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ٌّبٌن       الملٌئٌن  أهدي ثمرة نجاحً و جهدي المتواضع إلى صاحبً القلبٌن الط

بالحب و الحنان أّمً الغالٌة "فتٌحة" و أبً العزٌز "شعبان" أطال هللا بقائهما و 

 ألبسهما ثوب الصّحة و العافٌة و مّتعنً ببّرهما و رّد جمٌلهما.

و إلى من نشأت بٌنهم إخوتً: نصرالّدٌن، أمٌن، محجوبة، كوثر، عز         

الدٌن؛ و الكتاكٌت الّصغار محّمد أمٌن، عصام،حسام، إٌمان، إٌناس وكل أفراد 

 العائلة.    

إلى من قاسمنً أحزانً و أفراحً إلى رفٌقات دربً: وردة، أحالم،        

 صورٌة، وهٌبة.حلٌمة، نصٌرة، زهرة، سمٌة، سامٌة، من

 كما أتوّجه إلى عائلتً الّثانٌة "موري" كبٌرا و صغٌرا.       

و أتوّجه بكلمة كّلها عرفان إلى من كان الّصدٌق و األخ فوضعنً على        

 ."مٌسور"درجة سّلم المعرفة إلى شفافة قلبً و ورود جّنتً زوجً 

ى الّتً ساعدتنً فً كتابة و إهداء خاص إلى األستاذة المحترمة صّدٌق لٌل        

 .هذه المذّكرة

 و أهدي هذا الكتاب إلى جمٌع من ٌعرفنً.        

                                                                     

 ابتسام.                                                                      

 .هداءإ   

  



 

 

 

                                              

 .ن الرهحيم بسم ّللاه الرهحما

ٌّه على نعم ما كنت قّط لها أهال، متى           الّلهم لك الحمد حمدا أنت أهله و ول

الحمد كما  ازددت تقصٌرا تزدنً تفّضال كأّنً بالّتقصٌر أستوجب الفضل، و لك

 ٌنبغً لجالل وجهك و عظٌم سلطانك .

هََوَ  "ٌقول عّز وجّل:          َاَوَ ئَ يَ شَ َونَ مَهلَ عَ تَ َمَلَ كَهاتَِهَ مََأهََونَِطَهبَهَِمنَ َمَ كَهجَهرَ خَ أ ََّللَا

       ون".رَهكَهشَ تَ َمَ كَهلََعَ لَ ةَدَ ئَِفَ لَ اَوَ َارَ صَ بَ الَ َوَ َعَ مَ السَََمَ كَهل ََل َعَ جَ 

 صدق ّللّا العظٌم.                                                    

 من سورة الّنحل. 87اآلٌة                                                    

نتقّدم بجزٌل الّشكر إلى األستاذة المشرفة صّدٌق لٌلى أعانها ّللا         

ى عملً و بنصائحها و فً رسالة العلم، وعلى قبولها اإلشراف عل

ٌّمة.    إرشاداتها الق

إلى أعضاء الّلجنة المناقشة الّذٌن سٌتكّرمون بقراءة هذا البحث،         

 وبتقدٌم مالحظاتهم لتقوٌم هذا البحث و تصوٌبه و اثرائه.

و خالص الّشكر إلى األستاذة بوزٌدي نجاة الّتً ساعدتنً فً إنجاز       

ساتذة األدب العربً الّذٌن رافقونً طوال أ هذه المذّكرة، و إلى كلّ 

  المشوار الجامعً، وخاّصة قسم تعلٌمٌة الّلغة العربٌة.

ََكلمةَشكر.  



 مقدمة:
 قبل وضع حمتويات الربنامج التدرييب جيب على ادلدرب إجراء االختبارات البدنية والوظيفية دلعرفة
مستوى االجناز الفعلي لكل العب يف كل عنصر من عناصر اللياقة البدنية والوظيفية ويسجل 

إليو يقوم يف استمارة خاصة بو، ومن خالل النتائج ادلتحصل عليها واذلدف ادلراد الوصول  ذلك
باختبار احملتوى وتوجيو ادلواد التدريبية بالكم والكيف الذي يتناسب ومستوى الالعب،  ادلدرب

استخدام نتائج  - . التدريب بنسب متفاوتة على جوانب الضعف والقوة ومن مث تركيز
 لتكوين حمتوى االختبارات عند تصميم التدريبات الفردية أو تصنيف الالعبني جملموعات وبذلك

وضع خطة لربامج القياس خالل موسم التدريب حيث  - . التدريب يكون لالختبار تأثري كبري
يف برامج التدريب )القياس الدوري( للوقوف على  يقوم ادلدرب بتحديد مواعيد ثابتة لالختبارات
يف مبستوى األمحال التدريبية من حيث الكم والك تطور احلالة البدنية والوظيفية ومن مث االرتقاء
التدريب اليت تناسب ادلستوى احلايل لالعب  لضمان تطوير مستوى أي جتديد لدرجة محل

إلجراء عملية االنتقاء وىي من أىم األدوار اليت يلعبها االختبار  - . وتوجيو احلمل يف ضوء ذلك
بالتايل ميكن حتديد إمكانيات الالعب البدنية والوظيفية وادلهارية، و  يف اجملال الرياضي، فمن خاللو

  عملية االنتقاء، فلالختبار دور أساسي يف عملية االنتقاء إما يؤىلو لالنتقاء أو يقصيو من
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 دقيقة جري: Cooper Test "12 اختبار "كوبر 
اخلاصة بالعب   ىذا االختبار شائع االستخدام يف اجملال الرياضي بصفة عامة وسوف نعرض ىذه ادلستويات 

  كرة القدم.
 غرضه:

 . قياس كفاءة اجلهازين الدوري والتنفسي أي قياس القدرة اذلوائية بشكل رئيسي 
 وصف االختبار:

حول ادلضمار أو ملعب   يتخذ الالعبون و ضع االستعداد خلف خط البداية، حيث يقوم الالعبون باجلري 
يها الالعب قطع أكرب مسافة ليحاول ف دقيقة متصلة 21كرة القدم معلوم طولو عوند مساع صفارة البدء دلدة 

تسجيل عدد اللفات لكل العب واجلز ء من   دقيقة وعندما يعلن ادلدرب صفارة انتهاء الزمن يتم 21يف 
 م. 10أو  05اللفة الواحدة ليفصل وضع عالمة 

 

 تعليمات االختبار: 
 .يقوم ادلدرب بإعالن ما تبقى من الزمن من آن آلخر

 
 .اجلري ا يشعر أنو يف حاجة إىل ذلك وعلى ادلدرب حثو على مواصلةلالعب احلق يف ادلشي حينم - 

 حساب المسافة:  
الالعبني وعلى كل حمكم  يقف عدد من احملكمني على خط البداية ومع كل منهم كشف بأمساء عدد من 

ب إىل النهاية، كما ميكن تقسيم ادللع وضع عالمة أمام الالعب عند إمتامو لكل لفة دلعرفة عدد اللفات يف
لتحديد عدد األمتار اليت ينتهي عندىا  "مرت 15مرت" "أو  05أطوال متساوية وليكن وضع عالمة كل "

الالعب الذي يقع يف جهة منطقتو لتحديد عدد  الالعب )ميكن وقوف حمكم عند كل عالمة ويقوم بتسجيل
 . زة مبستويات االختبارمبقارنة ادلساحة ادلنج األمتار عند هناية الزمن(، يتم تقدير مستوى الالعب

 
 
 
 
 
 
.  
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 وم الهادف منعرجا فكرٌا لإلرهاصات العلمٌة ّكل اللغة العربٌة فً إطار التعلّ تش       

اللغوٌة الّتً قام بها الباحثون المختّصون فً هذا المجال، لذلك ٌجب االعتناء بهذه الملكة 

ٌّة  و رصد إطارها المنهجً المنتظم لكً ال ٌفسد تعلٌمها، وٌأخذ الّطفل بالرصٌد اللغو

لمتعلّم اللّغوي الخاطئ كونها وعاء لألفكار والمشاعر، ولكل ما من شأنه أن ٌساعد هذا ا

ٌّف مع بٌئته و جتمع، ومع المعلّم فً آن واحدالمعلى الّتك
(1)

اعتدنا تدرٌس هذه اللّغة  لذلك، 

ٌّة فً الماضً ب فنرى  ؛خّطا مستقال عن غٌره منهاتقسٌمها إلى فروع مختلفة ٌأخذ كل العرب

ٌّةفرو ، الخط، اإلمالء، التعبٌر، القراءة وتضّمنت:"  قد ع الّلغة العربٌة فً المرحلة االبتدائ

 القواعد و التدرٌب اللّغوي، واألناشٌد و المحفوظات ".

ق العمل فً المحٌط الدراسً وهذا التقسٌم اللّغوي لهذه الفروع ٌقصد من ورائه تنسٌ     

ٌّة التً العام ٌنبغً أن ٌنالها كّل فرع لٌصل المعلّم فً نهاٌة األمر إلى ، وتحدٌد الفترة الزمن

ٌّة الغاٌة من تدرٌس هذه الوحدات التعلٌم
(2)

،
 

ساس ٌمكن أن نقّدم تعرٌفا واضحا وعلى هذا األ

 للّغة.

تعريف اللغة: (1
 

 لغة:أ(   

كل قوم عن أغراضهم"، وهً  أصوات ٌعّبر بها جاء فً لسان العرب أن اللّغة: "         

 حذفت وأصل كلمة " لغة ": لغوة، ،وزن " فعلة "من الفعل " لغوت " أي تكلّمت على

 وجمعت على لغات ولغون. واللغو: النطق، وٌقال: لغتهم التً ٌلغون بها أي ٌنطقون  واوها

ٌّة، ومعناها كلمةوثمة  من ٌرى أّن لفظ لغة قد تكون مأخوذة من لغوص الٌونان
(3)

.   

                                                                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ٌّة ، سمٌح أبو مغلًالحدٌثة لتدرٌس األسالٌب  (1)    .11ص ،م1997 دار مجد الوي، األردن، ، اللّغة العرب

                                                                                                                   .12، المرجع نفسه ، ص ٌنظر(2)

ٌّة والتطبٌق، راتب قاسم عاشور، عالم الكتب الحدٌث،  (3) ٌّة وأسالٌب تدرٌسها بٌن الّنظر فنون اللّغة العرب

 . 11ص، 2119، 1إربد، )عمان(، ط
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 ا: اصطالحب ( 

 ورد فً الموسوعة الفرنسٌة للغة أّنها عالمات مرّكبة تولّد الّشعور احساسات متباٌنة      

ٌّة مّتفق  إّما مباشرة أو غٌر مباشرة عن طرٌق االرتباط ، فهً تتحّدث هنا عن عالمات رمز

ٌّنة  علٌها ، وقد ترابطت على هٌئة تراكٌب استهدفت ترابطها إشارة على إحساسات مع

ٌّة،وهذه ن ظرة واسعة للّغة تظّم لغة الّصوت و لغة اإلشارة المرئ
(1)

.                                                                                                                                          

حٌث نالحظ  ،اللّغة و الجماعة التً تتداولهاتربط بٌن كما نجد بعضا من التعرٌفات      

، وأصحاب هذا المذهب ٌؤّكدون أّن ى عنصرٌن هما :المتحّدث و المستمعأّنها ترّكز عل

 اللّغة "مجموعة مصطلحات اّتفق علٌها أفراد مجتمع ما ".

( فقد عرضها فً القاموس المحٌط بأنها: "أصوات ٌعبر بها كل 1331أّما الّشٌرازي)     

عن المعانً، وهً ّتعبٌر "ملكة فً اللسان للفٌعرفها بأّنها  عن أغراضهم"، وابن خلدون قوم

.وٌقصد بالمعانً المدلوالت المادٌة و المعنوٌة لأللفاظ، كل امة بحسب اصطالحاتها" فً

وهً أقدم منها، فاألولى موجودة مع الكون وأما  تسبق األلفاظ، فالمدلوالت فً حد ذاتها

ةالثانٌة فمكتسب
(2)

. 

ولعل من أقدم التعبٌرات وأشهرها فً التراث العربً فً تعرٌف اللغة من حٌث         

طبٌعتها ووظٌفتها فً المجتمع، التعرٌف الذي وضعه أبو الفتح عثمان بن 

هـ(الذي ٌحدد اللغة على النحو التالً:" أما حدها فهً أصوات ٌعبر بها كل قوم 392جنى)

عن أغراضهم "
(3)

 . 

 التعرٌف ٌستوقفنا أمام واقع مفاده أن هذه اللغة تختلف باختالف المجتمع،  وهذا       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌّة وأسالٌب تدرٌسها بٌن النّ  (1) ٌّة والتطبٌق، راتب قاسم عاشورفنون اللّغة العرب  .12، ص ظر

 .19، ص2115 عرفة الجامعٌة، القاهرة، د.ط،طرق تدرٌس اللغة العربٌة، زكرٌا إسماعٌل، دار الم (2)

 .33ص ،2ج د.س،، 2حمد علً النجار، دار الهدى، طالخصائص، ابن جنً، تحقٌق م (3)
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 وباختالف وظٌفتها من حٌث األداة كوسٌلة للتعبٌر والتواصل مع الفرد والمجتمع.

هذا دون أن ننسى االمتٌازات التً حققتها هذه اللغة بفضل االهتمامات التً اشتغلت       

ٌّة حٌز  علٌها الّدراسات اللّغوٌة الحدٌثة التً لم تتبلور إاّل منذ دخلت المستخلصات النظر

ٌّة وتطبٌقات فً االستثمار ٌّة  هً مرحلة تجّددت بهااستقرائ مناهج تدرٌس القواعد اللغو

العاّمة كما تطورت معها أصول الّتقٌٌم اللغوي ذاته مما شمل  تصنٌفها اعتبارا بما جّد من 

 أفنان ضمن الشجرة  اللّسانٌة  العاّمة .

ٌّة الٌوم قد أخذت حظا ملحوظا من ثمار          ومن المالحظ أّن هذه الّدراسات العرب

فً الجانب النظري أوفر منه فً الجانب التطبٌقً مما ٌدفع الباحث  غٌر أن حظها اللّسانٌات

اللّسانً على الحكم بحدود هذه اللّسانٌات ما لم تستغل فً وصف لغوي جدٌد
(1)

.
 

وعلى 

الرغم من ذلك فإن هذه اللّسانٌات بتطورها و استوائها منهجٌا و نظرٌا قد ساعد على 

هج ...و أثٌرت مشكالت خاصة بتعلٌم اللغات و استفادة  تعلٌم اللّغات منها طرقا و منا

 وضعت عدة دراسات فً هذا المجال من خالل ثالثة فروع للّسانٌات : 

ة التً ٌتم فٌها  االستفادة من تدرٌس المتعلم مفردات المعجم و سانٌات العامّ اللّ  (1

 .أصول اللغة  و تركٌب الجمل

 .ي  وآلٌات التحصٌل  اللغوي لة االكتساب اللغوعلم النفس اللغوي الذي ٌهتم بمسأ (2

علم االجتماع اللغوي الذي ٌدرس مسألة استعمال اللغة و قواعد التحصٌل اللغوي و  (3

 .زدواج اللغوي لّغوٌة كاالبعض القضاٌا اللغوٌة الناتجة عن البٌئة ال

اللغة التطبٌقً وهو علم حدٌث نسبٌا  و فً هذا السٌاق ستسهم اللّسانٌات فً ظهور علم      

تمد معطٌات البحث اللسانً لحل بعض مشاكل الحٌاة الٌومٌة والمهنٌة وبعض المسائل ٌع

التً تطرحها فروع معرفٌة أخرى.
 (2) 

التطبٌقٌة بداٌة باالهتمام بطرائق ومن ذلك نشأت دٌداكتٌكا اللغات مرتبطة باللسانٌات
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .135ص  ،198ار التونسٌة، الجزائر، د.ط ، اللسانٌات وأسسها  المعرفٌة ، عبد السالم المسدي، الد (1)

 .61، ص2115، سنة 1اللسانٌات و الدٌداكتٌك ، علً آٌت أوشان، دار الثقافة، الدار البٌضاء، ط (2) 



 التعليمية و وسائلها.                                                                       :المدخل
 

7 
 

 تدرٌس اللغات، ثّم االنفتاح على حقول مرجعٌة مختلفة طّورت مجال هذا البحث. 

 الحادي والعشرٌن عرفت  خالل الفترة الممتدة بٌن الخمسٌنٌات إلى بداٌة القرن  ومن         

اعتنت من خاللها بالوسط الّتعلٌمً بوجه عام و المناهج المطّبقة قفزة نوعٌة كبٌرة، الّتعلٌمٌة

فً هذا المجال من جهة  ثانٌة
(1)

.   

ٌّة "و ع        ٌّة البنائ ٌّر الّذي طرأ على  أن تكشف لنا عن حاولت ندما جاءت " الّنظر التغ

ٌّات التعلّم ، وذلك من خالل المعارف ، إالّ إذا أعاد  كون " المتعلّم ال ٌمكن أن ٌتعلّم نظر

بضاعة جاهزة تمّرر و    المعرفة لٌست بناءها بنفسه فً تفاعل مع رفاقه و معلّمٌه ، وأنّ 

، استنادا إلى الّتكرار والتدرٌب و التلمٌذ " هو " إلى متلقّ  تلقّن بٌن مرسل هو " المعلم "

ٌّة ".  ٌّة السلوك   الّتروٌض، كما فً النظر

ٌمكن تلخٌص مفهوم هذه النظرٌة فً عبارة واحدة وفق ما جاء بها " أنطوان لكن        

بروست " مؤكدا على أهمٌة اعتماد المثال البنائً لفهم تمشٌات الّتعلٌم و الّتعلم و تجوٌدها 

حٌث ٌقول : "إّن المعارف ال تمّرر وذلك خالفا لالعتقاد الّسائد ، بل ٌجب بناؤها بصفة 

دائمة من طرف المعلم ، و المتعلّم وحده "
(2)

. 

أّكدت على ً بناء التعلم الذاتً للمتعلم، و وبذلك فإن هذه التعلٌمٌة قد ساهمت ف       

ٌّة خاّصة ضرورة التركٌز على مراعاة الفروق الفردٌة بٌن مخت ٌّة التعلٌم لف أفراد العمل

مع بٌئته بهدف تحصٌل النمو المعرفً خاّصة فً الوسط  متعلّم، ألجل تحقٌق تفاعلهال

ٌّة التعلٌمٌة البد أ ، ولكن هذه العمل ًّ  حٌث تعتبرن تكون ذات صلة بلغتنا العربٌة، "التعلٌم

 لذلك ٌجب أن ٌكون لها لغة القرآن التً حفظها من الّضٌاع ، وصانها من الّتبدل ،   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) 
ٌّة ، العدد  ، دار الّنهضة  13تعلٌم اللغة العربٌة واقع و آفاق ،نصر الّدٌن بوحساٌن ،مجلّة العرب

ٌّة                                                                                                                     .11ص ، 2111إصدار مخبر علم تعلٌم العربٌة بالمدرسة العلٌا لألساتذة ، الجزائر،  ،العرب

ٌّاح ،  تعلمٌة اللغة العربٌة، (2)  ٌّة ، بٌروت، ط أنطوان ص         .17ص  ،1، ج2119، 1دار الّنهضة العرب
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م"أهمٌتها فً حٌاة العاملٌن فً مٌدان الّتعلٌ
(1)

. 

ومن ذلك كله تشكل التعلٌمٌة فً إطار هذه اللغة رافدا من الروافد التً ٌنبغً تعلٌمها     

إلى جانب هذه الملكة اللغوٌة كونها أداة التواصل التً تحقق الهدف التربوي من التعلٌم، 

وإذا أردنا التعرف على مفهوم التعلٌمٌة ال بد لنا أوال من أن نقف عند بعض المفاهٌم 

 المرتبطة بهذا المجال البٌداغوجً نذكر منها:  الرئٌسٌة

 الّتعلم. (أ 

 .علٌمالتّ   (ب 

 علٌمٌة.التّ   (ج 

 ٌداكتٌك.                    الدّ  (د 

واالختالف الموجود بٌن هذه المصطلحات راجع إلى مدى مٌل هؤالء المعلمٌن إلى        

لتحقٌق هدف العملٌة التربوٌة، وسنحاول الوقوف على مفهوم  استغاللها باألسلوب األنجح

   المصطلحات.هذه 

 (مفهوم التعلم:1

 لغة : أ (

جاء فً لسان العرب أن التعلم لغة بمعنى تعلم، تعلما )ع ل م( الّشًء، عرف حقٌقته         

ووعاها " تعلم األدب "، والشًء: أتقنه، أّما علم: علما، فهو أعلم، وعلّمته أعلمه علما مثل: 

كسرته أكسره كسرا، شققت شفته العلٌا، وهو األعلم
(2)

. 

 اصطالحا:( ب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌّة ، سمٌح أبو مغلً، صالحدٌثة لتدرٌس األسالٌب  (1)                                                          .11اللّغة العرب

)جدٌدة محققة(، د.س، مادة                  1، دار صادر، بٌروت/ لبنان، ط11لسان العرب، ابن منظور، مجلد (2)

 )علم(.
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 :التعلمفق معظم علماء النفس و التربوٌون على أن ٌتّ        

 عملٌة نستدل علٌها من التغٌرات التً تطرأ على سلوك الفرد والناجمة عن التفاعل مع  (1

 البٌئة أو التدرٌب، أو الخبرة أو التغٌر قً السلوك، فٌتسم بالثبات النسبً.

فً نظرٌته المعرفٌة على خاصٌة التعلم قد اقترح بأن التعلم ٌحدث  جون بٌاجٌه ٌعّرفه (2

من خالل تفاعل الفرد مع بٌئته،وٌوصف هذا التفاعل على تمثل الطالب لمعلومات وأفكار 

جدٌدة من خالل خبرات تربوٌة ومتنوعة، ومالئمة هذه المعلومات الجدٌدة مع معلوماته 

زن بٌن البٌئة العقلٌة للفرد والخبرة الٌومٌةالسابقة، وبهذا ٌتم إٌجاد نوع من التوا
(1)

  . 

ومن هذه التعارٌف ٌمكن أن نصل إلى أن التعلم عملٌة تعلٌمٌة تحصل من خالل          

تفاعل الفرد مع مختلف التغٌرات التً تؤثر فً سلوكه السوي، فٌؤدي به إلى القٌام بهذا 

تسباته القبلٌة ومعارفه الجدٌدة وبٌن بٌئته النشاط المعرفً، مما ٌحدث توازنا وتناغما بٌن مك

 المتنوعة. وخبراته الٌومٌة

 ( التعليم:2

 أ ( لغة:  

علم من  علم مصدر " علّم "جاء فً الّرائد أن التّ        
(2)

. 

 ب ( اصطالحا:

تبلور مفهوم هذا المصطلح عند الكثٌر من العلماء والتربوٌٌن فنجده عند علماء  لقد      

 النفس والتربٌة عملٌة توجٌه التعلم إلحداث التغٌر فً السلوك الذي ٌعبر عنه بالمقاصد، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سٌن أبورٌاش، زهرٌة عبد الحق، دار علم النفس التربوي للطالب الجامعً والمعلم الممارس، ح (1) 

 .186، ص1427ـ  2117، 1المسٌرة، عمان، ط

، 1الرائد ) معجم ألف بائً فً اللغة واإلعالم (، جٌران مسعود، دار العلم للمالٌٌن، بٌروت، ط (2) 

 ، مادة )علم(.2113
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واألهداف التربوٌة أو التدرٌبٌة
(1)

. 

فٌؤكد على أن كل فرد ٌمر بمراحل نمو مختلفة تتسم كل واحدة  جون بٌاجٌهعند ا أمّ       

منها بقدرة على أداء مهام عقلٌة متعددة ومتنوعة
(2)

. 

المتعلّم و تغٌٌر  إثراءعلٌم ٌحتوي على مجموعة من النشاطات التً تهدف غلى التّ  أنّ وهذا ٌعنً         

 سلوكه إلى األفضل.

 ( التعليمية:3

 لغة: أ (

ٌّة من الّتعلٌم،        وهً مشتقّة من الفعل  لقد جاء فً القاموس المحٌط أن ماّدة الّتعلٌم

اه فتعلمه...وعلم به، كسمع: شعر، واألمر  ٌّ "علّمه" العلم تعلٌما وعاّلما، ككّذاب، وأعلمه إ

أتقنه،  كتعلمه... وهذا فً اللغة العربٌة
(3)

.  

 لمة دٌداكتٌك صفة أشتقت من األصل الٌونانً أّما فً اللغة الفرنسٌة فإّن: ك       

"didaktikos          وتعنً فلنتعلّم أي: فلٌعلّم بعضنا بعضا، أو أتعلّم منك وأعلمك، وكلمة ،" 

" didaktiko تعنً: أتعلّم، و " " didaskein " وقد استخدمت هذه الكلمة فً تعنً: التعلم ، 

 .1613علم التربٌة سنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دلٌل إعداد البرامج والمواد التدرٌبٌة، سمٌح جابر، المركز الوطنً للتدرٌب المهنً وإعداد المدرٌبن،  (1)

 .    19ص ،1،2111ط ،لٌبٌا

، زهرٌة عبد الحق، دار علم النفس التربوي للطالب الجامعً والمعلم الممارس، حسٌن أبورٌاش (2) 

 . 187ص

الحاسوب فً تعلٌمٌة اللغة العربٌة مقاربة نصٌة، السنة األولى من التعلٌم االبتدائً نموذجا، حمزة  (3)

 . 26، ص 2115ـ  2114د/ حنٌفً بن ناصر، جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس، مستغانم،  اشراف بوكثٌر،
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ٌّة مصدر لكلمة تعلٌم وهً مشتقة من علم ٌقول األستاذ حنفً بن عٌسى: كلمة التع      لٌم

أي: وضع عالمة أو سمة من السمات للداللة على الشًء دون إحضاره
(1)

.  

 اصطالحا: ب(

الدراسة العلمٌة لطرق التدرٌس وتقنٌاته و ألشكال مواقف " ة نعنً بها:كلمة التعلٌمٌّ         

العقلً أو  المنشودة سواء على المستوىالتعلٌم التً ٌخضع لها التلمٌذ قصد بلوغ األهداف 

حركًاالنفعالً، أو الحس 
(2)

أتت فً  ذات عالقة مرجعٌة بالعلوم األخرىفهً بهذا الشكل ، 

دة فً تعلٌم ألسالٌب والطرق المعتماعلى فبعد أن اشتملت ظل تطور الدراسات واألبحاث، 

وعلى هذا محتوى ومضامٌن المناهج التربوٌة أصبح موضوعها التدرٌس فً حد ذاته، 

النحو ٌمكن أن نعتبرها علما تطبٌقٌا ٌهدف لتحقٌق هدف علمً ال ٌتم إاّل باالستعانة بالعلوم 

اإلبستٌمولوجٌا السٌكولوجٌا، و كالسوسٌولوجٌا و  األخرى 
(3)

. 

علما قائما بذاتها، فقد كانت حصٌلة تفاعل  نمٌة بهذا المنطق لم تكهذا ٌعنً أن التعلٌ       

، لتنقسم بعد ذلك إلى نوعٌن جهود العلوم األخرى مستعٌنة بها لتستقل بذاتها تضافر و

تجمع بٌن مختلف مواد التدرٌس أو التكوٌن على مستوى التً  ةالتعلٌمٌة العامّ متكاملٌن هما 

ٌّات هذه الماّدة بعٌن االعتبار،  فتهتّم  ةالتعلٌمٌة الخاصّ  أّماالطرائق المّتبعة دون أخذ خصوص

ٌخّص تدرٌس ماّدة من مواد التكوٌن من حٌث الطرائق و الوسائل و األسالٌب الخاصة  بما 

اعً خصوصٌاتها بتوفٌر أنسب الطرائق و أفضلها بحٌث تناسب الفئات المتعلمة وتربها، 

 .(4)الناجحالتعلم لتحقٌق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .27، ص1مدخل إلى علوم التربٌة، كمال عبد هللا، عبد هللا قلً، الجزائر، د ـ ط، د.س، ج (1)

 علٌم االبتدائً نموذجا، حمزة األولى من التّ نة ة، السّ الحاسوب فً تعلٌمٌة اللغة العربٌة مقاربة نصٌّ  (2) 

 . 26د/ حنٌفً بن ناصر، ص بوكثٌر، بإشراف 

 .28، ص المرجع السابق (3)

 .21ص  ،علً آٌت أوشان ،اللّسانٌات و الدٌداكتٌك  (4)
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 تقوم األولى إال بالثانٌة و العكس.  و بهذا ٌكتمل كّل منهما فال

ٌّة التعلٌمٌة شّكلت تتوٌجا و بذلك فإنّ        ٌّة فً ضوء هذه المصداق ٌّة اللغة العرب  تعلٌم

ة التً تجمع بٌن أطراف العملٌة التعلٌمٌةالثٌّ للعالقة الثّ   
 (1)

من عناصر  تضافرتالتً  

 المعارف.وهً: المعلم، المتعلم و متممة لبعضها البعض

وسٌلة ٌنتفع بها المتعلم رغم  من فً ضوء هذه الدراسة ٌحتاج إلى أكثر المعلّم        

م واألدوات المرئٌة قلٌدٌة التً تعتبر من اللوازعلٌم التّ التطور العلمً وهً تقنٌات وسائل التّ 

التً ٌستطٌع المعلم أن ٌستخدمها داخل قاعات الدرس  بسهولة وسٌر دون تعقٌد،  والسمعٌة 

المدرسة، أو فً المعمل، أو  ومن الممكن أن تصمم ٌدوٌا من قبل المعلم، أو من طرف إدارة

كالصور والرسوم المطبوعة أو الخرائط المصممة طبائعٌا، وهً على أشكال متعددة  تصمم

العرض، ولوحات الجٌوب،  الرسوم، الصور، والخرائط، ولوحاتمثل : السبورة، 

والملحقات...و الكتاب المدرسً
(2)

. 

ٌؤكد أنها توجد الرغبة والمٌل م( عن ممٌزاتها، حٌث 1963) ث "وندت"وقد تحدّ        

للتعلم، وبٌن أن المدرس المجرب ٌعرف كٌف ٌستغل جسور المٌل، والرغبة، والعبور 

بتالمٌذه إلى الدراسة الجدٌة للموضوع
(3)

. 

خاذ قرارات مستمرة، خاّصة فً استعمال أنسب بذلك فإن هذه العملٌة تحتاج إلى اتّ و        

 ة.ن المعلم وتساعده على أداء مهمته التعلٌمٌّ الوسائط البٌداغوجٌة التً تمكّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .17، ص1صٌاح، ج أنطوانتعلمٌة اللغة العربٌة،  (1)

الحدٌث، القاهرة،  دار الكتابٌنظر، نظرٌات التعلم وتطبٌقاتها فً علوم اللّغة، عبد المجٌد عٌسانً، (2)

 .181، ص2111، 1ط

مكتبة التربٌة التقنٌات التربوٌة تطورها تصنٌفاتها وأنواعها واتجاهاتها، خضٌر عباس جري، (3)

 . 64ص ،م2111ـ هـ 1432، بغداد، 1طاإلسالمٌة، 
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 ة التعليمّية وأهدافها.المبحث األّول: العمليّ 

 ة:غة العربيّ عليم الوظيفي للّ التّ (1

إن لؽتنا العربٌة ـ األم ـ واألصٌلة تحتاج إلى تعلٌمٌة خاصة ٌبتدأ بها الفرد تعلٌمه،       

  ٌ تجسد من وراءه ٌفه مع الفرد و المجتمع على حد سواء لٌحقق التواصل بهذا الدور لوتك

 التعلٌمٌة التً ال ٌزال ٌعتبرها الكثٌر كفن للتدرٌس.دور 

راث العربً لتجعل منها لؽة القرآن ولؽة الت  "هذه اللؽة اصطلحت بمفاهٌم متعددة  و      

ه حافظ على أصالتها عبر العصور، وهذا ما عجزت عنه ي ال مثٌل له، ألن  واإلسالمً الذ  

"االستقرارؽات األخرى فً تحقٌق هذا الل  
 (1)

حٌث لم ٌتم هذا إال من خالل المبادرات التً  .

قت بالنظر إلى اللؽة كعضو مهم فً القضاٌا المعاصرة خاصة فً مجال تعلٌمها تحق  

مركز اهتمام الكثٌر من الدراسات خاصة فً مجال  لتصبح بذلكمها، واالعتناء بها وتعل  

مٌز بواقع لؽوي معقد ا معرفً تعلٌمً ٌتمخزونبذلك  تشكللالبحث فً دٌداكتٌك اللؽات  

ببعضها البعضوفق تراكٌب لؽوٌة مرتبطة 
(2)

. 

باب تعلٌم المهارات الحركٌة باإلضافة إلى  ؽة العربٌة ٌدخل فًتعلٌم هذه الل   إن         

الجوانب المعرفٌة والوجدانٌة، لذلك البد للمعلم أن ٌستخدم اإلستراتٌجٌة التعلٌمٌة فً تعلم 

مٌذ للمثٌرات موذجٌا ٌستجٌب من خالله هذا التلاللؽوي تقدٌما نالمهارات، فٌقدم الموقؾ 

التً تشجعه على التعلم، وبذالك ٌضمن ارتقاء مستواه ولؽته التواصلٌة
(3)

 ؛ ألن التعلٌم

 الصحٌح ألٌة لؽة هو التعلٌم الوظٌفً الذي ٌمكنه من ممارستها فً وظابفها الطبٌعٌة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؽة العربٌة والتطوٌر رؤٌة مستقبلٌة للتطوٌر، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث لٌنظر، ال (1)

 .34، ص2008، 1، طالعربٌة المتحدة اإلمارات، اإلستراتٌجٌة

 .05علً آٌت أوشان، ص اللٌسانٌات والدٌداكتٌك، (2)

 .118صأبومؽلً، األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة، سمٌح  (3)
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 م آخرا، لكن ال ٌمكن ال وفً ذهن المعل  ممارسة صحٌحة واضحة فً ذهن واضعً المنهج أو  

 إذا اتجه كل منهما إلى تحقٌق هذه الؽاٌات اآلتٌة: فهم المسموع وفهم علٌم إال  أن ٌثمر هذا الت  

"بكالم منطوق أو مكتوب لٌمقٌق الس  عبٌر الد  ثم الت   المقروء،
(1)

ذا ؽة بهالل   أن  و هذا ٌعنً . 

 عبٌر".هما:" الفهم و الت   تعنى بوظٌفتٌن كل الش  

 ة وآدابها:غة العربيّ محاور اهتمام تعلمية اللّ  (2 

ٌ  حفظ المفاهٌم اللؽوٌة، والتً ترقى بد اللؽة العربٌة وعاء الفكر الذي ٌتع          ٌث ه، بحرق

علٌمٌة، ومن من خالل االهتمام بالمجاالت المختلفة لهذه اللؽة الت  تحافظ على نموه الشامل 

هذه المحاور
(2)

 نذكر: 

 ءة:تعلمية القرا أ(

عند اختٌار الطرٌقة األفضل األنجح، بل ٌتعداه إلى البحث هذه التعلمٌة ال ٌقؾ اهتمام       

حٌث تهدؾ  آن معا، ومحاور هذا البحث متعددةفً القراءة عن المعنى وعن المتعة فً 

القراءة فً  القراءة فً كتاب المدرسة إلىمن تحفٌز على القراءة، واالنتقال جمٌعها إلى ال

 بالمطالعة، ومقاربة اآلثار الكاملة. كتب الحٌاة، وإلى التثقٌؾ

 تعلمية مقاربة النصوص:ب( 

 للشرح،كان مادة  فالنصعالقة التعلمٌة بالعلوم المرجعٌة، أثرا ل فً هذا المجال مستنل     

أصبحنا ن نشأة الظاهرة المدروسة وتطورها وعندما سطع نجم المقاربة التارٌخٌة للبحث ع

 ا ظهرت البنٌوٌة أصبح ٌدرس دراسةولماألدب بدال من دراسة األدب نفسه؛ ندرس تارٌخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌمً، العربٌة، طه علً حسٌن الدلٌمً، كامل محمود نجم الدل أسالٌب حدٌثة فً تدرٌس قواعد اللؽة( 1)

 .19، ص2004، 1دار الشروق، األردن، ط

 .27ص، 1جتعلمٌة اللؽة العربٌة، أنطوان صٌاح، ٌنظر،  (2)
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اخلٌة الصوتٌة والمعجمٌة والداللٌة والبٌانٌة والهندسٌة العامة، لكن مع قة بالبنى الد  متعل  

 مل على المقاربات األخرى وتوظفها فً التحلٌل تص مقاربة تشبنً الن   مجًء السٌمٌولوجٌا

 النص  بهذه بحٌث تكون متالبمة ومنتجة، لكن مع ذلك أسفرت دراسة الخطاب اللؽوي لهذا

هذا الخطاب بحسب مرامٌه: السرد، الوصؾ، اإلقناع، التفسٌر،  تصنٌؾالمقاربات إلى 

ال ٌخضع للتصنٌؾ فً هذه الفبات وهو النمط إضافة نمط  كما ٌمكن اإلبالغ واإلٌعاز،

 الوجدانً.الشعري الؽنابً و

 فهي والكتابي:عبير الشّ التّ  ج(

 ؽة وهً وظٌفة التواصلعلى الوظٌفة األساسٌة لل  المقاربة  ركٌز فً هذهالت   تم  لقد       

من األبحاث،  ومن أبرز وجوهه ما دار حول تقنٌات التعبٌر وعلى رأسها التعبٌر الشفهً

نحو قواعد  هأبحاثجهت وقد ات   النقاش، ربٌة من استدراك لآلراء ووما استخدم فً الت  

وضع معاٌٌر  ، وهتالتقوٌم باإلسناد إلى تحدٌد كفاٌاالخطاب الشفهً وخصوصٌاته، ونحو 

"األداء الجٌد
(1)

 . 

مثل حقٌقٌة للتواصل قد اتجهت أبحاثه إلى دراسة الوضعٌات ال، فالكتابًتواصل ال اأم        

تعبٌر الكتابً صفة تعلم بالحٌاة، وإعطاء الوالؽاٌة منه: ربط الالمراسلة والمقابلة والتقرٌر 

المجال الوظٌفً فً التعبٌر الكتابً الذي  بٌنهما تكمن فًة المفارقة، لكن وظٌفٌة طبٌعٌ

من  قواعد الكتابةلن اؾ المتعلمٌاكتشمع  لؽاء التوظٌؾ اإلبداعً الفنً،أضاؾ الجدٌد دون إ

 .لهذا الفعلخالل الممارسة 

تعلمية القواعد واإلمالء د(
(2)

: 

كانت تعلم وكأنها ؼاٌة ور اللؽة، لذلك معرفة قواعد اللؽة تعد محورا أساسٌا من محا      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .28ص ٌنظر، تعلمٌة اللؽة العربٌة، أنطوان صٌاح، (1)

 .28، صالمرجع نفسه (2)
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ٌ  فً  ٌ  ذاتها، لكن مع رواج البناب ة، فشاع االعتقاد بأن تكون مفتاح ة كثرت التمارٌن التركٌب

مكن من هذه القواعد، لكن المرجعٌة للعلوم األخرى وتحدٌدا الصرؾ  والنحو إلى الت   الحل

 السٌمٌولوجٌا...(  و ؽوٌة فً إطار النص الكامل )األلسنٌة النصٌةوالبالؼة، ومقاربة البنى الل  

 فاتجهت إلى دراسة  علمٌة آفاقا جدٌدة،ال فً إطار الجملة المفردة فتحت أمام هذه الت  

  ٌ  حقٌقٌة كالحوار والخطابة وإلى  ةالقواعد وظٌفٌا من خالل الخطاب فً وضعٌات تواصل

ٌ  الدراسة النصوص األدبٌة الفنٌة، وأخرى   اكتشاؾ ة، وفً هذا اإلطار تم  مرجعٌة ؼٌر الفن

 فعال، أسالٌب الجمل، أدوات الربطزمن األ فً بناء النصوص نحو: أهمٌة بعض المفاهٌم

اكتشاؾ المعنى،  علٌهسهلت ذلك، مما تواتر بعض عناصر الجملة مثل الصفات وؼٌر و

والفابدة من دراسة القواعد عبر مالها من وظٌفة فً التأشٌر إلى نوع النص، وتداخل أنماط 

ضرورة فهمه للكتابة الصحٌحة، التً تكون بعٌدة عن تدرٌبات اإلمالء مع الخطاب ضمنه، 

اآللٌة 
(1).

. 

امل من كامل الش  أن ٌصبو بلؽته إلى الت   مل هذه المجاالت استطاع المعل  ومن خال         

 جمٌع الجوانب دون االهتمام بجانب واحد وإهمال آخر.

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)
 .28ص ٌنظر، تعلمٌة اللؽة العربٌة، أنطوان صٌاح، 
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 :كونات العملية التعليميةم (3

 ٌداكتٌك من أولى االهتمامات التً أخذت اعتناء الكثٌر من علماء األبحاثالد         

رٌادة فً العملٌة التعلٌمٌة والتربوٌٌن، كونها ترتكز على أهم العناصر التً تحقق مركز ال

 المتعلم والمادة التعلٌمٌة.وهً المعلم، 

( فً مثلث HEVALLAR DYLAلقد وضعت العناصر الثالثة من طرؾ إٌؾ شوفاالر)       

وٌمكن تمثله بهذا الشكل قلبه ٌمثل التعلمٌة، وٌسمى بالمثلث الدٌداكتٌكً،
(1)

      : 

 المعارؾ                                                

 

 

 المعلم                                                              المتعلم                       

                         

 .: المثلث الدٌداكتٌكً(1)الشكل                                          

ل أطراؾ العالقة الدٌداكتٌكٌة، التً بعٌن االعتبار ك ٌنبؽً فً هذا المجال أن نأخذ      

                    نٌن. فة فً محٌط تربوي وزمن معٌتتأسس بٌن المدرس والمتعلم والمعر عالقة نوعٌة تشكل

إلى مجموعة من التفاعالت تعكس ثالث عالقات كل واحدة منها تمثل حٌلنا ت وهذه العالقة      

 وضعٌة دٌداكتٌكٌة:

 ( وٌقصد بهLe contract didactiqueالعقد الدٌداكتٌكً ) م:س والمتعلّ عالقة المدرّ  (أ

فٌحدد   مجموعة من القواعد المنظمة للعالقات بٌن مختلؾ أطراؾ الوضعٌة الدٌداكتٌكٌة،

 مكانة كل من المتعلم والمدرس والمعرفة، وٌنظم مختلؾ التفاعالت التً تتمٌز بالحركٌة.

 فال ٌمكن (Les repères entation)الت تحٌل إلى التمث   م والمعرفة:عالقة المتعلّ ب(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)
 .22ص  أوشان،اللسانٌات و الدٌداكتٌك ،علً آٌت  

 التعلمٌة 
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  و  سانٌاتت معرفٌة عدٌدة كعلم النفس واللمفهومه بدقة نظرا لحضوره فً مجاالتحدٌد 

البٌداؼوجٌا... وتداخله مع مفاهٌم أخرى، مما ٌجعله مفهوما مركبا، لكن ٌمكن القول أنه: 

منظومة معرفٌة تسمح للفرد بتفسٌر الظواهر ومواجهة المشاكل التً ٌصطدم بها فً 

محٌطه
(1)

.  

 تحٌل إلى النقل الدٌداكتٌكً. س والمعرفة:عالقة المدرّ  ج(

(La transposition didactiqueف )  مجموعة التؽٌرات التً  ر بأنه:فه إٌؾ شوفاالٌعر

ترافق محتوى المعرفة التً ٌتعامل معها التلمٌذ فً إطار الوضعٌة التعلٌمٌة التً تختلؾ 

عن محتوى المعرفة التً ٌتعاطاها العلماء المختصون بحكم أن المعرفة تمر بعدة تحوالت 

حتى تصبح صالحة للتعلم
(2)

   . 

الثالثٌة وفً وسط هذه التعلمٌة العنصر الفاعل لتنشٌط هذه وبذلك تشكلت هذه العالقة         

العملٌة التعلٌمٌة، لكن البعض من الباحثٌن ٌمٌل إلى وضع هذه األركان فً مربع ٌندرج فً 

 دابرة تسمى" الدابرة التعلٌمٌة "، وذلك بإضافة عنصر رابع إلى هذه العناصر الثالثة:   

 نصر الوضعٌة التعلٌمٌة، ممثلة بهذا الشكل:                                                  " المعلم، المتعلم، المعارؾ "، وهو ع

 .المعلم                                      .مالمتعل                           

 .الوضعٌة التعلمٌة                                     .المعارؾ                    

شكل                            
(02)

 .مخطط الدابرة التعلٌمٌة التعلمٌة :

  وٌمكننا أن نتصور هذه العناصر وفق المفاهٌم اآلتٌة:      

 م: المتعلّ  (1

ٌمثل الركن األول فً العملٌة التعلٌمٌة فهو الركن الذي تقام التعلٌمٌة ألجله وتوضع       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                            27سانٌات والدٌداكتٌك، علً آٌت أوشان، ص الل (1)

 .35ٌنظر، المرجع نفسه، ص (2)

 
 التعلمٌة     
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ألنه كابن متفاعل مع محٌطه، له موقفه تجاه المعلم والنشاطات التعلٌمٌة، بما  خدمته،فً 

ٌحفزه أو بما ٌمنعه من اإلقبال على التعلم
(1.)

              

أن قدرة  " م فقد أوضح الدكتور عبد الرحمان الحاج صالحوعن خصابص هذا المتعل         

 الطفل على التعلم تختلؾ عن قدرة أطفال المراحل األخرى من المستوٌات التعلٌمٌة، بحٌث 

فً وتوى المفردات و الصٌػ و التراكٌب أثناء دراسته بل ال تتجاوز حصٌلته المعرفٌة مس

ٌمنعه من مواصلة دراسته إال  أصٌب بحصر عقلً و كل درس من الدروس التً ٌتلقاها

" للؽة
(2)

تعزٌز و قلٌة بحسب مستوى التحصٌل الدراسً،ذلك ٌنبؽً مراعاة  قدراته العل، 

واستعمال الوسابل  آلٌة المشاركة لدى المتعلم وتحسٌن عالقتها بالتحصٌل و االكتساب

السمعٌة والبصرٌة
(3)

. 

بهذا فالمتعلم ٌمثل العنصر األساس الذي ترتكز علٌه تعلٌمٌة اللؽة العربٌة بفضل و        

خصابصه المتنوعة التً تمكنه من اكتساب هذا الدور، ألن التعلم ال ٌحدث بدون متعلم، وال 

 ٌكتمل دور المتعلم إال بمعلم مرشد و موجه لهذه العملٌة التعلٌمٌة.

 م:المعلّ (2

 ألنبٌاء، وقد نطلقاإن المعلم هو المرفوع عند هللا و المندوب عن األمة، فهو وارث          

 على أربعة مفاهٌم ألربعة أحرؾ مكونة لهذه همفهوممدرس " الذي اشتمل علٌه " بال 

 كاآلتً:  الكلمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .18ص،2008 ـ1429، 2تعلمٌة اللؽة العربٌة، أنطوان صٌاح، دار النهضة العربٌة، بٌروت، ج (1)

لٌمٌة فً ضوء للمستندات التربوٌة فً مختلؾ األطوار التعلدراسات الوصفٌة التحلٌلٌة التقوٌمٌة ا (2) 

                                             .121، وٌزه فطوم ، عبلة بن محفوظ ، ص المقاربة بالكفاءات

، د.س، 2ط سانٌات التطبٌقٌة، أحمد حسانً، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزابر،دراسات فً الل (3)

 .42ص
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                تعنً المادة  الدراسٌة .م:  

 د: تعنً دقة األداء .

      ر: تعنً رأفة بالتالمٌذ . 

 . (1) س: تعنً السلوك

قد و انب امتالكه للرصٌد اللؽوي،المعلم البد له من أخالق وصفات حمٌدة إلى جألن        

وحجز الزاوٌة  االنطالقجاء عن مكتب التربٌة العربً فً دول الخلٌج، أن المعلم هو نقطة 

الركابز األولى تمثل أي إصالح أو تطوٌر، والعناٌة بتدرٌبه وإعداده واالرتفاع بمستواه فً 

وبنٌته ومناهجه، وبالتالً إصالح  نظام التعلٌمً بفلسفتهالتً ٌنبؽً أن ٌقوم علٌها إصالح ال

المجتمع وتطوره
(2)

مهارته ومدى  ضمن القضاٌا األساسٌة لقٌاس تهكفاءقد أدرجت بل ل، 

أن  مجموعة من الخصابص التً ٌنبؽًهناك أن  ((barنجاحه فً التدرٌس، و ٌذكر" بار" 

مهارته  مقدار كفاءته فً إدارة الصؾ،للحكم على كفاءته على نحو  خذ  بعٌن االعتبارتؤ

اثقافٌا و مهنٌ رؼبته فً تطوٌر نفسه و تنمٌتهاس وتوصٌل المعلومات، وفً التدرٌ
(3)

. 

إن المعلم فً ظل هذه المقاربة الجدٌدة المقاربة بالكفاءات اختلؾ دوره عن الدور          

التقلٌدي الذي كان محصورا فً كونه محددا للمادة الدراسٌة، شارحا للمعلومات منتقٌا 

على  ٌرتكز، متخذا للقرارات التربوٌة وواضعا لالختبارات التقوٌمٌة، أصبح دوره للوسابل

 و إتاحة الفرص للطالب بالمشاركة فً العملٌة التعلٌمٌة، واالعتماد تخطٌط العملٌة التعلٌمٌة، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .20، ص1426ـ 2006، 1ء، عمان، طكفاٌته، جمانة عبٌد، دار الصفا المعلم إعداده تدرٌبه (1) 

المعلم و المشكالت الصفٌة السلوكٌة التعلٌمٌة للتالمٌذ، أسبابها وعالجها، عبد اللطٌؾ فرج، دار مجد  (2)

 . 10، صم2006، 1الوي، عمان، ط

وعات الجامعٌة، تعلٌمٌة القواعد فً ضوء المنهج التحوٌلً التولٌدي ، عبد القادر عسلة، دٌوان المطب (3)

 . 07، صم2006 د.ط، الجزابر،
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الذاتعلى 
(1)

 . وبذلك ٌتحقق الهدؾ من التعلٌم بتفاعل كال الطرفٌن "المعلم والمتعلم".

 المعارف: (3

من مبادئ و مستوٌات و عالقات و تراكٌب معارؾ تعتبر محتوى المواد التعلٌمٌة       

منظم مستقى من المنها ما هو منظم فً منهج تعلٌمً كالبرامج و المواد، ومنها ما هو ؼٌر 

 تعلٌمٌة كالتلفزٌون و الشارع و العابلة و الحٌاة االجتماعٌة.الموارد ؼٌر 

 علمية:ة التّ الوضعيّ  (4

ٌ   هذه تعتبر      الركن الذي ٌشكل إطار العملٌة التربوٌة التً تتم بلقاء األركان ة الوضع

ٌ ةالث ٌشارك فٌها ة التعلٌمٌة، و نشط المعلم العملٌمنتجة، فٌ الثة السابقة حٌن تتفاعل فً هدف

المتعلم بانٌا معرفته محصال المعلومات والمهارات والكفاٌات، ومستثمرا ما حصله فً 

وضعٌات الحٌاة المتنوعة
(2)

. 

فً مجملها قابمة من خالل تفاعل هذه األطراؾ  وبهذا فإن العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة        

ن هذه األطراؾ دون أن ٌستعٌن مع بعضها البعض، وال ٌمكن أن تقوم قابمة أي طرؾ م

 باالستمرار والدٌمومة. باآلخر نظرا الت صافها

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 243ص  جمانة عبٌد،  المعلم إعداده تدرٌبه كفاٌاته، (1)

 .20ص  ،2جاللؽة العربٌة ، أنطوان صٌاح ، ةتعلمٌ (2)
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 أهداف عملية التعليم: (4

إن المكانة التً حظٌت بها اللؽة العربٌة فً القرآن الكرٌم أكسبتها منزلة عظٌمة لم         

ها تقوى وتضعؾ حسب مدى اهتمام المتعلمٌن والمجتمع بهذه تصلها أي لؽة فً العالم لكن  

تعلٌمها ألن لذلك ال بد للمعلم أن ٌتعرؾ على هذه اللؽة وعلى أهداؾ اللؽة المتمٌزة؛ 

العربٌة فً مدارسها لم ٌكن بصٌؽة ؼٌر مقصودة، وإنما حدث وفق مرجعٌة تدرٌسه للؽة 

 وفٌصٌؽها المعلم بنفسه،  لوكٌةأما األهداؾ الس ة،هادفة بأهداؾ عامة وأخرى خاص  

خارجها حجرة الدراسة أو ٌعمل على تحقٌقها داخل ٌستنبطها من الدرس أو الموضوع و
(1)

. 

 ة:   غة العربيّ األهداف العامة لتعليم اللّ  أ(

األهداؾ العامة ألي مادة دراسٌة عادة من األهداؾ التربوٌة العامة للتربٌة  تشتق          

 والتعلٌم والتً ٌمكن إٌجازها كما ٌلً:

 مساعدة الفرد على التنمٌة الشاملة جسمٌا وعقلٌا، وفلسفٌا واجتماعٌا، وخلقٌا.  (1

 السامٌة.بالقٌم الروحٌة والمبادئ باللؽة العربٌة، و  العمل على تنمٌة روح االعتزاز (2

 تنمٌة أسالٌب التفكٌر العلمً المختلفة لدى المعلمٌن، وربطها بمشكالت حٌاتهم. (3

تنطبق على جمٌع  هذه األهداؾ، وتوجٌه المتعلمٌن كل حسب قدراته واهتماماته  (4

بمادة معٌنةتختص  مواد الدراسة دون أن
(2)

. 

 ة:غة العربيّ األهداف الخاصة لتعليم اللّ  ب(

ٌشار لهذه األهداؾ الخاصة باألهداؾ التعلٌمٌة، حٌث ترتبط      
 
 بمقرر دراسً معٌن أو 

ح ما ٌجب أن ٌتعلمه المتعلم من  د بدقة وتوض  بوحدة تدرٌسٌة، وهً أهداؾ قصٌرة األمد تحد 

ل األهداؾ إلى وضع سلوك نوعً ٌحدد األداء النهابً الذي ٌصدر  راسة حٌث تتحو   هذه الد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .43ٌنظر، طرق تدرٌس اللؽة العربٌة، زكرٌا إسماعٌل، ص (1)

    .48، صالمرجع نفسه ( 2)
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عن التالمٌذ الذٌن ٌنجحون بتعلم السلوك المطلوب 
(1)

، كما ٌمكن أن نقول أن تدرٌس هذه 

ربٌة استعماال صحٌحا نطقا على استعمال اللؽة العالمٌذ القدرة ٌساعد على اكتساب الت  المادة 

عد على صٌاؼة تساً التعرؾ على ما هو مطلوب قٌامه، كما ، وبالتالوكتابة وقراءة

، وعلى صٌاؼة أسبلة التقوٌم بطرٌقة سهلة وبسٌطةاألهداؾ التعلٌمٌة وتجزبتها
(2)

. 

استطاع التربوٌون ام ٌة بشكل عرببأهداؾ الت   ابقة الذكر، وباالستعانةاألهداؾ الس  من         

 صٌاؼة أهداؾ كل مرحلة تعلٌمٌة، بحٌث ٌراعً فً هذه الصٌاؼة مستوٌات التالمٌذ، و

 ٌلً: وٌمكن إٌجاز أهداؾ كل مرحلة كما  مراحل نموهم، ومطالبهم فً هذه المرحلة،

 ة: غة العربية في المرحلة االبتدائيّ أهداف تدريس اللّ ج(

إن الطفل منذ بداٌة حٌاته ٌتعلم أنماط السلوك المختلفة، وٌعبر عن كل منها بلؽته  (1

التً اكتسبها بالتقلٌد والمحاكاة تارة، وبالتعلٌم تارة أخرى، لكن ما أن ٌأتً إلى 

األولى  رات التً تصلح ألن تكون اللبنةاوهو محمل بهذه األلفاظ والعبالمدرسة 

على صقل هذه األلفاظ التً ٌؽلب علٌها الطابع العامً،  ستعمللتنشبته اللؽوٌة، فإنها 

  الصحٌحة والمالبمة. ووضعها فً األماكن

تزوٌد التلمٌذ بالثروة اللؽوٌة المناسبة، وتدرٌبه على تذوق النصوص األدبٌة حتى  (2

 .ٌتكون لدٌه اإلحساس بالجمال بالدرجة التً تناسبه

للقراءة والكتابة، حتى ٌتسنى له التعبٌر  تعمل على تزوٌد التلمٌذ بالمهارات األساسٌة  (3

عنها بهذه المهارة
 (3)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طرابق تدرٌس األدب والبالؼة والتعبٌر بٌن التنظٌر والتطبٌق، سعاد عبد الكرٌم الوابلً، دار  (1)

 .142، ص2004، 1الشروق، عمان، ط

عباد مسعود،  باألهداؾ والمقاربة بالكفاءات، محمد بن ٌحً زكرٌا،التدرٌس عن طرٌق المقاربة  (2)

 .51، ص2006،د.ط ، الجزابر المعهد الوطنً لتكوٌن مستخدمً التربٌة وتحسٌن مستواهم،

 .52طرق تدرٌس اللؽة العربٌة، زكرٌا إسماعٌل، ص (3)
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 :انويةة و الثّ المرحلتين االعداديّ  د( أهداف تدريسها في

 علٌمتٌن تزداد قدرات هذا المتعلم لذلك: فً هذه المرحلتٌن الت          

ق الن صوص و التمٌٌز بٌن مراتبها و  (1 ٌجب أن ٌصبح قادرا من خاللها على تذو 

 ادراك مواطن الن قد فٌها، و جعلها وسٌلة لفهم القرآن و السن ة و ادراك مبادبهما.

مات حضارته و األخذ بها.   (2  االعتزاز بمقو 

ا ٌعرض له من ألفاظ صعبة عواعد اللؽوٌة و النحوٌة و الكشؾ حسن استؽالل الق  (3 م 

 . (1)فً المعاجم

لة لبعضها البعض،          كما أن   ومن ذلك كل ه نستنتج أن  هذه األهداؾ التعلٌمٌة مكم 

ٌ ة و االعدادٌة نجدها أٌضا تنطبق على أهداؾ  الفروق الموجودة بٌن المرحلتٌن االبتداب

ٌ ة، كما ٌجب أن ٌكون المعل مون على اط الع بهذه األهداؾ لكً ٌتم   المرحلة الثانو

الت درٌس وفق هذه األهداؾ و العمل على تحقٌقها لتجسٌد الكفاءة، و التخطٌط الهادؾ 

، و المعل م فً ضوء ذلك كل هلبناء موضو ٌ ة  ع الدرس التربوي  ٌستعٌن بوسابط تعلٌم

ٌ ة.    تمناسبة  ته التعلٌم  ساعده على اتمام مهم 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .53طرق تدرٌس اللؽة العربٌة، زكرٌا إسماعٌل، ص (1)
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 ة.غة العربيّ اللّ ة في تدريس اني: الوسائل المعينالمبحث الثّ 

ة فً العملٌة التعلٌمٌة حقٌقٌة ملموسة تمتد إلى مختلؾ المواد أهمٌة الوسابل المعٌن إن           

الدراسٌة، ومنها بطبٌعة الحال اللؽة العربٌة، لذلك ال بد من التعرؾ على هذه الوسابل
(1)

التً 

تاج المناهج نة مجاالت من خالل عملٌات إإلى عد   تمتدٌع بل اأصبحت حدٌث الجم

التعلٌمٌة
(2)

أن تشمل هذه الوسابط إلى حد كبٌر مالبمة مستوى التعلٌم الذي ٌقوم ٌجب  ذلكل ،

ومن أمثلتها:  ٌذ الذٌن ٌتعلمون داخلهابه المعلم فً حجرة الدراسة والجوانب الشخصٌة للتالم

راسًوتنوٌع العمل فً الفصل الد   التعلٌم الفردي
(3)

ومن ذلك ٌمكن أن نضع مفهوما  ،

  ٌ  .ةواضحا لهذه الوسابط التعلٌم

 مفهوم الوسائط البيداغوجية: (1

دت المفاهٌم حول مفهوم الوسابل التعلٌمٌة ـ البٌداؼوجٌة ـ وتنوعت باختالؾ لقد تعد          

المعلم على تفهٌم التالمٌذ من  الوسٌلة كل ما ٌستعٌن به نثٌن والتربوٌٌن ألاصطالحات الباح

مختلفة وسابل توضٌحٌة
(4) 

بشرٌة أو ؼٌر بشرٌة تعتبر مصدر من مصادر كانت سواء 

نقل رسالة ما إلى المتعلم، وٌسهم استخدامها بشكل وظٌفً فً تحقٌق  على التعلم التً تعمل

 أهداؾ التعلم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)
 طرق تعلٌم اللؽة العربٌة فً التعلٌم العام، جاسم محمود الحسون، حسن جعفر خلٌفة، منشورات  

 .273، ص1996، 1جامعة عمر المختار البٌضاء، لٌبٌا، ط

الوسابط المتعددة تصمٌم وتطبٌقات، محمد حسٌن بصٌوص، أٌمن شاكر نصر هللا، رامً مصطفى  (2)

 .05، ص2004ط ،د ـ الٌازوري، األردن، محمد، نبٌل محمود عطٌة، دار 

سلسلة المعلم الناجح ومهاراته األساسٌة مفاهٌم ومبادئ تربوٌة، علً راشد، دار الفكر العربً،  (3) 

 .160، ص1999 - 1419 ،1القاهرة، ط

 هٌم، دار المعارؾ، القاهرة،فً طرق التدرٌس الموجه الفنً لمدرسً اللؽة العربٌة، عبد العلٌم إبرا (4)

 .432، ص1991، 14ط
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عنصر من عناصر « ها:حها على أساس أن  فها وٌوض  ٌعر   »  توفٌق مرعً« كما نجد        

(1) » موقؾ تعلٌمً معٌنفً وحل المشكالت التعلٌمٌة نظام شامل لتحقٌق أهداؾ الدرس 
. 

عملٌة كل أداة ٌستخدمها المعلم لتحسٌن « فنجده قد اعتبرها: » مصطفى بدران « اأم        

و تعوٌدهم أو تدرٌب األطفال على المهارات أم لتوضٌح المعانً أو شرحها التعلم والتعلٌ

(2) » على األلفاظ والرموز واألرقامأساسا دون أن ٌعتمد المعلم  على العادات
. 

وهذا ٌعنً أن الوسٌلة التعلٌمٌة جزء ال ٌتجزأ من عملٌة التعلٌم، فهً تتضمن كل       

ب التً تستخدمها الحواس، والتً تساعده على تحسٌن عملٌة التعلم والتعلٌم الطرق واألسالٌ

 داخل الصؾ وخارجه.

ال قد اعتمدت تسمٌتهال        بعض الرواد األوابل من المربٌن من حٌث  من طرؾ أو 

ال  التً كانت تخاطبهاعلى الحواس  استخدامها بعد ذلك ثم  التعلٌم البصريبفسمٌت أو 

 ةعتمدمظهرت لها تسمٌة أخرى سمٌت بوسابل التعلٌم السمعً البصري  ثم  التعلٌم السمعً ب

ألن ها أهملت بقٌة الحواس، ثم سمٌت بعد  ةتعد قاصر هذه التسمٌات الحاستٌن معا إال أن  على 

 ذلك بالوسابل الحسٌة والوسابل اإلدراكٌة.

نات للتدرٌس أو معٌنات للتعلٌم وفً المرحلة الثانٌة اعتبرت هذه الوسابل معٌ        

كل حسب تدرٌسهم، ولكن بدرجات متفاوتة   وسمٌت بذلك ألن المعلمٌن استعانوا بها فً

أما فً المرحلة الثالثة فقد  ا، وبعضهم لم ٌلجأ إلى استخدامها،مفهومه لهذه المعٌنات وأهمٌته

االهتمام بجوهر العملٌة  سمٌة على اعتبار أنها وسابل لتحقٌق االتصال، ومنها بدأوضعت الت  

التعلٌمٌة
(3)

.  

 وفً ضوء ما سبق ٌمكن القول أن الوسابل التعلٌمٌة هً تلك األدوات و الطرق        

فً المواقؾ التعلٌمٌة والتً ال تعتمد كلٌة على فهم الكلمات المختلفة التً ٌستخدمها المعلم 

 تسعى إلى تحقٌق هدؾ العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة.إن ما  والرموز واألرقام، و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11، ص2009إنتاج الوسٌلة التعلٌمٌة، ماجدة محمود صالح، دار ماهً، مصر، د ـ ط ، (1)

 .13المرجع نفسه، ص (2)

                                                                .05المرجع نفسه، ص (3)
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 تصنيف الوسائط التعليمية:( 2

ومن  واالستفادة منها، ر استخدامهاسٌٌبهدؾ تهناك محاوالت متعددة لتصنٌؾ الوسابل       

 :هذه التصنٌفات

 على أساس الحواس. ( أ

ٌنطلق هذا التصنٌؾ من أن الحواس هً منافذ التعلم، ولعل القرآن الكرٌم قد أشار إلى        

 ع  م  الس   م  ك  ل   ل  ع  ج  ا و  ب  ٌ  ش   ون  م  ل  ع  ت   ال   م  ك  ات  ه  م  أ   ون  ط  ب   ن  م   م  ك  ج  ر  خ  :) وهللا أ  قوله تعالىذلك فً 

ون (ر  ك  ش  ت   م  ك  ل  ع  ة ل  د  ب  ف  األ  ار و  ص  ب  األ  و  
(1)

. 

بصار )السمع واأل الى بمنافذ العلمده هللا تعا، فزو  فاإلنسان ولد وهو ال ٌعرؾ شٌب         

أنه  ً مجال استخدام الحواس فً التعلموقد أثبتت الدراسات فواألفبدة ( لكً ٌتعلم وٌعلم، 

 لمتعلمألن ان التعلٌم أفضل، وكان أثره أبقى، كلما زاد عدد الحواس المستخدمة فً التعلٌم كا

مما شاهده  40%مما شاهده،  30%مما سمعه،  20 %مما قرأه، 10%ٌستطٌع تذكر: 

 مما عمله . 90%مما رواه أو قاله،  70% وسمعه فً الوقت نفسه،

إن ممارسات المتعلم ونشاطاته المتعددة والهادفة تعطٌه القدرة  ومن هنا ٌمكن القول        

الكبٌرة على التذكر
(2)

 الوسابل الحسٌة على النحو اآلتً:وٌمكن تصنٌؾ هذه ، 

 سمعٌة: كالمحاضرات والتسجٌالت الصوتٌة حٌث تعتمد على حاسة السمع. ( 1

 بصرٌة: كالصور والرسوم، والمجسمات والشرابح، وذلك باالعتماد على حاسة البصر.( 2

ر هذه سمعٌة بصرٌة: كاألفالم الثابتة الناطقة، والسٌنما والتلفزٌون والتمثٌلٌات، وتعتب( 3

،العملٌات باالعتماد على الحاستٌن معا األساس الذي ٌتعلم عن طرٌقهما المتعلم
(3) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .78سورة النحل، اآلٌة  (1)

 .64التقنٌات التربوٌة تطورها تصنٌفاتها وأنواعها واتجاهاتها، خضٌر عباس جري، ص (2)

 .500صٌن أبورٌاش، زهرٌة عبد الحق، علم النفس التربوي للطالب الجامعً والمعلم الممارس، حس (3)
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إٌضاحها وفق هذا المخطط وٌمكن
(1)

: 

 الوسابل التعلٌمٌة                                        

 بصرٌة وسابل بصرٌة                              سمعٌة                        سمعٌة

 )حاسة البصر(                         )حاسة السمع(                 )البصر والسمع معا(

 مخطط تصنٌؾ الوسابل تبعا للحواس. :(01)شكل                            

 تصنيف على أساس إمكانية العرض:ب ( 

التسجٌالت  الثابتة و  األفالم و  لعرضها كالشرابح  تتطلب أجهزة معٌنة  ةمعروض مواد  (1

  الصوتٌة.

 ال تحتاج إلى أجهزة مثل: الرسوم، الصور والخرابط. مواد ؼٌر معروضة (2

 تصنيف على أساس خصائصها وإمكانياتها: ج(  

تلفاظ وحدها كالكتب و امواد لفظٌة تعتمد على األ (1  و الن شرات و المحاظرات. لمجال 

ٌ نات.  (2  مواد ؼٌر لفظٌة كالصور و الن ماذج و الع

مواد تجمع بٌن اللفظٌة و ؼٌر اللفظٌة  (3
(2.) 

 :د( تصنيف على أساس الخبرة التعليمية  

 هناك تصنٌفات كثٌرة تصنؾ الوسابل على أساس الخبرة التً تقدمها للمتعلم، ولعل      

 أشهرها:   

لذلك  تها، وصممعتمد فً تصنٌفه لها على أساس حسٌ: ا(E. DALE)تصنٌؾ دٌل ( 1

 درج من المحسوس إلى المجرد وصوال إلى الكلمةللت   "مخروط الخبرة"مخروطا سماه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .73إنتاج الوسابل التعلٌمٌة، ماجدة محمود صالح، ص (1) 

 .500صٌن أبورٌاش، زهرٌة عبد الحق، علم النفس التربوي للطالب الجامعً والمعلم الممارس، حس (2)
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ا المخروطهذالملفوظة، فأوضح فٌه مراحل إكتساب الخبرة التعلٌمٌة، كما هو مبٌن فً 
(1)

 

 اآلتً:

              .مستوى التجرٌد                                         .الستماع و القراءةا  

 الرموز                                                     

 اللفظٌة                                                     

 الرموز المربٌة                                                

 نما السٌ                                                   

 التلفزٌون                                                                              

 المعارض والمتاحؾ                                                                                                                             .المالحظة    

 الزٌارات المٌدانٌة                                              

 العروض التوضٌحٌة                                              

 الخبرات الممثلة                                      .العمل

 .الواقع                                           الخبرات المباشرة                                            

 

 .مخروط الخبرة التعلٌمٌة : (01)شكل                                 

لقد اشتمل  هذا   المخروط على  ثالثة  مجموعات ، حٌث ٌبدأ بالتدرج من مستوى الواقع إلى       

والقراءة(، ولكل  منها خبرات تتعل ق مستوى االستماع  المالحظة و ،مستوى العمل) المجرد

 بهذه المستوٌات.

امال وجامعا لقد حاول "محمد علً السٌد" أن ٌنشا تصنٌفا شتصنٌؾ محمد علً السٌد:  (2

 السمعٌة لكل ماالوسابل فصلة فتضم نت على أساس أن الحواس منللوسابل التعلٌمٌة فصن فت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .501علم النفس التربوي للطالب الجامعً والمعلم الممارس، حسٌن أبورٌاش، زهرٌة عبد الحق، ص(1)
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 ٌسمع من األجهزة السمعٌة وكل ما ٌسمعه اإلنسان، والبصرٌة ما ٌكتب على اللوحات 

 صرٌة، ما ٌكتب على المطبوعات، المعارضالتعلٌمٌة، ما ٌعرض على أجهزة الوسابل الب

ا وؼٌر ذلك مم م على خشبة ما ٌقد  مواد التعلٌمٌة السمعٌة البصرٌة فالا ٌراه اإلنسان أم 

مهالمسرح، وما ٌعرض بواسطة هذه  الناس، وكل ما ٌراه  الوسابل، وما ٌشرحه أو ما ٌقد 

 .وٌسمعه اإلنسان

ا إذا كانت         المحسوس، المالحظة المحسوسة  العملالحواس متصلة فتضم    أم 

 .(1) التحلٌل العقلً )الرموز المصورة والمجردة(و

أنهم اتفقوا على استخدامها فً  إال  تصنٌفهم لها  بالرؼم من اختالؾ هؤالء العلماء فً     

 العملٌة التعلٌمٌة باألسلوب الناجح والتصمٌم األفضل لٌسهل استعمالها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .75ص ضٌر عباس جري، خ التقنٌات التربوٌة، (1)
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 عليمية وأسباب استخدامها:د للوسيلة التّ التصميم الجيّ  (4

 ال للوسيلة:صميم الجيد واالستخدام الفعّ التّ أ(

لتصمٌم هذه الوسٌلة وجعلها مالبمة لمستوى قدرات التلمٌذ ٌنبؽً على المعلم أن        

 اختٌار هذه الوسابل أوال بحٌث تكون مرتبطة مع أهداؾ الدرس وأسالٌب التدرٌس. نٌحس

 ة:أسس اختيار هذه الوسائل التعليميّ  (1

 ٌلً:نذكر من بٌن هذه األسالٌب المالبمة لطرق التدرٌس والوسابل ما       

 أن ٌختار طرق التدرٌس والوسابل فً ضوء األهداؾ التعلٌمٌة المحددة. (أ 

 أن تكون فً ضوء اإلمكانات الزمنٌة والمادة المتاحة.  (ب 

 ٌنبؽً على المعلم أن ٌشعر التالمٌذ بأهمٌة الخبرات الجدٌدة بالنسبة إلٌهم. (ج 

 ٌق أهدافها.تحقٌشارك الجمٌع فً حت ى  أن تكون مناسبة لمستوى التالمٌذ وقدراتهم (د 

اه المستقبل وتعٌق حصر الوسٌلة التعلٌمٌة واالقتصاد فٌها ألن كثرتها تشتت انتب (ه 

متابعة الرسالة
 (1)

. 

 تصميمها: (2

سندرج فٌما ٌلً توصٌات حول التصمٌم الجٌد واالستخدام الفعال لهذه التقنٌات لتحقٌق       

 األهداؾ التعلٌمٌة:

 :معالجة الموضوع (أ 

م ، فٌقد  ٌتم ذلك من خالل التركٌز على ما هو مطلوب من المتعلم أن ٌتعلمه وٌتقنه      

  هم لها.بأكثر من طرٌقة أو وسٌلة وبمعدل ٌتناسب مع مدى فهم الت علٌمً المحتوىالمعل م 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
(1)

هـ ـ 1428، 1القاهرة، جمهورٌة مصر العربٌة، طالمناهج، إبراهٌم بن عبد العزٌز الدعٌلج، دار  

  .32م، ص2007
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 القدرات الذهنٌة للمتعلم:ب(  

 المنخفضةلذهنٌة اذوي القدرات من ٌنبؽً فً هذا الوضع مراعاة خصابص المتعل مٌن      

عرض إلى احترام مستواهم، و الموقؾ التعلٌمً المعلم فً هذا حٌث ٌسعى المرتفعة، و 

 .مع مدى فهم المتعلمٌنهذه الوسٌلة 

 :عناصر التقدٌمج(

تعمل على ف عالً ومثٌر الهتمام األفراد، تشوٌقهذه الوسٌلة ذات  ٌنبؽً أن تكون      

 .(1)فاعلٌة استخدامها ةدازٌقدرة المتعلم على تذكر ما تعلمه وعلى  زٌادة

 األلوان:د(

لتفرقة تستخدم األلوان إذا كان ٌراد من المتعلم أن ٌتقن مهارة فردٌة أو ضمن مهارة ا      

 دورا هاما فً زٌادة دافعٌة الطالب وزٌادة تركٌزهم.بٌن األشٌاء، فتلعب 

 االنتباه:هـ(

وأن  الحقابق التعلٌمٌة الوسابل التً تعالجأن ٌراعً التنظٌم للعناوٌن فً  لمستخدمٌنبؽً ل    

المتعلم استخدام بعض اإلشارات المربٌة واأللفاظ البسٌطة التً تجذب انتباهى إلٌعمد 
(2)

.  

 مبررات استخدام هذه الوسائط التعليمية: (3

استخدام المعٌنات التعلٌمٌة فً مواقؾ التعلٌم أصبح ضرورة تربوٌة نتٌجة لالنفجار أ( 

لخبرات الفرصة  إلتاحةالمعرفً والتكنولوجً، وتعدد مصادر المعرفة وأوعٌتها، وذلك 

 بٌن شٌبٌن.صلة المتنوعة ومواقؾ مختلفة ٌنتقل فٌها التلمٌذ من نشاط إلى آخر، ومن إدراك 

 ب(تقدٌم حقابق هادفة ذات معنى وإثارة اهتمامه له.

 ج(العمل على تعزٌز الخبرة اإلنسانٌة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .26إنتاج الوسابل التعلٌمٌة، ماجدة محمود صالح، ص (1)

 .27المرجع نفسه، ص (2)
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مفهوم واضح فً الذهنح لكل معنى باستخدام الوسابل التعلٌمٌة ٌصب د(
(1)

. 

 : م ة التعلفي تحسين عمليّ دام الوسيلة التعليمّية أهداف استخ (4

التعلٌمٌة من إحدى الطرق الهامة التً تؤدي للوصول إلى تعلم متقن  تعد هذه الوسابط     

أحسن اختٌارها واستخدامها فً الوقت المناسب، فقد تحولت العملٌة التعلٌمٌة داخل  اإذ

الصؾ وخارجه إلى نشاط له أهداؾ ونتابج تخضع للقٌاس والتقنٌن، حٌث نجد الباحث 

 ( ٌقول:Jonnamos cominiusفاكً )األجنبً كومٌنوس التشٌكوسلو

ا كان ذلك ممكنا، ولتبدأ المعرفة دابما من ب أن ٌوضع كل شًء أمام الحواس كل م" ٌج

الحواس "
(2)

ٌضاح لتقرٌب األفكار ٌستخدمون وسابل اإل فالناس فً كل شؤون حٌاتهم ،

 ٌن.ٌح ما ٌرٌدون إٌصاله إلى المستمعتوضوالمفاهٌم و

 بعض الخبرات التً تثٌر اهتماماته وتحقق أهدافه.ٌكتسب التلمٌذ من خالل استخدامها  أ(

 كتساب الخبرة وقدرته على التأمل،تساعد على زٌادة مشاركة التلمٌذ االٌجابٌة فً ا ب(

مٌذالعلمً للوصول إلى حل للمشكالت،وهذا الستثارة النشاط الذاتً للتل وإتباع التفكٌر
(3)

 . 

استؽالال أمثل سواء كانت سمعٌة أم  بوسع المدرس الذي ٌستخدم الوسٌلة التعلٌمٌة ج(

 حصول على مستوى تعلٌمًبصرٌة أن ٌوفر خمسٌن بالمابة من وقت الحصة، مع إمكانٌة ال

هذه الوسابل تسعى إلى تحقٌق أهداؾ تربوٌة ن  فإ أحسن وأرقى، وبذلك
 

األهداؾ  تتلخص فً

األهداؾ  ، وصحٌحاالتً تساعد المتعلم على إدراك المفاهٌم وتوظٌفها توظٌفا  ٌةالمعرف

 منها. أمام المتعلم للمقارنة بٌن ما تحتوٌه، وما ٌتوفر لدٌه الوجدانٌة التً تتٌح الفرص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة )مزٌد 4رٌة اللبنانٌة، القاهرة، طتعلٌم اللؽة العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق، حسن شحاتة، الدار المص (1) 

 .405، صم2000قحة(، ومن

 .432فً طرق التدرٌس، الموجه الفنً لمدرسً اللؽة العربٌة، عبد العلٌم إبراهٌم، ص (2) 

 .202نظرٌات التعلم وتطبٌقها فً علوم اللؽة، عبد المجٌد عٌسانً، ص (3)
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 عليم.تقنية الكتاب المدرسي المستخدمة في التّ  الث:المبحث الثّ 

الوسابل التعلٌمٌة ارتضٌنا أن نقدم فً هذه الدراسة جانبا  نظرا للتمٌز الذي تحظى به    

مهما من جوانبها وهو الكتاب المدرسً الذي ٌعد أهم وسٌط تعلٌمً ٌعتمد علٌه المعلم 

 والمتعلم فً تحصٌل التعلم.

 الكتاب المدرسي وعملّيات تأليفه .( 1

 مفهوم الكتاب المدرسي: أ(

ثر الوسابل البصرٌة  المعتمدة فً التعلٌم واألقل كلفة ٌعتبر الكتاب المدرسً من أك         

من حٌث تكلفتها واألؼنى ثراء من حٌث المعارؾ، وٌحظى باألهمٌة القصوى فً العملٌة 

المادة التعلٌمٌة المطلوبة التً  التعلٌمٌة التعلمٌة هذا ألن  الكتاب هو المعجم الذي ٌحوي

د مها بشكل مبسط وفق منهاج محد  ٌقد 
(1)

إال  أن ه فً نفس الوقت ٌشمل الموضوعات ، 

وذلك ألجل تنمٌة مهارات القراءة  ،ٌدرسها التلمٌذ بالمدرسة وؼٌرها المتصلة بالمواد التً

إلى جانب هذا فإن  هناك ثالثة أنواع من الكتب )الكتاب الدراسً النظري، .(2) األساسٌة

(المهنً فً التعلٌم والتدرٌبوآخر ٌستخدم الكتاب الدراسً العملً 
(3)

 . 

وهذا ٌعنً أن الكتاب عنصر مكمل وأساسً إلٌصال فحوى الرسالة اللؽوٌة التً ٌسعى      

المعلم تدرٌسها وفق الهدؾ التربوي
(4)

م لنا الخبرات      الموجود فً المنهاج ،هذا الذي ٌقد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .208نظرٌات التعلم وتطبٌقاتها فً علوم اللؽة، عبد المجٌد عٌسانً، ص (1)

معجم علم النفس والتربٌة، عبد العزٌز السٌد، فؤاد حطب، محمد سٌؾ الدٌن فهمً، الهٌبة العامة  (2)

 .80، ص1984لشؤون المطابع األمٌرٌة، القاهرة، د ـ ط ، 

 .37، صسمٌح جابر المواد التدرٌبٌة،دلٌل إعداد البرامج و (3) 

 .158نظرٌات التعلم وتطبٌقاتها فً علوم اللؽة، عبد المجٌد عٌسانً، ص (4)
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مساعدتهم  التربوٌة و المعرفٌة التً تتٌحها المدرسة للتالمٌذ داخل حدودها أو خارجها بؽٌة

رة على نمو شخصٌتهم فً جوانبها المتعددة نموا ٌنسجم و األهداؾ المسط 
(1)

. 

ومن الكتب المساندة له الكتاب المدرسً الخاص بالطالب، وكتاب المعلم وٌسمى دلٌل     

استخدام الكتاب أو دلٌل المنهاج،و قد ٌستخدم أحٌانا: كراس الطالب أو دلٌل الطالب العملً، 

أو الكتاب التطبٌقً، ومن األدلة الخاصة أدلة الوسابل التعلٌمٌة التعلمٌة، وأدلة التجارب 

  ٌ ة وكتب حل التمارٌن النموذجٌة... وؼٌر ذلك من التسمٌات االعتبارٌة التً ٌشتق المخبر

اسمها من الهدؾ
(2)

إلى جانب الوثٌقة المرافقة له التً تعد  سند من المبادئ المنهجٌة  ،

واألسس التربوٌة التً ٌنبت علٌها هذه المناهج، وتقدم للمعلم معالم تساعده ترجمة األهداؾ 

ٌن المقررة إلى وضعٌات تعلمٌة مالبمة لمستوى المتعلمٌن، وتقترح علٌه المسطرة والمضام

أدوات تساعده على تقٌٌم أدابهم
(3)

. 

لٌل كتٌب ٌعد لمساعدة المعلم لٌعد  له معالم المنهجٌة المت بعة لتدرٌسه وهذا ٌعنً أن الد        

رة . ٌ ة المسط  ٌ نة وفق األهداؾ التربو ة مع  ماد 

 عمليات تأليف الكتاب:  ب(

 ا على عدة عملٌات ما حتى تعلٌمهمتشتمل مادة كل من الكتاب والدلٌل من بدء تألٌفه       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تقٌٌم مدى تحقٌق المقاربة بالكفاءات ألهداؾ المناهج الجدٌدة فً إطار اإلصالحات التربوٌة حسب( 1) 

لوكٌا الهاشمً، جامعة قسنطٌنة، د/ المرحلة االبتدابٌة، قراٌرٌة حرقاس وسٌلة، إشراؾ معلمً ومفتشً 

  .13، ص2010ـ  2009الجزابر، د ـ ط ،

 .158نظرٌات التعلم وتطبٌقها فً علوم اللؽة، عبد المجٌد عٌسانً، ص (2)

 اللجنة الوطنٌة للمناهج بمدٌرٌة التعلٌم الوثٌقة المرافقة لمناهج السنة الخامسة من التعلٌم االبتدابً، (3)

 .200، ص2012ـ  2011األساسً، الدٌوان الوطنً للمطبوعات المدرسٌة، الجزابر، د ـ ط، 
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 ٌقوم بها كاتبها، ومن هذه العملٌات: 

 عملٌات توسٌع المادة من خالل إقراءها وذكر التفاصٌل.  (أ 

 المادة السابقة والالحقة.بعملٌة تنسٌق المادة من خالل عملٌات الربط بٌن  (ب 

عملٌة تعمٌم المادة من خالل إعطاء ملخص لها فً نهاٌة كل وحدة وكل  (ج 

 موضوع.

 عملٌة تطبٌق المادة من خالل األنشطة وإثارة النقاش. (د 

 عملٌة تقٌٌم تعلم المادة من خالل األسبلة.  (ه 

عملٌة تقوٌم المادة من خالل تصوٌب األخطاء فٌها (و 
(1)

. 

وهذا ٌعنً أن الكتاب المدرسً ٌحتاج إلى تركٌز أكثر من ناحٌة تألٌفه، بحٌث ٌصاغ     

لل الذي ٌوقع متعل مٌه فً الخطأ، ألن  هذه العملٌات من  بمنهجٌة علمٌة صاببة بعٌدة عن الز 

 أولى المهام التً ٌجب أن ٌعتمدها كل باحث أو كاتب لكتابة منهجه العلمً. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .160نظرٌات التعلم وتطبٌقاتها فً علوم اللؽة، عبد المجٌد عٌسانً، ص (1) 
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 نات الكتاب المدرسي:مكوّ (2

ٌرتبط هذا الذي ج الدراسً هً نفسها مكونات الكتاب، اهاعتبار مكونات المن ٌمكن       

الثانً من عناصر المنهاج كنظام، كما ٌرتبط الدلٌل باألنشطة العنصر  بمحتواه الذي ٌشكل

نظاما فإن عناصره ل إذا كان ٌمث  اج،أما الكتاب هالث من عناصر المنالعنصر الث  تمثل  التً

 تمثلت على النحو اآلتً:

 األهداف: أ(

اس المنهاج، وهناك من ٌضعها على توجد األهداؾ بمستوٌاتها المختلفة فً كر       

أي فً الكتاب نفسه مستوى الوحدات،
(1)

هذه الوحدات بداللة األهداؾ ، وٌتم اختٌار محتوى 

 نتاجات التعلم الثالث:التً تشتمل على 

 لمعرفً اإلدراكً.تاج االن   (1

 تاج الوجدانً االنفعالً.الن   (2

حركًً فستاج األدابً الن  الن   (3
(2)

 . 

 المحتوى:ب( 

المعلومات ومهارات واتجاهات، وتعرض ل المحتوى ما اشتمل علٌه الكتاب من ٌمث         

 :وذلك من خالل ٌسهل معه تعلم المادة،الذي  شكلالب

من خالل سهولة إجراء العملٌات العقلٌة  االهتمام بالعالقات بٌن أجزاء المادة أو (1

 .المختلقة علٌها

كون المادة منظمة تنظٌما منطقٌا تنطلق من المفاهٌم ثم المبادئ والتعمٌمات أو أن ت (2

 ومعلمو من ال بتنظٌمها تنظٌما سٌكولوجٌا، تبدأ من السهل إلى الصعب، العكس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                     172لوم اللؽة، عبد المجٌد عٌسانً، صنظرٌات التعلم وتطبٌقاتها فً ع (1)

 .173ٌنظر، المرجع نفسه، ص (2)
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ءن الكل إلى الجزإلى المجهول، وم
(1)

. 

سهل تعلم الطلبة تعلما ذاتٌا من خالل تجزبة المادة على المحتوى أن ٌ ٌنبؽًكما  (3

بمجموعة تدرٌبات وتمرٌنات وأمثلة  خالل إثراءهاإلى مجموعة أجزاء، ومن 

 الجارٌة. البٌبة، بحٌث تكون موجهة نحو األحداثوأسبلة وأنشطة ترتبط ب

  نشطة:األ ج(

 تعلٌمٌة ،كما تظهر وحدةفً نهاٌة كل موضوع، أو و ترد األنشطة فً ثناٌا الكتاب        

أو بالعمل فً  اسة ما،درب ٌجري تجربة، أو ٌقوم األنشطة عندما ٌطلب من المتعلم أن

 .ذلك وؼٌرأمشروعات تعاونٌة 

 قويم: التّ  د(

مخرجات، وأهم مدخالت الكتاب هو المعلم، وننظر إلٌه  إن لكل نظام مدخالت و       

لطالب الذي تحققت لدٌه األهداؾ المتوخاةر للتعلم، أما مخرجاته فهو اٌسكمنظم، وم
(1)

، لكن 

إذا علمنا أن المنهاج ٌركز على األهداؾ األساسٌة، فإن الكتاب ٌرتكز على المحتوى، أما 

الدلٌل فٌركز على األنشطة
(2)

أن ٌهتم كثٌرا بالتقوٌم  للمعلم لىٌنبؽً عوعلى هذا األساس ، 

ظهر على شكل أسبلة مقال، أو على شكل أسبلة من حٌث األسبلة، واالختبارات التً ت

المادة، أو فً نهاٌات الموضوعات أو على شكل تدرٌبات أو تمرٌنات فً ثناٌا موضوعٌة، 

والوحدات
(3)

. 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   ٌ                                      .166علم وتطبٌقاتها فً علوم اللؽة، عبد المجٌد عٌسانً، صات الت  نظر

 .167ٌنظر، المرجع نفسه، ص (2)

 .20عٌلج، صالمناهج، إبراهٌم بن عبد العزٌز الد   (3)
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 ـ عالقة الكتاب المدرسي بالمنهاج:4

عد اٌىرة اٌّدزس١ح ذسخّح ٌٍّمسزاخ اٌدزاس١ح ِرضّٕح ٌّحرٜٛ إٌّا٘ح ٚاٌد١ًٌ عّال ذ        

تّمرضا٘ا، تح١ث ذؤثس فٟ عًّ اٌّدزس ٚاٌّرعٍُ، ٌرٌه ٠دة أْ ٠عٕٝ ترأ١ٌف ٘رٖ اٌىرة 

 ٓ ف١ّا ٠ٍٟ:ّفرىٚزتطٙا تٙرٖ اٌّسرٕداخ اٌضسٚز٠ح، أِا عٓ عاللاذٙا 

ّح ٌّسرٜٛ اٌطٍثح وافح، ِٚحممح ٌٍستظ ٠ٕثغٟ عٍٝ اٌىرة اٌدزاس١ح أْ ذىْٛ ِالئ (أ 

 خر تع١ٓ االعرثاز خ١ّع األ٘داف اٌرست٠ٛح.ؤاٌّدرّع، ٚأْ ذ ث١ك ت١ٓ اٌّدزسح ٚاٌٛ

ذعد ٘رٖ اٌىرة ِٓ اٌٛسائً األساس١ح اٌرٟ ذعثس عٓ إٌّٙح ٚذعىس أ٘دافٗ، فٟٙ أداج  (ب 

 اٌّرعٍُ. ٚفٟ ٠د اٌّعٍُ أ الدٔا خاصح، سٛاء وأدِّٙح فٟ اٌع١ٍّح اٌرع١ّ١ٍح فٟ ت

اٌىراب اٌّدزسٟ خاصح وراب اٌٍغح اٌعست١ح ِٓ أوثس اٌٛسائً اٌرع١ّ١ٍح فاع١ٍح ٚوفاءج   (ج 

فٟ ِساعدج اٌّدزس ٚاٌطاٌة فٟ أداء ِّٙرٙا فٟ اٌّدزسح
(1)

. 

أّٔاط  اٌصٛزج اٌرٕف١ر٠ح ٌٍّٕٙح، إذ ٠عًّ عٍٝ إخساج اٌّادج اٌٍغ٠ٛح فٟ  ٠ّثً  اٌىراب (د 

 ٌٙا أْ ذحمك أ٘داف إٌّٙح اٌد٠ِٕٟٓ اٌّٛضٛعاخ ٚاٌثٕاء ٚاٌص١اغح ٠رسٕٝ 

اٌٟ ذثسٞ ِعازف ٚخثساخ ٚتاٌر   اٌعصسٞ، ٚ ٚاٌسٍٛوٟ االخرّاعٟ ٚاٌٛطٕٟ ٚ

اٌطاٌة األساس١ح
(1)

. 

هذا الكتابأن ٌشتمل فمن الضروري  لهذا     
(1)

على جمٌع مفردات المقرر أو المحتوى 

 و وسعه بشكل ٌلبً حاجات المتعلمٌنٌمن جهة، وأن ٌثري هذا المحتوى و كحد أدنى

، بحٌث تتكامل محتوٌات هذا  ة أخرىعون من جهٌقدراتهم إلى أقصى ما ٌستط مٌولهم، و

الكتاب مع محتوٌات الكتب السابقة فً المادة نفسها تكامال عمودٌا، إلى جانب تكاملها مع 

 ه تكامال أفقٌا.محتوٌات الكتب األخرى الموازٌة ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
(1)

 ٠ٕظس، ِٕا٘ح اٌٍغح اٌعست١ح ٚطسق ذدز٠سٙا، سعدْٚ ِحّٛد اٌساِٛن، ٘دٜ عٍٟ خٛاد اٌشّسٞ، 

  . 122، ص2002، 1داز ٚائً ٌٍٕشس، عّاْ، ط    

 (2) 
 .                                     121ع١سأٟ، صٔظس٠اخ اٌرعٍُ ٚذطث١ماذٙا فٟ عٍَٛ اٌٍغح، عثد اٌّد١د 
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 ة:صوص وعالقتها بالوسيلة التعليميّ طريقة تدريس النّ ( 5

تعد الوسٌلة التعلٌمٌة جزءا من الدرس إذا أحسن المعلم اختٌارها من حٌث الوضوح          

 وثٌقة  ات صلةألن ها ذ كل موقؾ تعلٌمً واإلتقان واختٌار الوقت المناسب الستخدامها فً

الطرٌقة والوسٌلة معا بطرٌقة تكاملٌة من أجل تحقٌق هذه  بطرق التدرٌس، إذ تعمل

األهداؾ التعلٌمٌة
(1)

. 

أن ٌخضع إلى النصوص األدبٌة فً كتاب القراءة ال بد  مثل هذه  تدرٌس كما أن           

 مهمٌن  معرفة أمرٌن إتباع طرٌقة معٌنة تساعده على إتمام مهمته التعلٌمٌة إذ ٌنبؽً علٌه

بسهولة وٌسر وهما هتقدٌممن ٌتصالن بالنص حتى ٌتمكن 
(1)

: 

تعنً اإلحاطة بزمن النص، ومكانه، ومعرفة قابله والمناسبة التً  معرفة جو النص: (1 

 قٌل فٌها، من شأن هذه المعرفة أن تهًء لنا تفهم النص وتذوقه بذوق العصر نفسه.

 ثالث جوانب:وتتضمن دراسة النص نفسه:  (2

الناحٌة اللؽوٌة والنحوٌة، وذلك بشرح المفردات والتراكٌب شرحا لؽوٌا ونحوٌا، وتفهم أ( 

 معانً الجمل والتراكٌب الصعبة.

صلة هذه األفكار ببٌبة األدب،  الناحٌة األدبٌة، وذلك بإبراز األفكار الواردة فٌه، وبٌانب( 

 عنها فً هذا النص. ، وعبرذلك توضٌح العاطفة التً أحسها األدٌبوك

ها ولٌنها وابتالؾ حروفها أو عرض أللفاظه من حٌث جزالتص وذلك بالت  أسلوب الن   ج(

ى النص، تنافرها، وقوتها وضعفها، كما ٌتعرض للتعابٌر المجازٌة والبٌانٌة، وأثرها عل

    .دون إلزام بقواعد معٌنة وٌأتً هذا من خالل الشرح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .62األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة، سمٌح أبو مؽلً، ص (1)

 .35، إبراهٌم بن عبد العزٌز الدعٌلج، صالمنهاج (2)
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 ـ دور الكتاب المدرسي:6

تنوعت فً المدارس اإللزامٌة، التً خاصة إن للكتاب أهمٌة خاصة فً المجتمع و       

الخبرة اإلنسانٌة مع مرور  فً مجاالت متعددة، نتٌجة لنموفٌها هذه الكتب وتخصصت 

الزمن، وٌمكن أن نتمث ل دوره األساسً كوسٌلة إلٌصال فحوى الرسالة اللؽوٌة على الن حو 

 اآلتً:

للكتاب مكانة خاصة فً اإلسالم، إذ وردت لفظة الكتاب فً القرآن الكرٌم أكثر من ( 1

وخمسٌن موضعا للداللة على أكثر من معنى، منها اللوح المحفوظ، والحساب مابتٌن 

والقرآن والتوراة واإلنجٌل، ولقد أدرك المسلمون المربون أهمٌة الكتاب فً عملٌة التعلٌم، 

م( 1381هـ / 773صص ابن جماعة )تقد خف على اقتناء الكتب واالعتناء بها، فحث الطلبة

أهمٌة الكتاب و ة السامع والمتكلم فً أدب العالم والمتعلم" ال فً كتابه المسمى "تذكرفص

 ة فً الكتب.ناقش فٌه آداب الطلب

عقدت له الندوات  اهتم المربون فً العصر الحدٌث بالكتاب المدرسً، لذا( كما 2 

وؼٌر ذلك من قوم علٌها ومواصفات إخراجه، والمؤتمرات للبحث فً األسس التً ٌ

المشاكل المتعلقة به
(1)

. 

فٌدمجها مع رسوم  الكتاب المدرسً ٌقدم المعرفة العلمٌة للطالب فً صورة منظمة،إن  ( 3

بها، ٌساعدهم على استٌعابالتالً ف وصور توضٌحٌة مختلفة تدعم من مكانه وتعزز وجوده،

ل تلمٌذ كتابه وإدراك الترابط بٌن أجزابها، فٌتٌح لكل تلمٌذ فرصة التعلم الذاتً، نظرا ألن لك

 المدرسً الخاص به.

( إن الكتاب المدرسً ٌتبنى موقؾ التدرٌس الٌومً باعتباره وحدة بناء المنهج، وكتاب 4

ٌشترك بٌن المتعلم والمعلم، ومن حٌث أهمٌته وسٌلة من وسابل تنفٌذ المنهج، كما أنه لٌس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .35ن عبد العزٌز الدعٌلج، صالمنهاج، إبراهٌم ب(1) 
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 المصدر الوحٌد للتعلم وللمعرفة، فهو وسٌلة بناء الفكر، وبناء النسٌج الوجدانً للمتعلم،

وتشكٌل كفاءاته وسلوكه
(1)

. 

فٌشكل الكتاب الحد األدنى من المواد المرجعٌة  أما بالنسبة للمعلم سبة للمتعلم،هذا بالن      

التً على المعلم أن ٌرجع إلٌها، فهو ٌقدم عدة تسهٌالت مثل: تحدٌده ألهداؾ الوحدة 

الدراسٌة المتوخاة، وإبرازه للمفاهٌم األساسٌة، واقتراحه لؤلنشطة التدرٌبٌة والتمرٌنات، 

ة المعنٌة والموضحة، واشتماله على قابمة وقضاٌا النقاش، وتقدٌمه للوسابل التعلٌمٌة التعلمٌ

 للمراجع، واألسبلة، والنصوص المقتبسة المختارة.

ً ٌعتمد علم الت  من أهم مصادر الت   الكتاب المدرسً ٌعد   ا استعرض علٌنا أن  نستنتج مم         

 التً تسهم مقافٌة للمتعل  ؽوٌة والث  م المعرفة الل  ً تقد  م لجعلها الوسٌلة األساس الت  علٌها المعل  

نا عن بدابل تحدث   ات عصره، ومهمافً إثراء مكتسباته القبلٌة وتطوٌرها حسب مستجد  

الكتاب المدرسً ٌبقى من أولى  علٌم، فإن  ر تكنولوجٌا الت  ة مع تطو  علم خاص  أخرى للت  

فل اهتمامات  مٌة.التً تفٌده فً تحقٌق أهداؾ الت علم المناسبة فً العملٌة التعلٌ مالمتعل   الط 

 

 

 

  

       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .126مناهج اللؽة العربٌة وطرق تدرٌسها، سعدون ومحمود الساموك، هدى علً جواد الشمري، ص(1)
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 تمهيد:

علم، لٌتعلم من خالله ظرٌة كؤساس تمهٌدي للت  ٌة الن  عجسبق لنا وأن درسنا أطر المر        

صٌة المتعلم والمعلم كٌفٌة تحقٌق التواصل بهذه العملٌة التعلٌمٌة التً تساعده على اكتساب نا

 العملٌة بعٌدا عن اللحن الذي ال ٌتناسب ومفاهٌم هذه اللغة الفصٌحة واستخدامها بطالقة

القصوى فً التعلٌمٌة التً وفرت للمتعلم مختلف اآللٌات والمعٌنات البصرٌة ذات األهمٌة 

 .المدارس التربوٌة خاصة

الغاٌة من تدرٌس هذه اللغة تمكٌن المتعلم من توظٌفها فً مختلف مواقف حٌاته  فنجد        

ن معارفه السابقة و ذات الصلة بواقعه االجتماعً، معتمدا فً ذلك على ما اكتسبه م

المستحدثة من هذه المقررات الدراسٌة خاصة الكتب التعلٌمٌة التً أقرها خبراء المناهج و 

حٌث تعتبر المصدر  الهادف،موا هذه المإلفات ذات الطابع العلمً و مصم   التربوٌٌن

 .ً المدارس تربوٌة كانت أم خاصةاألول المعتمد ف األساسً
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نموذج                      
(1)

 نة الخامسة.: واجهة كتاب الل غة العربٌة للس  
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 عريف بالكتاب المدرسي للسنة الخامسة:الت   (1 

 له الكتساب أهمٌة عظٌمة تكسبهغة العربٌة ٌمتاز بمواصفات كثٌرة تإه  كتاب الل   ن  إ      

 :هذه القٌمة ومن هذه االمتٌازات 

 شكل الكتاب: (أ 

 إن هذا الكتاب ٌقع فً جزٌئن هما:    

 .غة العربٌةبً فً الل  كتا (1

 كراس الن شاطات اللغوٌة.  (2

لفمعا هذان الجزآن ٌسٌران       ُص  األو  انً والث   صوص''الن  من رٌاض "سلسلة بمخص 

 .وضعٌات إدماجٌة و ،طبٌقاتت وتمارٌن  غة العربٌة فً شكللقواعد الل  

مصادق علٌه من طرف لجنة االعتماد والمصادقة للمعهد اللغة العربٌة  فكتاب          

  2007 / م.ع/294( طبقا للقرار رقم: وزارة التربٌة الوطنٌةللبحث فً التربٌة )الوطنً 

 م، الصادر عن منشورات الدٌوان الوطنً للمطبوعات2007مارس  04خ فً المإر  

م2008ـ  2007المدرسٌة، الطبعة األولى لسنة 
(1)

على تؤلٌفه مجموعة من لقد أشرف ، 

 ة، وهإالء:ٌالمعرف ٌاجاتهماألساتذة لتؤلٌف كتاب ٌتناسب مع قدرات المتعلمٌن واحت

 شرٌف غطاس:أستاذة التعلٌم العالً.

 مفتاح بن عروس:أستاذ مكلف بالدروس.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1 )
كتاب اللغة العربٌة للسنة الخامسة من التعلٌم االبتدائً، شرٌفة غطاس، الدٌوان الوطنً للمطبوعات 

       .                                                 192، ص 2008ـ  2007، 1المدرسٌة، الجزائر، ط
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مةاح: معل  عائشة بوسالمة ـ سب  
(1)

. 

م المتوسط إذ نجد حجصفحة، وهو من ال 192تاب اللغة ٌبلغ عدد صفحات هذا الك        

ط ،ٌجسم، و 20سم، وعرضه  28ه طول ى المتوس  مع بٌن األلوان غالفه من الورق المقو 

رسمت على واجهته  ٌتخل له اللون األبٌض، واألخضر واألصفر الث الثة األحمر الفاتح و

فً أعاله و بخط عربً تب محتوى الكتاب المدرسً، وكخمس صور مختلفة مستوحاة من 

، وفً وسط الصفحة عنوان الكتاب "كتابً فً اللغة رٌاض النصوصصفر كلمة أبلون 

نة من تصمٌم و تركٌب فوزٌة  الخامسة من الت علٌم االبتدائً، العربٌة"، وفً أسفله كتب الس 

ٌ ة ٌونسً، شموم، كرالرسومات والغالف  ملٌك، أما م حموم، ٌفكانت من طرف زه

 ٌوسف قاسً واعلً.لصور معالجة او

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1 )
 .01ص  كتاب اللغة العربٌة للسنة الخامسة من التعلٌم االبتدائً، شرٌفة غطاس،
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نموذج                    
(1)

 : صورة لتبٌٌن كٌفٌة استعمال الكتاب المدرسً. 
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 الكتاب المدرسي:مضمون  (ب

 شوامفت   مدرسً المحتوى المعرفً الذي وضعه خبراء المناهج وٌتضم ن الكتاب ال       

 علٌم االبتدائً الجزائري فنجد:ٌتماشى مع متطلبات الت  كوٌن بؤسلوب ربٌة والت  الت  

 : مةالمقد    (1

مة فً أول صفحة من الكتاب تؤتً        ٌ ن كٌفٌة تناول الكتاب للمقر   المقد   راسً ر الد  لتب

و ذلك إلعطاء فكرة موضوعٌة عن تصمٌم الكتاب  ابتدائً،نة الخامسة لمبرمج لتالمٌذ الس  ا

بنى وفق المقاربة بالكفاءات، فٌنتقل التلمٌذ من خالل جاء وفقا للبرنامج الرسمً الذي ٌُ  الذي

فه  طرٌق األمثلة إلىلفة المكتسبة عن هذه الظواهر اللغوٌة المخت معرفتها بالتحلٌل، لٌبدأ تعر 

المعرفة وكٌفٌة توظٌف هذه  ثلة الكتسابعلى األم باالعتمادالمصطلح النحوي على  

   .مهاو تعل   المهارة

"، فوضعت بعض ن "كٌف تستعمل كتابك بعنوابعد ذلك صفحة خاصة ٌتلوها           

ا أخذت من المحتوى مدرجة ببعض المفو الصور   اهٌم التً تساعد على فهم الصور، أم 

ر من أهداف كل محو قحق  تتقٌٌم، و بالت الً تساعده على المراجعة و الت  ف  قفات التقٌٌمٌةالو

عرف ٌُ ذي ٌمتحن التلمٌذ من خالله فالجانب الل كذلك خالل هذه الوقفات التقٌٌمٌة، بحٌث تمث  

 .(1) علٌمٌةوالمقاٌٌس الت   ارف اللغوٌةعلى أساسه مدى فهم المتعلم لهذه المع

 العناوين:( 2

على عناوٌن رئٌسٌة مثل عاصمة بالدي الجزائر و فً مهرجان اشتمل الكتاب        

هور، وأخرى فرعٌة مكتوبة بخط واضح مرتبط بالنص، ٌتعلق بالرصٌد اللغوي    الز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)
 .06ص كتاب اللغة العربٌة للسنة الخامسة من التعلٌم االبتدائً، شرٌفة غطاس، 
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ٌ  الت  و  ة على نحو: أتحاور مع الن ص، أعب ر، وهذه العناوٌن درٌبات، والوضعٌات اإلدماج

ج المفاهٌمً لهذا المتعلم بحٌث ال ٌستبق الحدث، بل ٌتماشى مع  ح مجرى التدر  توض 

 موازٌن هذه العناوٌن.

 الفهرس: (3

نوي للمحتوى المعرفً، وزٌع الس  فهرس ٌعرض فٌه الت  مدرسً الكتاب ٌتضم ن ال        

فة زاهٌة تبرز بؤلوان مختل تم تقسٌمه إلى أربعة عشر مربعاعلى شكل جدول  حٌث وضع

 عة بالترتٌبمختلف المواضٌع المدرجة فً الكتاب موز   تضم  ف القارئ إلٌها، انتباه لجذب

ع توز  ت بحٌث فحات،م للوحدات والمحاور و المجاالت و العناوٌن و الص  المنظ  ركٌب و الت   

 حتوي على مجموعة من وعشرٌن وحدة تعلٌمٌة، كل منها ٌ سبع تضم  عشرة محاور  على

ٌ  ، ، توظٌف اللغةلقراءة والتعبٌرا"شاطات الن   ٌ  الوقفات التقٌٌم  ،ةة والنصوص التوثٌق

س على مشروع كتابً ٌمتد على محور ٌتؤس   كل   ن  ذلك فإالمطالعة والت دعٌم"، إلى جانب 

  .صفحتٌن اثنتٌن

مدرجة بعناوٌن الوحدات مع عناوٌن  و فً ما ٌلً عرض لمحتوى هذه المحاور،       

المستخدم فً هذا الكتاب  والقاموس اللغوينصوص كل وحدة تعلٌمٌة مرتبطة بالقٌم 

 .(1)المدرسً

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)
 .06 صكتاب اللغة العربٌة للسنة الخامسة من التعلٌم االبتدائً، شرٌفة غطاس، 
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نموذج                    
(1)

نوي لمحتوى كتاب الل غة العربٌة.  : الت وزٌع الس 
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 عليق على الجدول:الت   

البرنامج فإن هذا الكتاب ٌضم مجموعة من المواضٌع المختلفة حسب مقتضى هذا          

من الجدول  ل أهمٌتهاٌلى عشرة محاور رئٌسٌة ٌمكن تمثً عرضت بطرق مختلفة عوالت  

 كما ٌلً:

 ة و أهميتها:المحاور التعليمي  أ(

 .رسالة سالم، الوعد المنسً على نحو: القيم اإلنسانية:( 1

فالكاتب ٌحاول من خالل هذه النصوص تمثل القٌم التً تشعر التلمٌذ بإنسانٌته دون أن       

 ٌنسى ما علٌه من واجبات اتجاه غٌرهن وهذا من خالل احترام رأي اآلخر، واحترام الوعد.

 العالقات االجتماعية: (2

ٌنما كان، من خالل هذه العالقات ٌدرك التلمٌذ مدى أهمٌة حسن التعامل مع اآلخرٌن أ       

 أفة الفقراء، األصدقاء الثالثة.ضامن واالجتهاد فً العمل مثال: من روٌعرف معنى الت  

 الخدمات االجتماعية: (3

والتبرع لمساعدة  التعاون، ذلك إلى تعرٌف المتعلم بقٌمة روح التضامن وب ٌهدف      

 .ات االجتماعٌةوإبراز قٌمة الخدم الغٌر

البٌئة  على ه المحافظةمالثة إذ من قٌكنص  الحٌتان الث   والبيئة:التوازن الطبيعي  (4

تحقٌق التوازن فً المجتمع و هذا ٌعنً أن  االعتناء بالطبٌعة شًء ال بد منه، ألن   ،البحرٌة

حدوث  للفرد أهم عنصر فً الحٌاة وهو األكسجٌن، ألن   بذلك مٌقد  ل رهٌحدث بفضل استقرا

 طبقة األوزون وحدوث تلوث للمٌاه والبٌئة. أي خلل ٌإدي إلى عدم استقرار

 الهوية الوطنية:( 5

  ،افاع عنهحترام رموز سٌادته والد  بالوطن واالفتخار به ٌإدي بالمرء إلى ا االعتزاز      
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نحو: عاصمة بالدي الجزائر، ألن  تعرٌفه بتارٌخ  ىاحتوى على مثل هذه الن صوص عل لهذا

 م الصغٌر.المتعل  بالده العرٌق شًء ثمٌن لهذا 

 حة والرياضة:الص   (6

غم من اعتناء المعلم بالمتعلم فكرٌا وعقلٌا إال أنه لم ٌنس جانبا مهما من جوانبه، بالر          

وهذا ال  حٌث أكد على أهمٌة النمو الجسمً من حٌث االعتناء بالصحة النفسٌة والبدنٌة

والمساهمة فً عالج المرض، وهذا من  النظافة، التغذٌة،ٌتؤتى إال من خالل الرٌاضة، 

 عامل االٌجابً مع األدوٌة.خالل الت  

 غزوة القضاء واالكتشاف العلمية: (7

ر ٌربط المتعلم بفضاء التطور واإلبداع لٌشركه به، وٌحاول تدارك هذه وهذا المحإن          

صٌات االبتكارات وٌتجنب مخاطرها، ولكً ٌعرفه بفضائه الخارجً، وببعض من الشخ

 العلمٌة مثل: نٌوتن.

 الحياة الثقافية والفنية: (8

 تارٌخه،فً من حفالت ومهرجانات، ومن آثار وهذا من خالل اعتزازه بتراثه الثقا       

 واالعتناء بالفن السٌنمائً والمسرحً.

 الصناعات التقليدية والحرف:( 9

ابها لكسب ثقة المجتمع وكٌفٌة تعرٌف المتعلم بتقالٌد بالده وعاداته ومحاولته الكتس       

حسن التعامل معهم وفق هذه التقالٌد، وسعٌه لكسب حرفة معٌنة ٌساعده على إبراز 

شخصٌته المنفردة، فالعمل شًء عظٌم فً حٌاة الفرد، وباكتسابه لحرفة األجداد والمحافظة 

الفخار، علٌها فإنه بذلك قد حافظ على تقالٌد بالده على نحو: صناعة الزرابً، صناعة 

 وغٌرها.واأللبسة التقلٌدٌة....
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نموذج
(01)

راسٌة.        نوي للمحتوى حسب الفصول الد  : الت وزٌع الس   
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 إذ تساهم فً إثارة المتعلم فتثٌر فٌه حب المغامرة، ومن خاللها ( الرحالت واألسفار: 10 

 ٌنفتح على أسرار هذا العالم وخباٌاه.

ة: واهر الل غوي   ب( الظ 

ف المتعلم على مختلف أجزاء الكلمة أقسامها و أدواتها،          من خالل هذه القواعد ٌتعر 

ف على الهمزة و طرق كتابتها.  ف على صٌغها و جموعها إلى جانب التعر   فٌتعر 

 ج( الن صوص الت وثيقية:

ف من خاللها على أهم  ال           ٌ  اثقافات التٌتعر  ٌ ةرٌخٌة و االسالم  .ة والفن

 د( النصوص الشعرية: 

ا عن الوطن أو الٌاسمٌن           تفتح للمتعل م  مجاال للحفظ، فتربطه بمختلف المواضٌع إم 

 أو الرٌاضة... وغٌر ذلك. 

وقد كان لهذه النصوص نصٌب من أن تستثمر برصٌد لغوي مهم ٌحتوي على           

نحو: الت عامل مع القاموس،  مفاهٌم ومصطلحات كان لها أصل رافدي من روافد اللغة على

صٌد الل غوي الخاص بإحدى المواضٌع التعلٌمٌة، لكن تنتهً  ف على الر  االشتقاق أو التعر 

هذه الوحدات بمشروع كتابً ٌستطٌع من خالله إنتاج نصوص مختلفة عن طرٌق الت لخٌص 

 أو انجاز بطاقة مثال.

اسً قد وضعت بمنهجٌة علمٌة إن هذه المواضٌع المقترحة لهذا المستوى الدر        

محكمة تستهدف المتعل م بالدرجة األولى، وتحاول استهداف قدراته وكفاءاته إلثرائها بشكل 

ج هذه  مختلف عن ما اكتسبه من السنوات السابقة، وبهذا نجد أن  هذا الكتاب قد راعى تدر 

نة، بحٌث تكون م رفقة بؤسبوع للت دعٌم المواضٌع المختلفة وفق الفصول الدراسٌة الثالثة للس 

فً كل فصل وذلك للمعالجة اللغوٌة، واستدراك الدروس إلثراء الت حصٌل المعرفً بشكل 

مت من طرف وزارة التربٌة الوطنٌة بهذا الشكل:  أكثر، فنظ 
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  لمتطل بات المتعل م تعر ض هذا الكتاب المدرسً  نظرا لعدم توافق بعض الن صوص    

روس من ف، لإلصالح التربوي لٌناسب المتعلمٌن أكثر النحو والصرف، حذفت بعض الد 

 .2011وما ٌقابلها من نصوص أخرى تماشٌا مع المنهاج الرسمً لطبعة جوان اإلمالء

 التوزيع الزمني لألنشطة التعليمية:( 2

تتفرع إلى وحدات محاور إن هذه الدروس التً تكتسً هذا الكتاب المدرسً تنتظم فً      

و تستغرق أسبوعا تنطلق من القراءة  األنشطةعلى مجموعة من وحدة تعلمٌة تحتوى كل 

محطة اللغة بظواهرها الثالث النحو والصرف، اإلمالء وتختتم بانجاز المشروع ها تتوسط

تتوزع هذه األنشطة وفق الحجم الزمنً المخصص  وبحٌث اإلدماج،اطات والقٌام بنش

دقٌقة دائً إلى ثمانً ساعات وخمسة عشر لتدرٌس اللغة العربٌة لتالمٌذ السنة الخامسة ابت

عة حسب الجدول أدناهموز  
(01)

: 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(01)
الدٌوان الوطنً للمطبوعات  نة الخامسة، وزارة التربٌة الوطنٌة،دلٌل المعل م للس   

 .10ص ،2012، الجزائر، د ـ ط، جوان Onpsالمدرسٌة

 الحجم الساعً عدد الحصص األنشطة

 د30ساعة و 01 02       قراءة )أداء، فهم، إثراء( تعبٌر شفهً وتواصل.

 د30ساعة و 01 02       قراءة / قواعد نحوٌة.

 د30ساعة و 01 02       قراءة / قواعد صرفٌة وإمالئٌة.

 د 45      01       تعبٌر كتابً.

 د 45      01       محفوظات.

 د 45      01       مطالعة موجهة.

 د 30ساعة و 01 02       نشاطات إدماجٌة/ إنجاز المشارٌع/ تصحٌح التعبٌر.

 د15ساعات و 08 11       المجموع.



                             .دراسة للمحتوى المعرفي للكتاب المدرسي للسنة الخامسة ابتدائي                     اني:الفصل الث  

 

58 
 

        

 

 

                                  
نموذج 
(01)

من للسنة الخامسة.  : مقترح استعمال الز 
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ة النشاطات اإلدماجٌة و نشاط  اعً األكبر لحص  مة هذه الحصص خص ص الحجم الس  فً مقد 

ع على ثالثة حصص األولى تكون مرتبطة بالتعبٌر الشفهً  القراءة، هذه التً تتوز 

 والتواصل فٌكون من خاللها قادرا على القراءة المعبرة.

ا الحصة الثانٌة فتكون مدمجة بحصة القواعد النحوٌة وأخرى بالصرفٌة             أم 

عة الموجهة، وخصصت واإلمالئٌة ثم بعد ذلك حصة التعبٌر الكتابً والمحفوظات والمطال

لها خمسة وأربعون دقٌقة من زمن الحصة الواحدة، فكان مجموع هذه الحصص إحدى 

عشر حصة موزعة على ثمانً ساعات وخمسة عشر دقٌقة، وٌمكن أن نعتبر أن هدف اللغة 

الذي اجتمع بهذه األنشطة التربوٌة قد حقق هدف التواصل اللغوي وبالتالً ٌصبح المتعلم 

ذلٌل الصعوبات اللغوٌة التً تعٌق مساره التعلٌمً الذي ٌساهم فً خفض قادرا على ت

 كفاءاته العلمٌة.

وٌمكن تمثٌل هذه األنشطة وفق ما اقترحته وزارة التربٌة الوطنٌة فً جدول            

استعمال الزمن فً نظام الدوام الواحد لمادة اللغة العربٌة موزعة ضمن الحجم الساعً 

المدرج أعاله
(1)

: 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
(01)

 .11دلٌل المعل م للسنة الخامسة، وزارة التربٌة الوطنٌة،ص 
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 صوص:(أنواع الن  3

لقد حاول واضعو هذا الكتاب تنسٌق هذا المحتوى وإبرازه بالشكل المنظم والمهٌكل           

لٌناسبها، فجمع بٌن مكتسباته التعلٌمٌة من السنوات لألجزاء لوضعه لهدف الفئة المتعلمة 

   تقصً هذه  تم  استثمارها واالستفادة منها، ف السابقة وأدمجها بهذه المضامٌن لٌتم

ئٌة، ولم تتم بالطرٌقة العشواً تنسجم وراء المعانً والدالالت تالموضوعات بالطرٌقة ال

ووفقا ألخالقٌاته، بحٌث ٌستطٌع ٌعً والطب واقعه االجتماعًفكانت ضمن ما ٌتماشى وفقا ل

الفهم، والقدرة على  والقدرة على األداء و وإثراءهامن خالل ذلك توظٌف هذه المكتسبات 

 القراءة المعبرة.

اإلدراك،  و الذكر تساعد المتعلم على التواصلالسابقة  ةإن هذه الوظائف اللغوٌ         

 رتجدوإصدار األحكام المختلفة علٌها، كما  ،واستٌعاب النصوص وإنتاج أنواع مختلفة منها

ٌغطى النص األدبً  بحٌثالنثر،  هذه النصوص قد تنوعت بٌن الشعر و اإلشارة إلى أن  

 مختلفة شغلها:وأسالٌب وأنواع ضمن أنماط على الشعري، فكانت 

حٌث ٌسرد لنا أحداثا متنوعة من خالل هذه النصوص السردٌة، فنجد فً السند السرد: أ(

 رأفة الفقراء" ما ٌدل على هذا النوع على نحو: "من

فً إحدى القرى، كان هناك كوخ صغٌر منفرد بٌن الحقول تسكنه امرأة تدعى "    

"ابعة عشر من عمرها )راحٌل( مع ابنتها مرٌم التً تبلغ الس
(1)

سند "النفخ فً  وفً، 

 نقول:الزجاج"  

من المهن التً ٌستعٌن فٌها اإلنسان برئتٌه لصناعة األوانً الزجاجٌة بواسطة  "   

وٌعود تارٌخ هذه الصناعة إلى عصور قدٌمة "النفخ،
(2)

 . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اس، ص الكتاب المدرسً،ٌنظر،  (1)   .28 شرٌف غط 

 .158 المرجع نفسه، ص ٌنظر، (2) 
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 ة، بحٌث تتعاقب األحداث من خالله.رد وظٌفة خاص  فللس           

حٌث ٌصف لنا منزال أو شخصٌة خٌالٌة، أو كٌفٌة صنع شًء معٌن، فٌتعلم الوصف:  ب(

ه فٌه التعلٌمات مثل: نص صنع أوانً من خالل هذه النصوص كٌف ٌكتب نصا ٌوج  

م لطٌن، با تفٌد فً  ًالت   هذه التعلٌماتالتوجٌهات والنصائح الجٌدة التً تكون ضمن حٌث ٌقد 

المدعوٌن فً هذه العروس ولنا هٌئة  " ٌصفُ وفً سند ''حفالت عرس، صنع هذه اآلنٌة

رابً الحفلة وحالة المنزل المزٌن  .بؤجمل الز 

ف على الكتاب فٌتعر   هذا كتسًالنص   العلمً الذي ٌ هذا النصوص انبجإلى  نجد ج(  

ذي أحاطه هللا بالهواء، إذ من دونها تصبح الحٌاة وعلى الفضاء الخارجً ال كوكب األرض

 هذا بل تحدث أٌضا عن طرق االتصال دمستحٌلة على سطح األرض، وال ٌتوقف األمر عن

 صطناعٌة.صل، والذي ٌتم بواسطة األقمار اإلوالتوا 

 النصوص الحجاجية: د (

فً مثال د تجس  ف كثٌرا على هذا الكتاب المدرسً، هذا النوع من النصوص لم ٌطغى        

ً   شكل على نحو قصة "رسالة السالم "، وهذا النص على لسان الحٌوان فنجد على قصص

 وغٌر ذلك من النصوص. م ال بد  من القضاء على اإلنسان "قولهم : "حتى نعٌش فً سال

ما الحظناه فكانت أما النصوص الشعرٌة فهً نصوص خاصة بالتلمٌذ الصغٌر، وهذا       

صوص للحفظ: " نشٌد لوطنً، الماء، الحمامة المسافرة والرٌاضة... وغٌرها نعبارة عن 

 من أغانً الطفولة التً تحث ه على العزٌمة وتدفعه إلى العمل ".

لوطنً"الشعرٌة المختلفة نص "نشٌد  وقد اخترنا من هذه النصوص        
(1)

. 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .97، شرٌفة غطاس، صللسنة الخامسة المدرسًالكتاب (1)
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نموذج                           
(1)

 .وطنًالنشٌد ال: 
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هذا النص ٌقدم لنا شٌئا مهما باعتبار هذه األنشودة العربٌة تحمل فً طٌاتها رمز       

المتعلم، ر عنها بؤغلى الكلمات لتجسٌد روح الوطنٌة وتغرسها فً ذات السٌادة الوطنٌة فتعب  

       داد على نحو قوله: ى تبقى شامخة بٌن األجفداءا بروحه حتفٌدافع عنها ولو كان ذلك 

   ."ٌك منادٌا ٌا وطنًسؤلب  " بدمائً بفإادي، بلسانً، بٌدي 

كانت ها أن   نستنتج من خالل مالحظة هذا النص وغٌره من النصوص األخرى        

وباستعماله  ،على مالئمتهمناسبة أكثر لهذا المتعلم فاللغة واألسلوب الذي قدمت به دلٌل 

عرف أكثر على المقاصد التعلٌمٌة على الت   هتساعدسالرسوم الملونة الجذابة للصور البٌانٌة و

م من لهذا المتعلم بهذه النصوص المعدة للحفظ، والتً ٌتعود المتعل االتً ٌسعى المعلم إٌصاله

 األفكار بمخٌلته الفكرٌة.خاللها على ربط 

 طريقة عرض النصوص: (4

كل مرة، نظرا الختالف مختلفة فً  لقد عرضت نصوص هذا الكتاب بطرٌقة        

 األسالٌب التً تندرج ضمن هذه النصوص، وباختالف الموضوعات التً تناولتها.

أول مضمون تطرق إلٌه هذا المإلف عند تفحصنا لمحتوى هذا الكتاب المدرسً رأٌنا       

الدراسً الخاص بهذا المتعلم كان حول موضوع "السالم" الذي قدم بواسطة رسالة كانت 

على لسان الحٌوانات، وٌعد هذا األمر من الجوانب المهمة التً ٌجب على المتعلم أن 

بها كل  ٌعرفها، وذلك لٌعرف أهمٌة السلم واألمن فً حٌاته، لذلك من المفروض أن ٌهتم

مجتمع، ثم بعد ذلك ٌتحدث عن أهم اإلنسان، وٌعمل على توفٌره واستقراره بٌن أفراد ال

ال  وكٌفٌة الحفاظ علٌه حتى"االلتزام بالوعد" مسلم  وخاصٌة ٌجب أن ٌلتزم بها كل متعلم 

ثم ٌواصل بعد ذلك تعرٌفه بوطنه  ى بٌن زمالئه،وحت ٌبدوا كاذبا فً أوساط مجتمعه

 وبعادات وتقالٌد مجتمعه.

اعٌة، ببعض النصوص العلمٌة وغٌرها الكثٌر من النصوص االجتم أٌضا ارتبط          

لكن هذه النصوص اللغوٌة فً مجملها كانت مرتبطة بجزء كبٌر  الغنائٌة والقصصٌة الهادفة

 ٌازات كان لها الشغل الهادف الذي ٌستوي من الصور المعبرة عن النص، فقدمت لنا عدة امت
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التالمٌذ وٌؤخذ بآرائهم للتعبٌر عنها بما ٌفكرون أو بما ٌتشكل فً مخٌلة هذا الطفل من هذه 

فنراه ٌؤخذ من واقعه االجتماعً، ومجاله التً تشكل عالمه الصغٌر،  واإلبداعاتالصور 

أو صور  سٌنمائٌٌنلممثلٌن  البعض منها مستوحى من أغانً الطفولة، وأخرى صورفالفنً 

 لمسرح عرائس الجراجوز والفنون اإلسالمٌة.

منها ما ٌمثل صورا  بآلة التصوٌر أو الصور المرسومةأخذت  أن هذه الصور فنرى      

توحً بالرأفة والتعاون مثل: نص األصدقاء الثالثة، نص من رأفة الفقراء، ونجد فً 

" نلتمس فٌه أثرا عن التكبر واالفتخار نصوص أخرى على نحو:  " خداوج العمٌاء 

بالنفس، وهذا ما ال ٌرضاه هللا لعباده الضعفاء لذلك أدمج هذا النص فً البرنامج بهذه 

 الصورة لٌوضح أكثر للمتعلم مدى أهمٌة هذا النص، واالبتعاد عن مثل هذه الصفات.

فل، ونلتمس فً صفحات أخرى ملصقات إشهارٌة، وعروض سٌرك خاصة بالط      

الحقٌقٌة المرتبطة بهذه النصوص فقد تنوعت وأخرى لوحات من صحراء بالده، أما الصور 

 من الواقع االجتماعً.ها، ما هو مستوحى من الطبٌعة وأخرى من

وبالنظر إلى فحوى هذه النصوص نجد كلها قد جاءت مشكولة الحروف بخط واضح       

ص هذه لعربٌة المستعملة فً تنصٌرفٌع ٌبتعد عن الغموض، أما فً ما ٌخص اللغة ا

 ،وتعلٌمٌة بإمكان كل متعلم أن ٌفهم ما تعبر عنه هذه الفقرات النصوص فقد كانت جد واعٌة

أسالٌبه بٌن اإلخباري واإلنشائً فتراوحت قدمت بؤسلوب جد مثٌر، والتعبٌر عنها بفصاحة ف

 ذلك.ومقولة القول...وغٌر  مات التعجبوعالتعملت أدوات االستفهام فاس

تساق واالنسجام ولكن هذه المفردات قد التحمت وفق روابط منطقٌة شغلها تحقٌق اال      

حتى ال ٌخل التوازن النصً، فكان ألدوات العطف وعالمات الوقف بٌن هذه النصوص 

دورا فً ترتٌب وتعاقب األمور وارتباطها بمجرٌات األحداث، ولم ٌتوقف األمر عند هذا 

ضمائر التً تزٌد من قوة المعنى ووضوحه، فكانت تستخدم فً جمٌع بل أستخدمت كذلك ال

أهمٌة قصوى  ظ المستعملة فً هذا المحتوى المعرفًا جعل لهذه األلفاأزمنة األفعال، مم  

 ف هذا المتعلم على أهمٌتها فً هذه فاستخدمت األلفاظ العلمٌة واألدبٌة والمنطقٌة، فتعر  
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 تهذه األلفاظ ذات دالالوأن هذه اللغة ال تستقٌم إال إذا كانت  النصوص التعلٌمٌة،

ألن هذه األلفاظ لم تستخدم دون غاٌة، إذ بمجرد أن  معنى المقصود،وإٌحاءات تعبر عن ال

ننطق بالكلمة فإننا نعرف مدى قوة تؤثٌرها، وتواترها فً هذا النص األدبً أو العلمً، أو 

لشعر التً قدمت للحفظ، كما أننا نالحظ أن مفردات االجتماعً وحتى األخالقً ونصوص ا

هذا الكتاب المدرسً لم تستخدم وفق ما جاء فً المعاجم القدٌمة بل تتماشى ومفردات هذا 

 دون أن ٌستعصى علٌه ذلك.العصر، بحٌث ٌمكن للمتعلم أن ٌفهم هذه المعطٌات 

لم بقراءته، وتفتح المجال كما صٌغت لهذا النص الطرٌقة الفضلى التً تسمح للمتع         

أمام اآلخرٌن لالستماع فٌتعرف على عنوان النص لٌستوقفه أمام محطة من المفردات 

 ً تمثل أساس المنطق التعلٌمً.لٌكتشف من خاللها قاعدة النص ونوعه، والت  

علٌمٌة تعلم المتعلم إحدى المهارات األساسٌة وهً مهارة لكن هذه القاعدة الت  و       

اع من خالل مهارة القراءة المتتالٌة من كال الطرفٌن قراءة التلمٌذ والقراءة النموذجٌة االستم

للمعلم، ومن خالل هذه المهارات ٌدرك قٌمة هذا النص ومدى أهمٌة النص الموالً بحٌث 

ٌتدرب من خالله على أهم المحطات النحوٌة والصرفٌة، باإلضافة إلى ذلك ٌجب أن ٌكون 

تاج نصوص أخرى على نحو هذه القواعد التعلٌمٌة وهذا من خالل القراءة بعده قادرا على إن

 .اط القراءةالتعلٌمً من خالل نش النصهذا المعبرة )فهم، أداء، إثراء(، وهذا ما ٌصبو إلٌه 

هذا النشاط التربوي ٌنبنً وفق مرتكزات تعلٌمٌة شغلها تعلٌم هذا المتعلم أصول إن          

وتصحٌح المكتسبات الخاطئة مع إثراءها بالجدٌد وهذا ما ٌسمى بالتغذٌة التربٌة التعلٌمٌة، 

 ة، لكن هذا ال ٌعنً أن نهمل ما تعلمناه سابقا ألن هذا البناء التعلٌمً لهذا المقصد الاجعالر

التً جاءت  انتهاءه من هذه الوحدات والمتعلم عقبٌنبغً أن ٌبنى وفق مرجعٌة خاطئة، 

ات التقٌٌمٌة من الوقف على الترتٌب وفق المنهاج السنوي الذي وضعت علٌه سٌجد محطة

التً تعتبر بمثابة تدرٌبات وتمارٌن متعلقة بالحصة التعلٌمٌة، لٌقف بعد ذلك عند المشروع 

 فً كل وحدة تعلٌمٌة.
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 ذا الكتاب المدرسً ومن ذلك كله ٌمكن أن نقول بؤن هذه النصوص المتواجدة فً ه        

 قد راعت كذلك مبدأ التدرج فً تشكٌل هذه الفقرات، وفً تعلٌم األفكار والمعلومات ذات 

الطابع التعلٌمً الهادف، فانطلقت مقومات هذا الكتاب من نصوص سهلة إلى أصعب، 

فتدرجت من األدبً إلى النص العلمً مع إسحاق نٌوتن واألرض، واكتشاف أمرٌكا مع 

ولومبس ومن العامة إلى الخاصة، ومن الكل إلى الجزء " فمن رسالة سالم " كرٌستوف ك

       لالعتزاز بتراثها الثقافً والمعماري.الجزائر إلى عاصمة بالدي 

وفً ظل هذه الوقفات وضعت إشكالٌات متعددة، لٌتم التحاور من خالل هذه األسئلة       

ذلك فإن هذه المادة اللغوٌة أثناء عرضها المعرفً، ل ألن الغاٌة تكمن فً تحصٌل الرصٌد

، وهذا فً نشاط القراءة أتحاور مع النص "ارتبطت بثالث عناصر فرعٌة بعنوان رئٌسً " 

 فً الحصة األولى من الوحدة التعلٌمٌة:

فؤدرجت من خالله المفردات الصعبة لٌتم توضٌحها التعرف على معاني المفردات: أ( 

 المتعلم.وتذلٌل الصعوبات على 

فهم النص ٌكون انطالقا من جملة من اإلشكالٌات التً ٌطرحها المعلم على أفهم النص:  ب(

 المتعلم وفق منهج هذا النشاط، وٌتراوح مجموعها من خمسة إلى سبعة أسئلة.

هذه الوضعٌة ٌتم خاللها استثمار مكتسباته وتعزٌزها من هذا النص لٌتم انتاج أعبر: ج( 

 النموذج النصً.نص جدٌد وفق هذا 

            ٌ والتً تم  م على أساس هذهم المتعلوتعد هذه المرحلة الشبكة التقٌٌمٌة التً ٌق

استثمارها بهذه المعارف، وٌمكن أن نعطً تصورا لهذه الشبكة كما أوضحها البرنامج 

الدراسً لمستوى هإالء المتعلمٌن وقدراتهم اللغوٌة موضحة فً هذا الشكل
(1)

: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .23الوثٌقة المرافقة لمناهج السنة الخامسة، وزارة التربٌة الوطنٌة، ص (1)
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 : الشبكة التقٌٌمٌة للمعل م.(1)نموذج                                      
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ٌتمكن المعلم من تحدٌد  وهذا ٌعنً أنه من خالل تدارك هذه الكفاءات والعلم بها         

قدرات هذا المتعلم، ونوع االكتساب الذي اكتسبه وتقدٌره بسلم خاص به، وكل ذلك ٌعتبر 

 مها الكتاب المدرسً كؤهم عامل تربوي ٌتعلم من ً ٌقد  بنات التعلٌمٌة الت  ل  مكون أساسً من ال

 العلم بهذا الكتاب خالله مختلف اللوازم الضرورٌة لتحصٌل التعلم الهادف والتمتع برسالة 

 المدرسً المإنس.

فائدة " وٌمكن أن نقدم سندا تعلٌمً مقترح من طرف وزارة التربٌة الوطنٌة عن         

لدورة ماي  ٌل شهادة نهاٌة مرحلة التعلٌم االبتدائًكامتحان فً اللغة العربٌة لنم الكتاب " قد  

2014  ٌ ٌ  ، ومن خالله نتب ٌ  مإس   م فً أي  ة المتعل  ة الكتاب المدرسً فً حٌان أهم ة سة تعلٌم

ٌ  ر الص  رغم تطو    ة:ناعات واالكتشافات العلم
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 : امتحان شهادة نهاٌة الت علٌم االبتدائً.(1)نموذج                                   
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الفهم المنطوي على تذلٌل الصعوبات بق فالجانب األول من أسئلة الفهم متعل        

واإلشكالٌات المستعصٌة حول فهم هذا النص، وتندرج هذه األسئلة ضمن الحصة األولى 

من نشاط القراءة، والجانب الثانً نستطٌع أن نقول بؤنه محور انطالق التعلمات وأصول 

علٌمٌة لحل النحو والصرف، فمن خالل ما تعلمه فً الدرس ٌقوم بتوظٌف هذه القاعدة الت

هذه اإلشكالٌات الموجودة ضمن هذا النص، أما الوضعٌة اإلدماجٌة فتعتبر مشروع كتابً 

ٌنجز من طرف المتعلم لتوظٌف اللغة وقواعدها، وحسن التصرف فً األفكار والمعلومات 

وٌم دون الخروج عن الشًء المطلوب إنجازه، وٌقٌم هذا المنتج من طرف المعلم حسب التق

 ة.حالمإشرات الصحٌ السابق ضمن
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 :تقييم المحتوى المعرفي للكتاب المدرسي( 5

 ما ٌمكن أن نالحظه من هذا المحتوى:     

اختالف كبٌر بٌن المواضٌع وتنوعها، فؤخذت طابع الجودة الذي ٌعتري محتوى هذا أ( 

 الكتاب.

عند النظر إلى هذه النصوص نالحظ أن مإلفها اقتصر على ما هو مادي ثقافً وما له  (ب

ٌة عالقة بواقعه االجتماعً، وبالتطور العلمً مثل: االكتشافات العلمٌة كاألقمار الصناع

إال أننا نجد غٌابا لنصوص تعرف التالمٌذ بتارٌخ الجزائر  وغٌر ذلك مما هو مرتبط ببٌئته؛

 العرٌق.

المحتوى الدٌنً فً كتاب اللغة العربٌة، بحٌث ال نجد آلٌات من القرآن الكرٌم أو  غٌابج( 

 من السنة النبوٌة.

نجد مثال النص بعض النصوص لم تراع مستوى التلمٌذ وقدراته الفكرٌة حٌث  هناك د( 

 الذي ٌتحدث عن "مذنب هالً"، إذ من المالحظ أن التلمٌذ قد ال ٌفهم معناه بشكل واضح،

بالرغم مما قدم له من مفاهٌم ومصطلحات لشرح كلمة "مذنب" فهً من الرصٌد اللغوي 

 لمٌذ، حٌث ٌتعارض مع مستوى الت الجدٌد فً حقل معجمه الفكري، ونص سبانخ بالحمص

ذا لو أنه لم ٌتم شرح هذه الكلمة للمتعلم، فحب   ص، إال  ر كثٌرا فً الن  بانخ تتكر  نجد كلمة الس  

"الخضار"، كما أن الطفل فً هذا المستوى ال ٌعرف معنى كلمة "فقر الدم  ستبدلت بكلمةأُ 

واإلصابة به"، فهذا ٌتجاوز سنه، ألنه ال ٌستطٌع ربطها بالصحة ومدى أهمٌة هذه الخضار 

 لنمو جسمه السلٌم.

ا نص         بٌن أفراد أهمٌة إفشاء السالم فً البالد و نص جٌد ٌبٌن مدى"رسالة سالم"  أم 

احترام رأي اآلخرٌن، واعتماد أسلوب الحوار كما أن الغرض منه كان ٌدعو إلى المجتمع، 

إلبراز اآلراء، إال أن هذا النص جاء بؤسلوب ٌقتصر على لغة الحٌوان التً عند التجمع 

 تتطلب مجهودا فكرٌا للمتعلم، إذ ال ٌستطٌع أن ٌدرك االختالف الموجود بٌن هذه الحٌوانات 
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 إلنسانٌة التً تتمٌز بامتالكها ألهم ملكة كرمته على سائر المخلوقات األخرىوالطبٌعة ا

 ـ العقل ـ الذي ٌستطٌع أن ٌدرك األشٌاء من خالله. 

مقدمة بلغة بسٌطة بعٌدة عن مستوى لغة الكبار، فمستواه إن هذه النصوص المعرفٌة هـ(

 أعلى من هذه اللغة المبسطة.

 وربٌة واإلسالمٌة ما عدى "نٌوتن"، العانعدام الشخصٌات التارٌخٌة وو( 

الهوٌة الوطنٌة ورموز "كرٌستوفروكولومبس" و"ابن بطوطة"، فانعدامها أدى إلى انعدام 

 رفع راٌة الوطن العربً اإلسالمً.سٌادتها، فهإالء ساهموا فً 

كما الحظنا أٌضا فً مجال تؤلٌف هذا المحتوى أن أغلب هإالء النخبة من مإلفً هذه ز( 

ولكن اشتراك الكتب المدرسٌة هم مفتشون وأساتذة لهم خبرة فً مجال التربٌة والتعلٌم، 

أساتذة التعلٌم العالً فً تؤلٌفه، قد ٌكون األمر بعٌدا كل البعد عن المستوى االبتدائً خاصة 

ف، إذ ال بد من ٌطبٌق لهذه المادة بالرغم من وجود فائدة لهم فً مجال التؤلفً مٌدان الت

اشتراك معلم المدرسة االبتدائٌة بكثرة فً تؤلٌفه ألنه أجدر من غٌره ممن ٌكون أدرى 

ولهذا وجدنا بعض النصوص تفوق مستوى  بمستوى قدراتهم الفكرٌة وإمكانٌاتهم اللغوٌة،

 النمو المعرفً لهإالء التالمٌذ.

 ورغم ذلك إال أننا ال ننسى بؤن هذا التوزٌع السنوي قد راعى التدرج فً تدرٌس        

فً ذلك دون إحداث خلل فً هذا الترتٌب ألنه  واإلسراعنصوصه، وأن المعلم ملزم بتنفٌذه 

طلب التركٌز على الكفاءة والمهارة فً تقدٌم المادة بحجة أنه أمام مرحلة تعلٌمٌة نهائٌة تت

 ال تقدم عتبة للدروس.المرحلة هذه  فً

من  األهداف التربوٌة له القدرة على تحقٌق  الكتاب المدرسً و بذلك نستنتج أن          

ور الت علٌمٌة درٌبات و ت  خالل النشاطات و ال اطا وثٌقا ٌرتبط ارتبالهادفة، إذ أن  محتواه الص 

دته وزارة التربٌة الوطنٌة،  ٌمتاز بالدقة العلمٌة و الموضوعٌة فً فبمحتوى المنهاج الذي حد 

 وسائل أخرى ٌستفٌد منها المتعل م. ه مع ٌتعارض مع استخدام والالت ؤلٌف، 
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 الخاتمة:

من خالل دراستنا لموضوع الكتاب المدرسً و دوره فً تحقٌق النمو التعلٌمً فً        

    أوساط البٌئة التعلٌمٌة، مستوى السنة الخامسة ابتدائً نموذجا توّصلنا إلى النتائج الّتالٌة :

 يبفضل المعلم الذل التعلّم الهادف تمثل التعلٌمٌة الركن الذي ٌستند علٌه المتعلّم لتحصٌـ 1 

 التً ٌسعى إلى عرضها بأنسب الّطرائق و األسالٌب المتنّوعة. و   ٌقّدم الرسالة اللغوٌة

المعقدة  بجملة من التراكٌب اللغوٌة تشّكل اللّغة العربٌة المخزون المعرفً الذي ٌتمٌزـ  2 

خاللها التواصل  التً ٌتجّسد من ورائها دور التعلٌمٌة التً تقّدم المفاهٌم التً ٌتحقق من

 اللغوي.

مستوى اللغة العربٌة تحقق بفضل التعلٌمٌة التً رسمت معالمها بفضل الوسائل المعٌنة ـ  3

التً تساعد على تقدٌم الماّدة العلمٌة للمتعلّم، إذ من خاللها نتعّرف على األهمٌة التً تحظى 

 بها لغة القرآن، ولغة التراث اإلسالمً. 

التربوٌة العاّمة ٌهدف تدرٌس اللغة العربٌة إلى تحقٌق غاٌات عاّمة تشتّق من األهداف  ـ 4

للتربٌة و التعلٌم، و أخرى خاّصة ترتبط بوحدة تدرٌسٌة أو بالبرنامج الدراسً، ومن هذه 

أخرى خاّصة بكل مستوى من المستوٌات  األهداف استطاع التربوٌون صٌاغة أهداف

 علٌمٌة.التّ 

و تعلٌمه النمو الصحٌح الذي ٌعالج الثغرات المدرسة االبتدائٌة إلى تكوٌن الطفل تسعى  ـ 5

لٌواجه المجتمع بهذه اللغة التً تعمل المدرسة على صقلها وإثراء  ،التً ٌقع فٌها هذا المتعلّم

ثروة اللغوٌة المناسبة و مكتسباته القبلٌة، و بذلك ٌحقق التواصل االجتماعً لٌكتسب ال

تذّوقها لٌتولّد لدٌه الشعور بهذه النصوص و  و ،ى النصوص األدبٌة المختلفةلٌتعّرف عل

 معاٌشة هذا الواقع اللغوي من خاللها.

من بٌن الوسائل التعلٌمٌة التً استخدمت وبقٌت محافظة على أصالتها رغم التطّور  ـ 6

 رسة سواءاألساس المعتمد فً أي مد العلمً و الّتكنولوجً الكتاب المدرسً الذي ٌمّثل
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 علٌمٌة أو الخاّصة، خاّصة فً المدرسة الجزائرٌة ألّن الكتاب ٌعّد من أفضل الوسائل التّ 

ٌّة التً تعتمد على الحواس فأصبح ٌستعمل كبدٌل عن الوسائل  ٌّة و البصر السمع

ٌّة فً أي ّمرحلة من المراحل الدراسٌة هذا مع مراعاة  التكنولوجٌة فً المدارس التربو

 ئة المتعلّمة. مستوى الف

ٌّة  7 ـ كّراس الّتمارٌن اللغوٌة للمتعلّم ٌتماشى مع محتوى الّتدرٌبات والّنشاطات اإلدماج

 المتواجدة فً الكتاب المدرسً. 

ٌّة و اّتساع فكره وعمق نظرته، وكّل ـ  8 من خالل الكتاب المدرسً تزداد ثروة الّطفل اللغو

مها فً هذه المدرسة خاّصة مهارة القراءة و هذا من خالل المهارات المختلفة الّتً ٌتعلّ 

االستماع، ومهارة الكتابة الّتً تساعده على إنتاج أنواع مختلفة من النصوص بفضل الّتعبٌر 

 عّما ٌختلج نفسه سواء كان ذلك كتابٌا أم شفوٌا.

ٌّمة بغّض اللّ  ـ كتاب 9 الّنظر غة العربٌة للسنة الخامسة ٌحتوي على الكثٌر من المعلومات الق

، و من جهة أخرى ٌنبغً أن تالئم مستواه المعرفً الّنصوص التً ال عن تواجد بعض

  نربط هذا الكتاب ببعض الّنصوص القرآنٌة التً تحّدد معالمه اإلسالمٌة. 
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