، 
. 14، 13خالد لبصيص، التدريس العممي كالفني الشفاؼ بمقاربة الكفاءات كاألىداؼ، ص -2
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الكضعيات التربكية التي يندرج فييا الطالب لبمكغ أىداؼ معرفية كعقمية أك كجدانية في 

. التعميـ كالتعمـ كىي فرع مف فركع التربية

: أركان الّتعميمية-3

قد كضع شكفاالر أركاف الّتعميمية في مثمث، تحتل الزاكية األكلى منو المعارؼ، كيحتل كل 

 1.مف المعمـ كالمتعمـ الزاكيتيف الثانية كالثالثة في قمب المثمث

 

 المعارف

 

 

 

التالميذ                               المعمم 

 ىك ميندس التعميـ كمبرمج كمعدؿ العمل فيو ِانطالقا مف صدى تجارب المتعّمـ :المعّمم

 2.لمتطمبات ىذه العممية

إف المعارؼ الكاجب تعّمميا معارؼ أكاديمية، تنتجيا مراكز األبحاث : المعّمم والمعارف

كالجامعات، كلكنيا تخضع لتحديد  كقياس مف قبل كاضعي المناىج المدرسية، كمراكز إعداد 
                                                             

، 18ـ، ص 2008ق، 1429، 1، دار النيضة العربية، بيركت، لبناف، ط1أنطكف صباح، تعميمية المغة العربية، ج-1

19 .
. 20المرجع نفسو، ص -2

التعليمية   
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المعمميف، كمؤلفي الكتب المدرسية، يتحاطى المعّمـ مع ىذه المعارؼ في تحكالتيا المختمفة، 

كيستكعب محتكاىا  كمقاديرىا كيبحث عف أنجح األساليب لتقديميا إلى المتعمميف كمساعدتيـ 

 1.عمى بنائيا كتمثميا كتحصيميا

: خصائص المعّمم الفّعال

 أف يككف منّظما داخل الفصل كخارجو. 

 أف يتحّكـ في تصرفاتو كسمككو كفي تعاليـ األدياف الّسماكية. 

  أف يككف عادال في تقييـ أداء الّطالب سكاء في االختبارات الشفيية أك الّتحررية أك

 .أي نكع مف أنكاع األنشطة الّتعميمّية األخرى 

 أف يككف لديو خمفّية عممّية قكّية في المكضكع الذي يقـك بتدريسو. 

 2.أف يسمح لمّطالب باألسئمة كالمناقشات 

  القدرة الذاتية لممعّمـ في اختيار الطرائق البيداغكجية كالكسائل المساعدة كاستثمارىا

 .استثمارا جيدا مف أجل إنجاح عممية التكاصل

 ميارة المعمـ في الّتحكـ في آلية الخطاب الّتعميمي. 

 3.إمكانيات ترقية خبرة المعمـ البيداغكجية في مجاؿ تقكيـ الميارات كتعزيزىا 

                                                             
. 19، 18أنطكف صباح، تعميمية المغة العربية، ص - 1
 .147، 145ـ، ص1996،القاىرة، 1، ط1زاىر أحمد، تكنكلكجيا، التعميـ كفمسفة كنظاـ، المكتبة األكاديمية، ج-2
، بف عكنكف، 2أحمد حساني، دراسات في المسانيات التطبيقية حقل تعميمية المغات، ديكاف المطبكعات الجامعية، ط-3

 .41،42ـ،ص2009الجزائر، 
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ىك األساس في العممية التعميمية لما يممكو مف خصائص نفسية كعقمية كاجتماعية :"المتعمم

كخمقية كما لديو مف رغبة كدكافع لمتعمـ، فال يكجد تعمـ دكف طالب كال يحدث تعمـ ما لـ 

 1".تتكفر رغبة الطالب في التعمـ كبالتالي فالدافع إلى التعمـ ىك أساس العممية التعممية

:   لكل مف المتعمميف فرادتو في التعاطي مع المعارؼ الكاجب تعمميا:المتعمم والمعارف

 2.صعكبات، حكافز، تصكرات، مكتسبات سابقة، كالمتعمـ شريؾ فاعل في بناء معرفتو

: خصائص المتعمم

 أف يككف المتعمـ كائف حي ناـ، متفاعل مع محيطو. 

  ،أف يككف لو مكقف مف النشاطات التعميمية، كما لو مكقفو مف العمـ، مف الكجكد

خفاقاتو  3.  كمف  العالـ، كلو تاريخ تعميمي بنجاحاتو كا 

 أف يككف لو تصكراتو لما يتعممو كلو ما يحّفزه، كما يمنعو عف اإلقباؿ عمى التعمـ. 

  معرفة قابمية المتعمـ الذاتية في اكتساب الميارات كالعادات المغكية الخاصة بمغة

 .معينة

 تعزيز آلية المشاركة لدى المتعمـ كتحسيف عالقتيا بالتحصيل كاالكتساب. 

                                                             
بثينة بف مزكز، تعميمية المطالعة المكجية لتالميذ السنة الرابعة متكسط، مذكرة لنيل شيادة الماستر في األدب كالمغة -1

 .10ـ، ص 2017ـ، 2016العربية،
 .19، 18انطكف صباح، تعميمية المغة العربية، ص 2
. 20المرجع نفسو،ص -3
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  كمدى انعكاسيا عمى (العضكية كالنفسية كاالجتماعية)مراعاة الفركؽ الفردية ،

 .المردكد البيداغكجي

 1.تذليل الصعكبات التي تعكؽ سبيل المتعمـ باستعماؿ الكسائل السمعية البصرية 

: الجوانب األخالقية

 أف يتحكـ في تصرفاتو كسمككو كفي تعاليـ األدياف السماكية. 

  أف يككف عادال في تقييـ أداء الطالب سكاء في االختيارات الشفيية أك التحريرية أك

 .أي نكع مف أنكاع األنشطة التعميمية األخرى 

: السموك داخل الفصل ونظام التدريس

 أف يككف لديو الحماس كالتدريس كالتفاعل مع الطالب. 

 أف يككف لديو خمفية عممية قكية في المكضكع الذي يقـك بتدريسو. 

 2.أف يسمح لمطالب باألسئمة كالمناقشات 

:  المعارف 

 في المفيـك الكاسع الذي تتبناه فيي تشمل كل ما يتعممو المتعمـ مف المعارؼ كما المعارف

يحصمو مف مكتسبات كما يكظفو مف مكتسبات كمكارد، كما يمكنو مف الميارات كما يستثمره  

                                                             
 .42أحمد حساني، دراسات في المسانيات التطبيقية حقل تعميمية المغات، ص -1
 .147، 145: زاىر أحمد، تكنكلكجيا، التعميـ كفمسفة كنظاـ، ص-2
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مف قدرات ككفايات في عممية تعممو التي يقـك فييا ببناء معرفتو باستثمارىا في مكاقف 

 1.حياتية متنكعة 

: الطريقة

يعني المربكف بيا الخطة التي يتبعيا المدرسكف مع تالميذىـ لمكصكؿ بيـ إلى الغاية 

المقصكدة مف تربيتيـ كتعميميـ، كىذه الطريقة يتجمى فييا كيفية انتفاع المدرس بكسائل 

ستفادتو منيا كمراعاة األصكؿ النفسية االتيذيب كالتثقيف كتنظيـ العكامل المختمفة لمّتربية ك

التي تشير إلى التالميذ، كتنشط عقكليـ كأجساميـ كتنمي مكاىبيـ كتربي ممكتيـ، كتيذب 

 2.أخالقيـ، كتحبب العمـ إلييـ، بذلؾ يصل المدرس إلى الغاية المكصكفة، كاليدؼ المنشكد

المعمـ، المتعمـ، المعارؼ، الطريقة ىي : كنستنتج في األخير أف أركاف التعميمية

األساس في العممية التعميمية كبدكنيا ال يتحقق التعميـ، كأف المثمث الديداكتيكي يسيـ في 

.      معالجة ىذه المعارؼ كتنظيميا كتصنيفيا، كتسييل استيعابيا كتحصيميا لممتعمميف

 

 

 

 
                                                             

 .20،ص2انطكاف صباح، تعميمية المغة العربية، ج-1
الرابعة متكسط عينة، مذكرة لنيل شيادة الماجستير، تعميمية -ياسمينة بريحة، التقكيـ كأنكاعو في طريقة التدريس بالكفاءات-2

. 10ـ، ص2012-ـ2013المغة، جامعة قاصدي مرباح كرقمة، 
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 :دور المعمم في مواقف التعمم النشط_4

: المعمم-4-1

يختمف دكر كل مف المعمـ كالمتعمـ في مكاقف التعمـ النشط عف دكرىما في مكاقف 

التعمـ التقميدي، حيث يتطمب تنفيذ استراتيجيات التعمـ النشط تغييرا أساسيا في دكر المعمـ، 

. كما يتطمب تنفيذ المعمميف لمياـ التعمـ النشط تغييرا جكىريا في دكر المعمـ

: دور المعمم-أ

: يكمف دكر المعمـ فيما يمي

 مشاركة المتعمميف في تحديد أىداؼ التعمـ. 

  مساعدة المتعمـ عمى كيفية التعمـ، البحث عف مصادر التعمـ، كيفية استخداميا

 .كالمفاضمة بينيا

  تكفير بيئة غنية بالخبرات التعممية تتيح الفرصة لممتعمميف لكي يتفاعمكا كيشارككا

 .بشكل نشط

 اختيار إستراتيجيات كأساليب التدريس المالئمة لمكاقف التعمـ النشط. 

  تكفيرالمصادر المادية كالبشرية، التي تساعد التعمـ النشط بما في ذلؾ تكفير الكقت

 .كالمكاف المالئميف لتسييمو

  تشجيع المتعمميف كتحفيزىـ عمى التأمل في ممارساتيـ كأعماليـ كالتعبير عف ذلؾ

 .بكممات كالتحدث معيـ حكؿ ما يقكمكف بو ككيف يفكركف 
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 1.تكفير فرص اختيار المتعمميف فيما يتعمق باألنشطة التعميمية 

 استخداـ أنكاع مختمفة مف الميمات. 

 2.جعل النتيجة المتكقعة مف كل ميمة كاضحة لممتعمميف 

: (البيئة الصفية)دور المعمم في إعداد المناخ الصفي 

 يكفر لطمبتو فرصة أكبر لمعمل كالمشاركة. 

 يشجعيـ لمعمل الصفي التعاكني. 

 ييتـ بتكفير شركط الصحة العقمية لطمبتيكظركفيا. 

 يراعي الفركؽ الفردية، فيبدي اىتماما بالطمبة ألقل مشاركة كبطئ في التعمـ. 

 يؤكد في ممارستو التعميمية عمى كل مف التعمـ األكاديمي كنمك الشخصية لمطمبة. 

: كعميو يتميز المعمـ القادر عمى إعداد بيئة صفية أكثر إيجابية عمى أف يككنكا

. مستمعيف جيديف-   أ

. يتعاطف مع طمبتو كيكافئيـ-   ب

. يستعمل معيـ أساليب التعزيز المناسبة-  ج

 

 
                                                             

، عماف، 1 فكزي الشربيني، كعفت الطناكي، تطكير المناىج التعميمية، دار الميسرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، ط-1

. 61، 60ـ، ص 2011ق، 1432
. 60فكزي الشربيني، نفس المرجع، ص -2
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 1.يعدؿ بيف طمبتو كيزكدىـ دائما بالتغذية الراجعة اإليجابية-   د

نستنتج فاألخير أف المعمـ الفعاؿ لو خمفية عممية معرفية عالية كتييأ نفسي تربكي 

عالي، إضافة إلى البيئة الصفية المناسبة، كل ىذه الصفات تؤدي بالمتعمـ إلى مستكى عاؿ 

. مف النجاح كالتفكؽ في الدراسة بفضل المعمـ

: الوسائل التعميمية-2

يمر العالـ اليـك بثكرة معمكماتية كتكنكلكجية متسارعة األمر الذي يفرض عمى المؤسسات 

التربكية بذؿ المزيد مف الجيد لتحسيف عممية التعميـ كتفعيميا كلكي يستطيع ىذه المؤسسات 

. فعل ذلؾ البد أف تفيد مف المنجزات التقنية في مجاؿ التربية كالتعميـ

: مفهوم الوسائل التعميمية-2-1

الكسائل التعميمية بأنيا المكاد التي تستخدـ في قاعات الدراسة أك  (Dent)"دنت"عرؼ

 2.غيرىا مف األماكف التعميمية لتساعد في فيـ معاني الكممات المكتكبة أكالمنطكقة

كتعرؼ أيضا أّنيا ىي كسائل مثيرة مف بيئة المتعمـ يستعمميا المعمـ إليضاح الفكرة، أك 

 3.المعنى أك المعمكمة التي يريد إيصاليا

                                                             
، عماف، 2نادية حزيف يكنس العفكف، االتجاىات الحديثة في التدريس كتنمية التفكير، دار الصفاء لمنشر كالتكزيع، ط-1

. 49، 48، 47ـ، ص 2015ق ػ 1436
نتاج الكسائل التعميمية، دار النشر كالتكزيع، ط-2 . 60ـ، ص 2015ق، 1436، عماف األردف، 1دمحم بف حمد، تصميـ كا 
، اإلسكندرية، 1دمحم بف محمكد آؿ عبد هللا، إعداد كتأىيل المعمـ ميارات التدريس، دار الكفاء، لدنيا لمنشر كالتكزيع، ط-3

. 58ـ، ص2016
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المكاد التي تستخدـ في حجرات الدراسة أك غيرىا مف المكاقف :"كعرفت عمى أنيا

التعميمية، لتسّيل فيـ معاني الكممات المكتكبة كالمنطكقة كىي ذلؾ النكع مف التعميـ الذي 

 1.يتعمق بإنتاج المكاد التعميمية كاختبارىا كاستعماليا كالتي ال تعتمد عمى الكممة المكتكبة

كنستنتج في األخير أّف  مفيـك الكسائل التعميمية ليا دكر في نقل الخبرات التعميمية 

. المحددة إلى المتعمـ بسيكلة كيسر ككضكح مع االقتصاد في الكقت المكرس كالجيد المبذكؿ

: بعض الوسائل التعميمية-2-2

ىي ترجمة الرمز كىي غنية جدّا بالمثيرات : (العينات الطبيعية أو الصناعية ):األشياء-أ

يتكقف معناىا عمى سابق خبرة  (رمز)التي يدركيا اإلنساف عندما تعرض لو مثال كممة كردة 

/ لكنيا/ تحمل لإلنساف معاني كثيرة شكميا (الشيء نفسو)السامع كلكف رؤية الكردة 

 .مممسيا/ حجميا/تركيبيا

ىك تعبير ييدؼ إلى تجسيد المكاقف كاألحاسيس كبمكرتيا كبالتمثيل ينقل إلى : التمثيل- ب

يؤثر في المشاىد بقكة : المشاىد ما ال تستطيع صفحات مف الكتاب أف تستكعبو مف ميزاتو

 .يجذب انتباىو، مف أنكاعو لعب األدكار، التمثيل المسرحي، التمثيل بالعرائس

                                                             
، 1سمكى مبيضيف ، تعميـ القراءة كالكتابة لألطفاؿ، كمية األميرة عالية الجامعية، دار الفكر لمطباعة لمنشر كالتكزيع، ط-1

. 208ـ، ص2003ق، 1423عماف األردف، 
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ىك الرسـ بالخطكط الحرة المبسطة، قد يككف عمى السبكرة أك عمى كرقة معمقة : الرسم- ج

عمى الحائط، ميزاتو سرعة تكصيل الرسالة تساعد عمى فيـ األحداث التاريخية كتسمسل 

 .الزمف يساعد عمى التعبير

تسجل بدقة الشكل الظاىري لمشيء تبيف الحالة االنفعالية لمف تصكره :من ميزاتها:الصور-د

حزنا أك فرحا أك غضبا أك ىدكء، لذا يمكف عف طريقيا تعديل اتجاىات األطفاؿ كشحنيـ 

.  عاطفيا

.  المكحة اإلخبارية، المكحة الجيبية: من أنواعها: الموحة الوبرية- ه

 1.الكمبيوتر كل هذه الوسائل جذابة وثرية/ الفيديو/ التمفاز/الكاسيت/المذياع - و

: خصائص الوسائل التعميمية- 3

يجب أف تؤدي الكسائل التعميمية المختارة إلى : زيادة التأمل والقدرة عمى المالحظة-3-1

زيادة قدرة المتعمـ عمى التأمل كالمالحظة كجمع المعمكمات كتنمية ميارات التفكير العممي 

 .كيجب أف تختار منيا أقربيا إلى تحقيق ىذه األساليب كتأكيدىا كتنميتيا

مف الخصائص التي يجب مراعاتيا عند اختيار الكسيمة : سهولة تعديل الوسيمة-3-2

التعميمية أف تككف سيمة التعديل بمعنى أف يككف مف السيل عمل إضافة إلييا أك تحكيميا 

. خدمة ليدؼ تعميمي كأف يككف مف السيل حذؼ جزء منيا الستخداميا لتحقيق ىدؼ آخر

 

                                                             
. 63-60-59-58-57دمحم بف محمكد آؿ عبد هللا، إعداد كتأىيل المعمـ ميارات التدريس ص 1
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: العوامل المؤّثرة في اختيار الوسائل الّتعميمّية-4

إف اّتباع المعمـ طريقة معينة في التدريب تفرض عميو اختيار نكع : طريقة الّتدريب-4-1

معيف مف الكسائل التعميمية فمثال إذا اختيار طريقة المناقشة فإنو يفضل اختيار كسيمة ال 

الحاسكب كالتمفاز أك التسجيالت الصكتية كيميل إلى اختيار الشرائح أك : تعيق النقاش مثل

. الّشفافّيات أك الّمكحات

 أك مستكى اليدؼ الذي حدده المعمـ في تخطيطو لمدرس :نوع العمل المطموب أداءه-4-2

كالمطمكب مف المعمـ إنجازه فمثال إذا كاف اليدؼ معرفّيا فإّنيا تحتاج إلى طريقة تدريب 

 1.معينة كبالّتالي كسيمة تتناسب مع ىذه الطريقة

الخصائص الجسمّية ىل مف : خصائص المتعممين وهذا المجال واسع يدخل ضمنها-4-3

ذكي اإلعاقات الجسمية في السمع أك البصر أك الحركة كالخصائص المعرفية أي ىل مف 

أميات، أـ في مستكى الصف الثاني مثال؟ كالخصائص الكجدانية ىل اتجاىاتيف إيجابية نحك 

ىذه الكسيمة أـ تمؾ المجمكعة كل ىذه الخصائص كغيرىا تؤثر بالتأكيد عمى اختيار المعمـ 

 2.الكسيمة التعميمية التي يستخدميا

 تحديد الكقت الالـز لمتدريس. 

 كسيمة اتصاؿ بيف المعمميف. 
                                                             

نتاج الكسائل التعميمية، دار النشر التكزيع، ط- 1 ـ، 2005ق، 1436، عماف األردف، 1دمحم بف حمد، تصميـ كا 

. 76،89ص
. 89دمحم بف حمد، ص- 2
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: في مرحمة التعمم تقوم األهداف بالمساعدة في-2

 اختيار طرؽ التدريس المناسبة. 

 اختيار الكسائل التعميمية المناسبة. 

 ترشد المتعمـ لما ىك مطمكب منو. 

 :في مرحمة التقييم تساعد األهداف في-3  

 تحديد جكدة ككفاءة العممية التعميمية. 

 تقييـ مدى تقدـ الطالب. 

كعندما ال تككف األىداؼ مصاغة بدقة في مرحمة تقييـ التعمـ فإنو يتكقع أال تككف 

عممية التدريس عمى مستكى عاؿ، لما أف عممية تقكيـ الطالب تككف في غاية الصعكبة 

. كتخضع العتبارات كثيرة ككّميا غير مكضكعية

ىذه مف بيف أىـ المراحل الثالث التي ترتكز عمييا التعميمية بالنسبة لمنكاتج المرغكبة خاصة 

أف المتعمـ أصبح بمثابة المنتج األكاديمي الذي ال بد أف يتصف بخصائص مقصكدة، لذلؾ 

 1.ال بد االىتماـ بيذه المراحل كبيذه األىداؼ التعميمية

. تساعد عمى إبقاء المعمكمات حية كذات صكرة كاضحة في ذىف المتعمـ-

تبسيط المعمكمات كاألفكار كتكضيحيا، كتساعد الطمبة عمى القياـ بأدكات الميارات كما ىك -

. مطمكب منيـ

                                                             
 .92، 91ـ،  ص 1996، القاىرة،1،ط1 زاىر أحمد، تكنكلكجيا، التعميـ كفمسفة كنظاـ، المكتبة األكاديمية، ج-1
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كنستنتج في األخير مف خالؿ ىذه الكسائل التعميمية ترتبط ارتباطا كثيقا بثالث محاكر 

أساسية ىي المعمـ كالمتعمـ كالمكقف التعميمي كمف ثـ تسيـ في تحقيق أىدافو كعميو فإف 

الكسيمة التعميمية الجيدة ليست معينة أك إضافية بل ىي جزء مف المنياج التعميمي كمحكر 

 1. لمنشاط التعميمي كعنصر أساسي مف عناصر العممية التعميمية

: أهمية الوسائل التعميمية في مجال التعميم والتعمم-5

يؤدي تنكيع الكسائل التعميمية إلى تككيف كبناء المفاىيـ السميمة، كلك تتبعنا خطكات بناء -

الطالب ليذه المفاىيـ حتى يصل إلى التعميمات ألدركنا أىمية تكفير الكسائل التعميمية 

. لتحقيق ذلؾ

مف الشركط التي تساعد عمى التعمـ الحاجة لمتعمـ، كأف يشعر الطفل بأىمية إشباع ىذه -

الحاجة، كقد يستمـز ذلؾ استثارة اىتمامو بالمكضكعات التي يتعمميا، كيمكف لمكسائل 

شباع حاجتو لمتعمـ . التعميمية أف تؤدي إلى استشارة اىتماـ الطالب كا 

 2.تساعد الكسائل التعميمية عمى تنكيع أساليب التعميـ لمكاجية الفركؽ الفردية بيف الطمبة-

 

 

 
                                                             

. 55المرجع نفسو، ص -1
نتاج الكسائل التعميمية التعممية، دار الميسرة لمنشر كالتكزيع، ط-2 ق، 1426، عماف ، 3دمحم محمكد الحيمة، تصميـ كا 

. 59، 58، 57ـ، ص 2005
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: األهداف التعميمية-3

بما يتضمف مف أىداؼ  (المكقف التعميمي)إّف تصميـ التعميـ ييتـ بتصميـ البيئة التعميمية

كمحتكى كاستراتيجيات كطرائق ككسائل كتقكيـ ككضعيا في صكرة خطة شاممة متكاممة 

. األجزاء بما يتفق مع كيفيات التعمـ كآلياتو

: األهداف التعميمية-3-1

 تعريف تصميـ التعميـ. 

 التعرؼ عمى مككنات التعميمية. 

 كصف مككنات أحد نماذج تصميـ التعميـ. 

 تحديد األىداؼ التعميمية. 

 1.تحميل األىداؼ التعميمية 

: كتكمف أىميتيا في

 تساعد المصمـ عمى اختيار المحتكى التعميمي كجميع مككنات الخطة الالحقة. 

 تساعد المعمـ أك المبرمج عمى اختيار المادة التعميمية كطرؽ تدريسيا كتقكيميا. 

 تساعد المؤسسة التربكية عمى معرفة مدى نجاح عمميتي التعمـ كالتعميـ. 

 

                                                             
نتاجيا كتطبيقاتيا التربكية، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع -1 دمحم خميفة مفمح، كآخركف، تصميـ البرمجيات التعميمية كا 

. 15ـ، ص 2012ق، 1433، عماف 1كالطباعة، ط
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 1.تساعد المتعمـ عمى تنظيـ جيكده ككقتو لتحقيق األىداؼ المحددة 

 : مصادر اشتقاق األهداف التعميمية-3-2

 تشتق مف حاجة المجتمع في ضكء فمسفتو كعقيدتو كنظامو. 

 لذا فإنيـ . يقـك الخبراء كالمختصكف في مجاالت مختمفة في كضع األىداؼ العامة

مصدر ميـ مف مصادر اشتقاؽ األىداؼ لككنيـ المرجع األساس في مجاؿ 

 .تخصصاتيـ

  يعد قانكف التربية كالتعميـ الخطكط العريضة لممنياج، كالكتاب المدرسي، كدليل المعمـ

كاالنترنيت مف أىـ مصادر األىداؼ كبخاصة لممبرمجيف التربكييف في جميع مجاالت 

 2.المعرفة

: فوائد األهداف التعميمية-3-3

: كيمكف القكؿ إف تحديد األىداؼ يخدـ المعمـ أك المتعمـ في األمكر التعميمية اآلتية

  المساعدة في اختيار المحتكى التعميمي كمضمكف المادة الدراسية المناسبة كمف يتـ

مساعدتو عمى تكجيو الطالب إلى المصادر كالمراجع كالكسائل التي تعينو عمى 

 .تحقيق األىداؼ التعميمية المنشكدة

 المساعدة في اختيار الطرائق كاإلستراتيجيات التعميمية المناسبة لكل ىدؼ تعميمي. 

                                                             
. 21المرجع نفسو، ص-1
. 22المرجع نفسو، ص-2
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 المساعدة في اختيار أدكات كالكسائل كاالختيارات المناسبة لمقياس كالتقكيـ. 

 مساعدة الطالب عمى تنظيـ جيكده كنشاطاتو نحك إنجاز ما خططتو عممية التعميـ. 

كمف خالؿ ىذه ال بد مف التذكير بأف كل تصميـ الدركس بطرائق التعميـ المبرمج 

كمدخل النظـ، ال بد أف تصاغ فيو األىداؼ صكغا كاضحا في عبارات سمككية قابمة لمقياس 

كالتقكيـ، كقد أفادت الطرائق التقميدية مف منيجية صكغ األىداؼ السمككية، فاستخدمتيا في 

صكغ األىداؼ السمككية في كل درس نحتاج إلى تقكيمو لمكصكؿ إلى إتقاف عاؿ في التعمـ 

كىذا االتجاه صار ضركريا في عصر المعمكمات ألف التعامل مع اآلالت اإللكتركنية ال بد 

 1. في أداء المتعمـ100 %مف النجاح فيو بفاعمية عالية قد تصل إلى مستكى نجاح

: فوائد األهداف التعميمية-3-4

: في مرحمة تصميم التعمم-1

. تكضيح محتكى المكضكعات الدراسية-

. ترتيب المكضكعات-

 

 

 

                                                             
فخر الديف القال،كآخركف، طرائق التدريس العامة في عصر المعمكمات، دار الكتاب الجامعي، اإلمارات العربّية المّتحدة، -1

. 409، 408ـ، ص2006-ق1426، 1ط
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: أهمية الوسائل التعميمية-2

لقد أدرؾ المربكف فكائد كمزايا استعماؿ الكسائل التعميمية في عممية التعميـ كالتعمـ لما 

تركتو مف آثار إيجابية انعكست في نكعية المخرجات التعميمية كاكتسابيا لمميارات كالخبرات 

. كالمعارؼ بشكل أكثر فعالية كتطكر

: لقد برزت أهمية الوسائل التعميمية-2-1

  تساعد في تعزيز اإلدراؾ الحسي لدى الطمبة، ألف استخداـ صكر مرئية إضافية إلى

 .األلفاظ لو دكره في إدراؾ المفاىيـ كاألفكار كالمعارؼ

  تنمي في الطالب حب االستطالع كترغبو في التعمـ، حيث يثير فيو قيـ حب االطالع

 .عمى الخبرات كالمعارؼ كاألفكار خارج المدرسة

  تحقيق العدالة في فرص التعميـ، حيث يتمكف أي طالب مف استعارة رأيو كسيمة

 .تعميمية لالستعانة بيا في تطكير إمكانياتو كقدراتو

  أنيا تنتج فرصا تعميمية ألكبر عدد مف الطمبة، حيث يمكف تجاكز صعكبات قمة

 1.المدرسيف

  تعزز العالقة اإليجابية بيف المدرس كالطالب، لما ليذه العالقة مف مردكد إيجابي في

 .تنمية رغبة طالب في التعّمـ

                                                             
. 10، ص 1998، عماف، 1صباح محمكد، تكنكلكجيا الكسائل التعميمية، دار اليازكري العممية لمنشر كالتكزيع، ط-1
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مف ىنا نستخمص أف أىمية الكسائل التعميمية ال تنحصر في مجاؿ كاحد أال كىك 

. المعمـ كالمتعمـ، المادة كالطريقة بل ليا فكائد كمزايا عديدة في عممية التعميـ كالتعمـ

: أهمية الوسائل التعميمية لعناصر الموقف التعميمي

إناستخداـ الكسائل التعميمية بطريقة فعالة، يساعد عمى حل الكثير مف المشكالت، كيحقق 

لمتعميـ عائدا كبيرا يكفق كل ما يبذؿ في سبيميا، كأثبتت الدراسات عظـ اإلمكانيات التي 

. تكفرىا الكسائل التعميمية لممدرسة كمدى فعاليتيا في عممية التعميـ كالتعمـ

: أهميتها لممعمم-1

 .تساعد عمىرفع درجة كفاية المعمـ المينية كاستعداده -

 .تغيردكر المعمـ مف ناقل المعمكمات، كممقف إلى دكر المخطط،كالمنفذ كالمقـك لمتعمـ -

 .تساعد المعممعمى حسف عرض المادة، كتقكيميا،كالتحكـ بيا -

: أهميتها لممتعمم-2

تساعد عمى أف تتحاشى الكقكع في المفظية، كىي أف يستعمل المعمـ كممات كألفاظ  -

ليس ليا معنى أك أي داللة عند الطالب، كال يحاكؿ المعمـ أف يكضح ىذه األلفاظ 

المجردة بكسائل محسكسة تساعد عمى تككيف صكر مرئية، كلكف إذا تنكعت ىذه 

. الكسائل فإف المفع يكتسب أبعادا في المعنى يقربو مف الحقيقة

. تكسع مجااللخبرات التي يمر فييا المتعمـ-

. تنمي في المتعمـ حب االستطالع، كترغبو في التعميـ-
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: أهميتها لممادة التعميمية- 3

تساعد في تكصيل المعمكمات، كالمكاقف كاالتجاىات المتضمنة في المادة التعميمية  -

ف اختمفت  إلى المتعمميف، كتساعدىـ عمى إدراؾ ىذه المعمكمات إدراكا متقاربا، كا 

 1.المستكيات

تعد المسانيات التطبيقية حقل مف الحقكؿ المعرفية الحديثة،ىي في أساسيا استثمار 

لممعطيات العممية لمنظرية المسانية في مياديف معرفية عمى اختالفيا كميداف تعميمية المغات، 

. كذلؾ بالمساىمة في تطكير كترقية الحصيمة العممية كالمعرفية كالعممية البيداغكجية

ىي عبارة عف استخداـ منيج النظريات المغكية كنتائجيا :"مفهوم المسانيات التطبيقية-3-4

في حل بعض المشكالت ذات الصمة بالمغة، كذلؾ في مياديف غير لغكية كحقل ىذا العمـ 

شديد االتساع يضـ تعميـ المغات األجنبية أمراض الكالـ، الترجمة، فف صناعة المعاجـ، 

 2."كاألسمكبية كتعميـ القراءة كغير ذلؾ

                                                             
، 2ماجدة السيد عبيد، الكسائل التعميمية ك إنتاجيا لمعاديف كذكي االحتياجات الخاصة، دار صفاء لمنشر ك التكزيع ط-1

. 54-53-52 ـ ص 2014-ق 1435عماف، 
جال يمي سمية، المسانيات التطبيقية مفيكميا ك مجاالتيا ، مجمة األثر المركز الجامعي صالحي أحمد النعامة، - 2

.  126ـ، ص 2017 ديسمبر 29الجزائر،
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ىي عمـ يبحث في التطبيقات الكظيفية التربكية لمغة مف :"كيعرفيا مازف الكعر بأنيا

أجل تعميميا كتعمميا لمناطقيف بيا، كتبحث أيضا في الكسائل البيداغكجية المنيجية مف 

أصكؿ التدريس، مناىج التدريس، كضع النصكص )التقنيات تعميـ المغات البشرية كتعمميا 

 1"(المغكية كانسجاميا مع المتعمميف

: نستنج مف ىذه التعاريف السابقة أف المسانيات التطبيقية تشمل مجاالت عدة أىميا

تعميـ المغة كتعمميا، تعميـ المغة األجنبية بكجو خاص التخطيط  المغكي، التعدد المغكي، 

. المسانيات االجتماعية

:  مبادئ المسانيات التطبيقية-1

إف المسانيات التطبيقية تشمل مياديف عدة باعتبارىا عمـ يعنى بالنمك المغكي كقضايا 

مرتبطة بالتعمـ كتعميـ المغات األجنبية، كاألمراض المغكية كالكسائل الناجعة لعالج شتى 

، التخاطب أك التكاصل عند الصـ البكـ، الترجمات سكاء كانت (لغكية)لالضطرابات النطقية 

: ترجمة آلية أك ترجمة فرد لعل مف أبرز مياديف المسانيات التطبيقية ما يمي

 PSYCHOLINGUISTIQUE:المسانيات النفسية-1

 LINGUISTIQUE CONTRASTIVE:المسانيات التقابمية-2

 SOCIOLINGUISTIQUE:المسانيات االجتماعية-3

                                                             
بكفرـك رتيبة ، تعميمية المغة العربية في مرحمة ما بعد التمدرس، دراسة تطبيقية في مراكز تعميـ المغات لمكبار،مذكرة مقدمة 1

 . 4ـ، ص2009-ـ2008لينل شيادة الماجستير في المغة، جامعة كىراف ألسانية،
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. المسانيات االنثركبكلكجية-4

 1."الترجمة اآللية لمغات"ميداف الترجمة كالمسانيات الحاسكبية-5

. المسانيات التعميمية-6

. المسانيات الجغرافية-7

. المسانيات العصبية-8

في األخير نستخمص أف المسانيات التطبيقية ليست تطبيقا لعمـ المغة كليست لو عمـ 

نظرية خاصة بو، بل ىك ميداف تمقي فيو جميع العمـك التي تعالج المغة كنشاط إنساني مثل 

 2.(المسانيات العصبية)عمـ المغة، كعمـ النفس، عمـ االجتماع،كعمـ األعصاب 

تتداخل التعميمية مع عدة تخصصات عممية أخرى إلى درجة يصعب التفريق بينيا  -1

عمـ النفس التربكي المسانيات العامة، : في بعض األحياف، مف بيف ىذه العمـك نذكر

كالصكتيات، كعمـ النفس العاـ ما تعمق منو نظريات التعمـ، كعمـك أخرى اىتمت 

بالمجاؿ االجتماعي الثقافي، كأىـ مجاؿ تداخمت معيا التعميمية ىي المسانيات 

. التطبيقية

لقد استفادت تعميمية المغات مف المسانيات استفادة كبيرة عمى تعاقب مدارسيا 

كنظرياتيا، فقد قدمت  المدارس المسانية كنظرياتيا التي انبثقت عنيا التعميمية إمكانية 

                                                             
. 7المرجع السابق ص1
.  130جال يمي سمية، المسانيات التطبيقية مفيكميا ك مجاالتيا،ص2
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في " f .soussure"التفكير كالتأمل في المادة المغكية كبنياتيا انطالقا ما قدمو في سكسير 

  في المدرسة التكزيعية، كمدرسة تشك مسكي l.bloomfieldالمدرسة النبكية،كبمكمفميد

"n.chomsky " التكليدية التحكيمية،ك ما قدمتو المدرسة اإلنجميزية مع فيرث "

FURTH" ،كقد نتج عف كل ىذه المدارس عدة مفاىيـ كاف ليا أثر بالغ في تعميمية المغات،

أىميا مفيـك النظاـ عند سكسير، ففي رأيو أف المغة نظاـ يتككف مف أربعة مستكيات 

 1.المستكى الصكتي، الصرفي، النحكي، الداللي، المعجمي:ىي

كمف بيف أىـ المفاىيـ المسانية التي كاف ليا أثر كاسع في تعميمية المغة،مفيـك الكفاءة 

 "كبقابميا مفيـك اإلنجازLINGUISTIQUE COMPETANCEالمغكية 

PERFORMANCE " كىما مفيكماف أساسياف في المدرسة التكليدية التحكيمية، فالكفاءة

 2.المغكية

تمثل جممة االستعدادات التي تمكف الفرد مف انجاز المغة أي  إف اإلنجاز ىك استثمار 

لمكفاءة، إف ما جاء بيتشكمسكي  في ىذا اإلطار عمى قدر كبير جدا مف األىمية في تعممية 

نسبة إلى العالـ )المغات، غير أنو يضل غير كافي في نظر أصحاب المدرسة الفيرثية 

 صاحب نظرية سياؽ الحاؿ في بداية األربعينات،كليذا أضاؼ ديل FURTH (فيرث

                                                             
دمحم صالح بف عمر، كيف نعمـ المغة العربية لغة حية ؟ بحث في إشكاليات  المنيج، دار الخدمات العامة لمنشر :ينظر1

 .16ـ، ص1،1998ط
.  143ـ،ص2008،الجزائر ،1صالح بالعيد،عمـ المغة النفسي، دار ىكمة لمطباعة كالنشر ط:ينظر2
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 LA COMPETENCEىايمسمصطمحا آخر ىك الممكة التبميغية التكاصمية 

COMMUNICATIVE.1 

 فقد قدمت الكثير لمتعميمية، لدرجة linguistiqueappliquéeأما المسانيات التطبيقية 

أنو يصعب الفصل بينيما، فعمـ المغة التطبيقي يبحث في تقنيات تعمـ المغات البشرية 

كتعميميا، سعيا كراء إيجاد أفضل التقنيات كالمناىج المسانية،تطكير العممية التعميمية لمغات 

المنطكؽ بيا كمف ىنا يعمل عمـ المغة التطبيقي عمى إيجاد الحمكؿ التربكية المالئمة، 

يجاد الحمكؿ لمصعكبات،كيركز عمى الكفاءة المغكية لممعمـ كذلؾ في  لتدريس المغات كا 

استعماؿ اآلليات األساسية التي يراىا قابمة لتبميغ الدركس، كل درس يستدعى آليات تختمف 

 2.عف الدرس اآلخر

مف ىنا نستخمص عمـ المغة التطبيقي ميدانو االستعماؿ، إذ أف المسانيات التطبيقية قد 

أثبتت كجكدىا بالخدمات التي تقدميا فيي مجاؿ تمتقي فيو تخصصات عديدة، ىكذا تتبيف 

. لنا العالقة بيف المسانيات التطبيقية كالتعميمية حيث تعد فرعا مف فركعيا

                                                             
. 16دمحم صالح ،مرجع سابق ،ص:ينظر1
. 32ـ،ص3،1993لمغة العربية، نماذج تركيبية كداللية،دار تكبقاؿ، الدار البيضاء،طاالفاسي الفيري، المسانيات ك:ينظر2
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: المطالعة لغة واصطالحا-1

: المطالعة لغة-1-1

 1.أؼ اّطمعت عميو، اّطمع الشيء أؼ عِممو" طالعت الشيء"كرد في لساف العرب 

االطالع  معنى اّطمع عمى  اطف األمر كىك : " كفي ممخار اللصاح لل  ف أ ي  بر الرازؼ 

 2".افخعل أؼ عِممو

 3".اّطمع  معنى أظير:"في قامكس المصيط

اّطمع األمر، عمـ  و كاالسـ الّطمع :" كفي خعريف آمر في لساف العرب ال ف منظكر

نظر ما ىك، كطمعت الشيء أؼ اّطمعت عميو كطالعو يبخ و، كخطّمعت إلى : كاسخطمع رأيو

بخا ؾ، الّطمعة الرأية، اّطمعت عف لاص ي طمكعا إذ أد رت عف لاصب إذا أق مت 

.  معنى أمعف النظر فيو4".عميو

 5"اّطمع الشيء، ان ثق، خدفق:طالع :"وجاء في معجم الوسيط

وما أدراك ما ": كذبرت بممة المطالعة في القرآف الكريـ في سكرة اليمزة قكلو خعالى

  ".(7)التي تّطمع عمى األفئدة (6)نار هللا الموقدة(5)الحطمة

( 7 ػ6 ػ 5)سورة الهمزة اآلية 
                                                             

. 67ـ، ص 1934، 3ا ف منظكر، لساف العرب، دار لادر،  يركت، ل ناف، ط-1
. 292ـ، ص 1993، 1ل  ف أ ي  بر الرازؼ، الممخار اللصاح، دار الكخب الصديثة، الككيت، ط-2
 .61، ص 3ط ،ج.الفيركز أ ادؼ، القامكس المصيط، دار الج ل،  يركت، د-3
 .268ـ، ص 1994، 1أ ي الفضل الديف  ف مبـر منظكر، خيذيب لساف العرب، دار الكخب العممية،  يركت، ط-4
  .290ـ، ص1989، 1ل داككد ، المعجـ الكسيط كاسخدراكات المسخشرقيف، دار غريب، القاىرة، ط-5
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مف مالؿ بل ىذه الخعاريف المغكية نفيـ أف المطالعة مف الجانب المغكؼ ىي القدرة 

.  عمى الخفاعل كالخمازج مع المضمكف كالخعمق في  اطف األمر لمعمـ  و

 ىي العمل أكثر شيكعا عند الك ار فيي عمـ كمعرفة كم رة كفف مف الفنكف الجميمة، المطالعة

كممئ الفراغ  ما يفيد في عالـ أل صت فيو المعكمات المط كعة عمى الكرؽ ما ىي إال كاصدة 

مف أكعيخة المخعددة كالمخكفرة لصفع المعارؼ كنقميا إلى الناس كالمطالعة ىي مفخاح بل 

. مجاالت الخثقيف

: المطالعة اصطالحا-1-2

عممية عقمية انفعالية كاقعية خشمل خفسير الرمكز كالرسـك الخي يخمقاىا القارغ عف لمطالعةا"

طريق عينيو كفيـ المعاني كالربط  يف الم رة السا قة كىذه المعاني قد خككف اسخنخاج أك نقد 

 1".أك صبـ لصل المشبالت

فيي نشاط يقـك  و المخعمـ في ال يت كمارج المدرسة  ناءا عمى خكجييات كخعميمات 

 2.األسخاذ أك األساخذة

 (الرمكز)مف ىذا الخعريف نفيـ أّف المطالعة ىي العالقة الخكالمية الخي يخمقاىا القارغ 

 كاسطة عينية كخرجمخيا إلى بممات أؼ أف المطالعة ىي درجات منيا الرمكز، الكممات، 

. الّنص
                                                             

المغة العربية مناىجيا كطرائق خدريسيا، دار الشركؽ لمنشر، : طو عمي صسيف الدليمي، سعاد ع د الكريـ ع اس الكائمي-1

 .161ـ، ص2003، عماف، األردف 1ط
ـ، 2003ط، ديسم ر .كزارة الخربية الكطنية، مناىج السنة الثانية مف الخعميـ مخكسط، المجنة الكطنية لممناىج، الجزائر، د-2

 .29ص 
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عممية يراد  يا إيجاد اللمة  يف لغة الكالـ كالرمز المبخكب :" كفي خعريف آمر ىي

كخخألف لغة الكالـ مف المعاني كاأللفاظ الخي خؤدؼ ىذه المعاني، فيي إذف عممية عضكية 

 1".نفسية عقمية، كعمى ىذا خككف عنالر المطالعة

. المعنى الذهني-1

. المفظ المكتوب-2

. الرمز المكتوب-3

المطالعة ىي العالقة الخكالمية  يف الرمز "مف مالؿ ىذا الخعريف يخ ادر في ذىننا أف 

كالمعنى ىك الربيزة األساسية في المطالعة المكجية فال نسخطيع أف نطالع عمى الشيء دكف 

". فيـ معناه

: أنواع المطالعة-2

لممطالعة أنكاع، منيا القراءة الجيرية كالقراءة اللامخة مثال قراءة الكخب المكجكدة في المبخ ة 

. الداممية خعخ ر نكع مف أنكاع المطالعة

قراءة ليس فييا لكت كال ىمس كال خصريؾ لساف أك شفو يصلل " : القراءة الصامتة-2-1

 يا القارغ عمى المعارؼ كاألفبار  صيث خنقل العيف الكممات كالجمل دكف االسخعانة  عنلر 

 2".اللكت لذلؾ خسمى القراءة ال لرية

                                                             
 .139ـ، ص 2013، 1فاضل ناىي ع د عكف ، طرائق المغة العربية كأساليب خدريسيا، دار لادؽ الثقافية، لمنشر، ط-1
، 1ىشاـ صسف، طرؽ خعميـ األطفاؿ القراءة كالكخا ة، الدار العممية الدكلية كدار الثقافة لمنشر، عماف، األردف، ط:ينظر-2

 . 17ـ، ص 2000
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نفيـ مف الخعريف القراءة اللامخة خسمى أيضا  القراءة ال لرية أؼ عنلر ال لر ىك 

. األساس فييا دكف خدمل عنلر الكالـ

عممية صل الرمكز المبخك ة كفيـ مدلكالخيا  طريقة فبرية ىادئة : "كخعرؼ أيضا أنيا

كخخسـ  السيكلة كالدقة، ال دمل لمفع فييا إال إذا رفع القارغ ن رات لكخو ككظف صاسة 

النظر خكظيفا مربزا، إذ خنخقل العيف فكؽ الكممات كخنخقل  دكرىا ع ر أعلاب العيف إلى 

العقل م اشرة كيأخي الرد السريع مف العقل صامال المدلكالت المادية أك المعنكية لمكممات 

 1".المبخك ة الخي س ق لو أف امخزنيا

  مف مالؿ ىذه الخعاريف السا قة نسخنخج أف القراءة اللامخة ع ارة عف ارخ اط ال لر 

 العقل كغياب اللكت كالنطق كىي أكثر خربيزا مف القراءات األمرػ كىي عممية مفضمة 

. عند  عض الطم ة مالة في األماكف اليادئة

: القراءة الجهرية-2-2

القراءة الجيرية خمخمف عف القراءة اللامخة كاالمخالؼ الرئيسي ىك عنلر اللكت 

الذؼ يسمعو اآلمركف كيسخعمل القارغ صاسة النظر إذ يعمل جياز النطق عمى خلديق 

. الرؤية الخي خنقل الرمكز إلى العقل

القراءة الجيرية ىي الخقاط الرمكز المبخك ة  كاسطة العيف كخرجمة العقل ليا، ثـ الجير 

 2. يا  اسخمداـ أعضاء النطق اسخمداما سميما

                                                             
 .110ـ، ص 2005، 1زبريا إسماعيل، طرؽ خدريس المغة العربة، دار المعرفة الجامعية لمنشر، ملر، ط: ينظر-1
. 16ط، ص .، د1سعيد ع د هللا الفي، القراءة كخنمية الخفبير، عالـ الكخب لمنشر،ط-2
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شارات الخي خنقميا العيف كخرسميا إلى  نسخنخج مف ىذا الخعريف أنيا ع ارة عف رمكز كا 

 .العقل ليخرجميا إلى بممات كع ارات ثـ ينطق  يا عالنية 

عمى أنيا قراءة خشمل ما خطم و القراءة اللامخة مف خعّرؼ  لرؼ : " كخعرؼ أيضا

دراؾ عقمي لمدلكالخيا كمعانييا، كخزيد عمييا الخع ير الشفكؼ  نطق الكممات  لمرمكز الكخا ية كا 

 1".كالجير  يا، كلذلؾ بانت القراءة الجيرية ألعب مف القراءة اللامخة

نسخنخج مف مالؿ ىذه الخعاريف أف القراءة الجيرية ىي أفضل كسيمة لخصسيف النطق 

جادة األداء، كخمثيل المعاني، كىي كسيمة لمكشف عف أمطاء المخعمميف في النطق  كا 

. كعالجيا مالة في المرصمة اال خدائيةخسخعمل ىذه الطريقة

مف مالؿ ىذه المرصمة نسخنخج أف عالقة المعمـ  الخمميذ عالقة ميمة ك الخالي خؤدؼ 

ثراء لغة الطالب، بما  إلى جكانب إيجا ية منيا إعماؿ العقل كخصليل لغكؼ جيد لمخمميذ كا 

. خؤدؼ إلى أىداؼ ناجصة أمرػ منيا صب الخمميذ لممطالعة كاالكخشاؼ كالعمل عمى ال صث

: تتضمن خطوات : (مرحمة التنفيذ والممارسات)التطبيق العممي لممذكرة -3

: المقدمة والتهيئة-3-1

إف مفيـك الخمييد ينأػ  الغرض الذؼ مف أجمو يرفض المربكف الدمكؿ إلى مكضكع 

الدرس م اشرة، إذ أف الخمييد ييدؼ إلى نقل الخالميذ مف جك نفسي سا ق إلى جك نفسي 

آمر جديد يخناسب مع مكضكع الدرس، كالخمييد الجيد ىك الذؼ يجعل الخالميذ ينخظر كف 

                                                             
ـ، ص 2003كزارة الخربية الكطنية، المجنة الكطنية لممناىج، الكثيقة المرفقة لمناىج السنة الثانية مف الخعميـ المخكسط، -1

13 .
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إلى ما في دامل مكضكع الدرس مف أفبار كمعمكمات كخفليالت دقيقة، لذا يشخرط في 

الخمييد الجيد أف يبكف ط يعيا  عيدا عف الخكمف مرخ طا  فبرة الدرس، فيو صيكية كنشاط 

. كليس  طيئا ممال

كالمعمـ في عرض الخمييد لو طرائق عديدة، فقد يبكف  إلقاء األسئمة أك إلقاء لغز أك 

قلة أك طرح مشبمة كالمطال ة  صميا، كقد يبكف  عرض اللكر كالنماذج، أك  سرد مناس ة 

النص، كيسخصسف في الخمييد أال يخعرض إلى األفبار الرئيسية لمكضكع الدرس صخى ال يفقد 

المكضكع جدخو، فيم ؤكف شكقيـ إليو، كمف ثـ فعمى المعمـ أف يدرؾ أف الخمييد ليس جزء 

نما ىك مدمل لو  1.مف الدرس، كا 

مف مالؿ مفيـك الخمييد نسخنخج أنو عنلر أساسي في أؼ مكضكع ما أك نص ما 

ك الخالي فيك يخيح لمخمميذ فرلة االطالع عمى المكضكع الذؼ سيقدـ ق ل خدريسو كيفيمو 

.  سرعة

: عرض المادة-3-2

:   يخـ عرض الدرس كفق المطكات الخالية

  مراج أقالـ طمب مف الخالميذ فخح الكخب في اللفصة المطمك ة مف الكخاب المقرر، كا 

الرلاص كدفاخر مذبراخيـ مف أجل كضع مطكط خصت المفردات اللع ة، 

كاألساليب المم سة مف مالؿ ىذه المدة يقـك المدرس  بخا ة الخاريخ اليجرؼ 

 .كالميالدؼ كمكضكع الدرس عمى المكح ثـ يقـك  إجراءات الصقة
                                                             

. 50المرجع نفسو، ص -1
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 القراءة اللامخة: 

القراءة اللامخة في ىذه المرصمة كسيمة كغاية معا، فيي غاية في صد ذاخيا  معنى أف 

يقـك المعمـ  الخربيز عمى مياراخيا كمعاييرىا، بعدـ الخمفع أك اليمس أك خصريؾ الشفاه، 

كالخقيد  السرعة كالزمف المصدديف أما ىي كسيمة  معنى أنيا الطريق األجدػ لفيـ األفبار 

. كالعنالر الكمية الخي يشخمل عمييا مكضكع الدرس

كخعد مطكة القراءة اللامخة مف أىـ المطكات في الدرس، إذ يعخمد عمى إجادخيا فيـ 

المكضكع، كقراءة الخمميذ المسخق مية فال  د مف إعطائيا الكقت الكافي ليا يخالءـ مع طكؿ 

المكضكع أك قلره، أك سيكلخو كلعكبخو، كعمى المعمـ في أثناء ىذه القراءة صث الخالميذ 

عمى الخعرؼ إلى المفردات اللع ة مف مالؿ الخراكيب، كيطال يـ  كضع مطكط خصت 

 1.الكممات الخي ال يسخطيعكف الخعرؼ إلييا مف مالؿ النص

نسخنخج في األمير أف القراءة اللامخة ىي أكلى مراصل خدريس المطالعة المكجية، 

. خسخمـز اليدكء كالخربيز عمى النص

 

 

 

 

                                                             
، 2ع د الفخاح صسف ال ّجة، ألكؿ خدريس العربية  يف النظرية كالممارسة، دار الفبر لمّط اعة ك الّنشر، عّماف، ط-1

. 51ـ، ص 2000
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: المناقشة العامة -3-3

 داية يطمب المعمـ مف خالميذه إغالؽ بخ يـ ألنو مبمف  إدارة سير كخطكر عممية 

الخعمـ، يقلد  الخعرؼ عمى مدػ إلماـ الخالميذ  األفبار كالمعمكمات الكاردة في الدرس مف 

 1.مالؿ القراءة اللامخة، صيث خعكدىـ عمى الخربيز عمى الفيـ أثناء ىذا النكع مف القراءة

كيرػ  عض المربكف أف يمصق  يذه المطكة شرح المفردات اللع ة كخدكيف معانييا 

عمى المكح، ثـ في مذبرات الخالميذ، كلعل األنسب أف خؤجل ىذه الفقرة إلى ما  عد القراءة 

الجاىرة، ألف المعمـ سيضطر في شرصيا كخجريدىا مف السياؽ الذؼ ىك األساس في فيـ 

المعنى كربما يؤدؼ ىذا اإلجراء إلى العرض في األفبار الفرعية الخي خمرج عف نطاؽ القراءة 

. اللامخة

:  القراءة الجاهرة- 3-4

خ دأ ىذه المطكة  الطمب مف الخالميذ فخح بخ يـ عمى الدرس، ثـ خخـ القراءة عمى 

: مرصمخيف

صيث يقرأ المعمـ الدرس عمى مسامع الخالميذ قراءة جيرية مع رة مالية : قراءة المعمم-أ

مف األمطاء، طال ا إلييـ صسف اإلنلات ليصاككه، إف قراءة المعمـ ىي العامل الرئيسي 

الذؼ خخكقف عمية إجادة الخالميذ القراءة الجاىرة، كقد يقرأ المعمـ الدرس مرة أك مّرخيف أك 

. أكثر، كىذا العدد مف المرات يعخمد عمى مسخكػ طالب اللف

                                                             
. 52، 51ع د الفخاح صسف ال ّجة، ألكؿ خدريس العربية  يف النظرية كالممارسة، ص -1
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  عد أف يقسـ المعمـ الدرس إلى فقرات، يطمب مف :قراءة التالميذ الجاهرة األولى-ب

أصد الخالميذ القراءة،  ادئا  أصسنيـ قراءة ثـ ينخقل إلى آمر  صيث خككف القراءة مخخا عة 

. كىبذا ينيي النص مع ضركرة أف خخاح الفرلة لقراءة أك ر عدد مف الخالميذ

كالقلد مف ىذه القراءة خلصيح األمطاء الخي كقع : قراءة التالميذ الجاهرة الثانية-ج

األمطاء في 1فييا الخالميذ في القراءة األكلى إذ قد يثير خغاضي المعمـ عف خلصيح

كخخمثل ىذه العممية في الخعرؼ عمى الكممات الجمل كالع ارات خعرفا "القراءة األكلى، 

كمما خجدر اإلشارة إليو، أف  عض المعمميف يصذفكف القراءة األكلى، أعني قراءة ". لريا

. المعمـ إذا أسف ىؤالء المعمميف عند طال يـ إمبانية القراءة السميمة

: مناقشة األفكار الجزئية-3-5

كيخـ ذلؾ  عد االطمئناف إلى أف  عض الطالب، أكجّميـ قد أجادكا القراءة كأخقنكىا، 

: كخشمل ىذه المناقشة الجكانب اآلخية

: شرح المفردات-أ

يقـك الطالب  قراءة الدرس فقر، ك عد بل فقرة يسأؿ المعمـ طال و عف  عض الكممات 

الغري ة الكاردة في الدرس، كذلؾ مف مالؿ المعنى العاـ لمجممة ألف اسخمالص المعنى مف 

. مالؿ السياؽ يدرب الخالميذ عمى اسخنخاج المعاني

 

 
                                                             

. 57، 54المرجع نفسو، ص -1
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: األسئمة الدقيقة-ب

 1.صيث يقـك المعمـ  طرح أسئمة خخعمق  المعاني الدقيقة الكاردة في الدرس

إف المطالعة ىي اسخثمار النص كفييا يدرب األسخاذ خالميذه عمى  عض فنيات القراءة 

مالة في ىذه السنة، بما يمبنو اسخغالؿ فقرة مف النص لمراجعة ظرفية ل عض الخراكيب 

كالليغ كاألساليب،أك لمخعميق عمى فبرة مف األفبار، أك لمخكسع في الصديث عف شملية 

. مف شمليات النص، أك لدعـ رليدىـ المغكؼ  شرح  عض المفردات كخكظيفيا

كالصلة فرلة بذلؾ لممارسة الخع ير الشفكؼ، كذلؾ  الخصدث مثال عف شملية مف 

شمليات يمخاركف منيا ما يناس يـ في إطار إنجاز مشركع سنكؼ، كقد يخـ ىذا اإلنجاز  ما 

: يمي

.  خعييف مجمكعة مف الخالميذ لخمميص المؤلف يعرض شفكيا-

. خعييف مجمكعة أمرػ إلنجاز  طاقة خقنية لممؤلف-

كفي نياية الصلة يعيف ليـ النص المكالي كيطال يـ  خصضيره، فيبمفيـ  خمميلو، أك 

ال صث عف أفباره األساسية أك شرح  عض المفردات  اسخعماؿ المعجـ، أك اإلجا ة عف 

 2. عض األسئمة، كعميو أف ينكع في بيفية الخصضير لكي ي عد الممل عف خالميذه

: الفرق بين القراءة والمطالعة-4

                                                             
. 58،59 ع د الفخاح صسف ال ّجة، مرجع سا ق، ص-1
ـ 2013الكثيقة المرافقة لمناىج السنة الثانية مف الخعميـ المخكسط، -2

 .21ـ، ص 2014-
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س ق أف لمصنا في  داية ىذا الفلل أف مفيـك القراءة ينطيق خماـ االنط اؽ عمى 

القراءة الجاىرة، كعمى قراءة االسخماع إلى صد ما، كعميو فإف ملطمح المطالعة يقخرف 

ألنيا خؤدؼ  العيف، كال خمفع فييا، كفكؽ ىذا فإف الخربكييف يذبركف  (السرية) القراءة اللامخة 

. فركقا أمرػ  ينيما مف صيث المكضكع كاليدؼ كالشبل

: من حيث الموضوع-4-1

خمخاز مكضكعات القراءة  أنيا خؤدؼ مف مالؿ نلكص قليرة، شائقة كفي العادة، 

فإف ىذه النلكص خمخار ممثمة لمجمكعة مف المكاقف، كالقضايا اإلنسانية كالدينية 

كاالجخماعية، كخخسـ  مغخيا األد ية كالسيكلة كاليسر في لفكؼ المرصمة األساسية الدنيا، ثـ 

. ارخفاع مسخكاىا خدريجيا في المراصل الخعميمية الالصقة

أما مكضكعات المطالعة، فخمخار  شبل أشمل، كأكثر رقيا، بكنيا خنخقى مف نخاج 

اآلداب العربية، كاألجن ية الرفيعة، بما خمخاز  خنكع مكضكعاخيا، كخيدؼ مادخيا إلى مصاكرة 

الركح، كالكجداف، كالذىف، كلذلؾ فيي خصث الخالميذ عمى الخفبير، كخكلد فييـ دفئ العاطفة 

. كرقي المياؿ

 :من حيث الشكل-4-2

قطعة القراءة، غال ا ما خككف أقلر مف قطعة المطالعة، كلذا فإف ملطمح القراءة 

يمبف أف يخناسب مع لفكؼ المرصمة األساسية الدنيا، في صيف يخناسب ملطمح المطالعة 

خرمي القراءة إلى اكساب الميارات .مع القطع الخي خدرس في المراصل العميا مف الخعميـ
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دراؾ معانييا كالعالقة  يف المفردات، كالجمل، ك الخالي  الرئيسية، كخنميخيا بمعرفة الكممات كا 

 1القراءة الجيرية اللصيصة،

إضافة إلى خزكيد الطالب  ثركة لغكية عف طريق مدىـ  األساليب كالكممات كاألفبار 

كاسخمداـ ىذه الثركة في صل المشبالت في صيف خيدؼ المطالعة إلى خعزيز خمؾ الميارات 

ثراء معارؼ الخالميذ، كمكازنخيا  غيرىا كنقدىا  2.كخرسيميا، كا 

: أهداف المطالعة الموجهة-5

  يقرأ نلكلا مشبكلة جزئيا قراءة إعرا ية مسخرسمة كلصيصة ك أداء مع ر. 

  لصف، مجالت، إعالنات )يطالع نلكلا عمى سندات غير الكخاب المدرسي

 .(...إشيارية، كلفة اسخعماؿ دكاء، بيفية خشغيل جياز الشرائط المرسكمة

 يلنف النلكص إلى إم ارية كسرية ككلفية كصجاجية. 

 يميز شعر الخفعيمة عف الشعر العمكدؼ .. 

 يدرؾ  عض مميزات النص األد ي. 

 يصدد مكضكعالنص كفبرخو الرئيسية كأفباره األساسية. 

 يميز المعنى المجازؼ عف المعنى الصقيقي. 

 يدرؾ مدلكؿ المفاىيـ المجردة. 

                                                             
، 2ع د الفخاح صسف ال ّجة، أساليب خدريس ميارات المغة العربية كآدا يا، دار الكخاب الجامعي العيف، عماف، األردف، ط-1

. 114ـ، ص 2005ق، 1425
. 115المرجع نفسو، ص -2
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 يميز المعنى المغكؼ عف المعنى االلطالصي. 

  ،كىك يطالع الكخب كالكثائق (القراءة االنخقائية)يسخعمل إسخراخيجية القراءة السريعة ،

 1. صثا عف المعمكمات

إف اليدؼ األكؿ مف المطالعة يخمثل في خربية المخعمـ عمى الميل إلى القراءة كعمى 

ص و ليا كعمى االسخفادة مف القراءة اللامخة  لفة مالة ك اإلضافة إلى ىذا فإف 

خيدؼ إلى اطالعو عمى ممخمف الفنكف األد ية كاكخساب الذكؽ األد ي كخكسيع " المطالعة"

لى دعـ معمكماخو المغكية كخصسيف مسخكاه الخع يرؼ   2.آفاقو الثقافية كالمعرفية، كا 

: ين غي الخن يو منذ ال دء إلى ما يمي

. مكضكعات المطالعة المكجية ىي المصاكر الخي يدكر صكليا نشاط الخع ير الشفكؼ -1

الخع ير الشفكؼ نشاط يخناكؿ مكضكعات المطالعة المكجية كفق طرائق شخى، كىذا -2

يعني أف نشاط المطالعة المكجية ما ىك في الصقيقة إال ما يقـك  و المخعممكف في  يكخيـ 

. خصضير كا عداد لصلة الخع ير الشفكؼ 

                                                             
ـ، 2003 كزارة الخربية الكطنية، مناىج السنة الثانية مف الخعميـ المخكسط، المجنة الكطنية لممناىج، الجزائر، س خم ر -1

. 26ص
ـ، ص 2014-ـ2013، (ط-د )كزارة الخربية الكطنية، الكثيقة المرافقة لمناىج الخعميـ المخكسط، المجنة الكطنية لممناىج،-2

20. 
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يجب جعل المخعممكف يكاجيكف كضعيات مشبمة صقيقية،  كىـ يقكمكف  مطالعة -3

 خذليل اللعك ات المغكية  (أك جماعات) مفردىـ - نلكص المطالعة المكجية

 1.كالخربي ية، كالعكائق المخعمقة  الفيـ عمكما

صمل المخعممكف عمى المطالعة كال صث عف المعمكمات كا عداد السندات في أعماؿ -4

. فردية أك جماعية، فضال عف الخعكد عمى خدكيف المالصظات

دفع المخعمميف إلى الخكسع عف طريق ال صث عف المعطيات كالمعمكمات الخي يخكافر -5

. عمييا النص  مطالعة الكخب أك المجالت أك الكثائق

كىنا أيضا ال د مف خجنب النمطية فيما يخعمق  نكعية الخعميمات الخي يعد المخعممكف 

عمى ضكئيا صلة الخع ير الشفكؼ، أؼ دراسة نلكص المطالعة المكجية، كيخيسر ذلؾ 

 2. خكزيع األىداؼ، كمف ثـ خنكع الخعميمات كالمطالب

نسخنخج مف بل ىذه األىداؼ الخي ذبرناىا سا قا صكؿ المطالعة المكجية  أنيا أساس 

بل المعارؼ، فعمينا أف نكلي نشاط المطالعة المكجية االىخماـ الكفيل يجعل الخمميذ منذ 

لغره، يقرأ كيخمذ الكخب كالمؤلفات  ممخمف أنكاعيا الملدر األساسي لمخثقيف كالخككيف 

. الذاخي

 

 

                                                             
. 26المرجع نفسو، ص -1
. 16ـ، ص 2013كزارة الخربية الكطنية، مناىج السنة الثانية مف الخعميـ المخكسط، المجنة الكطنية لممناىج، جكاف -2
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 :مصادر جمع المادة الميدانية 

لمكشف عف الجديد الذؼ جاءت  و المسانيات الخط يقية لممطالعة المكجية في السنة 

 :الثانية مخكسط، اقخضت دراسخنا إجراء مايمي

 Questionnaire(االستطالع)االستبيان-1

ىك مجمكعة مف األسئمة كالع ارات الخي خككف معا سمكبا أك ظاىرة خدرسية، خشير 

لملائليا كلمكالفاخيا كيقـك المعنيكف  أمر الخدريس عادة مف معمميف كمشرفيف كمخعمميف 

كأيضا الخالميذ كأصيانا المجخمع المصمي  اإلجا ة عمييا صسب قدراخيـ أك مشاىداخيـ 

 1.لممكضكع الخدريسي

لقد قمنا في دراسخنا ىذه  كضع اسخ يانيف األكؿ كجيناه إلى الخالميذ، كالثاني إلى 

أساخذة المغة العربية، خضمف ىذيف االسخ يانيف لفصة خمييدية لممكضكع كاللفصة الثانية 

 سؤاؿ  النس ة لمخالميذ، الجزء األكؿ مف األسئمة خعمق   عض المعمكمات 21اصخكت عمى 

الشملية  الخالميذ كالجزء الثاني مخعمق  مكضكع ممخمف جكان و، أما االسخ ياف الثاني مكجو 

 سؤاؿ، األسئمة األكلى مخعمقة  شملية األسخاذ 19ألساخذة المغة العربية، اصخكت عمى

كاألسئمة ال اقية مخعمقة  نشاط المطالعة المكجية كزعنا أجزاء أسئمة بما في اسخ ياف خالميذ، 

كقدصاكلنا أف نضع اسخ يانيف لمقاييس  ناء االسخطالعات كصسب ما خقخضيو الدراسة صكؿ 

أسئمة مفخكصة كأسئمة مغمكقة األكلى : المكضكع كقد خضمف االسخ يانات نكعا مف األسئمة

خخرؾ الصرية لممسخكجب لإلدالء  آرائو كخقديـ أفبار ك الّخكّسع أكثر في اإلجا ة أّما الّثانية 
                                                             

. 29ـ، ص 2000ل زياد صمداف، قياس بفاية الخدريس، دار الخربية الصديثة لمنشر كالخكزيع، الفيصاء، -1
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فيي أسئمة مغمقة خطمب عادة مف األفراد المعينيف إجا ة مصددة سكاء بانت ملطمح أك بممة 

. أك صقيقة أك رمز أك إشارة

: تعريف المؤسسة

لقد قمنا  إجراء  صثنا في مخكسطة يماني ع د القادر مديرىا يماني  غداد  دائرة عشعاشة 

ـ، خصخكؼ عمى عدة ىياكل منيا 2010-ـ2009كالية مسخغانـ، افخخصت ىذه المدرسة سنة 

.  قسـ كقاعة اإلعالـ اآللي16اإلدارة، قاعة الرياضة، مم ريف، مطعـ، قاعة أساخذة، ك

: العينة-1

 لقد  مغ عدد األساخذة الذيف كجو إلييـ االسخ ياف ثالثة أساخذة منيـ أسخاذ :األساتذة-أ

 سنة بميـ مف ذكؼ الم رة الميدانية في الخعميـ، 40 إلى 30كأسخاذخيف خخراكح أعمارىـ مف 

. يدرسكف في دائرة عشعاشة فقط، لقد أفادكنا  شبل ب ير في الدراسة

 خمميذ يدرسكف  السنة الثانية 34 خخراكح عدد الخالميذ الذيف شممخيـ الدراسة :التالميذ-ب

 كاإلناث 14مخكسط منيـ الذبكر كاإلناث في مخكسطة يماني ع د القادر، يخراكح عدد الذبكر 

، كبـ بنا نأمل أف خشمل الدراسة أك ر عدد ممبف مف المؤسسات الخربكية بي يبكف 20

المسح شامال كلكي خظير النخائج  شبل أدؽ، لكف كاجينا  عض اللعك ات منعخنا مف زيادة 

.   عض المؤسسات الخربكية فقمنا   صثيا في مؤسسة كاصدة فقط

: مشكمة الدراسة-1

خكمف مشبمة الدراسة في خدني مسخكػ امخالؾ الخالميذ لميارة الخع ير عف أفبارىـ لدػ خالميذ 

السنة الثانية مخكسط  لفة عامة، صيث كاجيكا الخالميذ لعك ات في فيـ أسئمة ال صث ألنيا 
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 المغة العربية الفلصى، لكف عندما قمنا  شرح ىذه األسئمة  العامية خكضصت ليـ اللكرة 

. كأجا كا عف األسئمة المطركصة

: حدود الدراسة-2

اقخلرت الدراسة عمى جانب المناقشة  يف األمذ كالعطاء صيث قمنا  شرح بل سؤاؿ 

. لمخمميذ الكاصد لإلجا ة عمى السؤاؿ صخى نياية بل األسئمة

: أهمية الدراسة-3

  العمل عمى خصقيق أىداؼ خدريس المطالعة المكجية كاكخساب الخمميذ الكفاءة الالزمة

في المناقشة كالقضاء عمى المكؼ كاالرخ اؾ أثناء خعاممو مع األسخاذ أك المدير مما 

 .خممكو الثركة المغكية الكافية في صياخو اليكمية كفي ممخمف المكاضيع

 الخعمـ إلى رؤية مسخق مية لمخمميذ. 

: طريقة توزيع البيانات

 عد جمع االسخ يانات الخي قاـ الخالميذ كاألساخذة  اإلجا ة عنيا شرعنا  خكزيع ال يانات 

:  اسخمداـ النسب المئكية في خصميل النخائج بما يمي

 %النس ة المئكية=100×عدد اإلجا ات 

  عدد األفراد 

: تحميل االستبيانات-6

جا ات، ىذه النخائج خصكؿ إلى نسب :تحميل استبيان التالميذ-(1  بل سؤاؿ يخضمف نخائج كا 

. مئكية كخخ ع النخائج  الخصميل
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: 1جدول رقم 

: توزيع أفراد العينة حسب خاصية الجنس

النس ة الخكرار  الجنس 

المئكية  

  %41,18 14ذبر  

 % 58,82 20أنثى  

  %  100 34المجمكع 

 

يظير الجدكؿ الم يف أعاله أف أفراد عينة ال صث مف الخالميذ ممخمفة صيث قدرت نس ة 

 نالصع مف مالؿ ىذه النسب المئكية أف %82, 58،كبنس ة لإلناث ب41.18%الذبكر 

نس ة اإلناث مرخفعة أكثر مف الذبكر، كىذا راجع إلى خناقص مكالد الذبكر كعدـ الخكازف  يف 

. المكاليد نس ة إلى ما جاءت  و اإلصلائيات

 

58.82%

41.18%
ذكر

أنثى
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                 دائرة نسبية تمثل جنس التالميذ 

: مكان السكن لدى التالميذ:2جدول رقم 

النس ة المئكية الخكرار  االصخماالت نص السؤاؿ  

 %،70.59  24المدينة  ما ىك مباف السبف لدػ الخالميذ؟ 

  %29.41 10الريف ما ىك مباف السبف لدػ الخالميذ؟ 

  %100 34المجمكع  

يخس ب مف مالؿ الجدكؿ أعاله أف نس ة الخالميذ الذيف يعيشكف في المدينة أكثر مف 

نس ة الخالميذ الذيف يعيشكف في الريف،صيث قدرؼ نس ة الخالميذ الذيف يعيشكف في المدينة 

 كىذا  %29,41، أما الخالميذ الذيف يعيشكف في الريف قدرت نس خيـ ب %70,59ب 

المكقع المالئـ لممخكسطة الخي خقع في مربز دائرة عشعاشة :راجع إلى عدة أس اب خذبر منيا

مما ساعد الخالميذ االلخصاؽ  يا، كالخمدرس فييا، ك قرب المخكسطة يكجد المبخ ات لممطالعة 

أما الس ب الرئيسي لقمة عدد الخالميذ الذيف يعيشكف في الريف مخعمق  الظركؼ ال يئية 

القاسية، كلعك ة الخنقل ك عد المسافة مما جعل الخالميذ ال يعيشكف فييا كانخقاليـ إلى 

. المدينة
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. نسبة مئوية تمثل مكان التالميذ المعاش فيه

: 3:جدول رقم

 

70,58%

29.41%

1

2

النسبة 

 نص السؤال االحتمال التكرار %المئوية

 

 نعـ 23 67,64%

ىل خص كف 

 نشاط المطالعة     

 

 ال 5 14,71%

ىل خص كف 

 نشاط المطالعة

 

 أصيانا 6 17,65%

ىل خص كف 

 نشاط المطالعة     

 المجمكع 34 100% 
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 كىي أعمى 67.64مف مالؿ الجدكؿ نجد أف أفراد العينة الذيف أجا كا  نعـ نس خيـ قدرت ب 

ص يـ لدرس نشاط المطالعة المكجية  اعخ ار نشاط : نس ة مئكية، كيرجع لس ب كاصد كىـ

المطالعة المكجية ثقافة خكس يـ أفبار كمعمكمات راقية كجديدة يكظفكنيا في رليدىـ 

. المغكؼ، كاكخساب الخمميذ لغة الصكار مع الناس كمع األساخذة

كىي أقل نس ة مئكية ىذا راجع إلى %14.71، قدرت نس يـ "ال"ػ أما الذيف أجا كا ب

عدـ خصقيق القدرة في الخعريف عمى بل الكممات المخعمقة  النص مما يؤدؼ إلى قراءة غير 

لصيصة كعدـ فيـ نص المطالعة كأداء غير جيد في خرخيب األفبار، فالخالميذ لدييـ قدرات 

 مغت نس ة . عقمية مخفاكخة، منيـ مف يسخكع  سرعة كمنيـ مف يكاجو لعك ات في الفيـ

كىذا راجع إلى خنكع الكخب الممخمفة مثل القلص، %17.65ب" أصيانا"الذيف أجا كا ب

. الركايات، كالمكضكعات الخرفييية، مالة في األطكار األكلى مف العمر

 
نسبة مئوية تمثل حب التالميذ لنشاط المطالعة 

 

67 .64 %

14.71%

17.65%

67,65

14,71

17,65
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: 4جدول رقم 

 %النس ة المئكية الخكرار االصخماؿنص السؤاؿ 

ىل ىناؾ لعك ات 

خكاجيبـ أثناء خدريس 

نشاط المطالعة 

 المكجية؟

 %11.76 4 نعـ

 %20.59 7 ال

 %67.65 23 أصيانا

 %100 34 المجمكع

 

قدرت نس خيا "أصيانا"مف مالؿ الجدكؿ الصظنا أف أغم ية الخالميذ أجا كا ب

فيذه العينة خؤبد أف ىناؾ نلكص خخكافق مع ميكليـ، كىناؾ نلكص عبس %67.65ب

 عض النلكص ذات المغة اللع ة في الفيـ، : ذلؾ خرجع إلى أس اب رئيسية نذبر منيا

كملطمصات كعرة جدا كليست في مسخكػ الخالميذ، بذلؾ ىناؾ لعك ات عند الخمميذ 

مالة المخعمقة  خقنيات الكاخب المسخعممة في المعنى، كلعك ة  عض األلفاظ كالملطمصات 

لى الفكضى دامل القسـ أما الذيف أجا كا . يرجع  عضيا إلى المجل في الخعامل مع األسخاذ كا 

، فيناؾ  عض الخالميذ %20.59قدرت نس خيـ ب " ال"ب خعخ ر نس ة مخكسطة عمى العمـك

ال يكاجيكف أؼ لعك ة في خدريس نشاط المطالعة المكجية، كىذا  فضل قدراخيـ العقمية 

كالذىنية العالية صيث أّنيـ يفيمكف أّؼ مكضكع باف أّما نس ة الّخالميذ اّلذيف أجا كا  نعـ صيث 

كىي أقل نس ة مئكية في ىذا الجدكؿ، كىذا راجع إلى أف نشاط %11.76قدرت نس خيـ ب

المطالعة المكجية سيل ك سيط ل عض الخالميذ فقط، أما ال عض منيـ ال يسخطيعكف فيـ 



 الفصل التطبيقي
 

 

61 

نلكص المطالعة المكجية، مثال كجكد شمليات غامضة في نص المطالعة ك عض 

. الملطمصات المعقدة

 
نسبة مئوية تمثل وجود أي صعوبة في نشاط المطالعة الموجهة 

: 5جدول رقم

 %   النس ة المئكية الخكرار االصخماؿ نص السؤاؿ

ىل خسخفيدكف 

مف نشاط                        

المطالعةالمكجية 

 %79.41 27 نعـ

 5.88% 2 ال

 %14.71 5 أصيانا

 %100 34 المجمكع

 

نجد أف نس ة الخالميذ الذيف يجدكف أنفسيـ مسخنفديف  عد إنياء نشاط : مف مالؿ الجدكؿ

كىي نس ة مرخفعة جدا مقارنة  الخالميذ الذيف ال %79.41المطالعة المكجية قدرت ب

11.76%

20. 59%

67 .65 %

1

2

3
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كىي أقل نس ة مئكية في ىذا %5.88يسخفيدكف مف نشاط المطالعة صيث قدرت نس خيـ ب

الجدكؿ صسب رأؼ الخالميذ، كىناؾ  عض الخالميذ يسخفيدكف ك عضيـ ال، الخي انصلرت 

، نسخنخج أف أغم ية الخالميذ يسخفيدكف مف %14.71قدرة نس خيـ ب" أصيانا"إجا خيـ ب

المطالعة المكجية ألّنيا خثرؼ الرليد المغكؼ كخكس يـ صب االكخشاؼ كال صث، بما يمبنيـ 

. مف خعمـ قكاعد كفنكف القلة كالراكية كاكخساب الميارات المخنكعة منيا الخصميل

 
 .دائرة نسبية تمثل استفادة التالميذ من نشاط المطالعة الموجهة

هل يثيرك نص األدب أو المطالعة؟ ولماذا؟ -6

خشير اإلصلائيات إلى أف نس ة الخالميذ الذيف يميمكف إلى نص المطالعة المكجية قدرت 

، كذلؾ راجع إلى ص يـ كاىخماميـ  و مف مالؿ خنكع الكخب منيا %94.11نس خيـ ب

القلص كالمجالت الخرفييية كالركايات كالكخب العممية، مما يجذب الخمميذ عمى اإلطالع 

عمييا لالسخفادة منيا، أما النلكص األد ية عبس نلكص المطالعة، صيث قدرت نس خيا 

ألف النلكص األد ية فييا  عض الثغرات اللع ة المعقدة مثل القكاعد المغكية، %5.88ب

14.71%

5.88%

79.41%

1

2

3
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 عض الملطمصات األجن ية كالعممية مالة نجدىا في القلائد الشعرية، فالكثير مف 

. الخالميذ ال يفيمكف ىذا النكع مف النلكص، مما يجعميـ يميمكف إلى نلكص المطالعة

1-94.11% 

2-5.88% 

 
 دائرة نسبية تمثل ميل التالميذ إلى نص المطالعة أكثر من نص األدب

كم تقرأ من كتاب؟ -7

إف أغم ية الخالميذ يطالعكف الكخب  نس ة مخكسطة، منيـ مف يطالع بخاب كاصد عمى األقل، 

 بخاب عمى األكثر، فيي خعخ ر نس ة جيدة مما خؤدؼ إلى خككينيـ 15كمنيـ مف يطالع 

كخدري يـ عمى جمع المعمكمات كخغذية عقكليـ كممكليـ عمى مرخ ة جيدة أثناء دراسخيـ ليذا 

. النشاط

 

 

94.11%

5.88%

1

2
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: المغة المستعممة في البيت-8

 %النس ة المئكية الخكرار االصخماؿ نص السؤاؿ

ما ىي 

المغةالمسخعممة في 

ال يت؟ 

 

 

 %32.35 11العربية الفلصى 

 %67.65 23 العامية الدارجة

 %0 0األجن ية              

 %100 34 المجمكع

 

  
دائرة نسبية تمثيل أفضل لغة مستعممة في البيت  

خ يف لنا مف مالؿ ىذا الجدكؿ أف المغة المسخعممة في ال يت لمخالميذ ىي العامية 

 فالعامية الدارجة خكلل الفبرة 67.64%الدارجة كىي أكثر نس ة صيث قدرت نس خيا صكالي 

إلى المخعمـ  طريقة أسيل كأكضح، فالخالميذ الذيف يسخمدمكف العامية الدارجة ىـ ذكؼ 

67,65%

32,35%
1

2
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المسخكػ الخعميمي ال سيط، أما  النس ة لمذيف يسخمدمكف المغة العربية الفلصى  مغت نس خيـ 

 كىذا راجع إلى األكلياء ك الخالي اكخساب الخالميذ لساف فليح ماؿ مف %32.35ب

. األمطاء المغكية كالنصكية

نسخنخج في األمير مف مالؿ ىذا الجدكؿ أنو يجب عمى أكلياء الخالميذ اسخعماؿ المغة 

العربية الفلصى في ال يت كمصاكلو خعميميا ألكالدىـ كىك ما يثرؼ في النياية الرليد المغكؼ 

. كالخربكؼ لمخمميذ

هل تميل إلى الكتب الدينية أم القديمة الروائية؟ -9

 %النس ة المئكيةالخكرار  االصخماالت نص السؤاؿ

ىل خميل إلى 

الكخ الدينية أـ 

القديمةالركائية؟ 

الكخب الدينية القديمة 

 الركائية في المطالعة

20 

14 

58.82 %

41.18% 

 %100 34 المجمكع

 %58.82ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ1

 %41.18ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ2
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دائرة نسبية تمثل ميول التالميذ بكثرة إلى الكتب الدينية أكثر من الروايات  

مف مالؿ ىذا الجدكؿ اسخمملنا أف أغم ية الخالميذ يميمكف إلى الكخب الدينية صيث 

ألف الكخب الدينية غنية  المعمكمات كالمعارؼ المخعمقة  الديف %58.82قدرت نس خيا ب 

اإلسالمي كالعقيدة كاألمالؽ الدينية الخي خجعل الخمميذ عمى يقيف في طريق مسخقيـ كيخلف 

 يذه األمالؽ كيط قيا في الكاقع مما خجعمو يمشي في طريق لصيح عبس الكخب القديمة 

، فإف طالعيا الخمميذ خجعمو يسخعمل المياؿ %41.18الركائية صيث قدرت نس خيا ب

كاألسطكرة مالة الركايات المخعمقة  الديانات المسيصية كالييكدية المارجة عف الديف 

. اإلسالمي

: 10جدول رقم-10

ما هي أهم الخطوات التي يقوم بها أستاذكم أثناء تدريسه لنشاط المطالعة الموجهة؟ 

؟ اإلجابة بعناصر مختصرة

 

58,82%

41,18%
1

2
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: فمف  يف األجك ة اللصيصة الخي قدمكىا الخالميذ نذبر منيا

 ن دأ  القراءة ثـ يقكالألسخاذ أغمقكا الكخب ثـ ي دأ  طرح األسئمة. 

 نقـك  دراسة النص في الكخاب ثـ نغمقو ك عدىا يقدـ األسخاذ األسئمة. 

  نقرأ قراءة لامخة ثـ نسخنخج المغزػ. 

 يشرح لنا األسخاذ الدرس ثـ يسألنا إف فيمنا أـ ال ثـ يبخب الدرس. 

مف مالؿ ىذه األجك ة نسخنخج أف درس المطالعة المكجية يدرس  مراصل كمطكات 

منيا الخمييد لمنص، قراءة الخالميذ قراءة لامخة، غمق الكخب كخربيا عمى جانب، طرح 

األسخاذ األسئمة المخعمقة  نص المطالعة، خقديـ الخالميذ األجك ة الممخمفة، امخيار اإلجا ة 

. األفضل كخدكينيا عمى الس كرة كفي األمير خقديـ مغزػ عاـ لمنص

: تحميل استبيان األساتذة

: توزيع أفراد العينة حسب خاصية الجنس: 1جدول رقم 

 %النس ة المئكيةالخكرار الجنس 

 %33.33 1ذبر 

 %66.67 2أنثى 

 %100 3المجمكع 

 

يظير مف مالؿ الجدكؿ أعاله أف نس ة اإلناث مف األساخذة أك ر مف نس ة الذبكر مف 

، كلعل انمفاض %33.33ػ كنس ة الذبكر ب%66.67ػ األساخذة، صيث  مغت نس ة اإلناث ب
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نس ة الرجاؿ في قطاع الخعميـ، يعكد إلى انلرافو إلى ميف أمرػ مالة مينة الطب 

كالليدلة، كمالة مينة الجيش الكطني، كىذا ألس اب مادية نكعا ما، أك صسب 

الخمللات العممية، كقد خككف أس اب نفسية أصيانا أما ارخفاع نس ة اإلناث في الخعميـ يعكد 

ربما أف مينة الخعميـ مالئمة جدا لممرأة فيذه المينة خصخـر المرأة كخقدرىا كخرفع مف شأنيا، أما 

الس ب الثاني يعكد ربما إلى ما يكفره القطاع مف عطل سنكية، كخكزيع فخرات العمل، مف  يف 

. عطمة ألمكمة، عطمة الكفاة، عطمة المرض، كغيرىا مف العطل: العطل

: توزيع أفراد العينة حسب السن:2جدول رقم

 %النس ة المئكيةالخكرار السف 

 %0 0 30 إلى 20مف 

 %33.33 1 35 إلى 30مف 

 %66.67 2  45إلى 35مف 

 100% 3المجمكع 

 

، 45 إلى 35خ يف النخائج المدكنة في الجدكؿ، أف معظـ أعمار األساخذة خخراكح ما  يف 

، في صيف نجد %66.67كىـ مف ذكؼ الم رة كاألقدمية في قطاع الخعميـ، مثمت نس خيـ ب

 الخي مثمت أسخاذ كاصد عمى 35 إلى 30مف األساخذة ال الغيف مف العمر مف %33.33نس ة

. األقل مف ثالث أساخذة
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نسخممص مف ىذا الجدكؿ أف األقدمية مف األساخذة ىـ الذيف لدييـ الصق في الخدريس 

 .ألف لدييـ الم رة كالخجربة في ميداف الخعميـ

. توزيع أفراد العينة حسب صفة األستاذ في قطاع التعميم: 3جدول رقم

 %النس ة المئكيةالخكرار اللفة  

% 100 3 (ة)أسخاذ مث ت 

أسخاذ مخربص 

 (ة)

0 0% 

أسخاذ 

 (ة)مسخممف

0 0% 

 %100 3المجمكع 

 

ي يف ىذا الجدكؿ كضعية ىؤالء األساخذة منصيثالخربص، مف صيث االسخمالؼ كاإلث ات 

مف األساخذة المث خيف الذيف يشخغمكف  لفة دائمة، %100في قطاع الخعميـ، كقد مثمت نس ة 

كىـ مف ذكؼ الم رة كالخجربة في الخعميـ كىـ أقدـ األساخذة المخمرجكف مف المعاىد 

كالجامعات المخمللة في خدريس المغة العربية، إذ يمثمكف األغم ية كنصف خعمدنا ذلؾ، إذ 

كزعنا االسخ يانات لألساخذة األقدـ في الخعميـ  لفخيـ ليـ األكلكية في اإلجا ة عف أسئمة 

االسخ ياف، أما األساخذة المخربليف كالمسخممفيف لـ نكزع ليـ األسئمة ىذا راجع إلى س ب 
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كاصد كىك أننا نأمذ الكثير مف األساخذة كىذا طمب مف األسخاذ، كنصف لـ ننقص مف شأنيـ 

.  العبس ىـ أيضا لدييـ أفبار كمعمكمات جيدة في الخعميـ

يبين هذا الجدول مدى مساهمة التالميذ في تفعيل نشاط المطالعة : 4جدول رقم 

. الموجهة

 %النس ة المئكية الخكرار االقخراصات نص السؤاؿ

ىل يساىـ الخالميذ 

فيخفعيل 

المطالعةالمكجية؟ 

 

 %0 0 نعـ

 %0 0 ال

 %100 3 أصيانا

 %100 3 المجمكع

 

مف األساخذة يخفقكف في رأؼ كاصد، كأجا كا كاخفقكا %100يكضح الجدكؿ أعاله أف نس ة 

، الذيف رأكا أف ىذا الخفعيل يبكف  يف الصيف كاألمر، أؼ أف مشاربة الخمميذ "أصيانا" بممة 

لنشاط المطالعة المكجية كخفاعمو خخ يف مف درس ألمر، صسب نفسية الخمميذ، كمدػ خصفيزه 

. لمدرس كقا ميخو لممكضكع كغيرىا مف األس اب

األنشطة، أساليب : ما هو موقفك من منهاج السنة الثانية متوسط من حيث: 5سؤال رقم

: التقويم، مصادر التعمم، البيئة االجتماعية؟ سؤال مفتوح

إف النخائج المخصلل عمييا في ىذا السؤاؿ خظير أف الغال ية العظمى مف األساخذة الخي 

، يركف أف منياج السنة الثانية لو قيمة ب يرة، الذيف أجمعكا عمى %100قدرت نس خيـ ب
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، صيث رأكا أف مصخكيات "منهاج السنة الثانية مالئمومناسب ومقبول"اخفاؽ كاصد كىك 

المنياج لع ة  عض الشيء، فيو دركس خفكؽ مسخكياخيـ كقدراخيـ كأمرػ فارغة، بما أّنيا 

. مبثفة  عض الشيء أك مصشكة  المعمكمات

نسخممص مف ىذا السؤاؿ كالجكاب أف األساخذة لـ يجي كا  أف المنياج السنة الثانية 

، كمف مالؿ اطالعنا عمية، رأينا أف مصخكيات المنياج  ممخاز  ل ىك مخكسط عمى العمـك

. الصالي يغمب عميو طا ع الجدة كاالنخقاء، يعالج ممخمف المكاضيع

هل نشاط المطالعة الموجهة يدفع بالتمميذ إلى المطالعة الحرة؟ : 6جدول رقم 

 %النس ة المئكيةالخكرار االقخراصات 

 %100 3نعـ 

 %0 0ال 

 %100 3المجمكع 

 

مف مالؿ الجدكؿ نالصع أف بل األساخذة اخفقكا عمى أف المطالعة المكجية خدفع إلى 

، كيقلد  المطالعة الصرة ىي مطالعة الكخب كالقلص %100المطالعة الصرة  نس ة

كالمجاالت الخرفييية الخثقيفية مف أجل الخركيح عف النفس كاالسخفادة منيا في مجاالت أمرػ، 

لذا يجب عمى أؼ خمميذ صب المطالعة سكاء مطالعة صرة أك المطالعة المكجية في القسـ ألنو 

. خساعده عمى الخثقيف كاكخشاؼ العالـ المممكء  األسرار
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. يتعمق بمساهمة المطالعة الموجهة في تكوين الممكة المغوية: 7جدول رقم

 النس ة المئكية الخكرار االقخراصات نص السؤاؿ

ىل خركف أنالمطالعة 

المكجية خسيـ في 

 الممكة المغكية كيفخؾ

 لمخمميذ؟

 %100 3 نعـ

 %0 0 ال

 %0 0 أصيانا

 %100 3 المجمكع

 

خظير النخائج المسجمة في الجدكؿ مدػ مساىمة المطالعة المكجية في خككيف الممكة المغكية 

، ألف االكخشاؼ كاالسخعماؿ الناجح لمغة كالخصفيز عمى اإلنخاج %100لدػ الخمميذ  نس ة

األفضل، عالج االمخالالت المغكية لدػ الخمميذ، بما أف الممارسة المسخمرة في المطالعة مف 

ق ل الخمميذ، يبس و ممكة لغكية مف مالؿ جممة الع ارات كاأللفاظ الخي يبخس يا مف خمؾ 

 .الممارسة،  اإلضافة إلى الخصضر الجيد الذؼ يقـك  و

ىبذا، أكدكا األساخذة عمى أف المطالعة المكجية خكسب ممكة لغكية لممخعمـ كما يالصع 

عمى النخائج أنو كال أسخاذ نفى إسيامو في ذلؾ كىذا ما يدؿ عمى أف المطالعة  بل أنكاعيا 

خسيـ  شبل ب ير في خككيف ذميرة لغكية ال  أس  يا، كىي مادة مساعدة عمى النمك المغكؼ 

بما أف المطالعة المكجية خدرب الخمميذ عمى جمع الثركة الفبرية . العقمي كالذىني لمخمميذ

. كالمغكية لدػ الخمميذ
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. يرتبط باستعمال األستاذ لمغة األفضل في التدريس:8جدول رقم 

 %النس ة المئكية الخكرار االقخراصات نص السؤاؿ

ما ىي المغة الخي 

خسخعممكنيا أثناء 

درس المطالعة 

 ؟المكجية

 %66.67 2 المغة العربيةالفلصى

 %0 0العامية الدارجة 

 %33.33 1 االثنيف معا

 100% 3لمجمكع ا

 

مف مالؿ الجدكؿ نالصع أف المغة العربية الفلصى يسخمدميا األسخاذ  بثرة، ألف 

الخمميذ ىك نسمة مف أسخاذىكاألسخاذ قدرة  لخمميذه، فيك يقمده في صرباخو كسبكنو كبل 

خلرفاخو األمر بذلؾ ينط ق عمى المغة الخي يسخعمميا األسخاذ، ففي معظـ األكقات نجد 

الخمميذ يسخعمل الملطمصات كالكممات نفسيا الخي يخعامل  يا األسخاذ مع الخمميذ دامل 

القسـ، كمنو فالخأثير يبكف سم يا كيجعل الخمميذ غير مخصمس لمصديث  الفلصى كاسخعماليا، 

بما يؤثر مف الناصية الفبرية كبدرجة أك ر مف الناصية المغكية قدرت نس ة اسخعمااللمغة 

كىي أك ر نس ة في ىذا الجدكؿ،  عض األساخذة %66.67العربية الفلصى ب في

، لكف ىذا %33.33ػ يسخمدمكف العامية، كالفلصى في القسـ كىي نس ة قميمة قدرت ب

. االسخمداـ يجعل لساف الخمميذ مضطرب كمخذ ذب، فال يسخقيـ لسانو
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هل نشاط المطالعة بصفة عامة لها أهمية في حياة التمميذ الدراسية؟ سؤال : 9سؤال رقم

: مفتوح

: مف أىـ أجك ة األساخذة صكؿ أىمية المطالعة المكجية في صياة الخمميذ فيي

.  ينمي مبخس اخو الق مية كيزيد مف معارفو الثقافية كالعممية:1األستاذ

.  يسخعمميا الخمميذ ألف  دكف فيـ المطالعة المكجية ال يفيـ معنى المغة:2األستاذ

 المطالعة المكجية خكسب الخمميذ ذميرة لغكية كممكو المغكية ال خعلى ىذه أىـ :3األستاذ

أجك ة األساخذة صكؿ السؤاؿ، كيخضح لنا أف المطالعة المكجية ميمة في الصياة الخمميذ 

الدراسية كاليكمية سكاء بانت في المدرسة أك مارجيا، لذا جل األساخذة يغرسكف صب 

. المطالعة كيؤبدكف عمييا لمخمميذ

ماهي أهم المهارات المغوية التي تستخدم في نشاط المطالعة : 10سؤال رقم

: الموجهة؟سؤال مفتوح

القدرة )الخع ير الشفيي : مف أىـ الميارات المغكية الخي ربزكا عمييا األساخذة نذبر منيا

، ميارات القراءة الجيدة لمنلكص، ميارات (عمى قراءة النلكص كنقدىا كا  داء الرأؼ فييا

. االسخماع لألسخاذ

مف مالؿ ىذه الميارات الخي ربزكا عمييا معظـ األساخذة أف الميارة األساسية في 

نشاط المطالعة المكجية ىي ميارة الخع ير الشفيي،  صيث خعخ ر ىذه الميارة ىي األساس 

في الخع ير عف األفبار، صيث يع ر الخمميذ  بّل طالقة عف أفباره المسخكصاة مف نلكص 



 الفصل التطبيقي
 

 

75 

المطالعة  بل أنكاعيا، أما ميارة االسخماع الجيد لألسخاذ يجعل الخمميذ يخكالل معو كيفيـ 

. بل األسئمة كالنلكص سكاء بانت عممية أك أد ية



 

 

 

 خــــاتمة
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وفي األخير نختم بحثنا ىذا والذي قد تمكنا من خاللو كشف خمفيات المطالعة 
الموجية، والمنزلة التي تحتميا في المؤسسات التربوية، حيث وجدنا بعض النقائص التي 

: تعاني منيا المطالعة الموجية ولعل ذلك يعود إلى العديد من األسباب نذكر منيا

  نقص الوعي وضعف االستيعاب التي تيتم بنشاط المطالعة ودورىا في تفضيل
العممية التربوية وتحقيق غايتيا في دعم المقررات الدراسية، إال أن اقتصارىا في ىذا 
البحث عمى عينات قميمة لم نتمكن من الوصول إلى النتائج المضبوطة تماما، إال 

 .أنيا يمكن تعميميا نسبيا عمى باقي المتوسطات
  توصمنا من خالل ىذا البحث إلى الحصول عمى بعض الحمول واالقتراحات

دراك الوضع المزري لممطالعة في  باإلضافة إلى توصيالت لعميا تساىم في تعديل وا 
 .الوسط التربوي عموما ولو بجزء قميل، ىذا إن كان فعال االىتمام بالمطالعة والقراءة

  دوار التي تقوم بيا في تكامل الشخص مما األتمكنا من التعرف عمى المطالعة وأىم
طريق لمعمم والمعرفة من جميع النواحي سواء كانت تعميمية أو اجتماعية أو التفتح لو 

 .ثقافية أو غيرىا من المجاالت، مما يسمح لمتمميذ بالتأقمم ومواجيتيا
  تمكنا من خالل ىذه الدراسة من إعادة االعتبار لممطالعة الموجية في تصحيح

 .المفاىيم السابقة والمؤثرة سمبا في عقول التمميذ

 الذي تتركو المطالعة الموجية كنشاط ميم نومن الواضح في ذلك التأثر الواضح والبيّي 
في تجسيد أىداف العممية من خالل إثراء الرصيد المغوي والمعرفي، بل إن التأثر الواضح في 
مختمف النواحي األخالقية والتثقيفية والتربوية، كميا أىداف سامية تطمح إلييا العممية التربوية 

طة يمن أجل تكوين وا عداد فرد صالح ليتمكن من نقل أفكاره إلى اآلخرين بطريقة سيمة وبس
. جميع مسؤولياتوولّيغة العربيّية، مستوعبا مظاىر بيئتو الباستعمال 
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مّيا أعانو هللا لنا وىو جيد قميل فإن أصبنا فمن هللا مونحن في ىذا البحث بذلنا كل جيدنا 
ن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان . وا 

 بيذه المذكرة ولو االستفادة منيا بشيء قميل وما سعينا إلى معالجة ىذه فاعويبقى أممنا االنت
الظاىرة إال حبا منا لمغة العربية والحرص عمى الحفاظ عمييا عمى الدوام تحت راية القرآن 

. الكريم
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 :ممخص

 إن المطالعة الموجية ميمة جدا في ميدان التعميم، فيي التغذية الراجعة لمقراءة كما 

أنيا فكرية ميمتيا قراءة الرموز واإلشارات والكممات وفيميا وتحميميا واستنتاج األفكار 

والمعمومات، فيي عنصر ميم في عموم التربية بأطواره الثالثة، فيي تيدف إلى تربية المتعمم 

عمى الميل إلى القراءة وحبو ليا واالستفادة منيا عمى مختمف الفنون األدبية واكتساب الذوق 

. األدبي ودعم معموماتو المغوية وتحسين مستواه التعبيرر 

كما نستخمص أن المسانيات التطبيقية تشمل عدة مجاالت منيا تعميم المغة وتعمميا، 

المسانيات االجتماعية، فيي تشمل ميادين عدة باعتبارىا عمم بالنمو المغور وقضايا مرتبطة 

. بالتعميم، فقد أثبتت وجودىا بالخدمات التي تقدميا

: الكممات المفتاحية

. التعميمية، المطالعة الموجية، المسانيات التطبيقية، الوسائل التعميمية

 


