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وجعل كتاب ص في العمل، إلى من علمني الصبر واإلخال
 .والدي رحمھ هللا...................حیاتھ حفظا وتعلیماهللا منھاج 

إلى التي لم تبخل في تربیتي وتشجیعي وسھرت علي اللیالي 
أمي أطال هللا في ..........إلى أغلى ما أملك في الوجود  الطوال
 .عمرھا

إخوتي، ............ تقاسمت معھم معیشة الحیاة   إلى من 
 وأخواتي

 .إلى كل األھل واألقارب
إلى كل األساتذة والمعلمین الذین لم یبخلوا علینا بنصائحھم 

 .وتوجیھاتھم
بختة، فاطمة، أمینة، زھیرة، :  إلى كل األصدقاء والزمالء

 حیزیة، صوریة، آسیا، سامیة، ھواریة، عزیزة، نوریة، أسماء،
 .نجاةحنان، 
ن عجزت األوراق على احتواء جمیع الذین نعرفھم ونحبھم إ

یبقى القلب یتسع لھم ویحویھم مھما كثروا، إلى كل ھؤالء أھدي 
 .ثمرة جھدي

 



 مقدمة
 

 أ 
 

تحظى تعلیمیة اللغة العربیة الیوم باھتمام بالغ األھمیة من قبل الدارسین والقائمین 

ھا القاعدة األولى التي ینطلق منھا الحفاظ على على شؤونھا خاصة في قطاع التعلیم، بعدِّ 

 أھمیةاللغة العربیة وصونھا من كل عجمة أو تحریف، ولھذا تؤكد جل الدراسات التربویة 

الكتساب اللغة وتعلمھا، فھو إذا  األمثلمي، ذلك انھ السبیل النص في الفعل التعلیمي التعلًّ 

 .وسیلة بیداغوجیة وتعلیمیة

 -تحدیدا األدبيوالنص  - أنواعھإن ھذه األھمیة البالغة التي یكتسیھا النص بجمیع 

منھا ما یتعلق حقیقة ال خالف حولھا، ذلك لكونھ یستغل في تحقیق أبعاد تربویة ھامة، 

بتنمیة جوانب معرفیة ووجدانیة لدى المتعلم، ومنھا ما یتعلق بتعمیق كفاءاتھ اللغویة، 

 .ال محالة یزخر بزاد ثقافي یفتح ذھن المتعلم أدبيوتوسیع معارفھ الثقافیة، ذلك أن أي نص 

إن تحقیق ھذه األبعاد التربویة المرجوة من وراء تدریس النصوص األدبیة رھن 

دون ، ولذا فإن فشل الطریقة یحول )المنھجیة المتبعة في تحلیلھا( یقة التي تقدم بھا بالطر

عمدت اإلصالحات التربویة الجدیدة إلى إحداث تغیرات على  تحقیق األبعاد المرجوة، حیث

مستوى تدریس مادة النصوص األدبیة، ولھذا جاءت المناھج الجدیدة بطریقة جدیدة للتعامل 

مع  ینا أن نبحث في كیفیة تعامل االصالحاتومن ھنا ارتأ. یة ومعالجتھامع النصوص األدب

النص األدبي المقدم إلى تالمیذ المرحلة المتوسطة، وتحدیدا تالمیذ السنة الرابعة، فجاء 

 : بحثنا موسوما بـ

 تقویم تعلیمیة النص األدبي في المرحلة المتوسطة

 –السنة الرابعة أنموذجا  -

 : على جملة من األسئلة واإلشكاالت التي نجملھا في اآلتيیقوم ھذا البحث 

ھي المرجعیة البیداغوجیة التي تقوم علیھا تعلیمیة النصوص األدبیة في  ما -

 السنة الرابعة من التعلیم المتوسط؟

ھي المعوقات التي تحول دون التطبیق الناجح لإلصالحات التربویة  ما -

 الجدیدة؟



 مقدمة
 

 ب 
 

 ما ھي مجاالتھ ووظائفھ؟ما مفھوم التقویم التربوي، و -

 وأنماطھ؟ أنواعھما مفھوم النص األدبي، وفیما تتمثل  -

األنسب في  ألنھھذا البحث فھو المنھج الوصفي، عن المنھج الذي اعتمدناه في  أما

 .األدبیةمثل ھذه الدراسات التربویة، حیث كنا بصدد وصف لواقع تعلیم مادة النصوص 

ثة فصول، مسبوقة بمدخل ومتبوعة بخاتمة، وقد قمنا بتوزیع موضوعنا على ثال

المتعلم، المعارف، المعلم، (عناصر العملیة التعلیمة حیث خص المدخل منھا بعرض 

 .، وخاتمة كانت عبارة عن حوصلة لما جاء في المدخل)والمنھاج

فكان للتقویم التربوي، ماھیتھ وخصائصھ ومجاالتھ، تعرضنا فیھ  األولأما الفصل 

مفھوم التقویم التربوي وأنواعھ، أھداف التقویم وأھمیتھ، : ي على التواليلخمسة مباحث ھ

ختمناه  التقویم وأسالیبھ، مجاالت التقویم ووظائفھ، و مبادئخصائص التقویم ومراحلھ، 

 .بخاتمة ملمة لما سبق من مباحث

، مبرزا مرحلة التعلیم وأھدافھ األدبيواقع تعلیم النص : وعالج الفصل الثاني

المفھوم، األنواع، واألنماط في مبحث : األدبي، النص األولسط ومالمحھا في المبحث المتو

تدریسھ، اختیاره وتنظیمھ، في  وأھداف األدبيثالث، وتناول المبحث الرابع ممیزات النص 

، ثم خاتمة لما تم األدبيحین عرض المبحث الخامس وسائل وطرق إنجاح درس النص 

 .عرضھ في ھذا الفصل

لفصل الثالث واألخیر بالدراسة المیدانیة، وفیھ عملنا على تحلیل استبیان وتفرد ا

ثم تحضیر درس لنص السنة الرابعة،  أساتذةھ ألساتذة مرحلة التعلیم المتوسط باألخص وجِّ 

میدانیة بملحق حوى نماذج من للنا الدراسة اأدبي وفق الطریقة المتبعة في المیدان، وذیَّ 

 .، وخلصنا فیھ ھو اآلخر بمجموعة من النتائج والتوصیاتأدبي وذج لنصماالستبیانات ون

من ثم حاولنا أخیرا في الخاتمة الوقوف على المعالم الكبرى للنتائج المتوصل إلیھا 

البحث، فكنا نعود إلى كل محطة نستجلي منھا ما تم التوصل إلیھ، وقائمة للمصادر خالل 

 .والمراجع، وفھرس المحتویات



 مقدمة
 

 ج 
 

 :الختیار ھذا الموضوع منھا رة قادتناولعل دوافع كثی

 : الذاتیة - أ

 .حبي لمھنة التدریس -

 .ممارستي لھذا النشاط لفترة من الزمن -

الضعف المالحظ على تالمذتنا في المستوى المتوسط، وعدم قدرتھم  -

ألحیان على تحلیل النصوص األدبیة، فارتأینا كدارسین وباحثین، وعجزھم في أغلب ا

 .شخیص أسبابھا ومحاولة اقتراح حلول لھامعالجة ھذه المعضلة وت

تتجاذبھ  ألنھوخصب، ذلك مغر أن البحث في تعلیمیة النص األدبي مجال  -

 .تخصصات عدة

 :الموضوعیة  - ب

 .أھمیة نشاط النص األدبي في إكساب المتعلم كفاءة لغویة وتوسیع ثقافتھ -

 .معرفة فاعلیة النصوص األدبیة في تحسین أداء التالمیذ -

مناھج اللغة العربیة إلى ما یحتاج إلیھ النشىء في حیاتھ العلمیة افتقار  -

 .والعملیة، فاغلب ھذه المناھج بعیدة عن واقع المتعلمین

األھمیة البالغة التي تكتسیھا تعلیمیة النصوص األدبیة، التي تمثل مركز ثقل  -

 .كل المواد التي تقدم لدارس اللغة العربیة في المتوسط

 . لنصوص األدبیة في المرحلة المتوسطةتغیر واقع تدریس ا -

 :إن ھذا البحث یسعى إلى تحقیق جملة من األھداف لعل من أھمھا

 .الوقوف عند الطریقة المتبعة لتحلیل النصوص األدبیة -

 .رصد أھم الصعوبات التي تعترض األساتذة في تحلیلھم للنصوص األدبیة -

تي في مقدمتھا قلة عوبات، تألھذا البحث جملة من الص نجازناإوقد اعترضتنا خالل 

صعوبة الدراسة المیدانیة المراجع المتخصصة في تعلیمیة النصوص، إضافة إلى 

 .والحضور الصفي



 مقدمة
 

 د 
 

ولئن كانت ھذه الصعوبات وغیرھا متاعب ال یخلو منھا أي عمل فإن عزاءنا ھو 

دمھا ألعوان أننا حظینا بشرف البحث في مجال تعلیمیة اللغات، نظرا للفوائد الجلیلة التي تق

العملیة التعلیمیة، وكل ما نتمناه أن یتوفر لنا مستقبال، خبرة أوفر، وأدوات أنسب، لتعمیق ما 

 .تم التوصل إلیھ في ھذه الدراسة

ولإللمام بھذه المباحث النظریة والتطبیقیة التي سبق عرضھا اعتمدنا مجموعة من 

صدارتھا طائفة من المراجع المراجع، وھي متعددة تعدد قضایا ھذا البحث، یأتي في 

، محمد )التقویم التربوي(محمود عبد الحلیم منسي :  المتخصصة في التقویم التربوي، ومنھا

یضاف إلى ھذه المراجع مراجع أخرى خاصة بتعلیمیة ). أسالیب التقویم التربوي(عثمان 

النظریة تعلیمیة النصوص تعلیمیة النصوص بین (بشیر إبریر: النصوص ومن أھمھا ما یلي

-أدبي وعلمي -األدب والنصوص للسنة الخامسة ثانویة(، محمد الفاسي وآخرون )والتطبیق

 .، وغیرھا)

رة والصبر الذین وال یسعنا في األخیر إال أن نحمد هللا عزوجل ونشكره على المقد

 لألستاذنجاز ھذا العمل وإتمامھ، كما نتوجھ بخالص شكرنا وامتنانا بھما علینا إل منَّ 

طیرھا، ولم یدخر باإلشراف على ھذه الدراسة وتأ، الذي تفضل "بن عزة علي"المشرف 

یبخل علینا بتوجیھاتھ وإرشاداتھ، التي أعانتنا كثیرا في  جھدا في تنقیحھا وتصحیحھا ولم

 .إخراج ھذا العمل إلى النور

ة التي وال یفوتنا أیضا أن نتقدم بالشكر الجزیل إلى أعضاء اللجنة العلمیة الموقر

تشرف على تقویم ھذا البحث، وإثراء مضمونھ، كما نتقدم بوافر الشكر أیضا إلى بوزیان، 

 .مختار اللذان تولیا رقن العمل وطباعتھ

إن أصبت فما توفیقي إال باہلل، وإن أخطأت فدلیل على استیالء النقص على جملة 

 .البشر

 .أسال هللا أن یجعل عملي ھذا متقبال خالصا
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إن العملیة التعلیمیة تستدعي تھیئة المواقف ومشاریع العمل، كما تستدعي العمل          

على تزوید الطالب بالمھارات العلمیة والمھنیة، والعمل على خلق الشخصیة المفكرة للتعبیر 

فالعملیة التعلیمیة التعلمیة ھي عملیة تكاملیة تتداخل فیھا عدة أطراف متعددة  1.عن نفسھا

  2.والمطلوب أن تتفاعل ھذه األطراف مجتمعة بشكل إیجابي كي تحقق أھداف التعلیم

وقبل أن نتعرض ألطراف أو عناصر ھذه العملیة البد لنا أوال من ضبط          

 :المصطلحات التالیة بالشرح

 :تعلیمال: أوال

ھو التصمیم المنظم المقصود للخبرة التي تساعد المتعلم على إنجاز التغییر         

 3.المرغوب فیھ في األداء، وعموما ھو إدارة التعلم التي یقودھا المعلم

ویقصد بھ عملیة مقصودة أو غیر مقصودة تتم داخل المؤسسة أو خارجھا في أي         

 .4المعلم وقت ویقوم بھا المعلم أو غیر

ھو عملیة تحفیز وإثارة قوى المتعلم العقلیة ونشاطھ الذاتي باإلضافة إلى توفیر         

األجواء أو اإلمكانیات المالئمة التي تساعد المتعلم على القیام بتغییر في سلوكھ الناتج عن 

 5.المثیرات الداخلیة والخارجیة مما یؤكد حصول التعلم

                                      
، 2000، سنة 3دروس في اللسانیات التطبیقیة، دار ھومة، بوزریعة، الجزائر، ط: صالح بلعید  1

 .21ص
، -الطور الثانوي أنموذجا -الدراسیةتعلیمیة المصطلح النحوي من خالل المقررات : كرابیب نور الدین2 

 .97، ص 2015معراجي عمر، سنة : رافإش
، 1إعداد وتأھیل المعلم، دار عالم الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط: مصطفى نمر دعمس  3

 .274م، ص 2009/ ـھ1429سنة 
استراتیجیات التدریس المتقدمة واستراتیجیات التعلم وأنماط : عبد الحمید حسن عبد الحمید شاھین  4

 .2010/2011التعلم، جامعة اإلسكندریة، سنة 
 .shahe 12@ yahoo.com: الموقع

: مصطفى ھجرسي، تصحیح وتنقیح -فریدة شنان: المعجم التربوي، إثراء: ملحقة سعیدة الجھویة  5
 . 55، ص2009مھدي، سنة عثمان آیت 
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ھو تعدیل في سلوك المتعلم الذھني والوجداني وحتى الحركي وعلیھ فإن التعلیم        

بطریقة مقصودة، ویتمثل دور المعلم ھنا في تقدیم المعارف للمتعلم، أو بطریقة غیر 

 ).المجتمع واألسرة( مقصودة

 :التعلم: ثانیا

ھو عملیة دینامیكیة قائمة أساسا على ما یقدم للطالب من معلومات ومعارف، وعلى ما     

أو  1.یقوم بھ الطالب نفسھ من اجل اكتساب ھذه المعارف وتعزیزھا ثم تحسینھا باستمرار

وھو  2.الحاجات والدوافع وتحقیق األھداف إشباعھو عملیة اكتساب الوسائل المساعدة على 

المعلم أو بدونھ، بھدف اكتساب معرفة أو مھارة أو  بإشرافبھ المتعلم  كذلك نشاط یقوم

وقد تتأثر عملیة التعلم بعوامل  4.فالتعلم ھو عملیة تفاعلیة بین المعلم والمتعلم 3.تغییر سلوك

عوامل وراثیة وعوامل بیئیة، استعدادات المتعلم، : عدة منھا على سبیل المثال ال الحصر

  5.الدافعیة للتعلم

نستشف من خالل ما سبق أن التعلیم ھو عملیة مرتبطة بالمعلم تستلزم وجود معلم ومتعلم 

ومادة تعلیمیة، ویمكننا معرفة حدوث التعلم لدى المتعلم من خالل السلوكات الجدیدة التي 

 .تظھر علیھ

 

 

 

 

                                      
دیوان المطبوعات الجامعیة، بن  -حقل تعلیمیة اللغات -دراسات في اللسانیات التطبیقیة: أحمد حساني  1

 .139، ص2009، سنة 2عكنون، الجزائر، ط
 .55دروس في اللسانیات التطبیقیة، ص : صالح بلعید  2
 .273المعلم، ص  وتأھیلإعداد : مصطفى نمر دعمس  3
إدارة التعلم الصفي، دار الیازوري  العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، د ط، سنة : نوال العشي  4

 .142، ص2008
 .140المرجع نفسھ، ص   5
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 ):Didactique(التعلیمیة : ثالثا

في القرآن الكریم في عدة ) علم(ھذه الكلمة ، وقد وردت )علم(التعلیمیة مأخوذة من الفعل    

 .4-1الرحمن  »انْ یَ البَ  ھُ مَ ، علَّ انْ سَ نْ اإلِ  قَ لَ ، خَ آنْ القرْ  مَ لَّ ، عَ نْ مَ حْ الرَّ «:آیات، من ذلك قولھ تعالى

: وعلم وفقھ أي تعلم وتفقھ، علم وفقھ، أي ساد العلماء والفقھاء والعالم العالمة وعلم بالشيء

وسمھ وعلم نفسھ : وعلمھ یعلمھ علما. بخبر قدومھ أي ما شعرتما علمھ : شعر، یقال

 1.وأعلنھا، وسمھا

 :وفي معجم تاج العروس

المعروف : المتعالم: علیك في الشطرنج أي غلبتك) علمت(حتى كأنني : علم علیھ" 

فقیھ العرب وساجع العرب، حكیم العرب، طبیب العرب، : العرب)عالم (قال  2.المشھور

 3".ممن یتعاطى ھذه الصناعاتكل ذلك أحدھم 

 .مما سبق یظھر لنا أن التعریفین اشتركا في أن العلم ھو الفقھ بالشيء

 

 

  

 

 

 

                                      
مسعودي : إشراف -السنة الرابعة أنموذجا -تعلیمیة النحو في مرحلة التعلیم المتوسط: جبلي حوریة  1

 .02، ص 2015/ ـھ1436فاطمة الزھراء، سنة 
م، 1996/ ـھ1417، سنة 1الصباح، دمشق، طتكملة تاج العروس، مطبعة : وھیب بن أحمد دیاب 2 

 .227ص 
 .228المرجع نفسھ، ص   3
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 : أما التعلیمیة اصطالحا فقد تعددت مفاھیمھا ونذكر منھا

التي اشتقت من الكلمة الیونانیة ) Didactique(التعلیمیة ھي ترجمة لكلمة 

)Didaktique ( 1.التعلیملیصبح التعلیم أو فن 

فالدیداكتیك أو فن التعلیم ھو مجموعة الوسائل والطرق التي تستخدم في عملیة التعلیم 

 2.والتعلم والمؤدیة إلى إیصال المعرفة أكانت ھذه المعرفة فنا أم لغة أم علما من العلوم

على أنھا تفكیر في المادة الدراسیة بغیة تدریسھا، فھي : B. Jasmin (1973(وعرفھا

مشكالت تتعلق بالمادة الدراسیة وبنیتھا ومنطقھا ومشاكل : نوعین من المشكالتتواجھ 

 .ترتبط بالفرد في وضعیة التعلم، وھي مشاكل منطقیة وسیكولوجیة

بأنھا مجموع الطرائق والتقنیات والوسائل التي : Reuchlin (1974(ویعرفھا أیضا 

 3.تساعد على تدریس مادة معینة

ذه التعاریف في المبنى إال أنھا اتحدت في المعنى، فالتعلیمیة وعلیھ حتى وإن اختلفت ھ

 .یقصد بھا مجموع الوسائل أو الطرق أو األسالیب التي تسھل عملیة التعلیم والتعلم

 

 

 

 

 

 

                                      
 .02تعلیمیة النحو العربي في مرحلة التعلیم المتوسط، ص: جبلي حوریة  1
دار النھضة إنجلیزي،  -فرنسي-معجم مصطلحات التربیة والتعلیم، عربي: جرجس میشال جرجس 2

 .303م، ص 2005/ ـھ1426، سنة 1العربیة، بیروت، لبنان، ط
 .44المعجم التربوي، ص : ملحقة سعیدة الجھویة  3
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وقد میز معظم الدارسین في الدیداكتیك نوعین أساسیین یتكامالن فیما بینھما بشكل كبیر 

 : ھما

 :الدیداكتیك العام - أ

یھتم بكل ما یجمع بین مختلف مواد التدریس أو التكوین وذلك على              

مستوى الطرائق المتبعة، ولعل ھذا ما یجعل ھذا الصنف من الدیداكتیك یقصر 

اھتمامھ على ماھو عام ومشترك في تدریس جمیع المواد، أي القواعد واألسس 

 1.أو تلكالعامة التي یجب مراعاتھا من غیر األخذ بخصوصیات ھذه المادة 

 : الدیداكتیك الخاص - ب

أو دیداكتیك المادة فیھتم بما یخص تدریس مادة من المواد من حیث             

دیداكتیك "الخاصة بھا وھكذا یمكن أن نتحدث عن  واألسالیبالطرائق والوسائل 

ونعني بذلك كل ما یتعلق بتدریس مكونات اللغة كالقراءة والتعبیر والكتابة " اللغة

 2.وغیرھا

فالفرق یظھر ھنا جلیا بین ھذین النوعین، فاألولى تھتم بتدریس جمیع المواد، أما     

 .الثانیة فتقتصر على المادة الواحدة

 

 

 

 

 

 

                                      
 .12تعلیمیة النحو في مرحلة التعلیم المتوسط، ص : جبلي حوریة  1
 .12المرجع نفسھ، ص   2
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 :أما أطراف العملیة التعلیمیة أو عناصرھا فھي على النحو التالي
یضع إیف شوفالر التعلیمیة في قلب مثلث، فالبعض یسمیھ المثلث الدیداكتیكي 

المعرفة، المعلم : والبعض اآلخر یسمیھ التربوي، ویتألف من ثالثة عناصر

 1.والمتعلم

فھي تشمل كل ما تعلمھ المتعلم من معارف وما یحصلھ من مكتسبات  :المعارف/ أ

وما یوظفھ من موارد وما یمكنھ من مھارات، وما یستثمره من قدرات وكفاءات في 

رفتھ وباستثمارھا في مواقف الحیاة المتنوعة، عملیة تعلمھ التي یقوم فیھا ببناء مع

كما أنھا مجموعة الخبرات المترسبة في العقل نتیجة ربط بین المعلومات البصریة 

 3.وعلى المعلم أثناء تقدیمھ للمعرفة ان یراعي التدرج في ذلك 2.وغیر البصریة

ي توصیلھا وحتى تصل ھذه المعارف للمتعلم البد للمعلم من أن یحسن عرضھا ویجتھد ف

وتسھیلھا ومعرفة الطریقة المؤدیة إلى ذلك مع مراعاة االنتقال من العام إلى الخاص، ومن 

البسیط إلى المركب ومن السھل إلى الصعب، فالمتعلمون یختلفون في استقبالھم للمعارف 

فمنھم من یكتسب المعرفة عن طریق السمع أو عن طریق النظر، وھنا یكمن دور المعلم في 

 .ر أنجع السبل والطرق للوصول بالعملیة التعلیمیة للنجاحاختیا

 

 

 

 

 

                                      
 .07تعلیمیة النحو في مرحلة التعلیم المتوسط، ص: جبلي حوریة  1
 .09المرجع نفسھ، ص  2
 .145حقل تعلیمیة اللغات، ص  -دراسات في اللسانیات التطبیقیة: احمد حساني  3
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 : المعلم - ب

ھو الكائن الوسیط بین المتعلم والمعرفة، لھ معرفتھ وخبرتھ وتقدیره، إنھ لیس وعاء 

فالتعلیم ھو  1یحمل معرفة وإنما ھو مبشر لنقل المعرفة في العملیة التي یقوم بھا،

فالمعلم ھو الركیزة  2.وظیفة األنبیاء السامیة والمعلم ھو وریثھم في ھذه الرسالة

المتینة التي تستند إلیھا المدرسة، وأداؤه الناجح في إیصال المعرفة وتربیة النشىء 

 3.یحدد كفاءتھ ومؤھالتھ

یة، إذ أن وفي تعریف آخر للمعلم ھو العنصر الثاني األساسي في العملیة التعلیم

المعلم وما یمتاز بھ من كفاءات ومؤھالت واستعدادات وقدرات ورغبة في التعلیم، 

فإنھ یستطیع أن یساعد الطالب على تحقیق األھداف التعلیمیة التعلمیة بنجاح 

 4.ویسر

إذن المعلم ھو الناقل للمعرفة المتمیز بھا، غایتھ الوصول بأھداف العملیة     

 .بإیصال المعرفة إلى المتعلم التعلیمیة إلى النجاح

وقد تغیر دور المعلم من ملقن للمعلومات إلى مرشد ومیسر لعملیة التعلم، وأصبح 

القائد لعملیة التغییر، من خالل المقدرة على توظیف الخیال لتفعیل عملیة التعلیم 

والتعلم، حیث یقوم الطلبة بالبحث عن المعلومات والوصول إلى النتائج بأنفسھم، 

كون دور المعلم توجیھ الطالب عن طریق الحوار الذي یتم بینھما في أثناء عملیة وی

 5.التعلم والتعلیم

ومفاد ذلك أن دور المعلم تغیر من ناقل للمعرفة إلى مرشد وموجھ للعملیة التعلیمیة، 

 .فالتالمیذ ھم من یجتھدون الكتشاف المعرفة

 

 

                                      
 .09تعلیمیة النحو في مرحلة التعلیم المتوسط، ص: جبلي حوریة  1
 .262إعداد وتأھیل المعلم،ص :  مصطفى نمر دعمس  2
 .500معجم مصطلحات التربیة والتعلیم، ص :  جرجس میشال جرجس  3
علم النفس التربوي للطالب الجامعي والمعلم الممارس، دار : حسین أبو ریاش، زھریة عبد الحق  4

 .188م، ص2007/ ھـ1427، سنة 1المسیرة للنشر والتوزیع، ط
 .14إعداد وتأھیل المعلم، ص :  مصطفى نمر دعمس  5
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قدرتھ على بمادة دراسیة معینة و ومن صفات المعلم الجید أن یكون ملما      

لھ واجبات نحو طالبھ كاحترامھ لحقھم في الحصول على  1مواصلة التعلم وتجدده،

كما لھ حقوقا على طلبتھ تتمثل  2.المعرفة الصحیحة، ومراعاة الفروق الفردیة بینھم

احترامھم لمعلمیھم وطاعتھم والتواضع في حضرتھم، إقرارھم بفضل معلمیھم : في

 3.واألخذ بنصائحھم وتوجیھاتھم

معنى ذلك على المعلم أن یعدل بین جمیع الطلبة وتوعیتھم بأھمیة العلم وأن یعمل 

 .بھ كعالقة أب مع ابنھون عالقتھ بطالتكعلى تنمیة االحترام المتبادل بینھم ف

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
                                      

 /ھـ1427، سنة 2العربي، القاھرة، ط ، دار الفكر)تدریبھ -إعداده -كفایاتھ( المعلم:  رشدي طعیمة 1
 .365م، ص 2006

 .424المرجع نفسھ، ص  2
 .429المرجع نفسھ، ص  3
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 : المتعلم -ج
ھو كائن حي نام متفاعل مع محیطھ، لھ موقفھ التعلیمي بنجاحاتھ وإخفاقاتھ، ولھ 

وھو أساس  1.تصوراتھ لما یتعلمھ، ولھ ما یحفزه وما یمنعھ من اإلقبال على التعلم

العملیة التعلیمیة وما یمتلكھ من خصائص عقلیة ونفسیة واجتماعیة وخلقیة، وما لدیھ 

 2.من رغبة ودافع للتعلم

فر فیھ الرغبة واالستعداد فالمتعلم إذن محور العملیة التعلیمیة التعلمیة شرط أن تتو

یكون متلقیا في عملیة التعلم، فبدال من أن للتعلم، حیث یكون لھ ھو الدور الفعال 

سلبیا للمعلومة سیكتشف الطالب بنفسھ الموضوعات التي أراد مصمم البیئة التعلیمیة 

 .والمنھاج أن یوصلھا لھ

من ھنا یتبین لنا أن دور المتعلم في العملیة التعلیمیة تغیر ھو اآلخر من متلقي 

 .للمعلومة إلى مستكشف لھا

مع المعلم، وأنھ یسعى للتعلم الذاتي، ومن بین صفات المتعلم أنھ متعاون مع زمالئھ و

المتعلم قادر على تقییم ذاتھ وزمالئھ بمساعدة المعلم، أنھ قادر على تعلم القراءة والكتابة 

 3.بالطریقة التي تعلم بھا االستماع والمحادثة

 .فالمتعلم إذن فرد مجتھد محب للعمل والتعاون 

 

 

 

 

                                      
 .10تعلیمیة النحو في مرحلة التعلیم المتوسط، ص: جبلي حوریة  1
علم النفس التربوي للطالب الجامعي والمعلم الممارس، : حسین أبو ریاش، زھریة عبد الحق  2 

 . 188ص
، مؤسسة حمادة للدراسات )نشأتھا، خصائصھا، مشكالتھا( اللغة:  محمد فوزي احمد بني یاسین  3

 .194، ص 2011، سنة 1الجامعیة، عمان، األردن، ط
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لكن إضافة إلى ھذه العناصر ، "رإیف شوفال"إذن ھذه ھي عناصر التعلیمیة حسب 

 :منھا)معادلة العملیة التعلیمیة(الثالثة، ھناك أطراف أخرى تكمل المعادلة 

 :المنھاج -د
 :لغة - أ

وضحھ والمنھاج : بین واضح، وھو النھج، ومنھج الطریق: طریق نھج 

، وأنھج الطریق، »لكل جعلنا منكم شرعة ومنھاجا« :وفي التنزیل. كالمنھج

 1.وصار نھجا واضحا بینا وضح واستبان

 2".منھاج التعلیم: " خطة برنامج. طریق واضح): ن ه ج( منھاج -

 .نالحظ أن ھذین التعریفین اجتمعا على أن المنھج ھو الطریق الواضح

 :أما اصطالحا - ب

 :فقد تعددت التعاریف وتنوعت منھا    

والحقائق یعني المنھاج الدراسي في المفھوم التقلیدي مجموع المعلومات 

والمفاھیم واألفكار التي یدرسھا الطلبة في صورة مواد دراسیة، اصطلح على 

 3.تسمیتھا بالمقررات الدراسیة

یظھر لنا من خالل ھذا التعریف أن المنھاج ھو مجموعة معارف تقدم 

 .للمتعلمین

) النشاطات أ و الممارسات( أما في المفھوم الحدیث فھو جمیع الخبرات

) العوائد(توفرھا المدرسة لمساعدة التالمیذ على تحقیق النتاجات المخططة التي 

 4.التعلیمیة المنشودة إلى أفضل ما تستطیعھ قدراتھم

                                      
، سنة 1لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط : أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور  1

2000 ،14/365. 
 -، تموز2معجم ألفبائي في اللغة واألعالم، دار المالیین، بیروت، لبنان، ط -الرائد:  جبران مسعود  2

 .820، ص 2005یولیو، 
، 2005، سنة 1، دار صفاء، عمان، األردن، ط بویةنظریات المناھج التر:  إیناس عمر أبو ختلة  3

 .18ص
، 2009، سنة 1تخطیط المناھج وصیاغتھا، دار الحامد، عمان، األردن، ط:  عبد اللطیف حسین فرج  4

 .15ص
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وتعد المناھج أیضا الوسیلة التي تستعملھا المدرسة لتتمكن من الوصول إلى 

تحقیق األھداف التي یؤمن بھا المجتمع، وذلك لتحقیق أھدافھ في تعلیم أبنائھ 

والقیم التي یؤمن بھا المجتمع، وھي من أھم  والمبادئاھات والممارسات االتج

 1.الموضوعات التربویة، وھي جوھر التربیة وأساسھا

وعلیھ فالمنھاج المنھاج الحدیث جاء متضمنا لمجموعة من القیم والممارسات 

 .على غرار المنھج التقلیدي الذي اھتم بكثرة المعارف وأھمل المتعلم

المنھاج ھو كل ما تقدم المدرسة لتالمذتھا لتحقیق : "L Dhainantویعرفھ 

 ".نموھم الشامل نموا روحیا وعقلیا وجسمیا ونفسیا واجتماعیا في تكامل واتزان

أو ھو وثیقة بیداغوجیة رسمیة تصدر عن وزارة التربیة الوطنیة لتجدید        

 2.اإلطار اإلجباري لتعلیم مادة دراسیة ما

 ....یھتم بالمتعلم وبخصائصھ العقلیة والنفسیة والخلقیة، صبحأ إذا المنھاج

بین خصائص المنھج وممیزاتھ انھ یشمل أكثر من المحتوى المطلوب ومن 

تعلمھ، أنھ یتجسد في خبرات التالمیذ ولیس في الكتب، فالمنھاج یفرض على 

اف المعلم استخدام األسالیب والطرق المتنوعة لمساعدة التالمیذ على االكتش

 3.واكتساب المھارات والخبرات

 

 

 

 

 
                                      

مناھج اللغة العربیة وطرق تدریسھا، دار وائل : سعدون محمود الساموك، ھدى علي جواد الشمري  1
 .102، ص 2005، سنة 1للنشر، عمان، األردن، ط

، ص 2004سند تكویني لفائدة مدیري المدارس االبتدائیة، النظام التربوي والمناھج التعلیمیة، سنة   2
135. 

 .135المرجع نفسھ، ص   3
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یعد المنھاج بعناصره المختلفة عنصرا مركزیا في العملیة التعلیمیة، وتتمثل 

 :عناصره فیما یلي

 :األھداف التربویة: أوال
ویقصد بھا أي تغییر یراد إحداثھ في سلوك المتعلم عن طریق عملیة التعلم 

التعلم والتي یرمي المنھج بعناصره والتعلیم، فھو الغایة النھائیة من عملیة 

 1.المتعددة إلى تحقیقھا

ویقصد بھا أي تغییر یراد إحداثھ في سلوك المتعلم، سواء كان معرفیا، دینیا، 

 ....خلقیا أو اجتماعیا،

 :المحتوى: ثانیا
وھو نوعیة المعارف التي یقع علیھا االختیار والتي یتم تنظیمھا على نحو معین، 

 2.المعارف مفاھیم أو حقائق أو أفكار أساسیةسواء أكانت ھذه 

 :النشاط المدرسي: ثالثا

وھو وسیلة أساسیة واداة من أدوات التربیة لتحقیق الكثیر من األھداف التربویة، فھو        

وسیلة لبناء أبدان التالمیذ،ووسیلة لتدریبھم على ممارسة العالقات االجتماعیة السلیمة، 

إشباع میولھم ورغباتھم، ووسیلة أساسیة من وسائل التوجیھ واكتساب الخلق القویم و

 3.واإلرشاد النفسي والتربوي

 

 

  

 
                                      

، دار القاھرة، )التطویر -النظریات -األسس -المكونات( المناھج: اھیم بن عبد العزیز الدعیلجابر  1
 .20م، ص 2007/ ھـ1428، سنة، 1القاھرة، مصر، ط

 .110تخطیط المناھج وصیاغتھا، ص : عبد اللطیف حسین فرج  2
المعلم المدرسي الناجح، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع، عمان األردن، :  زید منیر عبوي  3
 .51، ص2007، سنة 1ط
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 :الوسائل التعلیمیة: رابعا
وھي مجموع ما یستخدم في العملیة التعلیمیة بھدف نقل المعارف للمتعلم بشكل 

ما ( وسائل بصریة: واضح، وجعلھ قادرا على استیعاب ما یتعلمھ وھي أنواع

) ما یثیر حاسة السمع كاالسطوانات( حاسة البصر كالسبورة، وسائل سمعیةیثیر 

 1).كالفیدیو( ووسائل سمعیة بصریة

ومنھ فالوسائل التعلیمیة ھي كل ما یساھم في توضیح وتسھیل وإنجاح العملیة 

التعلیمیة وتوصیل المعارف من خالل إثارة كل حواس المتعلم لشد انتباھھ 

 .واھتمامھ

 :التدریسطرق : خامسا
ھي مجموعة األنشطة واإلجراءات العقلیة والسلوكیة المتسلسلة والمترابطة 

بشكل یسمح بتحقیق ھدف ما، فھي وسیلة الفرد لتحقیق غایات یسعى غلیھا في 

وعلى ھذه الطریقة أن تكون مراعیة لمستویات التالمیذ جمیعا، وتراعي  2حیاتھ،

 .كذلك الفروق بینھم

 :التقویم: سادسا
 .ما سنفصل فیھ في الفصل الموالي وھو 

 

          

 

 

 

 

 

 
                                      

 .559معجم مصطلحات التربیة والتعلیم، ص: جرجس میشال جرجس  1
االتجاھات المعاصرة في بناء المناھج الدراسیة، المؤسسة الحدیثة : محسن عبد علي، سعد مطر عبود  2

 .181م، ص 2012، سنة 1للكتاب، لبنان، ط
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 :خالصة
وما یمكن استنتاجھ من خالل ما سبق عرضھ أن العملیة التعلیمیة عملیة  

متكاملة ومتوازنة، حیث یلعب كل طرف منھا دورا مھما، فغیاب أي طرف من 

الرئیسي تھ المحور األطراف یحدث خلال في ھذه العملیة، وخاصة المتعلم بصف

 ن كل األطراف األخرىلھذه العملیة، فغیابھ یعني توقف ھذه العملیة، أل

 .ھي في خدمة المتعلم للوصول بھ إلى النجاح) المعارف، المعلم، المنھاج(
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 : تمھید

یعد التقویم جزءا أساسیا من العملیة التعلیمیة، فھو ضروري لكل من المعلم 

 .والمتعلم

فنتائج التقویم ھي التي توجھ المعلم نحو اختیار أھداف تربویة معینة، وعن طریقھ 

كما . یستطیع أن یقوم تحصیل المتعلمین ومعرفة مستویاتھم المعرفیة وجوانبھم الشخصیة

التقویم المتعلم في الكشف عن أدائھ ومقارنتھ بالنسبة ألقرانھ، وبالتالي یحفزه إلى بذل یساعد 

 .جھد أكبر لمزید من التحصیل

فالتقویم یحارب نقاط الضعف والسلبیات ویعزز نقاط القوة واإلیجابیات، فأي تجدید 

 .أو تطویر أو تحسین في العملیة التعلیمیة إال وكان أساسھ التقویم
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 وأنواعھ مفھوم التقویم التربوي: المبحث األول

 : مفھوم التقویم التربوي: أوال

  :لغة -أ
 1.أزال عوجھ، وقوم السلعة واستقامھا قدرھا: درأه: قوم

قوم الشيء تقویما عدلھ، ومنھ تقویم البلدان لبیان طولھا وعرضھا وربما سمي 

 2.أزال عوجھ، والمتاع جعل لھ قیمة معلومةدرأه وقوم . حساب األوقات بالتقویم، ج تقاویم

 ".قوم الرمح" أزال اعوجاجھ: الشيء -1: قوم تقویما

 .عدلھ: الشيء 2 

 .جعل لھ قیمة معلومة، سعره: المتاع 3                

 3.حكم في قیمتھ، عین قیمتھ: أو نحوه األدبياألثر  4                

االعوجاج وقد اتفقت التعاریف السابقة على فالتقویم لغة من قوم ومعناه إصالح 

 .ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

لسان العرب، دار صادر : أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور اإلفریقي المصري  1
 .225، مادة قوم، ص 12، المجلد 2000، سنة 1بیروت، ط

، إعادة 1987محیط المحیط، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، طبعة جدیدة سنة :  المعلم بطرس البستاني  2
 .763، ص1998طبع 

، تموز 2معجم ألفبائي في اللغة واألعالم، دار المالیین بیروت، لبنان، ط –الرائد : جبران مسعود  3
 .720، ص2005یولیو،
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  :اصطالحا -ب
 : تعددت مفاھیم التقویم وتنوعت، ومن بینھا

التقویم مصطلح یعني في مجال التربیة وحقل االختبارات تحدید للتقدم / " 1-ب

إتقان مدى  ما( التدریس، أي انھ إجابة عن السؤال التالي أھدافالطالب نحو  أحرزهالذي 

 1"الطالب لألشیاء التي یفترض أنھم تعلموھا؟

وینطلق التقویم من تعریف واضح ومحدد لألھداف التدریسیة، ویشمل اإلنجاز " 

 2"والتحصیل ودرجة اإلتقان والتمكن

التقویم مجموعة من الخطوات التربویة المترابطة التي یعتمدھا المربي / " 2-ب

یة في قدرة التلمیذ التعلمیة، واستبانة مدى تقدمھ أو الكتشاف مدى تأثیر العملیة التعلیم

تأخره، ونوع نموه واتجاھھ، مستخدما بذلك المقاییس الموضوعیة، والمعاییر المنطقیة قبل 

 3".ار حكمھ النھائي بمستواه الدراسيإصد

یعني التقویم الوسیلة التي یمكن  بواسطتھا تحدید مدى نجاح المنھاج في / " 3-ب

 4."التي وضع من اجلھا األھدافتحقیق 

ھو أیضا مجموعة األحكام التي یوزن بھا أي شيء أو أي جانب من / "4-ب

جوانب التعلم أو التعلیم وتحدید نقاط القوة والضعف منھ، وصوال إلى اقتراح الحلول التي 

 5."تصحح المسار

 

 
                                                            

النفس، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، سنة المعجم التربوي وعلم : نایف القیسي  1 
 .186،ص2010

.187المرجع نفسھ ص،   2  
، 1معجم مصطلحات التربیة والتعلیم، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان، ط: جرجس میشال جرجس  3

 .219م، ص 2005/ ھـ1426سنة  
، 2009، سنة 1الثقافة، عمان، األردن، ط ، دارعلم النفس التربوي وتطبیقاتھ:  محمد حاسم العبیدي  4

 .397ص 
، دار القاھرة، -المكونات،األسس، التنظیمات، التطویر -المناھج:  إبراھیم بن عبد العزیز الدعیلج  5

 .36م، ص2007/ھـ1428، سنة 1مصر، ط
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لمعلومات عن نستنتج من خالل التعاریف السابقة أن التقویم عملیة تعمد غلى جمع ا

 .المتعلم وتحلییلھا وتصنیفھا قبل اتخاذ القرار بشأنھ

ویعرف أیضا بأنھ عملیة إصدار حكم على قیمة األشیاء، أو الموضوعات /" 5 -ب

أو األفكار بھدف اتخاذ قرارات أو إجراءات عملیة بشأنھا من حیث تبنیھا مع تعدیلھا أو 

 1."رفضھا والعدول عنھاتصحیحھا وتلخیصھا من نقاط الضعف فیھا أو 

نالحظ من خالل ھذا التعریف أن التقویم ھو حكم على قیمة شيء ما، والھدف من 

 .وراء ذلك لیس الحكم على قیمة الشيء فقط وإنما تحسینھ وتعدیلھ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                            

القیاس والتقویم في العلوم النفسیة والتربویة واالجتماعیة، مكتبة األنجلو المصریة : علي ماھر خطاب  1
 .06م، ص2001، سنة 2والمكتبة األكادیمیة، القاھرة، ط
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 :أنواع التقویم التربوي: ثانیا

تتعدد أنواع التقویم واشكالھ تبعا لمعاییر وعوامل تصنیفھ وسنقتصر على عرض 

 : النوع األكثر شیوعا القائم على الوظیفة التي یؤدیھا والمرحلة التي یتم فیھا وھو

 ):Diagnostic Evaluation(: التقویم التشخیصي -1

ا المعلم داخل یشیر التقویم التشخیصي إلى تلك اإلجراءات التقویمیة التي یقوم بھ"

غرفة الصف بحیث یبدأ التالمیذ بتعلم خبرة جدیدة، قبل بدء المعلم بتعلیم مھمة جدیدة، ال بد 

لھ ان یتعرف على مستویات الطلبة المعرفیة وإثارة دافعیتھم للتعلم، ومن ثم تصنیفھم، 

للتعرف على مواطن القوة والضعف وعلى الجانب المھاري لدیھم وھذا یعطي مؤشرا 

 1."علم حیث یبدأ من خاللھ التعامل مع الطلبة من ناحیة مستویاتھمللم

بمعنى آخر التقویم التشخیصي ھو ذلك التقویم الذي یقوم بھ المعلم في بدایة عملیة 

تعلیمیة جدیدة بھدف تحدید مستویات الطلبة ومعرفة المشاكل والصعوبات التي یعانون منھا 

 .معرفة جدیدة ملمحاولة تداركھا قبل الولوج في تقدی

 ):Construction Evaluation): (التكویني(التقویم البنائي  -2

ھو التقویم الذي یستخدمھ المعلم بین الفترة واألخرى لمعرفة التقدم الذي طرأ على "

من إیصال المعرفة إلیھم بشكل جید ولیس مشوش ویشمل ذلك على  وللتأكدتحصیل الطلبة، 

ستوى التالمیذ والتعرف على مستوى استیعابھم وھذا عدة اختبارات الھدف منھا معرفة م

 2."النوع من التقویم یشمل تقدیرات مؤقتة من خاللھا نتعرف على نقد المتعلم

إذن ھذا النوع من التقویم ھو تقویم مصاحب للعملیة التعلیمیة من بدایتھا إلى نھایتھا 

ساب المعرفة وتحقیق بمعنى انھ یستمر معھا بغرض معرفة مدى تقدم المتعلمین في اكت

 .العملیة التعلیمیة ألھدافھا

                                                            
القیاس والتقویم التربوي واستخدامھ في مجال التدریس الصفي، دار وائل للنشر، : نبیل عبد الھادي  1

 .29، ص1999، سنة 1عمان، األردن، ط
 .29نفسھ، ص المرجع  2
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 : ومن أھداف ھذا التقویم مایلي

 .إعطاء تغذیة راجعة للمتعلمین  -

طرق وأسالیب التدریس والوسائل إعطاء تغذیة راجعة للمعلم حول فعالیة  -

المناقشة الصفیة، مالحظة أداء المتعلم، الواجبات البیتیة ومتابعتھا، النصائح (

 1).تواإلرشادا

ویتجسد ھذا النوع من التقویم في أنشطة اللغة العربیة مثال في األسئلة التي 

 .یتضمنھا كل من البناء الفكري، البناء الفني، البناء اللغوي

 )Final Evaluation): (النھائي (التقویم الشامل أو الختامي -3

الطلبة للعملیة یستخدم التقویم الشامل كتقدیر نھائي لتحدید مستوى التحصیل عند "

التعلیمیة، ویكون في نھایة الفصل أو السنة الدراسیة، ومن خاللھ یتم الحكم النھائي على 

تحصیلھم بوضع درجات نھائیة رقمیة، ومن األمثلة على ھذا التقویم االختبارات الفصلیة أو 

 2."السنویة التي تعقدھا المؤسسات التعلیمیة

یة الفصل الدراسي أو السنة بوضع درجات للطلبة وعلیھ فالتقویم النھائي یتم في نھا

لتبیان كفاءتھم في تحقیق األھداف، والحكم على انتقالھم من صف إلى آخر وذلك من خالل 

 .االختبارات التي تقوم بھا المؤسسات التعلیمیة

وما نستنتجھ من خالل ما سبق أن ھذه األنواع الثالثة یظھر الفرق فیما بینھا في 

یحصل فیھا ھذا التقویم، فالتقویم التشخیصي یكون في بدایة العملیة التعلیمیة،  المرحلة التي

والتكویني یستمر باستمرارھا، أما النھائي فیكون في آخرھا بإصدار حكم على كفاءة 

باإلضافة إلى أن كال التقویمین التشخیصي والتكویني الغرض منھما إصالح . المتعلم

لنصائح دون منح عالمة، في حین أن التقویم النھائي االعوجاج، وتقدیم المالحظات وا

 .یخص التالمیذ وحدھم وفیھ تمنح عالمة للمتعلمین لالنتقال إلى مستوى أعلى

 

 
                                                            

القیاس والتقویم الصفي، دار جریر للنشر :  ابراھیم محمد المحاسنة، عبد الحكیم علي مھیدات  1
 .31م، ص 2009/ ھـ1430، سنة 1والتوزیع، عمان، االردن، ط

 .30القیاس والتقویم واستخدامھ في مجال التدریس الصفي، ص: نبیل عبد الھادي  2
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 أھداف التقویم وأھمیتھ:المبحث الثاني
 :التقویم التربوي أھداف: أوال

 :وھي كثیرة منھا

أو بطریقة یسعى التقویم التربوي إلى صیاغة األھداف التعلیمیة بشكل  •

 .واضحة وسھلة بحیث یمكن تحقیقھا بدون عوائق أو صعوبات

یسعى التقویم التربوي إلى تعدیل وتغییر طرق التدریس والوسائل التعلیمیة  •

حتى تتالءم مع طبیعة األھداف المرسومة وتساعد على تحقیقھا، ویتم ذلك من خالل الكشف 

 .لتعلیمیةعن الصعوبات والمشاكل التي حدثت خالل العملیة ا

الل یسعى التقویم غلى معرفة الصعوبات والمشاكل التي تعترض المعلم خ •

قیامھ بمھامھ في سبیل عالجھا لتوفیر الجو المالئم لھ للقیام بعملیة التعلیم على وجھھا 

 P13F1.األكمل

وعلیھ قد تعترض العملیة التعلیمیة بعض الصعوبات أو المشاكل التي تعیق السیر 

ة، وھنا یتمحور دور التقویم في الكشف عن ھذه الصعوبات أو المشاكل، الحسن لھذه العملی

والبحث عن الحلول التي تیسر سیر ھذه العملیة سواء بتغییر طرق وأسالیب التدریس، أو 

 .اللجوء إلى وسائل تعلیمیة مغایرة لتصل ھذه األخیرة إلى األھداف المرسومة وفقھا

ظیم وتحدید األدوار لكل من المعلم یھدف التقویم إلى إعادة الترتیب والتن •

والمتعلم بشكل سلیم وكذلك تحدید األنشطة التي یقومون بھا مما یسھل عملیة التعلیم والتعلم 

 .على السیر بدون عوائق أو مشاكل

یھدف التقویم غلى جعل كل من المعلم والمتعلم قادرا على القیام بما یسمى  •

  2.حققھ من نتائج سواء كانت سلبیة أو إیجابیةبالنقد الذاتي لنفسھ وألعمالھ، وما 

فالتقویم إذن وسیلة لتنظیم وترتیب أدوار المعلمین والمتعلمین من خالل معرفتھم 

 .كیفیة نقد الذات
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یھدف التقویم إلى بناء عالقة متینة بین البیت والمدرسة من خالل تعریف أسر  •

مستواھم الحقیقي، األمر الذي یدفعھم إلى الطلبة بنتائج أبنائھم لیكونوا على بینة عن 

المشاركة في دفع وتحفیز أبنائھم للمزید من العطاء وتھیئتھم بشكل سلیم وخاصة إذا كان 

ھناك تعثر من قبل األبناء في تحصیلھم الدراسي و معاناتھم من مشاكل معینة تتسبب في 

 .التعطیل

درات الخاصة التي یھدف التقویم إلى الكشف عن طبیعة االستعدادات والق •

یتمتع بھا الطلبة بما یساعد على التنبؤ بمدى إمكانیة النجاح المستقبلي من عدمھ بالنسبة 

 .لدراسة أو مھنة معینة بحد ذاتھا

نجاز الدراسي لدى المتعلمین والمعلمین یھدف التقویم إلى تقویة دافعیة اإل •

ومحاولة عالجھا عن طریق ، وذلك من خالل تعریفھم بنقاط الضعف والخلل على حد سواء

زیادة حجم التحصیل أو في محاولة إجراء التغیرات الالزمة في سبیل مزید من النجاح 

 P15F1.والتفوق

ویمكننا في األخیر أن نجمل مختلف أھداف التقویم التربوي بالقول أنھ یعمل على 

لكشف عن حسن سیر العملیة التعلیمیة من خالل إثارة دافعیة المتعلمین واستعداداتھم با

الصعوبات ونقاط الضعف عند كل طرف من أطراف ھذه العملیة وتشخیصھا، لیتم اتخاذ 

 .القرارات المناسبة فیما بعد
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 : أھمیة التقویم التربوي: ثانیا

للتقویم التربوي أھمیة بالغة في توجیھ العملیة التعلیمیة وتحسینھا، وتكمن أھمیتھ 

 :فیما یلي

أنھ أساس التطور التربوي والتعلیمي، فبدون تقویم فاعل ومؤثر لن تتطور  •

لى إصدار أحكام تربویة صحیحة واتخاذ قرارات إالعملیة التعلیمیة ألن التقویم الجید یؤدي 

 .فاعلة ومناسبة

 .التعرف على جوانب القوة والضعف في البرامج التعلیمیة •

 .ترتبت عن تنفیذ البرنامج التعلیميالتعرف على النتائج غیر المتوقعة والتي  •

 .توضیح األھداف التربویة والمساعدة على تحدیدھا •

 .تقدیر الحاجات التعلیمیة للمتعلمین •

 .ثارة دافعیة المتعلمین للتعلمإ •

 .تقدیر نواتج تعلم المقررات الدراسیة المختلفة •

تشخیص صعوبات التعلم لدى المتعلمین في المقررات الدراسیة المختلفة  •

 P16F1.مھیدا  لعالجھات

باختصار التقویم التربوي أمر ضروري في العملیة التعلیمیة ألنھ من خاللھ تتم 

معرفة مدى تحقیق المنھج لألھداف المرسومة لھ، وكذلك الكشف عن جوانب النقص 

والضعف ومحاولة عالجھا، ومعرفة التقدم الحاصل في البرامج التعلیمیة وأكثر من ذلك 

 .العملیة التعلیمیة فھو یساھم في تطور
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 خصائص التقویم ومراحلھ :المبحث الثالث

 :خصائص التقویم التربوي: أوال

 :یتسم التقویم التربوي بجملة من الخصائص منھا

كان التقویم ینصب على تحدید قدرة الطالب على استیعاب " :الشمولیة -1

المعلومات ثم تغیرت نظرتھ وأصبح یشمل جمیع األھداف التربویة المنشودة من مھارات 

تفكیر واتجاھات وقیم، أي باختصار شدید جمیع الجوانب  وأسالیبومعلومات ومیول 

أثناء اعى تلك الجوانب جمیعھا المھاریة شریطة أن یكون المعلم قد ر المعرفیة والعاطفیة و

 1."قیامھ بالعملیة التعلیمیة

یتضح لنا مما سبق أن التقویم لم یكن شامال لجمیع جوانب شخصیة المتعلم بل 

اقتصر على جانب واحد وھو اكتساب المعلومات، ثم تغیرت نظرتھ واتسمت بالشمولیة 

 .....ة،حیث أصبح یشمل جمیع جوانب المتعلم المعرفیة، النفسی

التقویم عملیة مصاحبة لعملیة التعلیم، أي أن العملیتین "  :االستمراریة -2

منتصف  آوتسیران معا جنبا إلى جنب فال یقتصر التقویم على امتحان آخر الفصل الدراسي 

الفصل أو حتى آخر العام، الن ھذه االمتحانات ال تعد تقویما ألننا نصف فیھا حالة الطالب 

یكون التقویم عملیة مستمرة تالزم المتعلم  أننقوم اعوجاجا، بل البد  فقط وال نعدل وال

 2."من أول یوم یدخل فیھ المدرسة، وحتى یتخرج منھا نھائیاطول مرحلة النمو، 

فاالستمراریة نقصد بھا أن یكون التقویم مصاحبا للعملیة التعلیمیة من بدایتھا حتى 

 .نھایتھا عبر كامل مراحل التعلیم المختلفة
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ینبغي للتقویم أن یراعي الناحیة :" توفیر الوقت والجھد والتكالیف -3

االقتصادیة عموما، فال یأخذ وقتا طویال من المعلم على جمیع األصعدة سواء في إعداده أو 

تصحیحھ أو تنفیذه، وكذلك لیس من المعقول إرھاق الطالب باختبارات متتالیة لمجرد وضع 

 1."نھایة العام أو الفصلالدرجات ورصدھا وجمعھا في 

وعلیھ یظھر لنا أنھ من أھم خصائص التقویم التوفیر سواء في الجھد أو الوقت أو 

 .التكالیف

واحد فقط وإنما على  أسلوببمعنى ال یجب أن یعتمد التقویم على :" التنوع -4

 في أدواتھ وأسالیبھ التي یستخدمھا في تقویم المتعلمین، فیجب أن یقومالمعلم أن ینوع 

 2."الطالب شفھیا، تحریریا وعلمیا

تظھر إیجابیة ھذه الخاصیة في رفع الضغط على المتعلم فال یحس بأنھ یخضع 

 .للتقویم للحكم علیھ بشأن كفاءتھ أو عمل قام بھ

وتعني عدم تأثر نتائج االختبار بالعوامل الشخصیة للمقوم : "الموضوعیة -5

 3."وتفسیر نتائج االختبار وأداء التقویمواحتكامھ معاییر واضحة ومحددة في تحلیل 

بمعنى عدم تحیز المعلم لطالب معین، وإنما علیھ العدل بین الجمیع ومراعاة 

 .حقوقھم

ھو أن األداة تقیس ما صممت لھ فإذا صممنا اختبارا یقوم قدرة " :الصدق -6

 4."ةالطالب في الحساب فیجب أن یقیس فعال قدرة الطالب على إجراء العملیات الحسابی

والمقصود بھ ھو إذا ما أعید إعطاء االختبار لمجموعة متكافئة "  :الثبات -7

 5."من التالمیذ فإنھ یعطي نفس النتائج تقریبا

أي أن الحكم الذي نسب إلى متعلم ما یتكرر بالنسبة لباقي المتعلمین شرط التكافؤ 

 .بینھم
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 : مراحل التقویم التربوي: ثانیا

 :مراحل عدة یمكن إیجازھا فیما یلي یشتمل التقویم التربوي على

تبدأ ھذه المرحلة قبل القیام بعملیة التقویم، وتتطلب اتخاذ "  :مرحلة التخطیط -1

قرارات عن كیفیة إجراء عملیة التقویم، وذلك بتحلیل الموقف التقویمي وتحدید أھدافھ 

واختیار األدوات المناسبة وتحدید االستراتیجیات وإعداد جدول زمني لتنفیذ البرنامج 

 1."التقویمي

مرحلة ما قبل التقویم، حیث یتم فیھا البحث عن كیفیة یمكن أن نسمي ھذه المرحلة ب

 .إجراء ھذه العملیة، وما مختلف الطرق المناسبة لتنفیذھا

تتضمن ھذه الخطوة جمع معلومات عن موضوع  ":تحلیل الموقف التعلیمي -2

 ."المطلوب بذلھ في إجراء عملیة التقویم التقویم وذلك لتحدید أبعاد الجھد

یتم في ھذه المرحلة تحدید األھداف التربویة العامة " :تحدید األھداف -3

 2."وتحلیلھا إلى أھداف سلوكیة أو إجرائیة قابلة للقیاس

ویتم في ھذه المرحلة تحدید ھدف عملیة التقویم التي نحن بصدد القیام بھا، بمعنى 

 .ما الذي نحاول الوصول إلیھ من خالل ھذه العملیة؟ وترجمة ذلك إلى سلوك

وھي خطوة ضروریة یتم فیھا تحدید مستوى الفرد قبل "  :متطلباتتحدید ال -4

بدء البرنامج للتعرف على المتطلبات األساسیة الالزمة لھ حتى یمكن تحقیق األھداف 

 3."التعلیمیة المرجوة

المتعلمین أوال، لیعرف  بمعنى آخر یتم في ھذه المرحلة التعرف على مستوى أو

 .الالزمة التي تساھم في تحقیق األھداف المنشودة من العملیة المعلم فیما بعد ما ھي األشیاء
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في ھذه الخطوة یتم اختیار أدوات القیاس المناسبة "  :اختیار أدوات القیاس -5

لجمع البیانات المطلوبة وإذا لم تتوفر مثل ھذه األدوات فإنھ ینبغي علینا إعدادھا وفق 

 ".شروط القیاس الجید

توجد عدة استراتیجیات تعلیمیة مثل تدریب الخبرة " :تحدید االستراتیجیات -6

 ".التعلیمیة، والمراجعة والتغذیة المرتدة والممارسة

یمكن أن یستفید التقویم من بعض ": اختیار تصمیم البحث المناسب -7

التصمیمات البحثیة بعامة والتصمیمات التجریبیة بخاصة، وذلك للمساعدة في اتخاذ 

 ".ة التقویمالقرارات الصحیحة بشأن عملی

من األمور المھمة في عملیة التقویم إعداد جدول " :إعداد جدول زمني -8

زمني لعملیة التقویم، فمثال عند تقویم التالمیذ ینبغي ان یتم تقویمھم قبل أن یحین وقت 

 1".إصدار الدرجات

یظھر من خالل ما سبق أن التوقیت الزمني أمر مھم في عملیة التقویم على المقوم 

 .احترامھ

ویمكننا أن نجمع ھذه المراحل السبعة األخیرة في مرحلة واحدة نسمیھا مرحلة 

 .التقویم

فیھا یتم اتخاذ قرارات تتعلق بفعالیة البرنامج " :مرحلة اتخاذ القرارات -9

بمعنى على أساس النتائج المحققة من خالل عملیة التقویم نعدل البرنامج   2."التعلیمي

 .أو النتائج المتوصل إلیھاالتعلیمي بما یتوافق مع السلوكات 

ونستخلص من خالل ما سبق تقدیمھ أن التقویم التربوي یمر عبر ثالثة مراحل، 

، حیث تتضمن سبع المرحلة األولى وھي مرحلة ما قبل التقویم، وتلیھا مرحلة التقویم

خطوات، وأخیرا مرحلة ما بعد التقویم ویتم فیھا اتخاذ القرارات على ضوء النتائج 

 .المحصل علیھا من المرحلتین السابقتین
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 مبادئ التقویم وأسالیبھ :المبحث الرابع

 : مبادئ التقویم التربوي: أوال

البرامج أو المشاریع تتوج عملیة التقویم عادة باتخاذ قرارات بشأن األفراد أو 

التربویة، حیث یتم جمع المعلومات وتحلیلھا ویتم كذلك تفسیرھا، بمعنى أن اتخاذ القرار 

البد أن یتأتى من إجراءات سلیمة ومنھجیة علمیة، وحتى تكون عملیة التقویم كذلك فعال 

 :وھي 1فإنھا ترتكز إلى مجموعة من المبادئ التي البد من أخذھا بعین االعتبار

موضوع (األھداف المراد تحقیقھا في البرنامج التعلیمي جب البدء بتحدید ی -1

وتحلیل تلك األھداف إلى أھداف فرعیة ثم ترجمة ھذه األھداف الفرعیة إلى أھداف ) التقویم

 .سلوكیة یمكن قیاسھا

یجب أن تتعدد وسائل التقویم بما یناسب أھداف التقویم ومجاالتھ فال یصح  -2

التحریریة وحدھا ھي مقیاس تحصیل المتعلم بل تشمل االختبارات  أن تكون االختبارات

 2.الشفھیة والعلمیة والمشاركة اإلیجابیة للمتعلم في الفصل وفي أداء الواجبات المنزلیة

عند القیام بأي عملیة كانت أوال علینا تحدید الھدف من ورائھا والوسیلة التي تؤدي 

فتحدید األھداف من أسمى مبادئھ باإلضافة إلى تنوع  إلیھا، كذلك ھو الحال بالنسبة للتقویم

 .الوسائل التقویمیة وعدم االقتصار على نوع واحد منھا

یجب أن ال ینحصر االھتمام في تقویم المتعلم على الجانب المعرفي لقیاس  -3

القدرات العقلیة والذكاء والتحصیل الدراسي بل یتسع لیشمل الجانب الوجداني االنفعالي 

 .النفس حركيوالجانب 

أن تتم عملیة التقویم باستمرار وانتظام، فالمالحظات الیومیة یجب  -4

واالختبارات الدوریة والنھائیة ھامة بالنسبة للمتعلم والمعلم وذلك أنھ من خاللھا یتم اكتشاف 

 3.نواحي الضعف فتصحح أوال فأوال حتى ال تثبت ویصعب تعدیلھا
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یشمل جمیع جوانبھ وال یقتصر  أنتقویم المتعلم یجب  أنیشیر ھذان المبدآن إلى 

 .على المعرفة فقط مع الحرص على استمراریة عملیة التقویم وانتظامھا

یجب النظر إلى التقویم باعتباره عملیة إیجابیة، فالتقویم لیس مجرد معرفة  -5

علم، لكن األخطاء أو اكتشاف نواحي الضعف أو معرفة المعوقات والعقوبات التي تواجھ المت

وھي تذلیل الصعوبات واإلرشاد إلى أفضل  القیام بخطوة إیجابیة التقویم یتضمن أیضا

 1.الطرق لتحقیق األھداف

 .بمعنى أن اكتشاف األخطاء ونواحي الضعف ال فائدة منھ دون العمل على تعدیلھا

یجب أن یكون ھناك تعاون بین القائمین بتقویم المتعلم ومنھم اآلباء  -6

جوانب الشخصیة التي یراھا أنفسھم، وذلك بأن یساعد كل منھم اآلخر في معرفة والمعلمون 

 2.اآلخر، ویمكن أن یتسم ذلك التعاون بعمل لقاءات دوریة بین اآلباء والمعلمین

فتعاون اآلباء مع المعلمین أمر ضروري في عملیة التقویم حتى یطلع كل منھما 

 .على الجانب الذي ال یراه اآلخر
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 :أسالیب التقویم التربوي: ثانیا

یستخدم المعلم الناجح أسالیب متنوعة لضمان صحة التقویم وشمولھ، ومن ھذه 

 :األسالیب

حتى تكون المالحظة مفیدة ومثمرة ینبغي أن تكون دقیقة شاملة : المالحظة -1

لجوانب السلوك األساسیة التي ستكون موضع التقویم وأن یتضمن تسجیل المالحظات 

النمو اإلیجابیة والسلبیة وان یتصف المالحظ بالتروي في جمیع المشاھدات وإصدار نواحي 

 1.األحكام

الواضحة عن إحدى وفیھ یعد المعلم مجموعة من األسئلة : االستفتاء -2

الصفات التي یرید قیاسھا وذلك حسب طبیعة االستفتاء والغرض منھ، ویطلب من التالمیذ 

ویحتاج االستفتاء إلى كثیر من . اإلجابة عنھا بحریة تامة أو من أولیاء األمور أو من غیرھم

 .المھارة والدقة

وھي من أسرع الطرق وأیسرھا في الحصول على : المقابالت الشخصیة -3

مزید من المعلومات عن المتعلم وحاجاتھ وخبراتھ واتجاھاتھ وغیرھا من البیانات التي 

ویشترط . ھیئة ظروف تعلیمیة أفضل لھیحتاجھا المعلم للحكم على ھذا المتعلم وتوجیھھ وت

 2.أن تتم ھذه المقابالت في جو طبیعي ودي متحرر من الرسمیات لضمان نجاحھا

وتشمل ھذه األعمال التقاریر والمقاالت : تحلیل أعمال التالمیذ الكتابیة -4

 .وغیرھا من األعمال الكتابیةوإعداد الملخصات 

وھي  3شخصین أو أكثر، وھي طریقة منظمة لمقارنة سلوك: االختبارات -5

 : أنواع

 4.حیث یطرح المعلم السؤال ویطلب اإلجابة علیھ: االختبارات الشفویة -5-1

                                                            
دار الشروق طرائق تدریس األدب والبالغة والتعبیر بین التنظیر والتطبیق، : سعاد عبد الكریم الوائلي  1

 .118، ص .2004، سنة 1للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط
 .119المرجع نفسھ، ص  2
التقویم والقیاس النفسي والتربوي، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، : أحمد محمد الطبیب  3

 . 44ص
 .45المرجع نفسھ، ص   4



التقویم التربوي ماھیتھ، خصائصھ، خصائصھ     الفصل األول                                     
 

41 
 

تعتمد التذكر أكثر من اعتمادھا االبتكار وغالبا ما تبدأ : اختبارات المقال -5-2

 1.عدد، أذكر، اشرح: أسئلتھا بكلمات مثل

من األسئلة واإلجابة عن  تتكون من عدد كبیر: االختبارات الموضوعیة -5-3

 2.أسئلتھا تكون محدودة ال تتعدى في أغلب األحیان كلمة واحدة
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 جاالت التقویم ووظائفھم :المبحث الخامس
 : مجاالت التقویم التربوي: أوال

نمو المتعلم من أھم األمور في المجال التربوي، یعد تقویم  :تقویم المتعلم -1

 :جوانب منھاویتضمن ھذا األخیر عدة 

یشمل تقویم معارف المتعلمین مختلف المعلومات المنظمة : المعارف -أ-1

 .والمكتسبة بواسطة النشاط الذھني حیث تمس كل المیادین التي تمثل مجاال للدراسة

یعبر ھذا النوع من المعارف على قدرات الفرد في : المعارف األدائیة -ب-1

دد، وھي ضروریة إلنضاج االستعدادات اإلنجاز أو التكیف مع موقف موضوعي مح

 1.العملیة للفرد

تعتبر المعارف السلوكیة االجتماعیة من : المعارف السلوكیة االجتماعیة -ج-1

یعني  األھداف التي یرمي إلى تحقیقھا أي نظام تربوي، وتقویم ھذا النوع من المعارف

 .تقویم جانب من جوانب شخصیة المتعلم

على وھي ال تقل أھمیة عن المعارف األخرى التي یجب : المعارف التعبیریة -د-1

ن المجتمع الحدیث قوامھ االتصال، فالفرد مطالب باستمرار بنقل اكتسابھا، خاصة وأالمتعلم 

  2.ما تعلمھ إلى غیره والتعبیر بوضوح عما یشعر بھ ویفكر فیھ

المعرفیة، : جمیع جوانب شخصیتھإجماال یمكن القول أن تقویم المتعلم یتضمن  

 .الوجدانیة، العاطفیة، االجتماعیة
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) المفتشین(یخضع المعلم للتقویم من قبل الموجھین التربویین  :تقویم المعلم -2

أو من خالل أطراف أخرى اعتمادا على الزیارات الصفیة لھ والمشاھدة الفعلیة للممارسات 

 :1واألدوار التي یقوم بھا كما یلي

ویھدف إلى إصدار حكم على درجة امتالك المعلم للكفایات : تقویم أداء المعلم -2-1

 :الضروریة للتدریس، والتي تنعكس في سلوكھ على شكل مھارات أدائیة، من خالل

تحلیل خصائص المتعلمین، اختیار األھداف، اختیار : التخطیط للتدریس -2-1-1

 ...الوسائل التعلیمیة،

تھیئة غرفة الصف، الشرح، طرح األسئلة، ضبط النظام  :تنفیذ التدریس -2-1-2

 .....داخل الصف،

 .یة، تشخیص أخطاء التعلم وعالجھاإعداد األسئلة الشفو: تقویم التدریس -2-1-3

بالمظھر والتصرف االھتمام : یادیة للمعلمالمظھر العام والسمات الق -2-1-4

 2.التالمیذ، التعرف على مشكالتھموالتفاھم واالتزان، احترام التالمیذ، تقبل أفكار 

إذن یتم تقویم المعلم من طرف المفتشین وذلك بمالحظة طریقة أداء المعلم للدرس، 

 .وھیئتھ، وحتى الجوانب الشخصیة لھ
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تخضع طرق التدریس بدورھا للتقویم المستمر من  :تقویم طرائق التدریس -3

أجل الكشف عن نقاط القوة وتدعیمھا، ونقاط الضعف ومعالجتھا، وذلك باإلجابة على 

 1:تساؤالت ھي

 2"ما مدى مالءمة الطریقة للھدف المحدد من الدرس؟" -3-1

 .نستشف من خالل ھذا التساؤل ضرورة ارتباط الطریقة بھدف الدرس

 3"مالءمة الطریقة للمحتوى ومقرر التدریس؟ ما مدى" -3-2

یؤدي بالضرورة غلى تحقق التساؤل الثاني ألن  ن تحقق التساؤل األولإومنھ ف

 .المحتوى ھو ترجمة لألھداف

 4"ما مدى مالءمة الطریقة لمستویات التالمیذ؟"-3-3

لدیھم، والمقصود ھنا أن تكون الطریقة مالئمة لخبرات التالمیذ السابقة والمتوافرة 

 .ومراعیة للفروق الفردیة بینھم

 5"ما مدى مشاركة المتعلم؟" -3-4

 .بمعنى اختیار طریقة تجعل اكبر عدد من المتعلمین یشاركون في الدرس

 6"ما مدى تنوع الطرائق التي یستخدمھا المعلم؟" -3-5

ن على المعلم أن ینوع في استخدامھ لطرق التدریس لیجذب انتباه المتعلمین، ألنھ م

 .مواصفات الطریقة الجیدة التشویق واإلثارة وجذب االنتباه
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 : ویمر تقویم المنھج بمرحلتین :تقویم المنھج المدرسي وتطویره -4

حیث ینبغي قبل اختیار المنھج وتنظیم الخبرات : تقویم األھداف والمحتویات -4-1

اختیاره، وتمثل ھذه المرحلة تم التعلیمیة أن یتم تقویم األھداف التي وضعت والمحتوى الذي 

 .األرضیة المناسبة لتحویل األھداف والمحتویات إلى خبرات تعلیمیة مرغوب فیھا

طرائق التدریس وذلك بالحكم على : تقویم طرائق التدریس وأسالیب التقویم -4-2

وأسالیب التقویم المتبعة، فعندما یحصل التالمیذ على عالمات منخفضة في االختبارات، 

یعني خطأ ما قد وقع، وینظر المعلم الواعي في ھذه الحالة إلى جوانب أخرى للمشكلة فذلك 

 1.كالتالمیذ، وأدوات القیاس وطرائق التدریس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .171سند للتكوین المتخصص، ص : عبد هللا قلي، فضیلة حناش  1



التقویم التربوي ماھیتھ، خصائصھ، خصائصھ     الفصل األول                                     
 

46 
 

 :التربوي وظائف التقویم: ثانیا

 : عدیدة منھا

 .توجیھ الطالب لنواحي التقدم التي أحرزوھا -1

 .لدیھم من معرفة قبلیةتحدید نقطة البدایة عند المتعلمین وما  -2

 .تنقیح المنھج أو مراجعتھ -3

 .الحكم على فعالیة العملیة التربویة وتطویرھا -4

 1.الحكم على طرق التدریس المتبعة -5

 .تزوید الطلبة بدرجات عن مستویات تحصیلھم -6

 .العمل على إعادة تحدید األھداف أو صیاغتھا -7

 .تحدید المستویات أو المعاییر -8

 .المعرفة تراكمیة ومتداخلةطبیعة  أنالبرھنة على  -9

الوظیفة التشخیصیة وتتركز حول تشخیص كل من المنھج المدرسي القائم  -10

 2.وعملیة التدریس المتبعة والطالب من حیث تعلمھ والخبرات التي مر بھا في المدرسة

 فالتقویم التربوي وظیفتھ إصدار األحكام على جمیع نواحي  
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 : خالصة

شاسع یحتاج إلى الدقة العلمیة والمنطق للوصول إلى النتائج إن التقویم موضوع 

 .المرغوب فیھا، وال بد لذلك من أحكام صادقة وثابتة، ووسائل وأدوات مساعدة

فالتقویم إذن عنصر من عناصر المنھج المدرسي، ولھذا األخیر أھداف وغایات 

تطور وتتحسن العملیة تحقیقھا حتى ت -بكل أنواعھ المختلفة–یرمي إلیھا، وعلى التقویم 

التعلیمیة لتحسین مستوى تحصیل المتعلمین، وینبغي لھذه األحكام الصادرة أن تتصف 

بصفات تجعلھا أحكاما علمیة منطقیة كالشمول واالستمرار، وعلى القائمین على ھذه العملیة 

وع اللجوء إلى وسائل متعددة ومتنوعة لرفع أي نقص أو ضعف، فاالعتماد على ن) التقویم(

معین یؤدي بالنتائج إلى االضطراب والتشكیك في صحتھا، وألن أھم ما یحاول التقویم 

 .الوصول إلیھ ھو إصدار أحكام صحیحة واتخاذ قرارات فاعلة ومناسبة
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 :تمھید

یحظى النص األدبي بأھمیة بالغة في العملیة التعلیمیة ذلك أنھ محور قیام جمیع 

، والنص بجمیع أنواعھ یعمل على تنمیة ...)نحو، صرف، بالغة، عروض،(األنشطة 

جوانب معرفیة ووجدانیة وثقافیة لدى المتعلم، فمن خالل ھذه النصوص األدبیة یستقیم ذوق 

كما یكتسب مفردات وتراكیب لغویة یتواصل بھا مع غیره، وھذا كلھ المتعلم وتتحسن لغتھ، 

 فما مفھوم النص، وما ھي طرق تدریسھ؟. رھن بطریقة تدریس ھذا النص
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 : مرحلة التعلیم المتوسط ومالمحھا: األولالمبحث 

ومدتھا أربع  االبتدائيمرحلة التعلیم المتوسط ھي المرحلة التي تلي مرحلة التعلیم 

سنوات، فالمتعلم فیھا یجتاز سنة وینتقل إلى أخرى لیصل إلى سنة تخرجھ من ھذه المرحلة، 

وفي ھذه السنة البد لھ من مالمح تدل على أنھ متعلم السنة الرابعة متوسط، بمعنى مالمح 

ھذه یجمعھا طوال ثالث سنوات من التعلم، لیدخل بھا إلى السنة الرابعة، ویواصل تعلمھ في 

السنة لیخرج بمالمح تدل تخرجھ من ھذه المرحلة، ویواصل تعلمھ في ھذه السنة لیخرج 

 : بمالمح تدل على تخرجھ من ھذه المرحلة، وفیما یلي ذكر لبعض ھذه المالمح

 :ملمح الدخول إلى السنة الرابعة من التعلیم المتوسط: أوال

 :المتوسط قادرا علىیكون المتعلم في بدایة السنة الرابعة من التعلیم " 

 .وتأییدھا باألمثلة واألدلة  -شفویة ومكتوبة –إصدار أحكام  -

 .التعبیر عن وضعیات ذات داللة بلغة سلیمة -

نثریة متنوعة یغلب علیھا الطابع الحجاجي بتوظیف  كتابة نصوص -

 .المكتسبات القبلیة

 1."إدراك خصائص األسلوب الحجاجي في النصوص -

مما سبق یمكننا القول أن ھذه المالمح یمكن أن تكون كتقویم تشخیصي لھذا المتعلم 

تكون لغتھ  أنوھو في بدایة تعلمھ لمعرفة جدیدة، لكن قبل تلقیھ للمعرفة الجدیدة یجب 

 .سلیمة، ویحسن القراءة بطریقة صحیحة قادرا على االستشھاد باألدلة والبراھین
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 :سنة الرابعة  من التعلیم المتوسطملمح الخروج من ال: ثانیا

 : یكون المتعلم في نھایة السنة الرابعة من التعلیم المتوسط قادرا على"

 .قراءة نصوص متنوعة وفھمھا وتصنیفھا حسب أنماطھا وأنواعھا -

 .القراءة المسترسلة السلیمة والمعبرة  -

 .المطالعة الحرة للوثائق المختلفة قصد االنتفاع أو التسلیة -

 .المقروء وترتیب محتویاتھ وضبط أفكاره بالمناقشة والنقد تحلیل -

 .تذوق المقروء باكتشاف جوانبھ الجمالیة -

عن مشاعره وآرائھ وتعلیلھا بأمثلة وشواھد وبراھین  -شفویا وكتابة –التعبیر  -

 1.تناسب الموقف

، وأنواع .......)الوصف، السرد، الحجاج، ( كتابة نصوص من أنماط متعددة  -

 .بمراعاة معاییر الصوغ وأسالیب العرض) رسالة، خطبة، مقالة (مختلفة 

 .التواصل نع غیره كتابة ومشافھة بتجنید مكتسباتھ اللغویة -

 2.كتابة محاوالت شعریة ونثریة بتوظیف خیالھ وذوقھ األدبي -

من خالل األسطر السابقة یتبین لنا أن المتعلم في نھایة ھذه السنة انفتح على معرفة 

أصبح یصف ویسرد، یكتب رسالة، كان یستشھد باألدلة والبراھین  أنة، فبعد وآفاق جدید

وھذا كلھ بمثابة تقویم . من ذلك قد عزز تواصلھ مع غیره وأكثر، یحلل وینقد، ...خطبة، 

 .لمتعلم ھذه المرحلةنھائي أو ختامي 

 

 

 

 

 

                                      
 .08مناھج السنة الرابعة من التعلیم المتوسط، ص : مدیریة التعلیم األساسي، اللجنة الوطنیة للمناھج  1
 .09المرجع نفسھ، ص  2
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 :أھداف ومشكالت تعلیم اللغة العربیة :المبحث الثاني

 :ومشكالت تعلیم اللغة العربیةأھداف : أوال

 :ھي كالتالي

 :األھداف العامة لتعلیم اللغة العربیة - أ

 .غرس محبة اللغة العربیة في نفوس التالمیذ"  -

 .االعتزاز باللغة العربیة والوالء التام لھا باعتبارھا لغة القرآن الكریم -

اكتساب المعارف والمعلومات في جمیع مواد الدراسة باللغة العربیة  -

 .الفصحى

 .العمل على تضییق الھوة بین اللھجات العامیة والعربیة الفصحى -

العمل على الربط بین الحضارة العربیة واإلسالمیة والحضارات العالمیة  -

 .التي تربط المجتمعات اإلنسانیة بعضھا بالبعضلغرس الجوانب اإلنسانیة وإدراك الروابط 

لك عن طریق التعرف على تنمیة جوانب التذوق اللغوي لدى التالمیذ وذ -

 .مواطن الجمال والتناسق في اللغة

 .تدریب التالمیذ على تنظیم األفكار وتسلسلھا وذلك بعد فھم النص -

تنمیة الثروة اللغویة لدى التالمیذ مما یساعدھم على حسن القراءة والكتابة  -

  1.والتخاطب

حضارات على فاللغة العربیة لغة القرآن الكریم ولغة تواصل بین الشعوب وال

تربیة (اختالفھا، وھذه األھداف صنفت على أنھا أھداف عامة الن أساتذة جمیع المواد 

باستثناء أساتذة اللغة اللغات األجنبیة، جمیعھم یساھمون .....) إسالمیة، ریاضیات، تاریخ، 

 .في تحقیقھا
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 : األھداف الخاصة لتعلیم اللغة العربیة - ب

استعمال اللغة العربیة استعماال صحیحا نطقا إكساب التالمیذ القدرة على "  -

 .وقراءة وكتابة

تعوید التالمیذ على فھم المادة المقروءة والتعبیر عنھا بلغتھم الخاصة بحیث  -

 .یشجعھم ذلك على التفكیر واالبتكار

تشجیع التالمیذ على التعبیر عن أحاسیسھم ومشاعرھم بكل حریة وبلغة  -

 .سلیمة

خارجیة التي تنمي مداركھم وتغذي عقولھم، تشجیعھم على القراءات ال -

 .وتحررھم من القیود المدرسیة

تنمیة الذوق الجمالي لدى التالمیذ واإلحساس بأنواع التغییرات األدبیة من  -

 .النثر والشعر

تدریب التالمیذ على استخدام القواعد النحویة والصرفیة أثناء القراءة والكتابة  -

 1".والتعبیر بشتى أنواعھ

 .ألھداف تخص اللغة العربیة وحدھا دون غیرھا من المواد األخرىفھذه ا
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 :أھداف تعلیم اللغة العربیة في المرحلة المتوسطة -ج

 .تدریب التالمیذ على أنواع القراءات المختلفة بعد تنمیة مھارات القراءة لدیھ" -

جمال  تدریب الذوق األدبي عند التلمیذ بحیث یساعده ذلك على إدراك"  -

 .األسلوب وروعتھ أو ضعفھ أو ركاكتھ

 .تنمیة قدرات التلمیذ على فھم ما یسمع واستخالصھ للمعاني واألفكار -

تمكین التلمیذ من اإلطالع على ما في المكتبة العربیة من مؤلفات، والكشف  -

 .عما یعرض لھ من ألفاظ صعبة في المعاجم

لعربیة والتدریب على االنتفاع إلمام التلمیذ بالقواعد األساسیة لفروع اللغة ا -

 .بھا

جعل دراسة اللغة العربیة وسیلة لفھم القرآن والسنة وإدراك مبادئ اإلسالم  -

 1."وآدابھ واالعتزاز بمقومات حضارتھ واألخذ بوسائل النھوض بأمتھ

وترتیب أفكار متعلم ھذه  األدبيباختصار شدید تتمثل ھذه األھداف في تنمیة الذوق 

 .الدین اإلسالمي ومقومات العروبةالمرحلة وربطھا بتعالیم 
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 : مشكالت تعلیم اللغة العربیة: ثانیا

تتعدد وتتنوع مشكالت تعلیم اللغة العربیة، فمنھا ما ھو راجع للمعلم وأسباب أخرى 

مرتبطة بالمنھج أو بالمؤسسة التعلیمیة، وحتى المجتمع ككل، وفیما یلي عرض لبعض ھذه 

 : المشاكل

عدم عنایة مدرسي اللغة العربیة وغیرھم من مدرسي المواد األخرى " -

 .باستخدام اللغة الفصیحة

 .وفر قاموس لغوي حدیث في كل مرحلة من مراحل التعلیم العامعدم ت -

 .قلة استخدام الوسائل التعلیمیة والتقنیات الحدیثة في تعلیم اللغة -

 .صعوبة القواعد النحویة واضطرابھا -

 .االنتقال الفجائي في التعلیم من عامیة الطفل إلى اللغة الفصیحة -

حاضره وتراث ماضیھ وما  دراسة األدب والنصوص ال تصل التلمیذ بنتائج -

 .ال یظھر أثره في حیاتھ

 .طغیان الماضي على الحاضر في تدریس األدب -

 .نقص عدد المعلمین المتخصصین وانخفاض مستواھم  -

تعقد قواعد اإلمالء وكثرة (وقواعد اإلمالء ) الشكل(مشكالت الكتابة العربیة  -

 1)."االستثناءات فیھا

 .أساسا لبناء المناھج وإعداد الكتب المقررةقلة الدراسات العلمیة التي تتخذ  -

 .ضعف العنایة بتطبیق الطرق التربویة الحدیثة في تعلیم اللغة -

 .عدم تقدیم المیزانیات الكافیة للمناشط الثقافیة واللغویة -

كثرة توصیات المؤتمرات الخاصة بالنھوض بتعلیم اللغة العربیة وعدم الجدیة  -

 .في تنفیذھا

                                      
طرائق تدریس اللغة العربیة، مركز یزید للنشر، المملكة األردنیة : عبد الرحمن إبراھیم السفاسفة  1

 .43م، ص2004/ھـ1425، سنة 3الھاشمیة، ط
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اإلعالم في الجھود التي تبذلھا المدرسة في تعلیم اللغة تأثیر وسائل  -

 1."العربیة

طغیان العامیة على العربیة الفصحى من  أنویمكننا اختصار ھذه المشكالت بالقول 

اللغة العربیة باإلضافة إلى ارتباط ھذه اللغة بماضیھا واالستغناء في  تعلیمأكبر مشاكل 

، واعتماد وسائل المتعلم عن الواقع الذي یعیشھ إبعادأغلب األحیان على الحاضر، بمعنى 

تعلیمیة تقلیدیة وتفادي الوسائل والتقنیات الحدیثة، ناھیك عن صعوبة قواعد اللغة العربیة 

 .في حد ذاتھا

م، المناھج، كانت ھذه مقتطفات لمشكالت تعلیم اللغة العربیة المرتبطة بالمعل

أسباب ضعف المتعلمین في اللغة العربیة ونخص ما ، أ....المجتمع،  المؤسسات التعلیمیة،

 : بالذكر متعلمي المرحلة المتوسطة فھي كما یلي

 .تأثیر البیئة والشارع"  -

 . ألبنائھم) خاصة في األریاف والقرى(إھمال األولیاء  -

 .قلة عدد حصص تعلیم اللغة العربیة -

 .كثرة المواد وطول المنھج -

 ).خإل....قصص علمیة  (اإلمكانیات ضعف  -

 .انعدام المطالعة لضیق الوقت -

 .الثنائیة اللغویة تخلق إنسانا غیر متمكن من أیة لغة -

 2."أسعار الكتب العربیة مرتفعة مما ال یشجع التلمیذ على انتقائھا -

فاألسباب تتعدد وتختلف من مكان إلى آخر ومن زمن إلى آخر، لكن المشكل یبقى 

باعتبار أن التقویم ھو إصالح االعوجاج،  واحدا، ولعلَّ تشخیص ھذه األسباب أمر جید

                                      
 .60طرق تدریس اللغة العربیة، ص: زكریا إسماعیل  1
 .61طرق تدریس اللغة العربیة، ص : زكریا إسماعیل  2
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فمعرفة األسباب الداعیة لذلك تجعلنا نتدارك األخطاء ونعمل على إصالحھا، شرط أن 

 .تتظافر جھود كل المعنیین للوقوف باللغة العربیة من جدید والعمل على ارتقائھا

 

 :المفھوم، األنواع، واألنماط: النص األدبي :المبحث الثالث

 :فھومالم :أوال

باختالف أصحابھا، وسنحاول التطرق لبعضھا توجد تعریفات عدیدة للنص تختلف 

 : كما یلي

نص : جمعھ نصوص، أصلھ نصص وھو على وزن َفَعَل یقال: النص: " لغة .أ 

رفعھ، وكل ما أظھر فقد : ونصَّ الحدیث ینصھ نصا. ینص نصاً، والنَّص رفعك الشيء

P9F."نص، ومنھ المنصة

1 

 .أن النص ھو ما یرتفع أو یظھر، أو ھو الحدیث المنطوق نفھم من خالل ھذا

 : كثیرة منھا: اصطالحا .ب 

النص وحدة تعلیمیة تمثل محورا تلتقي فیھ المعارف اللغویة المتعلقة بالنحو "  -

 2.والصرف والعروض والبالغة وعلوم أخرى كعلم النفس واالجتماع والتاریخ

نحویة، صرفیة، یعالج موضوعات فالنص محور العملیة التعلیمیة لھ عدة وظائف 

 .....).اجتماعیة، تاریخیة،(مختلفة 

ظاھرة لغویة، فضال عن أنھ مبنى لغوي جمالي بالدرجة  األدبيالنص "  -

فھو قطع تختار من التراث األدبي، یتوافر لھا حظ من الجمال الفني، تعرض على  1،األولى

 2.الطالب فكرة متكاملة، آو عدة أفكار مترابطة

                                      
 .648، ص13، المجلد "نصص"لسان العرب، مادة : ابن منظور  1
، سنة 1تعلیمیة النصوص بین النظریة والتطبیق، عالم الكتب الحدیث، إربد ، األردن، ط: بشیر إبریر  2
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 .ھنا أفكار لغویة مترابطة فیما بینھا ذات جمال فني تعرض على قارئھا فالنص

النصوص األدبیة قطع نثریة أو شعریة تختار من التراث األدبي الوطني أو "  -

القومي، أو العالمي، تمثل تطور ھذا التراث، ومسیرتھ، ویمكن اعتمادھا بوابة لدراسة 

فن من فنون األدب، أو دراسة أدیب من تاریخ األدب في األزمنة المختلفة أو معالجة 

 3."أدبائھ

بعبارة أخرى النصوص األدبیة مختارات شعریة أو نثریة تمثل أزمنة مختلفة في 

 .شكل فن من فنون األدب

 :التعریف اإلجرائي للنصوص األدبیة .ج 
ھي القصائد الشعریة والقطع النثریة المقررة في كتاب السنة الرابعة من التعلیم 

 4.المتوسط

أي جمیع النصوص الموجودة في كتاب السنة الرابعة من التعلیم المتوسط على 

 .اختالف أنواعھا وأنماطھا وأسالیبھا، وحتى أصحابھا

 

 

 

                                                                                                                      
االتجاھات الحدیثة لتدریس اللغة العربیة في المرحلتین، اإلعدادیة والثانویة، مركز : حسني عبد الباري  1

 .180، ص 2000اإلسكندریة للكتاب، اإلسكندریة، سنة 
 .163طرق تدریس اللغة العربیة، ص:  عبد الرحمن إبراھیم السفاسفة  2
لغة العربیة وآدابھا، دار الكتاب الجامعي، العین، أسالیب تدریس مھارات ال: عبد الفتاح حسن البجة  3

 .306، ص 2005، سنة2اإلمارات العربیة المتحدة، ط
، 1طرق تدریس األدب العربي، دار المناھج للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط:جاسم محمد السالمي  4

 .62، ص 2003/ ھـ1423سنة 
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 : ثانیا األنواع

 .تنقسم النصوص األدبیة إلى نصوص نثریة وأخرى شعریة

 : النصوص النثریة - أ

وضرورة استعمالھ،و قد أثر النثر ھو اسبق أنواع الكالم في الوجود لعدم تقیده " 

مسجوع ومرسل، فالمسجوع ما التزم في كل فقرتین منھ أو : عن العرب نوعان من النثر

 1".أكثر قافیة واحدة والمرسل ھو الذي ال یتقید بالقافیة

 .فالنثر إذن كالم منطوق آو مكتوب ال یحتاج غلى تزویق أو تنمیق

 : القصة -1-أ

الرفیع الذي یصور حیاة األمة ویعكس ما یحتمل في ھي نوع من األدب الراقي " 

تكون نثریة تعرض صورة من الحیاة  أنیشترط " 2"من انفعاالت ورغبات، نفوس أبنائھا

وھي تحقق للطفل اإلمتاع والتسلیة وتكوین الضمیر، وتنمیة الخیال والقدرة على  3."الواقعیة

 4".االبتكار، كما تنمي معرفتھ بالماضي والحاضر

                                      
محمد الفاسي وآخرون، األدب والنصوص للسنة الخامسة الثانویة أدبي وعلمي، مكتبة الرشاد،   1

 .68، ص1962، سنة 5القاھرة، أغسطس، ج
األسالیب الحدیثة لتدریس اللغة العربیة، دار مجدالوي للنشر والتوزیع، عمان، : سمیح أبو مغلي  2

 .65م، ص2007/ ھـ1428، سنة 2األردن، ط
، سنة 1المرجع في تدریس اللغة العربیة، مركز الكتاب للنشر، القاھرة، مصر، ط: محمد عطا إبراھیم  3

 .341م، ص2005/ھـ1425
، جمادى 4العربیة بین التنظیر والتطبیق، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، ط تعلیم اللغة: حسن شحاتة  4

 .52، ص2002أغسطس / ھـ1423اآلخرة، سنة 
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ة نص نثري یعبر فیھا صاحبھا عن شعوره وخلجاتھ النفسیة، یمیل إلیھا القص

 .األطفال بصفة خاصة، لون أدبي بعید عن الخیال فیھ نوع من التسلیة

 

 

 :األسطورة -2-أ
ھي حكایة یسودھا الخیال وتبرز فیھا قوى الطبیعة في شكل آلھة أو كائنات خارقة "

وقد تكون سرد ألحداث بشریة . للعادة ویشیع استعمالھا في التراث الشعبي لمختلف األمم

مكانا في التاریخ البشري، وتحتفظ بصفات معینة  مفھومة من قبل القائل والسامع وتأخذ

         . محتملوتعطي انطباعا بالشيء ال

األساطیر ربما تتغیر خالل الوقت إلبقائھا واقعیة وجدیدة ومفعمة، وھي تنقل على 

 1."نطاق الشك، وھي ال تصدق بأكملھا وال ُتنفى مصداقیة صحتھا بالكامل

إذن حكایة قدیمة قدم الشعوب تعتمد على الخیال في سرد مجریاتھا  فاألسطورة

 .وھي تحتمل التصدیق كما تحتمل الكذبوتأخذ من الطبیعة موضوعا لھا، 

 : الخطابة -3-أ

ھي فن من فنون الكالم، غایتھ إقناع السامعین، واستمالتھم، والتأثیر فیھم، " 

بصواب قضیة أو بخطأ أخرى، والخطیب الماھر من یستطیع أن یلعب بھذه العناصر لعبا 

على اإلقناع باألدلة والبراھین ثم فنیا فھو یتخذ الوسائل المختلفة إلقناع السامعین ویستعین 

یحرك عواطفھم الستمالتھم ویلعب بھا، فھو یستطیع أن یھدئ ثورتھم إذا شاء ویثیرھم إذا 

 2."بإبراز ما في نفسھ من معان وأفكار وقوى معنویة أراد، ویستعین على االستمالة

                                      
 .https://ar.wikipedia.org/ wiki األسطورة:  رونيالموقع اإللكت  1
للسنة الرابعة الثانویة أدبي وعلمي، مكتبة الوحدة  -األدب والنصوص: محمد الفاسي، وآخرون  2

 .99، ص 4، الجزء 1961أكتوبر سنة  1، الرباط، ءالعربیة، الدار البیضا

https://ar.wikipedia.org/
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اعر، من خالل ما سبق یتبین لنا أن الخطابة فن نثري شفاھي یعتمد إیصال المش

حیث یوضح الخطیب رأیھ بالحجج والبراھین لیقنع سامعیھ بذلك وال بد لھ في ذلك من 

 .معرفة نفسیة سامعیھ، أي ما یثیرھم وما یھدئھم

 

 

 : النصوص الشعریة - ب
الشعر ھو الكالم الموزون المقفى، المصور لحركات النفس من شعور ووجدان "

نفسیة عاناھا الشاعر، بأسلوب  تجربةیالیة أو قول جمیل صادر عن وعاطفة، في صور خ

 .بلیغ مؤثر

والشعر القدیم یلتزم توحید الوزن والقافیة، أما المحدثون فقد تحرروا من ھذا 

االلتزام في الوزن والقافیة، فھم یزنون، وھم یقفون، ولكنھم یجمعون بین بحور مختلفة 

 1."وقواف متعددة في القصیدة الواحدة

قواعده  وقوانینھ التي یلتزم بھا، فھو یعبر عن خلجات فالشعر إذن ھو كالم لھ 

النفوس بأروع الصور المؤثرة، لكنھ مع مرور  الزمن قد تحرر من بعض قواعده، فبعد أن 

كانت القصیدة الواحدة تنظم على بحر واحد ووزن وقافیة واحدة، أصبحت تمزج بین بحور 

 .عدة وتتغیر قافیتھا من بیت آلخر

كر أن الشعر أقدم اآلثار األدبیة عھدا لصلتھ بالشعور وعدم ومن الجدیر بالذ"

 2".احتیاجھ لرقى العقل، ألنھ لغة العاطفة والعاطفة تكون على أشدھا لدى الشعوب البدائیة

 .وبمعنى آخر أن الشعر یعتمد العاطفة الجیاشة مع إغفال العقل في أكثر األحوال

 

 

                                      
 .215، ص 4األدب والنصوص للسنة الرابعة الثانوي أدبي وعلمي، ج: وآخرونمحمد الفاسي   1
أدبي وعلمي، مكتبة الرشاد، القاھرة،  –الثانویة  5األدب والنصوص، للسنة : خرونآمحمد الفاسي و  2

 .62، ص 5،ج1962أغسطس 
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 :األنماط: ثالثا
األدبیة بتنوع أغراضھا، وقد اقتصرنا في تحدید ھذه األنماط  تتعدد أنماط النصوص

 :على األنماط المدرجة والمقررة في منھاج السنة الرابعة من التعلیم المتوسط وھي كما یلي

 :السردي -1
ھو النص الذي یروي حدثا أو مجموعة من األحداث التي وقعت في الماضي، "

ألحداث وتطورھا عبر الزمن، ومن خصائص حیث یعمد فیھ السارد إلى تبیان كیفي تحول ا

بعد ذلك، قبل : ھذا النمط التشدید على المؤشرات الزمنیة، واشتمالھ على روابط معینة مثل

 1."ذلك، ثم، عبارة كان یا مكان

نستنتج أن النمط السردي یمكن أن یكون طاغیا في القصة واألسطورة أكثر من 

 .القصة واألسطورة أحداث تروىالنصوص األخرى باعتبار أن كل من السرد، 

 : الوصفي -2
ھو وسیلة تتخذ من األشخاص واألمكنة واألشیاء موضوعا لھا، مھمتھ تصویر "

ھذه الموصوفات ونقلھا على ما ھي علیھ دون تغییر أو تزییف، وذلك بإیقاف تدفق األحداث 

: صھوالتأمل في مظاھر الموصوف من أجل بیان وتصویر أدق تفصیالتھ، ومن أھم خصائ

االستعارات (التركیز على المؤشرات المكانیة و الزمانیة، كثافة األسلوب التصویري 

 2".، اإلكثار من النعت والحال)والتشبیھات

                                      
 -شعبة اآلداب -انويتعلیمیة النص األدبي في ضوء المقاربة بالكفاءات السنة األولى ث:  سارة قرقور  1

 .82، ص 2010/2011الزبیر القلي، سنة : ، إشراف-أنموذجا
 .81المرجع نفسھ، ص  2
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فالوصف إذن نقل للواقع وقد یكون بحذافیره دون زیادة أو نقصان، كما قد یكون 

 .خیالیا مع استعمال االستعارات والتشبیھات

 

 

 

 

 : الحجاجي -3
النمط الحجاجي نمطا قائما بذاتھ، لھ ممیزاتھ وخصائصھ، سواء من ناحیة یعتبر "

الشكل آو من ناحیة المضمون، ویسمى أیضا بالبرھاني، والقصد من وراء ھذا النمط ھو 

حمل المتلقي أو المخاطب على االعتقاد برأي ما، والتأثیر علیھ بتقدیم األدلة والحجج 

العلیة والسببیة والتعارض، : ھ على عالقات معینة مثلوالبراھین، وھو یتمیز بارتكاز بنائ

 1."وغیرھا

وھو  ،ھم یجري بین شخصین أو أكثر أو بین الشخص و نفسكال: الحواري -4

 ،نص یغلب علیھ استعمال اإلنشاء أنھ: من خصائصھ، حوار خارجي ،حوار داخلي:نوعان

 2.، وعنصر الحوار ھو األساس فیھاعتماد ضمائر المخاطب
  :اإلخباري -5

استعمال  ،بغلبة ضمیر الغائ: ، ومن خصائصھ یدقق في تفاصیل موضوع بطریقة مباشرة

 3.كثرة الجمل االسمیة ، أدوات الربط المنطقیة المتصلة بالتفضیل و التقصي
كخالصة یمكننا القول أن النص الواحد قد تتعدد فیھ األنماط ففي كل نص أدبي نمط 

إذا كان النمط السید في نص ما ھو النمط السردي، فإن النمط  سیِّد وأنماط سائدة، فمثال

 .الوصفي یكون حاضرا أیضا في ھذا النص كنمط سائد یخدم النمط السردي
                                      

 -شعبة اآلداب –تعلیمیة النص األدبي في ضوء المقاربة بالكفاءات، السنة األولى ثانوي : سارة قرقور  1
 .80أنموذجا، ص

-http://www.ency-education.com/arabic-language-anmat-al: الموقع اإللكتروني 2
nosos.html 

 .المرجع نفسھ  3
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 : ممیزاتھ، أھداف تدریسھ، اختیاره وتنظیمھ: النص األدبي: المبحث الثالث
  :ممیزات النص األدبي: أوال

 :وھي عدیدة منھا

حیة خصبة، تمثل روح عصر قارئھا، وتبرز أھم ما فیھ أن تكون النصوص  -

 .من خصائص وممیزات

أن تكون النصوص األدبیة سھلة في أسلوبھا، واضحة في معناھا، جمیلة في  -

 .تصویرھا وھذا یقتضي أن یكون معظمھا من العصر الحدیث

أن یكون جانب من النصوص مما یقال في المناسبات الحاضرة، والحوادث  -

ثل تلك النصوص یكون لھا صدى قوي في نفوسھم یدفعھم إلى دراستھا في شوق الجاریة وم

 .وقوة

 1.أن تتصل ھذه النصوص أحیانا بما یدرسھ الطالب في المواد األخرى -

فإن أكثر ما یمیز النصوص األدبیة ارتباطھا بواقع المتعلم، سھلة واضحة مرتبطة 

 .بجمیع المواد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .45جاسم محمد السالمي، طرق تدریس األدب العربي، ص   1
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 : تدریس النصوص األدبیة أھداف: ثانیا

یشتمل كتاب اللغة العربیة للسنة الرابعة متوسط على نصوص كثیرة، ولكل نص 

 :أھداف یرمي إلیھا، وفیما یلي بعض من ھذه النصوص

 .عرض األحداث والوقائع ونقلھا بأقصر طریق إلى القارئ -

 إدراك المتعلم ما في األدب من صور ومعان وأخیلة، في تناولھ لصورة من -

صور الطبیعة الجمیلة، أو عاطفة بین العواطف البشریة، أو ظاھرة من الظواھر 

 .االجتماعیة والسیاسیة والطبیعیة

االتصال بالمثل العلیا في األخالق والسلوك البشري، كما في القصص ذات  -

ومشكالت اجتماعیة،  أفكاراالمغزى االجتماعي، والقصائد الشعریة التي تعالج 

 1....حكم واألمثال، والمسرحیات، وال

 .إكساب المتعلم ثروة لغویة من النصوص التي یقرؤھا -

 .غلى األمة زز لدى المتعلم حب الوطن واالنتماءأن یتع -

 2.المختلفة األدبیةتنمیة میل المتعلم إلى المطالعة، وقراءة النصوص  -

تزوید المتعلمین بأنظمة اللغة وقواعدھا بصورة غیر مباشرة بوساطة ما یقرا  -

 .حفظ من شعر ونثروی

 3.استعمال الذاكرة في الحفظ والتذكر -

 

 

 

 

                                      
دلیل األستاذ، اللغة العربیة سنة رابعة متوسط، : الشریف مریبعي: رشیدة آیت عبد السالم، إشراف  1

 .06، ص 2006سي، سنة الدیوان الوطني للمطبوعات المدر
 .163طرائق تدریس اللغة العربیة، ص : عبد الرحمان إبراھیم السفاسفة  2
طرائق تدریس اللغة العربیة وأسالیب تدریسھا، دار صفاء للنشر والتوزیع، : فاضل ناھي عبد عون  3

 . 160م، ص 2013/ھـ1434، سنة 1عمان، األردن، ط
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 .إثارة رغبة المتعلمین في دراسة األدب -

 .تعریف المتعلمین بالشعراء واألدباء العرب -

 .تھیئة الفرص إلظھار مواھب المتعلمین -

 1.تعریف المتعلمین خصائص اللغة ومیزاتھا -

كانت ھذه بعض أھداف تعلیم النصوص األدبیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، 

لى إوالمالحظ أنھا ال تختلف كثیرا على أھداف تعلیم اللغة العربیة، فكل من الھدفین یرمیان 

المحافظة على اللغة العربیة وتنمیة الذوق األدبي لدى المتعلم وغرس حب المطالعة والقیم 

 .واعھاعلى اختالف أن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
تدریس اللغة العربیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، الكافي في أسالیب : محسن علي عطیة  1

 .313، ص 2006، سنة 1األردن، ط
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 : اختیار وتنظیم النصوص األدبیة: ثالثا
یتم اختیار النصوص األدبیة وفق أسس ومعاییر متنوعة نذكر منھا على سبیل 

 : المثال ال الحصر

 : ما یتعلق بالمرحلة التعلیمیة - أ
لیس من السھل على واضعي المنھج اختیار النصوص المالئمة للمرحلة التعلیمیة، "

فعلى إنھا تتطلب مجھودات كبیرة للوصول إلى الھدف المنشود وھو اختیار الموقف،  بل 

والفریق المكلف بذلك اإلطالع على مراحل نمو الطفل اللغوي واالجتماعي، واضع المنھج 

والتعرف على أھداف التعلیم بشكل عام وأھداف تدریس اللغة العربیة في كل مرحلة من 

 1".المراحل

بعین االعتبار مراحل تعلیم المتعلمین ومراحل نموھم وتطورھم،  یقصد بذلك األخذ

 .واألھداف المسطرة من وراء ھذه النصوص

 :ما یتعلق بمستویات التالمیذ - ب
من األمور التي تراعى عند اختیار النص األدبي مستوى المتعلم، ألنھ ھو "

الحماس لإلطالع المستھدف من عملیة التعلیم، فالنص المناسب یثیر في نفوس المتعلمین 

على النصوص المتشابھة، كما أن النص الجید یبعث فیھم روح االعتزاز بالدین والوطن 

 2."واألھل

بمعنى النص یجب أن یراعي قدرات المتعلمین العقلیة واحترام میولھم ورغباتھم 

 .وحتى حاجاتھم

 : ما یتعلق بتنظیم المنھج وطرق التدریس -ج
الشأن منھم من یرى أن تنظیم النصوص وفق العصور اختلفت وجھات النظر بھذا 

التاریخیة ھو األفضل وآخرون یفضلون تنظیمھا وفق البیئة الجغرافیة المادیة، وجانب ثالث 

 3.یرجح تنظیمھا وفق الفنون األدبیة

                                      
 .272طرق تدریس اللغة العربیة، ص : زكریا إسماعیل  1
 .274المرجع نفسھ، ص   2
 .275المرجع نفسھ، ص   3
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 :وسائل وطرق إنجاح درس النص األدبي: المبحث الخامس
 :وسائل إنجاح درس النص األدبي: أوال

ائل وتختلف باختالف كل مرحلة تعلیمیة وباختالف المتعلمین، وعلى تتعدد الوس

 :المعلم أن یختار ما یتناسب مع كلیھما

التمعن في اختیار النص األدبي، ومالحظة مدى مالءمتھ مستوى نضج  -

 .المتعلمین

تزود المعلم بكل ما لھ صلة بالنص األدبي، واإلحاطة بھ وتھیئة ما یعني  -

 .النص من معلومات

 .اختیار طریقة التدریس التي تستجیب لمقتضیات النص -

 .اختیار الوسائل التعلیمیة التي یتطلبھا النص -

 .اختیار أسالیب التقویم المالئمة -

 .التخطیط الجید واإلعداد المسبق من المدرس لتنفیذ الدرس -

من حیث  أسلوبھعلى المعلم أن یعرف جو النص وصاحبھ، دراستھ، ودراسة  -

 1.ى، والتعبیرات، التشبیھات واالستعارات الموجودة فیھاأللفاظ والمبن

إذن نجاح درس النص األدبي مرتبط باتحاد عناصر العملیة التعلیمیة ككل من معلم 

 ...).وسائل تعلیمیة، طرق التدریس، تقویم،(ومتعلم ومادة معرفیة والمنھاج بكل عناصره 
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 :طرق تعلیم النصوص األدبیة: ثانیا

العملیة التعلیمیة في تطور مستمر من اجل النھوض بھا وتحسینھا، أصبحت 

فتعددت الطرق وتنوعت، فأصبح یستغنى عن التقلیدي والعمل بالحدیث منھا، ومن بین 

 :الطرق ما یلي

 : المقاربة باألھداف -1
تعود جذور ھذه المقاربة إلى علم النفس السلوكي، أو المدرسة السلوكیة التي كان  

وآخرون، حیث ظھرت في النصف األول من ھذا " سكینر"، "بافلوف"دھا من أشھر روا

 .القرن وعرفت ظھورا واضحا في منتصف الستینات، وازداد رواجھا في مطلع السبعینیات

تعلیم  األولىتھتم بتعلیم السلوك، الذي یعني بالدرجة  باألھدافلقد كانت المقاربة 

نطوي ھذا الرد على إمكانیة التكیف مع ی أنلوضعیة ما دون  كیفیة الرد واالستجابة

 1.الوضعیة المذكورة

 .إذن ھذه الطریقة تھتم بتعلیم السلوك دون غیره

 : وھي أساسیةعبر ثالث مراحل تمر ھذه الطریقة "

 .مرحلة ما قبل الفعل التعلیمي       لماذا ھذا الدرس؟ صیاغة الھدف -

وما ھي الوسائل المعینة على  كیف سأقدم المادة؟مرحلة الفعل التعلیمي         -

 .إنجاز الدرس؟ ممارسة الفعل التعلیمي

    2."مرحلة التقییم         ما ھي أدوات ھذا التقویم -

 : ویمكن صیاغة ھذه المراحل كما یلي

 .مرحلة تحدید الھدف من الدرس •

 .مرحلة تحدید الوسائل واألدوات المساعدة على إنجاز الدرس وتقدیمھ •

    .سیر الدرسمرحلة تقویم  •
                                      

تعلیمیة علوم اللغة العربیة في ظل المقاربة : حمر الراس عماد الدین، إشراف یمینة بن مالك  1
 .07، ص2011ماي  -أنموذجا -كتاب السنة األولى ثانوي -بالكفاءات

 .08، ص المرجع نفسھ  2
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یؤدي إلى تكسیر وتفكیك  باألھدافالتدریس  أن األخیرةبینت الدراسات والبحوث " 

اإلجرائیة أي بعثرة المعارف المكتسبة  األھدافمراحل سیر الدرس، باإلضافة إلى تشتت 

التي ال تصبح مرتبطة فیما بینھا، فھي لم توصل التلمیذ إلى التمكن من وصف وتفسیر 

ھر الطبیعیة ، أي التلمیذ لم یتمكن من توظیف المعارف المكتسبة قصد حل وتحلیل الظوا

 1".خارج الدرس أومشكلة أو التصدي لموقف یعترضھ في الدرس 

إذن ھذه الطریقة قد حدت من توظیف مكتسبات المتعلم وجعلتھ غیر قادر على 

 .تفسیر الظواھر خارج المدرسة

 .ولم تساھم في تحسین العملیة التعلیمیة وعلیھ یتضح أن ھذه الطریقة لم تكن ناجحة
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 :المقاربة بالكفاءات -2
و تنمیتھا و إعطائھا  ،یركز على تطویر كفاءات المتعلمینھي نظام تعلیمي جدید "

 :  المعارف و من بین خصائصھااألولویة في بناء المناھج بدال عن االھتمام بتدریس 

 .المتعلم محورا للفعل التعلیمي التعلمي تجعل:تمركز التعلیم حول المتعلم -

م في التعبیر عن رأیھ و بحق المتعل اإلیمان :ذاتیا منح المتعلم استقالال ال -

 .الدفاع عنھ

 .تشجیع المتعلم على المبادرة  -

تسمح المقاربة بالكفاءات بتجاوز الحفظ والتلقین وبتجاوز منھج المواد  -

 1.الدراسیة المنفصلة

بین المقاربة باألھداف والمقاربة بالكفاءات، فاألولى أھملت یظھر الفرق جلیا 

ت من مبادرة المتعلم وحصرتھ، والثانیة أعطت  المتعلم واعتمدت التلقین والحشو، وحدَّ

األولویة للمتعلم وجعلتھ محور العملیة التعلیمیة، واستغنت عن الحفظ والتلقین، واھتمت 

، وأعطتھم حقوقا كانت غائبة في الطریقة األولى، بتطویر قدرات المتعلمین وتنمیة مھاراتھم

 .ویمكننا القول أن الطریقة األولى تقلیدیة أما الثانیة فھي طریقة حدیثة
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تستند المقاربة بالكفاءات على إستراتیجیة معینة تؤدي في النھایة إلى بلوغ الغایة "

بالكفاءات على أنواع من التعلمات التي التي تستھدفھا، ولكي یتحقق ذلك تعتمد المقاربة 

 1:"أفرزتھا الدراسات البحثیة في السنوات األخیرة، وھي

 :التعلم بواسطة حل المشكالت -1
یقصد بھا وضع المتعلم في وضعیة مشكلة تتضمن صعوبات، وأسئلة محیرة ال " 

والفضول الذي یملك المتعلم حلوال فوریة لھا، األمر الذي یجعلھ یشعر بشيء من الحیرة 

 2."یدفعھ إلیجاد الحل

أي أسئلة یجیب عنھا المتعلم باستثمار مكتسباتھ القبلیة وتصوراتھ، أي المتعلم ھو 

 .من ینتج المعرفة ویشارك في بناء الدرس

 :التعلم بواسطة المشروع   -2
طریقة المشروع أسلوب تعلیمي یقوم على تقدیم مشروعات للتالمیذ في صیغة " 

ة، فھو نشاط منظم ومنسق یقوم بھ المتعلم، أو مجموعة من المتعلمین، وضعیات تعلیمی

بھدف تنفیذ عمل معین، ویكون ذلك تحت إشراف األستاذ الذي یقوم بدور الموجھ 

 3."والمرشد

بمعنى تكلیف المتعلمین بمشروع یقومون بإنجازه فرادى أو جماعة بإشراف من 

 .المعلم

 : التعلم التعاوني -3
المتعلمین إلى مجموعات، وتكلیفھم بعمل أو نشاط معین یقومون بھ یعني تقسیم " 

 4."مجتمعین متعاونین، معتمدین في ذلك على النشاط الفردي لكل واحد منھم

 .إذن ھو عمل تقوم بھ مجموعة من المتعلمین، حیث یساھم كل فرد بفكرتھ

 

                                      
 .49، صفي ضوء المقاربة بالكفاءات األدبيتعلیمیة النص : سارة قرقور  1
 .52المرجع نفسھ، ص  2
 .53المرجع نفسھ، ص   3
 .54المرجع نفسھ، ص  4
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 :خالصة
لھ تدرس جمیع األساس، فمن خالھو  األدبينستنتج من خالل ما سبق أن النص 

 .......الصرفیة،و النحویة، الظواھر اللغویة،

بالنسبة لمتعلمي السنة الرابعة من التعلیم المتوسط إلى  األدبیةوتنقسم النصوص 

، ولكل ...)قصة، خطابة،( نصوص شعریة وأخرى نثریة، وھذه األخیرة بدورھا أنواع 

سائدة، وترمي ھذه النصوص على اختالفھا إلى غایات  وأنماطنص من النصوص نمط سیِّد 

أسماھا المحافظة على اللغة العربیة لغة القرآن الكریم، وقد تتمیز ھذه النصوص  وأھداف

وتختلف من نص إلى  آخر، حیث یتم اختیارھا وتنظیمھا بعنایة كبیرة لیكون درسھا ناجحا، 

 .وھنا یشترط اختیار أنجع الطرق المؤدیة إلى ذلك
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 )01( الملحق رقم

 :استمارة بحث

في إطار التحضیر إلنجاز مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في اللغة العربیة           

تقویم تعلیمیة النص األدبي في "تخصص تعلیمیة اللغة العربیة حول موضوع بحث بعنوان 

 ".-السنة الرابعة أنموذجا -المرحلة المتوسطة

یسرنا التقدم إلى أساتذتنا الكرام بھذا االستبیان الذي یحتوي على بعض األسئلة            

) X( والتي تخدم بحثنا راجین منكم اإلجابة عنھا بكل عفویة وصدق وذلك بوضع عالمة 

 .أمام اختیاركم

 .أدامكم هللا منارة للعلم والمعرفة          

 

 :معلومات شخصیة

 لیسانس   :الشھادة المحصل علیھا -1

 ماستر                                        

 .............................................................. :التخصص -2

 مستخلف                     :الصفة -3

 متعاقد                      

 مرسم                     

 سنوات  5أقل من  :   الخبرة -4

 سنوات 10إلى  5من                     

 سنوات 10أكثر من                     
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 :معلومات حول تعلیمیة النص األدبي

ھل ترى أن المنھاج الجدید المبني على المقاربة بالكفاءات یمنح عنایة خاصة لدرس  -5

 النص األدبي؟

 نعم                        ال 

 ھو كاف؟الحجم الساعي المخصص لھذا النشاط ھل  -6

 نعم                         ال

إضافة إلى الكتاب المدرسي، ما ھي الوسائل التعلیمیة التي تستخدمھا أثناء تقدیمك  -7

 لدرس النص األدبي؟

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................ 

ھل تم اختیار النصوص األدبیة وفق توفرھا على المعطیات النحویة والصرفیة  -8

 والعروضیة المقرر تدریسھا في محضن النص؟ 

 نعم                       ال                       أحیانا 

 ھل تلتمس لدى التالمیذ رغبة واھتمام بدرس النصوص األدبیة؟  -9

 فئة قلیلة                       نعم                       ال

 ھل یھتم التالمیذ بالتحضیر المنزلي لدروس النصوص؟  -10

 نعم                          ال                       عند فئة قلیلة

 ؟كیف تجعل التالمیذ فعالین أثناء تحلیلكم للنصوص األدبیة -11

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 
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التي یجد التلمیذ  -مراحل دراسة النص األدبي –ا ھي المرحلة، أو المراحل م -12

 صعوبة فیھا؟   ) تلمیذ السنة الرابعة متوسط(

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

ھل بإمكان األستاذ أن یكون أثناء الحصص الدراسیة موجھا فقط؟ إن كان  -13

 الجواب ال فكیف یكون؟

 نعم                       ال 

......................................................................................... 

 ھل تعمد إلى الكثیر من األسئلة في تقدیمك لدرس النصوص؟ -14

 أحیانا                    ال                     نعم         

أثناء تدریسك لنشاط النصوص األدبیة لتالمیذ  ماھي الصعوبات التي تواجھھا -15

 السنة الرابعة متوسط؟

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

 الملتقیات والدورات التكوینیة؟ ماھي المحاور التي یحتاجھا األساتذة في  -16

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 كیف ترى نجاعة المقاربة بالكفاءات بالنسبة للمقاربة باألھداف ؟  -17

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

ما ھي المعوقات التي ترى أنھا تحول دون التطبیق الناجح للمقاربة  -18

 بالكفاءات؟

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

 و ما ھي حلولك المقترحة؟ -19

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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 ): 03(الملحق رقم 

فاِدع  كیف ُخلَِقت الضَّ

 :تمھید

ة َتْجمع بین أحداث وشخصیات واقعیة  خیالیة، وَتقع فیھا  وأخرىاألسطورةُ قصَّ
 .أعماٌل خاِرقٌة للعادة َیقوُم بھا ُشخوٌص ُیَسّمون الآللَِھة

 : النص

من مكان إلى  األرضفطاردتھا في " الَُتونا"َملَِكُة الآللِھة من اإلَلَھة " ِھیَرا"غاَرْت 
آخر، ال تسمح لھا ببقعة صغیرة ترتاح فیھا تطعم توأمیھا، ومازالت تنتقل من مكان إلى 

یوما إلى مكان ان تحمل طعام ولدیھا على ذراعیھا وتطعمھما سائرین حتى وصلت بھما مك
قرب ینبوع من الماء، وقد أنھكھما التعب والعطش، فتقدمت إلى الماء، وركعت لتشرب 

إلیھا بعض القوم ھناك ومنعوھا، فابتسمت  أسرعوتروي عطشھا، وما كادت تفعل حتى 
عون عني الماء؟ ألیس الماء مشاعا للجمیع؟ إن النور والماء لماذا تمن: ابتسامة األلم وقالت

والھواء ملك لجمیع اآللھة والناس؟ وعلى الرغم من حقي فیھ، أطلبھ منكم منحة وھبة، 
أتوسل إلیكم مسترحمة أن أشرب وأسقي ولدي، إنني ال أرید أن أغتسل مع أنني متعبة وفي 

ونقطة من الماء تریاق لي ولھذین  حاجة إلى الراحة، بل أرید أن أبل فمي الجاف،
 !الصغیرین ترد علیھما الحیاة، أال أثیر شفقتكم، ھذان الولدان یمدان أیدیھما متضرعین؟

ولكن ھذه الكلمات التي یلین لھا قلب الصخر األصم لم تحرك من القوم وتر الشفقة 
عنھم، ولكي یزیدوا قساوة، وھددوھا بالقتل إذا لم تنصرف  في القلوب، بل ازدادوا قحة و

نزلوا إلى الینبوع واخذوا یثیرون الوحل بأرجلھم، حتى ال یصلح الماء  المھاآفي غیظھا و
 یدیھا إلى السماء  لم یجدھا اللطف واالسترحام، فرفعتللشرب، فاشتد غضب اإللھة، و

یشربون فال عطاشى  میظل ھؤالء القوم في الماء طول حیاتھطلبت من اآللھة أن 
فاستجابت السماء لطلبھا، وحل غضب اآللھة على القوم القساة فظلوا في الماء ال یرتوون، 
  1.یبرحونھ

 

 

                                           
بوبكري نوال، اللغة : الشریف مریبعي، تصمیم وتركیب: تنسیق وإشراف: الشریف مریبعي، وآخرون  1

مارس  13الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، الجزائر،  العربیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط،
 158 ص ، 2006
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وكانوا یتمرغون في الوحل، ویھبطون أحیانا إلى األعماق، ویرفعون رؤوسھم 
أحیانا فوق سطح الماء، ویخرجون أحیانا إلى الیابسة حتى إذا رأوا ما یخیفھم قفزوا إلى 
الماء مسرعین، ومع أن الماء ظل ملكا لھم یعیشون فیھ، فقد كانوا یتذمرون ویضجون 

ت رؤوسھم بأجسامھم واخضرت  ظھورھم، وینقون، حتى خشنت أصواتھم واتصل
 1. وابیضت بطونھم، وبكلمة واحدة صاروا ضفادع

 .اإلنترنیت -أدب األطفال العربي

 

                                           
 158اللغة العربیة للسنة الرابعة من التعلیم المتوسط، ص: الشریف مریبعي، وأخرون  1



:الخاتمة  
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بعد ھذه المرحلة البحثیة مع تعلیمیة النص األدبي وتتبع واقع تدریسھ في السنة الرابعة من 

التعلیم المتوسط، ووصف أھم المقاربات الجدیدة التي جاء بھا اإلصالح تم التوصل إلى 

 :مجموعة من النتائج التي تخص الجانبین النظري والتطبیقي، أھمھا

، نظرا للمعارف الجلیلة التي تقدمھا لعناصر العملیة األھمیةتعد التعلیمیة علما بالغ  -

 .األدبیةالتعلیمیة في جمیع المواد الدراسیة بما في ذلك نشاط النصوص 

یعد التقویم التربوي جزءا أساسیا من أجزاء العملیة التعلیمیة، فھو یساعد المتعلم في  -

یزید من قدرات المتعلمین  الكشف عن أدائھ وقدراتھ ومقارنتھ بالنسبة ألقرانھ، فھو

: منھا أنواعویحفزھم على االجتھاد لمزید من التحصیل، وینقسم التقویم إلى عدة 

 .التقویم التشخیصي، البنائي، والشامل

ویھدف التقویم إلى تعدیل وتغییر طرق التدریس والوسائل التعلیمیة حتى تتالءم مع  -

 .سیر العملیة التعلیمیةالمرسومة، كما أنھ یعمل على حسن  األھدافطبیعة 

 .یتمیز التقویم التربوي بالشمولیة، االستمراریة، الصدق والثبات -

یھدف تعلیم اللغة العربیة إلى غرس االعتزاز بھا والوالء التام لھا، كما تھدف إلى  -

تدریب المتعلمین على تنظیم األفكار وتسلسلھا، وتشجیعھم على التعبیر بكل حریة، 

 .لدیھم وتنمیة الذوق األدبي

ضعف العنایة بتطبیق الطرق : یعترض تعلیم اللغة العربیة جملة من المشاكل منھا -

التربویة الحدیثة، عدم العنایة باستخدام اللغة الفصیحة، عدم توفر قاموس لغوي 

 .حدیث في كل مراحل التعلیم

ظاھرة لغویة، فھو مجموعة من األفكار المترابطة فیما بینھا  األدبيیعتبر النص  -

 .ات جمال فني، وینقسم إلى نصوص نثریة وأخرى شعریةذ

 .بالسھولة والوضوح، وجمال التصویر األدبیةتتمیز النصوص  -

إكساب : األھداف منھال إلى مجموعة من تدرس النصوص األدبیة قصد الوصو -

 .المتعلم ثروة لغویة من النصوص التي یقرؤھا، وتعزز لدیھ حب الوطن والمطالعة
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نصوص على أسس ومعاییر، منھا ما یتعلق بالمرحلة التعلیمیة، ومنھا یقوم اختیار ال -

 .ما یتعلق بتنظیم المنھج وطرق التدریس

 .تعددت طرق تدریس النص األدبي بین التقلید والتجدید -

تحول النظرة إلى المتعلم من عده كائنا سلبیا على المعلم أن یشحنھ بالكم الالزم من  -

اره المسؤول األول عن بناء معارفھ بفضل ما یمتلكھ المعلومات والمعارف، إلى اعتب

 .من إمكانیات

العدول عن المقاربة باألھداف واللجوء إلى المقاربة بالكفاءات كونھا تفعل دور  -

 .المتعلم في العملیة التعلیمیة بإرشاد وتوجیھ من المعلم

ل صورت االستبیانات واقع تدریس النصوص األدبیة، والمطالبة بتوفیر الوسائ -

 .والتقنیات التي من شانھا أن تعمل على التطبیق الجید للمقاربة بالكفاءات
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 : القرآن الكریم: أوال

 .، روایة حفص)4-1(اآلیات : سورة الرحمان     

 :المصادر: ثانیا

لسان العرب، دار صادر : أبي الفضل جمال الدین محمد ابن مكرم لبن منظور -1

 .14، المجلد 2000، سنة 1بیروت، ظ

محیط المحیط، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، طبعة جدیدة : المعلم بطرس البستاني -2

 .1998، إعادة طبع، 1987

، دار المالیین بیروت، )معجم ألفبائي في اللغة واألعالم( الرائد: جبران مسعود -3

 .2005، تموز یولیو، سنة 2لبنان، ط

 -فرنسي -معجم مصطلحات التربیة والتعلیم، عربي: جرجس میشال جرجس -4

 .م2005/ھـ1426، سنة 1إنجلیزي، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان، ط

المعجم التربوي وعلم النفس، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، : نایف القیسي -5

 .2010األردن، سنة 

، سنة 1تكملة معجم تاج العروس، مطبعة الصباح، دمشق، ط: وھیب بن أحمد دیاب -6

 .م2006/ھـ1417

 :المراجع: ثالثا

، -التطویر -التنظیمات -األسس -المكونات -المناھج: بن عبد العزیز الدعیلج إبراھیم -1

 .م2007/ ھت1428، سنة 1دار القاھرة، مصر، ط

المرجع في تدریس اللغة العربیة، مركز الكتاب للنشر، القاھرة، : محمد عطا إبراھیم -2

 .م2005/ھت1425، سنة 1مصر، ط

القیاس والتقویم الصفي، دار : محمد المحاسنة، عبد الحكیم علي مھیدات إبراھیم -3

 .م2009ھـ 1430، عمان، األردن، سنة 1یع، طجریر للنشر والتوز
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تعلیمیة اللغات، دیوان دراسات في اللسانیات التطبیقیة، حقل : حمد حسانيأ -4

 .م2005، سنة 2المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، ط

المكتب الجامعي الحدیث، : التقویم والقیاس النفسي والتربوي: حمد محمد الطبیبأ -5

 اإلسكندریة،

، سنة 1نحو تقویم أفضل، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان، ط: عقلأنور  -6

 .م2001/ھـ1421

، 1نظریات المناھج التربویة، دار صفاء، عمان، األردن، ط: إیناس عمر أبو ختلة -7

 .م2005سنة 

تعلیمیة النصوص بین النظریة والتطبیق، عالم الكتب الحدیث، إربد، : بشیر إبیر -8

 .م2007/ھـ1427، سنة 1األردن، ط

العربي، دار المناھج للنشر والتوزیع،  األدبطرق تدریس : جاسم محمد السالمي -9

 .م2003/ھـ1423، سنة 1، طاألردنعمان، 

تعلیم اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق، الدار المصري اللبنانیة، : حسن شحاتھ -10

 .م2002أغسطس، / ھـ1423، جمادى اآلخرة، 4القاھرة، ط

: االتجاھات الحدیثة لتدریس اللغة العربیة في المرحلتین: حسني عبد الباري -11

 .2000اإلعدادیة والثانویة، مركز اإلسكندریة للكتاب، اإلسكندریة، سنة 

النفس التربوي للطالب الجامعي والمعلم علم : حسین أبو ریاش، زھریة عبد الحق -12

 .م2007/ھـ1427، سنة 1الممارس، دار المسیرة للنشر والتوزیع، ط

، 2، دار الفكر العربي، القاھرة، ط)تدریبھ -إعداده-كفایاتھ(المعلم : رشدي طعیمة -13

 .م2006/ھـ1427سنة 

سنة -دلیل األستاذ، اللغة العربیة: الشریف مریبعي: رشیدة آیت عبد السالم، إشراف -14

 .م2006، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، الجزائر، سنة-رابعة متوسط

زاریطة، سنة األ ،دار المعرفة الجامعیةتدریس اللغة العربیة،  طرق: زكریا اسماعیل -15

 .م2005
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بي للنشر والتوزیع، المعلم المدرسي الناجح، مكتبة المجتمع العر: زید منیر عبوي -16

 .م2007، سنة 1عمان، األردن، ط

والبالغة والتعبیر بین التنظیر  األدبطرق تدریس : سعاد عبد الكریم عباس الوائلي -17

 .م2004، سنة 1دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، األردن، طوالتطبیق، 

مناھج اللغة العربیة وطرق : سعدون محمود الساموك، ھدى علي جواد الشمري -18

 .م2005، سنة 1تدریسھا، دار وائل للنشر، عمان، ط

تدائیة، النظام التربوي والمناھج التعلیمیة، تكویني لفائدة مدیري المدارس االبسند  -19

 .م2004سنة 

، 3دروس في اللسانیات التطبیقیة، دار ھومة، بوزریعة، الجزائر، ط: صالح بلعید -20

 .2000سنة 

التدریس المتقدمة واستراتیجیات  تاستراتیجیا: عبد الحمید حسن عبد الحمید شاھین -21

 .م2010/2011سنة  اإلسكندریةالتعلم، جامعة  وأنماطالتعلم 

طرائق تدریس اللغة العربیة، الكرك یزید للنشر، : السفاسفة إبراھیمعبد الرحمان  -22

 .م2004/ھـ1425،سنة 3المملكة األردنیة الھاشمیة، ط

أسالیب تدریس مھارات اللغة العربیة وآدابھا، دار الكتاب : عبد الفتاح حسن البجة -23

 .م2005، سنة 2الجامعي، العین، اإلمارات العربیة المتحدة، ط

تخطیط المناھج وصیاغتھا، دار حامد، عمان، األردن، : عبد اللطیف حسین فرج -24

 .م2009، سنة 1ط

الجزائر، سنة سند للتكوین المتخصص، الحراش، : شعبد هللا قلي، فضیلة حنا -25

 .م2009

القیاس والتقویم في العلوم النفسیة والتربویة واالجتماعیة، مكتبة : خطابعلي ماھر  -26

 .م2001، سنة 2المصریة والمكتبة األكادیمیة، القاھرة، ط األنجلو

سھا، دار صفاء طرائق تدریس اللغة العربیة وأسالیب تدری: فاضل ناھي عبد عون -27

 .م2013/ھـ1434، سنة 1للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط
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االتجاھات المعاصرة في بناء المناھج الدراسیة، : محسن عبد علي، سعد مطر عبود -28

 .م2012، سنة 1المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، ط

الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة، دار الشروق للنشر : محسن علي عطیة -29

 .م2006، سنة 1والتوزیع، عمان، األردن، ط

التربوي وتطبیقاتھ، دار الثقافة، عمان، األردن،  علم النفس: محمد حاسم العبیدي -30

 .م2009، سنة 1ط

أسالیب التقویم التربوي، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، األردن،  :محمد عثمان -31

 .م2005سنة 

، -أدبي وعلمي -األدب والنصوص للسنة الرابعة الثانوي: محمد الفاسي، وآخرون -32

 .م1961أكتوبر سنة  1، 4مكتبة الوحدة العربیة، الدار البیضاء، الرباط، ج

أدبي وعلمي،  -الخامسة ثانویة األدب والنصوص للسنة: محمد الفاسي، وآخرون -33

 .م1962، سنة 5مكتبة الرشاد، القاھرة، أغسطس، ج

، مؤسسة حمادة )نشأتھا، خصائصھا، مشكالتھا(اللغة : محمد فوزي أحمد بني یاسین -34

 م2011، سنة 1للدراسات الجامعیة، عمان، األردن، ط

، 2اإلسكندریة، طالتقویم التربوي، دار المعرفة الجامعیة، : محمود عبد الحلیم منسي -35

 .م2013سنة 

مناھج السنة الرابعة من التعلیم : مدیریة التعلیم األساسي، اللجنة الوطنیة للمناھج -36

 .م2003المتوسط، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، الجزائر، جوان 

المعجم التربوي، إثراء فریدة شنان، مصطفى ھجرسي، : ملحقة سعیدة الجھویة -37

 .م2009عثمان آیت مھدي، سنة : تصحیح وتنقیح

، 1المعلم، دار عالم الثقافة، عمان، األردن، ط وتأھیلإعداد : مصطفى نمر دعمس -38

 .م2009/ھـ1429سنة 

القیاس والتقویم التربوي واستخدامھ في مجال التدریس الصفي، : نبیل عبد الھادي -39

 .م1999، سنة 1دار وائل للنشر، عمان، األردن، ط
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قیاس والتقویم في التربیة والتعلیم، الجماھیریة اللیبیة، سنة ال: ھادي مشعان ربیع -40

 .م2006

 :الرسائل الجامعیة: رابعا

، -أنموذجاالسنة الرابعة  -تعلیمیة النحو في مرحلة التعلیم المتوسط: جبلي حوریة -1

 .م2015/ ه1436مسعودي فاطمة الزھراء، سنة : إشراف

 -لعربیة في ظل المقاربة بالكفاءاتتعلیمیة علوم اللغة ا: حمر الراس عماد الدین -2

 .م2011ماي  -كتاب السنة األولى ثانوي نموذجا

السنة األولى  -تعلیمیة النص األدبي في ضوء المقاربة بالكفاءات: سارة قرقور -3

 .م2010/2011، إشراف الزبیر القلي، سنة -أنموذجاشعبة اآلداب  -ثانوي

 -خالل المقررات الدراسیة تعلیمیة المصطلح النحوي من: كرابیب نور الدین -4

 .م2015معراجي عمر، سنة : ، إشراف-الطور الثانوي أنموذجا

 : المواقع االلكترونیة: خامسا

 https:// ar- wikipedia.org/ wikiاألسطورة   -1

2- http://www.ency-education.com/arabic-language-anmat-al-

nosos.html. 
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