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ـ هعن  : كـ   ع

 ابجل    امذ أععانع ععى  العز زم   اـبح   اتـ انع من عـعدد من  
ـ هعن  , كعن عـاع   انل      بكي  , الملم بباجى  مشعال  الكـ    اش

ـععمعا  امذ كعن انل  ـذ   كعجعا  الملرـ الالعذ  افهعاي اشـر ب
 هعي رـتي بـ لح  ,  بنصعابح  امعمي    ر اح    ل زم   اـبح حـح أر لاع

ـد   انتخـ ابـ  أل في جج د     ــ  الج ا   د  م  اصبي    ,   ععجح    ك
 . اشع ـي  

ـبـي   مع  ـح من  د رر  هعاعي    ااع مر  اكعرم   ,    اى مشمل  اعلي  اش
 هعكي  ,  امرن  كلقـنع  اشعي من  رلرمي    اى عجعل  اجكلـي  العمشـي  

كجع الملم بكي مشعال  املنعن  ,   بل منمي  عاص  الكـ    الملرـ  
 عاي ملـاخي ملعزـذ عـل  , كي من  لم انع رل  اشـن    اجقععلر  

ـ بمع بصلر  " رنعر "     ـر عـن  عداس  اري مقللعاي  الل  لبت  ب د ا
 .  الن علج  اعقعن عن  الكـ  هعن رشلج  امهعح عن  الععا  , رحح  

   ابجل    ل  انمعري ممعجع كعن  ل  اـل ري حجل  ركع ل  انشجي    
ـ  ل مجرل  حقعاح .ر



 
 

 :مقدمة

و نصلي و , بسم اهلل الذي خلق االنسان علمو البيان و وىبو التمييز و احلكمة و كرمو عل سائر سللوقاتو بالعقل 
 : اما بعد, نسلم و نبارك على خَت الربية زلمد ابن عبد اهلل احلبيب 

و اعظم اصلاز حضاري ساعد االنسان على ربقيق الكثَت من االىداف , سبثل القراء بكل لغة افضل مظهر فكري 
و القراءة هبذا ال تكون غاية يف حد ذاهتا بل تكون وسيلة لغَتىا من الغايات حيث تعترب الوسيلة , و الغايات 

و ىي ايضا االساس يف عملييت , االوىل للمعرفة ومن اىم وسائل االتصال بُت االنسان و العامل الذي يعيش فيو 
التعليم و التعلم و مفتاح من مفاتيح ادلعرفة و من اوىل ادلهارات اليت يتعلمها الطفل يف ادلدرسة و يف عصرنا 

و يكفيها فخرا و شرفا , دخلت القراءة يف كل انشطة احليتة اليومية و اصبحت السبيل الوحيد للتعليم و االبداع
(          1)اقرا باسم ربك الذي خلق): اهنا كانت اول ما نطق بو احلق سبحانو و تعاىل يف قولو جل جاللو 

 (.1)االية : سورة العلق 

فقد ,  ان القراءة ىي احملور الذي يدور حولو تعليم اللغة العربية بوصفها مهارة اساسية ربقق الغاية من تعليم اللغة 
و اىدافها و طرق , حظيت باىتمام الباحثُت و ادلختصُت و نالت حضا وافرا من الدراسة فيما يتصل دبفهومها 

تعليمها و وضع منهاجها فضال عن اعداد ادلدرسُت و تكوينهم على النهوض بتعليمها و ىذا ما اىتمت بو 
حيث ازبذت تعلم اللغة و تعليمها ميدان دراستها بوضع طرق و نظريات و غَتىا بغية الوصول اىل , التعليمة 

ربقيق اىداف منشوذة و غايات زلددة يتمكن ادلتعلم يف النهاية من محل ىذه اللغة كثقافة و ىوية ينتمي هبا اىل 
امة ذلا عادات و تقاليد و اداب و تاريخ و لتحقيق ىذا كلو عند ادلتعلم كان البد من اعتماد طريقة لتدريس 

فمعظم ادلواد اليت تدرس يف ادلدارس اظلا تقدم للتالميذ , تضمن النجاح يف اكتساب ادلتعلم ذلذه ادلهارة اللغوية 
و لعل , و على الرغم من ان مشكلة ضعف القراءة يف اللغة العربية يعاين منها الكثَت من التالميذ, بصفة مكتوبة 

كون القراءة يف , تدريس القراءة يف مرحلة السنة الثانية متوسط يتطلب ادلاما و احاطة دبفهومها و اتقاهنا دلهاراهتا 
ىذا ادلستوى من اىم القواعد االساسية يف تكوين شخصية التلميذ ادلعرفية اذ ان ىذا النشاط يكسبو ادوات 

و يف نفس الوقت يسهل عليو التعامل مع ادلعارف ادلختلفة للمواد , استيعاب اللغة ادلكتوبة و ادلنطوقة و فهمها 
االخرى

1 
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و دبا ان القراءة ىي مفتاح للمعرفة الهنا الطريقة اليت سبدنا بادلعلومات و ىي اىل جانب ذلك متعة تعُت على ملئ 
 :اوقات الفراغ بنشاط مثمر يتبادر اىل اذىاننا اشكالية تتمثل يف 

و ما ىي اكثر الصعوبات اليت تواجو , و القراءة خاصة,ما ىي اسباب تدين مستوى التالميذ يف اللغة العربية عامة 
 ادلعلم و تقف عائقا امام اداء مهامو؟

 : و من خالل ىذه االشكالية يسعى البحث االجابة عن مجلة من الفرضيات منها

اىل اي مدى يطبق دليل تعليم القراءة للسنة الثانية متوسط للمدرسة اجلزائرية و ىل يدخل كل من  -
 ادلستوى التعليمي و االقدمية للمعلم يف ربديد مستوى تطبيق ىذا الدليل ؟

 ىل القراءة عامل اساسي يف تنمية الثروة اللغوية عند التالميذ -

 ىل ضعف التالميذ يف القراءة ؽلكن ان نرجع سببو اىل ضعفهم يف اساليب التعلم  -

 ما ىي اصلح الطرق من اجل تنمية ادلهارات القرائية لدى التالميذ -

 ىل احلصص ادلخصصة للقراءة كافية الصلاح العملية التعليمية  -

لذلك ارتأينا أن نبحث يف رلال تعليمية القراءة عند تالميذ السنة الثانية متوسط لنتعرف عن كيفية سَت درس 
و معاجلة العراقيل اليت ربول دون السَت احلسن ذلذا , القراءة من جهة والطرق ادلتبعة يف ذلك من جهة اخرى 

 " تعليمة القراءة يف ادلتوسط السنة الثانية ظلوذجا "النشاط يف ىذه ادلرحلة لذلك جاء حبثنا موسوما ب 

 :اما عن سبب اختيارنا ذلذا ادلوضوع فيكمن يف االسباب التالية 

 .و تكوين نفسنا من خاللو, و من اجل تكوين فكرة حولو , رغبتنا يف التعليم بصفة عامة  -

 كون القراءة مفتاح اكتساب ادلعرف يف العملية التعلمية يف السنة الثانية متوسط و يف مجيع مراحل التعلم  -

شغف البحث يف ربليل زلتويات و انشطة و اساليب التعلم و خاصة حيث تكون مدعمة باستبيان  -
 .لنسَت من خاللو اراء الفاعلُت غي ادليدان

 :ىذه االسباب كانت ادلنطلق الرئيسي لبحثنا الذي جاء وفق اخلطة التالية 
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تالىا مدخل تناولنا فيو مفاىيم الكلمات للبحث و ما يتعلق دبفهومها و العناصر ادلكونة ذلا وصوال اىل , مقدمة
 .مفهوم التعلمية و القراءة سلتتمة بذلك دبحاور العملية التعليمية وخصاصئصها 

اعلية القراءة باىدافها سلطنا فيو الضوء على اعلية القراءة يف منهاج : و تعليمية مث يليو الفصل االول ادلعنون ب
 .و طرق التدريس تدريس القراءة, السنة الثانية متوسط  مث اىداف القراءة يف منهاج السنة الثانية متوسط 

فتناولنا فيو برنامج القراءة , اما الفصل الثاين فكان ميدانيا مستوحيا من االطار النظري مدعما او نافيا لنشاط 
, للسنة الثانية متوسط مث تلبية صعوبات تدريس القراءة و عالجها مث االستبيان للتالميذ و االساتذة و نتائجو

 لنصل يف االخَت اىل خاسبة البحث ضمت اىم خالصاتو و نتائجو

و للحديث عن ادلنهج النتبع فان مناىج البحث زبتلف باختالف ادلواضيع ادلطروحة فيو شلا استدعى اعتماد 
 و ذلك حُت التحدث عن مواضيع نظرية مرتبطة بادلوضوع و ربليل للنشاط اللغوي , ادلنهج الوصفي التحليلي 

 .نشاط القراءة

, معجم لسان العرب البن منظور : و لتوثيق ادلعلومات السابقة اعتمدنا على رلموعة من ادلصادر و ادلراجع نذكر 
 .معجم سلصص اليب احلسن النوجي, معجم احمليط لبطرس البستاين

يف استثمارات تعليمية اللغات , اما الدراسات السابقة اليت تناولت ىذا ادلوضوع فنجدىا عند الدكتور رضا جوامح
 تدريس اللغة العربية يف ضوء الكفاءات االدبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     , يف تدريس البالغة العربية و كتاب زلسن علي عطية 

فطريق العلم زلفوظ دوما , ان ربري الدقة و االمان يف مجيع ادلعرفة يستدعي الكثَت من اجلهد و الوقت و ادلال 
 : بالصعاب و لعل اىم ما اعًتضنا ىو 

 قلة ادلراجع اليت تتناول التعليمية و تعليمية القراءة بشكل خاص  -

صعوبة العمل ادليداين الذي يتطلب زيارة ادلدارس دبا ربملو من ضغوطات و تعقيدات من بعض  -
 .ادلسؤولُت 

و اخَتا  (covid-19)انقطاعنا عن اجلامعة بسبب األوضاع ادلزرية اليت نعيشها بسبب فَتوس كورونا  -
ضلمد اهلل العلي القدير الذي وفقنا إلسبام ىذا البحث راجُت منو الثواب احلسن و ان يعم النفع منو 



4 
 

كما ال يفوتنا ان نتقدم بامسى معاين الشكر و العرفان اىل من كان عوننا و سندا لنا يف ىذا , للوطن 
البحث و طلص بالذكر األستاذ ادلشرف لعرج بوعالمات الذي رافقنا طيلة مسَتة ىذا البحث و كان 

فان وفقنا فمن اهلل و عليو توكلنا و ان أخطأنا , خَت مشجع لنا و مل يبخلنا يوما بنصائحو و إرشاداتو 
 .فمن  أنفسنا
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 :  مدخل

    شهد النصف الثاين من القرن العشرين تطور العلوم الًتبوية و اللغوية حيث املى ىذا التطور مفاىيم جديدة 
و الًتبية و غَتىا و اليت عملت على , و علم االجتماع , فظهرت نتيجة تظافر جهود العلوم رلتمعة كعلم النفس

ىو علم اللسانيات التعليمية و ذلك العلم الذي يهتم بالعملية , انتاج علم جديد ػلمل مصطلحات عديدة 
 : التعليمية بكل اركاهنا 

 التقوًن / طرق التدريس / ادلنهاج / احملتوى / ادلتعلم / ادلعلم

منتقيا بذلك افضل السبل و احسن الطرق و ايسر ادلناىج خلدمة ىذه العملية و ضمان صلاحها ، من خالل 
تاطَت العملية التعليمية و متابعة انشطتها و معاجلة العراقيل اليت ؽلكن ان تقف يف سبيلها قصد استثمار يف 

 .تطبيقات تربوية رائدة ذبعل العملية التعليمية يف انتاج دائم و تطور مستمر 

    و ىذا ما استوجب علينا ضرورة البحث يف ماىية التعليمية كعلم بغية ادراك حدوده و باعتبار ا ن اي حبث 
علمي يتطلب ال زلال الدراية دبفاىيم و مصطلحاتو دراية من شاهنا ازاحة لبس و ازالة غموض طادلا وسع اذلوة 
بُت البحث و متلقيو ، و بتعرغلنا على مصطلح التعليمية كوهنا من العلوم الفنية غَت مكتملة ادلالمح من خالل 
احملاوالت احلثيثة و اليت ما تزال متواصلة بغية ضبط حدوده و تبيان ماىيتو ، فحسبنا من ىذه احملاولة رصد ما 

تسَت من نظرياهتا قصد بناء الطرح النظري و التطبيقي لدراسة ما و حبثنا ، فما ىي التعليمية و ما ادلقصود 
بتعليمية اللغات ؟ و ما حقيقة تعليمية اللغة العربية على وجو اخلصوص ؟ لنخلص يف النهاية اىل التحدث عن 

 .تعليمية القراءة 
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 :التعليمية  -1

من ادلعلوم ان لكل علم اصولو و مرجعياتو ، و دبا ان التعليمية علم جديد فقد حاول ان يوجد لو مكان شليزا بُت 
 .سلتلف العلوم و الشخصيات 

 : (الديداكتيك  )مفهوم التعليمية 

الشيئ ، اعلمو  علمتو الشيئ ، فتعلم و ليس لتشديدىا ىنا للتكثَت ، يقال ايضا تعلم يف ادلوضوع اعلم ،: لغة 
  1عرفتو ، و دلا كان مفهوم التعليمية لغة ىو علمت الشيئ اي عرفتو: علما 

 ننظر يف االصطالح ماذا يعٍت ىذا ادلصطلح ؟ 

 2كلمة التعليمية و اليت تعٍت فلنتعلم: اصطالحا

التعليمة ، تعليميات ، علم :  قابلة يف العربية عدة ترمجات و مصطلحات اعلها Didactiquesو ىو مصطلح 
 .التدريس ، علم تغيَت اللغة ، التدريسية 

و تعرف التعليمية على اهنا علم مستقبل بنفسو و لو عالقة وطيدة بالعلوم االخرى فهو يدرس التعليم من حيث 
 .3زلتوياتو ، و طرائقو دراسة علمية 

 ، فهي هتتم بدراسة 4 جزء من البيداغوجيا حيث يتخذ ىذا اجلزء موضوعا لو  la land   اال اهنا متطور الالند 
ىي الدراسة العلمية حملتويات التدريس و " الظروف احمليطة بادلتعلم من اجل تسهيل تعلمو يقول زلمد الدريج 

 " .طرقو و تقنياتو و الشكال تنظيم مواقف التعلم اليت ؼلضع ذلا التلميذ 

  : محاور العملية التعلمية و خصائصها -2

                                                           
1
  871دت ص , ,2المجلد , بٌروت, لبنان , دار لسان العرب, ط.د, لسان العرب , ابن منظور  

2
ص 2006جوان ’ الجزائر , جامعة باتنة , 14مجلة العلوم االنسانٌة ع , استثمارات تعلٌمٌة اللغات فً تدرٌس البالغة العربٌة , رضا جوامع  

41 

3
  8-9 ص 2007 هجري ، 1427 ، عالم الكتب الحدٌث ، ارٌد االردن 1بشٌر ابرٌر ، تعلٌمٌة النصوص بٌن النظرٌة و التطبٌق ، ط  

4
  256 د ط ص 10-9عبد اللطٌف فزابً و اخرون ، معجم عاوم التربٌة ، مصطلحات البٌداغوجٌا الدٌداكتٌك د ط ، سلسلة علوم التربٌة  ، 
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ىو جعل االخر يتعلم و يقع على العلم و الصغة و كذلك ىو نقل ادلعلومات منسقة اىل ادلتعلم ، او انو : التعلم 
عبارة عن معلومات تلقى و معارف تكتسب ، فهو نقل معارف او خربات او مهالرات و ايصاذلا اىل فرد او افراد 
بطريقة معينة ، فهي حُت ان التدريس ىو احاطة ادلتعلم بادلعارف و سبكينو من اكتشاف تلك ادلعارف ، فهو ال 

يكتفي بادلعارف اليت تلقى و تكتسب ، و اظلا يتجاوزىا اىل تنمية القدرات و التاثَت يف شخصية ادلتعلم و الوصول 
اىل التخيل و التصور الواضح و التفكَت ادلنظم و يعرف التدريس ايضا بانو رلموعة النشاطات اليت يؤديها ادلدرس 

فس ادلوقف التعليمي دلساعدة ادلتعلمُت يف الوصول اىل اىداف تربوية زلددة و للتفريق بُت مفهومي التدريس و 1
 : التعليم ؽلكن القول بان التعليم يستخدم يف ثالثة رلاالت ىي 

ادلعارف و ادلهارات و القيم اذنقول تعلمية النحو و تعلمية ادب اجملالسة و عملية قيادة السيارات و نقول  -
و بالتايل فان التعليم اكثر , او درست قيادة السيارات , درس النحو و ال نقول درس ادب اجملالسة 

مشوال و عمومية من التدريس اذ يستخدم يف مواضع كثَتة يف احلياة فنقول تعلمت الكثَت من الكتاب و 
اما التدريس فيشَت اىل نوع خاص اىل طرائق التععلم دبعٌت , تعلمت اشياء يف قراءة ىذه القصة او غَتىا 

و ىذا يعٍت ان التدريس ػلدد فيو السلوك ادلرغوب فيو و ظروف ادلوقف , انو تعليم سلطط لو مقسوم 
التعليمي اليت تتحقق فيها االىداف اما عملية التعليم فاهنا ؽلكن ان ربدث بقصد او بغَت قصد االمر 
االخر ىو ان التعليم قد ػلدث خارج ادلؤسسة التعليمية كالبيت و اجملتمع وقد ػلدث داخلها او يف 

  .2االثنُت معا اما التدربس فيتم داخل ادلوسسة التعليمية

فالتعليم يعٍت ما , و بالتايل فالتعليم ىو العملية و االجراءات اليت سبارس بينها و ىو نتاج تلك العملية 
يكتسبو الفرد باخلربة و ادلمارسة كاكتساب االذباه و ادليول و ادلدركات و ادلهارات االجتماعية و احلركية 

وال يكون التعليم اال , و التعليم ىو التعديل يف السلوك نتيجة ما ػلدث او يفعل و يالحظ , و العقلية 
 .من خالل فعل فاعل يؤدي يف هناية ادلطاف اىل حدوث العملية التعليمية 

                                                           
1
 89بٌروت ص , ه 1425, م 2004 2دار النهضة العربٌة ط. علم اللغة التطبٌقً و تعلٌم العربٌة :  عبد الراجحً  

2
دار الثقافة للنشر  , 1ط (اسالٌب التدرٌس و استرتجٌات العالج , االسباب, التشخٌص, مفهوم), صعوبات التعلم , سعٌد حسنً العزة : بتصرف  

 . 13-12م ص 2007االردن , و التوزٌع 
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تتفاعل فيها اطراف متعددة ادلطلوب انتتفاعل ىذه االطراف رلتمعة , ان العملية التعليمية عملية تكاملية  -
الن حصوب اي خلل يف الطرف او ركن من اركان اىذه , بشكل اغلايب كي تتحقق االىداف التعليم 

  : 1و اطراف او زلاور العملية التعليمية ىي, العملية سيؤدي اىل خلل اىل نتائج العملية التعليمية 

يقصد بو الوسيلة التواصلية و التبليغية يف العملية التعليمية لذلك فهي االجراء العملي يساعد : ادلنهج - أ
  .2على ربقيق االىداف البيداغوجية لعملية التعلم

و ىو ايضا مهيئ للنتباه و االستعاب مع حرص االص االستاذ , ىو زلور العملية التعليمية : ادلتعلم - ب
 .على دعمو ادلستمر الىتماماتو و تعزيزىا بغرض ارتقائو الطبيعي الذي يقتضى استعداده للتعلم

يقوم بتهيئة ادلوقف التعليمي عن طريق التكوين العلمي و البيداغوجي االوىل و عن طريق :ادلعلم - ت
 .التحسُت ادلستمر الذي البد ان ينحصر يف التكوين اللساين و النفسي و الًتبوي 

ادلادة التعليمية اوادلادة اللغوية ادلستهدفة بالتعليمهي تلك احملتويات اللغوية اليت : ادلادة التعليمية  - ث
اجلانب )و االداءات و التمثالت االدائية  (اجلانب ادلعجمي)تتكون يف الغالب من ادلفرادات اللغوية 

و ادلعارف اللغوية ادلختلفة اليت ( اجلانب الًتكييب) و البٌت و الًتاكيب و الصيغ ادلختلفة  (الصويت
يتعرض اليها بعض االساتذة و تعليمهم  للغة و اليت ان نسميها بالثقافة اللغوية و ىذه احملتويات 
زلددة مسبقا يف شكل برامج و مقررات موضوعة منقبل سلتصُت و خرباء يف شؤون التعليم موزعة 

 .3كل سنة من سنوات اطوار التعليم يف ادلدارس النظامية

 4ان ىذا الثالوث ليس اال ىيكال عاما لوظعية معقدة و صعبة لذلك ينبغي علينا االخذ بعُت االعتبار كل اطراف
العالقة الديداكتيكية ىي عالقة تاسيس بُت ادلدرس و ادلتعلم و ادلعرفة يف زليط تربوي معُت و زمن عالفقة تاسيس 
بُت ادلدرس و ادلتعلم و ادلعرفة يف زليط تربوي معُت و زمن شلحدد بالنسة للمتعلم و الذي غلب ان نعرف قدراتو و 

                                                           
1
 56ص  (قرا)ت مادة ,د, 1مجلد, مكتبة لبنان: الناشر, المؤلف بطرس البستانً , قاموس مطول للغة العربٌة "  محٌط المحٌط 

2
 م 2005االردن , عالم الكتب الحدٌث, ط.د, 200اتجاهات حدٌثة فً تدرٌس اللغة العربٌة , طه حسٌن الدلٌمً و سعاد عبد الكرٌم الوائلً : انظر 

3
 13صعوبات التعلم ص :  سعٌد حسٌن العزة  

4
 .64المغرب دت ص , 14ترجمة جمال صبري مجلة اللسان العربً "مدخل الى اللغوٌات التطبٌقٌة ,  كلودٌر  
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و ادلعرفة و ينبغي ان تتميو بالتدريج يف مفاىيمها اما ادلدرس فينبغي ان تكون ,وسطو و نستفيد من ذلك النفس 
 .لو القدرة على التخطيط و االستفادةمن نظيات التعلم

 .ىذا التلوث ادلشًتك يف مجيع التعليميات اللغوية كتعليمية الفرنسية و تعليمية اللغة العربية و غَتىا  -

 :خصائصها

اذبو رواد التعليمية اىل تشخيص حال درس اللغة العربية ومدرسها و , ان ادراكا دلكانة اللغة و اعليتها  -
فكانت ىنالك دراسات متعددة اخذت مناحي متعددة ولكنها امجعت اىل ان ىناكتدنيا يف , متعلميها 

و ىذا ما سيتم الكشف عنو يف اجلانب التطبيقي  )مستوى متعلميي العربية و كذكلك مدرسيها 
 : حبيث ؽلكن امجال ىذه االسباب يف ,  (للمذكرة

 1.(االستماع, الكالم , الكتابة , القراءة)وجود ضعف واضح لدى متعلمي اللغة العربية ادلهارات االربعة  -

ىناك ذبلي واضع عن تدين حالة ادلتعلمُت اللغة العربية و ذلك راجع اىل تدين مستوىادلناىج و ادلدرسُت  -
 .و طرائق التدريس 

 .استعمال مدرسي اللغة العربية اللغة العامية او اللهجة اثناء عملية التدريس -

بعض ادلعنيُت باللغة العربية وطرائق تدريسها اوضحوا ان مدرسي اللغة العربية ال ػلسنون االبانة كما يف  -
  .2بل يتذمرون من اللغة العربية شلا ادى اىل انتقال روح الكراىية اىل اللغة العربية نفسها, نفوسهم 

اعتماد مدرسي اللغة العربية على الكتاب ادلدرسى لدرجة كبَتة و لكن ىذا ال ؼللو من وجود بعض  -
  .3ادلدرسُت الذين يعتمدون اثناء التدريس على دفاتر اخلطة اخلاصة هبم او بزمالئهم للسنوات السابقة

و ىناك بعض ادلدرسُت ال يولون اىتماما بالغا دلادة التعبَت ، دون مراعاة جانب التصحيح ادلخصص لو  -
 .و كثَتا ما يعوضون ىده ادلادة دبادة اخرى نظرا منهم اىل قلة شاهنم 

                                                           
1
 .59ص  , 2005مصر , قناة السوٌس , دار المعرفة الجامعٌة , 1ط, طرق تدرٌس العربٌة :  بتصرف عن زكرٌاء اسماعٌل  

2
 . 40.39 م ص 2007دار المناهج للنشر و التوزٌع ، االردن , 1تدرٌس اللغة العربٌة فً ضوء الكفاءلت االدائٌة ط:  محسن علً عطٌة 

3
 .139حقل تعلٌمٌة اللغات ص , دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة , احمد حسانً  

 .56, 55م ص 2006عمان , االردن , دار الشروق للنشر و التوزٌع  , 1الكافً فً اسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة ط, محسن علً عطٌة 



10 
 

 )لك من خالل مهارة الكتابة <عدم مراقبة او متابعة االخطاء اللغوية النامجة عن حديث الطلبة و ك -
  .(دون وضع خطط لتصحيح معظم االخطاء اليت يقصون فيها 

ي وصل <تاسيس على ما يقدم من اعلية اللغة العربية و مكانتها و دور ادلدرسُت يف تدريسها ، و احلال ال
ا <اليو متعلمو اللغة العربية و مدرسوىا و ما يطرا عليها من جديد و تغَتات يف علوم و رلاالت شىت فان ه

ي يستجيب اىل <التغيَت ؽلس ايضا احلاجة اىل تطوير اداء مدرسي اللغة الغربية و رفعو اىل ادلستوى ال
 .متطلبات العصر ، و معاجلة القصور الواضح يف اداء ادلدرسُت و التدين يف مستوى تعليم اللغة العربية 

 )ي يتمحور حول خصائص العملية التعليمية <انطالقا شلا سبق و بالرجوع اىل عنوان مطلبنا و ال -
حيث ارتاينا ابراز سلتلف الرؤى الفلسفية احملددة البراز  (و ادلتعلم و طرق تدؤيس ادلادة ادلتعلمة < االستا

 : اخلصائص العامة لعملية التعليمية 

نرى الفلسفة ادلثالية بان العملية التعليمية البد ان تستويف  :  (Idealisme )الفلسفة المثالية -  ا 
 : اخلصائص التالية 

 ادلعلم قدوة يقتدي هبا ادلتعلمون و البد من توفره على األخالق احلميدة  -1

 . ادلعلم وسيط بُت عادلُت ، عامل النمو الكامل و عامل الطفل  -2

 .دراية عملية كافية و ربصيل فكري يؤىلو اىل سبثيل عملية شرح قوانُت القوى العظمى -

 عامل باجلانب النفسي السيكولوجي للمتعلم - 1

 .< لديو القدرة على توصيل ادلعارف الالزمة للتالمي-2         

اما ادلتعلم فهو كائن روحي ؽلكنو التعبَت عن خلجاتو اذباه الطبيعة ادلوجودة فيها ، كما انو غلب ان  -
 : يتخلى دبجموعة من الصفات منها 

 ان يكون ذا اخالق ، مطيقا ، متعاونا و جديرا باالحًتام            -

 الطالقة بُت ادلتعلم واالستاذ غلب ان يطفى عليها الطابع الرمسي           -

 من الواجبات  ادلثالية فهو تطور الشعور السامي بالذات عند ادلتعلمُت           -      
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  :1  (Realisme) الفلسفة الواقعية –      ب

 .ترى الواقعية ان زمام البدئ في عملية التربية بيد االستاذ بوصفه نافال للتراث الثقافي  - أ

 .ترى ان تقرير المادة المراد تدريسها و تحديد محتواها من مسؤولية المدرس وليس الطالب  - ب

االستاذ الواقعي يجب ان يعترف بكل متطلبات المتعلم الواقعي و كل مظاهر التدريس يجب ان  - ت
 .تسودهاالواقعية 

ان يضع االستاذ المعرفة امام المتعلم بطريقة واضحة و عرض مادة بطريقة موضوعية بعيدا عن  - ث
كل ذات شخصية ، و ان ينظر اليها انها عملية واحدة هذا يعني انها التريد من االستاذ بث 

 2.ارائه الشخصية بين ثنايا المادة التي يقدمها 

 Naturalisme :3الفلسفة الطبيعية  - ج

الفلسفة الطبيعية ترى بان الًتبية و التعليم علا احلياة احلاضرة و اهنما يتمان يف ضوء الطبيعة، و هتدف اىل 
ربريادلتعلمُت على التعبَت عن افكارىم حبرية، و يعطيهم الفرص الكافية للمالحظة و البحث و االستدالل العلمي 
و ان ػلتوي عاى ما يضمن ربقيق االىداف الًتبوية اليت تالئم مراحل النمو و اعداد ادلنهج بطريقة ذبعل ادلتعلم 

 4.يتنافس مع ذاتو مع ضمان حرية شلارسة النشاطات يف ظل ىذه الفلسفة

 5: الفلسفة االسالمية- د

ان مصدري الفلسفة االسالمية علا القران الكرًن و السنة النبوية اللذان ػلمالن يف طياهتما ادلعارف و العلوم و 
 .االداب مجيعا

                                                           
1
 42تدرٌس اللغة فً ضوء الكفاءات االدبٌة ص : محسن علً عطٌة  

 كلمة اصلها الغوي ٌرجع الى كلمة : المثالٌة(edéal)  و معناها " مثل"و فً اصلها اللغوي و العربً ترجع الى كلمة , اي مثال اعلى

 اللغوي ٌتضمن الخٌر و الفضٌلة اما اصطالحا فهً مذهب فلسفً ٌرى بان حقٌقة الكون و صوره عقلٌة و ان العقل مصدر المعرفة 

3
م 2009االردن , عمان , دار الصفاء للطباعة و النشر , 1تحلٌل محتوى المناهج اللغة العربٌة ط:  عبد الرحمن الهاشمً و محسن علً عطٌة  

 .50ص 

4
 دار وائل للنشر و التوزٌع عمان االردن 1مناهج اللغة العربٌة و طرق تدرٌسها ط, سعدون محمود الساموك و هدى على جواد الشمري: انظر 

 .43 ص 2005

5
 . 45-42ص , االردن , عمان  , 2006, 1محسن على عطٌة الكافً فً تدرٌس اسالٌب اللغة العربٌة دار الشروق للنشر و التوزٌع ط 
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 :    و عليو ينبغي على االستاذ يف ظل الفلسفة االسالمية ان يتحلى باالصفات التالية

 .ان يكون عاقال متدينا         -

 .ذا خربة يف رياضة االخالق         -

 .لبيبا نزيها نظيفا ذا مروءة         -

اما بالنسبة للمتعلم فيكون دوره ، التنقليل ان امكن من االنشغال بالدنيا و ان ال يتكرب على ادلعلم و تقدًن مهارة 
النفس على رذائل االخالق و ذموم االخالق و الصفات، اما بالنسبة للمنهج االسالمي فانو يضم مناحي النسان 

 .مجيعا و ان يتناول احلياة الدنيا و االخرة على قدم ادلساواة و ال هتتم بواحدة منها على حساب االخرى

  :1 تعليمة اللغة العربية -3

حظيت اللغة العربية باالىتمام هبا تدوينا و تعليما على مجيع مستوياهتا منذ القدًن نظرا دلدى صلتها و ارتباطها 
بالدين االسالمي و احلضارة و التاريخ العريب ، غَت ان االىتمام باجلانب التنظَتي و مقاييس تعليم اللغة العربية 
وطرق التعامل مع فنوهنا و اسرارىا متعلميها ظهر حديثا تبعا دلا ورد عن اللسانيات التطبيقية الغربية واليت افرزت 
نظريات و مباحث مجة يف موضوع تعليم اللغات و تعلمها، و منو افرد ادلختصون بقضايا اللغة العربية مصنفات 

عدة حول تعليم اللغة العربية و اداهبا مقتصرا على مراكز االحباث من خالل بعض مفاىيم تعليمية اللغة يف 
 2.متوهنا

فلقد عرفت تعليمية اللغة العربية بعض ادلبادرات الريادية يف بعض ادلدارس اخلاصة، حيث كان تعليم اللغة العربية 
يستوحي بعض الطرائق ادلطبقة يف تعليم االصلليزية او الفرنسية، و قد اسهم التعدد اللغوي يف دفع ادلهتمُت باللغة 
العربية اىل ذبديد و تطوير اساليب التعلم، و ؽلكن اعتبار خطة النهوض الًتبوي و ادلناىج اجلديدة اليت ترمجتها 

ادلتعطف احلاسم يف اذباه االفادة من مكتسبات تعليمية اللغة و االدب و ذبلى ذلك يف نص ادلنهج و اعداد 
 .ادلعلمُت و تدريبهم على تطبيق ادلناىج اجلديدة

                                                           
1
 .25ص  , 1ج , 2006, ه1427, بٌروت , لبنان . دار النهضة العربٌة , 1ط, تعلٌمٌة اللغة العربٌة , انطوان صٌاح  

2
 .131, 132دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة حقل تعلٌمٌة اللغات ص ,  ٌنظر احمد حسانً 
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هتدف تعليمية اللغة العربية اىل اكتساب ادلتعلم مهارة التعبَت الشفوي النو ىو الطاغي على "   يقول امحد حساين 
 :ما سواه يف ادلمارسة الفعلية للحدث اللغوي و تبدو الكفاءة اللغوية يف مهارتُت 

 .احداعلا مهارة شفوية تعود اساسا اىل االداء ادلنطوق و االخرى مهارة كتابية تعود اىل العادات الكتابية للغة معينة

   و تعترب اللغة العربية يف مرحلة التعليم ادلتوسط الوسيلة االساسية يف عملية التعليم و التعلم، فهي العامل ادلشًتك 
الجراء التعلم يف مجيع ادلواد ادلقررة، و اداة فاعلة يف ارساء التعلمات و اكتساب ادلوارد الضرورية لتنمية كفاءات 
. ادلواد، و الكفاءات العرضية ادلتنامية ضمن سَتورة التعلم ذي ادلالمح ادلشًتكة ادلبنية على القيم الوطنية واالنسانية

على غرار . و ان اللغة العربية يف مرحلة ادلتوسط ليست مادة دراسية فحسب، ولكنها وسيلة لتعلم مواد شىت
الرياضيات و التكنولوجيا و سائر العلوم، اما باعتيارىا تعليمية لذاهتا و بذاهتا فتعٍت اللغة العربية بتعليمية النحو 

والصرف وتعليمية العروض وتعليمية البالغة و تعليمية القراءة ىذه االخَتة اليت ربيلنا اىل احملطة ادلوالية وادلوسومة 
 .بتعليمية القراءة

  :1مفهوم القراءة-4

 : تعريف القراءة -

قرءا وقراءة و قرانا و يسمى قرانا النو غلمع السور فيضمها ...قراه ، يقرؤه  :(قارا  )جاءت القراءة من مادة : لغة
و قرات الشيئ ...اي مجعو و قراءتو - 17-سورة القيامة االية  (-17-ان علينا مجعو و قرانو ):وقولو تعاىل2

طلب اليو ان يقرا قرا الكتاب قراءة، و قرانا، تتبع كلماتو : و استقراه...مجعتو و ضممت بعضو اىل بعض : قرانا
 .نظرا و نطقا هبا و تتبع كلماتو و مل ينطق هبا 

      فالقراءة يف اللغة العربية ىي اجلمع و الضم ا

 .ي ضم احلروف اىل بعضها البعض و مجعها مث قراءهتا 

القراءة ىي احدى سلرجات اللغة و يراد هبا ابراز العالقة بُت لغة الكالم و الرموز الكتابية، و تقوم على : اصطالحا
رؤية الكلمات ادلكتوبة و ادراك معناىا للوقوف على مضموهنا لكي يعمل دبقتضاىا و ترتكز على ابعاد متعددة 

                                                           
1
 162 م ص 2000 ,1420االردن عمان , دار الوائل للنشر  , 1بط التعلم و صعوباته ط, نبٌل عبد الهادي و اخرون  

2
 .757ص : مادة قرا ,  معجم الوسٌط  
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نذكر منها التعرف على احلروف و الكلمات و النطق هبا مع الفهم الدقيق ذلا و ادلقدرة على نقدىا و الربط بُت 
حيثيات ادلادة ادلقروءة، فهي وسيلة جيدة و اساسية لكسب و معرفة ادلعلومات و اخلَتات وىي مصدر من 

 1.مصادر ادلتعة

 ان عملية القراءة ليست عملية بسيطة كما يظن، و Thorndik" ثورنديك "  مع تقدم االحباث العلمية اثبت 
اظلا ىي عملية معقدة تستلزم امجاع شخصية االنسان، فهي تشمل باالضافة اىل معرفة احلروف و الكلمات و 

 .النطق هبا صحيحة الفهم و الربط و االستنتاج

على اخطاء الطلبة القراتئية " ثرونديك"قد تاثر باالجراءات اليت قام هبا " امحد طعيمة"    يف حُت صلد رشيد 
للفقرات فاصبحت عنده عملية ذىنية تاملية ينبغي ان تنتمي للتنظيم مركب من اظلاط التفكَت و التقوًن و احلكم 
و التحليل و التعليل و حل ادلشكالت فهي ليست مهارة الية بيسطة مثلها ىي ليست اداة مدرسية ضيقة، فهي 
نشاط فكري يشتمل على تعرف احلروف و الكلمات و النطق هبا صحيحا من خالل االستقبال البصري ذلا و 
الفهم و التحليل ذلذه الرموز ادلدركة بصريا و ادراك ما تعرب عنو من افكار و تقدير اعلية ىذه االفكار مع افكار 

 .القارئ، و االفادة منها يف ادلستقبل حياتو و ىو ما يسمى بعملية التفاءل مع ادلقروء 

الشك يف ان القراءة من اكثر النعم اليت انعمها اهلل على خلقو و حسبها شرفا اهنا كانت : تطور مفهومها-5
اقرا باسم ربك الذي خلق  )اول لفظ نزل من عند اهلل سبحانو و تعاىل على نبيو الكرًن و ذلك بقولو عز وجل 

)2.  

     و تعد القراءة اضافة اىل ما ذكرناه اهنا من اىم وسائل االتصال البشري، فيها تنمو معلوماتو، و يتعرف على 
احلقائق اجملهولة، كما اهنا مصدر من مصادر سعادتو و سروره، و عنصر من عناصر شخصيتو يف تكوينو النفس، 

 .3و خَت ما يساعد االنسان على التمييز بالسلوك البشري 

                                                           
1
 94دت ص  , 4باتنة ج, منشورات للخبر, بحوث و دراسات متخصصة فً علم النفس دط, بشٌر معمرٌة  

2
 1 سورة العلق االٌة  

3
 60ص  , 1 م ط1998بٌروت , لبنان , ت نعٌم شوقً المعري , اساس البالغة ,  الومخشري  



15 
 

ان القراءة ىي اخلطوة الرئيسية اذلامة يف تعليم " : كلود مارسيل "      فالقراءة من الفنون االساسية للغة يقول 
اللغات احلية و لذا ينبغي ان تكون االساس الذي يبٌت عليو سائر فروع النشاط اللغوي من حديث و استماع و 

 1.كتابة

حياة الفرد و اجملتمع على حد سواء، و اعتماد العملية التعليمية عليها، فقد تناوذلا     و نظرا العلية القراءة يف
 .الًتبيون بالدراسة و البحث منذ اوائل القرن العثرين و حىت يومنا ىذا شلا ادى اىل تغَت مفهومها تغَتا واضحا 

      كانت القراءة يف مطلع القرن العشرين ال تتعدى كوهنا عنصرا واحدا، و ىو التعرف على احلروف و 
 .الكلمات و النطق هبا عرب الزمن

   و ادلالحظ من خالل ىذه احلقبة الزمنية ان الدرس كان جل علو ينصب على تعليم التالميذ ىاتُت الناحيتُت 
، و كذلك كانت االحباث يف تلك احلقبة متجهة اىل النواحي اجلسمية ادلتعلقة بالقراءة و  (التعرف و النطق )

 .كحركات العُت و اعضاء النطق

سلسلة من " ثورنداك "         و يف العقد الثاين من القرن العشرين اخذت االحباث تتناول القراءة، حيث اجرى 
البحوث تتعلق باخطاء الطالب الكبار يف قراءة الفقرات، و خرج من ذلك بنتيجة اثرت تاثَتا كبَتا يف مفهوم 
القراءة، فقد استنتج ان القراءة ليست عملية الية حبتة تقتصر على رلرد التعرف و النطق، كما كان مفهومها 

بل اهنا عملية معقدة تشبو العمليات الرياضية، فهي تستلزم الفهم والربط و االستنتاج و ضلوىا، و بالتايل . السابق
و كان من نتيجة ىذا التطور ظهور اعلية القراءة الصامتة و  (الفهم  )اضيف اىل مفهوم القراءة عنصر ثاين و ىو 

 2.العناية الفائقة هبا 

 و من خالل ىذا ؽلكن القول ان عمليات القراءة اليت يقوم هبا القارئ ليست متشاهبة يف مجيع احلاالت، و من مث 
 3.اخذت االنظار تتجو اىل القراءة لالحاطة بالكم الذي تتجو ادلطابع

                                                           
1
 5 ص 2005االردن  , عالم الكتب الحدٌث, دط, االتجاهات الحدٌثة فً تدرٌس اللغة العربٌة . سعاد الكرٌم الوائلً , طه حسٌن الدلٌمً , ٌنظر  

 

3
عمان االردن الطبعة , دار البارودي العلمٌة للنشر و التوزٌع , فهد خلٌل زاٌد .  ٌنظر اسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة بٌن المهارة و الصعوبة د

 .م2013العربٌة 
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و لقد كانت القرن او العقد الثالث نقلة جديدة يف مفهوم القراءة فبعد ان كانت عملية نطق وتعرف وفهم ونقد 
و من ىذه العناصر ظهر مفهوم تعليم .اضيفت اىل ىذا ادلفهوم عنصر رابع و ىو اهنا نشاط فكري متكامل 

 1.التعرف، النطق، الفهم و النقد و ادلوازنة و حل ادلشكالت: القراءة  على انو يقوم على ىذه االبعاد االربعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 20 ص 2012القاهرة عالم الكتب,  سعٌدعبد هللا القً القراءة و تنمٌة التفكٌر الطبعة الثانٌة  
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 :الفصل االول

 .اهمية القراءة و اهدافها 

 .اهمية القراءة في منهاج السنة الثانية متوسط : المبحث االول -

 .اهداف القراءة في منهاج السنة الثانية متوسط  :المبحث الثاني -

 .طرق تدريس القراءة : المبحث الثالث -
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 : تمهيد-

يكفي للتدليل على اعلية القراءة و عظم شاهنا حث االسالم عليها فقد جاء االمر االالىي اىل الرسول صلى اهلل 
اقرا و ربك  (2)خلق االنسان من علق  (1)اقرا باسم ربك الذي خلق  )عليو وسلم يف اول اية قرانية انزلت 

حينها كانت اوروبا غارقة يف ديار جَت الظالم  ( (5)علم االنسان ما مل يعلم  (4)الذي علم بالقلم  (3)االكرم 
كانت االمة االسالمية امة قارئة تنشر شعاع العلم فاىن اىل الغرب اىل ادلشرق العريب ينهلون من علمو و 

 .حضارتو، و القراءة ذات اعلية كبَتة لالفراد و اجملتمعات 

     فالقراءة بالنسبة للفرد تعد عملية دائمة، يزاوذلا داخل ادلدرسة و خارجها، و هبذا سبتاز عن سائر ادلواد 
الدراسية و لعلها اعظم مالدى االنسان من ادلهارات، و القراءة وسيلة اتصال الفرد بغَته، شلن تفضلو عنهم 

ادلسافات الزمانية و االمكانية و لوالىا لظل الفرد حبيس بييئة صغَتة زلدودة و لعاش يف عزلة جغرافية و عزلة 
 .عقلية 

     اما بالنسبة للمجتمع تعد القراءة  من الوسائل ادلهمة للنهوض بو و ربط الشعوب ببعضها البعض دبا يقرؤه 
الناس من صحف و رسائل و كتب و سائر ادلطبوعات، و ىي من الوسائل اليت تدعو اىل التقارب و التفاىم بُت 

 .اجملتمع و ذلا اعليتها يف عملية االنتقال و يف عملية التكييف االجتماعي

   و من خالل ىذه الدراسة العلية القراءة يتبُت ان اعلاذلا و عدم تعلمها او الضعف فيها لو انعكاسات سلبية 
جد خطَتة على مستوى االفراد و اجملتمعات، حيث يتسبب ذلك يف ربلفها على حد سواء شلا يؤكد اعلية تعلمها 

 .و اكتساب مهاراهتا و تنميتها ليتمكن الفرد من التكيف مع احلياة و خدمة رلتمعو الذي يعيش فيو
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 المبحث االول 

 .اهمية القراءة في منهاج السنة الثانية متوسط 

 :ب ثالثتعتربالقراءة سلوكا ىاما لكل من الكهل و الطفل و ذلك السبا-

الرمز ادلكتوب اصبح مسيطرا على حياتنا االجتماعية بكيفية تفرض علينا اللجوء اىل : القراءة حاجة اجتماعية-ا
 )القراءة لتامُت التواصل االجتماعي و ذلك ان استعمال الوثائق ادلكتوبة قد طغى على كل ادلعامالت االجتماعية 

يف ىذا " افلُت شارمو"الرسائل االدارية، الرسائل العائلية، اجلرائد، فواتَت ادلاء و الكهرباء و تقول الكاتبة الفرنسية 
  .1"لنا احلق يف عدم ادليل اىل القراءة، لكنو ليس لنا احلق يف االحجام عن القراءة : " الصدد

      ان القراءة تساىم يف تاسيس حرية الفرد داخل اجملتمع فمن يقرا بنفسو يتمتع باكثر حرية شلن يقرا لو، و من 
فبتعليمها القراءة لالطفال، تساىم ادلدرسة يف دعم االستقاللية لدى : ىنا برز دور ادلدرسة يف تكوين ادلواطن احلق

يف ىذا " موافري"و يقول : االفراد و تدعم تبعا لذلك ادلسَتة اجلماعية اذلادفة اىل تكوين ياخذون القرار بانفسهم
مل تعد ادلدرسة تكتفي بوظيفة رفع االمية عن االطفال بل اصبحت تتوق اىل تكوين مواطنُت فاعلُت : الصدد

قادرين على القراءة و الكتابة احلقيقيتُت داخل وضعيات تواصلية سلتلفة، اي اىل تكوين رجال يتمنعون بالفكر 
 . النقدي الذي يساعدىم على اكتشاف تناقضات النص و مناوراتو 

و تعٍت بذلك ان انتماء الفرد اىل ثقافتو ال يتم اال اذا سبكن من التحاور : القراءة ضرورة حضارية و ثقافية-ب
مع احملتويات الثقافية لو االولون، فهي وسيلة للمحافظة على االرث الثقايف و سبريره و التحاور معو، و ؽلكن ان 

نقول نفس الشيئ بالنسبة التصال الفرد بثقافة اجنبية، اذ ان القراءة تبقى الوسيلة ادلثلى للتعرف على االرث 
 .2الثقايف للحضارة االجنبية اليت تريد التعامل معها

اي انو بدوهنا ال ؽلكن للتلميذ ان يقوم بعمليات التعلم، فالقراءة سبثل اىل جانب : القراءة ضرورة مدرسية-ج
الكتابة مفتاحا ضروريا للتعامل مع الوثائق ادلدرسية، من اجل تبوات القراءة مكانة كربى يف السنوات االوىل من 

                                                           
1
  .131م ص 1997 , 1تعلٌمٌة المواد منهج و تطبٌقه ط, ٌنظر تحمد شٌشوب   

2
 .132-133م ص 1997 , 1تعلٌمٌة المواد منهج و تطبٌقه ط, ٌنظر تحمد شٌشوب  
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تعليم العلم، فهي من ادلهارات االولية اليت يطالب التلميذ بتعلمها الهنا سبثل ادلفتاح الذي بدونو ال ؽلكن ذلذا 
 .1االخَت ان يواصل دراستو 

    و تعترب القراءة امرا مهما و اساسيا لكل االفراد، فالشخص الذي يقرا ىو شخص نامي و قادر على استمرار 
 " اقرا باسم ربك الذي خلق " النمو و ليس من قبيل ادلصادفة ان تكون اول اية يف كتاب اهلل عز و جل 

اظلا فيها اشارة و داللة على ضرورة القراءة يف حياة الفرد بصيغة االمر فيها، كما ان فعلها ليس قاصر - 1-العلق 
_ ( 5_علم االنسان ما مل يعلم  ): على احلاضر فقط بل اهنا السبيل و الطريق لالكتشاف كما قال عز و جل

 2_ 5_سورة العلق االية 

 :   و اذا حبثنا على اعلية القراءة للتلميذ وجدناىا تتمثل يف

 .وسيلة لفك رموز اللغة و فهم مضمون الكتابة -

 .تعد ادلادة االساسية لكسب ادلعلومات و اخلربات و التعرف على الًتاث -

 .تغرس يف نفس ادلتعلم ادليل اىل ادلطالعة احلرة و الولوع هبا -

تفتح القراءة اجملال امام التلميذ لكي يفكر تفكَتا علميا، تفسح اخليال لو لكي ػللق يف عامل اخر غَت  -
 .عامل الواقع و من مث يولد االبداع لديو

القراءة سبكن التلميذ من هتذيب مقاييس التذوق لديو، اذ اهنا تعوده على الصدق عند تاثره بقصة سبتاز  -
 .3جبمال السرد او بكتاب ؽلتاز بامانة التصوير

بالرغم من اعلية القراءة و عملية وضع ادلناىج الحظنا ان منهاج السنة الثانية متوسط رغم كونو جاء  -
 .لتصحيح اغالط ادلنهاج القدًن

 
                                                           

1
  .133 ص 1997 , 1المرجع نفسه ط ,   ٌنظر  

2
 .166م ص 1999مكتبة النهضة المصرٌة , .1طرق تدرٌس اللغة العربٌة و التربٌة الدٌنٌة ط ,  ابراهٌم محمد عطا هللا  

3
م 1988الجزائر , ط المؤسسة الوطنٌة للكتاب,اهمٌة الوسائل فً عملٌة التعلم عامة و فً تعلٌم اللغة العربٌة لالجانب خاصة د,  محمد وطاس  

 . 217ص 
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 المبحث الثاني 

 :اهداف القراءة في منهاج السنة الثانية متوسط

  تتماشى االىداف العامة للتعليم الذي يهدف اساسا اىل ارتقاء باالعداد العام للتالميذ عقليا و اجتماعيا و 
 .1جسميا و قوميا مع ضرورة مراعاة خصائص و قدرات التالميذ بالنظر اىل نوع القراءة ادلدرسة

 :اهداف القراءة الصامتة - أ

 .تنمية ادليل اىل القراءة -

 .تنمية حصيلة التلميذ اللغوية و الفكرية -

 .زيادة القدرة على الفهم بغرض كسب ادلعلومات و االنتفاع بادلقروء -

 .و القدرة على ربصيل ادلعاين (القراءة اخلاطقة  )كسب ادلهارات القرائية ادلختلفة كالسرعة  -

 .2تكسب التلميذ القدرة على الًتكيز و االنتباه اطول فًتة شلكنة -

 :اهداف القراءة الجهرية - ب

 .التدريب على اجادة النطق و ضبط سلارج احلروف -

 .اكتساب التالميذ القدرة على االلقاء اجليد و اجلراة على مواجهة اجلمهور -

تدريب التالميذ على صحة االداء و االلتزام دبواضع الوقف الصحيحة و التعبَت الصويت عن ادلعاين  -
 .ادلقروءة

 .تعويد التالميذ على سرعة القراءة -

 :3و على العموم تنقسم اىداف القراءة يف التعليم اىل اىداف عامة و اخرى خاصة و تتمثل فيما يلي

                                                           
1
 .10 ص 2001, 1422القاهرة , مصر , الدار المصرٌة اللبنانٌة  , 5قراءات االطفال ط,  حسن شحاتة  

2
 .140 ص 2012. ه1433, فلسطٌن , ط مكتبة سمٌر منصور للنشر .استراتجٌات تدرٌس اللغة العربٌة د,  خلٌل عبد الفتاح و اخرون  

3
 .25م ص 2000, 1429عمان , دار الصفاء, 1القراءة عند االطفال فً ضوء المناهج العلمٌة الحدٌثة ط,  حسان حسٌن عباٌدة  
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 :االهداف العامة - ح

 .1تسهم يف بناء شخصية الفرد باكتساب ادلعرفة و تثقيف العقل -

الًتبية ادلستمرة و التعلم مدى احلياة التعلم الذايت شعارات ال تتحقق يف حياة االنسان اذا كان قادرا على  -
 .القراءة

 .اعداد ادلواطن الصاحل القادر على العطاء و االنتاج -

 .االنفتاح على الثقافات العادلية -

 : 2االهداف الخاصة-د -

 .ريف مستوى التعبَت لدى ادلتعلم -

 .زيادة الثقافة العامة للمتعلم -

 .ان غلرد التلميذ احلروف اذلجائية باشكاذلا ادلختلفة -

 .ان يركب مقاطع و كلمات جديدة من احلروف اليت سبق ذبريدىا -

 .(السكون، الشدة و التنوينب  )و يتعرف ايضا على (الضمة، الفتحة، الكسرة )ان يتعرف على احلركات  -

تنمية حصيلة ادلتعلم اللغوية و تدريبو على التعبَت الصحيح و ما ينجم عن ذلك من ادليل للقراءة و تنمية  -
 .عادات قرائية راقية

 .التدريب على عالمات الًتقيم و وظيفتها يف القراءة -

 .3بناء رصيد مناسب من ادلفردات اليت سبتد اىل عدة فقرات -

                                                           
1
 .92م ص 2000, ه 1421ط عالم الكتب القاهرة .تنمٌة المهارات اللغوٌة للطفل د,  ٌنظر كرٌمان بدٌر و املً صادقا  

2
م ص 2001القاهرة ,  دار الفكر العربً 2تدرٌس العربٌة فً التعلٌم العام نظرٌات و تجارب  ط,  رشدي احمد طعٌمة و محمد السٌد مناع  

122. 

3
 .    185م ص 2005عمان ,  دار الوائل االردن 1مناهج اللغة العربٌة و طرق تدرٌسها ط,  هدى على جواد الشمري و سعدون محمود الساموك  
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وضع ادلعارف اللغوية موضع التطبيق اليت ىي ادلعارف الصرفية و النحوية و ادلعنوية و ادلعجمية و التداولية  -
الضرورية لقراءة نص معُت و اليت زبتلف من صف اىل اخر و تتصاعد تدرغليا كلما تقدم ادلتعلم تدرغليا 

 .يف دراستو
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 المبحث الثالث

 :طرق تدريس القراءة

من ادلالحظ ان االىتمام بالتعليم و طرقو يزداد يوما بعد يوم، و تتنوع ادلدارس الًتبوية اليت تتناول طرائق التعليم و 
تصنف كل واحد منها من حيث الفاعلية و التاثَت و ادليزات و العيوب اليت ربيط بكل طريقة حيث انو ال ؽلكن 

تعميم اسلوب تعليمي على انو االفضل الختالف ادلواقف التعليمية، فانو البد من ذكر اىم طرق التعليم، و يًتك 
اختيار الطريقة على ادلعلم ليحدد الطريقة اليت تناسب ادلوقف التعليمي و ادلادة التعليمية و هبذا سنلقي وقفو مع 

 .1طرق تدريس القراءة

 : الطريقة الجزئية و التركيبية - أ

و قد مسيت كذلك الهنا تبدا بتعليم ادلبتدئُت مزايا و عيوب الكلمة اي حروف و اصوات اللغة اوال و تندرج اىل 
تعليمهم ادلقاطع مث مفردات اجلمل من بعد القراءة و الكتابة، اما تسميتها بالطريقة الًتكيبية الننا نركب الكلمة من 

 :2عدة حروف و تنقسم الطريقة الًتكيبية اىل ثالثة اقسام

و هبذه الطريقة يتعلم ادلبتدئ حروف اذلجاء بامسائها ال تتعمق فيو النو بعيد عن : الطريقة الهجائية -1
 .موضوع دراستنا السنة الثانية متوسط

 .و ىي الطريقة اليت تبدا مع الطفل باصوات احلروف مباشرة بدال من امسائها: الطريقة الصوتية -2

تعتمد ىذه الطريقة على مقاطع الكلمات و ذبعل منها وحدات لتعليم القراءة : الطريقة المقطعية -3
 .3للمبتدئُت بدال من احلروف و االصوات 

ىي الطريقة اليت يبدا التعلم فيها بقراءة كلمات او مجل تامة يراىا و : (الكلية  )الطريقة التحليلية  - ب
ادلتعلم مكتوبة حىت اذا جاء نطقها و معرفة رمسها، انتقل هبا ادلعلم اىل ربليلها اىل اجزائها و مقاطعها 

                                                           
1
 .13ص , 2013, 1االردن ط, عمان , دار اسامة للنشر , المهارات الفنٌة فً الكتابة و القراءة و المحادثة د كامل عبد السالم الطراولة  

2
 .52ص , 2011, عالم الكتب, القاهرة , 1التعلم الذاتً بالمدٌوالت التعلٌمٌة ط, عفت الطنطاوي , فوزي الشربٌنً:  انظر  

3
 , 1فنون اللغة العربٌة و اسالٌب تدرٌسها بٌن النظرٌة و التطبٌق ط, عالم الكتب الحدٌث, ابرد, محمد فؤاد الحوامدة ,  راتب قاسم عاشور  

 .88 ص 2009, ه 1430
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و بذلك يكون ادراك ادلتعلم دلنطوق احلرف تاليا و مًتتبا على ادراكو الكلمات و اجلمل، و ذلذه 
 1:الطريقة عدة اشكال اعلها

 : طريقة الكلمة -1

حيث نعرض على ادلتعلم كلمات اليت يعرف لفظها و معناىا و لكنو ال  (انظر و قل  )تسمى ايضا 
 .يعرف شكلها و تطالبو بو

 : طريقة الجملة-2

ظهرت ىذه الطريقة نتيجة ادلاخذ اليت وجهت اىل طريقة الكلمة و تعد اجلملة يف ىذه الطريقة 
 :الوحدة اليت يتم هبا تعليم القراءة، و تقوم على االسس التالية

اعداد مجل قصَتة من قبل ادلعلم شلا يالفو التلميذ و كتابتها على اللوح او على بطاقات، و  -1
 .قد تكون اجلمل من افواه التالميذ

 .ينظر التالميذ اىل اجلملة بانتباه و تركيز و دقة -2

ينطق ادلعلم اجلملة، و يرددىا االطفال ورائو مجاعات مث يعرض مجلة اخرى تشًتك مع  -3
 .االوىل يف بعض الكلمات من حيث ادلعٌت و الشكل و يتبع فيما ما فعلو يف االوىل

بعد عدة مجل يبدا ادلعلم بتحليل اجلمل و ؼلتار منها الكلمات ادلتشاهبة لتحليل احلروف،  -4
 .2و غلدر بادلعلم ىنا اال يتعجل يف عملية التحليل و اال يبطئ فيو

 :و تتم عرب اخلطوات التالية: طريقة المناقشة - ج

 .التمهيد يبدا بالتمهيد للكاتب او الشاعر -

 .القراءة الصامتة، يقوم االستاذ بدعوة للتالميذ لقراءة النص قراءة صامتة -

                                                           
1
 .72 ص 2013, الطبعة العربٌة , دار الٌازوري العلمٌة , اسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة بٌن المهارة و الصعوبة ,  فهد خلٌل زاٌد  

2
 .27, 26ص , 2012. القاهرة عالم الكتب, 2ط , القراءة و تنمٌة التفكٌر ,  سعٌد عبد هللا الفً 
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الدراسة اجلهرية النموذجية للقصيدة يقرا ادلعلم القصيدة قراءة جهرية و ىذه القراءة كفيلة بتقوًن السنة  -
 .الطالب و ذبويد القائهم و تعد سبهيدا صاحلا لفهم ادلعٌت

القراءة اجلهرية النموذجية لبعض الطلبة و فيها يقرا الطالب اكثر القصيدة قراءة جهرية على ان يقرا امهر  -
 .الطلبة االخرين و تشجيعهم على القراءة

 .شرح ادلفردات الصعبة -

 1.ربليل النص -

 :و تتم كااليت: طريقة المحاضرة-د

 .ادلوضوع الذي احاط بو الشاعر او الكاتب دراسة النص: جو النص -

 2.االفكار -

 .الشرح و التحليل -

 .الصورة التعبَتية -

أعطى ادلنهاج احلرية يف اختيار الطريقة، فطريقة ادلناقشة ىي الطريقة األفضل إلعداد درس القراءة حيث تستقرا 
الطريقة لكونو مل يذكرىا بتفرد إظلا مقتضيات ىذه الطريقة هتتم ذلذا النوع من الطرق، إال أن ادلتفق عليو ىو دراسة 

 3:النص القرائي ال زبلو من ادلعارف اللغوية و األدبية التالية

أي زمن النص و مكانو و معرفة قائلو و ادلناسبة اليت قيل فيها تذوق النص الذي يدرس : معرفة جو النص-1
 .الطالب

 .  دراسة النص نفسو فتتناول ثالث نواح

                                                           
1
 .176االتجاهات الحدٌثة فً تدرٌس اللغة العربٌة ص ,  طه علً حسن الدلٌمً  

2
 .178, 177 المرجع نفسه ص  

3
 .217مناهج اللغة العربٌة و طرائق تدرٌسها ص ,  سعدون محمود الساموك  
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و ذلك بشرح ادلفردات و الًتاكيب شرحا لغويا و ضلويا و تفهم معاين اجلمل و : الناحية اللغوية و النحوية-2
 .الًتاكيب الصعبة

و ذلك بإبراز األفكار العامة و الواردة فيو، و بيان صلة ىذه األفكار ببيئة األدب و كذلك : الناحية األدبية-3
 .1توضيح العاطفة اليت أحسها األديب و عرب عنها يف ىذا النص

و بذلك يعرض ألفاظو من حيث جزالتها و لينها و إتالف حروفها، او تنافرىا و قوهتا و : أسلوب النص-4
ضعفها، كما تتعرض للصور اخليالية و التعابَت اجملازية و البيانية من تشبيو و استعارة و كتابة و إثرىا على النص و 

 .يأيت ىذا اعرض من خالل الشرح دون التزام الطالب بقواعد معينة

 دراسة أسلوب النص من حيث جزالة ألفاظو، و سباسك حروفو و مبناه و صوره استعارات و كنايات و اثرىا يف 
 .2النص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .78م ص 2005, ه1425عمان , االردن , دار البادٌة  , 1االسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللغة العربٌة ط,  سمٌع ابو مغلً  

2
 .316عمان االردن ص , دار الشروق للنشر و التوزٌع , الكافً فً اسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة , محسن علً عطٌة   



28 
 

        خالصة الفصل النظري            

من خالل دراستنا للشق النظري و االطالع على رلموع ادلفاىيم ادلتعلقة بتعليمية القراءة للسنة الثانية  -
 :متوسط تبُت لنا

القراءة عملية عقلية يستخدم االنسان فيها عقلو و خرباتو السابقة يف فهم و ادراك مغزى الرسالة اليت  -
و ىذا الن القراءة نشاط ينبغي ان ػلتوي على كل اظلاط التفكَت و التقوًن و احلكم و . تنقل اليو

 . التحليل، و التعليل و حل ادلشكالت

نشاط القراءة ليس ىدفا يف حد ذاتو بل ىو مطلوب لغَته النو يهدف من خالل تعليمية اللغة العربية  -
يف تناول االنشطة اللغوية تعليم القواعد و العروض، و التعبَت الكتايب كونو يعتمد على ادلقاربة النصية 

من جهة و يساىم يف تطوير اداء التلميذ اللغوي و كذا تزويد سلزونو ادلعريف و الثقايف من 
 .جهة اخرى 

تركيز منهاج اللغة العربية على القراءة اجلهرية الهنا تقوم على النطق باحلروف و حسن  -
اخراجها من سلارجها مع ضرورة االلتزام بظوابط القراءة الضحيحة و االسًتسال يف القراءة 

 .كما اهنا تعلم التلميذ على اجلراة و اثبات الذات

الًتكيز على اعلية القراءة بصفة عامة و على التلميذ بصفة خاصة نظرا دلا ذلا من اعلية على  -
 .حياة الفرد و اجملتمع و ىذا راجع لقصور ادلنهاج

اغفال منهاج السنة الثانية متوسط الىداف القراءة ادلقررة على التالميذ بالرغم من ان ىذا  -
التجديد ضروري و مهم يف بناء اي منهاج الن االىداف نقطة ارتكاز للعديد من ادلتعلقات 

 .ادلرتبطة بعملية التعليم من تنفيذ اىل التقوًن و ىذا القصور ثاين غلسد على واضعي ادلنهاج

 .ترك احلرية لالساتذة يف اختيار طريقة التعليم، ادلهم اهنا ربقق النتائج ادلرجوة -
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ادعاء ادلنهاج الثاين انو عمل على التجديد يف ادلنهاج االول لكن الواقع يبُت تغيَت حاصل  -
 .سوى يف ربديد ادلصطلحات و توحيد ادلعارف و الكفاءات ادلرصودة لكل مقطع تعليمي

ىذا ما تسٌت لنا الوصول اليو من خالل ربليل نتائج تعليمية نشاط القراءة و حضوره يف منهاج اللغة 
 .العربية للسنة الثانية متوسط مع ادلالحظة ادليدانية ذلذا النشاط

لكن لن يكتمل العمل اال بسَت اراء االطراف الفاعلة يف العملية التعليمية لنشاط القراءة و ادلتمثلة يف 
 .االساتذة و التالميذ
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 تدريس القراءة في الميدان: الفصل الثاني

 

 برنامج القراءة في السنة الثانية متوسط: لمبحث األولا -

 صعوبات تدريس القراءة و عالجها :المبحث الثاني -

 للتالميذ و األساتذة و نتائجه: استبيان :المبحث الثالث -
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 :تمهيد

التعلمي - السند و كل الفصل التعليمي- نشاط القراءة يتاسس على النص/     ان ىذا ادليدان ىو فهم ادلكتوب
ينبٍت عليو، منو ينطلق ادلتعلم يف االستكشاف فيناقش و يتحاور، و يتأول يف مستواه، و يوظف موارد سابقة 

و لن يتاتى لو ىذا اال بالقراءة فيها تنمو . ليحصل موارد جديدة، مث يبٍت تعلماتو ادلستهدفة و ينتج نصا جديدا 
التقاط ادلعٌت، و اكتشاف االفكار الرئيسية او الثانوية، و ربصيل ادلعلومات و التفاصيل و : مهارات عدة، منها

 .كذا اكتشاف تنظيم ادلوضوع، و ىيكلتو، ليصل اىل تقوًن ما يقرا، و ازباذ ادلوقف لنفسو

كل قراءة ىي حبث نشيط عن معٌت : "  التعريفات ادلعاصرة للقراءة بقولوGearges Belbenoit   يلخص 
قد ؼلتلف باختالف سن القارئ و ثقافتو كما تتمثل القراءة ايضا يف ادراك معٌت واحد و ىو ادلعٌت الذي اراد 

الكاتب ان يبلغو من خالل نصو، و ىذا ما غلعل القراءة فعال تواصليا مع االخر فالقراءة بناء نشيط للمعٌت يتم 
 " من خالل وضع فرضيات و تثبيت منها لبناء و ادراك موضوعي، كل ىذه االنشطة تؤلف الفعل القرائي 

و من ىنا تربز اعلية الفعل القرائي يف العملية التعليمية التعلمية، و تربز معها احلاجة اىل ضرورة ايالئو العناية 
 .القصوى، و االىتمام بتقنيات القراءة بكل انواعها
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 1برنامج القراءة في السنة الثانية متوسط : المبحث االول

 افهم و اناقش: ػلسن اضافة ىذه االسئلة يف مستهل الفقرة عنوان النص عنوان ادلقطع
 
 
 
 

 :األول
احلياة 
 العائلية

 
: سهرة عائلية ص

12 

 (زبلقنا)استخرج من النص عبارة تؤدي معٌت عبارة  -
 الواردة يف الفقرة االوىل 

 : اكمل ما يلي باستعمال الكلمة الصحيحة  -
 واسع/ دائري /كومة  -
 ...التخلف يعٍت التجمع يف شكل  -

 
 

: ىدية المي ص
17 

ىل يضح ان يقول ,شيئا ملفقا : الحظ قول الكاتب  -
 شيئا مغلقا؟ : بدال منو 

 ما الذي تتوقعو يف الغالب من ىذا الشيء ادللفق؟ -
 :حدد العبارة الصحيحة ادلقابلة دلا يلي  -

ينهمر مرة اخرى / ينهمر من جديد : ينهمر كودا على يده 
 .ينهمر كما يف االول/ 

 
 
 
 

: الثاين
حب 
 الوطن

: ارض الوطن ص
32 

 فما ىو ضده يف اللغة؟, الفصل يعٍت قطع العالقة  -
ىل الشعور بالوحشية و االنقباض يف االبتعاد عن الوطن  -

 يدل على االنفصال يف العالقة؟
ربية العلم الوطٍت 

 37: ص
و اكتشف  (العلم)اضبط بالشكل ادلختلف كلمة  -

 .معانيها ادلختلفة
ما الكلمة اليت استخدمها الكاتب يف نسب العلم اىل  -

و اذكر ادلعاين , الوطن ؟ احلروف ادلناسبة لكلمة الوطن 
 ادلختلفة اليت تكتشفها

: الوكن احلبيب ص 
42 

فماذا قال ؟ لو نسب , نسب الشاعر الوطن اىل نفسو  -
 الوطن اىل نفسو فما الذي كان سيقولو؟ 

                                                           
1
 .م2017, اوراس للنشر دط , مٌلود غرمول , كتاب اللغة العربٌة السنة الثانٌة من التعلٌم المتوسط ,  وزارة التربٌة الوطنٌة  
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  (سٍتيّن )و  (خصيب)ما ادلعٌت ادلشًتط بُت كلميت  -
 .اعد قراءة العبارتُت باستبدال الكلمة االخرى يف زللها -

 

 
الثالث 
عظماء 
 االنسانية

 
 
 

 52يا مجيلة ص 
 

 ىل ؽلكن ان تكون رمزا للجزائر ؟ : دلن صارت مجيلة رمزا -
 .استخرج من النص الكلمات الثنائية اليت ربمل نفس ادلعٌت -

انسانية االمَت ص 
57 

 
 

و , اقرا التاريخ ادلذكور يف النص قراءة مضبوطة بالشكل  -
 .التزم الدقة يف ذلك

الديّنين و ...توجبو على ...مل افعل : اكمل قول االمَت  -
 ...لوازم 

غاندي الرجل العظيم 
 62ص 

اعظم : مث قارن بينهما ,الحظ العبارتُت يف اول النص  -
 رجل الرجل الضئيل 

ماىي االمرباطورية ادلقصودة يف النص ؟ و ما عالقتها  -
 باذلند؟ 

 
 
 

: الرابع
االخالق و 

 اجملتمع
 

ص : وصية اباض 
72 

احتضر ىي دبعٌت حضرة ادلوت فاين : الحظ عبارة  -
 استوصى يف النص؟: صلد معٌت 

اذكر االفعال الدالة على ادلنزلة الرفيعة يف اجملتمع اليت  -
 .يبتغيها الوالد لولده 

اخالق صديق ص 
82 

قال الكاتب , للداللة على التحكم يف شهوة االكل  -
فما الداللة اليت , كان خارجا عن سلطان البطن

 سلطان اللسان سلطان اجلهل : افادهتا عبارتا 
استخرج من النص العبارات اليت ارتبطت فيها  -

 النتيجة بالسيد 
 :اخلامس

العلم  و 
االكتشافات 

ص : فضل العلم 
92 

.../ احدث.../حدث : تقول: الحظ مث اكمل  -
 ...حادث

مث استدل بالعبارة الدالة على , حدد راوي احلديث  -
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 .ذلك العلمية
الطب امنييت 

 97ص
ىي دالة على ادلفرد و اجلمع , تامل كلمة الكاتب  -

حدد ىذه ادلعاين , لكن دبعان سلتلفة و يف مواضيع 
 و ادلواضع

و انتهى بعبارة دالة , بدا النص بعبارة دالة على الفرح -
 عليو أيضا حدد ىاتُت 

الضوء العجيب ص  
102 

 ىات مفردىا , يف اخر النص مجع (اشعة)كلمة  -
ماىو مصدر االشعة؟ و ىل يكون طبيعيا ام صناعيا  -

 ام كليهما ؟ و ضح بامثلة , 
 : السادس
 االعياد

من معاين العيد 
 112: ص

 حدد كيف تقول؟, بُت العيد و السعادة حرف مزيد -
حدده مث حدد معٌت , بُت اجلوع و اجملوع حرف مزيد -

 .ىات امثلة على ىذا النحو , كل من الكلمتُت
نشيد العيد 

 117:ص
كيف نقول اذا ,عيدا , يعيد , عيد : الحظ قولنا  -

 او عود؟/ كان الفعل غاد
و قابلها دبشتقات  (رديّند)معناه  (رجع)عرفت ان  -

  (رجع)
خامت العيد ص 

122 
اي , ثياب قدؽلة : بُت ادلعٌت الصحيح للعبارة  -

 .متسخة او شلزقة او مستعملة 
 .حدد اقسام النص باالعتماد على افكاره -

: السابع
 الطبيعة

يوم الربيع ص 
132 

اجابت االرض , االرص كلميت: تامل قول الكاتب  -
ىذه العبارات ذلا , سؤايل رددت االرض صدى 

معٌت واحد ما ىو ؟ دلاذا اعتمد الكاتب اىل التكرار 
 يف رايك؟ 

و , استعمل الكاتب التاكيد يف مواضع عديدة  -
 .اذكر امثلة سلتلفة على ذلك, بطرق متنوعة 
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: الثامن
الصحة و 

 الرياضة

صحة اطفالنا و 
العادات اخلاطئة 

 157ص 

فما العالقة , الحظ بناء النص لقد تعددت فقراتو  -
 بُت كل فقرة و احرى؟ 

 

 :المبحث الثاني

 :صعوبات تدريس القراءة و عالجها

ؽلكن تعريف صعوبة القراءة بأهنا اضطراب يصيب الكثَت من األشخاص األصحاء جسديا و عقليا و ذوي    
نسب الذكاء الطبيعية، و قد يشمل ىذا االضطراب صعوبة يف لفظ الكلمات بشكل صحيح او صعوبة يف القراءة 

السريعة او صعوبة يف كتابة الكلمات، و تظهر ىذه األعراض منذ الصغر و تكتشف عادة يف مرحلة الدراسة 
 . االبتدائية، و قد تصيب البالغُت كذلك نتيجة لتعرف الدماغ إىل االرذباج او اىل الصدمات 

 .و من ىذا ادلنطلق نذكر بعض صعوبات تدريس القراءة

 .صعوبة يف النطق بالكلمات -
 .إخراج األصوات من سلارجها -
 .صعوبة ادلفردات و تعقيدات اجلمل و العبارات -
 .احلشو و التكرار -
 :مشكلة قرائية متنوعة مرتبطة باللغة العربية و منها -

الالم قبل احلروف الشمسية، فيجب قلب الالم اىل صوت يشبو :  مثال–احلروف ادلقلوبة - احلروف الزائدة 
 و ادلفردات غَت ادلألوفة  (الدار  )صوت احلرف التايل مث يدعم الصوتان معا كما يف 

 .البطء يف القراءة -
 .عودة البصر اىل الكلمات اليت قراىا و ىذا يساعد على البطء: الًتاجع البصري -
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 .1عدد الكلمات ادلكتوبة و اليت تلتقطها العُت يف النظرة الواحدة : ضيق ادلدى البصري -

و من خالل ما سبق ، تبُت ان الصعوبات القرائية اليت يواجهها التالميذ أثناء تعلمهم للقراءة او مرجعيتها إىل 
 :مصدرين علا

صعوبة ادلفردات، تعقيدات اجلمل و العبارات، احلشو،  )تتعلق بطبيعة القراءة و مهاراهتا : عوامل موضوعية/ أ
 (التكرار، دالالت األلفاظ 

ربريك أعضاء النطق أثناء القراءة الصامتة، احلركة االرتدادية للعينُت : تتعلق بالقارئ نفسو مثل: عوامل ذاتية/ ب
 .القراءة بالكلمات ادلقررة، القراءة العشوائية، السرعة غَت ادلعقولة

معرفة ادلستوى ادلطلوب من كل مرحلة عمرية، و حسب درجة صعوبة القراءة عند الطالب غلب على ادلعلم إعطاء 
 .واجبات للقراءة تتناسب مع قدرات الطالب البسيطة كي يشعر باالصلاز

عدم الطلب من الطالب القراءة اجلهرية إمام الطالب و بدال من ذلك الطلب منو بان يقرا لك وحدك او عليك 
ان تعطيو نصا زلددا كي يتدرب عليو يف ادلنزل، و اطلب منو القراءة عندما يشعر بانو مستعد لذلك كي يتجنب 

 .التعرض لإلحراج

إن ظروف البيئة احمليطة بالتلميذ، كفقدان احد األبوين أو السكن : الحالة االجتماعية و االقتصادية -
 .غَت ادلناسب او احلالة ادلادية ادلًتدية

ان صحة التلميذ تساعد على ارتفاع مستوى احليوية و الفاعلية يف النشاط التعليمي               : الحالة الصحية -
 .و القرائي

متمثلة يف نسبة الذكاء العام، و القدرة على تذكر صور الكلمات، أو على إدراك : القدرة العقلية -
 .العالقات او تتبع سلسلة األفكار

 .صعوبة متعلقة باحمليط، التشويش يف القسم أثناء الدرس

                                                           
1
فهد خلٌل زاٌد ، دار البازوري ، العملٌة للنشر و التوزٌع، عمان األردن، الطبعة /  اسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة بٌن المهارة و الصعوبة ، د 

 .14 ص 2013العربٌة 
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 :عالجها

 .االىتمام بتدريب التلميذ على احلروف و ربليلها و تركيبها منذ االوىل االبتدائي -1
 .الوقوف على أخطاء التالميذ -2
 .تنويع الطرائق اثناء القراءة -3
 .االىتمام بإثراء ادلناىج دبا يعده من مواد قرائية إضافية، او ما يرشد التالميذ من كتب و رلالت -4
 .إجراء فحوص تشخيصية يف بداية ادلرحلة الدراسية للتلميذ، و رسم خطة عالجية للضعف -5
مراقبة حالة الطفل الصحية و االتصال بأولياء التالميذ عند مالحظة ما يشَت إىل وجود ضعف يف  -6

 1.البصر او السمع، مع وصفو يف ادلقاعد األمامية يف الصف
 .االىتمام بتعريف األولياء األمور دبستويات أبنائهم، و مدى تقدمهم يف القراءة او تاخرىم -7
 .التاليف وفق شروط تراعي ميول و رغبات التالميذ و تراعي قدراهتم العقلية -8
ان ذبرب موضوعات الكتب على فئة التالميذ، و يؤخذ برأي ادلعلمُت و تعدل تطور بناء على ذلك  -9

 .قبل استعماذلا و بعده
 .ان تتنوع موضوعاهتا حبيث غلد فيها كل تلميذ ما يروق لو -10
 .ان تستدرج يف مفرداهتا و تراكيبها و موضوعاهتا وفق قدرات التلميذ العقلية و اللغوية -11
انشاء ركن للتعلم داخل الصف، يتم فيها التعلم على شكل رلموعات، و تدرب التلميذ للضعيف  -12

 .على ادلهارات ادلطلوبة
 .أحسن اختيار مواد تعليمية بسيطة تعينك على التدريبات القرائية -13
 .احرص على اثارة ميول التالميذ و جذب اىتمامهم للقراءة باساليب متنوعة -14
 .2 (فردية و مجاعية   )ابدا مبكرا يف معاجلة الضعف، و نوع اساليب ادلعاجلة  -15

 

 

                                                           
1
 53 ، ص 2002عبد هللا علً مصطفى، مهارات اللغة العربٌة ، دار المٌسرة ، ط /  د 

2
احمد عبد هللا العلً، الطفل و مهارات القراءة ، إشكالٌة القراءة االلٌة و تكنولوجٌا النعلٌم ، دار الكتاب الحدٌث ، القاهرة ، الكوٌت ، د ط ، /  د 

 .30 ، ص 2003
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 : المبحث الثالث

 استبيان موجه لألساتذة و التالميذ 

 :تمهيد

بعد تناولنا للشق النظري الذي سلطنا الضوء من خاللو على نشاط القراءة و تعليمو كمادة و كمحور للعملية 
التعليمية، استخلصنا رلموعة من اإلشكاالت و األمثلة صغناىا على شكل استبيان حاولنا من خاللو سَت أراء 

 .حول تعليميتو (األستاذ و التلميذ  )زلوري العملية التعليمية 

 :تحليل استبيانات االساتذة و نتائجه -1

فجاءت , حوى ىذا االستبيان على اثٍت عشر سؤاال تنوعت ما بُت ادلفتوحة و ادلغلقة تدرجت مقتضيات البحث 
 : االجابات على النحو االيت

 :  يبُت اخلربة ادلهنية لالساتذة يف التدريس01: اجلدول رقم 

 النسبة ادلئوية  التكرارات االجوبة
  60 12  سنوات10اقل من 
 40 8  سنوات10اكثر من 

 100 20 اجملموع
 

 :التحليل

 سنوات و ىم جدد يف 10بادلئة تًتاوح خربهتم اقل من 60من خالل ربليل نتائج اجلدول نالحظ ان نسبة 
 سنوات و ذلم 10 بادلئة تًتاوح خربهتم اكثر من 40ادليدان و ليست ذلم االقدمية يف التعليم يف حُت صلد نسبة 

االقدمية يف ىذا اجملال فمن خالل التحليل سجلنا ان النسبة االكرب لالساتذة اجلدد و ذلك دلا طرا على ادلنظومة 
و تلعب سنوات اخلربة دورا , من ذبديد مع عامل التقاعد ادلسبق الذي جلا لو العديد من االساتذة لظروف معينة 

 .فاعال يف التمكن و اجلودة و االداء كما ان كال االقًتاحُت يبينان ان جل االساتذة ذلم ادلعرفة الكافية 

 : يبُت اجلهة ادلسؤولة عن تكوين االساتذة02: اجلدول رقم
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 النسبة ادلئوية التكرارات االجوبة
 100 100 جامعة

 00 00 معهد تكوين ادلدارس لالساتذة
 100 20 اجملموع

 

 : التحليل

 من االساتذة زبرجوا من اجلامعات و يطلق عليهم تسمية 100من خالل ربليل نتائج اجلدول نالحظ ان نسبة 
يف حُت صلد انعدام تام خلرغلي ادلدارس العليا , اساتذة التعليم ادلتوسط فاجلامعات ىي اماكن االساتذة معرفيا 

و , لالساتذة و ىي معاىد قامت الدولة بانشائها لتكوين ادلعلمُت و االساتذة دلعاجلة النقص الكبَت يف التاطَت 
و ىي اجلديرة يف التوظيف كوهنا تعمل على تكوين االساتذة ميدانيا , يطلق عليهم تسمية استاذ التعليم االساسي 

 .و ىذا ما سيضفي بظاللو على اداء االستاذ, و نظريا 

 .يبُت زبصيص افراد العينة: 03اجلدول رقم 

 النسبة ادلئوية  التكرارات االجوبة
 100 20 لغة عربية

 0 0 تربية اسالمية
 100 20 اجملموع

 

 : التحليل

و يف ,  من االساتذة كان زبصصهم التكويٍت يف اللغة العربية و اداهبا 100من نتائج اجلدول نالحظ ان نسبة 
و ىذا يدل على مراعاة التخصص يف عملية , (الشريعة)ادلقابل كانت النسبة منعدمة لتخصص الًتبية االسالمية 

و ىو االمر ادلعقول و ادلنطقي و , توظيف االساتذة فمتخرج اللغة العربية لو االحقية يف تدريس مادة اللغة العربية 
 .خباصة مع التطور احلاصل يف البيداغوجية و ضرورهتا

 :  يبُت اختيار االستاذ دلادة اللغة العربية كمهنة 04: جدول رقم
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 النسبة ادلئوية التكرارات االجوبة
 90 18 نعم
 10 2 ال

 100 20 اجملموع
 

 :التحليل

 احتلتها االجابة برغبة و ميل و زلبة يف التعليم و يعترب ادليل 90من خالل ربليل نتائج اجلدول نالحظ ان نسبة 
 فقد عربت ان شلارسي تعليم ىذه اللغة 10اما نسبة , و الرغبة عامالن اساسيان لنجاح عملية التعليم و جودهتا 

و حبكم التفاعل مع , و نالحظ ان اغلب االساتذة غَت مضطرين بل ىي رغبة و ميل و حباذلا , كان اظطرارا 
ىذه اللغة ينتج نوع من احلب و االلفة اذباىها و غَتة عليها شلا غلعلنا نتوقع ان ىذه العوامل النفسية ستعمل على 

 .انتاج جيل زلب للغة االم

 :    يبُت راي االساتذة يف منطقية توزيع حصص نشاطات اللغة العربية : 05اجلدول رقم 

 النسبة ادلئوية التكرارات االجوبة
 65 13 نعم
 35 07 ال

 100 20 اجملموع
 : التحليل

 بادلئة من االساتذة يرون ان توزيع حصص نشاطات اللغة 65من خالل ربليل نتائج اجلدول نالحظ ان نسبة 
 بادلئة من االساتذة غَت مقتنعُت هبذا التوزيع الن يف 35العربية منطقي فهم راضون على ىذا التوزيع يف حُت نسبة 

بعض ادلؤسسات يدرسون نشاطات اللغة العربية يف الفًتة ادلسائية فنشاطات اللغة العربية ربتاج اىل نشاط و حيوية 
لذا غلب ان نكون دائما يف الفًتة الصباحية و الفًتة ادلسائية تدرس فيها مواد االيقاظ كالتاريخ و , و تركيز 
 .الًتبية ادلوسيقية و الًتبية البدنية , اجلغرافيا 

  راي االساتذة يف موقع نشاط القراءة ضمن نشاطات اللغة العربية: 06اجلدول رقم 
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 النسبة ادلئوية التكرارات االجوبة
 100 100 منطقي

 0 0 غَت منطقي
 100 20 اجملموع

 :  التحليل

 ترى ان موقع نشاط القراءة منطقي ضمن النشاطات اللغة 100من خالل ربليل نتائج اجلدول نالحظ ان نسبة 
و ليس ىناك من يرى ان موقع , العربية و تبُت زمن ادراجو نظرا العتماد ادلقاربة النصية اليت تقتضي البدء بالقراءة 

 .نشاط القراءة غَت منطقي

 يبُت راي االساتذة يف احلجم الساعي ادلخصص لنشاطات اللغة العربية : 07اجلدول رقم 

 النسبة ادلئوية التكرارات االجوبة
 90 18 كاف

 10 2 غَت كاف
 100 20 اجملموع

 

 : التحليل

 بادلئة من االساتذة يرون ان احلجم الساعي لتدريس نشاط 90من خالل ربليل نتائج اجلدول نالحظ ان نسبة 
اللغة العربية كاف لدراسة النصوص و اهنا تاخذ حقها يف الدراسة و ان النص ال ػلتاج يف دراستو لوقت كبَت لكنو 

لكنو ػلتاج اىل , ػلتاج لعقل وع و سريع الستعاب و ادلتعلم اذا اراد االستفادة من النص فهو ال ػلتاج لوقت كبَت 
 بادلئة من االساتذة يرون ان احلجم ادلقرر لدراسة نشاطات اللغة 10االىتمام و الفهم و الًتكيز و يف ادلقابل صلد 

فالنص ػلتاج اىل وقت يف الدراسة لكي يعطيها حقها من التحليل و النقاش و استنتاج ادلغزى , العربية غَت كاف 
 سا موزعة على 22)العام و لكن الوقت ضيق و غَت كاف و ىذا ما غلعل النصوص ال تاخذ حقها يف الدراسة 

 . (سا 6ميدان انتاج ادلكتوب ب ,  سا 4فهم ادلنطوق ,  سا 12ميدان فهم ادلكتوب ب ,  ميادين 4

 :يبُت راي االساتذة يف التصميم احلديث لكتاب اللغة العربية و مناسبتو لقدرات التلميذ : 08اجلدول رقم 
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 النسبة ادلئوية التكرارات االجوبة
 15 3 مناسب
 65 13 نوعا ما 

 20 4 ال يناسب 
 100 20 اجملموع

 

 :التحليل

 بادلئة من االساتذة يرون ان التصميم احلديث لكتاب اللغة 65 من خالل ربليل نتائج اجلدول نالحظ ان نسبة 
العربية مناسب نوعا ما مع القدرات الذىنية للتلميذ و مع مستواه العقلي و النفسي من خالل تناسق االلوان و 

الرسومات و االشكال و اخراجها يف صورة مجالية و بسيطة ال تشوش عقل التلميذ و ذىنو  كذلك النصوص و 
 بادلئة يرون ان التصميم يناسب القدرات الذىنية للتالميذ و ىي نسبة قليلة 15يف حُت صلد نسبة , احجامها 

 بادلئة اليت ترى انو غَت مناسب ال يف شكلو و ال يف مضمونو فهو ال يتناسب مع القدرات 20بالنظر اىل النسبة 
 .الذىنية لتلميذ السنة الثانية متوسط شلا يعٍت ان ظروف تصميمو انعدمت فيها اجلدية حُت الوضع 

يبُت راي االساتذة يف استخدامهم الوسائل التوضيحية يف تدريس نشاط القراءة غَت الكتاب : 09اجلدول رقم 
 .ادلقرر

 النسبة ادلئوية التكرارات االجوبة
 35 07 نعم
 65 13 ال

 100 20 اجملموع
 

 : التحليل

 بادلئة من االساتذة يستعملون الوسائل التعليمية ادلمكنة 35من خالل ربليل نتائج اجلدول نالحظ ان نسبة 
 بادلئة من االساتذة ال يستعملون وسائل توضيحية يف نشاط القراءة نظرا 65يف حُت صلد , كالصور و احلاسوب 

النعدامها و ارتفاع تكلفتها و نقصد بالوسائل التعليمية كل االجهزة و االالت و االدوات اليت ؼلتارىا االستاذ 
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اليصال ادلعلومة و ادلعرفة اىل ادلتعلمُت بطريقة افضل و اصلح مسعية كانت ام بصرية يستعملها االستاذ يف مهارة 
الوسائل البصرية كالصورة و اجلهاز العاكس و , القراءة مثال كاسلوب قراءة الشعر او القراءة النموذجية للنص 

الن الصورة تعرب عن , غَتىا ليسهل للمتعلم ربط ادلعٍت باحلقيقة شلا يوفر على االستاذ كثرة الشرح و التعليق 
نفسها ان على االستاذ من حُت اىل اخر ان ؼلتار بعض الوسائل التعليمية اليت تساىم يف بناء درسو بطريقة 
ناجحة من جهة و توفر الوقت و اجلهد من جهة اخرى و قد علل االساتذة عن سبب عدم استعماذلم ذلذه 

 : الوسائل دبا يلي 

عدم توفَت مثل ىذه , ضيق الوقت ادلتخصص لنشاط القراءة دبا ال يتيح فرصة لالنشغال بوضع ىذه الوسائل 
اهنا تصلح للمستوى االبتدائي , الوسائل يف بعض ادلؤسسات الًتبوية عدم افتتاح بعض االساتذة هبا الهنم يروهنا 

و تعليم اللغة العربية يعاين فقرا من حيث الوسائل التعليمية اذ يتم , و ال ػلتاجها التلميذ يف مرحلة ادلتوسط 
 االكتفاء بالسبورة و الطباشَت و الكتاب ادلقرر و ىذا االخَت ال يتوفر لدى بعض التالميذ احيانا 

 : يبُت شعور التلميذ بادللل السريع اثناء درس القراءة 10: اجلدول رقم 

 النسبة ادلئوية التكرارات االجوبة
 5 1 نعم

 75 15 احيانا
 20 04 ال

 100 20 اجملموع
 

 : التحليل

من خالل ربليل نتائج اجلدول نالحظ ان نسبة شعور التلميذ بادللل سريعا يف حصة القراءة تًتاوح بُت االجابتُت 
" نعم" بادلئة و االجابة ب 20بنسبة " ال" بادلئة و االجابة ب 75" احيانا"حيث بلغت نسبة " ال"و " احيانا"

لذلك ,  بادلئة و ىي نسبة ال يستهان هبا و ذلك راجع الدارة االستاذ او زمن احلصة او ادلوضوع ادلطروح 5بنسبة 
غلدر على االساتذة معاجلة ىذه الوضعية الهنا تعود بالسلب على مستوى الدراسي للتالميذ شلا يؤدي اىل اطلفاض 

و , ربصيلهم الدراسي و الشعور بادللل من القراءة ينمي لديهم عدم االىتمام و ادلتابعة للدرس و الدروس ادلرتبطة 
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فهذا يدل على ان احلصة " ال"ىو كذلك يقلل من ربصلهم دلكتسبات عدة تتوفر ذلم درس القراءة اما االجابة ب 
 .سبر بنشاط و يوجد تقاعل و مشاركة التالمذ اجليدة

 :يبُت نتائج ربصيل ادلتعلمُت بشكل عام يف درس القراءة : 11اجلدول رقم 

 النسبة ادلئوية التكرارات االجوبة
 10 02 جيدة

 80 16 حسنة 
 10 02 ضعيفة
 100 20 اجملموع

 

 : التحليل

 بادلئة ترى نتائج ربصيل ادلتعلمُت يف نشاط القراءة جيدة الن 10من خالل ربليل نتائج اجلدول نالحظ ان نسبة 
 بادلئة من االساتذة يرون بالعموم ان النتائج حسنة يف حُت 80ادلتعلمُت لديهم قدرات مهارية يف القراءة و صلد 

و من خالل االجابتُت ,  بادلئة يرون ان نتائج ربصيل ادلتعلمُت يف نشاط القراءة ىي نتائج ضعيفة 10صلد 
غلدر على االستاذ ان يقوم بتقوًن التالميذ من حُت اىل اخر ليحاول معرفة قدراهتم القرائية " ضعيفة"و " حسنة"

باحثا عن اسباب االخفاق و ؽلكن ان يرجع ذلك اىل بعض التالميذ الذين ال ػلبذون ادلواد اللغوية و ىذا ما صلده 
 ...عند فئة من الذكور و الن الذكور ؽليلون دائما اىل ادلواد العلمية كالرياضيات و الفيزياء و العلوم

 : يبُت نوعية القراءة ادلفضلة لدى االستاذ: 12اجلدول رقم 

 النسبة ادلئوية التكرارات االجوبة
 30 06 صامتة 
 70 14 جهرية 
 100 20 اجملموع

 

 : التحليل 
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 بادلئة من االساتذة يفضلون القراءة اجلهرية الهنم ملزمون هبا 70من خالل ربليل نتائج اجلدول نالحظ ان نسبة 
و القراءة اجلهرية تقوم على النطق باحلروف و حسن اخراجها من سلارجها و االلتزام دبواقع الوقف و القراءة 

الصحيحة اليت زبلو من االخطاء و ىي تعتمد على القراءة بصوت مرتفع و التعبَت عن معاين اجلمل اليت يتم 
 بادلئة يفضلون القراءة الصامتة الهنا تقوم على اكمال 30قراءهتا كما تعلم التلميذ اجلراة االدبية و اثبات الذات و 

 .الفكر و التعمق فيو كما اهنا ذبنبو الكثَت من الوقوع يف االقطاء القرائية 

 : نتائج متعلقة باجوبة االساتذة

 : جاءت نتائج اجابات االساتذة على النحو التايل 

 سنوات و ىذا راجع للتغيَت الذي طرا يف ادلنظومة 10اغلب افراد العينة من ذوي اخلربة اقل من  -1
 .الًتبوية و عامل التقاعد ادلسبق الذي جلا اليو العديد من االساتذة لظروف معينة 

اغلب افراد العينة من خرغلي اجلامعات و انعدام خرغلي ادلدارس العليا و ىم االكفاء و االجدر يف  -2
 .ادليدان

اغلب افراد العينة زبصصهم التكويٍت كان يف اللغة العربية و ىذا راجع دلراعاة التخصص يف عملية  -3
 .التوظيف 

اغلب افراد العينة لديهم ميل و رغبة يف تدريس اللغة العربية و ىذان العامالن اساسيان يف صلاح  -4
 .عملية التعليم و جودهتا

منطقية توزيع نشاطات اللغة العربية و ىذا راجع اىل ان اللجنة ادلعدة للمناىج راعت التسلسل  -5
 .ادلنطقي يف التوزيع 

مناسبة موقع نشاط القراءة ضمن االنشطة اللغوية االخرى نظرا العتماده على ادلقاربة النصية اليت  -6
 .تقتضي البدء منو 

 .كفاية الوقت ادلخصص لنشاط القراءة و ىذا راجع اىل ان النص ياخذ حقو يف الدراسة  -7
عدم اقتناع االساتذة بالتصميم احلديث لكتاب اللغة العربية لسنة ثانية متوسط النو ال يتناسب مع  -8

 .القدرات الذىنية للتالميذ و مستواىم العقلي و النفسي و ىذا راجع النعدام اجلدية حُت الوضع
عدم استخدام الوسائل التوضيحية يف نشاط القراءة الفتقارىا يف ادلؤسسات الًتبوية و يرجع ذلك  -9

 .الرتفاع تطلفتها
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شعور بعض التالميذ من حُت اىل اخر بادللل السريع يف نشاط القراءة و ىذا راجع الدارة االستاذ اىل  -10
 .زمن احلصة و باالخص ادلوضوع ادلطروح

نتائج ربصيل التالميذ يف نشاط القراءة حسنة و ىذا ما غلب البحث اليو دلعرفة اسباب االخفاق و  -11
 .الضع لدى التالميذ

و حبهم لقراءهتا راجع البراز الذات و القدرات , افضلية القراءة اجلهرية دلا ذلا من اليات و ظوابط  -12
 .القرائية فيما بينهم و كذلك زلاكاة اساتذهتم

 .كانت ىذه اىم النتائج ادلتحصل عليها خالل استقراء اجابات االساتذة  -13

 :  تحليل استبيانات التالميذ و نتائجه

حوت استبيانات التالميذ على اثٍت عشرة سؤاال تنوعت ما بُت ادلغلقة و ادلفتوحة حاولنا ان نصيغها صياغة 
بسيطة و مالئمة لفهم التالميذ و بعد االهناء و ادلعاينة جاءت اجابات التالميذ عن االسئلة ادلطروحة يف اجلدول 

 :  التايل

 النسبة ادلئوية التكرارات االجوبة
 91,5 138 نعم
 8,5 17 ال

 100 200 اجملموع
 

 : التحليل

اذ " ال"تفوق االجابة ب " نعم"من خالل نتائج اجلدول نالحظ ان االجابة عن حب مادة اللغة العربية ب 
و ىذا راجع دلوقع ادلادة يف حياة التالميذ " ال" بادلئة االجابة ب 8,5و " نعم" بادلئة ب 91,5ربصلنا على نسبة 

كما تبُت النتائج ان ىذا اجليل لديو وعي من ػلي اللغة ىم , فهي لغة ادلنشا و اذلوية و التواصل و اللغة االم
 .اىلها

 : يبُت راي التلميذ يف نشاط القراءة: 02اجلدول رقم 
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 النسبة ادلئوية التكرارات االجوبة
 67 134 مهم

 28 56 نوعا ما
 5 10 غَت مهم
 100 200 اجملموع

 

 : التحليل

 بادلئة و 67من خالل نتائج اجلدول صلد ان نسبة كبَتة من التالميذ يرون ان نشاط القراءة مهم و ذلك بنسبة 
 بادلئة حبيث يرى التالميذ يف ىذه ادلرحلة ان 28و اليت تقابلها نسبة " نوعا ما"اليت تغطي عن بقية االجابات 

نشاط القراءة لو اعلية بالغة كمدخل للولوج اىل انشطة مادة اللغة العربية و استيعاهبا و ىذا يدل على وعي 
 بادلئة و يرجع ذلك ردبا 5تقابلها , " غَت مهم"و اما النسبة ادلتبقية عربت ب , التالميذ ان القراءة مفتاح العلوم

 .بعدم ادليل بعضهم لنشاط القراءة

 :  يبُت النشاط ادلفضل لدى التالميذ03: اجلدول رقم 

 

 النسبة ادلئوية التكرارات االجوبة
 39 78 (انتاج ادلكتوب)التعبَت الكتايب 

 22 44 (فهم ادلنطوق)التعبَت الشفوي 
 39 78  (فهم ادلكتوب)قراءة مشروحة 

 100 200 اجملموع
 

 : التحليل

من خالل ربليل نتائج اجلدول يرى التالميذ ان النشاط ادلفضل لدى اغلبيتهم علا نشاطا القراءة و التعبَت الكتايب 
و ىذا راجع اىل موقع نشاط القراءة حيث غلد فيو التلميذ متعة خاصة ,  بادلئة لكل النشاطُت 39و ذلك بنسبة 

فالقراءة سبيل اىل اجلانب القصصي و السردي باالضافة لوجود فائدة اكتساب الثروة اللغوية و ادلفردات اجلديدة 
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فيما يليها نشاط التعبَت الكتايب بنفس النسبة الذي غلد فيو التلميذ متنفسا و حرية يف التعبَت عن افكاره و عما 
 بادلئة و اليت ػلتلها نشاط التعبَت 22غلول يف خواطره و تتضح شخصية التلميذ فيو و يف االخَت نسبة اقل 

 الشفوي و ىذا يدل على ضعف التالميذ يف التواصل الشفوي 

 : يبُت راي التالميذ يف توقيت نشاط القراءة : 04اجلدول رقم 

 النسبة ادلئوية التكرارات االجوبة
 86,5 173 مناسب

 13,5 27 غَت مناسب
 100 200 اجملموع

 

 : التحليل

من خالل نتائج اجلدول نالحظ ان نسبة التالميذ الذين يرون بان توقيت نشاط القراءة مناسب و ىذا ما مثلتو 
 بادلئة الن مواد اللغة العربية ربتاج اىل تركيز و استيعاب اكثر يف الفًتة الصباحية يكون التلميذ يف 86,5نسبة 

 بادلئة  من التالميذ الذين يرون بان التوقيت غَت مناسب و ىذا راجع 13,5فيما تليها نسبة , حيوية و نشاط 
اىل بعض احلصص اليت تكون يف الفًتة ادلسائية فالفًتة ادلسائية ال غلب ان تدرس فيها نشاطات القراءة بل غلب 

 .الًتبية الفية و الًتبية البدية , الًتبية ادلوسيقية , ان تدرس فيها مواد االيقاظ كالتاريخ و اجلغرافيا 

 : يبُت راي التلميذ يف احلجم ادلخصص لنشاط القراءة: 05اجلدول رقم 

 النسبة ادلئوية التكرارات االجوبة
  43 86 كاف

 57 114 غَت كاف
 100 200 اجملموع

 

 : التحليل
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 بادلئة من 43 بادلئة ربتلها النصوص الشعرية فيما تليها نسبة 57من خالل ربليل نتائج اجلدول نرى ان نسبة 
النصوص النثرية دلا ذلا من مجاليات التلقي و من خالل التحليل الدقيق تبُت لنا ان اغلب االناث يقضلن النصوص 

الشعرية كوهنن ؽللن اىل النصوص االبداعية ذات الطابع االنشادي يف حُت صلد ان اغلب الذكور يفضلون 
 .النصوص النثرية الهنا سبتاز بالسهولة يف فهم داللتها و يف قرائتها

 :يبُت راي التلميذ يف ادلواضيع اليت ػلبذىا: 07اجلدول رقم 

 النسبة ادلئوية التكرارات االجوبة
 1 2 سياسية

 13 26 اجتماعية 
 12 24 تارؼلية 
 33,5 67 رياضية 
 40,5 81 ثقافية 
 100 200 اجملموع

 

 :التحليل

 بادلئة مث 40,5من خالل ربليل نتائج اجلدول صلد ان ادلواضيع اليت ػلبذىا التالميذ ىي ادلواضع الثقافية بنسبة 
 بادلئة و يف 12 بادلئة و ادلواضيع التارؼلية 13 بادلئة مث ادلواضيع االجتماعية 33,5تليها ادلواضيع الرياضية بنسبة 

 بادلئة فهذه االخَتة ال ؽليل اليها تالميذ السنة الثانية متوسط الهنا ال تتماشى 1االخَت ادلواضيع السياسية بنسبة 
اما التارؼلية ؽليل اليها التلميذ بنسبة اقل دلن يهتم باجلانب التارؼلي فقط اما , مع سنهم باالضافة اىل تعقيدىا 

و الرياضة ؽليل اليها اغلب التالميذ و باالخص الذكور كوهنا , ادلواضيع االجتماعية فهي ذبسيد للواقع ادلعيشي 
اما الثقافية فاحتلت النسبة االكرب ترجع حلب التالميذ لالكتشاف و , تنمي القدرات العقلية و اجلسمية للتالميذ 

 .تثقيف العقل و لطبيعة سنهم يف ىذه ادلرحلة 
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 : يبُت راي التالميذ يف مفردات النصوص: 08اجلدول رقم 

 النسبة ادلئوية التكرارات االجوبة
 80,5 161 نعم
 19,5 39 ال

 100 200 اجملموع
 : التحليل

من خالل ربليل نتائج اجلدول نالحظ ان ادلفرادات سهلة و واضحة لدى اغلبية التالميذ و ىذا ما مثلتها االجابة 
كما ان سهولة ادلفردات ووضوحها ال " ال" بادلئة االجابة ب 19,5 بادلئة و نسبة 80,5و تقدر ب " نعم"ب 

تتجاوز احلدود العقلية و تكون ادلفردات يف متناول العمر للتلميذ باالضافة اىل شرح االستاذ و الشرح الذي يوجد 
يف الكتاب لبعض ادلفرادات الغامضة و اليت تندرج اسفل النص كما ان النصوص تراعي النمو العقلي و ادلرحلة 

 .السنية للتلميذ و كلما تدرج التلميذ الىمرحلة تنفيد ادلفردات و تبح اكثر تعقيدا

 :يبُت فهم التالميذ النص: 09اجلدول رقم 

 النسبة ادلئوية التكرارات االجوبة
 30,5 61 نعم
 69,5 139 ال

 100 200 اجملموع
 :التحليل

 بادلئة فيما 69,5من خالل ربليل نتائج اجلدول نالحظ ان التالميذ الذين ال يعانون صعوبة يف فهم النص بنسبة 
 بادلئة اهنا ذبد صعوبة و مرد ذلك ردبا القدرات الذىنية لبعض التالميذ و انعدام الرغبة لديهم 30,5عربت نسبة 

اذباه ىذا النشاط اما التالميذ الذين ال غلدون صعوبة يف فهم النص ردبا يعرف ذلك اىل ان النصوص من كتاب 
اللغة العربية رلزاة اىل فقرات لتسيَت الوقت لفهم النص ملحقة بالشرح للمصطلحات الغامضة باالضافة كذلك اىل 

االسئلة اليت تطرح حول النص فمن خالل االجابات نالحظ ان النص يفهم  بدون مشاكل و ىذا ما وضحو 
 .اجلدول

 : يبُت راي التالميذ يف التمهيد الذي يطلق بو االستاذ يف بداية تقدًن الدرس: 10اجلدول رقم 



51 
 

 النسبة ادلئوية التكرارات االجوبة
 90,5 181 نعم
 9,5 19 ال

 100 200 اجملموع
 

 : التحليل

من خالل ربليل نتائج اجلدول تشَت النتائج ان التمهيد الذي ينطلق بو االستاذ يف بداية تقدؽلو للدرس بشكل 
و البد ان يكون التمهيد ,  بادلئة فما اقرت النسبة ادلتبقية يعدم اىتمام االستاذ بالتمهيد 90,5واضح عربت عنو 

واضح و بسيط حىت ال غلد االستاذ صعوبة يف تدريس النص من اجل اختصار الوقت و ىو كذلك من اخلطوات 
 .االوىل ادلتبعة لالنطالق يف الدرس

 : يبُت راي التلميذ لقراءة االستاذ للنصوص: 11جدول رقم 

 النسبة ادلئوية التكرارات االجوبة
 96 192 نعم
 4 8 ال

 100 200 اجملموع
 

 : التحليل

 بادلئة مثلتها اعجاب التالميذ بقراءة استاذىم الن االستاذ ملزم 96من خالل نتائج اجلدول نالحظ ان نسبة 
يف , بالقراءة اجلهرية الواضحة يف بداية احلصة حىت يتسٌت للتلميذ زلاكاة القراءة الصحيحة و تذليل لبضعوبات 

  بادلئة بعدم اعجاهبا يقراءة استاذىم 4حُت عربت نسبة 
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 :  يبُت مشاركة التالميذ مع استاذىم يف بناء نشاط القراءة : 12اجلدول رقم 

 النسبة ادلئوية التكرارات االجوبة
 91 182 نعم
 9 18 ال

 100 200 اجملموع
 

 : التحليل

من خالل ربليل نتائج اجلدول نالحظ ان نسبة التالميذ الذين يشاركون االستاذ يف بناء نشاط القراءة تقدر ب 
 بادلئة و ىذا راجع حلب التالميذ لدرس القراءة و مشاركتهم فيو خاصة يف عملية استثمار معطيات النص و 91

 بادلئة فهم ال غلدون رغبة 9قد يكون من اجل التنافس فيما يبنهم اما نسبة التالميذ الذين ال يشاركون تقدر ب 
اما ان من اساسيات جعل التلميذ ىو احملرك االساسي يف العملية , يف ادلشاركة لقلة االفكار و ادلعلومات عندىم 

 .التعليمية

 : نتائج متعلقة باجوبة التالميذ

 .اغلب التالميذ لديهم حب دلادة اللغة العربية دلا ذلا من مكانة شليزة يف حياهتم كوهنا لغتهم االم -1
اغلبية التالميذ ػلبون نشاط القراءة دلا لو من اعلية بالغة يف كونو مفتاح العلوم الذي بواسطتو يتم  -2

 .الولوج اىل ادلعارف 
افضلية نشاط التعبَت الكتايب و القراءة ادلشروحة لدى تالميذ السنة الثانية متوسط الن كال النشاطُت  -3

 و دلا ػلمالنو من حرية يف التلقي و االنتاج , يعتربان متنفسا ذلم 
 .يرى اغلب افراد العينة مناسبة توقيت نشاط القراءة ادلربمج ذلم النو جاء يف الفًتة الصباحية  -4
احلجم ادلخصص لنشاط القراءة كاف كي يستةعب التالميذ الدرس و ىذا راجع لطبيعة النصوص  -5

 ادلقررة 
افضلية النصوص الشعرية على النصوص النثرية دلا ذلا من مجاليات يف اللغة و الطرح و تعددية يف  -6

 .التلقي
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اغلب افراد العينة ػلبذون ادلواضيع الثقافية الن لديهم حب لالطالع و االكتشاف و تثقيف العقل  -7
 .و لبعدىا عن ادلعايَت االدبية و زلدداهتا

 .وضوح مفردات النصوص ادلقررة يف الكتاب ادلدرسي و ىذا راجع اىل طبيعة النصوص ادلختارة -8
اغلب افراد العينة ليست لديهم صعوبة يف فهم النص و ىذا راجع لطريقة االستاذ يف شرحو للدرس  -9

 .و لطبيعة النصوص ادلقًتحة ذلذه السنة
اعجاب التالميذ للتمهيد الذي ينطلق بو االستاذ يف بداية تقدؽلو للدرس شلا غلعلهم يف حالة  -10

 .استعداد لتلقي الدرس
سبتع التالميذ بصوت االستاذ و تقبلهم الدائو القرائي شلا غلعلو منوال يقتدون بو و الن االداء الصويت  -11

 .ليتسٌت للتالميذ زلاكاتو , اىم العوامل اجلادة للقراءة 
و يظهر ىذا , اعطاء ادلتعلم فرصة يف شرح  موضوع النص حسب فهمو و ما ؼلًتنو من معلومات  -12

 .يف ابداع ادلتعلم و غلعل اجلو الدراسي مفعما باحليوية بعيدا عن الرتابة 
 .كانت ىذه اىم النتائج ادلتحصل عليها من خالل استقراء اجابات التالميذ-
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 : الخاتمة

من خالل دراستنا ذلذا ادلوضوع دبحمل شقو النظري و التطبيقي سلطنا الضوء من خاللو على نشاط القراءة و 
و بالنظر اىل النتائج اليت توصلنا اليها امكن القول اهنا تدعو فضال , تعليمية كمادة و كمحور للعملية التعليمية 

اىل ضرورة اعادة النظر يف مناىج اللغة العربية و طرق تعليمها و تعلمها ففي الوقت الذي يقر فيو ادلختصون و 
 باعلية شلارسة نشاط القراءة بشكل جيد دلا يساىم يف تطوير االداء اللغوي لدى  ادلهتمون بشؤون الًتبية و التعليم

صلد بادلقابل هتميشا لتعليمة بالشكل ادلطلوب , التالميذ و ربسُت سلوكهم و االرتقاء دبسواىم العلمي و ادلعريف 
من قبل بعض االساتذة و بالتايل بان لزم ليجاد خطة واضحة و منظمة تعيد االعتبار ذلذا النشاط من خالل 

االىتمام بو زبطيطا و تنفيذا و تقوؽلا نظرا العليتو و التقليل من صعوبات و مشكالت تعلمو و بالتايل تعلم اللغة 
و جاءت ىذه النتيجة العامة , اذلربية يف مجيع ادلراحل و خاصة مرحلة التعليم ادلتوسط خلصوصة ادلرحلة العمرية 

 : تلخص نتائج البحث اجلزئية و ادلتمثلة يف 

 للقراءة اعليتها البالغة بالنسبة للمتعلم الهنا تسهم يف بناء شخصيتو  -1
 .ان القراءة تساعد التالميذ على اكتساب ادلعرفة و اثراء الفكر باعتباره اداة التعلم يف احلياة ادلدرسية -2
 .اذ بواسطتها يستطيع ادلتعلم التقدم يف مجيع االنشطة التعليمية, القراءة باحلق ىي مفتاح التعلم  -3
اذ يعترب نص القراءة , تكمن اعلية القراءة بكوهنا احملور الذي تدور حولو مجيع االنشطة اللغوية  -4

 .اساس االنشطة التعبَت الشفوي و الكتايب و قواعد اللغة 
ضمان اكتساب التالميذ معارف يف سلتلف رلاالت ادلواد التعليمية و ربكمهم يف ادوات ادلعرفة  -5

 .الفكرية و ادلنهجية دبا يسهل عمليات التعلم و التحضر للحياة العملية
اثراء الثقافة العامة للتالميذ بتعميق عمليات التعلم ذات الطابع العلمي و االديب والفٍت و تكييفها  -6

 .باستمرار مع التطورات االجتماعية و الثقافية و التكنولوجية 
و كذا قدرات التواصل لديهم و استعمال سلتلف , تنمية قدرات التلميذ الذىنية و النفسية و البدنية  -7

 .اشكال التعبَت اللغوية منها و الرمزية
و , كسب ادلهارات القرائية ادلختلفة كالسرعة و االستقالل بالقراءة و القدرة على ربصيل ادلعاين  -8

 .احسان الوقت عند اكتمال ادلعٍت 
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حىت يستوعب ما , حبيث يكون ادلمارسة منو و اليو , جعل عملية التعليم تقوم على نشاط ادلتعلم  -9
 .يتعلمو 

 .اي ان يكون دلا يتعلمو ادلتعلم داللة و معٌت يف احلياة العملية, جعل لعملية التعليم معٌت  -10
اتباين الفروق بُت التالميذ يف وتَتة ادلشاركة يف عملية , تركيز عمليات التعليم على الفرد ادلتعلم  -11

 .التعلم و يف وضعيات االستيعاب و التخزين 
 .النشاطات التعليمية غلب ان ربفز مسعى بناء التعليمات اليت ينص عليها الدليل -12
 .التمكن من التكنولوجيا اجلديدة االعالم و االتصال و تطبيقاهتا االولية  -13
ضرورة توفَت دليل االساتذة يبُت و يوضح خطوات نشاط القراءة من جهة و منهجية شلارستو من  -14

 .و ان وجد فهو عشوائي ادلنت عبيت القيمة , و ىذا ما انعدم يف منظومتنا الًتبوية , جهة اخرى 
ضرورة تنظيم دورات تدريبية الساتذة اللغة العربية من حُت اىل اخر لتدريبهم على كيفية تعليمية  -15

نشاط القراءة بشكل خاص و تعلمية اللغة العربية بشكل عام من التخطيط مرورا بالتنظيم و التنفيذ 
 . و االنتهاء بالتقوًن

 

 :  اقتراحات

نشاطا ىاما و زلوريا للعملية التعليمية التعلمية لذلك غلب على ادلعلم ان ػلًتم يف , ال يزال نشاط القراءة 
 : نشاطاتو التعليمية ما يلي 

كما ينص عليها , كل نشاط تعلمي غلب ان يستهدف كفاءة من خالل عناصرىا بطريقة واضحة  -
 .ادلنهاج

وفق ما , تستهدف الكفاءات بانشطة يعلن عنها ادلتعلم باسلوب لغوي يتماشى و سنو و مستوى ظلوه  -
 تنص عليو عناصر الكفاءة و معايَت االداء يف مستويات ابعادىا الثالث 

, وضعية انطالق )النشاطات التعليمية غلب ان ربًتم مسعى بناء التعليمات اليت ينص عليها الدليل  -
 .(وضعية اعادة االستثمار, وضعية بناء ادلتعلم 



56 
 

, االعلام, الفضول )تنفذ النشاطات انطالقا من وضعية ينتظر منها ان تثَت عند ادلتعلم دافعا قويا للتعلم  -
  (...االنشغال

, على ادلتعلم ان يبذل اقصى جهده يف ىيكلة انشطة التعلم انطالقا من عناصر مالوفة لدى ادلتعلم  -
  (...احداث يومية , حياة عامة , خربات خاصة 

 .البد ان يتوج التعليم يتنفيذ و اهناء ادلهام من طرف ادلتعلمُت و مشاركتهم الفعالية يف سَتورة التعلم -
 .ان لنشاطات التعلم يف رلملها غلب ان تكرس تنوعا كافيا لتلبية اختالف اساليب التعلم عند ادلتعلمُت -
 .ادلعلم غلب ان يتنبا بادماج تقوًن تكويٍت يف كل مراحل التعلم -
  (...االنًتنت , ادلسابقات , ادلعارض )التحفيز على االتصال و التواصل من خالل النشاطات الصيفية  -
 .انطالق احلصة اجلديدة من منتهى احلصة السابقة ذلا -
 .الًتابط العضوي للحصص من حيث ادلعرف و االداءات ضمن سياق ادماج التعليمات -
 .و ادلضمون ادلناسب لو, تقدير احلجم الزمٍت لكل حصة  -
 .زبصيص حصة لالدماج -

عسى ان يكون بذرة لدراسة اكثر تعمقا مستقبال , و اخَتا ارج وان نكون قد احطنا و لو جبانب من ادلوضوع 
ىذا و ما كان يف ىذا , تفيد يف ربسُت لغة التلميذ من جهة النعليم يف مرحلة التعليم ادلتوسط من جهة اخرى

و ما كان فيو خطا او سهو او نسيان او زيادة او  , فهو من اهلل وحده , العمل من خَت و نفع و توفيق و فائدة 
 . و خَت دعوانا ان احلمد هلل رب العادلُت , نقصان فهو منا و من الشيطان و اهلل تعاىل براء 
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 الجمهـــــــــــــورية الجزائــــــــــــــــرية الديمـــــــــــــقراطية الشـــــــــــــــــــعبية
 وزارة التعـــــــــــــــــــليم العالي و البحث العـــــــــــــــــــــــلمي

 -مستغانم–جامعة عبد الحميد ابن باديس 
 كلية االدب العـــــــــــربي و الفنون

 قسم الدراسات االدبية
 

                                                                                  
 

 

 

 يف اطار اصلاز مذكرة لنيل شهادة الليسانس ادب عريب ربت عنوان تعليمية القراءة يف السنة الثانية متوسط ظلوذجا 

نضع بُت ايديكم ىذا االستبيان و الرجاء منكم االجابة دبوضوعية و توخي الصراحة و مبدا الصدق يف اجابتكم 
 .و اليت تعترب خطوة ضرورية يف دراسة ىذا ادلوضوع, 

نتعهد بالكتمان على ادلعلومات اليت افدسبونا هبا و عدم استعماذلا اال يف حالة ما تسمح بو اخالقيات البحث 
 .العلمي 

 : إشراف االستاذ:                                                                                 من اعداد

 بلخَت فاطمة الزىرة                                                                        لعرج بوعالمات

 فاضل خودة فاطمة الزىرة 

 : مالحظة 

امام العبارة اليت ربدد اجابتك على السؤال الذي يشملها و ذلك اثناء اجابتك على معظم  (+)ضع العالمة 
 : االسئلة التالية 

 

 استبيان موجه الساتذة اللغة العربية و تالميذ السنة الثانية من التعليم المتوسط
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 الجمهـــــــــــــورية الجزائــــــــــــــــرية الديمـــــــــــــقراطية الشـــــــــــــــــــعبية
 وزارة التعـــــــــــــــــــليم العالي و البحث العـــــــــــــــــــــــلمي

 -مستغانم–جامعة عبد الحميد ابن باديس 
 كلية االدب العـــــــــــربي و الفنون

 قسم الدراسات االدبية
 

 استبيان موجه الساتذة اللغة العربية للسنة الثانية من التعليم المتوسط
 :معلومات شخصية

  سنوات 10             اكثر من   سنوات 10اقل من : اخلربة -1
 جامعة                      معهد: مؤسسة التكوين -2
 لغة عربية              تربية اسالمية :          التخصص -3
 ىل تدريسك للغة العربية عن رغبة و ميل؟ نعم             ال  -4
 ىل ترى توزيع حصص نشاطات اللغة العربية منطقي؟             نعم                          ال  -5
 ما رايك يف موقع نشاط القراءة ضمن النشاطات االخرى ؟       منطقي              غَت منطقي  -6

 .............................................................اذا كان غَت منطقي ماذا تقًتح 
 ىل احلجم الساعي لتدريبس نشاطات اللغة العربية ؟ كاف                           غَت كاف  -7
ىل ترى ان التصميم احلديث لكتاب اللغة العربية يتناسب مع القدرات الذىنية للتالميذ ؟     -8

 يتناسب                        نوعا ما                         ال يتناسب 
 ىل تستخدم وسائل توضيحية يف تدريس نشاط القراءة غَت الكتاب؟      نعم                    ال  -9
ىل يشعر التلميذ بادللل سريعا اثناء نشاط القراءة ؟ نعم            ال            احيانا              -10

 :اذا كانت االجابة بنعم او ال اىل ما يرجع ذلك 
  عدم ادليل لقراءة طبيعة النصوص                   عدم القدرة على فهم ادلواد القرائية 

 ىل نتائج ربصيل ادلتعلم يف نشاط القراءة ؟      جيدة             حسنة              صعيفة  -11
أي نوع القراءة تفضل؟        القراءة الصامتة                                 القراءة اجلهرية         -12

 ................................................................................و دلاذا؟ 
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 الجمهـــــــــــــورية الجزائــــــــــــــــرية الديمـــــــــــــقراطية الشـــــــــــــــــــعبية
 وزارة التعـــــــــــــــــــليم العالي و البحث العـــــــــــــــــــــــلمي

 -مستغانم–جامعة عبد الحميد ابن باديس 
 كلية االدب العـــــــــــربي و الفنون

 قسم الدراسات االدبية
 

 استبيان موجه للتالميذ
 : امام االجابة ادلناسبة  (+)ضع عالمة 

               ىل ربب مادة اللغة عربية ؟ نعم                             ال  -1
 مهم                 نوعا ما                غَت مهم                       :          ما رأيك يف نشاط القراءة -2
 ماىو النشاط ادلفضل لديك من بُت االنشطة التالية ؟ -3

قراءة مشروحة و قراءة النص األديب                  (فهم ادلنطوق)التعبَت الكتايب              التعبَت الشفوي 
 (فهم ادلكتوب)الظاىرة اللغوية 

                              غَت مناسبىل توقيت نشاط القراءة ؟            مناسب  -4
 ىل احلجم الساعي لنشاط القراءة كاف لكي تستوعب الدرس ؟  كاف                  غَت كاف  -5
 ماىو النوع ادلفضل لديك من بُت أنواع النصوص؟                 نثرية                      شعرية -6
 ماىي ادلواضيع اليت رببذىا؟   سياسية         اجتماعية        تارؼلية          رياضية        ثقافية -7
     ىل مفردات النصوص سهلة و واضحة  -8

 نعم                                  ال
 ىل ذبد صعوبة يف فهم النص ؟      نعم                    ال  -9
 ىل ؽلهد األستاذ بشكل واضح قبل االنطالق يف الدرس؟       نعم                  ال -10
 ىل يقرا معلمك النص بصوت جهري و واضح ؟   نعم                ال   -11
 ىل تشارك االستاذ يف بناء نشاط القراءة ؟     نعم                                        ال -12
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  05: ملحق رقم 
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 : الفهرس:الفهرس

 الصفحة العنوان
 3-1 مقدمة
 5 مدخل

 6 التعليمة
 7 محاور العملية التعليمية و خصائصها

 11-9 خصائصها 
 12 تعليمية اللغة العربية 

 13 مفهوم القراءة 
 14 تطور مفهومها
 17 اهمية القراءة و اهدافها: الفصل االول

 18 تمهيد
 19 اهمية القراءة في منهاج السنة الثانية متوسط: المبحث االول

 23-21 اهداف القراءة في منهاج السنة الثانية متوسط: المبحث الثاني 
 24-27 طرق تدريس القراءة : المبحث الثالث 

 28 خالصة الفصل النظري
 30 تدريس القراءة في الميدان : الفصل الثاني 

 31 تمهيد
 32-35 برنامج القراءة في السنة الثانية متوسط : المبحث االول
 35-36 صعوبات تدريس القراءة و عالجها : المبحث الثاني

 37 عالجها 
 38 استبيان االساتذة و التالميذ : المبحث الثالث

 45 تحليل استبيانات االساتذة و نتائجه 
 52 نتائج متعلقة باجوبة التالميذ
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 54 الخاتمة
 57 قائمة المصادر و المراجع 

 61-67 المالحق
 

 



 ملخص:
 
 وشخصيت بناء يف تسهم الهنا للمتعلم بالنسبة البالغة يتهاالمه لقراءةا

 .سيةار الد احلياة يف التعلم اداة باعتباره الفكر اثراء و عرفةامل اكتساب على التالميذ تساعد القراءة ان
 .التعليمية االنشطة مجيع يف التقدم تعلمال يستطيع بواسطتها اذ , التعلم مفتاح يى باحلق القراءة
 القراءة نص يعترب اذ , اللغوية االنشطة مجيع لحو  تدور الذي احملور بكوهنا القراءة امهية تكمن
 . اللغة قواعد و الكتايب و الشفوي التعبري االنشطة اساس
 عرفةامل ادوات يف حتكمهم  و التعليمية جماالت املواد خمتلف يف معارف التالميذ اكتساب ضمان
 .العملية للحياة التحضر و التعلم عمليات يسهل بدا نهجيةامل و الفكرية

 تكييفها و والفت   االديب و العلمي الطابع ذات التعلم عمليات بتعميق للتالميذ العامة الثقافة اثراء
 . التكنولوجية و الثقافية و االجتماعية التطورات مع باستمرار

 -الكتابي -الشفوي التعبير -سيةار الد الحياة -التعلم -التالميذ -لقراءةا الكلمات المفتاحية:
 التعليمية
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