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 بـــح رةـطــق نيـيــسقـلي اً ــارغـف أسـالك رعـــج نـم إلى
 ادةـعــس ةــظـحــل اـنـل قدمـلي هـلـامـأن تــكلّ  نــم إلى

 مـالعل ريقــط لي دـهـليم دربي نـع واكـاألش دـصـح من إلى
 ادرـد القـعب زيزـالع ديـوال يرـالكب بـالقل إلى

 

 اننـوالح الحب نيـأرضعت من إلى
 فاءــالش مــوبلس بـالح زـرم إلى

 .ةـيـبـالح دتيـوال اضـبالبي عـاصـالن بـالقل إلى
ة ـمـزة، نعيـايـب، فـد، حبيـمحم( اتيـحي احينـري إلى ةـالبريئ وسـوالنف رقيقةـال اهرةـالط وبـالقل إلى

 )وفاطمة الزهراء
 

 الدـخ روحي تـسكن التي الروح إلى
 الحياة بحر وـه ـممظل عـواس رـبح رضـع في ةـالسفين قـلتنطل رساةـالم وترفع األشرعة حـتفت اآلن

  وةـاألخ رياتـذك ذكرياتـال ديلـقن إال يءـيض ال الظلمة ذهـه وفي
 )....سعاد، امينة، نصيرة، مريم( وأحبوني أحببتهم الذين إلى دةـالبعي
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 زنيـوح ادتيـسع ينـب عـيجم من إلى
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 .ضعالمتوا لعملا اهذ مفقنا إلتماو يلذا جلو عز هللا نشكر يةالبدا في

 نـم أو بـقري نـم اءوـس ثـلبحا اهذ زاـنجإ في اـساعدن من لـك لىإ لـلجزيا رـبالشك نتوجه كما 

 .دــبعي

 د اهللاـمر عبـمع_ فرـلمشا ذاــألستا لىإ رـلتقديوا رـلشكا راتاــعب مىـبأس مدـنتق أن اــيشرفنو 

 .ثـلبحا اهذ ماـإلتم ريقـلطا اـلن تدـمه يـلتا ةـلقيما ائحهـبنص اـعلين لـيبخ لم يذـلا_

م ـاتذة قسـأس لـك والى -دـوفي احمـق –ور ـالدكتى ـلإ ناــرفـلعوا رـلشكا بجزيل مدـنتق أن اـيفوتن ال

 ستنادرا ةمد الطو اـمعن رهمـصب علىة ـة العربيـاللغ

  ثـلبحا اذـه يـف اهمـس من لـك ىـلوا

 .عـلتشجين واوـلعوا ةـبالنصيح
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ثم  ،نسان وعلمه البیان وانزل القرآن بلسان عربي مبیني خلق االذالحمد هللا ال

امام البلغاء وسید  ،الصالة والسالم على الحبیب المصطفى المبعوث رحمة للعالمین

 .الفصحاء الذي اوتي الحكمة وفصل الخطاب

یة لقد حقق علم اللغة الحدیث نموا وازدهارا مما ساعده على إرساء قواعد النظر 

 .اللغویة كما فتح افاق جدیدة للبحث اللغوي

تهتم تعلیمیة اللغة العربیة بوضع المناهج الدراسیة ومقرراتها واختیار الطرائق 

فما یشهده العالم من تطورات علمیة وتكنولوجیة جعلت االنسان المعاصر یبحث  ،التربویة

فبالرغم  ،ذه األوضاع الجدیدةعن الطرق والسبل الناجعة والمؤهلة نحو التكیف والتأقلم مع ه

على تحقیق ضالته ومبتغاه فكان من  من ان هذه التطورات كانت إیجابیة اذ ساعدته

عن طریق التدریس  وذلك ه الظروفذالطبیعي ان تستجیب هیاكل المنظومة التربویة له

 .تماشیا مع التطورات الراهنة

التي میزت  ،زئة المعارفمن بین اإلشكاالت التي واجهت النظام التربوي مشكلة تج

المناهج السابقة التي تضم في ثنایاها قائمة من المفاهیم یجب على المتعلم تعلمها وبعض 

والنتیجة هي تراكم المعارف لدى  ،المهارات علیه اكتسابها في كل مادة من المواد الدراسیة

عل شيء ما او المعلم دون إقامة روابط بینها یجد نفسه یتعلم من اجل ان یتعلم ولیس لف

من هنا تم اعتماد المقاربة بالكفاءات الختیار بیداغوجي یرمي الى  ،تحلیل واقع والتكیف معه

االرتقاء بالمتعلم من منطلق ان هذه المقاربة تستند الى نظام متكامل ومندمج من المعارف 

علمیة ت-الخبرات المهارات المنظمة واالداءات والتي تتیح للمتعلم  ضمن وضعیة تعلیمیة

كما تسعى الى وضع مبادئ تربویة  ،انجاز المهمة التي تتطلبها تلك الوضعیة بشكل مالئم
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وكان هدفها هو العمل على تنمیة  ،توافق الحاجات الفیزیولوجیة الوجدانیة والعقلیة للمتعلمین

 .وتطویر هذه المواهب واالستعدادات عن طریق االدماج 

 

 ةلك من خالل تدرج مناهجها التعلیمیة من المقاربلقد تبنت الجزائر هذه المقاربة وذ

هذه األخیرة حظیت  ،بالمضامین الى المقاربة باألهداف وصوال الى المقاربة بالكفاءات

باالهتمام الكبیر من قبل الباحثین في المیدان التربوي والتعلیمي بغیة جعل الممارسة 

 .البیداغوجیة قائمة على التخطیط

السبب وراء اختیار المنظومة التربویة طریقة التدریس  وؤال المطروح ما هالس

 ؟بالكفاءات والتخلي عن التدریس باألهداف

الن التدریس باألهداف جعل المعلم یقوم بدور التلقین والمتعلم المتعلم یحفظ دون 

فهم على خالف التدریس بالكفاءات الذي یعتبر المعلم المحفز المنشط والموجه على التعلیم 

 .التعلیمیة-اما المتعلم هو المحور واالساس في العملیة التعلمیة

كیف یمكن االستفادة منها كیف تستخدم  ،إذا كانت هذه هي اهم مزایا هذه الطریقة

 ؟هذه الطریقة في تدریس قواعد اللغة العربیة

تعلیمیة قواعد اللغة العربیة في " أحاول اإلجابة عنها من خالل البحث الموسوم ب

اعتبار هذه السنة البدایة  "لمقاربة بالكفاءات السنة األولى من التعلیم المتوسط نموذجاظل ا

اخترته رغبة بالبحث في  ،لمرحلة جدیدة ولكونها القاعدة األساسیة لباقي السنوات األخرى

 .مجال التعلیمیة وذلك بغیة االستفادة منه للوصول الى مهنة للوصول الى مهنة التدریس

ا البحث هو التأكید على ان تدریس نشاط القواعد في التعلیم المتوسط الهدف من هذ

 .هو األنسب إضافة الى ابراز ممیزات هذه المقاربة ومبادئها وأهدافها
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ففي المقدمة قدمت أهمیة  ،قسمت هذا البحث الى مقدمة ومدخل وفصلین وخاتمة

اغوجیة المقاربة الموضوع وفي المدخل عالجت اهم الطرق التي كانت سائدة قبل بید

بالكفاءات اما في الفصل األول الذي قسمته الى مبحثین تناولت في المبحث األول والوسوم 

تعریف الكفاءة بعض المصطلحات القریبة من الكفاءة وصوال الى  "المقاربة المفاهیمیة" ب

 اما المبحث الثاني ،بالكفاءات ةتحدید خصائص ومركبات الكفاءة وكذلك تعریف المقارب

تطرقت فیه الى استراتیجیة التعلیم وفق المقاربة بالكفاءات ودور المعلم والمتعلم في ظل هذه 

 .المقاربة

، وبالنسبة للفصل الثاني تعلیمیة قواعد اللغة العربیة في ظل المقاربة بالكفاءات

قسمته الى مبحثین األول تناولت فیه طریقة تدریس القواعد مع وضع تصمیم لدرس السنة 

ن استبیان لدراسة میدانیة قمت بها إلثراء هذا متوسط اما المبحث الثاني فهو عبارة ع أولى

 .البحث

  .ومن العراقیل والصعوبات المعترضة قلة المصادر والمراجع الكافیة

رتبت هذه المصادر والمراجع التي الفیتها ترتیبا الفبائیا كما هو مبین في نهایة 

 .البحث
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عزیزي عبد  العلمي ویقولتحدید المفاهیم والمصطلحات أولى خطوات البحث  یعتبر
 علماء الفكر والفلسفة أنه لیس هناك ما هو یقال لدى" : تربویةمفاهیم "السالم في كتابه 

وتصوریا، سواء أكانت علمیة أو أدبیة أو فلسفیة أو  أصعب من قضیة تحدید المفاهیم لغویا
كثیرا ما تتحكم فیها وتطغى علیها تصورات ومنطلقات تجعلها  المفاهیمذلك أن هذه  .تربویة

أیدیولوجي یزید من حصرها وتحدیدها داخل بوتقة مفهوماتیة طابع  في غالب األحیان ذات
 1."تنفصل عن أصلها الطبیعي الذي انبثقت منه ذاتیة مما یجعلها

أیدیولوجیته  نطالقا منمن باحث إلى آخر، لیس ا المصطلحات یختلفتعریف لك نجد أن 
رؤیته الخاصة  أضف إلى ذلك. فحسب بل ومن المصادر والمراجع التي أخذ منها مادته

 التعلیمیة، البیداغوجیا، ذامن بین المصطلحات التي تخدم بحثنا ه وفهمه لهذه المصطلحات
 .وغیرهاالقواعد والتعلیم،  التعلم ،التدریسالتعلیمیة،  العملیة

 والتوجیهتعني القیادة والتي  Agogieوتعني الطفل،  Pédلح یتكون من مصط :البیداغوجیا
أنها مجموعة من الطرائق والوسائل  "G.Berger یرى أي توجیه األطفال وقیادتهم وتربیتهم

أما  ،االنتقال من طور الطفولة إلى مرحلة الكهولة التي تمكننا من أن نعین التالمیذ على
اإلنسانیة التطبیقیة یمكن المدرس من مساعدة  من العلومفیرى أنها علم  Labret البریت

م النفس حیث والفكرة ذاتها نجدها في موسوعة عل ،2" المتربي على تطویر شخصیته وتفتحها
الطرائق والتقنیات والخطوات التي تمیز تعلیم مادة  غوجیا مجموعةالبیدا" جاء فیها أن

 .3"معینة

العملیة التي "Enseignement والتعلیمApprentissage یقصد بالتعلم: التعلیمالتعلم و 
عملیة یتم بفضلها اكتساب المعلومات والمهارات ...یدرك الفرد بها موضوعا ما ویتفاعل معه

                              
 95 ص حدیث مفاھیم تربویة بمنظور سیكولوجي: عزیزي عبد السالم 1
 2004، الجزائر، التنویر، دار الكفاءات واألھداف التدریس العلمي والفني الشفاف بمقاربة ینظر خالد لبصیص 2

 .128ص 
   104 103ث صحدی كولوجيتربویة بمنظور سی مفاھیم، السالمعزیزي عبد  3
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بإرادة المتعلم وبإقباله على موضوع ما بصورة  أي إن التعلم یتم ،1..."وتطویر االتجاهات
یرها، وبذلك یستمر التعلم من المهد إلى تطو  إیجابیة والغرض منه اكتساب المهارات ومحاولة

یعرف : " ویذكر عطا اهللا أحمد مجموعة من اآلراء بقوله .اللحد فهو ال یتقید بزمان وال بمكان
التعلم بأنه تغیر في السلوك ثابت نسبیا، ناجم عن الممارسة  الصالح محمد علي أبو جادو

دث نتیجة الخبرات التي یمر بها بأنه التغیر الذي یح في حین تعرفه هدى ناشف. والخبرة
وأما محمد عوض . والعاطفیة التي یتم فیها التعلم الفرد، وتأثیر بالبیئة االجتماعیة والطبیعیة

العصبیة الداخلیة المفروض حدوثها عند  بسیوني وفیصل یاسین الشاطي فیریان أنه العملیة
ید لبیب أن عملیة التعلم رش ویرى. التعبحدوث تغیر في األداء لیس ناتجا عن النمو أو 

للسلوك تؤدي إلى إشباع  بمعناها الشامل عملیة تكیف یكتسب المتعلم خاللها أسالیب جدیدة
االجتماعیة  حاجاته ومیوله، وتحقیق أهدافه التي یحددها لنفسه نتیجة تفاعله مع البیئة

  .2"والمادیة

 واء ارتبط هذا التغیر بالبیئةتتفق التعریفات السابقة في أن التعلم هو تغییر في السلوك س
االجتماعیة أو بالبناء المعرفي للفرد، حیث تدخل متغیرات جدیدة في سلوكه وذلك طول مدة 

غیر أن هذا التغیر ال یمكن مالحظته أو قیاسه إال من خالل األداء، . التعلیمیة العملیة
 Hilgar" ر أن االستدالل على التعلم یحدث من مالحظة التغی وهكذا یكون التعریف

، هذا التغیر الذي یعتبر كنتیجة للتدریب في األداء هو الذي ذكره هلجار اإلجرائي للتعلم
فالتعلم یحدث أثناء وجود الفرد في موقف تعلیمي أو موقف اكتساب مهارة ما، مع  3"والخبرة
علم أثناء االعتبار الحاالت الداخلیة أو النفسیة أو الخارجیة التي یكون فیها المت بعین األخذ

لتعب، وكذلك إذ یجب أن یستثني التغیر الناتج عن النمو الجسمي والنفسي وا عملیة التعلم،

                              
 13المرجع السابق، ص   1
 2006. أسالیب وطرائق التدریس في التربیة البدنیة الریاضیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر: ینظر عطا اهللا أحمد 2

 23 21ص

 25المرجع نفسھ ص  3
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قد تصیب المتعلم أثناء العملیة، كالمرض مثال أو تناول دواء أو التي طارئة الحاالت ال
" ، التعلم عملیة بها ینشأ فعل أو سلوك أو یتطور أو یتغیر ألن هذه الطوارئ تؤثر....عقاقیر

 :Hilgar وذلك بمكافحة ظرف من الظروف أو ممارسته  في عملیة التغیر، یقول هلجار
أو التغیر الحاصل غیر قابلة للتغییر،  واالستجابة له، بشرط أن تكون خصائص التطور

فإذا .1" الحي، كاإلعیاء أو العقاقیر. بفعل میول فطریة أو بلوغ أو حاالت طارئة على الكائن
 وجدناه یركز على أن التعلم عملیة داخلیة فعالة، یتفاعل فیها الفرد مع تتبعنا التعریف

 محیطه أو بیئته، وال یسمى تعلما إال إذا أدى إلى تغیر في سلوك المتعلم وتصرفاته ومواقفه
وهكذا یكون التعلم هو عملیة . ومهاراته واستطعنا أن نالحظ ذلك ونقیسه من خالل األداء

، وهو تغیر في األداء نتیجة الممارسة، حیث یكون المتعلم هو للسلوك والمعرفة اكتساب
 .وبالتالي یالحظ التعلم ویقاس انطالقا من األداء مركز االهتمام،

التدریس وهو نشاط تواصلي یهدف إلى إثارة المتعلم وتحفیزه وتسهیل " فهو :أما التعلیم
یها بشكل قصدي ومنظم أي إنه مجموعة من األفعال التواصلیة التي یتم اللجوء إل .حصوله

الذي ) جموعة األشخاصم(وتوظیفها بكیفیة مقصودة من طرف الشخص أو  یتم استغاللها
یختلف التعلیم عن التعلم في كون األول 2." تعلیمي -أطار موقف تربوي في یتدخل كوسیط

 =نشاط تواصلي یفترض فیه وجود مرسل  عملیة لنقل المعارف من المعلم إلى المتعلم، فهو
العملیة المساعدة على التحصیل أو التعلم  المتعلم من جهة، كما یمثل= معلم ومرسل إلیه 

أي یفترض وجود مؤسسة تعلیمیة  من جهة أخرى، یقوم على أسس وقواعد وتحكمه قوانین
إن . وأهداف مسطرة مسبقا ومنهاج...) مدرسة، مسجد، ّكتاب ( بغض النظر عن نوعها 

أو التعلیمیة  كتیكداالدی تشكل المحور األساسي لعلم التدریس أي" عملیة التعلیم هي التي
التعلم التي یخضع  والذي یعني الدراسة العلمیة لطرق التدریس وتقنیاته وألشكال تنظیم مواقف

لها التلمیذ قصد بلوغ األهداف المنشودة سواء على المستوى العقل ي أو على المستوى 
فإذا كان منطلق التعلم هو تنمیة القدرات   لحركيا -الحسي الوجداني أو على المستوى

                              
  102تحلیل العملیة التعلیمیة، ص : محمد الدریج1
 13المرجع نفسھ، ص  2
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لدى المتعلم االستعداد الكافي للقیام بالعمل  باإلضافة إلى المهارات ، فهذا یعني أن یكون
لتلك القدرة الكامنة التي تساعده على  ألن عدم االستعداد یعني فقدان الفرد ،وتوظیف مهاراته

إلى أعلى مراتب المهارة و  یصل المتعلم التعلم بیسر وفي أقصر وقت ممكن وبالتالي
 .الجودة

لقد سیطرت المناهج التقلیدیة على قطاع التعلیم في الجزائر لمدة زمنیة محددة فكان همها 
ان " :تحصیلقدر ممكن من المعارف والمعلومات فهي بذلك مجرد  أكبرالوحید هو توصیل 

   .1"في ضوء منطق تحصیليالبیداغوجیة التقلیدیة تعلیمة تقارب بالكم والخدمات 

وبیداغوجیا ) المحتویات(المقصود بالبیداغوجیة التقلیدیة هنا بیداغوجیة المقاربة بالمضامین 
المقاربة باألهداف اللتان تمثالن اهم الطرق التي كانت سائدة قبل المقاربة بالكفاءات 

 .سنحاول ان نتطرق لكل واحد منها بقلیل من التفصیل

        بة بالمضامینبیداغوجیة المقار 

التي تنشد  )المضامین(ظلت المناهج في الجزائر وٕالى عهد قریب مبنیة على المحتویات 
وهذا النوع من  .لمعارف والمیل إلى اإلصغاءبع باالمعرفة، مما جعل الجیل یدرج على التش

فظ ألنه بالقدرة على الح التدریس ال یفجر من طاقة المتعلمین إال جزءا یسیرا یتصل أحیانا
یتجه نحو تحصیل المعارف واسترجاعها عند االمتحان، فیحین أهمل تفجیر طاقات 

إننا ال نعیب  .مالك المعرفة فكان المعلم هم...االكتشاف واالختراع واالستنباط والتعلیل 
إال أنه . الجزائر من ظلم المستعمر الطریقة ألن الحاجة كانت ملحة في مرحلة خرجت فیها

وفي التعلیم من حیث التطبیق والوسائل  إعادة النظر في المنظومة التربویة كان ال بد من
المبدعة، وهذا ال یعني أن التدریس  التقویمیة بحیث تكون األولویة لتشجیع الملكات

المعرفة من أجل الوصول إلى  بل اعتمدتأهمل تنمیة القدرات والمهارات  بالمضامین قد

                              
ضان ارزیل، محمد حسونات، نحو استراتیجیة التعلیم بمقاربة الكفاءات، دار االمل الطباعة والنشر، تیزي وزو رم 1

 .208، ص2002
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یستطیع أن یكتسب قدرات ومهارات ) المضامین(النموذج إن المتعلم في نظر هذا" تنمیتها 
معینا، یتعامل فیه مع أنشطة دراسیة مختلفة ذات  ومواقف عندما یقطع مسارا دراسیا

األساسي في التعلیم بواسطة المحتویات هو أن یكتسب التلمیذ  إن الهدف .معرفیةمحتویات 
ومن غیر االعتماد على اآلخرین، تجعله قادرا على التعلم بنفسه،  مجموعة الخبرات التي

اكتساب اآللیات الذاتیة التي تمكنه من الوصول إلى المعارف والحقائق  ویتم ذلك بواسطة
ر لها،1..." بنفسه كل  ومن منظور هذا النموذج فالمعرفة هي ضالة المتعلم ینشدها، وُتسخَّ

ألهداف  ها، وتتحدداالوسائل المادیة والتقنیة والتربویة من أجل امتالكها والوصول إلی
التي ینبغي  والغایات في المنهاج انطالقا من هذا التصور، فتصبح المعارف هي الغایات

التقویم ووسائله بحیث   تحقیقها في كل المواقف التعلیمیة، وعلى هذا األساس وضعت أدوات
وقت الحاجة مما جعل  یكون التركیز على التحصیل المعرفي والتحكم في استرجاعه

المؤشر لقیاس الكفایة بغض  تبارات تقلیدیة أي من نوع المقال، وبالتالي فإن العالمة هياالخ
المتعلم، األمر الذي جعل اهتمام  النظر عن القدرات والمهارات والمواقف التي یكتسبها

ومما تجدر اإلشارة إلیه هنا أنه ال یقصد بالتدریس بواسطة  .2المتعلمین ینصب على الحفظ
 یعتمد على الحوار) التدریس بالمحتویات( المحتویات التعلیم التقلیدي فاألول المضامین أو

التخطیط  واالستقراء والقیاس ولكنه یضع المعارف في أولى األولویات، كما یعتمد على
التربویة التي تعنى  التربوي ووضع االستراتیجیات التعلیمیة لكن باالعتماد على األسالیب

فیعتمد على حشو ) التقلیدي(وأما الثاني  .كتساب الخبرات والتعلمبتنظیم المعارف من أجل ا
إذًا یكمن  .معلماإللقاء ویقوم على سلطة أو تسلط ال  األذهان بالمعلومات ویعتمد طریقة

الوصول بالتالمیذ إلى ضرورة االقتناع بأن " بالمحتویات في  دور المعلم وهدفه في التدریس
صلة ما یكتسبه التلمیذ من معارف وحقائق وتنوع ثقافي، هي مح نتائج العملیة التعلیمیة

                              
 .20ص ، ؟، مرجع سابقلماذا ندرس باألھداف: خیر الدین ھني 1
 .36، ص1995، 2محمد شارف سریر، نور الدین الخالدي، التدریس باألھداف وبیداغوجیة التقویم، ط 2
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یهتم كثیرا بالتغیر ات التي دراسیا معینا ینجزون فیه تلك التصورات، وال  فیحدد لهم مسارا
 1".التعلمالتالمیذ بعد عملیات  تطرأ على سلوك نایجب 

 :المقاربة باألهداف

وفي القاموس المحیط نجد الهدف جاء في لسان العرب البن منظور ان الهدف یعني المرمى 
هو الغرض الذي یرمي وفي منجد اللغة واآلداب والعلوم نجد الهدف هو البغیة والحاجة 

 .2والقصد

الهدف في جوهره هو كل التغییرات المراد تكوینها او اثارتها             "یعرف بلوم الهدف فیقول 
سواء على المستوى العاجل القریب او  او تنمیتها في سلوك المتعلم وجدانیا وعقلیا وحركیا

  .3"المستوى بعید المدى

           .4تعرف األهداف في العملیة التعلیمیة التعلمیة على انها الغایة التي یراد تحقیقها
یشیر الهدف الى نتیجة محددة بدقة یتوجب على الفرد الوصول الیها في سیاق وضعیة "

 .5"برنامج دراسي بیداغوجیة او بعدها او اثناء انجاز

الهدف التربوي هو تعبیر عن النتائج المنتظرة من جراء فعل تربوي او انه تعبیر عما 
یستطیع المعلم ان ینجزه إلظهار ما تعلمه وبمعنى اخر یمكن الهدف التربوي من تنظیم 

 . 6انطالقا مما یجب ان یفعله المتعلموضعیة التعلم 

 

 

                              
 .24ص ، سابقمرجع خیر الدین ھني،  1
 .18ص ،1997 ,ذج التدریس الھادف اسسھ وتطبیقاتھنمو ،حثروبيمحمد صالح  2
 19.ص المرجع نفسھ، 3
 .65ص، 2003 ،كفایات التدریس الفتالوي،سھیلة محسن كاظم  4
 .57ص ،2002 1,ج الكفاءات،نحو استراتیجیة التعلیم بمقاربة  حسونات،رمضان ارزیل محمد  5
 .22ص ،2004 ,المقاربة بالكفاءات فاطمة،قوال  ،الرحمانزعتوت عبد  ،طیب نایت سلیمان 6
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  :األهدافمستویات 

ماء في تحدید مستویات األهداف وذلك الختالف وجهات النظر وسیتم لقد اختلف العل
 .لشیوعهفي تحدید األهداف نظرا  )بیرزیل(الیهاالكتفاء بما ذهب 

فلسفة المجتمع وطموحاته وهي عبارة عن تناول تاول مستوى من األهداف  يه: "الغایات
 .1"عیدةأفكار ومبادئ عامة تحددها مقاصد ینتظر تحقیقها في األجیال الب

تنشق المرامي من الغایات وتقدم لمقرر دراسي معین یتعلق بمادة معینة وتحقیقها " :المرامي
یتم بعد فترو طویلة تحدد بمرحلة تعلیمیة وهي تدرج لتخاطب بها فئة معینة من الدارسین في 

 .2"فترة زمنیة معینة

تظهر ت ومهارات و اهداف تصف جزاء من برنامج ومنهاج تحدد قدرا هي: العامةاألهداف 
 .في سلوكات المتعلمین في أوقات محددة

اهداف تنشق من الهداف العامة مرتبطة بمحتوى دراسي معین مدة  هي :األهداف الخاصة
 .تحقیقها قصیرة نسبیا وهي غیر قابلة للتأویل

هي وصف تفصیلي لما سیتمكن المتعلم من عمله عند انهائه لوحدة " :األهداف اإلجرائیة
ما او عبارة عن جملة إخباریة تصف وصفا مفصال ما بوسع المتعلم ان یظهره تعلمه  تعلیمیة

  .3" لمفهوم او مبدا او اجراء

 4:اما األمور التي یجب مراعاتها في صیاغة األهداف التعلیمیة فهي

 .ان یجرب الهدف على عینة من المتعلمین _
 .ان تربط الهدف بحاجة حقیقیة لدى المتعلم _

                              
 .108، ص1ط ،التدریستقنیات  ،ھنيخیر الدین  1
 .28ص 1999 ,األھداف البیداغوجیة تصنیفھا وصیاغتھا وعلي،محمد الطاھر  2
 .78.ص ،2002 1,ط الصفي،مھارات التدریس  الحیلة،محمد محمود  3
 .124ص ،1999 1ط وممارسة،التصمیم التعلیمي نظریة  الحیلة،محمد محمود  4



 ھم الطرق التي كانت سائدة قبل بیداغوجیا الكفاءات أ                        :  المدخل

 

12 
 

 .ف قدرات المتعلمان یناسب الهد _
 .ان یتم تعیین الوقت الالزم لتحقیق الهدف _
  .ان یتم تحدید الظروف التعلیمیة التي في ضوئها سیحقق الهدف _

 1 :أنماط األهداف

 .على أنماط األهداف وهي ضروریة في سیر الدرس تركز المقاربة باألهداف

هارات التي اكتسبها التلمیذ یرتبط هذا المستوى من األهداف بالم القبلیة،اهداف المكتسبات 
ویتم ذلك باستعمال أدوات معینة كاالستظهار واالسئلة المركزة  .سابقا قصد تشخیصها

  .والحوار ومن خالل هذا التشخیص یتمكن المتعلم من تحدید االنطالق في الدرس

 وهي التي تربط بمضمون الدرس الجدید ویبلغ التكوینیة،األهداف الوسیطة تسمى باألهداف 
كما یقوم المعلم  ،التالمیذ هذا النوع من األهداف إذا تحكموا في حقائق الدرس ومفاهیمه

 .بتقدیر مدى تحقیق هذه األهداف عن طریق التقییم التكویني

یرتبط هذا النمط من األهداف بالنتیجة النهائیة التي یتوصل  الختامیة،األهداف النهائیة او 
لدرس وتحكم التالمیذ في النتیجة النهائیة للدرس معناه انهم من ا ءبعد االنتهاالیها التالمیذ 

 .قد بلغوا األهداف النهائیة

 والغموض واالبهامومنه المقاربة باألهداف هي بیداغوجیة تقوم أساسا على نبذ العموم 
 والتعلم منوتقود هذه البیداغوجیة سیرورة التعلیم  ،التعلمیة-والتخمین في الممارسة التعلیمیة

وتنطلق في تصویرها للفعل " داف الى التقییم عن طریق المضامین والطرائق والوسائلاأله
التعلیمي التعلمي من الهدف وترتكز بالخصوص على تحدید الهدف في صیغة نشاطات 

  .2"سلوكیة یقوم بها المتعلم في النهایة تعلم ما یطلق علیها بمصطلح الهدف االجرائي

                              
 .98ص  ،سابقمرجع  ،حسوناترمضان ایرزیل محمد  1
 .204ص  ،نفسھالمرجع  2
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غة العربیة بتشخیص المكتسبات السابقة بعد تحدید األهداف كان یتم تدریس نشاط قواعد الل
ذلك باستظهار قاعدة او و  ،1"فیه ذمراجعة الدرس السابق لمعرفة مدى تحكم التالمی"القلیة أي 

او تحدید كلمات مقصودة بحكم اعرابي وهذا ما یسمى بالتقییم التشخیصي  ،اعراب جملة
كما یجب ان تكون  ،ي یجیب فیه التالمیذوهنا ینبغي على المعلم ان یحدد الوقت الذ
 .اإلجابات صحیحة ألنها معروفة سابقا عندهم

طریق استنتاج ویعالج األهداف الوسیطة وذلك عن  ،ثم ینطلق المعلم في الدرس الجدید
وقراءتها من قبل المعلم وبعض التالمیذ ومناقشة أفكار الدرس حیث  ،األمثلة من فقرة قصیرة
ات النحویة للتالمیذ بالمستوى الذي یفهمونه مع مراعات الترتیب یتم تعریف المصطلح

والتدرج في  ،التي تشكل الحكم العام للقاعدة المقرر الوصول الیهاالمنطقي لألفكار الجزئیة 
المناقشة من السهل الى الصعب كما یقوم المعلم بعملیة التقییم التكویني لقیاس مدى 

ذلك عن طریق األسئلة والتمارین الشفویة والكتابیة وكلما و  ،استیعاب التالمیذ للدرس الجدید
انتهى التالمیذ من مناقشة فكرة جزئیة والتدرب علیها استخلصوا حكمها وسجلوه الى جانب 
من السبورة كمقطع من الخالصة وتتم العملیة هكذا بالتدرج الى نهایة الدرس وهذا افضل من 

  .القاعدة في نهایة الدرساستخالص 

ألخیر تتم معالجة األهداف الختامیة المرتبطة بقدرة التالمیذ على هضم المعارف وفي ا
وذلك عن طریق التقویم الختامي بتحدید وضعیات مختلفة  ،واستیعابیها والسیطرة علیها

تشتمل على مفهوم الدرس الجدید او تقدیم طائفة من األسماء یؤلف منها التالمیذ جمال یكون 
 .2ة االعرابیة المطلوبة او اعراب كلمات في جملفیها االسم في الوضعی

                              
 174،ص ،المرجع السابق نخیر الدین ھنی 1
 175المرجع السابق ص ،خیر الدین ھني 2
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 ةمفاھیمیمقاربة : المبحث االول

 

 تمھید

عرف العصر الحدیث تطورات كبرى في مجاالت العلوم و الفنون و الحیاة السیاسیة و   

االجتماعیة و االقتصادیة ، خاصة مع دخول العالم االلفیة الثالثة وما حملتھ من تغیرات وحقائق 

ة الجدیدة و غیرھا ولقد اھتمت سیاسات العولمة و المنافسة و التكنولوجی: ومفاھیم جدیدة منھا 

الدول و الحكومات ، وكذلك العلماء و المفكرون وفالسفة التربیة بأحداث تغییرات جذریة في  

لكونھا أولى بھذا التطور یتعلق ببناء الفرد الذي یعتبر الركیزة األساسیة في  ,التربیة وأھدافھا

ھامة في إحداث تغییرات في العقلیة المجتمع وتناست الحاجة إلى جعل المدرسة مؤسسة 

االجتماعیة لألفراد و الجماعات ، كما أن عملیة التجدید والتطویر في مختلف المیادین مسألة 

 طبیعیة ، بل ضروریة تقتضیھا

التحوالت و المستجدات في المجتمع إذ یھدف كل تطویر إلى تحقیق الفعالیة و السعي نحو  

 .األفضل في شتى مجاالت الحیاة 

 

إلى تحدید بعض المفاھیم الخاصة بالمقاربة  الفصل، سنتطرقومن خالل ھذا         

 .بالكفاءات وكیفیة التدریس وفق ھذه المقاربة
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 الكفاءة :اوال
ھناك تداخل في االستعمال للمصطلح إلزالة اللبس نعرض داللة كل  :الكفاءة او الكفایة

 .مصطلح

  :الكفایة
ھذا االمر أي حسبك وكفاك ھذا كفاك  باألمر، یقالقام  إذا ،كفایة ،كفى، یكفي ،كفي :لغة

 .1مصدر للفعل كفي قام باألمر الكفایة. الشيء

 :الفرنسياما في المجم 

Compétence : latin compétencia, juste rapport  

Compétence : n f droit de juger une affaire, aptitude2 

 .حةالعالقة الصحی اي

 لألداء، فعندمابانھا الحد األدنى  ،الكفایةعرف الدكتور عبد الرحمان عبد الھاشمي 

وھي أیضا شعور الفرد بقدرتھ  .أدائھذا الحد فھذا یعني انھ قادر على یصل أي فرد الى ھ

 3.على مواجھة مشكلة

 :الكفاءة
 والكفؤ على كفاءةوكذلك ال النظیر: والكفي جازه: وكفاءةعلى الشيء مكافئة  ،كافأه :لغة

  وفعولوزن فعل 

  .4أي مساومة :لكافئة، مكافئةیقال كافأه   

 .وحسن تصریفھالكفاءة للعمل القدرة علیھ  جازى :أكفالكفاءة مصدر للفعل 

بالوالیات المتحدة االمریكیة لھا معاني  1986لفظة الكفاءة ذو أصل التیني وقد ظھر سنة

 .ومصطلحات مختلفة

 

                                  
 112 111ص.،، لبنان1لسان لعرب، ط 1955 ,ابن منظور ،مابي الفضل جمال الدین ابن مكر 1
2 Larousse de poche, dictionnaire des noms communs du nom propres. France 

1989 p84. 
الدكتور عبد الرحمان عبد الھاشمي، الدكتور طھ علي حسین الدلیمي، استراتیجیات حدیثة في فن التدریس، عمان،  3

 .25، ص 2007 ,1لتوزیع، ط العربیة دار الشروق للنشر وا
 278ص ،1ط ،لبنان" كفا"مادة  ،لسان العرب ،ابن منظور 4
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الكفایة تعني  ،التعلیمیةة ابلغ واشمل من الكفاءة في حقل العملیة ان مفھوم الكفای

القدرة على تحقیق األھداف والوصول الى النتائج المرغوب فیھا بأقل جھد حیث تقیس 

 .1اما الكفاءة الجانب الكمي فقط,الجانب الكمي والكیفي معا في مجال التعلیم 

او المفھوم أحد الرموز "ة دویدري لكن ھناك اشكال كبیر عند الترجمة تقول الدكتور

األساسیة في اللغة یمثل ظاھرة معینة او شیئا معینا او احدى خصائص ھذا الشيء ولیس 

لھ معنى اال بقدر ما یشیر الى الظاھرة التي یمثلھا ولكل موضوع علمي مفاھیمھ 

 .2"الممیزة

األوضاع الكفاءة مجموعة مندمجة من القدرات تتیح بشكل عفوي إدراك وضع من -

 .3نسبیابشكل یتمیز بالوجاھة  واالستجابة لھ

ضمن وضعیات جدیدة  والمعارف الشخصیةقدرة الشخص على استعمال المھارات -

 .4معین إطارداخل 

والقدرة تستند على  ،األوضاعفي نمط من قدرة الشخص على التصرف بفاعلیة -

 5.المعارف

جة على تعلمات متعددة یدمجھا الكفاءة مجموعة المعارف والمھارات وسلوكات نات

الفرد وتتوجھ نحو وضعیات مھنیة مرئیة او میادین محددة المھام وھي المنظر الرئیسي 

 6.التكوینلمخطط 

نظام من المعارف التصویریة واالجرائیة منظمة على شكل "بانھا  یعرفھا جیلي

ة المشكل تصامیم عملیات والتي تسمح داخل مجموعة وضعیات متجانسة بتحدید المھم

 .7")حسن األداء(وحلھ بفضل نشاط ناجح 

مستمع مثالي في عشیرة لغویة متجانسة –قدرة كل متكلم  "يكفاءة عند تشو مسكال

على انتاج و تحویل عدد ال متناه من الجمل الصحیحة ان الكفایة اللغویة ھي مجموعة 

                                  
 15ص ،2006دار البیضاء  1،ط ،الكفایات في التعلیم من اجل مقاربة شمولیة ،العربي سلیماني 1
 102، ص 2000 1ط ،لبنان ،بیروت ،دار الفكر ،البحث العلمي اساسیاتھ النظریة وممارستھ العملیة ،رجاء وحید 2
 11ص ،رشید ایت عبد السالم، لمادة المقاربة بالكفاءات وبیداغوجیة المشروع 3
 29ص 2004 ,المقاربة بالكفاءات ،زعتوت عبد الرحمان ،طیب نایت سلیمان 4
یوان زیتوني عبد القادر، تدریس التربیة البدنیة والریاضیة في ضوء األھداف اإلجرائیة والمقاربة بالكفاءات، د  5

 .56-55، ص2009 ,بن عكنون، الجزائر ،المطبوعات الجزائریة
 .5ص 2010،الوثیقة المرافقة لمنھاج مادة العلوم الفیزیائیة والتكنولوجیة للسنة األولى من التعلیم المتوسط 6
 311 309ص 2000وزارة التربیة الكتاب السنوي المركز الوطني للوثائق الجزائر  7



 المفھوم والمبادئ               القسم النظري            :                   األولالفصل 
 

18 
 

في التعریف  فالكفایة"یزمات انتاج االلفاظ في لغة ما الضمنیة المستدخلة لمكانالقواعد 

ضمنیة بقواعد اللغة التي ھي قائمة في ذھن كل من تحدد بانھا المعرفة ال الشو مسكي

 ,التي یمتلكھا جمیع االفراد عن لغتھم  Inéeو المعرفة الضمنیة أي الفطریة ,اللغة یتكلم 

و على ان النظام المتمثل للقواعد المتحكمة في ھذه اللغة یجعل الفرد قادرا على فھمھا 

 .1سبق لھ ان سمعھا من قبل و تفھمھاانتاج عدد ال نھائي من الجمل لم ی

من التصرفات االجتماعیة الوجدانیة  مجموعة": الكفاءةیعرفھا لوي دنیو أیضا 

المعرفیة ومن المھارات النفسیة الحس حركیة التي تمكن من ممارسة دور  ومن المھارات

 2."جھو أكملوظیفة نشاط مھمة عمل معقد على 

عبارة عن مجموعة مندمجة من األھداف المتمیزة في "الكفاءة من المنظور المدرسي 

نھایة فترة تعلیمیة او مرحلة دراسیة وتظھر في صیغة وضعیات تواصلیة دالة لھا عالقة 

 .3"بحیاة التلمیذ

ھي القدرة على التعلم والتوافق  la compétenceاما المفھوم العام للكفاءة 

ت وكذلك القدرة على التحویل أي تكییف التصرف مع وضعیات جدیدة حل المشكالو

 أكثرمع الصعوبات التي قد یواجھھا المتعلم كما انھا ادخار الجھد واالستفادة منھ  والتعامل

  .واالستعداد والتواصلزیادة على ذلك تعني المرونة 

ف المعارف نستخلص من ھذه التعاریف ان الكفاءة ھي الوصول بالتلمیذ الى توظی

   .4الموقفالتعلیمیة قصد التعرف على مشكل او اتخاذ والمكتسبة في العملیة التعلمیة 

 
 
 
 : ا المقاربةثانی

                                  
 .79-78، ص1997 ,لبنان، بیروت ،1جم اللسانیات الحدیثة، طمعسامي عیاد حنا،   1
 .145ص ،2003 الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة ،السنة الثانیة ابتدائي الوثیقة المرافقة لمنھاج 2
 دیوان القادر،، زیتوني عبد بالكفاءاتتدریس التربیة البدنیة والریاضیة في ضوء األھداف اإلجرائیة والمقاربة 3 
 57 ص 2009 ,، الجزائرعكنون، بن الجزائریةمطبوعات ال
 18-17ص ،الكفایات في التعلیم من اجل مقاربة شمولیة، نفس المرجع 4
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القرب نقیض البعد قرب  "قرب "لغة جاء في لسان العرب العالمة ابن منظور في مادة

واالثنان  أي دنا فھو قریب الواحد ا بكسر القافربانً الشيء بالضم یقرب قربا قربانا قِ 

   .1سواءوالجمع في ذلك 
وھي مصدر غیر ثالثي على وزن مفاعلة فعلھ قارب على وزن فاعل المضارع منھ 

یقارب ومثلھ قاتل یقاتل مقاتلة یاسر ییاسر وھي تعني في داللتھا اللغویة المعني دناه 

  .2وحادثھ بكالم حسن

غایة معینة او االنطالق  في تناول موضوع ما او بلوغ اما اصطالحا فیقصد بھا طریق 

الكیفیة العامة االدراك دراسة مسالة ماو یعرفھا فرید حاجي وھي  ،معینفي مشروع 

 ھي تصور وبناء مشروع عمل قابل لإلنجاز في ضوء خطة او استراتیجیة تأخذ"بقولھ

في الحسبان كل العوامل المتداخلة في تحقیق األداء الفعال والمردود المناسب من طریقة 

 .3"ائل ومكان وزمان وخصائص المتعلم والوسط والنظریات البیداغوجیة ووس

وھي بھذا المفھوم تدل على تداخل وتقارب مكونات العملیة التعلمیة التعلیمیة من اجل 

وھي مصطلح حدیث  ،واضحةتحقیق غایة تعلیمیة وفق استراتیجیة تربویة وبیداغوجیة 

 .الیھامن الحقیقة المطلقة ولیس الوصول متأثر بالنظریات النسبیة وتعني االقتراب 

وھي ترتبط بنظرة الدارس الى ,المقاربة ھي كیفیة دراسة مشكل او معالجة او بلوغ غایة 

العالم الفكري الذي یجنده في لحظة معینة وترتكز كل مقاربة على استراتیجیة للعمل من 

 .4یة اجراء تطبیق صیغةتقنیة ومن الناحیة التطبیقالناحیة النظریة استراتیجیة طریقة 

 المقاربة ھي طریقة تناول موضوع ما وتمثل اإلطار النظري الذي یعالج قضیة ما

المقاربة ھي اقتراب من الحقیقة المطلقة ولیس الوصول الیھا الن الشيء المطلق غیر 

یكون محدد مكانیا كما ان مفھوم المقاربة یشیر فیھا الى وجود خطة عمل او استراتیجیة 

 .5من ورائھا تحقیق شيء مانرید 
 :ركبات الكفاءةم

                                  
 82ص 11ابن منظور لسان العرب ج 1
 802ص 1علي بن ھادیة واخرون القاموس الجدید ط 2
، 2005للنشر والتوزیع، الجزائر  لد ونیةالخدار  والمتطلبات،حاجي فرید، بیداغوجیا التدریس بالكفاءات، األبعاد  3

 .11ص 
 21عبد اللطیف الفاربي واخرون معجم علوم التربیة ص  4
 59لخضر زروق تقنیات الفعل التربوي ومقاربة الكفاءات ص  5
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 :القدرة1.
، قام ببنائھا المتعلم، وھي قائمة أو سلوكي وھي ھیكلة معرفیة مثبتةھي نشاط مھاري 

یشخص كأن  صإلى مھارة من خالل نشاط خافي سجلھا المعرفي ویمكن تطویر القدرة 

 :ممیزاتھایقارن یالحظ ومن 

والتفاعل في كل المواد لتحلیل نص ادبي ال للتوظیف قدرة قابلة  القدرة المستعرضة-

   .تشخیص المعلم ألسباب ضعف التلمیذ في مادة ما

  .القدرة تنمو وتتطور طوال حیاة االنسان القدرات التطویریة-

  .القدرات تتفاعل وتندمج فیما بینھا لینتج عنھا قدرات إجرائیة القدرات التحویلیة-

 .القدرات للتقویم-

ما یستطیع الفرد أداءه عملیا في ھذه اللحظة الحاضرة من أعمال ومھارات وھي كل 

 1.ذلكدریب مقصود منظم أو دون عقلیة إدراكیة أو عملیة حركیة، سواء أتم ذلك نتیجة ت

القدرة ھي التمكن من القیام بفعل أو استظھار مجموعة سلوكات تتناسب مع وضعیة و

یر مرتبطة بمضامین مادة بل تشارك في تنمیتھا ما، والقدرة تعبیر على الكفاءة، وھي غ

 .2مواد مختلفة، ویمكن استظھارھا في وضعیات مختلفة

مجموعة االستعدادات المكتسبة او المطورة التي تسمح لشخص بالنجاح في "القدرة 

القیام بنشاط عقلي او مھني تترجم القدرة بإمكانیة القیام بنشاط او انجار عمل ویمكن ان 

 .3"رة فطریة او مكتسبةتكون القد

ذه التعاریف یتضح لنا ان القدرة تشیر الى القوة على أداء فعل ما جسدي كان من خالل ھ

 .ام عقلي فطریا ام مكتسبا

 

 

 :االستعداد2.

                                  
 37، ص 2005عبد العزیز عمیمر، مقاربة التدریس بالكفاءات، تسالة، األبیار، الجزائر،  1
 .11سابق، ص  عبد العزیز عمیمر، مرجع 2
 15-14مختار مراح مقاربة الكفاءات ص 3
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یتحول االستعداد الى قدرة ان توفیر للفرد فرص التدریب  .القدرة الكامنة في الفرد

 .للتعلم بسرعة وبسھولة في مجال معین كما انھ قدرة الفرد الكامنة التي تؤھلھ

كما عرفھ سبع محمد أبو لبدة على انھ ذلك المستوى من النمو الذي البد ان یصل الى 

كي یتمكن من تحقیق  ،واجتماعیةالطفل في مختلف النواحي من بدنیة وعقلیة ونفسیة 

 :المطالب التي یفرضھا التدریس وانواعھ

 .1الفني ،المیكانیكي ،قرائي، الكتابيالعددي، االست ،اللغوياالستعداد 

  :المھارة3.
اما من الناحیة  ،علمفالماھر ھو الحاذق بكل  ،الشيءمن الناحیة اللغویة الحذق في 

االصطالحیة فتعني السھولة والسرعة واالتقان مع االقتصار في الوقت والجھد في عمل 

و صلة بالتعلم من حیث وھي موضوع ذ 2.معین واستخدم الكفایة والمھارة بمعنى واحد

المھارة ثابتة نسبیا والحركیة  ،األخالقیة ،الحسیةعرفیة االستعمال الفعال للسیرورة الم

، وھي أكثر خصوصیة من القدرة ألنھ یمكن مالحظتھا فعال لمھمة أو تصرف إلنجاز

  3.ببساطة

وھي جملة منظمة وشاملة لنواتج تعلیمیة تسمح للفرد بالتحكم في مجموعة من 

وتتطلب تدخل قدرة واحدة أو عدة قدرات مختلفة ) مدرسیة مھنیة(لوضعیات الوظیفیة ا

 4.ومعارف في مجال معرفي محدد

التأقلم مع األوضاع لفرد من براعة وإتقان في العمل والتكیف ووكذلك ھي كل ما اكتسبھ ا

أو تقصر  ولقد تط معینة،المختلفة فھي نتیجة لتدریب شاق ومتواصل یتمرن علیھ الفرد لمدة 

كمھارة القفز والجري أو في  المھارة،السھولة المحیطة بتلك أي یحسب عامل الصعوبة و

 .5اكتساب العادات الحسنة في سبیل المثال

وتشمل قدرات المتعلمین على أداء مھم معینة بشكل دقیق  ،التعلمكما تعتبر ھدف من اھداف 

 :متعددةسمات ویترجم ھذا األداء بدرجة التحكم في المھارة لھا 

                                  
 85ص 2005 ،1عمان، ط ،خیر الدین ھني، التدریس بالكفاءات، دار المیسر النشر 1
 53محسن علي عطیة، تدریس اللغة العربیة في ضوء الكفاءات االدائیة، ص ینظر الدكتور2
 .11، ص فرید حاجي مرجع سابق 3
 42، ص ابقعبد العزیز عمیمر، مرجع س 4
 20، ص 2004الكتاب، البلیدة، قصر، بالكفاءاتمدخل لمقاربة التدریس حاجي، محمد  5
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 .أنشطة حركیة تتصل بالمھارة الیدویة والجسدیة كالرسم-

  .التلفظ واستقبال الصوت ،تلفظیھأنشطة -

وعموما المھارة مرتبطة بما ھو عملي  ،والموسیقىانشطة تعبیریة مثل الرسم الرقص -

28F.تطبیقي

1 

   performanceاإلنجاز ءاالدا4.
 :كتساب اللغة على مصطلحین رئیسین ھمالقد ركز تشومسكي في نظریتھ المعرفیة ال

السامع _فالقدرة ھي جملة من القواعد الصوریة المتناھیة التي تمكن المتكلم "القدرة واألداء 

من انتاج جمل سبق لھ ان انتجھا او لم یسبق لھ ذلك اما اإلنجاز فھو التحقق الفعلي للقواعد في 

د اللغویة وكم ھو معروف ان الفرد ال یعید ذن التطبیق الفعلي للقواعفھو ا ".2ذھن المتكلم

الكلمات او الجمل التي تعلمھا كما ھي لكنھ یقوم بعملیة ابداع جمل وتراكیب جدیدة وھذا 

 .انطالقا من المخزن اللغوي القدیم

 :comportmentالتصرفالسلوك 5.

والسلوك ھو "ھو علم النفس-كما ھو معروف-ان العلم الذي یدرس السلوك البشري

والسلوك ینقسم الى  والتأقلمط انساني یحدث عندما یتفاعل مع المحیط من اجل التكیف نشا

 :قسمین

وسلوك غیر ظاھر باطني أي سلوك  االخرین،سلوك ظاھر یمكن مالحظتھ من طرف 

 3.".…تخیل ،ذكرت ،التفكیراستنباطي مثل ما یحدث داخل النفس البشریة من خلجات 

 :المحتوى6.
 :أنماطصنف الى ثالث 

 المعارف الفعلیة المھارات استعمال مھارات في وضعیات مناسبة-

 المعارف المحضة الصرفیة معرفة قاعدة نحویة-

 المعارف السلوكیة الموقف التركیز بغیة تجاوز صعوبات االستعمال -

 .1علیھا المتعلم الكتساب كفاءة من الكفاءاتوھذه المعارف الضروریة یستند 

                                  
ملتقى تربوي حول تعلیمیة اللغات وأثرھا في المحیط االجتماعي تعلیمیة علوم اللغة العربیة في ظل  ،بوحوش مرجانة 1

  08بدون بیانات النشر، ص 2009،المقاربة بالكفاءات 
 35ص ذج النحو الوظیفي،نمو ،، اللسانیات البیداغوجیةعلي ایت اوشان2
 06ص ،نفس المرجع ،بحوش مرجانة 3
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 :الوضعیة7.
في معالجتھا الى سیاق منطقي یقود الى ناتج وینبغي ان  المتعلم وضعیة یحتاج

یكون فیھا السیاق والناتج جدیدا او احداھما على األقل وتستدعي القیام بمحاوالت منھا 

 .بناء الفرضیات وطرح التساؤالت

الوضعیة ھي االشكالیة التي یتم ایجادھا لتكون تعلما عند توظیف مجموعة من المعارف 

   :یليأداء نشاط محدود وتكون ذات داللة إذا توفر ما من اجل 

 .جعل المتعلم یحول معارفھ لمعالجة واقعھ المعاش    -

  اشعاره بفاعلیتھا في عالج عمل معقد    -

 .2تسمح لھ بتفعیل اسھام مختلفة المواد في حل مشاكل معقدة   -

 ھي-غالبا–ول ان المھارة وانطالقا من ھذا العرض الموجز لمركبات الكفاءة یمكن الق  

التطبیقیة بینما القدرة ترتبط بالمعارف  باألعمالعمل یمكن مالحظتھ وھي مرتبطة 

فالقدرة على فھم النص االدبي  ،مھاراتوالقدرة عموما تتطلب عدة  ،الواسعةواالستعدادات 

یة وحتى تتطلب القدرة على فھم معاني الكلمات ومختلف األسالیب البالغیة والنحویة والصرف

 الداللیة 

اما االستعداد فھو مكمل ومساعد للقدرة وروافد من روافدھا فاالستعداد مرتبط بالقدرة 

   .ومرھون الثبوت بھا فاذا غاب االستعداد غابت القدرة والعكس صحیح

 
 
 
 
 :خصائص الكفاءة-

 3:ھيللكفاءة خمس خصائص 

 : الموادتوظیف مجموعة من تجنید او 1.
                                                                                                    

 56خیر الدین ھني، التدریس بالكفاءات، ص1
اللجنة الوطنیة  ،مدیریة التعلیم األساسي ،الوثیقة المرافقة لمنھاج السنة الرابعة من التعلیم االبتدائي 2

 11ص  ، 2012-2011جوان ،لمدرسیةللمناھج، الدیوان الوطني للمطبوعات ا
 19 18ص 2005ذا كیف عبد العزیز عمیمر مقاربة التدریس بالكفاءات ماھي لما 3
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 المعارف: مثل والموارد المختلفةلب تسخیر مجموعة من اإلمكانات إن الكفاءة تتط 

بحیث  األداء،حسن  والمھارات السلوكیة،والمعرف الفعلیة المتنوعة، القدرات  العلمیة،

وفي غالب األحیان تشكل مجموعة یستثمرھا المتعلم في سیاق ذي داللة وفائدة بالنسبة لھ 

 .1جمكانات تكون خاصیة اإلدمافان ھذه اإل

 : والنھائیةالغائیة  )منفعي(الكفاءة ذات طابع غائي 2.

تنص ھذه المیزة على أن تسخیر الموارد ال یتم بشكل عفوي أو مدرسي بل تؤدي وظیفة  

أن تسخیر الموارد من  إلیھ،اجتماعیة بمعنى أنھا تفید من یمتلكھا وذات داللة بالنسبة 

مشكلة تطرح علیھ خالل نشاطھ  طرف المتعلم یكون من اجل إنتاج شيء ما أو حل

 .2ارجھاالیومي سواء داخل المدرسة أو خ

 : ذات المجال الواحد الوضعیات جملة منترتبط ب3.

االستماع إلى  فیھا، أنال یمكن فھم كفاءة ما إال بالرجوع إلى الوضعیات التي تمارس 

فتسجیل  ما،محاضرة وتلخیصھا یختلف عن تلخیص ما قد یجري أثناء اجتماع 

المعلومات یستجیب في كلتا الحالتین لمتطلبات مختلفة منھا على سبیل المثال، كثافة 

ونجد متعلما  الوظیفتین،للمتحدثین واختالف  والحالة النفسیةالمعلومات وتنوع مصادرھا 

تنمى الكفاءة في  الفیزیاء،وقد یعجز عن حلھا في ; كفء في حل مسائل في الریاضیات

تكرار لما ت أما أذا أنجزت في وضعیة واحدة سیترتب عن ذلك إطار عائلة من الوضعیا

 .3سبق للمتعلم إن اكتسبھ

 

 

 :الدراسیةالكفاءة ذات صلة بالمواد .4

معارف وقدرات  ظفطابع متعلق بالمادة أي أنھا تو في غالب األحیان الكفاءة لھا 

تتعلق بعده مواد، مع العلم أن ھناك بعض الكفاءات  الواحد،ومھارات أغلبیتھا من النشاط 

                                  
 44ص ،2006عین الملیلة  ،المدخل الى التدریس بالكفاءات، دار الھدىمحمد الصالح الحثروبي، 1
  45المرجع، المدخل الى التدریس بالكفاءات، ص  نفس2
 26الكفاءات، ص مقاربة مختار مراح، 3
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وھناك كفاءات في  الكتسابھا،أي أن تنمیتھا لدى المتعلم تقتضي التحكم في عدة مواد 

 .1معینةالحیاة مجردة تماما من االنتساب إلى مادة 

 : للتقویمالكفاءة قابلة 5.

یمكن قیاسھا  بھا،تتم عملیة تقویم الكفاءة إثناء ممارستھا أو في نھایة المھمة المتعلقة  

لنظر إلى مستوى النوعیة الذي بلغھ االنجاز المطلوب وكذا نوعیة النتیجة المتحصل با

إنتاج التالمیذ إن تقویم الكفاءة یتم عبر وضعیات خاصة ویتحقق ذلك من خالل  علیھا،

 :مثلوفق المعاییر 

  .اإلنتاج نوعیة-

 .مطلوباستجابتھ إلى ما ھو  مدى-

یرورة لمعزل عن النتیجة اعتماد على السرعة في یمكن تقویم الكفاءة من خالل نوعیة الس

 ...)التعاون(بزمالئھ عالقتھ  ،نفسھاالنجاز، مدى اعتماد المتعلم على 

تقییم الكفاءات ال تكون عن طریق صیاغة األسئلة حول المعارف فحسب بل یجب وضع 

تلف المعلم تحت موقف یدعوه الى عالج السؤال بتوظیف معارفھ ومھاراتھ المختلفة ومخ

 .إمكاناتھ بما في ذلك معارف الفعلیة والسلوكیة

 :مثلكما یمكننا ذكر خصائص أخرى 

 ذي یؤدیھ المتعلم في العملیة التعلیمیة     االھتمام بالدور النشط ال-

                                       .التعلمتقدیم أنشطة ذات داللة بالنسبة الى -

           .ینالمتعلمر التساؤالت لدى تشی-

 .تطلب من المتعلم ان یقیم عالقات بین تعلیمات-

 F2متطلب من المتعلم ان یفكر فیما تعلمھ في استراتیجیات التعل-

 المتعلم یتعلم بنفسھ عن طریق التوجیھ أي ان المعلم ھو المرشد-

 تفعیل المحتویات وربطھا بالحیاة حیث ھنا تجسد المعارف في األداء والمھارات-

ن المعارف وربطھا بالحیاة واستعمالھا في مختلف المواقف أي القدرة على التكیف تثمی-

 مع المواقف الجدیدة انطالقا من تجسید المعارف السابقة

                                  
 105زیتوني عبد القادر، نفس المرجع ، ص 1
 69رشید لبیب، األسس العامة للتدریس، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ص  2
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 التخفیف من محتویات المادة بحیث تكون سھلة منتقاة-

للمعلم دور فعال في تنشیط المتعلمین وتوجیھھم وتكیف ظروف تحریر المعلم من القیود -

متعلم وتنظیم النشاطات المختلفة بمعیة التالمیذ وانتقاء األسالیب البیداغوجیة والوسائل ال

التعلیمیة وتقویم األداء كما یساعد التالمیذ على التعلم الفعال ولكي یتحرر المعلم من القیود 

-والروتین والتبعیة للغیر یجب ان یكون حامال لكفاءة في المعارف العلمیة والبیداغوجیة 

یمارس التدریس بوعي كما یكون قادرا على ابتكار الظروف المالئمة لتعلم التالمیذ و

 1ولیس مقلدا یجتر تجارب انھكتھا السنین

ومنھ یمكن القول بان المقاربة بالكفاءات تتمیز باھتمامھا بالقدرة على تجدید 

دار الحكم التقلیل والتحلیل اص ،النفسیةحل المشاكل  متنوعة، مثلفي وضعیات المعارف 

وكذلك تھتم بربط المعارف بوضعیات تسمح باستمرار المعارف والمھارات خارج 

لذا یجب حث التلمیذ على استكشاف ما حولھ یتصرف فیھ داخل وخارج القسم  .المدرسة

 .وینبغي ان تنعكس المفاھیم والتقنیات على شخصیتھ

ومیولھ ورغباتھ وتكون  باإلضافة الى انھ بناء المعارف حسب قدرات التلمیذ العقلیة

  .حسب نموه تفادیا المعارف التي تتطلب الحفظ ال التطبیق

 2:أنواع الكفاءات
لك الواردة في مناھجنا تشعبت تصنیفات الكفاءات وسنكتفي ھنا بالشائعة منھا باألخص ت

 :نجدوعلیھ 

شترك أنھا ال ترتبط بمعارف مادة معینة بل یمكن أن ت ):العرضیة(الكفاءة المستعرضة 

فیھا مختلف المواد الدراسیة وفي سیاقات متنوعة، أنھا تسمح للمتعلم بالتصرف الفعال في 

التحكم في الكفاءات العرضیة یھدف الى دفع  .وضعیات تتطلب كفاءات مواد متنوعة

المتعلمین نحو التمكن من التعلم في استقاللیة متزایدة ة واالھتمام بتطویر الكفاءات 

 :في عملیة التعلم ھي سیاق العمل على تحقیق ثالثة تحوالت اساسیةالعرضیة یأتي في 
 المرور من التعلم الذي یركز على المواد الى تعلم یركز على المتعلم -

                                  
 66ھني خیر الدین مقاربة التدریس بالكفاءات ص  1
 .، د ط، د س09د محمد بونوة، صاحم :المقاربة بالكفاءات في المدرسة الجزائریة، اعداد السید المفتش  2
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یمكن تجنیدھا نحو تعلم یركز على  المرور من التعلم الذي یركز على المكتسبات التي-

 على الفعل وامكانیات الفعل في سیاق محدد القدرة

لضمان إنماء الكفاءات المستعرضة  تقال من تعلم المعارف الى تعلم حسن الفعلاالن-

 .1التعلمینبغي اللجوء إلى سیاقات خاصة مرتبطة بمجاالت الخبرة الحیاتیة وبمجاالت 

 :تتفرع الكفاءات المستعرضة إلى

 .مثل أن یحل المعلومة، نصوصا مختلفة األنماط : اتصاليكفاءات ذات طابع -

 .مثل استغالل المعلومة، حل المشكالت : فكريذات طابع كفاءات -

 .مثل ربط عالقات حسنة مع اآلخرین : وشخصيكفاءات ذات طابع اجتماعي -

 :كفاءات المادة
والوقائع والتعارف والقواعد تتمثل في المعارف الخاصة بكل مادة مثل المفاھیم 

لكفاءات القاعدیة المذكورة آنفا تعتبر ا والنظریات والقوانین واالستراتیجیات والمبادئ،

 .مادةكفاءات 

أنھا تشكل العناصر األساسیة للمادة ویتعین على المتعلم إن یتحكم فیھا حتى یكتسب 

 .2الكفاءات المرصودة

  compétence de connaissanceالكفاءات المعرفیة 
المستمرة وھي ال تقتصر على المعلومات والحقائق بل تمتد الى امتالك كفاءات التعلم 

 .ذه المعرفة في المیادین العلمیةواستخدام أدوات المعرفة ومعرفة طرائق استخدام ھ

 
 

 األداء كفاءات 
وتشمل قدرة المتعلم على اظھار سلوك لمواجھة وضعیات مشكل على أساس ان الكفاءات 

 .لوبالمطتتعلق بأداء الفرد بمعرفتھ ومعیار تحقیقھا ھنا ھو القدرة على القیام بالسلوك 

 compétence de résultatsكفاءات اإلنجاز او النتائج 

                                  
 35,، ص1999محمد الطاھر، وعلي، األھداف البیداغوجیة تصنیفھا وصیاغتھا  1
 20، ص2004, محمد حاجي، مدخل المقاربة التدریس بالكفاءات، قصر الكتاب، البلیدة 2
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یعني امتالك المعرفة الالزمة لممارسة العمل دون ان یكون ان امتالك الكفاءات المعرفیة 

ھناك مؤشر على انھ امتلك القدرة على األداء اما امتالك الكفاءات االدائیة فیعني القدرة 

نتیجة  ود مؤشر یدل على القدرة على احداثعلى إظھار قدراتھ في الممارسة دون وج

 1.مرغوبة في أداء المتعلمین

ومن ھنا فالكفاءات التعلیمیة كسلوك قابل للقیاس ھي التمكن من المعلومات والمھارات 

وحسن األداء ودرجة القدرة على عمل شيء معین في ضوء معاییر متفق علیھا وكذا 

 .یاسھانوعیة الفرد وخصائصھ الشخصیة التي یمكن ق

 ،نشاطولإلشارة فانھ في نصوص الكفاءة ال نطلب من المتعلم ان یكون قادرا على انجاز 

 .بل نطلب منھ انجاز نشاط أي القیام بفعل

  :یلياما مستویات الكفاءة حسب فترات التعلم فھي كما 

 compétence de base:(2( الكفاءات القاعدیة

فھي  .یھا المتعلم الكتساب الكفاءات الالحقةأنھا الكفاءة التي من الضروري أن یتحكم ف

مجموع نواتج التعلم األساسیة المرتبطة بالوحدات التعلیمیة التي توضح بدقة ما سیفعلھ 

وكلما تحكم فیھا  ,او ما سیكون قادرا على أدائھ او القیام بھ في ظروف معینة ,التعلم

، ساس الذي یبني علیھ التعلمفھي األ ,تسنى الدخول دون مشاكل في تعلمات جدیدة والحقة

ي ھا المحددة فانھ یواجھ الصعوبات فأخفق المتعلم في اكتساب ھذه المھارة بمؤشرات وإذا

كفاءة تنشیط ندوة تربویة حول موضوع التقویم البیداغوجي مع  :مثال بناء الكفاءة الالحقة

صا في مجال ھي كفاءة قاعدیة بالنسبة لمن سیكون أشخا(فوج من المعلمین المبتدئین 

یقع التركیز في الكفاءة القاعدیة على ما ھو ضروري  إذا ).المفتش مثال(التنشیط التربوي 

 .للمكتسبات الالحقة

  compétence d’étape(3(المرحلیة الكفاءة 
تتحدد الكفاءة المرحلیة بواسطة المستویات الوسطیة للمحتویات واألنشطة التي ینبغي 

في إطارھا ستمارس ھذه الكفاءة، إن ممارسة مجموعة من ممارستھا وبالوضعیات التي 

                                  
 133ص 1982محمد الغریب الكریم، البحث العلمي، تصمیم ومنھج وإجراءات، ب ط،  1
 70عبد القادر، نفس المرجع، ص زیتوني 2
 57محمد الصالح الحثروبي، نفس المرجع، ض 3
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ھذه الكفاءة تكون مرتبطة  .الكفاءات المرحلیة سوف تقود إلى تحقیق الكفاءة الختامیة

سبیال الى تحقیق الكفاءات الالحقة مثل القدرة  نوعي، وتكونبمادة دراسیة معینة او مجال 

في العلوم اإلسالمیة ان یكون  :ثالممن احدى قصص كلیلة ودمنة على استنباط الحكمة 

انھا مرحلیة دالة تسمح .التلمیذ قادرا على االقتداء بمنھج الرسول صلى هللا علیھ وسلم

وھي تتعلق بشھر او  .للتجسیدقابلیة  أكثربتوضیح األھداف الختامیة والنھائیة لجعلھا 

 .فصل او مجال معین
 ):compétence finale(الكفاءة الختامیة 

ن یعبر عنھا بالھدف الختامي اإلدماجي یشیر لفظ الختامي ھنا إلى تحدید حوصلة ھناك م

الكفاءات  لسنة دراسیة كاملة أو مرحلة تعلیمیة وعلیھ ال تتحقق الكفاءة الختامیة إال بتحقیق

نھایة الطور المتوسط یقرأ المتعلم نصوصا مالئمة لمستواه ففي  .المرحلیة الموافقة لھا

یث یستجیب ذلك لحاجاتھ الشخصیة والمدرسیة واالجتماعیة كما انھا ویتعامل معھا بح

 تعتبر ھیكل البرنامج والتقییم یتم على اساسھا  

مثال في منھجیة البحث في نھایة الوحدة یكون المتكون قادرا على انجاز بحث حول 

 ).تعاطي المخدرات في أوساط الشباب مثال(ظاھرة اجتماعیة معینة 

 :1ءاتالمقاربة بالكفا

ینضوي تحتھ من محموالت داللیة تستلزم توظیف  بالكفاءات وماان مصطلح المقاربة 

المتعلم للمھارات المنھجیة والتواصلیة والذھنیة واللغویة واستحضاره للمعارف السابقة 

 .وربطھا بالمكتسبات الجدیدة

رة في كممارسة بیداغوجیة ألول م"آلیة المقاربة بالكفاءات في الظھور  وقد بدأت

لحل مشكلة الفشل الدراسي في  ،إلى فرنسا في التسعینیات وانتقلت التجربة...كندا

 .الثانویات الفرنسیة 

في المنظومة  modernisationوالذي یبدو من منطوق ھذا النص أن التحدیث 

التربویة بات ضروریا بما یتطلب تضمین المناھج الدراسیة آلیات جدیدة ترتكن إلى 

في المعارف العلمیة والقدرة على توظیفھا في مجاالت متعددة ووضعیات التحكم الجید 

                                  
 93،ص 2005فرید حاجي، التدریس وتقویم الكفاءات، الجزائر، دیسمبر 1
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، في أثناء Philippe Perrenoudوھذا على النحو الذي یقر بھ فیلیب برینود . متباینة

حدیثھ عن بیداغوجیا الكفاءات والوضعیات، وتشدیده على إظھار المتعلم لمھاراتھ 

 .جاد الحلول للوضعیات الصعبةالمضمرة وغیر المضمرة التخاذ القرارات وإی

یوحى لنا ضمنیا االنتقال من نظام المقاربة باألھداف إلى نظام المقاربة بالكفاءات، 

الذي یشكل تصورا جدیدا للمنظومة التربویة، وظھور نظریات التربیة الحدیثة القائمة 

س من بھا المجال المالئم الذي تمارویقصد على تحسین المستوى التعلیمي للتالمیذ، 

اءة المتعلم، بعیدا عن التقلید وتكریس خاللھ األنشطة والمھارات التعلمیة المتصلة بكف

في دراسة لھ حول المقاربة  Philippe Meirieu )میریو فیلیب(كما یذكر المحاكاة، و

 .1"فیة التأقلم مع وضعیات معقدة ھي كی" بالكفاءات 

ر الناقد والتي یمكن تجسیدھا من خالل من ھنا تتآتى أھمیة القدرة على اإلبداع والتفكی

النشاطات التي توجھ للتلمیذ، وتتیح لھ مجاال للتعبیر عن إبداء الرأي، وإدراك معارف 

اجتماعیة وقیمیة مثل المواطنة والتسامح، فضال عن ترجمة مقدراتھ المضمرة إلى 

 . أداءات فعلیة

اربة أساسھا ھي مق) l'approche par compétence(المقاربة بالكفاءات 

أھداف معلن عنھا في صیغة كفاءات، یتم اكتسابھا باالعتماد على محتویات منطلقھا 

األنشطة كدعامة ثقافیة ومكتسبات المراحل السابقة، وبمنھج یركز على التلمیذ لالستعداد 

، ر منھ في نھایة مرحلة تعلم معینةلمواجھة تعلیمات جدیدة ضمن سیاق یخدم ما ھو منتظ

النشاط البدني و الریاضي دعامة لھا ، كما یتضمن التعلم عملیة شاملة تقتضي  أین یكون

إدماج معلومات علمیة وأخرى عملیة تساعده على التعرف أكثر على كیفیان حل المشاكل 

،فمسعى ھذه المقاربة ھو توحید رؤیة التعلیم على التعلم من حیث تحقیق أھداف مصاغة 

ات ،وتستلزم تحدید الموارد المعرفیة و المھاریة و على شكل كفاءات قوامھا المحتوی

 .2في نھایة مرحلة تعلم ما) اءةالكف(المنتظر ..... السلوكیة لتحقیق 

                                  
، بكي بلمرسلي، أستاذ التعلیم المتوسط، دون بیانات نشر،    la proche par compétenceالمقاربة بالكفاءات 1

 10ص
 2006دار النشر والتوزیع  6مد ھاللي المنھاج التعلیمي والتوجھ األیدیولوجي النظریة والتطبیق طسھیلة القبالوي اح 2

 30ص
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  1؟بالكفاءاتلماذا المقاربة  
جاءت المقاربة بالكفاءات إلثراء ودعم وتحسین البیداغوجیا، ولیس للتنكر أو لمحو فن -

 طویلةتربوي عمره سنوات 

من التالمیذ، بسبب عدم تمكنھم من تحویل المعارف، ألنھم یكتسبون معارف كثیر  یفشل-

 .ممارسةمنفصلة عن سیاقھا، ومقطوعة عن كل 

 .والنشاطأجل ترسیخ المعارف في الثقافة  من-

المعارف المدرسیة ال معنى لھا بالنسبة للتالمیذ ما دامت منفصلة عن مصادرھا  ألن-

ا فالمقاربة بالكفاءات تنشئ عالقات بین الثقافة المدرسیة إذ. وعن استعماالتھا االجتماعیة

 .2والممارسات االجتماعیة

 3:بالفعلي تتطلب المقاربة بالكفاءات تمثل ثورة تعلیمیة للمعلمین واألساتذة، وھ إن*

            .جدیدوضع وتوضیح عقد تعلیمي  -

 .داللةتخطیط مرن وذو  َتبني -

 .مشكالتالعمل باستمرار عن طریق ال -

 .اعتبار الموارد كمعارف ینبغي تسخیرھا -

 .وھادفةابتكار أو استعمال وسائل تعلیمیة مناسبة  -

 .التالمیذمناقشة وقیادة مشاریع مع  -

 .ممارسة تقویم تكویني في وضعیات العمل - 

 :دواعي اختیار المقاربة بالكفاءات
سة أن تعمل على تسمیتھا وعلى المدر واستعدادات،إن اإلنسان یولد مزودا بقدرات 

یمكن أن تضمحل مع الزمن، لذا  تطبقالقدرة التي ال وتطویرھا لتصل بھا إلى غایاتھا و

الكفاءة واألداء الماھر توجب على المدرسة أن ترقى بالقدرات النظریة غالى مراقي 

 كم، فبدال من تقدیم المعرفة علیھا بتقدیم آلیات اكتساب المعرفة وبدال من تراوالدقیق

                                  
 59محمد صاح الحثروبي، نفس المرجع، ص 1
 85، ص2005الجزائر فرید حاجي، بیداغوجیة التدریس بالكفاءات، 2
 42ص2003, ة، دار الوفاء، اإلسكندریة أحمد إبراھیم أحمد، الجودة الشاملة بین اإلدارة المدرسیة والتعلیمی 3
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د المدرسة التحكم في كفاءات تصلح لمرحلة ما بعالمعرفة مع الزمن یفضل بناؤھا و

 .لمواجھة مشكالت الحیاة

 1: وتتلخص دواعي اختیار المقاربة بالكفاءات فیما یلي

 .العلمیةاالستجابة لتزاید حجم المعلومات في مختلف المواد  ضرورة -

   ما یتعلمھ التلمیذ ویؤدي بھ إلى  تقدیم تعلیمات ذات داللة بالنسبة لكل ضرورة -

 .محددةالتساؤل لماذا یتعلم تقنیة معینة وبطریقة 

 .إیجاد فعالیة داخلیة من اجل تعلیم ناجح وتكافؤ الفرص للجمیع ضرورة -

االستجابة لمطلب منح یتمثل في النوعیة وحسن األداء من خالل اختیار مسعى  ضرورة -

 .الھتمامابیداغوجي یضع المتعلم في محور 

بیداغوجیا یكون شغلھا الشاغل تزوید المتعلم بوسائل التعلم وما یسمح لھ بان  اعتماد -

 التعلم كیف یفعل وكیف یكون؟

 

 :الكفاءة كمبدأ منظم للمنھاج
المعارف الضروریة لمعالجة أیة وضعیة تعلیمیة واعتمادھا الكفاءة ھي حملة القدرات و

ءة ھي التي تتحكم في تحدید المحتویات كمعارف كمبدأ منظم للمنھاج یعني أن الكفا

یتم اختیارھا وفق منظور جدید ھو ) مفاھیم، قواعد ونظم(أساسیة ومبادئ منظمة للمادة 

المسعى لمعالجة اإلشكالیة أو حل المشكالت ویتطلب ذلك ھیكلة خاصة للمادة التعلیمیة 

 2. وتنظیم المنھاج تم تنفیذه وفق الخطوات التالیة

لكفاءة الختامیة التي تستجیب لفئة خاصة من الوضعیات المرتبطة بالمجال تحدید ا

المعرفي المقصور، وقد تتحقق في فصل أو في سنة أو بعد مرحلة تعلیمیة وقد تستمر 

 3.متتالیةمتواصلة عبر مراحل 

تحدید الكفاءة المرحلیة المناسبة لكل وحدة تعلیمیة مع الحرص على البقاء داخل إطار  -

 الخاصة بوضعیات الكفاءة الختامیة الفئة

                                  
وزارة التربیة الوطنیة، مدیریة التعلیم األساسي، الوثیقة المرافقة لمنھاج السنة األولى متوسط، اللغة العربیة، الدیوان  1

 .07، ص2014الوطني للمطبوعات المدرسیة،
 .28ص  2004طیب نایت سلیمان زعتوت عبد الرحمان قوال فاطمة المقاربة بالكفاءات  2
 .11فرید حاجي المقاربة بالكفاءات المقاربة بالكفاءات كبیداغوجیة إدماجیھ ص 3
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 .تحدید الوحدات التي تتكون منھا المجال المعرفي -

اختیار المحتویات المعرفیة التي تتطلبھا الوحدة التعلیمیة المبنیة على دروس تتضمن  -

 .عناصر مفاھیمي للبناء، تتحقق خاللھا كفاءات قاعدیة عبر نشاطات أو مؤشرات الكفاءة

 .الكفاءةص لكل وحدة تعلیمیة الستخراج مؤشرات وضع جدول تخصی -

 .وسلوكيإعداد شبكات التقویم في شكل معاییر ذات طابع معرفي  -

 1 :أھداف المقاربة بالكفاءات
جمــلة من  منھج لتنظیم العملیة العلمیة تعمل على تحقیقإن ھذه المقاربة كتصور و

 .األھداف نذكر منھ

ما لدى المتعلم من طاقات كامنة وقدرات لتظھر وتنفتح وتعبر عن إفساح المجال إماما -

 .ذاتھا

 .بلورة استعداداتھ وتوجیھھا في االتجاھات التي تناسب وما تیسره لھ الفطرة -

 .ھیكلة وتنظیم التعلم بصفة أحسن -

تسمح بإعطاء معنى للتعلیمات، إذ الھدف من تنمیة الكفاءات ھو جعل ھذه التعلیمات في  -

 .ق ذي معنى بالنسبة للمتعلم وذي فائدة لھ أیضاسیا

 .ومنطق ھیكلة المعارف) العقلیة(ة إدماج منطق تنمیة السیرورات المعرفی -

 .كسبھا من تعلمھ في سیاقات واقعیةتجسید الكفاءات المتنوعة التي ی -

 االندماج بین الحقولرتھ على إدارات تكامال المعرفة والتبصر بالتداخل وزیادة قد -

 .المعرفیة المختلفة

 .وللظواھر المختلفة التي تحیط بھ القدرة على تكوین نظرة شاملة لألمور -

 .االجتماعياالندماج ي والتكوین الشامل المنسجم والتكیف وتدفع المتعلم لالستقالل الذات -

تجعل التعلیمات أكثر فاعلیة، بحیث تضمن تثبیت أفضل للمكتسبات، وتركز على ما ھو  -

  .ي، وتقیم روابط بین مختلف المفاھیمجوھر

 2مزایا المقاربة بالكفاءات
  :اآلتیةتساعد المقاربة بالكفاءات على تحقیق األغراض 

                                  
 .45، ص2003الوثیقة المرافقة لمنھاج السنة الثانیة من التعلیم المتوسط،  1
 .40، ص2003, أحمد إبراھیم أحمد، الجودة الشاملة بین اإلدارة المدرسیة والتعلیمیة، دار الوفاء، اإلسكندریة  2
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 :واالبتكارالطرق البیداغوجیة النشطة  تبني •

من المعروف أن أحسن الطرائق البیداغوجیة ھي تلك التي تجعل المتعلم محور العملیة  

المقاربة بالكفاءات لیست معزولة عن ذلك، إذ أنھا تعمل على إقحام و ".التعلمیة-التعلیمیة"

إنجاز المشاریع وحل "التلمیذ في أنشطة ذات معنى بالنسبة إلیھ، منھا على سبیل المثال 

 .جماعي ویتم ذلك إما بشكل فردي أو ".المشكالت

 : على العمل) المتكونین(المتعلمین  تحفیز •

 یة النشطة، تولد الدافع للعمل لدى المتعلم، فتخف أویترتب عن تبني الطرق البیداغوج

ذلك ألن كل واحد منھم سوف . تزول كثیر من حاالت عدم انضباط التالمیذ في القسم

 .ة عملھ، وتتماشى ومیولھ واھتمامھیكلف بمھمة تناسب وتیر

 : المھارات وإكساب االتجاھات، المیول والسلوكات الجدیدة تنمیة •

، العاطفیة )المعرفیة(درات المتعلم العقلیة فاءات على تنمیة قتعمل المقاربة بالك

 1.، وقد تتحقق منفردة أو متجمعة"الحركیة-النفسیة"و) االنفعالیة(

 ): المضامین(عدم إھمال المحتویات  •

إن المقاربة بالكفاءات ال تعني استبعاد المضامین، وإنما سیكون إدراجھا في إطار ما 

 .الحال أثناء إنجاز المشروع مثال اءاتھ، كما ھوینجزه المتعلم لتنمیة كف

 : اعتبارھا معیارا للنجاح المدرسي •

تعتبر المقاربة بالكفاءات أحسن دلیل على أن الجھود المبذولة من أجل التكوین تؤتي 

 .2ھا الفروق الفردیة بعین اإلعتبارثمارھا وذلك ألخذ

 3المقاربة بالكفاءاتأسس 
  :ءات فیما یليتتمثل أسس المقاربة بالكفا

ءات في سیاق االنتقال من منطق التعلیم الذي یركز یقع المدخل الى التعلیم في طریق الكفا

 .على المادة المعرفیة الى منطق التعلم ویجعل دوره محوریا في الفعل التربوي

                                  
 42ص  نفس المرجع، والتعلیمیةالشاملة بین اإلدارة المدرسیة  أحمد، الجودةأحمد إبراھیم   1
 15، ص2011دلیل أستاذ اللغة العربیة، السنة الرابعة من التعلیم االبتدائي، جوان  2
 28ص  2004طیب نایت سلیمان زعتوت عبد الرحمان قوال فاطمة المقاربة بالكفاءات  3
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تحتل المعرفة في ھذه المقاربة دور الوسیلة التي تتضمن تحقیق األھداف المتوخاة من 

وھي بذلك تتدرج ضمن وسائل محددة تعالج في إطار شامل تتكفل باألنشطة  التربیة،

 .وتبرز التكامل بینھا

تسمح المقاربة عن طریق الكفاءات بتجاوز الواقع الحالي المعتمد فیھ على الحفظ 

 .والسماع وعلى منھج المواد الدراسیة المنفصلة

التعلیمي المھتم أساسا بنواتج  یتفادى ھذا الطرح التجزئة الحالیة التي تقع على الفعل

التي ترافق الفعل باعتباره كما ال متناھیا من لتھتم بمتابعة العملیات العقلیة المعقدة  التعلم،

 :السیرورات المتداخلة والمترابطة والمنسجمة فیما بینھا

یمكن اعتماد المقاربة بالكفاءات في التدریس من االھتمام بالخبرة التربویة الكتساب -

وتنمیة المھارات المختلفة والمیول مع ربط البیئة بمواضیع دراسة  سلیمة،دات جدیدة عا

 .التلمیذ وحاجاتھ الضروریة

وقابلیة أكبر في االنفتاح على  أكثر،یؤدي بناء المناھج بھذه الكیفیة الى إعطاء مرونة -

 .كل جدید في المعرفة وكل مالھ عالقة بنمو شخصیة المتعلم

 والثقافي،بالكفاءات للتغییرات الكبرى الحاصلة في المحیط االقتصادي  تستجیب المقاربة

من مجابھة  إیجابیا یمكنھ إثركما تتوخى الوصول الى مواطن ماھر یترك التعلم فیھ 

 .ومعالجة مشكالت حیاتھ

 :ت على جملة من المبادئ نذكر منھاتقوم بیداغوجیة المقاربة بالكفاءاكما -

لجدیدة ع التلمیذ لمعلوماتھ السابقة، قصد ربطھا بمكتسباتھ اأي استرجا :مبدأ البناء

 .وحفظھا في ذاكرتھ الطویلة

بما أن الكفاءات ُتعرف عند . یعني ممارسة الكفاءة بغرض التحكم فیھا :مبدأ التطبیق

حیث یكون التلمیذ نشطا في  ،ا القدرة على التصرف في وضعیة ماالبعض على أنھ

 .تعلمھ

 عدة مرات، قصد الوصول بھ إلى ةیاإلدماجتكلیف المتعلم بنفس المھام أي  :مبدأ التكرار

 .1والمحتویاتاالكتساب المعمق للكفاءات 

                                  
 20، ص2012لمرافقة لمنھاج السنة الرابعة من التعلیم المتوسط، جوانالوثیقة ا 1
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یتیح للمتعلم  كما. بأخرىیسمح االدماج بممارسة الكفاءة عندما ُتقرن  :االدماجمبدأ 

 .تعلمھالتمییز بین مكونات الكفاءة والمحتویات، لیدرك الغرض من 

یسمح ھذا المبدأ لكل من المعلم والمتعلم بالربط بین أنشطة التعلیم وأنشطة  :الترابطمبدأ 

 1.تنمیة الكفاءةالتعلم وأنشطة التقویم التي ترمي كلھا إلى 

  :أھمیة المقاربة بالكفاءات
ان المقاربة بالكفاءات تعطي أكثر معنى وحیویة للتعلم وذلك بوصف التعلم  

كما انھا تعمل على استمراریة المعارف التعلمیة، -ا في العملیة التعلیمیةعنصرا مھم

وتنظیمھا إضافة الى انھا توجھ المتعلم وتدفعھ نحو  واستثمارھا،وبنائھا وكیفیة توظیفھا 

االستقالل الذاتي والتكوین الشامل من خالل اھتماماتھا بمختلف الجوانب الشخصیة سواء 

تسمح بإعطاء معنى وفائدة بالنسبة  اكانت معرفیة او وجدانیة او نفسیة حركیة كما انھا

  .2للمتعلم

وتكمن أھمیتھا أیضا في حرصھا على تزوید المتعلم بمقومات لغویة وفكریة تمكنھ من 

 .مھنيمواصلة مساره الدراسي او االنتقال الى نشاط 

كما ان بناء المتعلم لمعارف بنفسھ من شانھ ان یرسخ تلك المعلومات لمدى بعید ألنھ 

 .ذلك تھیكل التعلم وفق أسس سلیمةبعد جھد واتقان وھي ب توصل الیھا

 الكفاءاتمقاربة استراتیجیات التعلیم ب :الثانيالمبحث 
ما من سلوك انساني اال لھ وجھان مختلفان ظھورا متكامالن طبیعیة ھما النظریة 

 .طن العمیق والثانیة البادي المحسفاألولى بمثابة البا والتطبیق،

او ما یقال لھا مساندة  تعلیمیة،على الكفایات من نوعین تعلیمیة وغیر  متعلیتقوم مھنة ال

وھذه الكفایات االخیرة ان لم تكن عماد التدریس فال یقوم بدونھا فاذا كان التدریس نظاما 

فمحال تصور ھذا النظام من دون بیئة یجري فیھا مادیا نفسیا وانسانیا وبغیر ھذه البیئة 

 .3علیمیكون التفي ابعادھا الثالثة ال 

                                  
, الجزائر القصبة، طبعة، داربدون  التعلیمات،وتخطیط  بالكفایات بناء المناھج المقاربة التومي،عبد الرحمان  1

 58ص2002
  11فرید حاجي المقاربة بالكفاءات المقاربة بالكفاءات كبیداغوجیة إدماجیھ ص 2
 103، الریاض، ص2محمود سالم، التربیة المیدانیة واساسیات التدریس، مكتبة العبیكان، طمھدي  3
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للمناھج والبرامج تطورا من حیث المفھوم وخالل لقد عرفت المقاربة بالكفاءات كمدخل 

صیاغة وظیفیة  ھوم الكفایة بھدف صیاغتھاكل مرحلة من مراحل ھذا التطور تم تدقیق مف

 .تساعد على بناء أسس نظریة لھذ المقاربة

 نـم البد فیھا المرغوب النتیجة تحقیق إلى لنص ولكي، معقدة عملیة التعلمیة- العملیة إن

 مناسبة كانت إذا إال تغییر إحداث التستطیع األخیرة وھذه ،تعلمیة إستراتیجیة إتباع

 .وناجعة

 ووظیفة، بالضرورة محددة غیر زمنیة حقبة أھدافھا تغطي عامة خطة ھي واإلستراتیجیة

 ـلالعوام حسبانھا في ذتأخ وال ،للمھام العامة السیاسات رسم ھي التربیة في اإلستراتیجیة

 كخطة التعلیم في وتستخدم ،التنفیذ أو التخطیط لخال المواقف تتضمنھا التي المتغیرات أو

 إلى تھدف ،1التربویة لوالعوام واألنشطة المبادئ من مكوناتھا لبتكام تتمیز إجرائیة

منضمة في  خطة ھي كما المتعلمین من محدودة فئة لدى التعلم من ینـمع نوع تحقیق

  2.معینة أھداف تحقیق إلى تقود أن یمكن التي منالعملیات مسارا تتضمنمنھجیة 

أن التدریس في ظل المقاربة بالكفاءات یتوجھ إلى جعل المتعلم بانیا لمعارفھ فإن 

ھذا البناء ال یتم إال بتنشیط األستاذ لدرسھ بوساطة األسئلة التي تعد عماد الفعل التربوي 

ترسیخ التي تمكن المتعلم من االكتشاف واالستیعاب وذه األسئلة ھي ألن ھوالفّعال الناجع 

نا ال ننسى أبدا ما لكنإننا قد ننسى ما تعلمناه، و"قیل  وقدیما. أحكام الدرس في الذھن

 3".اكتشفناه

 :4طرائق التدریس في ضوء المقاربة بالكفاءات.1

شیطة التي تتبنى مبدأ والن تفرض المقاربة بالكفاءات اللجوء إلى طرائق التدریس الفاعلة

العمل الجماعي، وتؤكد على معالجة اإلشكالیات وإیجاد الحلول المناسبة لھا، المشاركة و

والتعلم عن طریق الممارسة، وترتكز الطرائق النشیطة على خبرة التالمیذ ومساھمتھم 

لتعلیمیة في دراسة للوضعیات المناسبة، وتجعل من المعلم والمتعلم شریكین في العملیة ا

                                  
، 1احمد إسماعیل حجي، إدارة بیئة التعلیم والتعلم النظریة والممارسة في الفصل والمدرسة، دار الفكر العربي ط 1

  68القاھرة، مصر، ص
 125ص ،القاھرة 1دار الفكر العربي، ط ، استراتیجیة التدریس والتعلم،جابر جابر عبد الحمید 2
 89ص 1محمد محمود الحیلة، التصمیم التعلیمي نظریة وممارسة ط 3
 145عبد المنعم سید عبد العال، طرق التدریس اللغة العربیة،ص 4
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التعلمیة، بحیث یكون المعلم منشطا ومحفزا ومقوما، أما المتعلم فیكون حیویا نشیطا، یقوم 

 1.الخ...یخفق، یسأل، ینجح ومعلمھ یعملبدوره ضمن المجموعة تحت إشراف 

ومن الطرائق البیداغوجیة الفاعلة التي ینصح المعلم باعتمادھا أثناء التدریس وفق 

 .المشروع المشكالت وبیداغوجیةحل  طریقة-كفاءاتال-المقاربة الجدیدة 

 :بیداغوجیة حل المشكالت.1.1

یعتبر أسلوب حل المشكالت من أسالیب التدریس الفاعلة في تنمیة التفكیر عند التالمیذ ثم 

إن عملیة حل المشكالت، من العملیات األكثر فعالیة في إحداث التعلم ألنھا توفر الفرصة 

ات لدى التلمیذ، وتنمیة قدراتھ العقلیة، وصاحب ھذه الطریقة ھو المناسبة لتحقیق الذ

الذي یعرف المشكلة على أنھا حالة وشك وتردد، تقتضي " جون دیوي"المربي األمریكي 

 2بحثا أو عمال یبذل في سبیل استكشاف الحقائق التي تساعده على الوصول إلى الحل

نفكر عندما : ؟ والجواب؟ ولماذا نفكرمتى نفكر: یؤدي بنا إلى التساؤل إن ھذا التعریف

 .تعترضنا مشكالت، ونفكر لكي نصل إلى حل ھذه المشكالت

 3:خصائص طریقة حل المشكالت
 :تتمیز ھذه الطریقة بعدة خصائص ھي

 : إثارة الدافعیة للتعلم-
فالمشكلة المطروحة تعد حافزا للبحث والتجریب، سواء بدافع التحدي، أو بدافع حب 

 .للكشف عن المجھولاالستطالع و

یتعرض المتعلم أثناء المعالجة والبحث عن الحل إلى كثیر من المفاھیم، : تعلم المفاھیم-

 4.تمكنھ من اكتساب المعرفة والمھارات المرغوب فیھا

یعتبر المسعى من خالل المعالجة المنھجیة لحل المشكل تعلما : التعلم من خالل العمل-

 .حیحا أو خاطئاسواء كان ما افترضھ المتعلم ص

یتم اإلقبال على المشكلة برغبة التعرف على األشیاء، وتعلم  :االستمتاع بالعمل -

 1.إلى االستمتاع بالعمل یؤدي المھارات الالزمة، مما

                                  
 10التعلیم المتوسط دون بیانات النشر ص أستاذ المقاربة بالكفاءات بكي المرسلي 1
 44ص 2006دخل الى التدریس بالكفاءات دار الھدى عین ملیلة محمد الصالح الحثروبي الم 2
 .12بالكفاءات كبیداغوجیة إدماجیھ صفرید حاجي المقاربة بالكفاءات المقاربة  3
 135ص 1999القاھرة  1استراتیجیات التدریس والتعلم جابر عبد الحمید جابر دار الفكر العربي ط 4
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 :توظیف الخبرات السابقة-

یؤدي استخدام الخبرات إلى الترابط بین المعلومات السابقة والالحقة، ویجعلھا ذات  

 .ند المتعلممعنى وداللة ع

 :خطوات طریقة حل المشكالت
 :ومن أجل نجاعة ھذه الطریقة ینبغي إتباع الخطوات اآلتیة

 .الشعور بالمشكلة-

 .تحدید المشكلة وصیاغتھا في شكل إجرائي قابل للحل في صیغة سؤال-

 .دراسة المشكلة واقتراح الفرضیات المناسبة لحلھا-

 .اختبار الفرضیات المناسبة-

 .صحة الفرضیات المقترحة لحل المشكلة التأكد من-

 .2الوصول إلى حل المشكلة-

  :شروط المشكلة
 :یجدر أثناء اختیار المشكلة مراعاة الشروط التالیة

 .یجب أن تتناسب المشكلة مع مستوى التالمیذ ومع مرحلة نموھم-

 .یجب أن تكون المشكلة مستمدة من بیئة التالمیذ-

 .ات واقعیة یشعر بھا المتعلمیجب أن تعبر المشكلة عن حاج-

یجب أن یكون التوجیھ والتقویم جزء ال یتجزأ من عملیة التعلم عن طریق حل -

 .المشكالت

 .3یجب أن تؤدي دراسة المشكلة إلى مشكالت أخرى تحتاج إلى دراسات جدیدة-

 :بیداغوجیا المشروع-.2.1

وتھدف إلى تكوین تعد بیداغوجیا المشروع من أھم الطرائق الحدیثة في التدریس 

شخصیة المتعلم وتعویده االعتماد على النفس، في عالج المشكالت ودراستھا، والتفكیر 

 .في حلھا

                                                                                                    
 184ص 2003ة من التعلیم المتوسط الجزائر دیسمبر الوثیقة المرافقة لمنھاج السنة الثانی 1
 .2011منھاج السنة الرابعة من التعلیم االبتدائي جوان 2
 .45، ص2003الوثیقة المرافقة لمنھاج السنة الثانیة من التعلیم المتوسط،  3
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الثامن عشر والتاسع عشر، وترجع فكرة المشروع في التعلیم إلى مربي القرن "

غیرھم حین نادوا بحریة الطفل وجعلھ المحور الرئیسي في ، و"فروبل"، و "كروسو"

 .1"تربویة العملیة ال

 :بطریقة المشروع التعریف-

كان لفظ المشروع یستعمل في األشغال التجریبیة في أمریكا، ومن ھناك انتقل المشروع 

الذي جعل طریقة المشروع " كباتریك"إلى المیدان التربوي، وذلك بفضل األمریكي 

التالمیذ، عن حاجة حقیقیة یعبر عنھا  كباتریكوعلى ھذا األساس یرى "كطریقة للتدریس 

فالمشروع في نظره تجربة علمیة لھا غایات، ونشاط یرمي إلى اإلنتاج، یمتزج فیھ 

النشاط العقلي بالنشاط الجسمي، في وسط اجتماعي یتضمن على عالقات اجتماعیة یحقق 

 .2"وتكییفھ مع المجتمع نمو التلمیذ

 :أنواع المشاریع

 .شاریع جماعیةالمشاریع إلى قسمین مشاریع فردیة، م ویمكن تقسیم

فالمشاریع الفردیة ھي التي یقوم فیھا كل تلمیذ بتنفیذ مشروع لوحده كأن یطلب -

إنجاز دارة كھربائیة، أو إنجاز  والعمرة أوالمعلم من كل تلمیذ إنجاز مجسم لمناسك الحج 

 .3في حصة الریاضیات التشكیلیة الستغاللھامكعبات في حصة التربیة 

فھي األعمال التي تستند إلى مجموعة من تالمیذ الفصل أما المشاریع الجماعیة -

ویتم فیھا تفویج التالمیذ، بحیث یختار كل فوج المشروع الذي یرغب إنجازه  الواحد،

 .4تحت إشراف المعلم

 : یمر كل مشروع بعدة خطوات ھي :خطوات المشروع -

یناقشھا معھم، أو یقترح المعلم على التالمیذ مجموعة من المشاریع و ،المشروعاختیار  -

 .، ثم یقوم المعلم بتفویجھموموالتھمیختار التالمیذ المشاریع حسب رغباتھم 

                                  
، 2005ئر، نصر الدین زیدي، سیكولوجیة مدرس، دراسة وصفیة تحلیلیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزا 1

 .35-34ص
 .94وزارة التربیة الوطنیة، الوثیقة المرافقة لمنھاج التربیة اإلسالمیة من التعلیم المتوسط، الوطنیة للمناھج ص 2
 98ص 2005زكریا إسماعیل، طرق تدریس اللغة العربیة، دار المعارف الجامعیة  3
 2004ة سلسلة من قضایا التربیة، الوثائق التربویة مصطفى بن بلیس المقاربة بالمشكالت في ضوء العالقات المعرفی 4

 01ص
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یقوم التالمیذ بوضع خطة لمشروعھم بمساعدة المعلم، ویتبعونھا  ،وضع خطة للمشروع -

 .عند تنفیذ المشروع

ة التي وھي المرحلة التي یمارس فیھا التالمیذ الخط، )تنفیذ المشروع(تنفیذ الخطة  -

، وفي ھذه المرحلة اإلنجاز النھائيوضعوھا للمشروع، ممارسة عملیة للوصول إلى 

 .یتدخل المعلم من حین آلخر لتوجیھ أعمال التالمیذ

في النھایة وبعد تنفیذ خطة المشروع تأتي ، )تقویم المشروع(حكم على المشروع ال -

 .ة من المشروعمرحلة تقویم المشروع لمعرفة مدى تحقیق النتائج المنتظر

  1:أھمیة المشروع في الممارسة البیداغوجیة-
 :یمكن إجمال أھمیة المشروعات البیداغوجیة فیما یأتي

 .جعل المتعلمین مسؤولین عن تعلمھم ووضعھم في سیرورة تكوین مستمر -

مراعاة الفروق الفردیة في منھجیة العمل، واستعمال الفوج كأداة لبناء المعرفة  -

 .وتطویرھا

یدركون لماذا لما یقترح على التالمیذ من أنشطة، أي أنھم س) داللة(إعطاء معنى -

تنمیة القدرات العالئقیة للتالمیذ، ألن إنجاز المشاریع یسمح لھم "و. یتعلمون ما یتعلمون

وتطویر التوفیق بین الحاجات الفردیة وحاجات الجماعة بادل اآلراء وقبولھا، والتعاون وبت

 ." النقدي التفكیر

 .2التعلم استراتیجیة.3.1 

 التالمیذ یستخدمھا التي التفكیر وعملیة السلوكیة األنماط التعلم بإستراتیجیة یقصد

 :  مایلي علىوتعتمد بدوالھا . كالت معینةمش  لمعالجة التالمیذ یستخدمھا ،تعلمھم لممارسة

 تذكرھا نرید تيال المعلومات بتكرار عموما وتعرف :والتسمیع السرد إعادة إستراتیجیة.أ

استراتیجیات  یتطلب تعقیدا أكثر بمواد اإلحاطة أن إال ،والتسمیع السرد یسمى ما وھذا

 الرئیسیة األفكار تحت الخطوط فوضع المعلوماتإعادة سرد وتسمیع مركب فتعدد تكرار 

 تعلیمھما یمكن السرد إلعادة مركبتان إستراتیجیتان الھامش على مالحظات وكتابة

 .  تعقیدا أكثر تعلیمیة مواد تذكر على ھملمساعدت للتالمیذ

                                  
  101، ص1994، باتنة الجزائر،1محمد مزیان واخرون، قراءات في طرائق التدریس، مطابع عمار قرفي، ط 1
 44فرید حاجي المرجع نفسھ ص 2
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 وھي التعلم إستراتیجیات من الثانیة الفئة لتمث إنھا:  والتوضیح لالتفصی إستراتیجیة.ب

 التفكیر لتجع وبالتالي معنى أكثر تصبح بحیث جدیدة لمعلومات لالتفصی إضافة عملیة

 الذاكرة من جدیدةال المعلومات لنق في لالتفصی إستراتیجیة وتساعد ،وأكثر لأسھ

 المعلومات بین وتداعیات طـرواب وینـبتك المدى طویلة الذاكرة إلى المدى القصیرة

 .  لقب من معروف وماھو الجدیدة

 معنى زیادة على المتعلمین مساعدة اإلستراتیجیة ھذه تستھدف: التنظیم ستراتیجیةا.ج

 أو تجمیعھا أو الجدیدة حاتالمصطل أو األفكار تجمیع إعادة من تتألف وھي الجدیدة للمواد

 .   أصغر مجموعة إلى تقسیمھا

التعلیم بالكفاءات المنھج المعتمد حالیا من طرف وزارة التربیة الوطنیة وھو ما یسمى 

 1تربویا بیداغوجیا االدماج 

 المعلم والمتعلم في ظل المقاربة بالكفاءات ومكانة دور

ونحاول ابراز دور ) المعلم والمتعلم) تناول في ھذا المبحث أطراف العملیة التعلیمیة

 ومكانة كل واحد منھما 

ان العملیة التعلیمیة التعلمیة في حقیقة االمر عملیة تكاملیة تشترك في تكوینھا عدة         

أطراف، حیث تتفاعل فیما بینھا بغیة الوصول الى تعلیم إیجابي العملیة التربویة عملیة 

ددة والمطلوب ان تتفاعل ھذه األطراف مجتمعة بشكل تكاملیة تتفاعل فیھا أطراف متع

إیجابي كي تحقق اھداف التعلیم فحصول أي خلل في ھذه األركان سیؤدي الى خلل على 

 :مستوى النتائج وھذه االطراف

 2المنھج وما یتصل بھ من اھداف ومحتوى وطرائق تدریس •

 واجتماعیة بیئة التعلیم وما یتصل بھا من تسھیالت اداریة، تعلیمیة، •

شریطة ان یتصف باالستعداد األكادیمي المھني التربوي ومستوى تأھیلھ  المعلم •

 3یعتبر الممثل القدیر الذي یعطي دوره بشكل جید

                                  
 5وعات المدرسیة صینظر مناھج السنة األولى من التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي الدیوان الوطني للمطب 1
 1علم النفس التربوي د حسین أبو ریاس ود زھریة عبد الحق دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة عمان ط 2

 85ص  2007-1427
تربیة وعلم النفس تكوین المعلمین استاذ مكون جیري وناس بوضبورة عبد الحمید طباعة الدیوان الوطني للتعلیم  3

 86ص 2007والتكوین عن بعد



 المفھوم والمبادئ               القسم النظري            :                   األولالفصل 
 

43 
 

والنضج والرغبة الدافع في التعلم ھو المتعلم ویكون متمیز بالدافعیة االستعداد       •

 1األساس في نجاح العملیة التعلمیة 

 :م في بیداغوجیة الكفاءاتمكانة المعل
أحد اھم اقطاب العملیة التعلیمیة التعلمیة حیث یلعب دور أساسي في یعتبر المعلم 

بناء تعلمات المتعلم وفي تسییر أنشطة التعلیم وتقییمھا كما ان دوره ال یقتصر على حجرة 

بعد الخروج الدرس وال على فترة العمل بداخلھا بل یتسع الى ما قبل الدخول الیھا الى ما 

 منھا بدایة في التفكیر في انجاز عمل ما الى التخطیط لتنفیذه

ان المعلم في إطار المقاربة بالكفاءات مطالب بالتخلي في كثیر من األحیان عن 

فعلیھ أن یكون منظما للوضعیات، منشطا للتالمیذ، حاثا . الطریقة االستنتاجیة في التدریس

لتعاون، ومسھال لھم عملیة البحث والتقصي في إیاھم على المالحظة والتشاور وا

كتب، مجالت، جرائد، قوامیس، موسوعات، أقراص (المصادر المختلفة للمعرفة 

وبقدر ما یكون بحاجة إلى الوسائل التعلیمیة ستكون حاجتھ ...). مضغوطة، أنترنت الخ

 .شاریعأكثر إلى ابتكار وضعیات التعلم التي یواجھ فیھا المتعلم مشكالت وینجز م

یدعم التعلم، ینظم . یصبح مدربا، كما یحدث في میدان ریاضي أو في ورشة فنیة-

 .وضعیات معقدة، یخترع مشاكل وتحدیات، یقترح ألغازا ومشاریع

 .دوره شدید األھمیة، لكنھ ال یحتكر الكلمة وال یحتل صدارة المسرح -

 :حولینبغي أن تتطور كفاءتھ المھنیة باعتماد التكوین الذاتي  -

 ).تصور وخلق وضعیات الوساطة(بناء الھندسة التعلیمیة  -

 .المالحظة التكوینیة والتعدیل الدقیق لألنشطة التعلیمیة -

إشراك المعلم واألستاذ في استراتیجیة التغییر من البیداغوجیا المركزة على المعارف  -

، یعتبر أكثر من إلى البیداغوجیا المركزة على التكوین بواسطة المقاربة بالكفاءات

 .2ضرورة

 :مكانة المتعلم في بیداغوجیة الكفاءات

                                  
علم النفس التربوي ا د عبد الرحمان عدس واخرون الشركة العبیة المتحدة للتسویق التوریدات للتعاون مع جامعة  1

 12ص 2009-2008القدس المفتوحة 
 10وان الوطني للمطبوعات المدرسیة صینظر مناھج السنة األولى من التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي الدی 2
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التعلیمیة وھو المحور األساسي فیھا -عتبر القطب الثاني واالساسي في العملیة التعلمیةی

ي یبادر ویساھم في تحدید مسار التعلم، حیث یمارس ویقوم بمحاوالت من المتعلم ھو الذ

باتھ وقدراتھ واستعداداتھ، مع الدقة والتركیز وصوال اجل اقناع انداده، یقوم بتجنید مكتس

التي تعترضھ، كما علیھ االستجابة لمطالب واوامر معلمھ وحتى  الى حل المشكلة

ألعضاء االسرة التربویة ،یشترط فیھ الرغبة والجنوح نحو التعلم، المتعلم الكفء ھو 

لى ادماج كل الموارد الذي تكون رغبة ومیل ودافع نحو التعلم، الذي یكون قادًرا ع

 1المختلفة وسعي الى تطبیق معارفھ واستغالل تعلیمھ في حیاتھ الیومیة

المتعلم مطالب باستمرار بالنشاط والدینامیكیة اثناء التعلم، اذ یقوم بالبحث في حل 

المشاركة ومناقشة استفسار عن فكرة او قاعدة او استنتاج استعصى علیھ فھمھ ھناك 

دیھا المدرس وممارسات تعلیمیة یؤدیھا المتعلم تتم في وقت واحد في ممارسة تعلیمیة یؤ

من التوافق والتكامل وكذلك یحدث في جو یسوده الحوار والنقاش والنقد والبناء  إطار

 خرآلوالتفتح على الراي ا

 
 خاتمة الفصل االول

 

لیة ، بحیث إن من شأن المقاربة بالكفاءات ، أن تسمح بتحسین الممارسة البیداغوجیة الحا

ینطلق التفكیر حول ضبط التعلم كما تعودنا ،بل یجب أن  نتجنب التفكیر بدءا بمحتویات

المھام و الكفاءات التي یتوقع تنمیتھا لدى المتعلم ، فالمقاربة بالكفاءات تعد بدیال لمنھجیة 

 المضامین و المحتویات واألھداف أي عنصر مجدد في المیدان البیداغوجي فھي إذن مبدأ

ریب منضم لتعلیم و التعلم ألنھا تنظر إلى المعلم كنموذج یقوم بتنشیط و توجیھ و تد

، لما یقرأه أو ینقلھ أو یسجلھ أو یسمعھ و یوجھھ نحو ثقافة التلمیذ على التقییم و النقد

 .التفكیر و اإلبداع ال ثقافة الحشو و التخزین و اإلیداع 

 

 

                                  
 .12نفس المرجع، ص 1
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ستمرار على مر األزمنة جعلتها تتضمن لنفسها البقاء واإل ن للغة العربیة خصائصإ 
 ،ویعتبر القرآن الكریم خیر حافظ لها فهي بذلك لغة الدین اإلسالمي الحنیف ،والعصور

ن اهللا عز وجل خصها بالذكر في كتابه العزیز ووصفها باإلبانة في أكثر من أحیث 
 1"}195{بلسان عربي مبین"موضوع في القرآن الكریم قال 

حیث یمثالن القاعدة األساسیة في اللغة العربیة  ،غویة النحو والصرفیقصد بالقواعد اللّ  
حمد أن الخلیل أات أخرى ترى ن روایألى إ ،وواضعه كما هو شائع أبو األسود الدئلي

كما  ،والنحوكبیر حول تأصیل هذا العلم  ختالفافراهیدي هو واضع علم النحو هناك ال
ن تكون علیه الكلمة في الجملة الكالم وبیان لما یجب أ تألیفغة هو قانون هل اللّ یقول أ

والجملة مع الجملة حتى تنسق العبارة وتؤدي معناها كما یهتم بدراسة العالقة بین الكلمات 
 .داخل الجملة

ما یهمنا هو معرفة ماهیة القواعد النحویة ومحاولة تسلیط األضواء على طرق 
 .یسها واهمیتهاتدر 
 
 
 
 
 

 

 

 

 المبحث األول

                              
 195سورة الشعراء اآلیة  1
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 :تعریف النحو والصرف 

 :تعریف النحو
" احَ نَ "حیث جاء في لسان العرب البن منضور في مادة  ،احَ لغة النحو لغة هو من الفعل نَ 

  1نه یحرف الكالم الى وجوه االعرابإذا حرفه ومنه سمي النحو ألوه ُ نحُ ویَ  اهُ حَ ا الشيء نَ حَ نَ 
والنحو اعراب الكالم العربي او  ،اأي قصد قصدً  اهُ الشيء ینحوه وینحَ  النحو مصدر نحا

والنحو هو القصد  ،انتحاء سمة كالم العرب في تصرفه من اعراب وتثنیة وجمع تكسیر
ل فهم اجوالطریق بمعنى الوصول بالكلمة الى قصد معین او طریق نتبعه معها من 

 .عناهام
حو عملیة تقنین القواعد والتعمیمات التي تصف نّ ال" :یعرفه الدكتور صالح الدین مجاور

تركیب الجمل والكلمات وعملها في حالة االستعمال كما تقنن القواعد والتعمیمات التي 
تتعلق بضبط اواخر الكلمات وهو كذلك دراسة للعالقات بین الجمل والعبارات وقائد الى 

نحو یرمي الى تقنین تعمیمات نستنتج ان ال ،2"الطرق التي یتم بها التعبیر عن األفكار
 والنح: "قائالوقواعد عامة مجملة كما انه الوسیلة المؤدیة للتعبیر عن األفكار ویضیف 

 ."عبارة عن بلورة اللغة في قوانین عامة فهو یضیع المعاییر النظریة العامة للغة
نت والنحو في المفهوم الحدیث هو قاعدة یعرف بها صیغ الكلمات واحوالها سواء اكا

 .3الكلمات اعرابا وبناءذلك یعرف بها أحوال مفردة او في جملة ول
 

 : تعریف الصرف
  .ورد في لسان العرب بمعاني مختلفة" فَ رَ صَ " لغة من الفعل

                              
 .155.ص  4م لبنان،ابن منظور، لسان العرب، دار النشر بیروت،   1
 2000 ).د ط(، دار الفكر العربي، القاھرة تدریس اللغة العربیة في المرحلة الثانویةمحمد صالح الدین مجاور، : د  2

 .365.ص
 .17نبیل راغب، القواعد الذھبیة إلتقان اللغة العربیة في النحو والصرف والبالغة، ص 3
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بمعنى  ،)قلوبهمصرف اهللا (هو رد الشيء عن وجهه وجاء في التنزیل  رفُ الصَّ : فَ رَ صَ 
وتصریف اآلیات ببینها وقیل الصرف  اضلهم مجازة عن فعلتهم والصرف الحیلة والتقلب

  .1هو بیع الذهب بالفضة والصرف كذلك الوزن والعدل والكیل
 .2اصطالحا هو علم تعرف به أحوال ابنیة الكالم

قواعد یعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربیة : "نهاأالنحو والصرف على تعرف قواعد  
وما یتبعها ومراعات تلك األحوال عراب وبناء إتي فصلت بتركیب بعضها من بعض من ال

  .3"بحفظ اللسان عن الخطأ والنطق ویعصم القلم من الزلل في الكتابة والتحریر
القواعد وسیلة حفظ الكالم وصحة النطق والكتابة وهي لیست غایة مقصودة لذاتها بل هي 

ان  وسیلة من الوسائل التي تعین المتعلمین على التحدث والكتابة بلغة صحیحة بمعنى
فهي تعینهم  .قواعد اللغة العربیة وسیلة لتقویم ألسنة الطلبة وعصمتها من اللحن والخطأ

   .4على دقة التعبیر وسالمة األداء لیستخدموا اللغة استخداما صحیحا
وسیلة ال غایة في حد ذاتها فهي اعد اللغة العربیة و من خالل هذا التعریف نستنتج ان ق

 ياللغو  لكما تعینه على االتصا ،ن الخطأ قراءة وكتابةتقوم وتصون لسان المتعلم م
 .السلیم

الهدف األسمى الذي من اجله وضعت قواعد اللغة هو معرفة اسرار التركیب القرآني وفهم 
تدرس على أساس انها وسیلة "معناها فهما صحیحا كما جاء في مناهج السنة أولى ثانوي 

ال القدر الذي یعین على تحقیق هذا الغرض ذلك ینبغي ان ال ندرس منها اولیست غایة ول
لذا یجدر  ،5"أي النظر الى النشاط من منظور علمي تماشیا مع مبادئ المقاربة بالكفاءات

على مدرسیها العمل بشتى االنواع والوسائل لتسهیل مادته ومحاولة استلهامهم وجلبهم 
كما  ،واهتماماتهم ومیولهم ج المتصلة بحیاتهمذالتركیز على النما"وتیسیر هذه القواعد مع 

                              
 229. 228ص ،لسان العرب ،منظورابن   1
 .179ص ،مناھجھا وطرق تدریسھا ،اللغة العربیةطھ علي حسین الدلیمي  2
 .201ص ،2005دار المعارف الجامعیة اسكندریة ،طرق تدریس اللغة العربیة ،زكریا إسماعیل 3
 .150نفس المرجع ص ،لعربیة مناھجھا وطرق تدریسھااللغة ا ،طھ علي حسین الدلیمي 4
 .26وزارة التربیة الوطنیة منھاج السنة أولى من التعلیم الثانوي، ص 5
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مع ترك الوجوه یعمل جاهدا على عرض المادة النحویة والصرفیة بصورة مبسطة ومیسرة 
 . 1"االعرابیة المتداخلة

  :طرق تدریس القواعد

ذ الطرائق المستخدمة في تدریس القواعد النحویة من اجل تیسیر النحو على التالمی تنوعت 
حا في حیاتهم ي لیستطیعوا بعد ذلك استعماال صحیمساعدتهم وعلى فهمه وترسیخه ف

ذي یعتمد أسلوب في تدریس القواعد النحویة هو االسلوب الطبیعي ال أفضل ان الیومیة اال
      وكتابة ویمكن تعداد اهم الطرائقعلى ممارسة اللغة العربیة استماعا وكالما وقراءة 

   :یليكما 

  :الطریقة القیاسیة

وتقوم فلسفتها  ،الطرائق المستخدمة او المتبعة في تدریس النحو أقدمن تعد هذه الطریقة م
داخلة تحت هذا على انتقال الفكر من الحكم على كلي الى الحكم على جزئي او جزئیات 

  .2الكلي والقیاس أسلوب عقلي یسیر فیه الفكر من الحقائق العامة الى الحقائق الجزئیة

حویة وشرحها ویلي ذلك عرض األمثلة والشواهد المدعمة حیث یبدا فیها بتقدیم القاعدة الن
واالساس في هذه  ،للقاعدة فترسخ بذلك في ذهن المتعلمین بعد تطبیقها في حاالت مماثلة

الطریقة مبدا القیاس الذي یقوم على أساس االنتقال من االحكام العامة الى االحكام 
طرق التفكیر التي تستخدمها العقل ئیة ومن المقدمات الى النتائج وبذلك فهي احدى الجز 

 .3في االنتقال من المعلوم الى المجهول

كما انها تتیح للمعلم في المنهج المقرر بسهولة ویسر وتساعد التالمیذ على سرعة حفظ 
فالتفكیر یحتاج الى المادة والحقائق التي یجب ان  ،القواعد وتنمیة عادات التفكیر الجیدة

راد ان یطبقها في حل المشكالت وتفسیر الفرضیات وان سبیلها أ إذایعرفها الطالب بدقة 
                              

 111.ص 2005راتب قاسم عاشور، ط 1
 218.ص  2005،لعربیة اتجاھات حدیثة في تدریس اللغة ا ،طھ علي الدلیمي وسعاد عبد الكریم الوائلي 2
 .338ص  ،تدریس فنون اللغة العربیة ،علي احمد مدكور 3
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الن حفظ القاعدة هو الذي یعین على تذكرها فتصلح بعد ذلك .1الوحید هو الحفظ
 .التدریس

همالها لجوانب التفكیر األخرى كالفهم والتحلیل والتركیب أنها تحمل نقائص منها إ الّ إ
فهي تضعف القدرة على االبداع واالبتكار كما  وبذلكفقط، واعتمادها على الحفظ  والتقییم

ألنها تبدأ من االحكام العامة والتي ، 2ان طریقة عرضها تسیر عكس قوانین االدراك
 .صعبة الفهم غالبا لتنتهي بالجزئیات

 الطریقة االستقرائیة 

بدأت هذه الطریقة على ید الفیلسوف األلماني فریدیریك هربارت في نهایة القرن التاسع 
هذه الطریقة  .شر وبدایة القرن العشرین وتقوم على أساس نظریة علم النفس الترابطيع

هي نظریة الكتل المتآلفة وتفسیرها التطبیقي یقدم على ان الطفل یأتي الى خبراته السابقة 
  .3تساعده على فهم المشكالت والحقائق الجدیدة

  .4ل المالحظة والمشاهدةواالستقراء هو طریق الوصول الى االحكام العامة من خال

وتقوم على أساس البدء باألمثلة من خالل شرحها ومناقشتها ثم استنباط القاعدة معتمدة 
اما  .في ذلك على خطوات خمس هي المقدمة والعرض والربط واستنباط القاعدة والتطبیق

ح مجموعة كأن یطر  ،المقدمة فیلجا فیها المعلم الى اثارة دافعیة التالمیذ وتهیئتهم للدرس
الجدید ثم ینتقل الى العرض وهو جوهر الدرس یقدم فیه المعلم األمثلة أسئلة تمهد للدرس 

وبعد ذلك تتم مناقشتها بعد القراءة الصامتة لها ثم القراءة الجهریة  ،والشواهد على السبورة
ل بهم واثناء المناقشة یقوم المعلم بالربط بین تعلمه التالمیذ من قبل والدرس الحالي لیص

الى استخالص القاعدة النحویة بأنفسهم من تلك الشواهد واالمثلة وتأتي الخطوة األخیرة 

                              
 .219ص  ،المرجع السابق ،طھ علي الدلیمي 1
 .338ص  ،رجع السابقمال ،علي احمد مدكور   2
 219.ص ،طھ علي حسین الدلیمي 3
 210ص  ،المرجع نفسھ 4
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وهي التطبیق التي ترسخ القاعدة في اذهان التالمیذ وعلى المعلم ان یراعي عند التطبیق 
التدرج من السهل الى الصعب وان تكون األمثلة المختارة فصیحة العبارة وسهلة 

 .1التركیب

انها  إذانصار هذه الطریقة انها خیر معین على تحقیق اهداف القواعد النحویة ویرى أ
توصل الى احكام القاعدة بالتدرج عن طریق االستقراء االمر الذي یجعل القاعدة ترسخ 

م بنیت انطالقا من استشارة دافعیته وٕانهافي اذهان التالمیذ لمدة طویلة من الزمن خاصة 
 .نفسهمكما انهم توصلوا الیها بأ

وفي المقابل هناك من یرى انها تعمل على تشتیت ذهن المتعلم ان األمثلة المقدمة فیها ال 
یربط بینها أي ربط كما انها بطیئة تستغرق وقتا من الزمن حتى یصل المتعلم الى احكام 

   .القاعدة

 طریقة النص 

على تدریس القواعد لقد نشأت هذه الطریقة نتیجة لتعدیل الطریقة االستقرائیة وهي تقوم 
 .2النحویة من خالل عرض نص متكامل المعاني

النص المتكامل بمعنى متكامل في أفكار واحداثه وسیاقه وشكله الكلي أي من خالل 
األسالیب المتصلة األمثلة المنقطعة المتكلفة التي ال تجمع ألداء معنى یشعر التالمیذ 

 .انهم بحاجة الیه

االستقرائیة من حیث األهداف العامة ولكن الفرق في النص هذه الطریقة ال بینها وبین 
الذي تعتمد علیه فهو نص متكامل یعبر عن فكرة تكامله في حین تعتمد الطریقة 

  .3االستقرائیة على مجموعة من االمثلة او الجمل التي ال رابط بینها

                              
 115ص  ،راتب قاسم عاشور 1
 224.ص  ،المرجع السابق،محمد الحوامدة  ،راتب قاسم  2
 .237ص  ،طرق تدریس اللغة العربیة ،زكریا إبراھیم 3
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جدید بالتطرق وتعتمد هذه الطریقة على خطوات أولها التمهید حیث یمهد المعلم للدرس ال
ثم  ،الى الدرس السابق وهي خطوة ثابتة في كل درس قواعد مهما كانت الطریقة المتبعة

كما تتم بعد ذلك  ،قراءة جیدة ویقرأه قراءة نموذجیة ثم یقرأه التالمیذیكتب النص من قبله 
ق اإلشارة الى العبارات والجمل المقصورة وتحدد الكلمات المراد دراستها فاذا كانت تتعل

بالحال مثال یستخرج التالمیذ عن طریق األسئلة الموجهة إلیهم كلمة الحال او الجملة 
االمر على موضوعات التمییز واسم االلة والعدد وغیرها من وكذلك ینطبق . الحالیة

یحلل النص الى ما یتضمنه من قیم وتوجیهات تربویة فضال بعد ذلك  1.موضوعات النحو
بعملیة التحلیل هذه یتطرق المعلم الى القواعد النحویة عن تضمنه الجانب اللغوي و 

وبهذا یصبح الطلبة مهیئین الستنتاج القاعدة الخاصة بالتدریس  .المتضمنة في النص
صیاغة  وبعد توصل معظم الطلبة الى القاعدة الصحیحة یقوم المعلم بتهذیبها وصیاغتها

للتأكد من استیعاب التالمیذ  ثم تدوینها وتأتي الخطوة األخیرة وهي التطبیق ،صحیحة
للقاعدة وتتمثل تلك التطبیقات اما في اإلجابة عن األسئلة التي یوجهها المعلم للطلبة او 

 .تكلیفهم بتألیف جمل معینة حول القاعدة

هذه الطریقة انها المناسبة لتحقیق األهداف التعلیمیة من تدریس القواعد  أنصاریرى 
د في سیاقها الطبیعي واعتبار اللغة وحدة مترابطة في النحویة عن طریق ادراج القواع

وهي بذلك تحقق مبدا التعلیم التكویني ولیس التلقیني كما انها تمزج  ،فروعها ومستویاتها
مجاال لفهم القواعد الى جانب ذلك بین العواطف والعقل ألنها تجعل تذوق النصوص 

ع دائرة معارفهم وتدریبهم على تدرب الطلبة على القراءة السلیمة وفهم المعنى وتوسی
 االستنباط

وفي المقابل هناك من یرى انها تجعل الطلبة ینشغلون بموضوعات جانبیة ویهملون  
القواعد النحویة باإلضافة الى صعوبة الحصول على نص متكامل یخدم الغرض الذي 

الن الذي كتب النص لم یهدف الى مراعاة غایة لغویة او معالجة  ،وضع من اجله

                              
 .224ص  ،المرجع السابق ،طھ علي الدلیمي 1
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الهدف هو تضمین هذا النص عادة بالتكیف واالصطناع ف موضوع معین فالنص یتصف
    .مسائل نحویة

 اهداف تدریس القواعد

ان تعلیم القواعد عملیة مخططة ومقصودة تسعى الى احداث تغییرات إیجابیة مرغوب 
تكون فیها لغة ومنطق المتعلمین ولكي تكون عملیة تعلیم القواعد منظمة وناجحة البد ان 

ذه األهداف ضمن نوعین اهداف موجهة نحو تحقیق اهداف منشودة ویمكن حصر ه
 .عامة واهداف خاصة

  :األهداف العامة

وهي مؤشر علمي لتقویم االلسنة  ،تعد القواعد النحویة وسیلة لضبط الكالم والمنطق
تموا وایصال الخطابات بأیسر السبل ولقد أخطأ البعض عن قصد حتى غالوا بالقواعد واه

فأصبحت من بعدهم حمال ثقیال على متعلمیها طنا منهم ان  ،بجمع الواضح منها والغریب
في ذلك ترسیخ لقوانین اللغة في اذهان المتعلمین ویظهر اللحن الذي وقعوا فیه في قول 

ولیس من علوم القاصد والغایات العالمة ابن خلدون ان النحو من علوم الوسائل 
خفى على احد والداللة اللغویة للفظة ذاتها تبین لنا انها الركیزة واهمیة القواعد ال ت1.

واللبنة التي نبني علیها شيء من األشیاء فالبناء الشامخ ال یثبت مكانه ان لم تدعمه 
ان یتقن قوانین  ،باألركان الوطیدة وان من یرید الولوج الى العلوم االنسانیة والمعارف

بمختلف أوجه النشاط  كاللذان یمكنان الدارس من االحتكاتاحان المف ألنهاالنطق والكتابة 
ومن هنا تتسلل الى اذهاننا فكرة ان الجاهل لقواعد اللغة أي لغة من  ،الفكري والحضاري

اللغات ال یستطیع فهم الخطابات ومقتضیاتها وال یتمكن من النفاذ الى صمیم الحیاة 

                              
نقال عن رسالة ماجیستیر على كشرود للغة العربیة في كتاب السنة السابعة  ،731ص  02ابن خلدون المقدمة المجلة  1

 .2001 -2000السنة  25ص ،من التعلیم األساسي



 .قواعد اللغة في ظل المقاربة بالكفاءات علیمیةالتطبیقي ت مالقس :الفصل الثاني

 

56 
 

ماذا لم یكن االنسان االول في حاجة الى ولعلك أیها القارئ تتساءل االن وتقول ل ،العلمیة
 .قوانین تساعد على التوصل علما بانه استطاع استیعاب ثقافة قومه

ان سبب ذلك یرجع الى ان هذا االنسان كان محاط بظروف حسنة تسهل علیه 
نماذج تستحق التقلید والمحاكاة اما عصرنا الحدیث فیفتقد  تلقي اللغة وتوافرت في بیئته

لنماذج ویفتقر الى تلك البیئة التي كانت اللغة تستعمل فیها بشكل متقن فال هي لمثل تلك ا
الظروف في المجاالت حیاتنا الیومیة وال هي في المؤسسة التعلیمیة وال هي في لغة 

فاغلب الظن انها محصورة بین اسوار الحجرة األربعة وما تحاول  .تخاطبنا الیومیة
 .على تهدیمه غدا المدرسة بناءه الیوم یعمل الشارع

 :األهداف الخاصة

وهي المساعي القریبة التي من اجلها یحضر المعلم درسه وتختلف باختالف طبیعة 
الموضوع الذي ینوي عرضه للمتعلم فال بد لمعلم النحو التركیز على مبادئ أساسیة 

 .أهمها

/ الفاعل/ مثال الفعل  ،االبتعاد في عملیة تعلیم النحو عن تقدیم العناصر اللغویة •
المبتدأ فاستعمال الوحدات اللغویة منعزلة ال تؤدي الى وظیفتي التبلیغ والتعبیر ولكن 

نسجتها لذلك ینبغي وفق قواعد وقوانین تحكم اتؤدیهما عندما تستعمل في نظام متآلف 
على أساس انتمائها الى بنى متداخل بعضها ببعض فالمنطلق األساسي . تعلیم الوحدات

هو تعلیم الوحدات ضمن كل متكامل وعلى المدارس مراعاة قدرات  في تعلیم النحو
 استیعاب المتعلم

ان الغرض من تدریس النحو هو تحصیل ملكة لسانیة صحیحة ولتحقیق هذا  •
الحذف والتقدیم والتأخیر والتقدیر والتأویل وفي  الهدف فال داعي للمبالغة في مسائل
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انما أخرجت دراسة النحو المختلفة قوال وقراءة  االستخدام العوامل والعلل الن هذه القضایا
 .1وكتابة

لما كان التركیب هو األساس في عملیة الكالم فال استقامة للكالم دون المسند  •
والمسند الیه فینبغي في عملیة تعلیم النحو على الجملة ألنها تؤدي وظائف معنویة هامة 

ذلك ان في تعلیم اللغة لو لم تجعل  یعتمد على النظریة التركیبیة للغةوتحقیق هذا الهدف 
 .النظریة التركیبیة منطلقا لها ستبقى ضعیفة المردود

وتفادیا لإلطالة واالسهاب سنحاول تحدید اهم األهداف التي ترمي المدرسة االبتدائیة الى 
  .تحقیقها من خالل تدریس قواعد اللغة العربیة

یبهم على االستعمال لأللفاظ تقوم السنة المتعلمین وذلك عن طریق المران وتدر  _
 .والجمل والعبارات استعماال صحیحا

اكتساب المتعلم القدرة على التألیف والربط بین الوحدات اللغویة واكتشاف عالقات  _
 .التراكیب بعضها بعضا

تنمیة ثروتهم اللغویة وتهذیب اذواقهم بفضل النصوص واالمثلة المعتمدة في  _
 .التطبیق والتدریس

یذ على التمییز بین الخطأ والصواب فیما یسمعون ویقرؤون من خالل اقدار التالم _
  .تعویدهم دقة المالحظة والتركیز

 أسباب ضعف التالمیذ في القواعد
ظاهرة الضعف في القواعد والنفور منها امر ال یستطیع أحد انكاره وتكاد ان تكون من 

  :راجع الى العوامل االتیة اعقد المشكالت التي تواجه التربویین ولعل أصل هذه الظاهرة

                              
 .253ص  2007،عمان  01ط ،دار المسیرة والتوزیع والطباعة،طرق تدریس اللغة العربیة  ،احمد مدكور 1
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تثبیت على  طبیعة القواعد النحویة والصرفیة وتشبعها وكثرة تفصیلها بصورة ال تساعد*
بل تجعلهم یضیقون بها وكثیر من القواعد النحویة التي  ،هذه المفاهیم في اذهان الطلبة

 .1في المدارس ال تحقق هدفا وظیفیا في حیاة الطلبة یتم تدریسها للطلبة

العتناء بالجانب الشكلي في تدریس القواعد وعدم معالجتها بما یربطها بالمعنى ولیس ا*
یخفي على أحد مدى أهمیة إدراك المعنى لما یتعلمه الطالب وما ینجم عنه من اقبال 

 .على المادة والرغبة فیها والمحبة لها

التعلیمیة یجهلون ان  قلة المران والتدریب على قواعد اللغة العربیة ان القائمین بالعملیة*
من ضمن المهارات التي تكتسب عن طریق الدربة والتكرار في  هذه القواعد یجب عدها

المواقف التعلیمیة المختلفة ومن ثم ینبغي الحرص على كسب هذه المهارة بإثارة الدافعیة 
 .لدى الطالب لیدركوا انهم بحاجة الیها وبالتالي حرصهم على اجادتها نطقا وكتابة

الحقیقیة للنحو ووظیفة القواعد ان الطالب یحفظون هذه القواعد دون  غفال المقاصدا*
ودون ان تحقق لهم حاجة من حاجتهم التعلیمیة فینجم  تبیین الهدف الصحیح من دراستها

 .عنه انصرافهم عنها واستثقالها
تساهل في ازدحام الصفوف نتیجة التوسع في التعلیم واقبال الناس علیها مما أدى الى ال*

اختیار المعلمین دون اعداد فنجم عن هذا ضعف الطالب بصورة واضحة في جمیع 
 .المواد ومن ضمنها قواعد اللغة العربیة

عدم ربط هذه القواعد بمواقف الحیاة فمن المعروف انه كلما كان الموقف التعلیمي *
لخبرة الناتجة عن هذا مناسبا للتلمیذ دفعه ذلك الى النشاط والعمل والتفكیر ومن ثم تكون ا

 .2اثرا ولعل خیر هذه المواقف في دروس التعبیر والقراءة أعمقالموقف 

                              
عالم الكتب  ،فنون اللغة العربیة وأسالیب تدریسھا بین النظریة والتطبیق ،د محمد فؤاد الحوامدة ،راتب قاسم عاشور 1

 .260، ص 2009 -1430 1ط ،الحدیث
جة، أصول تدریس اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق المرجلة األساسیة، العلیا دار الفكر د عبد الفتاح حسن الب 2

 .251-250، ص1999، 1للطباعة والنشر والتوزیع ط
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عدم التزام المعلمین بالطرق السلیمة في تدریس القواعد فبعض المعلمین قد یلجا الى *
الطریقة االلقائیة ویكتفي فیها بإلقاء امثلة محددة یعتقد انه من خاللها قد شرح القاعدة 

  .النحویة
هناك أسباب ترجع الى المجتمع المحیط الذي یعیش فیه الطالب یتأثر ویأثر فیه البیت *

والمجتمع الذي یتعامل الطالب واألصدقاء المتآلف معهم فالطالب بین جدران الصف 
یدرس شیئا من النحو فان خرج من صفه وترك قاعدة الدرس لم یلمس أي تطبیق وال 

الفجوة بین ما یدرسه الطالب وبین ما هو مطبق على استخدام لما درسه وبذلك تحدث 
 . 1ارض الواقع

 المعالجة البیداغوجیة
محاوالت عدیدة للتخفیف من هذه الظاهرة وكان جل تركیزها منصبا على حذف جرت 

بعض األبواب التي تشیع فیها التعلیالت الفلسفیة والمنطقیة كاإلعالل واالبدال واالعراب 
 .والجمل التقدیري في المفردات

وبالرغم من جدوى هذه المحاوالت اال ان الموضوعات األخرى للقواعد اللغویة لم ترتب 
ترتیبا منطقیا كما انه لم یراع في تدریسها الجانب الوظیفي فادى ذلك الى استمرار هذه 
الظاهرة في حدیث الطالب وكتابتهم ولكي نحد من تزاید هذه الظاهرة وللتخفیف منها البد 

 :2اة ما یأتيمن مراع
ان تكون دروس قواعد النحو لها عالقة قویة وصلة دقیقة باألسالیب التي تواجه  _

 .الطالب في الحیاة العامة او التي یستخدمها
استغالل دوافع التعلم لدى الطلبة حیث یساعد ذلك على تعلم القواعد وتفهمها جیدا  _

األخطاء التي یقع فیها ف ،ویمكن للمعلم ان یجعل الدراسة قائمة على حل المشكالت
 .الطلبة في القراءة والكتابة یمكن ان تكون مشكالت للدراسة

                              
 .261نفس المرجع، ص  وأسالیب،فنون اللغة العربیة  ،د محمد فؤاد الحوامدة ،راتب قاسم عاشور 1
 .264ص ،المرجع نفسھ 2
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االهتمام بالموقف التعلیمي والوسائل التعلیمیة المعینة وطریقة التدریس المناسبة  _
 .والنشاط السائد فیه من المدرس والطلبة لكي یتمشى مع الدراسات النفسیةوالجو المدرسي 

ممارسة وكثر التدریب على األسالیب المتنوعة وفي هذا تثبیت االهتمام الزائد بال _
 .للمعلومات وتحقیق األهداف المنشودة

لكي نعمل على االرتفاع بمستوى القواعد النحویة تجب ان نتبع في تقریر مناهجنا وسائل 
  :1تعلیمها النقاط االتیة

النحویة دون  األسالیب الخالیة من األخطاء ةالتدریب على النطق السلیم ومحاكا _
 .التعرض لشرح القاعدة

 

 F2.تعلیب الجانب التطبیقي العلمي على الجانب النظري وتوسیع حصص النحو _
دراسة القواعد النحویة وفق المنهج اللغوي الحدیث في التفكیر في اللغة وتخلیص  _

ترف باالستقرار الذي یؤدي وأفكار فلسفیة ومنطقیة فالنحو یعالنحو مما عابه من خلط 
الى المالحظة العامة فمن هنا ینبغي ان یتبع المعلم مع طلبة أسلوب االستقراء في 

 .توضیح القاعدة وفهمها
تناول النصوص في تدریس النحو بحیث ال تخرج النماذج التي تعرض امام الطلبة  _

 .العبارات واألسالیب المألوفة في تعبیرهم
ویة التي یتعرض لها الطلبة من الموضوعات التي تلبي ان تكون الموضوعات النح _

 .حاجات الطلبة في الحیاة الیومیة
ان تركز االختبارات وطرق التقویم على قیاس مدى تحقق األهداف فتتجنب  _

االختبارات التركیز على المصطلحات او تسمیع القواعد او االستشهاد على صحة قاعدة 
 .او شذوذ بعض األمثلة

                              
 253، صأصول تدریس اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق ،البجة د عبد الفتاح حسن 1
 .127فخر الدین، طرائق التدریس الخاصة باللغة العربیة والتربیة اإلسالمیة، ص  2
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ائل التعلیمیة الحدیثة في مواقف تعلم القواعد النحویة بال تكلف الن استخدام الوس _
استخدامها یضفي على الدرس فاعلیة وتشویقا ویحبب المتعلمین في استخدام هذه 

  .1القواعد
استغالل فروع اللغة العربیة في التأكید على القواعد، كما یشترط في صیاغتها  _

الغریب والمهجور، والتزام المألوف المستعمل السهول والوضوح، وفي كلماتها البعد عن 
Fفیها یدرسه المتعلم

2 
 :خطوات تدریس القواعد اللغویة من خالل النص التكاملي

یتم تنفیذ درس القواعد الّلغویة بالرجوع الى النص االدبي او التواصلي ویسلط الضوء على 
 :اثلها في النصالظاهرة األدبیة المقصودة مع دعوة المتعلمین الى استخراج ما یم

یقتصر على درس القواعد فحسب بل یشمل جمیع  ال :التخطیط والتحضیر لدرس القواعد
 أكملالتحضیر الجید یساعد المدرس في تأدیة مهامه على  إنفروع اللغة العربیة، كما 

 فالمدرس الناجح هو الذي یرسم خطة فیها طریقة عرض وتقدیم"صورة  وأحسنوجه 
 .4"عملیة التنفیذ أثناءمذكرة مساعدة وهي بمثابة  3"دروسه

یتم التقدیم عادة بالتطرق الى الدرس السابق او الى النص االدبي او التواصلي : التقدیم
فحسن التقدیم " الغرض من هذا هو تهیئة اذهان الطلبة الستقبال الدرس الجید"المدروس و

 .یضمن شدة االنتباه الطلبة وتثیر دافعیتهم نحو التلقي

یتم العرض من خالل النص االدبي المتكامل المدروس سلفا حیث یعاد قراءته  :العرض
مع اشتراك الطلبة في تعیین 5"من طرف المدرس وبعض الطلبة بطریقة سریعة ومدققة 

األمثلة التي تتضمن عناصر القاعدة في النص وخصائصها، مع تحدید العناصر 

                              
 .253ص ،أصول تدریس اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق ،د عبد الفتاح حسن البجة 1
  .109حات تیسیره، ص ناصر لوحیشي، الدرس النحوي مشكالتھ ومقتر 2
 .197محسن علي عطیة، تدریس اللغة العربیة في ضوء الكفایات االدائیة، ص 3
 .197طھ علي حسین الدلیمي، اللغة العربیة مناھجھا وطرق تدریسھا، ص 4
 205محسن علي عطیة، نفس المرجع، ص 5



 .قواعد اللغة في ظل المقاربة بالكفاءات علیمیةالتطبیقي ت مالقس :الفصل الثاني

 

62 
 

دة من خالل استقراء األمثلة وفي األخیر المشتركة بین األمثلة ومطالبتهم باستنتاج القاع
 "تكتب هذه األمثلة على السبورة مصوغة بلغة سهلة وواضحة

بعد استنتاج القاعدة وكتابتها على السبورة وتدوینها من طرف  :التطبیق وحل التمرینات
ویكون ذلك "التلمیذ، تأتي مرحلة أخرى وهي التطبیق وحل التمرینات لترسیخ القاعدة 

 .1"جمل معینة بتألیفجهها المعلم او تكلیف الطلبة التي یو عن األسئلة  باإلجابة

تتضمن احكام القاعدة من  مطالبة الطلبة بتمییز الكلمات التي:"وقد تأخذ اشكال أخرى ك
حل مثال واحد من كل تمرین من تمرینات الكتاب  .او نصوص یقدمها لهم جملبین 

تذكیر الطلبة ، نفیذه وتصحیحه على السبورةتحدید الواجب البیتي ومتابعة ت، المدرسي
  2."بالقاعدة النحویة اذ ما اخطؤوا في النطق او الكتابة

 

 :تصمیم درس القواعد الّلغة العربیة وفقا لطریقة النص التكاملي

 .السنة األولى من التعلیم المتوسط: الفئة المستهدفة

 .قواعد الّلغة: النشاط 

 ازمنة الفعل: الموضوع

 الملزمنیة لألفعال حسب سیاق الكبین الدالالت ا التمییز-: القدرة على: المستهدفة الكفاءة
    .المضارعالمضارع من الماضي واألمر من  صیاغةو 

                              
 .197طھ علي حسین الدلیمي، نفس المرجع، ص 1
 .206، صمحسن علي عطیة، نفس المرجع 2

 وضعیات التعلم وأنشطه سیرورة الدرس
تستخرج األمثلة عن طریق ,21نص القراءة ص من :عرض األمثلة* مبناء التعل
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 التحلیل                   

 :واالستنتاج

 . المناقشة
 .وصل السائح الفضائي إلى المحطة الفضائیة الدولیة.1أ

 .الفضاءبرحلة سیاحیة إلى " أولسن"  یقوم .2
 .الفضاءیا رائد  انطلق .3
 .اإلشارةلم تتمكن فرح من االلتحاق بمدارس لتعلیم لغة .4ب
 .شاقةألداء أعمال  رحلته" أولسن" ـ یكرِّس .5 
ـ 9.إلى ما فعلت  ُانُظر.8 .بإتقان ِاعَمل.7 .األثقالعني  ِاحِمل.6

 .الناسأحِسن إلى 
 .تلمیذین أو ثالثة بقراءتها األمثلة ویكلفیقرأ األستاذ  :األمثلةقراءة *

 :للفعلالداللة الزمنیة 
 .فعلعالم یدل كل  .أفعالهالنستخرج  .أ :المجموعةالحظوا أمثلة 

 .وأمرمضارع  ض،زمنه مامن حیث  الفعل- 1
سافر أبي  :مثال. الماضيیدل على حدث وقع في الزمن  الماضي- 2

 .أمس
 :علىیدل  المضارع- 3

 .غدایسافر أبي  :مثال .المستقبلأ ـ حدث یقع في الحاضر أو 
لم یسافر  :ذلكب ـ أو حدث وقع في الماضي إذا سبق بأداة تدل على 

 .أمسأبي 
بالفعل أو االتصاف به في األمر یدل على طلب القیام  فعل- 3

 .مؤدباكن  .قف: مثال. المستقبلالحاضر أو 
 :المضارعصیاغة 

كیف جاءت حركة  صیغ؟كیف  ].4و2[الحظوا المضارع في المثالین 
 المضارعة؟حرف 

 ].تـ یـ، نـ، أ،[المضارع من الماضي بزیادة حرف مضارعة  یصاغ-1
. غیرهفي حرف المضارعة یكون مضموما في الرباعي ومفتوحا -2
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  اإلطار المیداني للبحث :المبحث الثاني

 :الهدف من الدراسة المیدانیة

 .ینصرفیشارك، یكتب،  :مثال
یبدأ  وسداسیاكان الماضي رباعیا یبدأ بهمزة قطع أو حماسیا  إذا-3

 ،]ُیخرج .أخرجَ [ :مثالبهمزة وصل فإن الهمزة تحذف في المضارع 
 . ]یستخرجُ  .استخرجَ  ینتظُر، .انتظرَ [
 :صیاغة األمر 

متى زیدت  فیها؟كیف صیغ فعل األمر  .ب :المجموعةالحظوا أمثلة 
 لها؟التي أعطیت  ةما الحرك لماذا؟ الوصل؟همزة 

 وتسكین آخره،من المضارع بحذف حرف المضارعة  األمر یصاغ-1 
 .ِقفْ  .َتعلَّمْ  :مثال. وزیادة همزة وصل في أوله إذا كانت فاؤه ساكنة

 .اْخرج .ُعدْ 
الوصل الزائدة في أول األمر تكون مضمومة إذا كانت عینه  همزة-2

 ُارُسم،: مثال .مفتوحةة ومكسورة إذا كانت عینه مكسورة أو مضموم
 .ِضرباِ افَتح، 

 .صبر، اعتمد، استسلم، أعلن، درَّب، قابل :األفعالصوغوا مضارع  تقویم بنائي
 ,قرَّب شكر، صنع، صبر، :الصحیحأمر األفعال مع الشكل  صوغوا

 .اشترك, استقبل, أنجز
 .زمنتهاأ وصنفوها حسبهاتوا من النص أفعاال 

 .22إنجاز التطبیقات ص  تقویم ختامي
استخرجوا األفعال المضارعة  ،21من الفقرة الرابعة ص  :منزليتطبیق  المطلوب

 .الصحیحمع الشكل  وهاتوا ماضیها وأمرها
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لمنهجیة التي اعتمدت علیها البحوث العلمیة ونظرا ان الدراسة التطبیقیة اهم الدعائم ا 
الفعال ونتائجها الن الجانب النظري وحده دون ان یدعم بجانب تطبیقي  ألهمیتها ودورها

یكون ضعیف الفعالیة ولهذا قمنا بدراسة میدانیة بغیة الكشف عن واقع تعلیم القواعد 
 .بالمقاربة بالكفاءات

 :دانیةالمیالمنهج المعتمد في الدراسة 

 :من الممیزات األساسیة في البحث العلمي تعدد المناهج والمنهج هو

أي انه مجموعة من  1"الطریقة التي یتبعها الباحث في دراسة لمشكلة الكتشاف الحقیقة" 
ولكي یكون بحثنا هذا منظما ومقدما  ،القواعد التي یتم وضعها قصد الوصول الى النتیجة

ولقد تم اختیاره نظرا لمالئمته  ،لمنهج الوصفي التحلیلياعتمدنا على ا بطریقة منهجیة
لطبیعة الموضوع المعالج في هذه الدراسة وهو ذلك المنهج المتبع لدراسة وایضاح 

كما هي كائنة في الواقع وتفسیرها وتحدید عالقتها في  ،خصائص الظاهرة او حالة معینة
 .2إطار ظواهرها والمتغیرات المحیطة بها

من الظواهر التعلیمیة او النفسیة كما هي قائمة في اء ینصب على ظاهرة فهو كل استقص
الحاضر بقصد تشخیصها وكشف جوانبها وتحدید العالقات بین عناصرها اذ یعد كل 

 .منهج یرتبط بظاهرة معاصرة بقصد وصفها وتفسیرها منهجا وصفیا

 :وسائل الدراسة

حول موضوع معین یتم وضعها على یعرف بانه مجوعة من األسئلة المرتبة  :االستبیان
شكل استمارة ترسل لألشخاص المعنیین بالبرید او یجري تسلیمها بالید تمهیدا للحصول 

 3فیها على أجوبة لألسئلة الواردة

                              
 .77ص ،1982ب ط  ،البحث العلمي تصمیم ومنھج وإجراءات ،محمد الغریب الكریم 1
 .12ص  2002، 1ط ،منھجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیة ،رشید زرواتي 2
 .210ص ، 1968ب ط  ،البحث العلمي المناھج واإلجراءات ،فوزي عبد هللا العكش 3
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قمنا بتوزیع مجموعة من األسئلة على أساتذة اللغة العربیة وكذلك أسئلة االستبیان  _

 أخرى مقیدة لمجموعة من التالمیذ یتضمن أسئلة مفتوحة و 

 :تم توزیع االستبیان على عینة من :حدود الدراسة

 أساتذة 5تتكون من          األساتذة *              

 تلمیذ  20تتكون من             التالمیذ*             

 .متوسطة محمد بوضیاف بسیدي علي والیة مستغانم :المجال المكاني 

 .2015افریل 19الى غایة  2015افریل 12ن مامتدت الدراسة  :المجال الزماني

 

 

 :نتائج االستبیان الخاص باألساتذة

     100X04/05=50% %             100    أساتذة  05                  

  %؟         أساتذة 04                    

 .یمثل محور المعلومات الشخصیة) 01(جدول

 المئویة  النسبة التكرار  اإلجابة  السؤال 
 ذكر  _ الجنس

 انثى_
01  
04 

20% 
80% 

 لیسانس_ الشهادة المتحصل علیها
 دراسات علیا_

05  
00 

100% 
00% 

 _        _        _          أسباب التوجه الى التعلیم
 .یمثل محور معلومات المقاربة بالكفاءات) 02(الجدول
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 النسبة المئویة التكرار االجابة السؤال
 _      _        _            المقاربة بالكفاءات ما معنى

ماهي الطریقة التي تقدم بها 
 دروسك

 القائیة  _
 حواریة_
 مزیج_

00 
04 
01 

00% 
80% 
20% 

ذه الطریقة على تعتمد ه
المتعلم كمحور واساس 

 فعال هل تؤید ذلك

 نعم_
 ال_

05 
00 

100% 
00% 

هل النصوص المقترحة 
لسنة أولى متوسط مناسبة 

 لمستواهم

 نعم_
 ال_

03 
02 

60% 
40% 

هل تحافظ على اسئلة 
 الكتاب المدرسي

 نعم_
 ال_

00 
05 

00% 
100% 

في رأیك ان تدریس قواعد 
 اللغة العربیة  

 بمعزل عن النص االدبي_
 في إطار النص االدبي_

00 
05 

100% 
00% 

 ذنتائج االستبیان الخاص بالتالمی     

 الشخصیةمحور المعلومات  لیمث) 01(جدول

 ةالنسبة المئوی التكرار االجابة السؤال 

 ذكر_ الجنس
 انثى_

11 
09 

55% 
45% 

 نعم_ االعادة
 ال_

02 
18 

10% 
90% 

 المحور المتعلق بالعملیة التربویة لیمث) 02(جدول
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 النسبة المئویة التكرار االجابة السؤال 
مدى استیعابك لما یقدم من نشاطات  ما

 ?في اللغة العربیة 
 وسطمت_
 كبیر_
 ضعیف_

08 
11 
1 

40% 
55% 
05% 

هل الطریقة التي یدرسونا بها ترقى الى 
المستوى الذي تراعي فیه الفروقات 

 ?الفردیة

 نعم_
 ال_

19 
01 

95% 
05% 

تعتمد هذه الطریقة الجدیدة في التدریس 
علیك كمحور واساس فعال هل تؤید هذه 

 الفكر

 نعم_
 ال_

19 
01 

95% 
05% 

حة لسنة أولى هل النصوص المقتر 
 متوسط مناسبة لمستواهم

 نعم_
 ال_

20 
00 

100% 
00% 

 نعم_ هل انت مطالب بتحضیر الدروس
 ال_

20 
00 

100% 
00% 

هل تكلف بواجباتك المدرسیة وتقیم من 
 خاللها

 نعم_
 ال_

19 
01 

95% 
05% 

برنامج اللغة العربیة في هذه المرحلة هل 
 هو

 مكثف_
 عادي_

02 
18 

10% 
90% 

 :تائج وتحلیلهاتفسیر الن

 :األساتذةاستبیان *

من خالل الجدول المتعلق بالمعلومات الشخصیة نالحظ نسبة االناث اعلى من  .1

 . %20اما الذكور  %80الذكور تمثل نسبة االناث 
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كما نالحظ ان معظم األساتذة متحصلین على شهادة لیسانس اما المتحصلین على  .2

 . الدراسات العلیا منعدمة

رة المیدانیة لهذه الفئة من األساتذة تركنا المجال مفتوحا اغلبهم وفیما یخص الخب .3

 .متحصل على خبرة أكثر من عشر سنوات یدل هذا على انهم قدیمو العهد بالتخرج

ان لكل أستاذ سبب ودافع جعله یدخل في سیاق التعلیم فمنهم من كانت رغبته  .4

التدریس واخرون حبهم لمهنة  وحبه الشدید للغة العربیة السبب الوحید الذي جعله یختار

 .التعلیم

الحظنا انهم متفقون على ان معنى المقاربة من خالل قراءتنا ألجوبة األساتذة  .5

 .بالكفاءات التلقائیة في الحوار بین المعلم والمتعلم

 .اما عن إعطاء الراي في منهاج المقاربة بالكفاءات یعتبرونه منهاج سلیم وجید .6

طریقة التدریس الحظنا ان اغلبیة األساتذة ال یدرسون بالنسبة للسؤال المتعلق ب .7

اما النسبة األخرى % 80ونسبتهم وفق الطریقة االلقائیة بعضهم انتهج الطریقة الحواریة 

وهذا یدل على مدى نجاح طریقة الحوار لجعلها التلمیذ أكثر % 20المعتمدة على المزج 

 .نشاط وحیویة

التعلیمیة وهذا یدل -هو محور العملیة التعلمیةعلى ان المتعلم  اكل األساتذة أجابو  .8

 .على الصدق

بعض األساتذة ال یرون ان النصوص المقترحة لسنة أولى متوسط مناسبة  .9

 . %40اما البعض االخر تقدر ب % 60نسبتهم ب  لمستواهم تقدر

 .یتفق كل األساتذة على تدریس القاعد في إطار النص االدبي .10

        .أسئلة الكتاب المدرسي اثناء عملیة التدریسكل األساتذة ال یحافظون على  .11

 :استبیان التالمیذ*
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ان نسبة الذكور اعلى من االناث اال ان التفاوت  ناستبینالحظ من خالل اال .1

 % .45اما االناث ب % 55نسبة الذكور تقدر ب  .بنسبة قلیلة

 ل الثانیةام %10من المعیدین األولى تقدر ب  أكثرالغیر معیدین  ذنسبة التالمی .2

 .%90ب 

قدرة الفهم واالستیعاب متباینة من شخص ألخر درجة االستیعاب بشكل كبیر تقدر  .3

اما نسبة االستیعاب الضعیف تقدر % 40االستیعاب بشكل متوسط یقدر ب % 55ب 

نجدها النسبة القلیلة جدا على غرار البقیة وما یالحظ على هذه النسب ان % 5ب 

ما یقدم من أنشطة لغویة وهذا راجع الى اهتمامهم والجدیة واخذ التالمیذ استیعابهم كبیر ل

 .درسها ووضعها في نصب اعینهم

اغلبیة التالمیذ یتفقون على ان الطریقة المتبعة اثناء التدریس مالئمة لمستواهم  .4

 5الطریقة ال تالئم مستواهم وهي قلیلة بینما البقیة یرون ان تلك % 95تقدر نسبتهم ب 

 .ستهالك دون بذل جهد او عناءربما تفضل اال%

  .التعلیمیة-یمثل التلمیذ العنصر األساس والفعال في العملیة التعلمیة .5

وهذا یدل على االهتمام من طرف % 100فیما یخص تحضیر الدروس فقدرت ب  .6

 .المدرس

معظم األساتذة یكلفون التالمیذ بالواجبات المنزلیة ویقیمونهم من خاللها قدرت  .7

ذا راجع الى طبیعة األستاذ ومدى حرصه على جعل التلمیذ یراجع ه% 95نسبتهم ب 

 .دروسه

 90فیما یخص برنامج اللغة العربیة یرى بعضهم انه عادي وتقدر نسبتهم ب  .8

 .اال ان حصص اللغة العربیة تختم في وقتها المحدد% 10اما البقیة ب %
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 :تمثیل النتائج بواسطة دائرة نسبیة

 :باألساتذة النتائج الخاصة . أ

 72ْ%=360/100×%20              360ْ%          100ذكور : الجنس*

               ؟ْ %            20                  

       288ْ االناث

                                  

 :طریقة تقدیم الدروس*
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  72ْمزیج -                  288ْحواریة -               0ْالقائیة -

                                      

 

   :تعتمد المقاربة على المتعلم كمحور فعال*

 0ْال -                           360ْنعم-   

                                  

 هل النصوص المقترحة لسنة أولى متوسط مناسبة لمستواهم؟*

 ◌ْ  0ال-                               360ْنعم -
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 هل تحافظ على أسئلة الكتاب المدرسي؟*

 144ْال -                                    216ْنعم -

                             

 :تدریس قواعد الّلغة العربیة*

 360ْبي في إطار النص االد-             0ْبمعزل عن النص االدبي -
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 :النتائج الخاصة بالتالمیذ . ب

 :من حیث الجنس*
 162ْاناث -                    198ْذكور -

                          
 :اإلعادة*
 324ْال -                                     36ْنعم -
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 :استیعاب التالمیذدرجة *
 18ْضعیف -               192ْكبیر -      144ْمتوسط -

                         
 :مالئمة طریقة التدریس لمستواهم*
 18ْال -                  342ْنعم -
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 :لمتعلم كمحّور أساسياعتماد الطریقة على ا*   
 18ْال -                    342ْنعم -
 

                                
 



 .قواعد اللغة في ظل المقاربة بالكفاءات علیمیةالتطبیقي ت مالقس :الفصل الثاني

 

77 
 

 :تناسب النصوص مع مستویات التالمیذ*
 0ْال -                                  360ْنعم -

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 :المطالبة بتحضیر الدروس*
 0ْال -                                  360ْنعم -

                                                            
 

 :التكلف بالواجبات المنزلیة*
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 0ْال -                                   360ْنعم -

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 :برنامج الّلغة العربیة*
 324ْعادي -                              36ْمكثف -

                      



                                                                                          :                                                                              الخاتمة
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ان المقاربة بالكفاءات هي عبارة عن اصالح المنظومة التربویة حیث كان اإلصالح  

دورها في تعلیم العالم، ي عرفه رة التقدم العلمي والتكنولوجي الذمن اجل مسای ،ضرورة حتمیة

اللغة العربیة یتجلى انها جعلت من النص المركز األساس حیث یمثل نقطة االنطالق 

 .والوصول في آن واحدة

لتحقیق نجاح  ،كما تعتبر الطریقة المیسرة التي تعتمد على التفاعل بین التلمیذ واألستاذ

التلمیذ  الدرس وطریقة األستاذ في القاء الدرس ومعاملته لتالمیذه تلعب دورا هاما في اهتمام

 .بالمادة

الدائم فعالیة التعلیم وفق المقاربة بالكفاءات تكمن في اثراءها لروح المبادرة والبحث  

مستقاة من ذاته باختیار وضعیات تعلیمیة مناسبة فهي تمكن المتعلم من تكوین  ،عن النجاح

 .الحیاة لحل مشكالتها وادماج المعطیات والحلول الجدیدة

وان النحو كغیره من العلوم له قواعد وقوانین خاصة به ال تفهم على وجهها الصحیح اال 

 .بتطبیقها على ارض الواقع

قول ان طرق التدریس في منظومتنا التربویة في تحسن مستمر ولكن تبقى قصارى ال

   .ئل التطبیق المعینة ینبغي توفیرهااإلشكالیة فقط في نقص وسا
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 :المصادر
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 :المراجع
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