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 أُلهٍخ ٓئٍَخ روث٣ٞخ، رِؼت كٝها ٛبٓب ك٢ ؽ٤بح أُواٛن ٝك٢ َٓزوجِٚ،

كؼٖ ٛو٣ن أُبكح اُؼ٤ِٔخ اُز٢ رولٜٓب ٝأٍِٞة اُزؼبَٓ اُن١ ٣٘زغٚ أُؼِْ رَزط٤غ إٔ 

رَبػل اُز٤ِٔن ػ٠ِ رؾو٤ن ٛٔٞؽبرٚ، ٝرَبْٛ ك٢ رغ٤٘جٚ اٌُض٤و ٖٓ اُٖؼٞثبد اُز٢ 

رؼزوٙٚ، فالٍ َٓبهٙ اُلها٢ٍ ًٝنا ؽ٤برٚ االعزٔبػ٤خ، ٖٝٓ أعَ ٛنا ًِٚ، اٖٗت 

اُزغل٣ل ك٢ اُزؼ٤ِْ ٝٓٞا٤ٙؼٚ، اُن١ ٣َْٔ أُٜ٘بط اٛزٔبّ اُجبؽض٤ٖ اُزوث٤٣ٖٞ ػ٠ِ 

ٝاالٍزوار٤غ٤بد اُزؼ٤ٔ٤ِخ، ك٢ ٓؾبُٝخ إلفواط أُ٘ظٞٓخ اُزوث٣ٞخ اُغيائو٣خ ٖٓ 

هٞهؼخ اُغٔٞك، ٝكزؼ ثبة اُزؼِْ اُْٜ٘ اُن١ ٣زٔؾٞه ؽٍٞ أُزؼِْ ٗلَٚ، ثؾ٤ش إٔجؼ 

 ٛٞ اُوطت اُلبػَ ك٢ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ اُزؼ٤ِٔخ .

زوار٤غ٤بد اُزؼ٤ِْ اُؾل٣ضخ ٛ٘بى، " اٍزوار٤غ٤خ اُزؼِْ اُزؼب٢ٗٝ " ٖٝٓ ث٤ٖ اٍ 

أ١ " اُزؼِْ اُزْبه٢ً "، ٝاُز٢ ٢ٛ ٓٞٙٞع كهاٍز٘ب، ا٠ُ عبٗت ٓ٘بٛظ اُغ٤َ 

اُضب٢ٗ، اُز٢ عبءد ًزؾ٤َ٘بد ػ٠ِ أُ٘بٛظ اُول٣ٔخ، ٓجوهح ؿب٣بد أُ٘ظٞٓخ اُزوث٣ٞخ 

ب٢ٗٝ اؽلٟ رو٤٘بد اُزؼِْ اُز٢ روّٞ ك٢ اإلٕالػ ٝاُزؾل٣ش، صْ اٍزوار٤غ٤خ اُزؼِْ اُزؼ

ػ٠ِ رو٤َْ اُطِجخ ا٠ُ  ٓغٔٞػبد ٕـ٤وح رؼَٔ ٓؼب ٖٓ أعَ رؾو٤ن ٛلف، أٝ أٛلاف 

رؼِْٜٔ اُٖل٢، ٝإ ٛنا أُلّٜٞ ٤ٌُ ثغل٣ل ػ٠ِ أُوث٤ٖ ٝاألٍبرنح مُي أْٜٗ 

٣َزقلٕٓٞ ٓب ٣ْجٚ ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اُزؼِْ ك٢ ْٗبٛبرْٜ اُزؼ٤ٔ٤ِخ أُقزِلخ ٖٓ ٝهذ 

، ٝألٛلاف ٓؾلكح كافَ ٕلٞكْٜ، ٌُٖ ٛ٘بى ٌِْٓخ رجوه ثبٍزٔواه اصو مُي أال ٥فو

٢ٛٝ اػزٔبك أػٚبء أُغٔٞػخ اُٞاؽلح ػ٠ِ أْٜٗ ػٚٞ أٝ ػ٣ٖٞٚ ك٤ْٜ ٤ُئك٣ب 

اُؼَٔ ثلُْٜ، ٌُٖ  ٓب افزِق ك٢ اُزؼ٤ِْ اُزؼب٢ٗٝ ػٖ مُي ٛٞ ا٣غبك ٤ٌِٛخ ر٘ظ٤ٔ٤خ 

ٌ ًَ أػٚبء أُغٔٞػخ ك٢ اُزؼِْ ُؼَٔ ٓغٔٞػخ أُزؼ٤ِٖٔ ًٌَ ٝاؽل، ثؾ٤ش ٣٘ـٔ

ٝكن أكٝاه ٝاٙؾخ ٝٓؾلكح، ٓغ اُزؤ٤ًل إٔ ًَ ػٚٞ ك٢ أُغٔٞػخ ٣زؼِْ أُبكح 

 اُزؼ٤ٔ٤ِخ .

ٖٝٓ ٓالؽظز٘ب ثؤٕ رؾٍٞ اُزؼ٤ِْ ا٠ُ اُزؼِْ  ٝاٗطالهب ٓٔب رولّ ٖٓ ٓؼط٤بد 

ٓب  عؼَ ٖٓ اُز٤ِٔن  ٜٓزٔب ثبٗغبػ ػِٔٚ ٤ُ٘بكٌ ثٚ ى٤ِٓٚ، ٝمُي ٓب ٤ٍُٞل ك٢ أٗلَْٜ



٠َٔ٣ ثبألٗب٤ٗخ، هبٓذ كاكؼ٤ز٘ب  ا٠ُ ٛوػ ٛنا أُٞٙٞع ه٤ل اُلهاٍخ اُ٘ظو٣خ 

 ٝا٤ُٔلا٤ٗخ ٝاُن١ عبء 

أٓب ػٔب ككؼ٘ب  " إسرزاذٍدٍح انرعهى انرعأًَ فً ظم يُاْح اندٍم انثاًَ "،ثؼ٘ٞإ 

ا٠ُ ٛنا أُٞٙٞع ٖٓ أٍجبة مار٤خ ك٤ٌٖٔ ؽٖوٛب ك٢ ٤ِٓ٘ب اُْل٣ل ا٠ُ اُؼَٔ ٓغ 

َٓزوجال ثٜنٙ اإلٍزوار٤غ٤خ  هٖل إٔ رٌٕٞ ُ٘ب ٣ل َُِٔبٛٔخ ك٢ ؿوً اُو٤ْ  رال٤ٓنر٘ب

 اإلٍال٤ٓخ اُزؼب٤ٗٝخ.

ك٢ ٓغزٔؼ٘ب ثلءا ٖٓ اُزال٤ٓن ثبػزجبه أٗٚ " ثٖالػ أُلهٍخ ٣ِٖؼ أُغزٔغ 

"، ٛلك٤ٖ ٖٓ ٝهاء ٛنا اكبكح أُزؼ٤ِٖٔ ٝاٛالع ًَ اُؼب٤ِٖٓ ك٢ ٓغبٍ اُزوث٤خ اُؼبٓخ 

فبٕخ، ُزؼ٤٤ْٜ٘ كهاٍز٘ب ػ٠ِ رؾو٤ن أٛلاف اُوٍبُخ اُزوث٣ٞخ  ٝاألٍبرنح ٝأُوث٤ٖ

اُز٢ ٣زؾِٕٔٞ َٓئ٤ُٝخ ثزج٤ِـٜب، ًٔب رطوم ا٠ُ ؽلس اَُبػخ ٝٛٞ ٓ٘بٛظ اُغ٤َ 

اُضب٢ٗ ٝٓب فِلٚ ٖٓ رٚبهثبد ك٢ أهاء ؽٍٞ  ٓلٟ ٓغبػزٚ، ٝٓوككٝٙ اُؾَٖ ك٢ 

 ا٤ُٔلإ اُزوث١ٞ .

ب هوهٗب إٔ ٗؾٖوٛب ك٢ " كهاٍخ ٢ٌُٝ ال رٌٕٞ كهاٍز٘ب ٝاٍؼخ ا٠ُ ؽل ٣ؼ٤جٜ  

٤ٓلا٤ٗخ ُزطج٤ن اٍزوار٤غ٤خ اُزؼِْ اُزؼب٢ٗٝ ًٝنا ٗٔنعخ ُٔآفن ًزبة اَُ٘خ أ٠ُٝ 

ٓزٍٜٞ، اُغ٤َ اُضب٢ٗ "مُي إٔ رقٖٖ٘ب ٛٞ رؼ٤ٔ٤ِخ اُِـخ اُؼوث٤خ ٝإٔ أكَٚ ٓوؽِخ 

 رؼ٤ٔ٤ِخ الؽظ٘ب أٜٗب ٍزَبػلٗب ٝثٖلخ ًج٤وح ك٢ اُلهاٍخ ٝثبُزب٢ُ ٢ٛ ٓوؽِخ اُزؼ٤ِْ

أُزٍٜٞ، ثبػزجبه إٔ أُزؼِْ ؽ٤ٜ٘ب ٤ٌٍٕٞ هل كفَ ك٢ ٍٖ أُواٛوخ ٝثبُزب٢ُ ٤ٍْؼو 

اٗٚ رقِٔ ٖٓ ػبكح اُقٚٞع ٝاالٓزضبٍ ألٝآو أٍزبمٙ ك٢ اُزؼ٤ِْ االثزلائ٢، ٝثٜنا 

٤ٌٍٕٞ ٓجوىا ُْق٤ٖزٚ أٓبّ ىٓالئٚ ٝأٍزبمٙ ٝٓزغبٝثب ُٜنا اُ٘ٞع اُغل٣ل ٖٓ اُزؼِْ، 

اَُ٘خ األ٠ُٝ ٝاُضب٤ٗخ اثزلائ٢ ٢ٛ اُٞؽ٤لح  ٍٜ ػ٠ِ ؿواهًٝنا إٔ اَُ٘خ األ٠ُٝ ٓزٞ

 اُز٢ ثلأد اُؼَٔ ثٔ٘بٛظ اُغ٤َ اُضب٢ٗ ك٢ اُزؼ٤ِْ أُزٍٜٞ .

ٝػ٠ِ ٛنا األٍبً رجبكه ا٤ُ٘ب ػلك ٖٓ اُزَبإالد اُز٢ اػزجود اٌّب٤ُخ ُلهاٍز٘ب ٛنٙ   

: ٢ٛ 

 ٢ٛ اٍزوار٤غ٤بد اُزؼ٤ِْ اُؾل٣ضخ ؟ ٓب ●

 ْٜ٘ ؟ٓب أُوٖٞك ثبُزؼِْ اُ ●



ٓب ٢ٛ اٍزوار٤غ٤خ اُزؼِْ اُزؼب٢ٗٝ؟ ٝثٔب رٔزبى ػٖ ؿ٤وٛب ٖٓ االٍزوار٤غ٤بد  ●

 ٢ٛ  ٓؼٞهبرٜب ؟ اُؾل٣ضخ؟ ٝٓب

 ٢ٛ ٜٓبّ أُلهٍخ اُغيائو٣خ ؟ ٓب ●

 ٢ٛ ٌٓٞٗبرٚ ؟ ٢ٛ أُجبكة أُئٍَخ ُِٜٔ٘بط ؟ ٝٓب ٓب ●

 ٢ٛ أُوبهثبد اُج٤لاؿٞع٤خ أُؼزٔلح ك٢ ٓ٘بٛظ اُغ٤َ اُضب٢ٗ ؟ ٓب ●

 ٓب ٓلٟ كبػ٤ِخ ٛنا أُٜ٘بط اُغل٣ل ؟ ٝٛب اؽزٟٞ ٓآفن ٝٛلٞاد ؟ ●

ٝهل هبٓذ كهاٍز٘ب ُٔؾبُٝخ ُإلعبثخ ػ٠ِ أًجو هله ٌٖٓٔ ٖٓ ٛنٙ اُزَبإالد  

ك٢ ؽلٝك صالصخ كٍٖٞ، ٓوكوخ ثٔلفَ ٗظو١ ٣ْٚ ثؼ٘ أُٖطِؾبد ٝأُلب٤ْٛ 

اُزؼِْ أُزؼِوخ ثٔٞٙٞع اُجؾش، فٖٖ٘ب اُلَٖ األٍٝ ُِؾل٣ش ػٖ اٍزوار٤غ٤خ 

اُزؼب٢ٗٝ ، ٝرؾلص٘ب ك٤ٚ ػٖ اُزؼِْ اُْٜ٘ ٝاٍزوار٤غ٤برٚ ك٢ ٓؾبُٝخ ٓ٘ب ُِلفٍٞ ك٢ 

أُٞٙٞع أَُزٜلف، أٓب ثبه٢ اُؼ٘بٕو كٌبٗذ ػٖ اُزؼِْ اُزؼب٢ٗٝ، ػ٘بٕوٙ، 

أٛلاكٚ، ٤ٔٓياد اُزؼِْ اُزؼب٢ٗٝ ٝكٞائلٙ، ٍِج٤بد اُزؼِْ اُزؼب٢ٗٝ، ٓؼٞهبد اُزؼِْ 

 ٣ْ اُزؼِْ اُزؼب٢ٗٝ .اُزؼب٢ٗٝ، أٓب أف٤وا،  رول

ك٢ ر٘بُٝ٘ب ك٢ اُلَٖ اُضب٢ٗ أُؼٕ٘ٞ ثٔ٘بٛظ اُغ٤َ اُضب٢ٗ ٝهل كهٍ٘بٙ ٖٙٔ  

ٍزخ  ػ٘بٕو أال ٢ٛٝ : ٜٓبّ أُلهٍخ، أُجبكة أُئٍَخ ُِٔ٘بٛظ، ٌٓٞٗبد أُٜ٘بط، 

أُوبهثبد اُج٤لاؿٞع٤خ أُؼزٔلح ك٢ ٓ٘بٛظ اُغ٤َ اُضب٢ٗ، صْ فزٔ٘بٙ ثبُزو٤٤ْ ك٢ ٓ٘بٛظ 

 اُضب٢ٗ، اُغ٤َ 

ٝهل عبء  اُلَٖ اُضبُش ػجبهح ٗوَ ٝرؾ٤َِ ُٔب ٛجن ك٢ ا٤ُٔلإ كٌبٕ ػ٘ٞاٗٚ   

" اعواءاد اُلهاٍخ ا٤ُٔلا٤ٗخ"،  ٝٛٞ ا٥فو اٗجضن ػ٘ٚ ػٖ٘و٣ٖ، األٍٝ : 

"اإلعواءاد أُٜ٘غ٤خ ُِلهاٍخ "،  ٝر٘بُٝ٘ب ٖٓ فالُٚ  ٓغبالد اُلهاٍخ ٝاُلهاٍخ 

خ اُزؼِْ اُزؼب٢ٗٝ، صْ ٗٔنعخ ُٖ٘ٞٓ ًزبة األٍب٤ٍخ اال ٢ٛٝ ٝرطج٤ن اٍزوار٤غ٤

اُِـخ اُؼوث٤خ ٍ٘خ أ٠ُٝ ٓزٍٜٞ ٝهواء ك٢ ٌٓٞٗبرٚ، ثبإلٙبكخ ا٠ُ هواءح ٓٞعيح ك٢ 

 ر٘ل٤ن اُزؼِٔبد .



ٝ فزٔ٘ب ك٢ األف٤و كهاٍز٘ب ثؼوٗ ُِ٘زبئظ أُزَٕٞ ا٤ُٜب ًؾِٕٞخ ُٔب عبء   

بد ٝاالهزواؽبد ك٢ ًَ ىا٣ٝخ ٖٓ ىٝا٣ب ٛنا اُجؾش، ثبإلٙبكخ ا٠ُ ثؼ٘ اُز٤ٕٞ

 ُزجلٝ كهاٍز٘ب ٓلزٞؽخ ُٖٔ أهاك ٖٓ اُجبؽض٤ٖ إٔ ٣ٞإِٜب.

ٝأفٚؼ٘ب كهاٍز٘ب ا٠ُ أُٜ٘ظ إُٞل٢ اُن١ هبّ ػ٠ِ ٕٝق اٍزوار٤غ٤خ  

اُزؼِْ اُزؼب٢ٗٝ ٝٓ٘بٛظ اُغ٤َ اُضب٢ٗ  ًَٝ ٓب ٣زؼِن ثٜٔب صْ رؾ٤َِ ٌَُ ػ٘بٕو 

 اُلهاٍخ.

ُٔواعغ ٝأُلٝٗبد، اُز٢ ًبٕ ُٜب ٝهل اٍز٘لٗب ك٢ كهاٍز٘ب ٛنٙ ػ٠ِ ػلك ٖٓ ا  

كٝه ًج٤و ك٢ ث٘بء ٓؼِٞٓبر٘ب، أٜٛٔب : "  االرغبٛبد اُؾل٣ضخ ك٢ رله٣ٌ اُؼِّٞ "، 

َُ٘بء ٓؾٔل أثٞ ػبمهح، " ٝٛوائن  اُزله٣ٌ اُؼبٓخ " ُزٞك٤ن أؽٔل  ٓوػ٢ ، ٝٓؾٔل 

بٛظ" ٝ ٓؾٔٞك  اُؾ٤ِخ، ٝ ٜٓ٘ظ اَُ٘خ األ٠ُٝ ٖٓ اُزؼ٤ِْ أُزٍٜٞ "اُِغ٘خ ا٤ُ٘ٛٞخ ُِٔ٘

 ك٤َُ أٍزبم اُِـخ اُؼوث٤خ َُِ٘خ أ٠ُٝ ٓزٍٜٞ، ٓؾلٞظ ًؾٞاٍ ٝ ٓؾٔل ثْٞٓبٛ.

ٝ هل ًبٕ ُجؾض٘ب ٤ٖٗت ٖٓ أُؼٞهبد ٛٞ األفو ًـ٤وٙ ٖٓ اُجؾٞس، ُؼَ  

أثوىٛب ًضوح أُواعغ ك٢ اُْن األٍٝ ٖٓ اُلهاٍخ ٝ ّجٚ ػلٜٓب ك٢ اُْن اُضب٢ٗ 

ًبٗذ أُواعغ ًض٤وح األٓو اُن١ ٕؼت  ٜٓ٘ب، ؽ٤ش اٗٚ ك٢ اٍزوار٤غ٤خ اُزؼِْ اُزؼب٢ٗٝ

ٝ ٤ًق ٗزٖوف ك٢ ٛنا؟ ٝ ٤ًق ٗٔيط أُبكح  !ػ٤ِ٘ب افز٤به ٓب ٗوزجَٚ ٖٓ ٛنا

ٓغ مُي ؽوٕ٘ب رؾو٤ن األٓبٗخ اُؼ٤ِٔخ. أٓب ثبَُ٘جخ ُٔ٘بٛظ  !أُؤفٞمح ٖٓ ٤ًِٜٔب؟

اُغ٤َ اُضب٢ٗ كْؾٜب أهٛو٘ب علا ٗظوا الٕ أُٞٙٞع عل٣ل، ٝ ؽل٣ضب ٓب ٛوػ ك٢ 

خ اُزوث٣ٞخ، ٛنا ٓب ككؼ٘ب ُالٍز٘غبك ثبُٜٔ٘بط ٗلَٚ ٝ اُٞص٤وخ أُواكوخ ٝ ك٤َُ اَُبؽ

 األٍزبم، ثبإلٙبكخ ا٠ُ ثؼ٘ أُوبالد ٝ األثؾبس أُٖـوح.

ٝ هجَ اُجلء أرولّ ثٌْو١ هلل اُٞاؽل األؽل، كٜٞ أُ٘بٕ اُن١ ال ٗؾ٢ٖ ػ٤ِٚ  

لك فضل هللا ٌؤتٌه من :) ذص٘بء، ٝاُن١ اٗؼْ ػ٢ِ ٣ٞٓب ٓب فلٓخ ًٜنٙ، ُوُٞٚ رؼب٠ُ

 .121ٌشاء و هللا ذو الفضل العظٌم (سورة الجمعة اآلٌة 

كما أتقدم بجزٌل الشكر و العرفان إلى من منحنً شرؾ تتوٌج مذكرتً  

ٝ اُز٢ ًبٗذ  –حفظه هللا  -باسمه كمشرؾ على بحثً هذا الدكتور "كوفً احمد" 

إلهّبكاد اُلًزٞهح ٢ُ ٍواعب أٗبه كهة ثؾض٢ ٝ ُْ رجقَ ػ٢ِ ثبُٖ٘بئؼ ٝ ا



"كو٣ؾ٢" ، ٝ ًنُي ٢ُ ػظ٤ْ اُْوف إٔ اٌّو األٍزبمح ثبُزؼ٤ِْ أُزٍٜٞ "عجٞه 

٤ٔ٣٘ٚ " ُلػٜٔب اُالٓز٘ب٢ٛ ٢ُ ٝا٠ُ ًَ اُيٓالء ٝ اُي٤ٓالد ٢ُ ك٢ ٓزٍٞطخ ٓقزبد 

ػجل هللا ثٞاك اُق٤و، ٝا٠ُ ٕل٣و٢ أُؾزوّ " ث٢٘ٛٞ ٓؾٔل " اُن١ أٓل٢ٗ ثبَُٔبػلح 

ٝ ا٠ُ ًَ ٖٓ ٍبٗل٢ٗ ٖٓ هو٣ت أٝ ٖٓ ثؼ٤ل، ٝ ا٠ُ ًَ اُيٓالء ٝ  ك٢ اٗغبى ٓنًور٢،

 اُي٤ٓالد ك٢ اُوَْ ٝ ٖٓ ٓقزِق اُزقٖٖبد.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يصطهحاخ ٔيفاٍْى : •

ٓبكاّ ؽل٣ض٘ب ك٢ ٛنا اُجؾش ٤ٌٍٕٞ ػٖ اُزؼِْ اُزؼب٢ٗٝ ًبٍزوار٤غ٤خ رؼ٤ٔ٤ِخ      

اُغ٤َ اُضب٢ٗ، ال ثل ٖٓ اُزؼو٣ظ أٝال ػ٠ِ ّوػ ػلك ٖٓ ؽل٣ضخ ك٢ ظَ ٓ٘بٛظ 

أُٖطِؾبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ اُز٢ رٖت ٝثـياهح ك٢ ٗلٌ أُٞٙٞع ٝمُي ُ٘ٚؼٌْ ك٢ 

 اُٖٞهح ُٝزؾل٣ل أكم ُلهاٍز٘ب ٛنٙ .

   Stratégie d'enseignementـ إسرزاذٍدٍح انرذرٌس :  1

 : ـ يفٕٓو اإلسرزاذٍدٍح

( Stratigieًِٔخ اٍزوار٤غ٤خ )  ـ نغح :
1

ْٓزوخ ٖٓ أٌُِخ ا٤ُٞٗب٤ٗخ "  » 

اٍزوار٤غ٤ًٞ " ٝرؼ٢٘ : كٖ ر٤َ٘ن اُوٟٞ اُؼٌَو٣خ ٝا٤َُب٤ٍخ ٝ االهزٖبك٣خ 

ٝأُؼ٣ٞ٘خ ك٢ ىٖٓ اُؾوة ثـ٤خ اؽواى اُٖ٘و، ٝكٖ اُقطٜ ٝاُؾوًبد اُؼٌَو٣خ ك٢ 

«أُؼوًخ 
2

ٝاهزٖود اٍزؼٔبالرٜب ػ٠ِ ا٤ُٔبك٣ٖ اُؼٌَو٣خ ، ٝاهرجٜ ٓلٜٜٞٓب  » 

«ثزطٞه اُؾوٝة 
3
  

٢ٛ كٖ اٍزقلاّ اٍُٞبئَ أُزبؽخ ُزؾو٤ن األؿواٗ، ٣ٝزلن اُغ٤ٔغ ػ٠ِ  ـ اصطالحا :

 أٜٗب روّٞ ػ٠ِ : 

 ـ افز٤به األٛلاف ٝرؾل٣لٛب . 1

 ـ ٝٙغ اُقطٜ اُز٘ل٤ن٣خ . 2

 ـ ر٤َ٘ن اُ٘ٞاؽ٢ أُزِٖخ ثٌَ مُي . 3

                                                 
ـ سعٌد علواش، معجم المصطلحات األدبٌة المعاصرة، مسرد بالمصطلحات العربٌة ـ   1

 .  294م (، ص  1985ه /  1445) 1الفرنسٌة، عرض وتقدٌم وترجمة دار الكتاب اللبنانٌة، ط 
د ) معجم لؽوي عصري رتبت مفرداته وفق حروفه األولى ( دار العلم ـ جبران مسعود، الرائ  2

 . 8م (، ص  1992) مارس  7للمبلٌٌن، ط 
ٌنظر ،عبد الحمٌد حسن عبد الحمٌد شاهٌن، استراتٌجٌات التدرٌس المتقدمة واستراتٌجٌات  ـ3

 .  22التعلم وأنماط التعلم ـ كلٌة األدب بدمنهور،جامعة اإلسكندرٌة، ص 

 
 



وف اإلٍزوار٤غ٤خ ٝػ٘ل ٓب اثزؼل اٍزؼٔبُٜب ػٖ أُغبالد اُؼٌَو٣خ إٔجؾذ رؼ »

ثؤٜٗب فطخ ٓؾٌٔخ اُج٘بء ٝٓوٗخ اُزطج٤ن ٣زْ ٖٓ فالُٜب اٍزقلاّ ًبكخ اإلٌٓبٗبد 

.«ٝاٍُٞبئَ أُزبؽخ ثطو٣وخ ٓض٠ِ ُزؾو٤ن األٛلاف أُوعٞح 
4
  

 يفٕٓو انرذرٌس : 

ب  انًعُى انهغٕي : ًٍ عبء ك٢ َُبٕ اُؼوة ٓبكح كهً: كهً اٌُزبة ٣لهٍٚ كه

ٝكهاٍخَ ٝكهاٍخ ٖٓ مُي ًؤٗٚ ػبٗلٙ ؽز٠ اٗوبك ُؾلظٚ ٝهل هوأ ثٜٔب : ٤ُٝوُٞٞا 

ٍَذ، ٤ُٝوُٞٞا كاهٍذ ، ٝه٤َ كهٍُذ هوأد ًزت أَٛ اٌُزبة ٝكهٍذ ماًورْٜ  كه

ػ٤ِي، ...ٝهوأ اثٖ اُؼجبً ٝٓغبٛل كاهٍذ ٝكَوٛب هوأد ػ٠ِ ا٤ُٜٞك ٝهوءٝا 

ٝكهٍذ اَُٞهح أ١ ؽلظزٜب .
5
  

: ػ٤ِٔخ رول٣ْ اُؾوبئن ٝأُؼِٞٓبد ٝأُلب٤ْٛ ُِٔزؼِْ كافَ اُلَٖ  انًعُى االصطالحً

اُلها٢ٍ، أ١  رلبػَ ث٤ٖ ػ٘بٕو اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ) أُؼِْ ٝأُزؼِْ ٝأُبكح اُلها٤ٍخ 

و ٤ٍوٝهح أٝ أُؼوكخ ( . ٣ٌٕٝٞ اُوٖل ٓ٘ٚ اؽلاس رـ٤٤و ك٢ ٍِٞى أُزؼِْ  ػج

رؼ٤ٔ٤ِخ   رؼ٤ِٔخ .
6
  

إٔ  Biddleُول رٚبهثذ ا٥هاء ؽٍٞ ٓلّٜٞ اُزله٣ٌ أٛٞ كٖ أّ ػِْ ؟ ٝهأ١         

اُزله٣ٌ كٖ كوبٍ : " اٗ٘ب ال ٣ٌٔ٘٘ب رؼو٣ق أٝ رؾل٣ل أٝ ه٤بً ًلبءح أُلهً ، ٝث٘بًء 

طوح ػ٠ِ مُي ك٘ؾٖ ال َٗزط٤غ إٔ ٗؼِْ اَٗبٗب إٔ ٣ٌٕٞ ٓلهٍب، كٜٞ آب ٓلهً ثبُل

أٝال ... أ١ إٔ اُزله٣ٌ ك٢ ٗظو " ث٤لٍ " كطوح ٝٓٞٛجخ، ٝال ٣ٌٖٔ ثؤ١ ؽبٍ ٖٓ 

األؽٞاٍ إٔ ٗؼِْ اَٗبٗب كٖ اُزله٣ٌ . ك٢ ؽ٤ٖ اػزجو عٞهط ثوإٝ إٔ اإلػلاك اُؼ٢ِٔ 

ٝا٢ُٜ٘ٔ ا٠ُ عبٗت أُٞٛجخ ٙوٝهح رلوٜٙب ٛج٤ؼخ اُزله٣ٌ، أ١ إٔ ػ٤ِٔخ اُزله٣ٌ 

ثٜنا أُلّٜٞ ٢ٛ ػِْ ٝٓٞٛجخ 
7
  

 
                                                 

 . 295ـ ٌنظر، سعٌد علوش، معجم المصطلحات األدبٌة، ص   4
 . 2445، دار الصادر ببٌروت، لبنان، 5، 6ـ ابن منظور، لسان العرب، مادة درس، الجزء  2
سهٌلة محسن كاظم الفتتبلوي، كفاٌتات التتدرٌس " المفهتوم والتتدرٌب واألداء "، دار الشتروق ـ  3

 . 16 للنشر والتوزٌع، عمان، األردن د، ت، ص
 . 1999ـ خٌر الدٌن هنً، لماذا ندرس باألهداؾ ؟، الجزائر  4

 

 



ام ال رٌل٢ أُٞٛجخ ٝؽلٛب ٝال أُؼوكخ ٝاإلُٔبّ ثوٞاػل اُزله٣ٌ ٢ٌُ رغؼَ ٖٓ       

اإلَٗبٕ  ٓلهٍب .
8
  

  Stratégie d'apprentissageيفٕٓو إسرزاذٍدٍح انرذرٌس : 

٢ٛ ٓغٔٞػخ ٖٓ األكٌبه ٝأُجبكة اُز٢ رز٘بٍٝ ٓغبٍ ٖٓ ٓغبالد أُؼوكخ  »

٘طِن ٗؾٞ رؾو٤ن أٛلاف، صْ رٖ٘غ أٍب٤ُت اإلَٗب٤ٗخ ثٖٞهح ّبِٓخ ٝ ٓزٌبِٓخ، ر

.«اُزو٣ْٞ أُ٘بٍجخ ُزؼوف ٓلٟ اٗغبؽٜب ٝرؾو٤وٜب ُألٛلاف اُز٢ ؽلكٛب ٖٓ هجَ 
9

 

  Apprentissageيفٕٓو انرعهى : 

 انًعُى انهغٕي : 

ػِٔٚ ا٢ُْء رؼ٤ِٔب كزؼِْ ، ٤ٌُٝ اُزْل٣ل ٛ٘ب ُِزٌض٤و ثَ ُِزؼل٣خ ٣ٝوبٍ أ٣ٚب »٣وبٍ :  

«رؼِْ ثٔؼ٠٘ أػِْ 
10
  

 انًعُى االصطالحً :

٣ُوٖل ثبُزؼِْ اُؼ٤ِٔخ اُز٢ ٣ُلهى اُلوك ثٜب ٓٞٙٞػب ٓب ٣ٝزلبػَ ٓؼٚ ... ػ٤ِٔخ ٣زْ  » 

«ثلِٜٚب اًزَبة أُؼِٞٓبد ٝأُٜبهاد ٝرط٣ٞو االرغبٛبد 
11
  

      

 

 

 

أ١ إٔ اُزؼِْ ٣زْ ثبهاكح أُزؼِْ ٝثبهجبُٚ ػ٠ِ ٓٞٙٞع ٓب ثٖٞهح ا٣غبث٤خ      

َبة أُٜبهاد ٝٓؾبُٝخ رط٣ٞوٛب، ٝثنُي ٣َزٔو اُزؼِْ ٖٓ أُٜل ٝاُـوٗ ٓ٘ٚ اًز

 ا٠ُ اُِؾل كٜٞ ال ٣زو٤ل ثيٓبٕ ٝال ٌٓبٕ .

                                                 
 . 1999ـ خٌر الدٌن هنً، لماذا ندرس باألهداؾ ؟، الجزائر  8
ـ عبد الرحمن الهامشً ، علً حسن الدلدمً، استراتٌجٌات حدٌثة فً فن التدرٌس، دار  9

 . 16م ، ص  2448،  1الشروق للنشر والتوزٌع ط 
 . 454، ص 1984ـ عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربً،   3
ـ عطا هللا أحمد، أسالٌب وطرائق التدرٌس فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة، دٌوان المطبوعات   4

 . 23، 21ص  2446الجامعٌة، الجزائر، 

 
 



٣ٝنًو ػطب هللا أؽٔل ٓغٔٞػخ ٖٓ ا٥هاء ثوُٞٚ : ٣ؼوف اُٖبُؼ ٓؾٔل ػ٢ِ أثٞ       

عبكٝ اُزؼِْ ثؤٗٚ رـ٤و ك٢ اَُِٞى صبثذ َٗج٤ب، ٗبعْ ػٖ أُٔبهٍخ ٝاُقجوح ك٢ اُلوك 

 ص٤وا ثبُج٤ئخ االعزٔبػ٤خ ٝاُطج٤ؼ٤خ ٝاُؼبٛل٤خ اُز٢ ٣زْ ك٤ٜب اُزؼِْ .ٝرؤ

ٝأٓب  ٓؾٔل ػ٢ٙٞ ث٢ٗٞ٤َ ٝك٤َٖ ٣ب٤ٍٖ اُْب٢ٛ ك٤و٣بٕ ثؤٗٚ اُؼ٤ِٔخ اُؼٖج٤خ   

 اُلاف٤ِخ أُلوٝٗ ؽلٝصٜب ػ٘ل ؽلٝس رـ٤و ك٢ األكاء ٤ٌُ ٗبرغب ػٖ اُ٘ٔٞ أٝ اُزؼت 

رزلن اُزؼو٣لبد اَُبثوخ إٔ اُزؼِْ ٛٞ رـ٤٤و ك٢ اَُِٞى ٍٞاء اهرجٜ ٛنا اُزـ٤و         

ثبُج٤ئخ االعزٔبػ٤خ أٝ ثبُج٘بء أُؼوك٢ ُِلوك ، ؽ٤ش رلفَ ٓزـ٤واد عل٣لح ك٢ ًٍِٞٚ 

ٝمُي ٍٛٞ ٓلح اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .
12
  

 Stratégie d'apprentissageـ إسرزاذٍدٍح انرعهى انرعأًَ : 3

coopératif  
 

اُزؼِْ اُزؼب٢ٗٝ ٛٞ اؽلٟ ٛوم اُزله٣ٌ اُز٢ عبءد ثٜب اُؾوًخ اُزوث٣ٞخ  »      

أُؼبٕوح ٝاُز٢ أصجزذ اُجؾٞس ٝاُلهاٍبد أصوٛب اال٣غبث٢ ك٢ اُزؾ٤َٖ اُلها٢ٍ 

ُِطِجخ ٣ٝوّٞ ػ٠ِ رو٤َْ اُطِجخ ا٠ُ ٓغٔٞػبد ٕـ٤وح رؼَٔ ٓؼب ٖٓ أعَٔ رؾو٤ن 

ٛلف أٝ أٛلاف رؼِْٜٔ اُٖل٢ ) ... ( ٝٓب عبء ثٚ ٛٞ ا٣غبك ٤ٌِٛخ ر٘ظ٤ٔ٤خ ُؼَٔ 

ٓغٔؼخ اُطِجخ، ثؾ٤ش ٣٘ـٌٔ ًَ أػٚبء أُغٔٞػخ ك٢ اُزؼِْ ٝكن أكٝاه ٝاٙؾخ 

«ٝٓؾلكح ٓغ اُزؤ٤ًل إٔ ًَ ػٚٞ ك٢ أُغٔٞػخ ٣زؼِْ أُبكح اُزؼ٤ٔ٤ِخ 
13
  

      

 

ؼْٜٚ ػ٠ِ اُطبُٝخ ٗلَٜب ٤ُزؾلصٞا ٓغ مُي إٔ اُزؼبٕٝ ٤ٌُ عًِٞ اُطِجخ ثغبٗت ث »

ثؼْٜٚ ك٢ أص٘بء ه٤بْٜٓ ثبٗغبى رؼ٤٤٘برْٜ اُلوك٣خ، ٝ اُزؼبٕٝ ٤ٌُ ر٤ٌِق أُغٔٞػخ 

ٖٓ اُطِجخ ثبػلاك روو٣و ؽ٤ش ٣وّٞ ٛبُت ثٌَ اُؼَٔ، ٝ ٣ٚغ اُطِجخ ا٥فوٕٝ 

 أٍٔبئْٜ ػ٠ِ اُزوو٣و ثؼل اٗغبىٙ، ٝ اُزؼبٕٝ أًضو ثٌض٤و ٖٓ ًٕٞ اُطبُت هو٣جب ٖٓ

                                                 
 . 25والرٌاضٌة، ص ـ عطا هللا أحمد، أسالٌب وطرائق التدرٌس فً التربٌة البدنٌة   12
،       2توفٌق أحمد مرعً، طرائق التدرٌس العامة، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، ط ـ   13

 . 84م،ص  2445ه ـ 1425
 



ِٛجخ آفو٣ٖ عَل٣ب أٝ ٓ٘بهْخ ٓبكح رؼ٤ٔ٤ِخ ٓغ ِٛجخ آفو٣ٖ، أٝ أُْبهًخ ك٢ ٓبكح 

 رؼ٤ٔ٤ِخ ث٤ٖ اُطِجخ، ٝمُي ثبُوؿْ ٖٓ ًَ ٖٓ ٛنٙ األٓٞه ْٜٓ ك٢ اُزؼ٤ِْ اُزؼب٢ٗٝ .

ٝاُزؼِْ اُزؼب٢ٗٝ ٛٞ اٍزوار٤غ٤خ رؼ٤ٔ٤ِخ ٣غت ر٘ل٤نٛب ػ٠ِ ع٤ٔغ َٓزٞا٣بد اُٖلٞف 

 «زؼ٤ٔ٤ِخ ٝك٢ ٓقزِق ٤ٓبك٣ٖ أُبكح اُ
14

 

 ـ َشؤج ٔذطٕر انرعهى انرعأًَ : 4

روعغ ثلا٣بد ظٜٞه اُزؼِْ اُزؼب٢ٗٝ ا٠ُ ٜٗب٣خ اُووٕ اَُبكً ػْو ٤ٓالك١ ػ٘لٓب  »

ـ  john Amos Comenins   (1592اهزوػ  "عٕٞ آًٞ ٤٘٤ًًٓٞٞ " 

( إٔ اُزال٤ٓن ٣َزل٤لٕٝ ٖٓ فالٍ اُزله٣ٌ ، اُزؼِْ ػٖ األفو٣ٖ ، صْ ظٜو ك٢  1670

ِزوا ك٢ أٝافو اُووٕ اَُبثغ ػْو ػ٠ِ ٣ل ًَ ٖٓ عٞى٣ق الٌَٗزو ٝ اٗلهٝث٤َ اٗغ

Joseph Lancaster and Andrewbell  ِْػ٘لٓب اٍزقلٓب ٓغٔٞػبد اُزؼ

«اُزؼب٢ٗٝ ثٖٞهح ٝاٍؼخ 
15
  

ٝك٢ أٝافو اُووٕ اُضبٖٓ ػْو ٤ٓالك١ رْ اٍزقلاّ أُغٔٞػبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ اُزؼب٤ٗٝخ  »

غ ، صْ ٗوِذ اُلٌوح ا٠ُ اُٞال٣بد أُزؾلح األٓو٤ٌ٣خ ػ٘لٓب ك٢ ثو٣طب٤ٗب ػ٠ِ ٗطبم ٝاٍ

 ، 

   

 

 

 

اُز٢ رزجغ ٛنا األٍِٞة ك٢ ٓل٣٘خ  Lancastarianاكززؾذ ٓلاهً ال٤ٌَٗبٕ  

ّ ( ٝمُي إلكٓبط األه٤ِبد أُقزِلخ ك٢ أُغزٔغ األٓو٢ٌ٣،  ٣ٞ٤ٗ1806ٞهى ػبّ ) 

اُزؼِْ اُزؼب٢ٗٝ ك٢ ٝك٢ أٝائَ اُووٕ اُزبٍغ ػْو ًبٕ ٛ٘بى رو٤ًي ه١ٞ ػ٠ِ 

                                                 
 . 85ـ توفٌق أحمد مرعً، طرائق التدرٌس العامة، ص  14
ـ ظبٌة سعٌد السلٌطً، تدرٌس النحو العربً فً ضوء االتجاهات الحدٌثة، تقدٌم حسن   15

 . 212م، ص  2442ه ـ  1423، 1شحاتة، دار المصرٌة اللبنانٌة، ط



  parker أُلاهً األٓو٤ٌ٣خ، ٝهل ٛٞه كٌوح اُزؼِْ اُزؼب٢ٗٝ اُزطج٤و٢ اُؼبُْ ثبهًو 

«ّ (  1880ـ  1870) 
16
  

)  Fredrick Heirbartٝهل أثوىد عٜٞك أُلٌو األُٔب٢ٗ كوكه٣ي ٛبهثود  » 

ّ ( اُزؤ٤ًل ػ٠ِ اَُِي اُزؼب٢ٗٝ، ٝاهزوػ إٔ ٣ٌٕٞ اُلَٖ ٓؼٔال  1776ـ  1841

«ُِل٣ٔووا٤ٛخ، ٝ االٍزوٖبء ٝؽَ أٌُْالد ث٤ٖ األكواك 
17
  

ٝاُزؼِْ اُزؼب٢ٗٝ ٛٞ اٍزوار٤غ٤خ ؽل٣ضخ ٕٔٔذ ٝافزجود ٝظٜود آ صبهٛب ك٢ ًض٤و  »

٣لٍ ػ٠ِ إٔ ُٚ أصبه  ٖٓ األثؾبس ٝاُلهاٍبد ٓ٘ن اَُجؼ٤٘بد ؽز٠ ٣ٞٓ٘ب ٛنا، ٝٛنا

«ا٣غبث٤خ ػ٠ِ ًَ أُواؽَ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝأَُز٣ٞبد اُؼ٤ِٔخ ٝأُغبالد أُقزِلخ 
18
  

 ـ يُاْح اندٍم انثاًَ :  5

 اندٍم : 

اُغ٤َ، ًَ ٕ٘ق ٖٓ اُ٘بً، اُزُوُى: ع٤َ، ٝا٤ُٖٖ، ع٤َ، ٝاُؼوة: ع٤َ، :نغح

 ْ : ع٤َ ع٤الٕ. ٝعٔؼٚ أع٤بٍ ،ٝع٤الٕ : ع٤َ ٖٓ أُْو٤ًٖ فِق اُل٣ِْ، ٣ٝوبٍ ُٜ

ٛٞ ٓوؽِخ اُزؼبهت اُطج٤ؼ٤خ ٖٓ أة ا٠ُ اثٖ ، ٣ٝؼوف رو٤ِل٣ب ػ٠ِ أٗٚ  اصطالحا :

 ٍ٘خ . 33"ٓزٍٜٞ اُلزوح اُي٤٘ٓخ ث٤ٖ ٝالكح ا٥ثبء ٝٝالكح أث٘بئْٜ " ٝٓلح اُغ٤َ 

 

 

 

 Levyـزؼلك ٛنٙ اُ٘ظو٣خ ُِؼبُْ اُو٢ٍٝ ك٤غٞر٢ٌَ ) يفٕٓو اندٍم انثاًَ : 

gotsxy ث٘بئ٤خ اعزٔبػ٤خ صوبك٤خ، ٝروًي ػ٠ِ اُزؼِْ ٤ًٝل٤برٚ، كبُلوك  ( ٢ٛٝ ٗظو٣خ

٣ج٢٘ أُؼ٠٘ ٖٓ فالٍ االؽزٌبى اال٣غبث٢ ثبُج٤ئخ ٝػ٘بٕوٛب .
19

 

                                                 
  Kadwng@hotmi. Comـ خالد المطهر العروانً، عبد الرزاق األشول، التعلم التعاونً   16

 . 11، ص 2449، 
 .  213درٌس النحو العربً فً ضوء االتجاهات الحدٌثة، ص ـ ظبٌة سعٌد السلٌطً، ت 2
 . 214ـ المرجع نفسه، ص  3

 
ـ قوٌدر شنات، صالح ؼٌلوس، سلٌمان بوراس، ٌوم دراسً بعنوان: مناهج الجٌل الثانً   19

 . 2417/  42/  14لتعلٌم اللؽة العربٌة فً الجزائر ت : 



روّٞ ٛنٙ أُ٘بٛظ ػ٠ِ ٓجلأ أُوبهثخ اُْبِٓخ " ا٠ُ رورٌي ػ٠ِ اٍزقلاّ       

  أُٞٙٞع ٗلَٚ ك٢ أْٗطخ ٓقزِلخ ٝٝكوب ُق٤ٕٖٞبد ًَ ْٗبٛ، ًٔب أٜٗب رلكغ

أُزؼِْ ا٠ُ اًزَبة ًلبءاد " رور٤ت األكٌبه ، ٝاُزؾ٤َِ ٝاالٍز٘زبط ( ك٢ األْٗطخ 

اُزؼ٤ٔ٤ِخ ثطو٣وخ رقلٓٚ ك٢ ؽ٤برٚ أَُزوج٤ِخ، ٝرَٔؼ ثبهؾبّ أُزؼِْ ك٢ اُؾ٤بح 

أُله٤ٍخ ٝاالعزٔبػ٤خ، ٝرزغَل ٖٓ فالٍ ِٓٔؼ اُزقوط ُٔزؼ٢ِٔ اَُ٘خ األ٠ُٝ 

 زٍٜٞ .ٝاُضب٤ٗخ اثزلائ٢ ٝاَُ٘خ األ٠ُٝ ٓ

الٕ ٛنٙ ٓ٘بٛظ اُغ٤َ اُضب٢ٗ رؾلك ثبُزله٤ن ٤ٓلإ اُزؼِْ ٝا٠َُٔٔ ة: ) أُوطغ     

اُزؼ٢ٔ٤ِ ( اُن١ ًبٕ ك٢ أُ٘بٛظ اَُبثوخ ٠َٔ٣ " أُؾٞه "، ٝك٤ٜب رْ رؾل٣ل 

أُٖطِؾبد ٝرٞؽ٤ل أُؼبهف ٝاٌُلبءاد أُوٕٞكح ٌَُ ٓوطؼ٢ رؼ٢ٔ٤ِ .
20
  

 : ذعارٌف تٍذاغٕخٍا انًقارتح تانكفاءاخ

 أٔال : يفٕٓو انثٍذاغٕخٍا : 

" ٝرؼ٢٘ ػِْ "  ٢ٛGogie ًِٔخ ٖٓ إَٔ ٣ٞٗب٢ٗ رزٌٕٞ ٖٓ ٓوطؼ٤ٖ ٛٔب : " 

Péda  " ٝرؼ٢٘ اُطلَ ، ٝػ٘ل عٔغ أُوطؼ٤ٖ ٗزؾَٖ ػ٠ِ ًِٔخ "Pédagogie 

" ٣ٖجؼ أُؼ٠٘ اٌُبَٓ ُِٖٔطِؼ ٛٞ " ػِْ روث٤خ اُطلَ "
21
  

 

 

: كبٕ ٓؼ٘بٙ ٛٞ االهزواة ٖٓ اُؾو٤وخ   Approche يفٕٓو انًقارتح: ثاٍَا :

أُطِوخ ٤ٌُٝ إٍُٞٞ ا٤ُٜب ألٕ أُطِن أٝ اُٜ٘بئ٢ ٣ٌٕٞ ػ٘ل ٓؾلك ك٢ أٌُبٕ 

 ٝاُيٓبٕ ًٔب أٜٗب ٖٓ عٜخ فطخ ػَٔ أٝ اٍزوار٤غ٤خ ُزؾو٤ن ٛلف ٓب .

: كبُٔوٖٞك ثٚ ٛٞ ٓغٔٞع أُؼبهف  Compétence ثانثا :يفٕٓو انكفاءج:

لٓغخ ماد ٝٙؼ٤خ كاُخ ٝاُز٢ رَٔؼ ثبٗغبى ٜٓٔخ أٝ ٝاُولهاد ٝأُٜبهاد أُ

 ٓغٔٞػخ ٖٓ أُٜبّ أُؼولح .
                                                                                                                                            

 ـ المرجع نفسه. 2
ـ إكزافًٌ روجٌرس، المقاربة بالكفاءات، المدرسة الجزائرٌة، الدٌوان الوطنً للمطبوعات  3

 . 34، ص 2446المدرسٌة الجزائرٌة، 

 
 



ـ ك٢ ؽ٤ٖ ٣٘ظو ا٠ُ اٌُلبءح ربهح أفوٟ ا٠ُ آٌب٤ٗخ أٝ اٍزؼلاك م٢٘ٛ ؿ٤و ٓالئْ ٖٓ 

ٛج٤ؼخ مار٤خ ّٝق٤ٖخ رزٖٚٔ اٌُلبءح ؽَٖ اُلْٜ. 
22

 

اٌُلبءح ( ك٢ اُِـخ اُزؾل٣ل اُِـ١ٞ ُٖٔطِؼ اٌُلبءح : ٝال ثؤً إٔ ٤ْٗو ا٠ُ ٓؼ٠٘ ) 

 اُؼوث٤خ ٝاُن١ ٣ٞهك رؼو٣لٜب ٛٞ اثٖ ٓ٘ظٞه ك٢ َُبٕ اُؼوة .

ؽ٤ش ٣وٍٞ : " هبٍ ؽَبٕ اثٖ صبثذ :  ٝهٝػ اُولً ٤ٌُ ُٚ ًلبء ، أ١ عجو٣َ       

ػ٤ِٚ اَُالّ ٤ٌُ ُٚ ٗظ٤و ٝال ٓض٤َ، ٝاٌُقء : اُ٘ظ٤و ، ًٝنُي اٌُلبء، ٝأُٖله :  

ُْٝ ٣ٌٖ ُٚ  Ѻَب١ٝ : ٣وٍٞ رؼب٠ُ : ) ُْ ٣ِل ُْٝ ٣ُٞل اٌُلبءح ٝاٌُلبءح : اُ٘ظ٤و ٝأُ

 .  4ـ  3( ـ اإلفالٓ  Ѻًلئا أؽل 

٣ٝوبٍ ًلؤد اُوله ٝؿ٤وٛب : اما ًججزٜب ُزلوؽ ٓب ك٤ٜب ، اٌُلبءح : اُقلّ اُن٣ٖ ٣وٕٞٓٞ   

ثبُقلٓخ ، عٔغ ًبف ، ًٝل٠ اُوعَ ًلب٣خ ، كٜٞ ًبف ، اما هبّ ثبألٓو.
23
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رزؼلك أٍب٤ُت اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ ٝكن رؼلك ٓؾبٝه اٛزٔبّ اُوبئ٤ٖٔ ػ٠ِ اُؼ٤ِٔخ    

اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝرزطٞه ٛنٙ األٍب٤ُت رجؼب ُزطٞه ؽبٍ اُج٤ئخ أُؼبٕوح، ُٝؾبهب ثوًت 

اُزولّ اُزٌُ٘ٞٞع٢، ٝك٢ ٓؼزوى ٛنا اُزؼلك ٝاُزـ٤و ثٔقزِق كٝه أُؼِْ ٝأُزؼِْ ك٢ 

رو٤ًي االٛزٔبّ ٖٓ ػ٠ِ أُؼِْ  ٝأُٜ٘ظ ا٠ُ اُزو٤ًي اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ، ؽ٤ش اٗزوَ 

ػ٠ِ أُزؼِْ مارٚ ثبػزجبه أُ٘زظ أُقوط األٍب٢ٍ أٝ اُٞؽ٤ل  ُِ٘ظبّ اُزؼ٢ٔ٤ِ، ٖٝٓ 

ٛ٘ب ظٜود اُؾبعخ ا٠ُ رطج٤ن ٓب ٠َٔ٣ " ثبُزؼِْ اُْٜ٘ " ٝٛٞ أٍِٞة رؼِْ ٓؾٞه 

 رو٤ًيٙ األٍب٢ٍ ٛٞ أُزؼِْ ٝٓب ٣وّٞ ثٚ ٖٓ أْٗطخ .

 رعهى انُشظ ٔإسرزاذٍدٍاذّ :/ ان 1

ٝٛٞ كَِلخ روث٣ٞخ رؼزٔل ػ٠ِ ا٣غبث٤خ أُزؼِْ ك٢  » ـ يفٕٓو انرعهى انُشظ : 1/  1

أُٞهق اُزؼ٢ٔ٤ِ، ٝرَْٔ ع٤ٔغ أُٔبهٍبد اُزوث٣ٞخ ٝاإلعواءاد اُزله٤َ٣خ اُز٢ 

رٜلف ا٠ُ رلؼ٤َ كٝه أُزؼِْ ٝرؼظ٤ٔٚ ؽ٤ش ٣زْ اُزؼِْ ٖٓ فالٍ اُؼَٔ ٝاُجؾش 

ة ٝاُزغو٣ت، ٝاػزٔبك أُزؼِْ ػ٠ِ مارٚ ك٢ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ أُؼِٞٓبد ٝاًزَب

  24«أُٜبهاد 

 وهو طرٌقة تدرٌس تشرك المتعلمٌن فً عـمل أشٌاء تجبرهم عـلى التفكٌر فٌما »

  25.«ٌتعلمون 

وتدخل تحت التعلم النشط استراتٌجٌات عدة ـ استراتٌجٌات التعلم النشط :  2/ 1

 نذكر منها: 

 ) سنفصل فٌها الحقا ( . إستراتٌجٌة التعلم التعاونً : •

 

 

                                                 
عبد الحمٌد حسن شاهٌن، استراتٌجٌات التدرٌس المتقدمة واستراتٌجٌات التعلم، مناهج ـ  24

 . 143م، ص  2411ـ  2414وطرق التدرٌس، كلٌة األدب بدمهمنور جامعة اإلسكندرٌة،
الرٌاضٌات وتعلمها، خاص لمقرر طرق ـ أحمد السٌد، عن استراتٌجٌات معاصرة فً تعلٌم  2

 تدرٌس الرٌاضٌات، "أحمد السٌد " ص )..( .
 
 



المحادثة التً تدور  »وٌعرفها فخري رشٌد خضر ب  إستراتٌجٌة المناقشة : •

بٌن المعلم وتبلمٌذه حول موضوع الدرس، فٌثٌر المعلم مسؤلة ما، ومن ثم ٌتبادل مع 

طبلبه األسئلة واألجوبة ، وٌكون الهدؾ منها شرح الدرس وتوضٌحه، والمناقشة 

سؤلة من المسائل ودراستها درسا فً أحسن صورها اجتماع عدة من العقول حول م

 منظمة بقصد الوصول إلى المسؤلة . 

و هو عمل مشترك بٌن عقلٌن أو أكثر ٌقدم فٌه كل طرق رأٌه بحرٌة تامة، 

  26«لٌصل فً النهاٌة مع الطرؾ اآلخر إلى اتفاق حول قضٌة معٌنة 

هو موقؾ  » :  Stratégie de remue méningeالعصف الذهنً إستراتٌجٌة

تعلٌمً ٌستخدم من أجل تولٌد أكبر قدر من األفكار للمشاركٌن فً حل مشكلة 

مفتوحة خبلل فترة زمنٌة محددة فً جو تسوده الحرٌة و األمان بعٌدا عن التقٌٌم و 

النقد، وهو موقؾ ٌخلو من إصدار أحكام على اآلخرٌن، ٌكون تعاونٌا، وتقٌٌده 

ت الكاملة وتحفٌز إبداع لحل مشكلة باستخدام مجموعة من القواعد لتولٌد الطاقا

 27«العقل ٌإدي إلى وضع بدائل حلول جدٌدة     ونافعة.

أما عن أصل كلمة عصؾ ذهنً ) حفر أو إثارة أو إمطار للعقل ( فؤنها تقوم على  »

تصور حل للمشكلة على أنه موقؾ به طرفان ٌتحدى أحدهما األخر ، العقل البشري 

المشكلة التً تتطلب لحل من جانب أخر وال بد للعقل من ) المخ ( من جانب و

االلتفاؾ حول المشكلة والنظر إلٌها من أكثر من جانب و محاولة تطوٌقها واقتحامها 

   28«بكل الحٌل الممكنة 

 

 

                                                 
ـ فخري رشٌد خضر، طرائق تدرٌس الدراسات االجتماعٌة، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع   26

 . 183ه ( ص  1426م ـ  2446)  1والطباعة،  ط 
 . 222ـ المرجع نفسه ، ص 2
ـ ٌحى محمد بنهان، العصؾ الذهنً وحل المشكبلت، دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع،  3

 . 19، ص  2448األردن  ط ـ العربٌة ـ 

 
 



إحدى استراتٌجٌات التدرٌس Stratégie des rôle إستراتٌجٌة لعب األدوار : 

ٌتقمص فٌه كل متعلم من المشاركٌن فً التً تعتمد على محاكاة موقؾ واقعً، 

النشاط أحد األدوار، وٌتفاعل مع اآلخرٌن فً حدود عبلقة دوره بؤدواره، وقد 

ٌتقمص المتعلم دور الشخص أو شًء أخر، وتعتبر من طرائق التً أفرزها العصر 

الحدٌث وما لحقه من تؽٌٌر وتطور سرٌع فً التكنولوجٌا االتصاالت وتعدد وسائل 

: من مسموعة ومرئٌة ومكتوبة والن هذه الطرٌقة تقوم على تمثٌل المادة  اإلعبلم

العلمٌة، فٌها ما ٌجذب الطالب وٌثٌر اهتمامه، وهً أسلوب ٌستخدم الكتساب 

مهارات حٌاتٌة معٌنة، ٌقوم الدارسون فٌها بتمثٌل أدوار محددة فً شكل حوار 

تحدٌد أهداؾ معٌنة فً إطار  تمثٌلً ) سٌنارٌو (، وذلك لمحاكاة الواقع وصوال إلى

  29«معاٌٌر محددة 

 Stratégie de résolution de problèmesإستراتٌجٌة حل المشكالت : 

هً نتاج تعلٌمً  ٌتمثل فً اكتساب الطلبة مهارات عقلٌة  علٌا، كما أنه عملٌة  » 

تستخدم كطرٌقة من طرق التدرٌس الؽٌر مباشرة  فً معظم المواد الدراسٌة، 

وبشكل خاص فً العلوم والرٌاضٌات والدراسات االجتماعٌة بحٌث تقوم على 

ة ومن خبلل العمل على حل مشكبلت حٌاتٌة واقعٌة ترتبط بموضوع الوحدة الدراسٌ

  30 «هذه المشكبلت 

وتتناول هذه الطرٌقة حل الموقؾ الصعب الذي ٌواجه الطالب فً مسٌرة القراءة  »

  31«أو        الفهم 

 

                                                 
ـ نعمان عبد السمٌع سولً، المرشد المعاصر إلى أحدث طرائق التدرٌس وفق معاٌٌر المناهج  29

 . 44، د , س . ط .ص 1ق، ط الدولٌة ، دار العلم واإلٌمان للنشر والتوزٌع ـ  د سو
ـ فرٌد كمال أبو زٌنة، النموذج االستقصائً فً التدرٌس والبحث وحل المشكبلت، دار وائل  2

 . 241م، ص  2411، 1للنشر والتوزٌع، ط 
ـ سناء محمد أبو عاذرة، تنمٌة المفاهٌم العلمٌة ومهارات عملٌات التعلم، دار الثقافة للنشر  3
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  stratégie d 'auto- apprentissageإستراتٌجٌة التعلم الذاتً : 

اإلستراتٌجٌة ٌستطٌع وهً إستراتٌجٌة تتمركز حول المتعلم وباستخدام تلك 

المتعلم أن ٌتعلم وفق خطوه الذاتً، ولما ٌتبلءم مع قدراته وخبراته وحاجاته ومن 

 أسالٌب التعلم الذاتً :

 أ ـ أسلوب المدلوالت .   

 ب ـ أسلوب الحقائب التعلٌمٌة .  

 ج ـ أسلوب التعلٌم المصؽر .  

 د ـ أسلوب التعلم بالحاسب اآللً .  

فً هذه اإلستراتٌجٌة ٌسعى بذاته نحو تحقٌق المعرفة أي أن المتعلم   

  32«وبلوؼها، والسعً المكثؾ نحو البحث والتقصً واالكتشاؾ 

  stratégie d' apprentissage coopératif  :ماهٌة التعلم التعاونً/  2

ٌوجد ثبلثة أنواع من التعلٌم هً: التعلم الفردي ومفاده " كل منا ٌعمل  »

بمفرده لتحقٌق هذا الهدؾ"  والتعلم التنافسً ومفاده " أن أنجو أنا أنت تؽرق، أنا 

اؼرق أنت تنجو "  والتعلم التعاونً ومفاده " نؽرق معا أو ننجوا معا " ولهذا 

 نذكر منها :   33«األخٌر تعرٌفات عدٌدة 

      

 

( التعلم التعاونً بؤنه طرٌقة لتنظٌم الصؾ، ٌعمل  Sherman2000ٌعرؾ)  »  

فٌها الطبلب داخل فرق تعلٌمٌة، بحٌث ٌعتمد التبلمٌذ على بعضهم البعض، 

وٌشاركون بقدر متساو فً العمل، وٌكون كل تبلمٌذ مسإوال عن عمله الخاص، وله 

                                                 
ـ ٌنظر،صبلح الدٌن عرفة محمود، أفاق التعلٌم الجٌد فً مجتمع المعرفة  رإٌة لتنمٌة   32

المجتمع العربً وتقدمه، كلٌة التربٌة، جامعة حلوان، عبل الكتب للنشر والتوزٌع، القاهرة، ط 
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نتقل من مجموعة إلى أخرى، ٌنصت حرٌة الفحص واالستقصاء، أما المعلم ... فٌ

 34 «لحدٌث التبلمٌذ، وٌطرح األسئلة، وٌوجه العمل نحو الهدؾ المنشود.

و التعلم التعاونً أسلوب فً التدرٌس ٌقوم على تقسٌم الطلبة إلى مجموعات     

صؽٌرة تشكل كل مجموعة من اثنٌن إلى خمسة طبلب ؼٌر متجانسٌن فً 

به، ال ٌتم انجاز العمل إال إذا قام بهذا الدور، فالفرد التحصٌل، ولكل منهم دور ٌقوم 

فً الجماعة ٌتحمل مسإولٌة عمله وعمل الجماعة ، وبالتالً ال ٌنجح عمل 

الجماعة، وال تتحقق أهدافها إال إذا اكتسب أعضاإها مهارات العمل التعاونً 

التشاركً. 
35

 

واالنتباه لمساعدة الطبلب هو إستراتٌجٌة صفٌة تستخدم لزٌادة الدافعٌة  »    

فً تنمٌة مفهوم إٌجابً لهم وللطبلب واآلخرٌن وتزوٌدهم بالوسائل البلزمة للتفكٌر 

   36«الناقد وحل المشكبلت وتشجٌعهم على المشاركة الكتساب المهارات .

إذن نستخلص من التعرٌفات السابقة أن التعلم التعاونً هو االستخدام    

عات الصؽٌرة المتكونة من جملة المتعلمٌن ، ذوي القدرات التعلٌمً الموحد للمجمو

الذهنٌة المتفاوتة أي هناك التلمٌذ الممتاز والجٌد وهناك متوسط المستوى والتلمٌذ 

 بطًٌء االستٌعاب ، بحٌث 

 

ٌعمل الطبلب مع بعضهم البعض و ٌتبادلون اآلراء والمعارؾ إلى أقصى 

المنافسة الشرٌفة على بلوغ المعرفة حد ممكن، بحٌث تنؽرس فٌهم  روح العمل و

الحقة كما أن التعلم التعاونً ٌقوي الصلة بٌن الطبلب ، وٌبعث فٌهم روح المسإولٌة 

                                                 
ـ رفعت محمود بهجت محمد، التعلم االستراتٌجً، مدخل مقترح لخفز التفكٌر العلمً، عالم   34
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. فً التعلم التعاونً ٌقوم الطبلب بدورٌن متكافئٌن ٌإكدان نشاطه وهما : دور 

 التدرٌس والتعلٌم فً آن واحد . 

ٌة التعلٌمٌة ٌزٌد التحصٌل وتإكد األبحاث أن النمط التعاونً فً العمل

 الدراسً واإلنتاجٌة، والدفاعٌة للتعلم والعبلقات االجتماعٌة بٌن الطبلب .

 / متى ٌكون التعلم تعاونٌا : ) عناصر التعلم التعاونً (  3

ٌكون التعلم تعاونٌا إذا ما توفرت فٌه العناصر ) السمات / والمقاومات (    

 التالً : 

  Positive Interdependenceالعنصر األول االعتماد االٌجابً المتبادل :  •

نعلم أن لعبة كرة القدم ، هناك احتمال اٌجابً متبادل بٌن أفراد الفرٌق     

الواحد ، الكل ٌتشارك فً مجهود بؽٌة إحراز األهداؾ وال أحد من البلعبٌن ٌكون 

دركون هذا األمر ومن ثم ٌتكاتفون مسإوال وحده عن إحراز األهداؾ، فهم جمٌعا ٌ

فً ذلك ، والحارس قد ٌمرر الكرة للظهٌر األسٌر الذي بدوره ٌمررها إلى قلب 

الدفاع الذي قد  ٌمررها إلى قلب الهجوم ومنها إلى الجناح األٌمن الذي قد ٌعٌدها 

إلى قلب الهجوم وقد ٌقذفها نحو المرمى الخصم وٌحرز هدفا وٌفرح جمٌع أفراد 

37«ق .الفرٌ
) ...( كذلك فً التعلم التعاونً، البد أن ٌتكاثؾ الجمٌع من أجل التعلم  

من خبلل االعتماد االٌجابً المتبادل ، بحٌث ال ٌكن بٌنهم شخص أو أكثر اتكالٌا 

على ؼٌره فً أثناء التعلم وإنما الكل ٌشارك بدوره فً ذلك ٌتحقق  النجاح  للجمٌع 

لمجموعة  بفكر االعتماد االٌجابً المتبادل، وبذلك ٌعد ترسٌخ شعور أفراد ا
38
  

 

امرأ فً ؼاٌة األهمٌة إحداث تعلم تعاونً حقٌقً ، ذلك ألن االعتماد االٌجابً   

المتبادل هو الذي ٌجعل أعضاء المجموعة ٌشمرون عن سواعدهم وٌعملون معا 

النجاز المهمة التعلٌمٌة المكلفون لها بنجاح إذ ٌدركون أن جهود كل عضو منهم 

                                                 
ـ ٌنظر، حسن حسٌن زٌتونً، إستراتٌجٌة التدرٌس رإٌة معاصرة لطرق التعلٌم والتعلم،   37
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ى ٌتحقق عنصر االعتماد االٌجابً مطلوبة وال ؼنى عنها لنجاح المجموعة ، و حت

المتبادل فً التعلم فان ذلك ٌتطلب من المعلم توضٌح المهمة التعلٌمٌة المطلوب من 

األعضاء القٌام بها ، حث األفراد على أن ٌتعاونوا معا النجاز المهمة بنجاح ، إعبلم 

أفراد مجموعة أن حصول أي منهم على مكافآت نظٌر إنجاز المهمة ال ٌتم فً 

ضوء أداءه الفردي فحسب إنما فً ضوء أداء المجموعة  ككل باإلضافة إلى توزٌع 

األدوار والمسإولٌات فً أثناء إنجاز المهمة، بحٌث ٌكون لكل عضو عمل ٌساهم به 

39«فً انجازها.
  

 العنصر الثانً : المسؤولٌة ) المحاسبة الفردٌة (  •   

فكري فً التعلم حتى ٌتقن المطلوب التعلم فً هذا العنصر مطلب ٌبذل جهد     

منه ، فنجاح المجموعة فً التعلم ال ٌؽنً عن نجاحه الفردي فً التعلم أٌضا ولذلك 

ٌخضع أداء الفرد الواحد للتقٌٌم المستمر وتعطً نتائج هذا التقٌٌم للفرد معا سواء 

دة والعون للتؤكد من أن الفرد قد أتقن المطلوب منه تعلمه أم ال ومن ثم تقدٌم المساع

والتشجٌع له من قبل بقٌة أفراد المجموعة .
40
  

 العنصر الثالث : التفاعل وجها لوجه :  • 

ٌنضوي التعلم التعاونً على التقاء أعضاء المجموعة وجها لوجه وحدوث تفاعل  »

إٌجابً بٌنهم النجاز المهمة المكلفٌن بها بنجاح ، فبل ٌمكننا تصور حدوث تعلم 

 41«ٌلتقوا وجها لوجه ، وإذا لم ٌتفاعلوا إٌجابٌا فٌما بٌنهم .  تعاونً صفً إذا لم

   

 العنصر الرابع : المهارات االجتماعٌة :  •

ال ٌمكن للتفاعل اإلٌجابً وجها لوجه بٌن الطبلب أن ٌحدث إذا افتقدوا    

القدرة على المشاركة فً األفكار والمشاعر أو القدرة على التعبٌر عن األفكار 
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وفاعلٌة، بمعنى ال ٌمكن أن ٌنجح التعلم التعاونً إذا لم ٌكن لدى األفراد بوضوح 

، الصٌانة. ، العمل   مهارات اجتماعٌة ) تعاونٌة ( كمهارة : التشكٌل
42
  

 العنصر الخامس : معالجة عمل المجموعة : •  

نظرا ألن التعلم التعاونً ٌتطلب قٌام أفراد المجموعة بؤداء مهمته معٌنة من  

خبلل التفاعل االٌجابً بٌنهم وجها لوجه والذي ٌعتمدون فٌه على توظٌؾ مهاراتهم 

االجتماعٌة ، فثمة احتمال واردات تحدث أخطاء فً أدائهم ، لهذه المهمة فضبل عن 

عدم إتمام هذا التفاعل بالشكل المطلوب لضعؾ هذه المهارات لذا وجب التعرؾ 

تلك المهارات )  تقٌٌم عمل المجموعة على هذه األخطاء والتخلص منها وتنمٌة 

.)
43
  

 مهامه  الدور 

المسإول عن توجٌه األفراد نحو إنجاز الهدؾ المنشود أو المهمة  قائد المجموعة 

، ومنعهم من إضاعة الوقت ، وعلٌه أن ٌتؤكد من فهم  كل فرد 

فً المجموعة للهدؾ المبتؽى وللخطوات المطلوب إتباعها ، 

 اآلراء ووجهات النظر .وعلٌه التقرٌب بٌن 

وفض أٌة اختبلفات بٌن أفراد المجموعة ، وعلٌه تشجٌع كل فرد 

 على المشاركة اإلٌجابٌة .

ٌكتب وٌسجل ما ٌدور من مناقشات وما تتوصل إلٌه المجموعة  مقرر المجوعة 

من نتائج واستنتاجات وقرارات وٌحدد التقارٌر المطلوبة من 

المجموعات األخرى إذا تطلب المجموعة وٌقدم بعرضها على 

 األمر ذلك .

 ٌساعد المعلم فً تهٌئة وتنظٌم البٌئة الفٌزٌقٌة للصؾ . منظم بٌئة التعلم 

ٌطرح األسئلة وٌقرأ األفكار وٌشرحها وٌلخصها لبقٌة أفراد المستفسر 

                                                 
ـ حسن حسٌن زٌتونً، إستراتٌجٌة التدرٌس رإٌة المعاصرة لطرق التعلٌم والتعلم، ص   42
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المجموعة وٌتؤكد من فهمهم لها وقد ٌطلب منهم التوسع فً  الشارح لؤلفكار 

 عرضها 

ٌتؤكد من تقدم المجموعة نحو الهدؾ فً الوقت المناسب وهو  اقبالمر

ٌتؤكد من قٌام كل فرد بدوره وٌتؤكد من حسن استخدام مصادر 

التعلم المتاحة وأحٌانا ٌكلؾ المراقب بمبلحظة منسوب الصوت 

فً مجموعته حتى ال ترتفع أصوات األفراد مما ٌزعج 

 المجموعات األخرى .

 المشجع 

 

  

 

ٌستحسن ما قاله أو ما كتبه زمٌله وٌظهر نواحً القوة فٌما ٌسمعه 

منه أو قرأه ولكنه استحسان مبرر ، بمعنى أن ٌذكر لماذا أعجبته 

 هذا الجزء أو لماذا ٌمتدح هذا األسلوب ...إلخ . 

 

 الناقد 

 

 

وهو الذي ٌظهر بعض جوانب القصور فٌما طرحه زمٌله من 

راح التعدٌل المطلوب.أفكار وأحٌانا ٌطلب منه اقت
44

 

 

 

 : أهداف التعلم التعاونً/  

لم تعد عملٌة التعلم، كما كان ٌنظر إلٌها سابقا ، عملٌة عملٌة وقوؾ شخص )  »   

المعلم ( أمام مجموعة من األشخاص ) الطلبة (، والحدٌث عن موضوعات ٌمتلك 

فٌها المعلم معلومات أكثر منهم، وٌرٌد تلقٌنهم إٌاها، وإنما تحول التعلٌم إلى آفاق 

ٌه على أنه عملٌة ترتٌب الظروؾ أرحب و أوسع من ذلك إذا أصبح ٌنظر إل

  45«المناسبة لتعلمهم لٌصبحوا مفكرٌن مستقلٌن. 
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 إن نموذج التعلم التعاونً ٌستخدم على األقل لتحقٌق أهداؾ تعلٌمٌة هامة وهً : 

 ـ تحسٌن التحصٌل األكادٌمً : 1

ٌستهدؾ تحسٌن أداء الطالب فً مهمة تحصٌلٌة هامة، ولقد أثبت مطوره أن   

ئته المكافؤة التعاونٌة ٌزٌد من قٌمة التعلم األكادٌمً عند الطبلب وٌؽٌر نموذج بٌ

المعاٌٌر المرتبطة بالتحصٌل، وأن تركٌز الجماعة على التعلم التعاونً ٌمكن أن 

ٌؽٌر معاٌٌر ثقافة الطبلب أو ٌجعلها أكثر تقٌبل لبلمتٌاز فً نهاٌة التعلم 

األكادٌمً.
46

 

 :و الفروق بٌن الطالبالختالف أـ تقبل التنوع أو ا 2

وهو التقبل ألشمل واألوسع ألناس ٌختلفون فً الثقافة والمستوى االجتماعً   

ومستوى القدرات والتحصٌل، والتعلم التعاونً ٌتٌح الفرص للطبلب ذوي الخلفٌات 

المتبادلة والظروؾ المختلفة أو ٌعملوا متحدٌن بعضهم على البعض األخر فً مهام 

استخدام بنٌات المكافؤة التعاونٌة، ٌتعلمون تقدٌرهم لبعضه مشتركة زمن خبلل 

البعض.
47

   

 فوائده : / ممٌزات التعلم التعاونً و 5

إن عملٌة التعلٌم بصفة عامة ال ٌمكننا أن نجنً منها ؼٌر الفائدة ولكن نوع     

من أنواعها خصائص تمٌزه عن بقٌة األنواع األخرى، لذا خصصنا هذا العنصر من 

ا لنعدد فٌه ما تمكنا من جمعه من ممٌزات التعلم التعاونً و فوائده.دراستن
48
  

أثبتت الدراسات واألبحاث النظرٌة والعملٌة فاعلٌة التعلم التعاونً وأشارت الكثٌر  

 من الدراسات أن التعلٌم التعاونً ٌساعد على ما ٌلً:

 

 .ـ رفع مستوى التحصٌل األكادٌمً وتذكر المعارؾ لفترات طوٌلة  1

                                                 
ـ ٌنظر، سناء محمد أبو عاذرة، االتجاهات الحدٌثة فً تدرٌس العلوم، دار الثقافة للنشر   46

 . 215( ص  2445)  1والتوزٌع ، ط 
 . 216ـ المرجع نفسه ، ص  2
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 ـ استعمال عملٌات التفكٌر العلمً بشكل واسع . 2

 ـ زٌادة الدافعٌة الداخلٌة وزٌادة الحافز الذاتً نحو المعلمٌن . 3

 ـ تحسن اتجاهات الطبلب نحو المنهج ، والتعلٌم والمدرسة المعلمٌن . 4

ـ ٌنمً مهارات اجتماعٌة عدٌدة منها : التعاون، التنظٌم، تحمل المسإولٌة،  5

 كة وإبداء الرأي والحصول على تؽذٌة راجعة .المشار

 ـ ٌعزز التفاعل االٌجابً بٌن التبلمٌذ وٌنمً قدراتهم اإلبداعٌة . 6

 ـ ٌقلل من القلق والتوتر وٌخفؾ انطوائٌة بعض التبلمٌذ . 7

 ـ ٌنمً القدرة على حل المشكبلت ومهارات اتخاذ القرارات. 8

 فً التعبٌر عن المشاعر .ـ ٌإدي إلى تحسٌن المهارات اللؽوٌة  9

 ـ ٌنقص من حدة التعصب للرأي والذاتٌة وٌعزز تقبل الرأي األخر. 14

 ـ تقلٌل جهد المتعلم فً متابعة وعبلج ضعؾ التبلمٌذ و مشكبلتهم . 11

 ـ تدرٌب التبلمٌذ على االلتزام بآداب االستماع والتحدث وتنمٌتها . 12

 شخصٌة واالحترام بٌن التبلمٌذ .ـ تقوٌة روابط الصداقة والعبلقات ال 13

ـ ٌإدي إلى كسر الروتٌن وخلق الحٌوٌة والتواصل بؽرفة الصؾ. 14
49
  

   

 

 

 ـ سلبٌات التعلم التعاونً :

ـ طرٌقة ؼٌر عادلة فً التقٌٌم حٌث ٌؤخذ كل عضو فً المجموعة نفس عبلمة  1

 اآلخرٌن دون االعتبار لجهده ومقدرته و كفاءته .

 الوقت الطوٌل نوعا ما . ـ قد تحتاج إلى 2

ـ قد ٌعتمد أعضاء المجموعة على متعلم أو متعلمٌن اثنٌن لٌإدٌا العمل دون ؼٌرة  3

. 
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 ـ قد تكون مكلفة من حٌث الوقت و اإلمكانٌات . 4

 ـ وقد تتطلب وقتا طوٌبل دون تحقٌق األهداؾ المرجوة . 5

 ـ هً بحاجة دائمة إلى اإلشراؾ المستمر من قبل المعلم . 6

ـ قد تنشط الصراعات والخبلفات بٌن المجموعات أو بٌن المجموعة الواحدة  7

تعرقل تحقٌق النتائج المرجوة. 
50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / معوقات التعلم التعاونً : 6

ٌواجه التعلم التعاونً بصفة خاصة بعض الصعوبات والمشكبلت، منها ما    

المعاهد أو الجامعات لم تجهز هو إداري ومنها ما هو فنً، وذلك ألن المدارس أو 

أساسا لهذا المنحى نظرا لما ٌحتاجه هذا النوع من التعلم من إمكانٌات مادٌة ووسائل 

تعلٌمٌة وكوادر بشرٌة فً أثناء تطبٌقه ، فإن عدم توفرها قد ٌكون عائقا ٌحول دون 

تطبٌق التعلم التعاونً بفعالٌة وفٌما ٌلً عرض موجز لنوعً هذه المشكبلت :
51
  

 : ـ المشكالت الفنٌة: وتتمثل فً اآلتً 1

أ ـ حاجة المعلمٌن إلى تدرٌب خاص ٌساعدهم على اكتساب المهارات البلزمة 

لتنظٌم صور مختلفة عن التعلم التعاونً تبلئم ظروؾ المدارس الذي ٌعملون بها 

 وإمكاناتهم من هدر الوقت والجهد .
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ٌمكن توظٌفها فً نطاق طرٌقة ب ـ عدم توفر المصادر التعلٌمٌة األصلٌة التً 

 التعلم التعاونً وبكمٌات تكفً لتؽطٌة حاجات التبلمٌذ المتفاوتة و المختلفة.

ج ـ الحاجة إلى سجبلت خاصة تسٌر عملٌات التخطٌط والتقوٌم والمتابعة لتعلٌم 

 الطلبة فً نطاق هذا النوع من التعلم.

 :: وتتمثل فً اآلتًـ المشكالت اإلدارٌة 2

أ ـ ضٌق الؽرؾ الدراسٌة فً الكثٌر من المدارس ونقص التحضٌرات المدرسٌة 

البلزمة لتطبٌق هذا النوع من التعلم ، ومن هذه األجهزة األثاث ومصادر التعلم 

 واألدوات والموارد 

ب ـ التنظٌم التقلٌدي لجدول الدروس والحصص الذي ال ٌسمح باستؽبلل الوقت 

بشكل.
52
  

 

 إجراءات التعلم التعاونً .ٌتناسب وتطبٌق    

 ج ـ ضٌق وقت المعلم والعبء التعلٌمً الكبٌر الذي ٌقع على كاهله .

إضافة إلى وجود مجموعة من المشكبلت التً تواجه تطبٌق التعلم التعاونً منها •  

كبر حجم المجموعة ، سوء تكوٌنها ، سوء ترتٌب ؼرؾ الصؾ ، عدم وجود الثقة 

 ونً ، و اتكال بعض الطلبة على زمبلئهم وؼٌرها ... وضعؾ مهارات العمل التعا

عبلوة على ما سبق ذكره هناك صعوبات أخرى تواجه عملٌة التعلم التعاونً  •  

وتإثر فٌها ومن أهمها: رفض الطلبة المتفوقٌن مساعدة زمبلئهم، عدم قبول فكرة 

53.«التقٌٌم الجماعً ، إتكال بعض الطلبة على زمبلئهم
  

 تعلم التعاونً :/ تقوٌم ال 7

                                                 
ـ ٌنظر، حسن حسٌن زٌتون، استراتٌجٌات التدرٌس رإٌة معاصرة لطرق التعلٌم والتعلم،   52

 م( . 2441. عن مهارات التدرٌس، رإٌة فً تنفٌذ التدرٌس، حسن زٌتون ) 269... 267ص 

 
ـ ٌنظر، حسن حسٌن زٌتون، استراتٌجٌات التدرٌس رإٌة معاصرة لطرق التعلٌم والتعلم،   53

 م( . 2441ن مهارات التدرٌس : رإٌة فً تنفٌذ التدرٌس " حسن زٌتون). ع 269... 267ص 

ـ توفٌق أحمد مرعً، محمد محمود الحلٌة، طرائق التدرٌس العامة، دار المسٌرة للنشر  2 

 . 123م، ص  2445ه ـ  1425، 2والتوزٌع والطباعة، ط 



إن التقوٌم كعلم تربوي، ٌسعى لجمع البٌانات حول آراء األفراد بهدؾ تحلٌلها  »  

والوصول إلى نتائج ٌمكن أن تفٌد فً تطوٌر آراء األفراد والمجموعات، ومن 

أسالٌب تقوٌم المجموعات الصؽٌرة نذكر : المبلحظات المباشرة، الٌومٌات، 

المقاببلت  الشخصٌة، واالستبٌانات، وؼٌرها من والتقارٌر، وقوائم الرصد ، و

54«األسالٌب واألدوات   التقوٌمٌة 
  

وٌنبؽً تقوٌم المجموعات كوحدات عاملة ال كؤفراد ٌتنافسون للحصول على  »  

عبلمات أو على استحسان المعلم ـ أي ٌنبؽً تقوٌم الوحدة بناء على إتقان الطلبة 

المادة الدراسٌة وعلى قدرتهم فً العمل معا . فقد تقترح المجموعة عبلمة قائمة 

على استبانة على أساس،
55

 

 

لى مدى مساهمتها فً إنجاز المهمة )...( وقد ٌتضمن النموذج إجماع المجموعة ع

اآلخر للتقوٌم تعٌٌن المعلم عبلمة للمجموعة معتمدة على تقدٌم المجموعة 

ومبلحظات المجموعة ،  أو جودة اإلنتاج أو كلٌهما ، وسٌحصل كل عضو فً 

علم ٌوافقون المجموعة على العبلمة نفسها . وٌمكن أن تكون العقود التً ٌبرمجها الم

فٌه على العمل بصورة فردٌة فً األجزاء المخصصة لهم فً مشروع المجموعة أو 

األجزاء المفوضة لمجوعة المشروع كله  وٌقررون كمجموعة العبلمات التً 

ٌنشدها ، ثم ٌكمل المعلم العبلمة اعتمادا على تشاوره مع أعضاء المجموعة حول 

56 «شروط عقدهم .
 

                                                 
ار التعلم فً المجموعات ـ عزو إسماعٌل عفافة، جمال عبد هللا ربة الزعانٌن، نجٌب الخزن د 3
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ـ عزو إسماعٌل عفافة، جمال عبد هللا ربة الزعانٌن، نجٌب الخزن دار التعلم فً   56

ه ـ  1428، 1المجموعات ، مترجم ومعرب ، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، ط 
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إن الطرٌقة أو األسلوب  »ب  التعلم فً مجموعات  وعلى رأي مترجمً كتا

57«التً ٌختارها الشخص ) المعلم ( لتقوٌم عمل مجموعة ٌجب اإلعبلن عنها 
 

وٌتفق علٌها داخل محٌط المجموعة والمناخ الكلً للموقؾ التعلٌمً، إن  »

نتائج التقوٌم ؼٌر مقبولة ٌمكن أن تكون مدمرة وقبل الخوض فً عملٌة التقوٌم ، 

هناك عدة أسئلة ٌجب مواجهتها واإلجابة عنها : لمن سٌطرح التقوٌم ؟ كٌؾ أن و

58«ٌستخدم ؟ ما مدى أمانتنا فً أثناء تنفٌذه ؟ 
 

 ومن أسالٌب التقوٌم نذكر : 

ـ الٌومٌات: كلما ازدادت الفترة الزمنٌة فً حٌاة المجموعة، كلما استطاع  1

 ظهم  بٌومٌاتهم ٌسجلون علٌها :أعضاإها من الحصول على فائدة كبٌرة من احتفا

 ما هً األفكار والمفاهٌم والمبادئ والمعلومات التً ٌتعلمونها ؟ •

 

 

 كٌؾ رأوا المجموعة ككل ؟ 

 ماذا تعملون عن قدرتهم على المناقشة والتعبٌر عن األفكار ؟.                    

كل مجموعة ،  ـ كتابة التقرٌر كوصؾ لما حدث فً االجتماع : مع بداٌة اجتماع 2

تخصص من خمس إلى عشر دقائق لكل عضو أو عضوٌن لٌقوموا بعمل تقرٌر 

 حول ما حدث وما  اكتسبوه خبلل االجتماع السابق .

ـ قوائم التدقٌق أو ) قوائم المراجعة (: هذه  الجداول قٌمة وتوصؾ كؤنها منبهات  3

ا عن طرٌق ومثٌرات المناقشة نظرا لما ٌحتاجه كل تقوٌم وٌمكن استخدامه

بركة  المجموعة نفسها أو عن طرٌق مجموعة أخرى مرتبطة بطرٌقة ترتٌب 

  59.«السمكة
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: ٌجب  أن تكون أسئلة المقاببلت كافٌة  Intervewsالشخصٌة :  ـ المقاببلت  4

 االستنباطٌة فإن المشكلة تكمن فً الحصول على صورة شاملة لما ٌجري وٌحدث .

:  Pass Poud−questionnaireـ تمرٌر االستبٌان على جمٌع أفراد المجموعة  5

 ٌطلب من كل طلب أن ٌقسم لوحا من الورق إلى ثبلثة أقسام وذلك لتؽطٌة :

 األشٌاء التً وجدتها أكثر قٌمة ، ولماذا ؟ • 

 األشٌاء التً وجدتها أقل قٌمة، ولماذا ؟ • 

 أفكار إلدخال تحسٌنات . • 

: تستخدم طرٌقة التقوٌم الذاتً هذه إلرادة  l' auto-évaluationقوٌم الذاتًـ الت 6

المجموعات سواء تقدٌم التقوٌم الذاتً كمهنة ضبط ومراقبة منتظمة على مدى فترة 

حٌاة المجموعة أو لم تتم.
60

 

ٌمكن لتسجٌل الشرٌط واالستماع  ـ االستماع إلى شرٌط الفٌدٌو بعد تسجٌله مباشرة 7

جٌله أن ٌعمل على إٌقاظ وتنشٌط كل شخص فً المجموعة لمبلحظة إلٌه وتس

 السلوكٌات واألحداث التً ٌمكن أن تنشؤ فً وقت تسجٌلهم للشرٌط .

: ٌنجح التقوٌم وٌسٌر نحو  Manag ing the evaluationـ إدارة التقوٌم  8

فً األفضل إذا  تم إدراكه على أنه عملٌة مستمرة ٌستدرك فٌها جمٌع من ٌساهم 

التقوٌم والمشاركة  فً المجموعة . إن توقٌت التقوٌم هام أٌضا فً نهاٌة المسار 

الذي ٌقوم به المعلم   Formatir evaluation الدراسً ، حٌث إن التقوٌم التكوٌنً

 لتحقٌق تؽٌرات مفٌدة لهإالء المشركٌن فً العمل ـ أما التقوٌم الختامً

Summature evaluation  ً61.«نهاٌة المساق الدراسً فٌتم إجماله ف
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ٖٓ األٓٞه أَُِْ ثٜب ػب٤ُٔب إٔ أُ٘بٛظ أُله٤ٍخ ال رزٖق ثبُغٔٞك، ٝاٗٔب     

رقٚغ كٝه٣ب ا٠ُ رؼل٣الد ٓزجب٣٘خ ، ٝهل رزٔضَ ٛنٙ اُزؼل٣الد ك٢ اكفبٍ عِٔخ ٖٓ 

62.«اُزؾ٤َ٘بد، ًٔب ٛٞ اُؾبٍ ك٢ ثالكٗب ٓغ ٓ٘بٛظ اُغ٤َ اُضب٢ٗ
 

 ٘بد ك٢ :ٝرزٔضَ ٛنٙ اُزؾ٤َ 

 رؼي٣ي االفز٤بهاد أُٜ٘غ٤خ ٝرؼ٤ٔوٜب  •

اكهاط ) رؾ٤٤ٖ ك٢ ثؼ٘ األؽ٤بٕ ( ٓؼبهف أٝ ٓٞاك عل٣لح ٣لوٙٚ اُزولّ اُؼ٢ِٔ  •

 ٝاُزٌُ٘ٞٞع٢ . 

 رؼل٣الد روز٤ٜٚب أؽٌبّ اُوبٕٗٞ اُزٞع٢ٜ٤  •

ٓوبهثخ َٗو٤خ ّبِٓخ ثؼل اُزٌٖٔ ٖٓ رؾل٣ل ٓالٓؼ اُزقوط ٖٓ أُوؽِخ ٝاُطٞه، •

هٖل ٓؼبُغخ ٍِج٤بد رِي أُ٘بٛظ أُؼلح ك٢ ػغبُخ ، ٍ٘خ ٍ٘خ ، ٝثٔٞاه٤ذ ؿ٤و ٝمُي 

 َٓزووح .

اػزٔبك ٓجلئ٢ ٤ُُْٞٔخ ٝاالَٗغبّ ث٤ٖ ٓ٘بٛظ اَُ٘ٞاد ك٢ ع٤ٔغ األٛٞاه ُٔؼبُغخ  •

 رلٌي ٓ٘بٛظ اُغ٤َ اُول٣ْ .

خ ك٢ ًَ / ٜٓبّ أُلهٍخ : ُول ًبٗذ ٝٓبىاُذ اُزوث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ اُـب٣خ اُؼ٤ِب ُِٔلهٍ 1  

أَُز٣ٞبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٌُٜٝٞٗب رورجٜ ثَٔبه َٓزٔو ٣زِٞك ٓ٘ٚ ٓ٘زٞط كائْ اُج٘بء ٝاُٜلّ، 

 ٝك٢ ارٖبٍ ثؼبُْ كائْ اُزطٞه، كبٜٗب رؾ٤َ ا٠ُ ٌٕٓٞ ٓيكٝط : أفاله٢ ٝكٌو١ .

كل٢ اُزؼ٤ِْ ٣زٞعٚ أُلهً ا٠ُ أُزؼِْ، ٣َٝبئَ أُٜ٘غ٤خ، ٝك٢ اُزوث٤خ ٣وٖل 

ٚ، ٝػ٘لٓب ٗؼَٔ ػ٠ِ ٛنا أَُبه أُيكٝط، اُزوث٤خ / اُزؼ٤ِْ اُلوك ٣ٝؼَٔ ػ٠ِ  ر٣ٌٞ٘

كبٕ اُْقٔ
63
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 . 1عٌن الملح ص 
ـ ٌنظر : فاهم حبٌب، قراءة فً مناهج الجٌل الثانً ) ندوة خارجٌة ( المقاطعة الرابعة ـ  2

 . 2مستؽانم ـ مفتشٌة التعلٌم المتوسط، ص 

 
مناهج الجٌل الثانً ) ندوة خارجٌة ( المقاطعة الرابعة ـ ٌنظر، فاهم حبٌب، قراءة فً ـ   1

 . 2مستؽانم ـ مفتشٌة التعلٌم المتوسط ، ص 



 اُْقٔ ٓزؼِْ ٣زِوٖ ، ٝكوك ٣ج٢٘ ك٢ إٓ ٝاؽل .  

 23أُئهؿ  04ـ  08آب ك٢ ٓغبٍ اُزوث٤خ، كول ؽلك اُوبٕٗٞ اُزٞع٢ٜ٤ ههْ   

 ُِٔلهٍخ اُـب٣بد ا٥ر٤خ:  ٣2008٘ب٣و 

األٓخ ثزوه٤خ ٝؽلع اُو٤ْ أُزِٖخ  ـ رو٤ٍـ اُْق٤ٖخ اُغيائو٣خ ٝرو٤ٍـ ٝؽلح

بانتمائه إلى  »األٓبى٣ـ٤خ، ٝثنُي كبٗٚ ٣٘جـ٢ رٞػ٤خ اُز٤ِٔن  ثبإلٍالّ، ٝاُؼوٝثخ، ٝ

 و «هوٌة تارٌخٌة جماعٌة، مشتركة وحٌدة والتً تكرسها رسمٌا الجنسٌة الجزائرٌة 

ها ، التعلق بالجزائر والوفاء ل »لدٌه، وتنمٌة فٌه  «الشعور الوطنً  »تجذٌر 

 .«وبالوحدة الوطنٌة وسبلمة أراضٌها 

ـ التكوٌن على المواطنة من خبلل ثقافة الدٌمقراطٌة ) أفضل ضامن من لبلنسجام 

االجتماعً والوحدة الوطنٌة ( بصفة تساعدهم على الفهم األفضل والتقدٌر األكبر 

دنٌة.ألهمٌة المساهمة الفعالة فً الحٌاة العامة، واإلدراك األوسع للتربٌة الم
1

 

ـ التفتح واالندماج فً الحركة التطورٌة العالمٌة ، وذلك بترقٌة التعلٌم ذات التوجه 

المدرج فً إشكالٌة التكوٌن الروحً واكتساب المعارؾ  »العلمً والتكنولوجً 

قصد تمكن التلمٌذ الجزائري  »عن طرٌق تنمٌة تعلٌم اللؽات األجنبٌة  «والمهارات 

وذلك بجعل نظامنا  «ٌم األساسً ( فً لؽتٌن أجنبٌتٌن من التحكم ) نهاٌة التعل

 »التربوي فً سٌاق أنظمة تربوٌة أخرى ـ تؤكٌد مبدأ دٌمقراطٌة التعلٌم الذي ٌمكن 

ٌمكن من تراجع  »الذي «كل الشبان الجزائرٌٌن من التعلٌم اإللزامً والمجانً 

  64«دى الحٌاة .ظاهرة األمٌة بدرجة كبٌرة وإنشاء محٌط مبلئم لتربٌة دائمة م

 

 

مقاربات تفضل التنمٌة الكلٌة  »ـ إعطاء قٌمة للموارد البشرٌة وترتٌبها باعتماد 

للمتعلم و
65

1«استقبللٌته ، وكذا اكتساب كفاءات وجبهة متٌنة ودائمة .
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 المبادئ المؤسسة للمناهج : /  2

المنهاج التعلٌمً هو بنٌة منسجمة لمجموعة من العناصر المنظمة فً نسق   

تربطها عبلقات التكامل المحددة بوضوح، واعد أي منها ٌقتضً بالضرورة 

االعتماد على منطق ٌربط األهداؾ المقصودة بالوضعٌات والمضامٌن واألسالٌب 

تقنٌة والمادٌة المجندة المعتمدة لتجسٌدها وربطها كذلك باإلمكانٌات البشرٌة وال

 وبقدرات المتعلم وكفاءات المعلم .

 وٌعتمد بناء المنهاج على احترام المبادئ اآلتٌة :

 أي بناء مناهج للمرحلة التعلٌمٌة .  الشمولٌة : •

 أي وضوح العبلقة بٌن مختلؾ مكونات المنهاج . االنسجام : •

 أي قابلٌة التكٌؾ مع الظروؾ االنجاز . قابلٌة االنجاز : •

أي السعً إلى تحقٌق التنسٌق بٌن األهداؾ التكوٌنٌة للمناهج  الوجاهة : •

والحاجات التربوٌة .
66

 

 Composantes du Programme d 'étude:  / مكونات المنهاج  3

:هً الترجمة المفضلة فً Caractéris Tiques graduationمبلمح التخرج      

كفاءات شاملة للمٌزات النوعٌة التً حددها القانون التوجٌهً كصفات  شكل

وخاصٌات كلفت المدرسة بمهمة تنصٌبها لدى جزائري الؽد ، إنها مجموعة 

67«بإمكانها أن تقود وتوجه عملٌة
 

 

إعداد المنهاج الدراسً ، وهً منظمة بكٌفٌة تجعل المناهج والمسارات 

تٌجٌة والمنهجٌة التً تجعلها أكثر قابلة للتطبٌق ، الدراسٌة تلتزم بالمبادئ اإلسترا

 وتتسم باالنسجام الداخلً وتنظٌم هذه الممٌزات حول المحاور اآلتٌة : 

 . Valeurs ـ القٌم  

    Compétences occasionnelles ـ الكفاءات العرضٌة 
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  Ressources Compétenceـ كفاءات الموارد  

من المستوى الشامل إلى المستوى السنوي ٌمكننا إن تحدٌد المبلمح وتفضٌلها    

من اجتناب تكدٌس البرامج السنوٌة وٌجعلها أكثر تناسقا وتنظٌما وتكامبل ، فٌحقق 

بذلك االنسجام المنهاجً عمودٌا و أفقٌا .
68
  

إذن نستخلص أن هذه المبلمح تشكل قوام إعداد المناهج ، مراعاة لرهانات      

عتبار التطور الحاصل فً مجال التربٌة، كما أنها منظمة فً المجتمع وآخذه بعٌن اال

انسجام مع هٌكلة النظام المدرسً ونظام التقوٌم عبر مختلؾ المراحل الدراسٌة فً : 

ملمح التخرج الشامل، وملمح التخرج من المادة حسب المرحلة التعلٌمٌة ، الطور ، 

السنة .
69
  

 مصفوفة الموارد المعرفٌة : ●

منظمة لموارد ذات طابعً معرفً ومنهجً ، والتً تستخدم هً جملة    

لتحقٌق الكفاءات التً ٌستهدفا المنهاج، فً إطار مقاربة نسقٌة، وبعد تحدٌد مبلمح 

التخرج والكفاءات الشاملة ثم الكفاءات الختامٌة لكل المٌادٌن الهٌكلٌة للمادة ، فإن 

لضرورٌة لبناء هذه الكفاءات ؼاٌة مصفوفة الموارد هً التحدٌد الشامل للموارد ا

وتتكون هذه الموارد من
70
  

 

 

السلوكات الضرورٌة  معارؾ المادة والكفاءات العرضٌة والقٌم وتشمل المهارات و

 لبناء الكفاءات . وتتمٌز المصفوفة لما ٌؤتً :

ـ كونها جدوال شامبل لتدرج التعلٌمات والمعارؾ الموارد، أي محاور ومفاهٌم  

 ؾ مٌادٌن المادة الواحدة .أساسٌة فً مختل
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تطبٌق أفضل للمقاربة بالكفاءات التً ٌنبؽً أن تشكل العنصر المهٌكل للمناهج، 

االنسجام األفقً بٌن المواد بتحقٌق المبلئمة بٌن مصفوفاتها المفاهٌمٌة ، واألخذ فً 

 الحسبان للكفاءات العرضٌة والقٌم فً كل مصفوفة .

ساسٌة والموارد الضرورٌة للكفاءات.توجٌه التقوٌم نحو المفاهٌم األ
71

 

 القٌم والكفاءات العرضٌة والمحاور المشتركة : ●

التربٌة هو المساهمة  فً تنمٌة قدرات التبلمٌذ الضرورٌة لئلدماج  إن هذه   

االجتماعً الناجح  وفً تنمٌة كفاءات تمكنه من مواجهة الحٌاة، وبناء شخصٌته من 

مجتمعه من جهة أخرى، إذا ال بد من هذه الكفاءات جهة وجعله عضوا صالحا فً 

أال تقتصر على المواد التعلمٌة فحسب بل تتعداها إلى عدد من مواضٌع الساعة التً 

ٌجب على المدرسة إن تولٌها عناٌة خاصة، مثل تلك المتعلقة بالبٌئة المحافظة على 

طن ... وهً المحٌط ، النظافة والصحة، العنؾ والتطرؾ، حقوق وواجبات الموا

موضوعات  ال ٌمكن  لمادة واحدة أن تتكفل بها بمفردها، وال من حٌث المعارؾ 

التً توفرها وال من حٌث المساعً الفكرٌة التً تقترحها .
72
  

 

 

 

وقد أصبحت مساهمة برامج المواد فً تحقٌق هذه األهداؾ تشؽل حٌزا كبٌرا 

عناصر األساسٌة ، كونه من التساإالت، الن مفهوم التشارك ٌشكل عنصرا من ال

ٌدرج جوانب التجدٌد فً المناهج، وٌعٌد صٌاؼة القدٌمة منها بنظرة التداخل بٌن 

 المواد وبنظرة إدماجٌة، إن مفهوم التشارك :

 ـ  ٌقدم الدلٌل على االهتمام بالمشاكل االجتماعٌة ، وٌربط بٌن المدرسة والحٌاة .  

 ـ ٌنمً نظرة اجتماعٌة نقدٌة   
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التفكٌر فً الخطاب المتعلق بالمعرفة الشاملة و المتداخلة بٌن المواد  ـ ٌعٌد  

 وبالتربٌة األخبلقٌة .

 ـ ٌقترح نظرة جدٌدة لمخالؾ المواد المكونة للمنهاج ...  

بذلك ، فإن المناهج المعدلة تجتهد للتقرٌب بٌن مختلؾ المواد ومختلؾ  و 

ت الشاملة للمداخل واألطوار، المستوٌات من خبلل بناء مبلمح التخرج والكفاءا

 والتكفل بالقٌم والكفاءات العرضٌة المشتركة .

ـ اقتراح أصناؾ من المفاهٌم مثل : الزمان، المكان، المادة، الطاقة، وفً مٌدان   

معرفة العالم الواقعً المدرك من خبلل مكوناته وخصائصه، وعبلقاته الداخلٌة 

المعرفة ، والتفكٌر، اللؽة والتواصل، وكذا وتنظٌمه واشتؽاله، وفً مٌادٌن العقل و

 كٌفٌاته . فً مٌادٌن المفاهٌم والفعل ومركباته و

ـ تنمٌة السلوك المواقؾ للقٌم المذكورة سابقا، والتحكم فً المفاهٌم اإلجرائٌة    

واستراتٌجٌات حل المشكبلت، وممارسة الروح النقدٌة والمساعً العلمٌة، والتحكم 

الخ. عبلم واالتصال ...فً تكنولوجٌات اإل
73

 

  

ـ العمل على تكامل تعلم موضوع أو مفهوم من المفاهٌم فً عدة مواد قصد إحداث  

االنسجام األفقً بٌن المواد، وتبادل المشارٌع المتعددة المواد، وتنمٌة اإلدماج .
74
  

 Caledrier du Programme amuelخذٔل انثزَايح انسُٕي :  ●

ك٢ رؾل٣ل ثوٗبٓظ اُزؼِٔبد اَُ٘خ، ٝمُي ثٞٙؼٜب ك٢  رزٔضَ ٜٓٔخ ٛنا اُغلٍٝ 

اٛبهٛب أُؾلك ٍبثوب ، أ١ اٛبه أُوبهثخ ثبٌُلبءاد، ٌُ٘ٚ ال ٣وزٖل ػ٠ِ رؾل٣ل 

أُؾز٣ٞبد أُؼوك٤خ كؾَت، ثَ ٣وثطٜب هثطب ٓز٤٘ب ثٖلزٜب ٓٞاك ٙوٝه٣خ ُج٘بء اُو٤ْ 

  .ٝاٌُلبءاد اُؼو٤ٙخ ًٝلبءاد أُٞاك أُؾلكح ك٢ ٓالٓؼ اُزقوط 
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اما ًبٗذ أُٖلٞكخ أُلب٤ٔ٤ٛخ رضجذ  ثٌَْ ّبَٓ أُؼبهف أَُزقلٓخ  

ًٔٞاهك، كبٕ علٍٝ اُجوٗبٓظ ا١َُٞ٘ ٣ولّ رلب٤َٕ ٛنٙ أُؼبهف أُٞاهك ٓغ أٗٔبٛ 

 اُٞٙؼ٤بد اُزؼ٤ِٔخ ٝٓؼب٤٣و اُزو٣ْٞ ٝٓئّوارٚ، ًٝنا ٓوزوػ اُزٞى٣غ اُؾغْ اُي٢٘ٓ .

 ٣ٝؾز١ٞ ٛنا اُغلٍٝ ػ٠ِ األٍطو ٝاألػٔلح اُزب٤ُخ : 

 اَُطو األٍٝ ٣نًو ثبٌُلبءح اُْبِٓخ أُؾلكح ك٢ ِٓٔؼ اُزقوط . ▪

اَُطو اُضب٢ٗ ٣نًو ثبُو٤ْ أُؾلكح أ٣ٚب ك٢ ِٓٔؼ اُزقوط، ٣ٝجوى اٍٜبّ أُبكح  ▪

 اُقبٓ.

٣ٚب ، ٝثو٤خ اَُطو اُضبُش ٣نًو ثبٌُلبءاد اُؼو٤ٙخ ٣ٝجوى اٍٜبّ أُبكح اُقبٓ أ ▪

اُغلٍٝ ٤ٌِٜٓخ ػ٠ِ ٌَّ أػٔلح رزٞاكن ك٤ٚ اٌُلبءاد ٝأُؼبهف أُٞاهك ٓلِٖخ ، 

 ٝأٗٔبٛ اُٞٙؼ٤بد اُزؼ٤ِٔخ أُ٘بٍجخ ، ٓؼب٤٣و اُزو٣ْٞ ٝٓئّوارٚ ، ٝاُؾغْ اُي٢٘ٓ .

 ػٔٞك " ا٤ُٔبك٣ٖ " ٣نًو ثب٤ُٔبك٣ٖ اُزؼ٤ِٔخ ا٤ٌُِٜٔخ ُِٔبكح .

بءاد اُقزب٤ٓخ أُؾلكح ك٢ ِٓٔؼ اُزقوط .ػٔٞك اٌُلبءاد اُقزب٤ٓخ ٣نًو ثبٌُل
75

 

 

ػٔٞك ٓوًجبد اٌُلبءح ٝٛٞ ك٢ ؿب٣خ األ٤ٔٛخ ٣ٜلف ا٠ُ رل٤َٖ اٌُلبءح أُؾلكح آٗلب،  

 ؽز٠ رٖجؼ ػ٤ِٔخ أًضو ك٢ ػ٤ِٔخ اُزؼِْ .

ػٔٞك أُٞاك أُؼوك٤خ ٣ولّ رلب٤َٕ أُؼبهف أُوعٞح ر٘غ٤لٛب ك٢ ث٘بء اٌُلبءاد 

ن ٛنا اُؼٔٞك ٓب ٝهك ثٖلخ ّبِٓخ ك٢ أُٖلٞكخ أَُزٜلكخ، ٣ٝ٘جـ٢ إٔ ٣ٞاك

 أُلب٤ٔ٤ٛخ .

ػٔٞك " أٗٔبٛ اُٞٙؼ٤بد اُزؼ٤ِٔخ " ٣لزؼ أٗٔبٛب ٖٓ اُٞٙؼ٤بد اُزؼ٤ِٔخ رٌٖٔ ٖٓ 

اُزؾٌْ ك٢ أُؼبهف ٝاٍزؼٔبُٜب ُزَْٔ ًَ ٓوًجبد اٌُلبءح، ًٝنا أٗٔبٛ اُٞٙؼ٤بد 

 اإلكٓبع٤خ . 

و٣ْٞ اُزؾٌْ ك٢ أُؼبهف ٝرغ٤٘لٛب ُؾَ ػٔٞك ٓؼب٤٣و ٝٓئّواد اُزو٣ْٞ : رٌٖٔ ٖٓ ر

 ٝٙؼ٤بد ٌِْٓخ ماد كالُخ .

 ٝهٖل ر٤ٙٞؼ أُؼب٤٣و اُز٢ رز٤ٔي ػبكح ثبُؼّٔٞ .  
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ػٔٞك اهزواػ اُؾغْ اُي٢٘ٓ ػجبهح ػٖ اهزواػ ُزول٣و اُؾغْ اَُبػ٢ اُٚوٝه١ 

الًزَبة ٛيٙ اٌُلبءح .
76
  

 انرعهــــــــــى : ●

قٌم والمهارات من خبلل الدراسة أو الخبرات أو التعلم هو عملٌة تلقً المعرفة، وال

التعلٌم مما ٌإدي إلى تؽٌر دائم فً السلوك تؽٌر قابل للقٌاس وانتقائً بحٌث ٌعٌد 

توجٌه الفرد اإلنسانً وٌعٌد تشكٌل بنٌة تفكٌره العقلٌة.
77

 

 انٕضعٍاخ انرعهًٍح :

)اُٞٙؼ٤خ األّ ( ٢ٛٝ ٝٙؼ٤خ ٌِْٓخ ٓوًجخ الٗطالم  أ( ـ ٔضعٍح يشكهح اَطالقٍح :

اُزؼِٔبد، ٓورجطخ ثبٌُلبءح اُقزب٤ٓخ ٤ُِٔلإ، ٖٝٓ صٔخ كبُٞٙؼ٤خ أٌُِْخ ٢ٛ ٝٙؼ٤خ 

رؼِْ
78
  

 

ٓج٤٘خ ث٤ٌل٤خ ٣ؼغي أُزؼِْ ػٖ ؽِٜب ثٔغوك االٍزوعبع ٝاُزطج٤ن ٖٝٓ ٛنا أُ٘ظٞه ال 

٤ٖ ٣ؼَٔ ٣ٝٞاعٚ ٝٙؼ٤خ ٌِْٓخ ٣ٌٖٔ اُؾل٣ش ػٖ اًزَبة أُزؼِْ ٌُلبءح ٓب اال ؽ

عل٣لح مُي أٗٚ ٖٓ أؽل اُؼ٘بٕو األٍب٤ٍخ ٌُِلبءح ٛٞ اُولهح ػ٠ِ اُز٤ٌق ٓغ اُٞٙؼ٤خ 

 اُغل٣لح ٝاُزٖوف ٓؼٜب ثلؼب٤ُخ .

٢ٛٝ ٝٙؼ٤بد ث٤َطخ رٜلف ا٠ُ اًزَبة أُزؼِْ  ب( ـ ٔضعٍاخ ذعهى انًٕارد :

٢ اُلوٕخ ُِز٤ِٔن ُْوػ ٓٞاهك ٖٓ فالٍ األْٗطخ اُزؼ٤ِٔخ، ٓج٤٘خ ػ٠ِ اُْ٘بٛ ٣ؼط

َٓؼبٙ، ّٝوػ أكٌبهٙ ٝرجو٣و افز٤بهارٚ ٝا٣غبك ؽَ ٌَُِْٔ أُطوٝػ اُن١ ٣وٞكٙ ا٠ُ 

 اهٍبء أُٞاهك .
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٢ٛ ٝٙؼ٤خ ٌِْٓخ ٓوًجخ رز٤ؼ اُلوٕخ ُِٔزؼِْ ػ٠ِ :ج( ـ ٔضعٍح ذعهى اإلدياج

  اكٓبط أُٞاهك ) ًلبءاد ػو٤ٙخ ٝٓبك٣خ ، ٓؼبهف روو٣و٣خ، اعوائ٤خ، ّو٤ٛخ ،

 اهق ٝرٖوكبد ( ٖٓ أعَ هثٜ أُؼبهف اُز٢ ًبٗذ ٓغيأح ك٢ اُجلا٣خ .ٓٞ

ػٖ ٛو٣ن ّجٌخ ٓؼب٤٣و ٝٓئّواد، ٝأٗٔبٛ اُزو٣ْٞ  ِ( ـ ٔضعٍح انرقٌٕى انكفاءج :

ٝٓئّوح ًَُِٞبد اعزٔبػ٤خ ٝرَزضٔو ٗزبئظ اُزو٣ْٞ ُِٔؼبُغخ اُج٤لاؿٞع٤خ .
79
  

 اُزو٣ْٞ :●

اُؾٌْ ػ٠ِ رؼِٔبد اُز٤ِٔن ٖٓ فالٍ رؾ٤َِ اُزو٣ْٞ ٛٞ ا٤ٍُِٞخ اُز٢ رٌٔ٘٘ب ٖٓ  

أُؼط٤بد أُزٞكوح ٝرل٤َوٛب هٖل ارقبم هواهاد ث٤لاؿٞع٤خ ٝاكاه٣خ، ٝال ٣ٌٖٔ 

ُِزؼِْ إٔ ٣٘غؼ اال ثٞٙغ اٍزوار٤غ٤خ ُِزو٣ْٞ ثؤٗٞاػٚ ، رْق٢ٖ٤ ، ر٢٘٣ٌٞ ٝاّٜبه١ 

أٝ ٜٗبئ٢ اُن١ ٣َبْٛ ك٢ أُٖبكهخ اُٜ٘بئ٤خ ػ٠ِ اُزؼِٔبد.
80

 

   

 

 

هح ػٖ َٓؼ٠ ٣و٢ٓ ا٠ُ إلاه اُؾٌْ ػ٠ِ ٓلٟ رؾو٤ن اُزؼِٔبد ٝٛٞ ػجب

أُوٖٞكح ػجو ٓواؽَ اُلهً أُقزِلخ ُِزؼِْ ثٌلبءح ٝاهزلاه ٝٛٞ رْق٢ٖ٤ ر٢٘٣ٌٞ 

ٝرؾ٢ِ٤ٖ ٣ٝزٞىع ػ٠ِ أُواؽَ اُضالصخ ُِلهً .
81

 

َٗز٘زظ ٓٔب ٍجن مًوٙ إٔ اُزـ٤٤و اُن١ ؽلس ػ٠ِ َٓزٟٞ أُٜ٘بط ٛٞ رـ٤٤و  

ِؾبد، أٝ ٓب ٠َٔ٣ أُلب٤ْٛ اُوبػل٣خ أُزلاُٝخ ك٢ ٓ٘بٛظ اُغ٤َ ػ٠ِ َٓزٟٞ أُٖط

اُضب٢ٗ ، أُٜٝب ِٓٔؼ اُزقوط ٣ٝوٖل ثٚ ؿب٣بد أُلهٍخ اُغيائو٣خ ، ِٝٓٔؼ أُٞاٖٛ 

اُغيائو١ اُن١ ٣غت ػ٠ِ أُلهٍخ ر٣ٌٞ٘ٚ، ٓضبٍ : ري٣ٝل أُزؼِْ ثٌلبءاد رٌٔ٘ٚ ٖٓ 
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٤ق ٓغ ٓزـ٤واد اُؼٖو، ٝاُن١ رغؼَ أُْبهًخ ا٤ُْ٘طخ ك٢ اُؾ٤بح االعزٔبػ٤خ، ٝاُزٌ

ٓ٘ٚ كوكا ٕبُؾب كبػال ك٢ ٓغزٔؼٚ  ث٤ئزٚ ٝٝٛ٘ٚ، ٝٛنا اُزطج٤ن ٣ؾلس ك٢ ا٤ُٔلإ ، 

اُغيء ا٤ٌَُٜٔ ٝأُ٘ظْ ُِٔبكح هٖل اُزؼِْ ، أٓب اٌُلبءح اُْبِٓخ ، ك٢ٜ ٛنٙ َٗؼ٠ ا٠ُ 

لها٢ٍ، ُنا رؾو٤وٚ ك٢ ٓبكح كها٤ٍخ ك٢ ٜٗب٣خ كزوح كها٤ٍخ ٓؾلكح ٝكن ٗظبّ أَُبه اُ

ٗغل ًلبءح ّبِٓخ ك٢ ٜٗب٣خ كزوح كها٤ٍخ ٓؾلكح ٝكن ٗظبّ ًَ ٛٞه، ًٝلبءح ّبِٓخ ك٢ 

ٜٗب٣خ ًَ ٍ٘خ، أٓب اٌُلبءح اُقزب٤ٓخ ٢ٛ ًلبءح ٓورجطخ ث٤ٔلإ ٖٓ ا٤ُٔبك٣ٖ ا٤ٌُِٜٔخ 

ُِٔبكح، ٝرؼجو ث٤ٖـخ اُزٖوف ) أ١ اُزؾٌْ ك٢ أُٞاهك ٝؽَٖ اٍزؼٔبُٜب، اكٓبعٜب 

 ٛٞ ٓ٘زظو ٖٓ اُز٤ِٔن ك٢ ٜٗب٣خ ًَ كزوح كها٤ٍخ .ٝرؾ٣ِٜٞب (، ػٔب 

ًٔب إٔ اُز٤ِٔن فالٍ كزورٚ كهاٍزٚ ٤ٍزْغغ ثبُو٤ْ ٤ٍٝٞظلٜب ا٠ُ عبٗت  

أُٞاهق ٝاٌُلبءاد اُؼو٤ٙخ ) أ١ أَُبػ٢ اُؼو٤ِخ ٝأُٜ٘غ٤خ أُْزوًخ، ٝاُزٌب٤ِٓخ 

هك  ٝ ث٤ٖ ٓقزِق أُٞاك ػبٓخ ٝاألْٗطخ فبٕخ ( ثبإلٙبكخ ا٠ُ اُزؾٌْ ك٢ أُٞا

 اٍزؼٔبُٜب .

أٓب أُٖلٞكخ أُلب٤ٔ٤ٛخ كزؾلك ٓلب٤ْٛ أُبكح اُز٢ ُٜب رؤص٤و اكٓبع٢ ٝرظٜو  

االَٗغبّ األكو٢ ٝاُؼٔٞك١ ٝأُٚب٤ٖٓ أُبكح، ثبإلٙبكخ ا٠ُ ٓقطٜ اُزؼِْ ا١َُٞ٘ 

اُن١ رزؾلك ك٤ٚ اُقطٞٛ اُؼو٣ٚخ ُٔب ٣زْ ثلٓغزٚ فالٍ ٍ٘خ كها٤ٍخ ٣ٌٕٞ ثٌَْ 

 اُؼبٓخ ُز٘ل٤ن أُٜ٘بط . علٍٝ ٣زٖٚٔ ا٤َُوٝهح

 

 / انًقارتاخ انثٍذاغٕخٍح انًعرًذج فً يُاْح اندٍم انثاًَ :4

 ـ انًقارتح انُصٍح نهغح انشفٌٕح ٔانكراتٍح : 1/  4

رٞىع اٌُلبءاد ٝ األٛلاف اُزؼ٤ِٔخ ًٔب ٛٞ ٓوزوػ ك٢ أُٜ٘بط ػ٠ِ أُغبالد  

األفوٟ ُِـخ اُْل٣ٞخ ٝ اٌُزبث٤خ ث٤ٌل٤خ ٓزٞاىٗخ ٝ ٓزٞاىٗخ ػ٠ِ ٍٛٞ اَُ٘خ اُلها٤ٍخ 

 ٝ ماُي ثبػزٔبك أُوبهثخ ا٤ُٖ٘خ .                   

 ثبَُ٘جخ ُٔلافَ اُزؼِْ ؟كٔب ٓلّٜٞ ٛنٙ أُوبهثخ 

ي إ ٓ٘طِن األْٗطخ ك٢ أُوؽِخ األ٠ُٝ ٛٞ اُ٘ٔ اُْل١ٞ ثٔقزِق أٌّبُٚ ٓؼ٠٘ ماُ

: اُؾٌب٣خ، األْٗٞكح، اُؾٞاه، األؿ٤٘خ ٝا٤ُْ٘ل، اُِـي، أُضَ اَُبئل، اُوٍٞ أُؤصٞه ٝٓب 



ا٠ُ مُي ، كبُطلَ أُزؼِْ ك٢ ٛنٙ أُوؽِخ ٣ؤر٢ ا٠ُ أُلهٍخ ثو٤ٕل ٓؼزجو ٖٓ 

ٝؿ٤و أُجبّو، كبػزٔبك أُوبهثخ ا٤ُٖ٘خ ك٢  أُؼبهف أٌُزَجخ ٖٓ ٓؾ٤طٚ أُجبّو

 ٛنٙ أُوؽِخ رَبػل ػ٠ِ رٞظ٤ق ٌٓزَجبد أُزؼِْ اُوج٤ِخ .

اثزلاء ٖٓ ٓوؽِخ اُزؼِٔبد األٍب٤ٍخ ٣ؼزٔل اُ٘ٔ اٌُزبث٢ رله٣غ٤ب ثبُزٞاى١ ٓغ 

رؼِْ اُوواءح، ك٤ٌٕٞ اُ٘ٔ أُؼزٔلح ك٢ اُوواءح ثٔقزِق أٗٞاػٚ : اُؾٞاه اُوٖخ، 

، اُ٘ٔ اإلفجبه١ ، أٝ اُطِج٢ اُؾغبع٢ ...اُـ . ٌٝٛنا كبٕ اػزٔبك اُْؼو، إُٞق

أُوبهثخ ا٤ُٖ٘خ ك٢ ٛنا أَُزٟٞ ٣َٔؼ ثز٣ٞ٘غ أٌّبٍ اُزؼج٤و اُز٢ رولّ ُألٛلبٍ .
82

 

ٝرؼزٔل أُوبهثخ ا٤ُٖ٘خ ػ٠ِ اُزٔبٍي ث٤ٖ اُغَٔ أٌُِْخ ُِ٘ٔ ٝاُزلهط ا٢ُٖ٘ 

 ُوٞاػل ٝك٢ ؽوًبد ؽِي٤ٗٝخ .                                                                                                  ثؾ٤ش ٣زْ كؼَ اُوواءح ٝاٌُزبثخ ػ٠ِ أٍبً ٛنٙ ا

كبُز٤ِٔن ٝٛٞ ك٢ ٓوؽِخ اُزؾ٤َِ ٣ووأ ٣ٌٝزت صْ ٣غوة اُوواءح ث٤ٌل٤خ أفوٟ، ثؾ٤ش 

ِخ اُضالصخ ٢ٛٝ اُزؼج٤و رجلٝ ُٚ رِي اُِٖخ اُلؼ٤ِخ ٝأُزٞإِخ ث٤ٖ األْٗطخ أُزٌبٓ

اُْل١ٞ ٝاُوواءح
83

      

ٝاٌُزبثخ ، كزٌٕٞ ثنُي ٛنٙ األْٗطخ أُزٌبِٓخ ك٢ فلٓخ ر٤ٔ٘خ ًلبءح أُزؼِْ اُووائ٤خ 

كؤٓب اُزؾٌْ ك٢ ًلبءح اٌُزبثخ كنُي ٣وز٢ٚ إٔ ٣زؼٞك أُزؼِْ ػ٠ِ  ٝاٌُزبث٤خ        

و٣خ أٝ أَُٞكح اُز٢ رٌٕٞ ٓجلأ اُزغو٣ت ٝاُقطؤ، ك٤َزؼَٔ ٖٓ أعَ مُي اُِٞؽخ اُؾغ

ٍ٘لا ٓبك٣ب ٜٓٔب ٣ؼزٔل ػ٤ِٚ ٤ُغوة ث٘لَٚ ، ك٢ٔ٘٤ ٓؼبهكٚ ػ٠ِ أٍبً اُزغوثخ 

اُنار٤خ، ك٤ؾبٍٝ اٌُزبثخ صْ ٣ؼ٤لٛب صْ ٣ْطت أٝ ٣ٔؾٞ أٝ ٣ـ٤و ا٠ُ إٔ ٣ؼزول أٗٚ ؽون 

اُ٘ز٤غخ، كبُٔزؼِْ ك٢ ٛنا اُظوف ٣وّٞ ثبُجؾش ػٖ أكَٚ اَُجَ ٍُِٕٞٞ ا٠ُ ؽَ 

ٔطوٝؽخ ، كبُٔؼِْ ك٢ ًَ ٛنا ٛٞ أُوٝه ث٤ٖ اُٖلٞف ٝاُٞهٞف ػ٘ل ٛنا أٌُِْخ اُ

صْ ػ٘ل ماى ) اُزال٤ٓن (.
84
  

ٖٝٓ فالٍ رؼِْ اُوواءح  ٣وّٞ أُزؼِْ ثج٘بء كو٤ٙبد ؽٍٞ ٓؼب٢ٗ أٌُِبد أٝ 

اُزوا٤ًت اُِـ٣ٞخ ثؾ٤ش ٗغلٙ ٣٘زوَ ٖٓ اُوواءح اُزؼ٤ِٔخ ا٠ُ اُوواءح اُزؤ٤ِٓخ، كبُز٤ِٔن 
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ٚ ك٢ ٝٙؼ٤بد اُوواءح ٝاٌُزبثخ ثٔ٘طن اُجؾش ػٖ ؽَ أٌُْالد ٣ْؼو ؽ٤ش ٣غل ٗلَ

ثٚوٝهح رغبٝى اُؼوجبد ال ٤ٍٔب اما ًبٕ ٣زؼبَٓ ٓغ أٗٔبٛ ٓقزِلخ ٖٓ اُٖ٘ٞٓ 

أَُٔٞػخ ٝأٌُزٞثخ ، ك٤ٔبهً ك٢ مُي ٓب ٠َٔ٣ اُزو٢ٖ اُزغو٣ج٢ اُن١ ٣يٍٝ ٓؼٚ 

 اُؼ٤ِٔخ اُزغو٣ت . اُْؼٞه ثبهرٌبة األفطبء ك٤ٖجؼ اُقطؤ ثنُي ٗز٤غخ ٛج٤ؼ٤خ

ٝأُوبهثخ ا٤ُٖ٘خ ٖٓ أعَ اُزؾٌْ ك٢ اُوواءح ٝاٌُزبثخ رَزلػ٢ رؼ٣ٞل أُزؼِْ 

ػ٠ِ ثؼ٘ ٛوائن اُزؼبَٓ ٓغ اُ٘ٔ ٜٓٔب ًبٗذ ث٤َطخ ٓضَ رل٣ٖٝ أُؼِٞٓبد ؽ٤ش 

٣ووأ ٣َٝٔغ اُزؼ٤ِن ّل٣ٞب أٝ ًزبث٤ب، ػ٘لٓب ٣ووأ ٣َٝٔغ ٕٝٝق ٓب ٣ْبٛل ٖٓ األ٤ّبء 

ٝاكهاى ٓب ٣طِت ٓ٘ٚ كؼِٚ، كجنُي ٣َٖ أُزؼِْ ٤ّئب ك٤ْئب ا٠ُ ٝاُزله٣ت ػ٠ِ كْٜ 

 َٓزٟٞ اُوواءح اُزؤ٤ِٓخ .

إ اُزلبػ٤ِخ ٝاُزٌب٤ِٓخ ث٤ٖ أْٗطخ اُزؼج٤و ٝاُوواءح ٝاٌُزبثخ ك٢ ؽوًخ ؽِي٤ٗٝخ  

رٌٖٔ أُزؼِْ ٤ّئب ك٤ْئب ٖٓ اًزْبف ػبُْ اٌُزبثخ ٝٛج٤ؼزٚ ك٤ٞك١ ثٚ مُي ا٠ُ آزالى 

ًلبءارٚ اُووآ٤ٗخ ٝاٌُزبث٤خ ك٢ ٝٙؼ٤بد اُزؼج٤و أُقزِلخ .اُولهح ػ٠ِ رٞظ٤ق 
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امٕ َٗز٘زظ ٓٔب رولّ إٔ أُوبهثخ ا٤ُٖ٘خ رؼزجو اُ٘ٔ اُج٤٘خ ًجوٟ اُز٢ رظٜو 

ك٤ٚ ًَ أَُز٣ٞبد اُِـ٣ٞخ ) ٕٞر٤خ، ٗؾ٣ٞخ، كال٤ُخ، أٝ رو٤ًج٤خ (، ًٔب ر٘ؼٌٌ ك٤ٚ 

( ، ؽ٤ش رغؼَ اُ٘ٔ ٓؾٞها ٓقزِق أُئّواد ا٤َُبه٤خ )اُضوبك٤خ ، االعزٔبػ٤خ 

 أٍب٤ٍب رلٝه ؽُٞٚ ْٗبٛبد اُِـخ ، ٝرزلوع ٓ٘ٚ ٓقزِق اٌُلبءاد اُِـ٣ٞخ .  

 انًقارتح تانكفاٌاخ :  2/  4

ٕبهد األٛلاف  اُزوث٣ٞخ ٓغبال ٝاٍؼب ُِز٘ظ٤و اُلَِل٢ ثؼل إٔ رطٞهد  

أُغزٔؼبد ثزطٞه اُؾ٤بح ، ٝ إٔجؼ ؽوَ اُزوث٤خ أهٙب فٖجخ ُِجبؽض٤ٖ ٝأُلٌو٣ٖ 

ٝرْجؼذ كَِلبرْٜ ٌُْٜ٘ ُْ ٣قوعٞا ػٖ ؿب٣بد اُزوث٤خ ٝأٛلاكٜب ٝهٍْ ارغبٛبرْٜ ، 

ٝهأٟ اُؼل٣ل ٖٓ ٛئالء اُجبؽض٤ٖ ًٝضو اُؾل٣ش ػٖ ْٓوٝع أُلهٍخ ٤ًٝل٤خ ث٘بئٚ ، 

أٗٚ  ال ٣ٌٖٔ اُؾل٣ش ػٖ اٗزبع٤خ أُغزٔغ ثـ٤بة ثوٗبٓظ روث١ٞ ر٢٘٣ٌٞ ٣وػ٠ روث٤خ 
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اُولهاد ٝاٌُلب٣بد اُز٢ الثل إٔ رٞكوٛب اٗزبع٤خ األكواك ، ٝاُن١ ٣غلك ٛنٙ اإلٗزبع٤خ 

ُز٢ ٢ٛ أُ٘ظٞٓخ اُزوث٣ٞخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝمُي ػٖ ٛو٣ن رؼٜل اُقجواد   ٝاُولهاد ا

اًزَجٜب اُلوك فالٍ اُز٣ٌٖٞ اُٜبكف ٝاَُبػ٢ ا٠ُ ث٘بء ماد هبكهح ػ٠ِ ٓٞاعٜخ 

اُزؾل١ ٕٝوَ ٓٞاٛجٜب ٌٝٛنا ٣ٖجؼ ٖٓ ؽوَ أُزؼِْ إٔ ٣ْبهى ك٢ ٝٙغ ٜٓ٘بط 

٣وّٞ ػ٠ِ رو٤ٍـ ٝرلػ٤ْ اُقجواد اُز٢ ٣ٔزٌِٜب هواءح ًٝزبثخ ، ٝاروبٕ رؼج٤و ٓج٢٘ 

به اُؼجبهاد ...ٜٓ٘بط ٣وٍـ اُولهح ػ٠ِ ػ٠ِ اُزل٤ٌو أُ٘طو٢ ٜٝٓبهح  ؽَٖ افز٤

اُلْٜ ٝاُزؾ٤َِ ٝاُزؼ٤َِ ، ٝاُولهح ػ٠ِ االٍزٔبع اُٞاػ٢ ٝاُزو٣ْٞ ٝاُزو٤٤ْ .
86
  

 انًقارتح تانكفاٌاخ : ـ يثادئ تٍذاغٕخٍا

 روّٞ ث٤لاؿٞع٤ب أُوبهثخ ثبٌُلب٣بد ػ٠ِ ؽِٔخ ٖٓ أُجبكة ٗنًو ٜٓ٘ب :»

ٔؼِٞٓبرٚ اَُبثوخ هٖل هثطٜب ثٌٔزَجبرٚ اُغل٣لح. ـ ٓجلأ اُج٘بء: أ١ اٍزوعبع اُز٤ِٔن ُ 1
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 ٝؽلظٜب ك٢ ماًورٚ اُط٣ِٞخ .

ـ اُزطج٤ن : ٣ؼ٢٘ ٓٔبهٍخ اٌُلبءح ثـوٗ اُزؾٌْ ك٤ٜب ، ثٔب إٔ اٌُلبءاد رؼوف ػ٘ل  2

 اُجؼ٘ ػ٠ِ أٜٗب اُولهح ػ٠ِ اُزٖوف ك٢ ٝٙؼ٤زٚ ٝٓب ٣ٌٕٞ ْٗطب ك٢ رؼِٔٚ .

ٌ أُٜبّ ث٘لٌ أُٜبّ اإلكٓبع٤خ ػلح ٓواد هٖل ـ اُزٌواه : أ١ ر٤ٌِق أُزؼِْ ث٘ل 3

 إٍُٞٞ ا٠ُ اًزَبة أُؼٔن ٌُِلبءاد ٝأُؾز٣ٞبد .

ـ اإلكٓبط : ٍٔؼ اإلكٓبط ثٔٔبهٍخ اٌُلبءح ػ٘لٓب روزوٕ ثؤفوٟ ًٔب ٣ز٤ؼ ُِٔزؼِْ  4

 اُز٤٤ٔي ث٤ٖ ٌٓٞٗبد اٌُلبءح ٝأُؾز٣ٞبد ٝمُي ٤ُلهى اُـوٗ ٖٓ رؼِٔٚ 

ٔجلأ ٌَُ ٖٓ أُؼِْ ٝأُزؼِْ ثبُوثٜ ث٤ٖ أْٗطخ ٝاُزو٤٤ْ اُز٢ ـ اُزواثٜ : ٣َٔؼ ٛنا اُ

رو٢ٓ ًِٜب ا٠ُ ر٤ٔ٘خ اٌُلبءح .
88

   

                                                 
محمد مكسً ، دٌداكتٌك  الكفاٌات ، مطبعة النجاح الجدٌدة ، الدار البٌضاء،  ـ ٌنظر،  86

 . 24، ص 2443المؽرب، 
، 2445ـ ناقدة على التربٌة، نشرة إعبلمٌة مصدرها المركز الوطنً للوثائق التربوٌة جوٌلٌة  2

  14ص 

 
 



 فً يُاْح اندٍم انثاًَ : يزخعٍح انكفاءاخ انًٍُٓح نهًذرس / 5

ُٔ٘بٛظ اُغ٤َ اُضب٢ٗ ف٤ٕٖٞخ ر٘لوك ثٜب ػٔب ٍجوٜب ٖٓ أُ٘بٛظ، ٍٞاء ػ٠ِ   

لح ّبِٓخ رلٓظ ًَ أُٞاك ، ٓوٍبح ك٢ اُٞاهغ أَُزٟٞ اُؼبّ ثؾ٤ش أٜٗب ر٘لهط ك٢ ٝؽ

االعزٔبػ٢ ، ٓ٘ظٔخ ٤ٌِٜٓٝخ ػ٠ِ أٍب٢ٍ ٓجبكة ٝػ٘بٕو ٜٓ٘غ٤خ ٓٞؽلح ث٤ٖ 

أُٞاك، ًٔب أٜٗب رٜلف ا٠ُ رؾو٤ن ؿب٣خ ّبِٓخ ْٓزوًخ ث٤ٖ ًَ أُٞاك ...ٝأ٣ٚب 

أَُزٟٞ اُج٤لاؿٞع٢ ، ًٜٞٗب ر٘طِن ٖٓ اٌُلبءاد ٕٝٝل٤بد اُزؼِْ ، ٝرٔ٘ؼ ُِٔلهً 

ُٔٞهغ ٝاكاهح عل٣لح ُِٝٔزؼِْ أ٣ٚب رغؼِٚ ٓٞهغ اُلؼب٤ُخ ك٢ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ، ًٔب 

ثوٝى ٓلب٤ْٛ ٖٝٓطِؾبد ث٤لاؿٞع٤خ عل٣لح، ٝرطِجٜب رٞظ٤ق ّبَٓ ٜٝٓ٘ظ اُزو٤٘بد 

اإلػالّ ٝاالرٖبٍ، ًَ ٛنا ٣زطِت رٞكو ٓغٔٞػخ ٖٓ اٌُلبءاد ُلٟ أُلهً ؽز٠ 

١ ٓغ ٓجبكئٚ اُوبػل٣خ.٣َزط٤غ ٓؼب٣ْخ اُ٘ظبّ ٝا٤َُو ك٢ رٞاى
89

 

 ـ كفاءاخ ذًارس فً انًدرًع : 1/  5

 ـ ٣٘لٓظ ك٢ ٓؾ٤طٚ أُجبّو ٝاُٞاٍغ :  1ـ 1

٣ٌٕٞ ٓ٘لٓغب ك٢ ٓغزٔؼٚ ثبإلٛالع ػ٠ِ األؽلاس ٍٞاء ًبٗذ ماد ٛبثغ ربه٣ق٢ 

اعزٔبػ٢ ، صوبك٢، ك٢٘٣، ػ٢ِٔ، اهزٖبك١، ه٣ب٢ٙ ثبػزجبه إٔ ٛنٙ اُؾٞاكس رؼزجو 

 ٜٓبٓٚ .ٓٞاهكا ألكاء 

 اخ ذًارس فً انًؤسسح :ـ كفاء 2/  5

٣ئك١ ٝظ٤لزٚ ٛجوب ُِزْو٣غ : ٣زغ٠ِ ثؤفاله٤بد أُٜ٘خ ثبُٔبٓٚ ٝاُزيآٚ ثٔقزِق  ●

اُٖ٘ٞٓ اُزْو٣ؼ٤خ ا٤َُٔوح ُِٔ٘ظٞٓخ اُزوث٣ٞخ ٝأُؾلكح ُِؼالهبد ث٤ٖ ٓقزِق 

 اُْوًبء .

أٍَٜب  ٝأثؼبكٙ اُو٤ٔ٤خ  ٣ووأ أُ٘بٛظ ٣َٝزٞػجٜب : ٣زٔؼٖ ك٢ هواءح  أُ٘بٛظ ٣ٝلهى  ●

 ٝاُضوبك٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاُؼ٤ِٔخ ٝأُؼوك٤خ .
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٣َز٘جٜ االَٗغبّ األكو٢ ٝاُؼٔٞك١ كافَ أُبكح اُٞاؽلح ٝث٤ٖ أُٞاك ٣َٝزظٜو ٓلٟ 

َٓبٛٔخ أُبكح ك٢ رقل٤ق أُِٔؼ اُْبَٓ ك٢ ٜٗب٣خ اُزؼ٤ِْ األٍب٢ٍ.
90

 

ًَ ٓب ٖٓ ّؤٗٚ روه٤خ اُؾ٤بح  ٣ْبهى ك٢ ؽ٤بح اُزوث٣ٞخ أُئٍَخ : ٣ٜزْ ٣ْٝبهى ك٢ ●

ك٢ أُئٍَخ ٣ٝزؼبٕٝ ٓغ اُلو٣ن اُزوث١ٞ ٝثو٤خ اُْوًبء ُزؾل٣ل ْٓوٝع أُئٍَخ 

٣َٝبْٛ ك٢ ر٘ل٤نٙ ، ٣زٞإَ ٓغ األ٤ُٝبء هٖل أُؼوكخ اُغ٤لح ثبُٔزؼ٤ِٖٔ ٣ٝواكوْٜ ك٢ 

َٓبهْٛ اُز٢٘٣ٌٞ.
91
  

 

 

 

 :ـ كفاءاخ ذًارس قثم انرذرٌس 3/  5

 :  ٣٘ظْ رطج٤ن أُٜ٘بط ▪

٣٘غو ٓقططب ٣ٍٞ٘ب ُزلهط ك٢ اُزؼِٔبد ٣ٝؾٚو أُوبٛغ اُزؼ٤ِٔخ ُزطج٤ن 

 أُٜ٘بط ثبظٜبه رؾٌٔٚ ك٢ ٓبكح اُزله٣ٌ .

٣ؾٚو اُؼَٔ اُزوث١ٞ ٣٘زو٢ ػبئالد اُٞٙؼ٤بد ٖٓ أٛو ؽ٤بح أُزؼِْ ٣ْٖٝٔ  ▪

 ـ كفاءات تمارس أثناء التدرٌس : 4/  5ٝٙؼ٤بد 

اُزؼِْ ٝاإلكٓبط ٝاُزو٣ْٞ ٝكن اُ٘ٔٞمط اُج٘بئ٢ ٝاالعزٔبػ٢ ٝأُؼوك٢ ، ٓؾزوٓب 

اُزلهط ك٢ اُزؼِٔبد ٝ ٓزٞهؼب ٕؼٞثبد اُزؼِْ ُٔواػبح اُز٘بٍن أُلب٢ٔ٤ٛ ث٤ٖ أُٞاك 

ٝٓغ٘لا أُؼبهف ٝأُٞاهك أُ٘بٍجخ 
.92

 

على أساسها ٌنفذ المنهاج : ٌجسد المبادئ الثقافٌة والقٌمٌة والتربوٌة التً بنً  ▪

المنهاج من خبلل الممارسات فً القسم ، ٌنفذ النشاطات المدرجة فً المقطع 

التعلٌمً انطبلقا من تصورات المتعلمٌن ، فً إطار التعلم ، سواء الفردي أو الثنائً 
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أو الجماعً ، آخذا بعٌن االعتبار الوتٌرة والفروقات والمسارات وأسالٌب التعلم 

 الفردٌة للمتعلمٌن .

ما ستحضر المقاربات التعلٌمٌة للمادة ) الدٌداكتٌكٌة ( مجندا مختلؾ ك 

الموراد المبلئمة لتحقٌق الكفاءات المستهدفة مما ٌسمح بالتدرج المنسجم فً تنفٌذ 

المنهاج ٌحفز المتعلمٌن على التعلم الذاتً مظهرا تحكما فعلٌا فً لؽة التواصل 

 وأنماط التعبٌر.

م بكٌفٌة تسهل على المتعلمٌن بناء تعلماتهم فً جو نشط ـ ٌسٌر القسم : ٌسٌر القس

وفضاء منظم ٌشجع التفاعبلت داخل حجرة الدرس ، معتمدا استراتٌجٌات تسهل 

تنوٌع تقنٌات التنشٌط.
93
  

 

ٌوزع األدوار وٌوجه المتعلمٌن وٌساعدهم على بناء تعلماتهم عن طرٌق 

التؽذٌة الراجعة.
94

 

بالتقوٌم، بوظٌفته التحلٌلٌة و االقرارٌة، وٌمارسه فً ـ ٌقوم : ٌبنً األدوات الخاصة 

مختلؾ المحطات قصد الوقوؾ على مدى تحكم المتعلم فً الموارد والمسارات 

 وقدرته على اإلدماج واكتسابه للكفاءات .

ٌثمن مواطن القوة وٌشخص صعوبات التعلم لبناء جهاز لمعالجة المعٌارٌة،  

علٌمً وٌدفعهم ؼلى ممارسة التقوٌم الذاتً والتقوٌم وٌرافق المتعلمٌن فً مسارهم الت

من طرؾ األقران والنقد األدبً .
95
  

 ـ ٌوظؾ تقنٌات اإلعبلم واالتصال :

ٌستعمل تقنٌات اإلعبلم واالتصال فً انجاز التعلمات وتبادلها على شبكات  

التواصل االجتماع، ٌحث المتعلمٌن على استعمالها للبحث عن المصادر التعلمٌة 

وتبادلها بٌنهم بؤمانة فً القسم وعلى شبكات التواصل االجتماعً ذات الطابع 

 التربوي .
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 ـ كفاءات تمارس بعد التدرٌس : 5/  5

 ـ ٌمارس التفكٌر أالسترجاعً :

ٌراجع ممارسته التربوٌة أثناء التدرٌس باسترجاع الحصص التعلمٌة  

دواته، بضبط بكٌفٌة مستعمبل أدوات التحلٌل والتقوٌم الذاتً قصد تحسٌن أ

 إستراتٌجٌة والمعالجة  والدعم التربوي الخاص بالمتعلمٌن .

ـ ٌكون ذاته : ٌنمً كفاءاته المهنٌة باإلطبلع المستمر على األبحاث العلمٌة الخاصة 

بمادة.
96

 

التدرٌس وعلم النفس وعلوم التربٌة والدراسات المختلفة عبر اإلصدارات 

تصال وٌثري ثقافته العامة وٌوسعها مع السعً والنشرٌات ووسائل اإلعبلم واال

الستؽبلل تجاربه التربوٌة النجاز بحوث تطبٌقٌة وتبادلها مع الؽٌر .
97

 

تهدؾ مناجل الجٌل الثانً إلى نقل التلمٌذ من اكتساب المعارؾ عن طرٌق  

الحفظ واالسترجاع إلى التحلٌل والتفكٌر وإبداء الرأي، وبالتالً سٌصبح المعلم 

ر المنشط والمنظم والمسهل للعملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة، ودوره هذا استلزم والعنص

توفر كفاءات تمكنه من التحكم فً التبلمٌذ وتؤدٌة دوره الجوهري فً العملٌة 

التعلٌمٌة، من بٌن هذه الكفاءات، اندماجه فً محٌطه ومجتمعه حتى ٌمتلك رصٌدا 

مهامه، وكذلك أن ٌإدي وظٌفته طبقا  ثقافٌا دٌنٌا، علمٌا، اقتصادٌا، ٌإهله ألداء

للتشرٌع واحترامه لما جاء فً المناهج، وٌشارك فً الحٌاة التربوٌة للمإسسة 

وٌتواصل مع أولٌاء التبلمٌذ ، طبعا ال ننسى أداءه الجٌد داخل القسم والتحكم فً جو 

التعلم، وتشجٌع المتعلمٌن على العمل واإلبداع دون أن ننسى التكوٌن الذاتً 

 إلبداعً، الذي له دور فً تقدم مستوى التعلٌم، والكفاءة المهنٌة .ا

 / التقوٌم فً مناهج الجٌل الثانً : 6
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كل ما قٌل عن التقوٌم فً وثٌقة المرجعٌة العامة للمناهج ممتاز وخاصة ما  

تعلق بؤهداؾ التقوٌم ووظائفه وجعل الخطؤ أداة للتعلم، إال أن هناك خلط بٌن أشكال 

 ووظائفه وؼموض وخلط بٌن القضاٌا وهنا ما سٌدفعنا إلبرازها .التقوٌم 

عندما تقرأ : " التقوٌم فً المقاربة بالكفاءات ال تعمل على تكدٌس المعارؾ،  

بل تقوم بتحوٌلها إلى معلومات ومعارؾ حٌة قابلة للتحلٌل، ألن ما ٌدل على النجاح 

تها، ونوعٌة المعارؾ التً بنٌت، ٌتمٌز بنوعٌة الفهم ونوعٌة الكفاءات التً تمت تنمٌ

 ولٌس بكمٌة المعلومات المخزنة فً الذاكرة".

  

 

 

 ( تتطلب وقفة :86إن الفقرة من الدلٌل المنهجً إلعداد المنهج )ص

 ـ هل ٌعقل أن تقرن التقوٌم بتكدٌس المعارؾ ؟ 1

بٌن ـ ما معنى تحٌل المعارؾ إلى معلومات ومعارؾ حٌة قابلة للتحوٌل؟ ) الخلط  2

 المعلومات والمعارؾ(.

 ـ هل التقوٌم مإنث؟ ) تعمل ، تقوم (  3

 ـ هل خضعت هذه الوثٌقة للتدقٌق اللؽوي ؟ 4

من المتعارؾ علٌه أن التقوٌم ٌنجز إما من قبل الفعل التعلمً ونسمٌه تقوٌما  

تشخٌصٌا ووظٌفته الوقوؾ على مكتسبات المتعلم القبلٌة لتجاوز الناقص منها، 

نتقال إلى إرساء الموارد الجدٌدة،أو إثناء الفعل التعلمً ونسمٌه تقوٌما وقصد اال

تكوٌنٌا والؽرض منه تجاوز النقائص حٌن ظهورها أو بعد الفعل التعلمً وندعوه 

تقوٌما تحصٌلٌا  والؽرض   منه الوقوؾ على حصٌلة تعلم التلمٌذ التخاذ قرارات 

 نح الشهادة فً نهاٌة المرحلة .باالنتقال إلى القسم األعلى أو اإلعادة أو م

ـ" وٌستخدم التقوٌم  التشخٌصً كلما احتجنا إلى فهم نتائج ومسارات أي عملٌة من 

 العملٌات التربوٌة .



ٌكون فً بداٌة حصة تعلٌمٌة لتقٌٌم المكتسبات ومقارنتها بالمكتسبات القبلٌة  

النتائج بهدؾ  فً الحصة الموالٌة، وٌكون فً نهاٌة حصة تعلمٌة لتحلٌل وتفسٌر

 ضبط وتعدٌل التعلٌم والتعلم، لذلك فهو جزء من التقٌٌم التكوٌنً".

إن الصواب فً هذه العبارة ال ٌتعدى الوظٌفة األولى أي أن التقوٌم ٌنجز فً  

بداٌة حصة تعلمٌة ولٌس تعلٌمٌة كما ورد فً الوثٌقة، أما أن ٌجرى فً نهاٌة حصة 

  أن نقول " وقل ربً زدنً علما ".أو نهاٌة سنة فإنه  لم ٌبق لنا إال

( نقرأ : " وتقوٌم الكفاءات معناه 96وتحت عنوان تصور آخر للتقوٌم )ً  

معرفة سلوكٌة لحل وضعٌات مشكلة عندما نستخدمها فً تعلم التلمٌذ ..." أجهدت 

نفسً ألعرؾ وأفهم معنى تقوٌم الكفاءة من هذه العبارة فلم أفلح، كٌؾ ٌمكن تقوٌم 

 عرفة سلوكٌة لحل وضعٌات مشكلة نستخدمها فً تعلم التلمٌذ ؟ .كفاءة بم

فتقرأ نفس العنوان :" القدرة على التجنٌد الخاص للمعارؾ المكونة على  

شكل كفاءات )معارؾ تصرٌحٌة( أو )معارؾ إجرائٌة، معارؾ شرطٌة أو منفعٌة 

 )... 

 . أوال ال نقل معارؾ تصرٌحٌة ومعارؾ إجرائٌة إن الصوب معلومات

 ثانٌا هل ٌوجد ما ٌسمى معارؾ مكونة على شكل كفاءات ؟.

أما فٌما ٌتعلق بشبكة تقوٌم الكفاءة فإننا نبلحظ أنها ثبلثٌة التقدٌرات هً   

 تحكم وتحكم جزئً وانعدام التحكم ال ٌكون نقدم هنا مبلحظتٌن :

دا على ذلك إن التحكم ال ٌكون فً الكفاءة بل فً المعاٌٌر واعتما المالحظة األولى :

 نقر بنمو أو عدم نمو الكفاءة .

اقتراح ثبلثة تقدٌرات ٌضعنا فً مؤزق اإلقرار بنمو أو عدم نمو  المالحظة الثانٌة :

الكفاءة إذا كان التحكم جزئٌا وهذا ٌعنً البد من إعادة التقدٌر المحذوؾ أال وهو 

 التحكم

 

 

 



 

 

 

اُ٘ظو١ ٝاُزطج٤و٢ أٝ ٜٓ٘غ٤ب ال ٣ٌبك ١ فِٞ أ١ ثؾش ٓٔزبى ٖٓ عبٗج٤ٚ  

ا٤ُٔلا٢ٗ ٝمُي ٢ً ٣ٌٕٞ األٍٝ ٜٓ٘ٔب ػجبهح ػٖ ػوٗ أًجو ػلك ٌٖٓٔ ٖٓ 

أُؼِٞٓبد اُ٘ظو٣خ اُقبٕخ ثبُلهاٍخ، ثلهخ ٝاؽٌبّ، ٣ٝؤر٢ اُضب٢ٗ ٤ٌُِٔٚ ٖٓ فالٍ 

رطج٤ن أُؼِٞٓبد اَُبثوخ ػ٠ِ أٗٔٞمط ٓؼ٤ٖ ٣ٌٕٞ ٓٞاكوب ُِلهاٍخ اُز٢ ٣و٢ٓ ا٤ُٜب 

صْ رغٔغ ٗزبئظ اُزطج٤ن ٝرؾَِ ُِقوٝط ك٢ اُٜ٘ب٣خ ث٘زبئظ آب إٔ  اُؼ٘ٞإ اُؼبّ ُِجؾش،

رٌٕٞ ٜٗبئ٤خ ٓطِوخ ـ ٝٛنا ٗبكها ٓب ٣ٌٕٞ ـ كزؼْٔ، ٝآب إٔ رٌٕٞ َٗج٤خ هبثِخ ُِزٖؾ٤ؼ 

 ٝاُزغل٣ل .

ٝهل عبء ٛنا اُلَٖ ٤ُٞٙؼ اُقطٞاد أُٜ٘غ٤خ أُزجؼخ ك٢ اُلهاٍخ ا٤ُٔلا٤ٗخ  

٤ِٖٖ اُ٘ظو٤٣ٖ اَُبثو٤ٖ ُجؾض٘ب ٛنا ٝأُؼٕ٘ٞ ة اُز٢ أعو٣ذ ارٔبٓب ًٔب عبء ك٢ اُل

اٍزوار٤غ٤خ اُزؼِْ " اُزؼب٢ٗٝ ك٢ ظَ ٓ٘بٛظ اُغ٤َ اُضب٢ٗ " ٝمُي ثؼوٗ اإلعواءاد 

أُٜ٘غ٤خ ُِلهاٍخ ثٔب ك٢ مُي ٛج٤ؼخ أُٜ٘ظ أُزجغ ٝاُلهاٍخ األٍب٤ٍخ ُِزطج٤ن 

 ا٤ُٔلا٢ٗ .

 / يداالخ انذراسح : 1 

 أُٜ٘ظ أُؼزٔل : •

ُجؾش اُؼ٢ِٔ ٓورٌيا ٓؾٞه٣ب ٍُِٕٞٞ ا٠ُ اُؾوبئن اُؼ٤ِٔخ ٝٝٙؼٜب ٣ٔضَ ا » 

ولقد تعددت المناهج  98،«ك٢ اٛبه هٞاػل أٝ هٞا٤ٖٗ أٝ ٗظو٣بد ػ٤ِٔخ ًغٞٛو ُِؼِّٞ

العلمٌة للبحث تبعا لتعدد مواضٌع دراسات العلوم، وذلك من أجل الوصول إلى 

فن التنظٌم الصحٌح  »:علمٌة دقٌقة، إذ ٌعرؾ المنهج على أنه  الحقائق بطرٌقة

لسلسلة من األفكار العدٌدة من أجل الكشؾ عن الحقٌقة، حٌث نكون بها جاهلٌن، أو 

  99.«من أجل البرهنة علٌها لآلخرٌن حٌن نكون بها عارفٌن 

                                                 
 . 14ـ ماثٌو جٌدٌر، منهجٌة البحث العلمً، ترجمة من الفرنسٌة" ملكة أبٌض "د . ط ، ص   98
 . 4م، ص 1977، 3ـ عبد الرحمن بروي، مناهج البحث العلمً، وكالة المطبوعات ط  99



  

 

وتماشٌا مع أهداؾ وطبٌعة موضوع الدراسة ثم استخدام المنهج الوصفً 

الظواهر كما هً قائمة فً الحاضر استقصاء ٌنصب على ظاهرة من »باعتباره

بقصد تشخٌصها وكشؾ جوانبها وتحدٌد  العبلقات بٌن عناصرها أو بٌنها وبٌن 

100«ظواهر أخرى
بؽرض وصؾ إستراتٌجٌة التعلم التعاونً وتحلٌلها وإبراز  

خصائصها وممٌزاتها،وقراءة فً مناهج الجٌل الثانً وكٌفٌة تطبٌقه فً حجرة 

 الدرس ...الخ .

الوصفً ال ٌقؾ عند حدود وصؾ الظاهرة وإنما ٌذهب أبعد من ذلك  فالبحث 

فٌحلل وٌفسر وٌقارن وٌقٌم بقصد الوصول إلى تقٌٌمات ذات معنى بقصد التبصر 

 فً تلك الظاهرة .

 تحدٌد مجال ومجتمع البحث واختٌار عٌنة الدراسة : •

مجاالت  تعددت مجاالت هذه الدراسة المٌدانٌة مما جعلنا نحصرها فً ثبلثة 

 وهً :

 أ ـ المجال المكانً : 

أجرٌت هذه الدراسة فً والٌة مستؽانم الواقعة فً الشمال الؽربً لدولة  

الجزائر، وبالتحدٌد فً متوسط مؽطٌط عبد هللا بلدٌة واد الخٌر، دائرة عٌن تادلس، 

التً طبقنا فٌها إستراتٌجٌة التعلم التعاونً بكل مالها من خصائص وممٌزات 

 ن تضبطها.وقوانٌ

 ب ـ المجال الزمنً :

ٌتمثل المجال الزمنً للدراسة المٌدانٌة فً المدة التً استؽرقتها، ولقد كانت  

االنطبلقة مع بداٌة مرحلة جمع المعلومات الخاصة بالجانب النظري، شهر ونصؾ 

 تقرٌبا، 
                                                 

منهج البحث العلمً، دار دجلة، المملكة األردنٌة ـ رحٌم ٌونس كرو العزاوي، مقدمة فً   100
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مٌة، إذ كنا نتردد على المتوسطة لنطلع على مدى حرص األسرة التربوٌة التعلٌ    

وخاصة منهم أساتذة اللؽة العربٌة فً االعتماد على االستراتٌجٌات الحدٌثة فً 

التدرٌس، وكذا مدى قابلٌة المتعلمٌن فً  التقلٌل والتؤقلم خاصة مع استحداث مناهج 

الجٌل الثانً التً أحدثت تؽٌٌرا كلٌا، فً مراحل سٌر الحصة التعلٌمٌة التعلمٌة، وما 

هها كل من طرفً العملٌة التعلٌمٌة فً تحقٌق الكفاءات هً الصعوبات التً واج

 12المستهدفة، أما تطبٌق اإلستراتٌجٌة فً المٌدان التعلٌمً فكانت ٌوم :) األحد 

( وقد استؽرقت مدة التدرٌس بالتعلم التعاونً مدة ثمانٌة أٌام بما فٌها 2417مارس 

 م ( . 2417مارس 24من تحضٌر وإلقاء، لتنتهً ٌوم: )   

 ج ـ المجال البشري : 

وهو ٌشمل مجتمع البحث و المتمثل فً تبلمٌذ السنة أولى متوسط التابعٌن  

 م . 2417ـ  2416لمتوسطة مؽطٌط عبد هللا بوالٌة مستؽانم لسنة الدراسٌة 

 وٌمكن أن ندرس ذلك على مستوٌٌن، هما : ) مجتمع الدراسة وعٌنة الدراسة ( .

 مجتمع الدراسة :  ●

إستراتٌجٌة التعلم التعاونً فً ظل مناجل  »إن مجتمع الدراسة متعلق ب  

وبالتالً فإن مجتمع البحث ٌمثل تبلمٌذ السنة أولى متوسط الذٌن  «الجٌل الثانً 

ٌدرسون وفق مناهج الجٌل الثانً، ذلك أننا حصرنا الدراسة فً أنشطة اللؽة العربٌة 

 تلمٌذ ( تابعٌن للتعلٌم المتوسط  . 36 فً التعلٌم المتوسط فكان عدد التبلمٌذ )

 

 

 

 

 



 عٌنة الدراسة : ●

الموضوعٌة مهمة فً عملٌة البحث وتبدأ من بداٌة البحث إلى نهاٌته  » 

وتتمثل  بالوصؾ الدقٌق إلجراءات البحث وتحقٌق الموضوع السهل فً البحوث 

101.«العلمٌة، وتكون ذات ثبات عال وصعب جدا ومعقد فً البحوث التربوٌة 
  

كما هو الحال فً بحثنا هذا والذي لنجاحه البد لنا من الموضوعٌة أي نستقً  

الحقٌقة لدى كل عناصر مجتمع البحث الذي نهتم بدراسته، إال أن اتساع العدد 

اإلجمالً لهذا العناصر مع عدم قدرتنا الوصول إلى كل األفراد، ٌفرض علٌنا أخذ 

وطاقتنا الستعمال العٌنة فً البحوث ٌسمح عٌنة ممثلة للمجتمع الكلً تتناسب 

 باالقتصاد فً الجهد والوقت .

تلمٌذ ( لنطبق معها المكتوب،  36ولقد اقتصرت العٌنة التً اخترناها على )  

 وحصة أفواج .

 / ـ الدراسة األساسٌة : تطبٌق حصة التعلم التعاونً  2

علم التعاونً وذلك بعد اختٌارنا للمتوسطة التً سنطبق فٌها إستراتٌجٌة الت 

ألنها بدت لنا نوعا ما مهٌئة مادٌا لتطبٌق إستراتٌجٌتنا، وبعد تعاون أحد أساتذة اللؽة 

العربٌة بها وتجاوب تبلمٌذها معنا، والذي اخترنا من بٌنهم تبلمٌذ قسم السنة األولى 

نً تلمٌذا( إناثا وذكورا، أبدوا تقبلهم لفكرة أ 36والذٌن بلػ عددهم ) 3متوسط رقم 

سؤنوب عن أستاذهم لمدة حصتٌن، قدمنا من خبللها عرضا فً عجالة لمفهوم 

إستراتٌجٌة التعلم التعاونً وإجراءات تطبٌقها، ثم انتقٌنا معا موضوعا فً مٌدان 

إنتاج المكتوب كما هو مقررا فً منهاج الجٌل الثانً، وخصصنا له ساعة كاملة أما 

 ج .الحصة الثانٌة فضلنا أن تكون حصة أفوا

وبعد موافقة األستاذ والمتعلمٌن على ذلك قام األستاذ بمساعدتً فً تقسٌم 

التبلمٌذ إلى مجموعات واختٌار رئٌس لكل منها، نظرا لدراٌته بمستوٌات تبلمٌذه 

( 6تلمٌذا ( على ستة ) 36وقدرتهم المعرفٌة، وقد وزعنا الستة و ثبلثٌن )

ذا وقد طلبت من كل مجموعة (، وه6مجموعات ضم كل واحد منها ستة أعضاء )
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أن تتشاور فٌما بٌنها الختٌار اسم ٌمٌزها عن بقٌة المجموعات، جرى كل ذلك 

 وؼٌره من إجراءات اإلستراتٌجٌة فً ؼضون حصتٌن وزعت على النحو األتً : 

: 00إلى الساعة  10:  00( من الساعة   2017مارس  12الحصة األولى : ٌوم )  

 ة :من حصة اللؽة العربٌ 12

ـ شرحنا من بداٌة هذه الحصة ما معنى إستراتٌجٌة التعلم التعاونً وعلى ماذا تقوم  

 وكٌؾ تسٌر .

( أعضاء، 6( مجموعات، تتؤلؾ كل مجموعة ستة )6ـ ثم قسمنا التبلمٌذ إلى ستة ) 

مرتبٌن من أنشط عضو فٌهم ـ وهو الرئٌس،إلى متوسطً المستوى، إلى دون 

تمكن المتعلمٌن من مادة اللؽة العربٌة، وهذا لضمان المستوى، ونقصد بالمستوى 

 العدل والتوازن بٌن المجموعات .

طلبنا من كل مجموعة أن تتشاور فٌما بٌنها لتختار اسما لها ٌمٌزها عن بقٌة       

المجموعات بهدؾ إثارة المتعلمٌن واستحضار روح التنافس بٌن الفرق والرؼبة فً 

لمجموعة الواحدة، وحتى تكون الحصة أكثر تشوٌقا العمل التعاونً بٌن أعضاء ا

وحٌوٌة، قررنا بتعاون مع األستاذة أن نقٌم مسابقة عن طرٌق جدول قمت أنا 

بتدوٌنه فً السبورة، تقسم خاناته حسب اختبارات التبلمٌذ ألسماء مجموعاتهم، 

حفٌز والمجموعة الحائزة على أكبر نقاط ستفوز بهدٌة رمزٌة قمت أنا بإحضارها، لت

التبلمٌذ على العمل وبث روح المنافسة، وفً حالة التعامل، نقدم سإال إضافً 

للحسم فً النتٌجة وتعٌٌن الفائز، هنا انتهت الحصة األولى وقررنا أن ننهً ما تبقى 

 من العمل فً الحصة المسائٌة.

 

 

 09:00إلى الساعة  08:00( من الساعة  2017مارس   14 الحصة الثانٌة ٌوم ) 

 حصة اللؽة العربٌة: من

انطلقنا فٌها بمراجعة ما شرحناه فً الحصة األولى، وكنت قد حضرت سابقا      

عن شكل  موضوعة، دونت فٌه مجموعة من التطبٌقات كانت مختلفة نوعا ما



راعٌت فٌها الشكل والمضمون ومٌول التبلمٌذ،  التطبٌقات التً كانت تقدم لهم سابقا،

 نت كاآلتً: وقدراتهم الذهنٌة، وكا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هٔ٘ب ثزٞى٣غ أُٞا٤ٙغ ػ٠ِ اُزال٤ٓن ) األٝهام (، ٝروً٘ب ُْٜ أُغبٍ ٓلح ٖٗق       

 ٍبػخ روو٣جب ُِزْبٝه ك٤ٔب ث٤ْٜ٘ الفز٤به اإلعبثخ اُز٢ ٝاكوذ ػ٤ِٜب اُغٔبػخ اُٞاؽلح .

ـ ّوؽ٘ب ٛو٣وخ اُؼَٔ ثؾ٤ش هلٓ٘ب ٌَُ ػٚٞ ٖٓ أػٚبء ًَ ٓغٔٞػخ اُؼَٔ  

ٗ٘غؼ ٓؼب أٝ ٗـوم ٓؼب، ك٘غبػ اُلوك ك٢  »أًَُٞ ا٤ُٚ ؽوٕب ٓ٘ب ػ٠ِ هبػلح 

 102«أُغٔٞػخ ٖٓ ٗغبػ أُغٔٞػخ ، ٝٗغبػ أُغٔٞػخ ٛٞ ٗغبػ اُلوك 

ٌختزنونها  ـ تكلٌؾ التبلمٌذ بالشروع فً العمل ، وجمع المادة العلمٌة التً 

 واستثمارها فً حل التطبٌقات الموكلة إلٌهم .

 ـ انتهى وقت التشاور والتدوٌن لئلجابات وبدأت مرحلة الحسم . 

ـ صعود المتعلمٌن إلى السبورة الواحد تلو اآلخر حسب تسلسلهم كؤعضاء، مرقمٌن  

 ( وعلى حسب المجموعات التً ٌنتمون إلٌها ، لعرض أعمالهم . 46إلى  41من )

ـ تسجٌل المبلحظات على كل عمل وإعطاء النقط من قبل األساتذة، مع إعطاء  

 اقتراحات إن نطلب األمر، ذلك.

ـ تقٌٌم األساتذة ألعمال المتعلمٌن وفسح المجال للزمبلء لتقٌٌم أعمال بعضهم  

 البعض، لبث روح األخوة والتعاون .
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 كانت كالتالً: إعبلن النتائج و اإلفصاح عن المجموعة المتفوقة والتً

 اُ٘وطخ اٍْ  أُغٔٞػخ

 17 ٓغٔٞػخ اَُ٘ٞه

 16 ٓغٔٞػخ اُ٘ٔٞه

 20 ٓغٔٞػخ اُيٛٞه

 13 ٓغٔٞػخ اُْغبػخ

 19 ٓغٔٞػخ األَٓ

 19 ٓغٔٞػخ اُ٘غبػ

      

 امٕ كبىد ٓغٔٞػخ اُيٛٞه ٝرلٞهذ ػ٠ِ ثبه٢ أُغٔٞػبد.    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



رزٔؾٞه ػ٤ِٔبد إالػ أُلهٍخ اُغيائو٣خ ثبُٔ٘ظٞه اُج٤لاؿٞع٢ ؽٍٞ  

ٓلف٤ِٖ أٍب٤ٍٖ، ٛٔب : أُ٘بٛظ ٝاٌُزت أُله٤ٍخ، ٝهل أٍ٘لد ٜٓٔخ اػلاك اُجوآظ 

ٝأُ٘بٛظ  ا٠ُ اُِغ٘خ ا٤ُ٘ٛٞخ  ُِٔ٘بٛظ،  ث٤٘ٔب رٌِلذ ٤ٛئبد أفوٟ ثبٌُزت أُله٤ٍخ، 

هعذ ٓئفوا ك٢ اُطٞه٣ٖ األٍٝ ٝاُضب٢ٗ ٛنٙ ا٤ُٜئبد اُز٢ ؿبثذ ػٖ اٌُزت اُز٢ أك

اثزلائ٢ ٝ األ٠ُٝ ٓزٍٜٞ  ُوٖل  ًزت ٓ٘بٛظ اُغ٤َ اُضب٢ٗ  ُِـخ اُؼوث٤خ، ٗظوا 

ُألفطبء  أُؼزجوح اُز٢ ٝهكد ك٤ٜب ، ٝاَُجت  هاعغ ا٠ُ ػلّ أْٗبء ٓغبٌُ روث٣ٞخ  

بع ًٔب ٣٘ٔ ػ٤ِٚ اُوبٕٗٞ، ًٝٔب ٛٞ ٓؼٍٔٞ ثٚ ػ٠ِ َٓزٟٞ اُؼبُْ ثؤٍوٙ، ٝمُي ثبرج

ّوٝٛ ث٤لاؿٞع٤خ رْزوى ك٤ٜب ُغبٕ ٓقزٖخ ٝٗوبثبد ٝٓ٘ظٔبد ٗوبث٤خ ُطجغ اٌُزت 

 أُله٤ٍخ .

اَُو٣خ اُزبٓخ اُز٢ أػلد ك٤ٜب ًزت اُغ٤َ اُضب٢ٗ، ًبٗذ ٖٓ أثوى األٍجبة   

اُز٢ ٓ٘ؼذ  اُقجواء ٖٓ ٓواعؼزٜب ٝرٖؾ٤ؾٜب هجَ ٛوؽٜب ُِٔلاهً، أفطبء ًٜنٙ 

روث١ٞ ٣ٜلك أُلهٍخ اُغيائو٣خ،ٛنا ٓب ٍ٘ؾبٍٝ رؼزجو ر٣ْْٞب ػ٠ِ اُزال٤ٓن ٝفطو 

اُزطوم ا٤ُٚ ٝاُٞهٞف ػ٘ل ثؼ٘ األفطبء ٝاُٜلٞاد ك٢ ًزبة ٍ٘خ  أ٠ُٝ ٓزٍٜٞ ُِـخ 

اُؼوث٤خ ) اُغ٤َ اُضب٢ٗ ( ، ك٢ هواءح ث٤َطخ ُجؼ٘ اُٖ٘ٞٓ، ٝؿ٤و ٓز٘ب٤ٍٖ عِٔخ 

 ٖٓ أُؾبٍٖ اُز٢ ٍ٘ٔو ػ٤ِٜب الؽوب .

 ـ يآخذ عهى انكراب :  1

أًِٝذ ٜٓٔخ رؤ٤ُق اٌُزبة ا٠ُ ا٤َُل أُلزِ ) ٓؾلٞظ ًؾٞاٍ ( ْٓوكب  » ●    

َٝٓ٘وب، ٝأٍزبم اُزؼ٤ِْ أُزٍٜٞ ) ٓؾٔل ثْٞٓبٛ (، ٝػَٔ ثٜنا اُؾغْ ٝاُؾَب٤ٍخ 

ًبٕ ٖٓ  أُلوٝٗ إٔ ٣ًَٞ ا٠ُ ال ٣وَ أػٚبإٛب ػٖ أهثؼخ أٝ فَٔخ ٖٓ 

103.«أُقز٤ٖٖ ٝثبّواى ٓجلػ٤ٖ أ٣ٚب 
 

ٖ٘ٞٓ ث٘بء ػ٠ِ كْٜ رو٤ِل١ ؿ٤و كه٤ن  ُطج٤ؼخ األكة، كول ُول  رْ افز٤به اُ ●   

)٣قزِق اُْؼو ػٖ اُ٘ضو ك٢ ًٕٞ  »ٝهك ك٢ اُزلو٣ن ث٤ٖ اُْؼو ٝاُ٘ضو ٓب ٢ِ٣ : 

األٍٝ ٓٞىٝٗب ٓول٠ ثٚ ا٣وبع، ٝاُضب٢ٗ ال ٣ٜزْ ثبُٞىٕ ٝ اُوبك٤خ ٝاإل٣وبع (، كزورت ػٖ 

٘ٔب افز٤ود ٖٗٞٓ ّؼو٣خ ٛنا اُلْٜ إٔ عبءد ٖٗٞٓ اُوواءح أُْوٝؽخ ٗضوا ، ث٤
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ُلهاٍخ اُ٘ٔ األكث٢، ثبٍزض٘بء ؽبُز٤ٖ ) ث٤زٜٞكٖ ٍ : ُٓٞٞك هبٍْ، ٝٓب٤٘٤ٍَب ٍ : 

104.«ٓجبهى ا٢ِ٤ُٔ (
 

ك٢ هًٖ أػٞك ا٠ُ هب٢ٍٞٓ، ٝٙؼذ أُلوكاد ك٢ ؽ٤ي ٤ٙن، ٓٔب ٣ئك١ ا٠ُ  ●   

 رلافَ األُلبظ ك٤ٔب ث٤ٜ٘ب، ثؾ٤ش ٣غل اُز٤ِٔن ٕؼٞثخ ك٢ اُزلو٣ن ث٤ٜ٘ب .

 ٛ٘بى عِٔخ ٖٓ األفطبء ك٢ هٞاػل اُِـخ اُؼوث٤خ ٖٓ ث٤ٜ٘ب : االٍز٘زبط ا٥ر٢ : ●   

)  ٤ٖ٣و أُلوك أُئٗش عٔؼب ) ...(  ٓالؽظخ : أُلوك  اُن١  ػالٓخ  رؤ٤ٗضٚ ربء 

ٓوثٞٛخ ، ٝعت ؽنكٜب صْ اٙبكخ األُق  ٝاُزبء أُلزٞؽخ ( ٓغ ػِٔ٘ب اَُبثن إٔ اُغٔغ 

ٓٚٔٞٓخ، ٣ٝغو ثؤُق ٝربء ٓغوٝهح، ٣ٖٝ٘ت ثؤُق   أُئٗش اَُبُْ ٣وكغ ثؤُق ٝربء

ٝاٌَُوح ٤ٗبثخ ػٖ اُلزؾخ، امٕ ٓبما ثبَُ٘جخ ُغٔغ ًِٔخ ) ٓلهٍخ ( أٛٞ ) ٓلهٍبد ( 

ًبٕ الثل ٖٓ اإلّبهح ا٠ُ إٔ ٛ٘بى ؽبالد ّبمح ٝال كاػ٢ ُنًو اُلزؾخ ألٕ اُغٔغ 

 أُئٗش اَُبُْ ٣ٖ٘ت ثبٌَُوح ٝاألُق ٤ٗبثخ ػٖ اُلزؾخ .

ًٖ أٗغي رٔبه٢٘٣ ك٢ اُج٤ذ، أث٤بد رؼظ ثبٌُالّ اُج٤ِؾ ٝاألُلبظ اُٖؼجخ اُز٢ ك٢ ه ●   

٣طِت ٖٓ اُز٤ِٔن اػواثٜب ٝٛٞ ك٢ األَٕ ال ٣لْٜ ؽز٠ ٓؼ٘بٛب، ٝك٢ ثؼ٘ أُٞا٤ٙغ 

٣ٌٕٞ ٗٔ اَُئاٍ ) اػوة ٓب رؾزٚ فٜ ( ، ٌُٖ اُقٜ ؿ٤و ٓٞعٞك إٔال ًبُٔضبٍ 

 األر٢ : 

 ثٌَ اُن١ ٣ٜٟٞ ٗل٢ٔ٣ ُٓٞغ         رَٔ اُ٘لا٠ٓ ٓب ػلا٢ٗ كب٢٘ٗ      

 ٣ؾْو اُ٘بً ال ث٤٘ـٖ ٝال آ           ثـبء اال ٝهـل ؿـ٘زـْٜ ّـئٕٝ      

ػِْ اُٖوف ٛٞ أؽل ػِّٞ اُِـخ اُؼوث٤خ كؼٖ ٛو٣وٚ ٗزٌٖٔ ٖٓ ٙجٜ ٤ٕؾ  ●   

أٌُِبد ٝٓؼوكخ أؽٞاُٜب، ٝٓب ٣ؼزو٣ٜب ٖٓ اػالٍ أٝ اكؿبّ أٝ اثلاٍ، ٣ٌٝٔ٘٘ب ٖٓ 

فالُٚ ٓؼوكخ اُغٔٞع اُو٤ب٤ٍخ ٝأَُبػ٤خ ٝاُْبمح ُٔقزِق أٌُِبد، ٌُٖ ك٢ ًزبة 

يا قذ ٌؤثز عهى يسرٕاْى ٢، ٛنا اُغ٤َ اُضب٢ٗ ؿبة اُٖوف ثؼٌٌ ًزت اُؼبّ أُبٙ

 انُحٕي ٔعهى قذراذٓى فً انرصزٌف انرً ذعهًْٕا طٕال يشٕارْى انذراسً .
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، فبٕخ اُْؼو٣خ ٜٓ٘ب رلٞم زج٤َٜ، ٝرؾزبط ُِثؼ٘ اُٖ٘ٞٓ ٕؼجخ ٝؿبٓٚخ ●   

، ٓٔب ٣غلٕٝ أٗلَْٜ ػبعي٣ٖ ػٖ كي ٤ّلوارٜب ك٢ ُِزال٤ٓنأَُزٟٞ اُؼو٢ِ ٝأُؼو

 ثبُطو٣وخ اُٖؾ٤ؾخ .

ـ ٝٛنٙ ثؼ٘ اُوواءاد اُز٢ هٔ٘ب ثٜب ُجؼ٘ اُٖ٘ٞٓ اُز٢ ٝهكد ك٢ ًزبة اَُ٘خ   

 األ٠ُٝ ٓزٍٜٞ.

 93( ٓ 02هواءح ك٢ ٗٔ " ك٢ اٗزظبه أ٤ٖٓ " ) كْٜ أُ٘طٞم ، اُزؼج٤و اُْل١ٞ )  

 ٖٓ ك٤َُ األٍزبم ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انسُذ :

ثخ ا٠ُ اُغٔواد عَِذ ػ٠ِ ؽ٤ْزٜب أٓبّ أُٞهل رٌ٘ذ اُ٘به ثبُِٔوٜ، ٖٓٞ    

أُِزٔؼخ ث٤ٖ ٣ل٣ٜب ٗظواد ػ٤ٔوخ صْ ر٘بُٝذ اُٖ٘بهر٤ٖ ٝه٤ٖٔب ٖٓ اُٖٞف األث٤٘ 

 ًبٗذ هل ثلأد َٗغٚ ....



ٝأؽَذ  ثبُؾ٘بٕ ٣ـٔو هِجٜب ُٔب ٗظود ا٠ُ ٛنا اُو٤ٔٔ، ُٝلٛب ٓب ٣ياٍ  

 ٣نًوٛب، ٝٓب ٣ياٍ ٣ؾجٜب ثبُوؿْ ٖٓ ىٝاعٚ ٝاثزؼبكٙ ػٜ٘ب .

ّ ٝأّؼِذ اُو٘ل٣َ ًبٗذ هل مثؾذ، اًوآب ُي٣بهح أ٤ٖٓ اُل٤ٗب كٜ٘ٚذ األٔاد غشد 

 ك٣ي كعبعبرٜب ا٤ُِِخ ٤ُِخ ػ٤ل، ٝأ٤ٖٓ ال ٣ؤر٢ ا٠ُ اُوو٣خ ًَ ٣ّٞ.

رولّ ا٤َُِ، ٣غت إٔ رٌٕٞ اَُبػخ ٓزغبٝىح اَُبثؼخ، ٝأ٤ٖٓ ٝىٝعزٚ ُْ ٣ٖال  

هٗ ثؼل روٟ ُٔبما رؤفو ؟ ث٤وٝد ال رجؼل أًضو ٖٓ ٍبػخ ك٢ ا٤َُبهح اُز٢ رٜ٘ت األ

ٜٗجب، َٛ اٗوِجذ ثٜٔب ا٤َُبهح ؟ أٝ رٌٕٞ آوأرٚ ؽِٔزٚ ػ٠ِ هٚبء ٤ُِخ اُؼ٤ل ك٢ 

َٛ رو٣ل  إٔ ٤ٚٗغ  !اُغجَ  !: اُوو٣خ  «أُل٣٘خ ث٤ٖ ٕٞاؽجٜب؟  رٌٕٞ هل هبُذ ُٚ

 هل أصؽى إلٌها واقتنع منا ولم ٌرحم أمه ؟ »٤ُِز٘ب ٛنٙ اًوآب ألٓي ؟

ال، ال،  إنه ٌإكد فً رسالته التً قرأتها لها بنت جارتها ثبلث مرات ، ٌإكد   

أنه سٌجًء و أنه مشتاق إلٌها وكانت الرسالة فً صدرها ، فتناولتها وفتحتها 

تجٌل فٌها  ـ نظراتها وقد أمسكتها مقلوبة ـ  فتقؾ عٌناها على السطور  طففتو

أن الوقت طال فدب فٌها الٌؤس من  ، ؼٌر بلهاء والكلمات والحروؾ وقفات معذبة

هذا شؤن المتزوجٌن فً هذا العصر المتمدن :  !جدٌد ، هذا شؤن  أوالد هذا الزمان 

عبٌد لنسائهم . كانت األم فً هذه األمور وهً متوجهة إلى ؼرفتها لتنام، ثم قعدت 

فً فراشها وما كادت تلقً رأسها حتى سمعت هدٌر سٌارة على الطرٌق حبست 

ا، فإذا الباب ٌدق دقات متوالٌة قوٌة هذه دقته إنها تعرؾ دقته ، هكذا كان أبوه أنفاسه

 توفٌق ٌوسف عواد   ٌؤتً من قلبه ..                     

 ) قًٍص انصٕف (                                                                        

٘خ أ٠ُٝ ٓزٍٜٞ ) اُغ٤َ اُضب٢ٗ ( ثؼل اٛالػ٘ب ػ٠ِ ًزبة اُِـخ اُؼوث٤خ َُِ

ٝؽَت ٜٓ٘بط اُغ٤َ اُغل٣ل، صب٢ٗ كهً ك٢ كْٜ أُ٘طٞم ٝٛٞ ٗٔ ) ك٢ اٗزظبه 

أ٤ٖٓ ( ٌُِزبة رٞك٤ن ٣ٍٞق ػٞاك ٛنا اٌُبرت اُِج٘ب٢ٗ أُزْجغ ثب٤ُْٞػ٤خ، ٝاُن١ رؼِْ 

ػ٠ِ أ٣ل١ كو٣ٝل ٝٓبهًٌ ٝكٝه ًب٣ْ اُن٣ٖ ال ٣٘زٕٔٞ ا٠ُ ك٣٘٘ب اإلٍال٢ٓ اُؾ٤٘ق 

٣ٝل ٣لَو ًَ ٢ّء ثبُْنٝم اُغ٢َ٘ ؽز٠ أُزؤصو٣ٖ ثٚ ْٜٝٓ٘ اٌُبرت رٞك٤ن ػٞاك ٝكو

وقد صدرت سنة  »ٕبؽت ٛنا اُ٘ٔ أُؤفٞم ٖٓ أُغٔٞػخ اُو٤ٖٖخ اُضب٤ٗخ ُٚ، 



، بعد سنة تماما من صدور " الصبً األعرج " فنالت من الرواج  ما نالته  1938

ة رائدا لهذا النوع من األدب فً المجموعة األولى، وكرست للمإلؾ مكانته الرفٌع

لبنان وسائر البلدان العربٌة ، وقمٌص الصوؾ أولى حلقات المجموعة، هً قصة 

لحماة و الكنة  القصة األزلٌة األبدٌة ـ الحماة ابنة الجبل والكنه ابنة المدٌنة ولكن 

ر توفٌق ٌوسؾ عواد تجاوز هذا الصراع التقلٌدي بٌن المرأتٌن وبجرأة ٌخترق الجدا

وٌدخل عالما آخرا مشحونا باإلشكاالت واالنفعاالت الجنسٌة، فاألم ترى ابنها 

صورة أبٌه المٌت وتعشق فٌه زوجها دون أن تدري وقد عالج المإلؾ هذه العبلقة 

105.«العجٌبة بعنق ولطؾ متناهٌن 
  

إذن القصة  باختصار تروي أحداث عشق األم ألبنها أي أن األم هنا تعانً  

شذوذا جنسٌا ، كانت متزوجة من رجل تعشقه بجنون، أنجبت منه طفبل أسمته 

أمٌن، وعندما توفً الوالد وقعت فً عشق ابنه الذي كانت ترى فٌه صورة طبق 

بعد أن زوجت ابنها  األصل عن زوجها المتوفً قبل سنتٌن، وقد اكتشفت األم هذا

امرأة من المدٌنة، هنا نشب الصراع بٌن األم ولكنه، نص كهذا ٌعتبر وجوده خطر 

على أبنائنا، ألن فضول التلمٌذ وشؽفه إلنهاء أحداث القصة التً لم توضع كاملة فً 

كتاب السنة األولى متوسط، سٌدفعه بضرورة الحال إلى اللجوء إلى المجموعة 

وؾ " وبالتالً من الممكن ٌتسمم ذهنه وفكره البريء القصصٌة " قمٌص الص

بمذاهب و مٌوالت جنسٌة شاذة وأفكار شٌوعٌة بحتة بعٌدة كل البعد عن دٌننا 

 اإلسبلمً وعن عقٌدتنا 

 هواءح ك٢ ٗٔ " اث٘ز٢  كْٜ أٌُزٞة ) هواءح ْٓوٝؽخ (  

 اَُ٘ل :  

ك٢ ثؼ٘ األؽ٤بٕ إًٔٞ عبَُب ا٠ُ ٌٓزج٢ هجَ ِٛٞع أٌُْ، ٝأٓب٢ٓ ا٥ُخ  

اٌُبرجخ، أكم ػ٤ِٜب، ٝأه٢ٓ ثٞههخ اصو ٝههخ، ا٠ُ عبٗج٢ ك٘غبٕ اُوٜٞح أهّق ٓ٘ٚ، 

                                                 
(، المكتبة  2414ـ ٌونٌو  27ـ مهدي جابر، مقال عن شبكة الطبلب الفلٌسطٌنة )   105

 اإللٌكترونٌة .
 
 



ٝأمَٛ ػ٘ٚ، كؤؽٌ هاؽز٤ي اُٖـ٤ور٤ٖ ػ٠ِ ًزل٢، كؤك٣و ٝع٢ٜ ا٤ُي، ٝأهكغ ٣ل١ 

ػ٠ِ ّؼوى األص٤ش كؤٛٞهي ثنهاػ٢، ٝأٙٔي ا٠ُ ٕله١، أُضْ فلى ٝأَٓؼ 

أُوٍَ ػ٠ِ ظٜوى، ٝعبٗت ٓؾ٤بى ا٢ُٙٞء، ٝأْٗو ك٢ ًٜق ٕله١ أُظِْ ٗٞه 

اُجْو ٝاُطالهخ، كزلكؼ٤ٖ مهاػي اُـٚخ، ٝرز٘ب٤ُٖٝ ثج٘بٗي اُله٤وخ ٝههخ ٓٔب ًزجذ، 

 ٝروكؼ٤ٜ٘ب أٓبّ ػ٤٘٤ي، ٝريٝه٣ٖ ٓب ث٤ٜ٘ٔب.

أٗلبً ٝأٗب أٗظو ا٤ُي ٝك٢ هِج٢ ٤ٌٍ٘خ ٝعٟٞ ٖٓ هوثي أُؼطو ثٔضَ  

اُوٝٙخ األٗق ك٢ اُجٌوح اُ٘ل٣خ، ٝأُٔؼ ّلز٤ي اُوه٤وز٤ٖ رقزِغبٕ، ٝػ٤٘٤ي رِٔؼبٕ، 

كزط٤ت ٗل٢َ ثَوٝهى اُٖبٓذ، صْ أٍٔغ ٙؾٌزي اُل٤ٚخ، ٝرو٤ٖٓ هأٍي ػ٠ِ 

مهاػ٢ ، ٝ ٣َ٘لٍ ّؼوى اُنٛج٢ أُزٔٞط ثٜب ػ٘و٢، ٝرغنث٤ٖ ٝع٢ٜ ا٤ُي، ٌُٝ٘ي 

٤ٖ أك٢ٗ  أك٢ٗ اُط٣ِٞخ، ٝرؼ٤ٜٚ٘ب رْو٤ٖ ػ٠ِ ههخ ّلزي ٖٓ فْٞٗخ فل١، كزِضٔ

أ٣ٚب كؤٕوؿ، كزقوع٤ٖ ثؼل إٔ فِلذ ك٢ ٕله١ اْٗواؽب، ٝك٢ هِج٢ هٙب، ٝك٢ 

هٝؽ٢ فلخ، ٝك٢ أ٢ِٓ ثَطخ ٝارَبػب، ٝك٢ ف٤ب٢ُ ْٗبٛب كبٙطغغ ٓوربؽب، 

 ٝأؿٔ٘ ػ٢٘٤ اُوو٣وح ثؾجي .

إتزاٍْى عثذ انقادر                                                                        

 انًاسًَ 

 ) قصح حٍاج(                                                                            

 

 

 

ٝهكد ك٢ ًزبة اَُ٘خ األ٠ُٝ ٓزٍٜٞ ُِـخ اُؼوث٤خ ٗٔ " اث٘ز٢ " ك٢ أُوطغ  

ٝؽخ( ، ٛنا اُ٘ٔ اُزؼ٢ِٔ األٍٝ ) اُؾ٤بح اُؼبئ٤ِخ( ، ٤ٓلإ كْٜ أٌُزٞة ) هواءح ْٓو

اُن١ أؽلس علال ٍٜٝ ٓٞاهغ  اُزٞإَ االعزٔبػ٢ ًٔب ك٢ ٍٜٝ اُزوث١ٞ، ُٔب رقِِٚ 

ٖٓ ػجبهاد، ٝعلٛب اٌُض٤وٕٝ ٖٓ اُ٘وبك ًٝنا أ٤ُٝبء اُزال٤ٓن ٓقِخ ثبُؾ٤بء، ٛنا اُ٘ٔ 

ٌُِبرت أُٖو١ اثوا٤ْٛ ػجل اُوبكه أُبى٢ٗ، ٖٓ ٓغٔٞػزٚ اُو٤ٖٖخ ) هٖخ ؽ٤بح(، 

ِوٚ اُْل٣ل ثبث٘زٚ ٝرٖق ْٓبٛلا كاهد ث٤ٜ٘ٔب اصو كفُٜٞب أٌُزجخ هجَ ٣و١ٝ ك٤ٜب رؼ



ِٛٞع أٌُْ، ك٢ اُلووح األ٠ُٝ ًبٗذ رؼبث٤وٙ ٍَِِخ ٝػبك٣خ، ٍوك ك٤ٜب ٤ًق ْٙ 

 اث٘زٚ ثٌَ ؽت، ٤ًٝق ر٘بُٝذ االث٘خ ثؼ٘ األٝهام ٓٔب ًبٕ ٣ٌزت .

هكغ ٣ل١ كؤٛٞهي ٝأ »ٝرؤِٓزٜب ًٝؤٜٗب رؾبٍٝ هواءح أكٌبه األة ٌٝٓ٘ٞٗبرٚ، ٗؾٞ  

ثنهاػ٢ ، ٝأٙٔي ا٠ُ ٕله١، ٝأُضْ فلى ٝأَٓؼ ػ٠ِ ّؼوى األص٤ش ...كزلكؼ٤ٖ 

106 «...مهاػي اُـٚخ، ٝ رز٘ب٤ُٖٝ ثج٘بٗي اُله٤وخ ٝههخ ٓٔب ًزجذ 
 

إما فً الفترة الثانٌة و بالتحدٌد السطر الرابع ، كان الكاتب تجاوز حدود 

ة األبوٌة لٌتعداها إلى وصؾ الوصؾ ، وصؾ تلك العبلقة الفطرٌة ، تلك المحب

أخر، ٌشبه وصؾ الشاعر لمحبوبته، ال نستطٌع القول انه تعمد ذلك، لكن األصح إن 

ثم تعتمدٌن  »نقول انه وظؾ تعابٌر فً ؼٌر محلها تصلح لموضع أخر ، كقوله :

على ساقً ، وتدفعٌن ذراعٌك، فتطوقٌن بها عنقً، فتجذبٌن وجهً إلٌك ...ولكنك 

ة شفتٌك من خشونة خدي فتلثمٌن أذنً الطوٌلة وتعضٌنها أٌضا تشفقٌن على رق

107.«وأصرخ ...
  

 

 

تعابٌر كهاته ٌمكن له لها أن تدخل التلمٌذ الجزائري فً متاهات نحن بؽنى 

عنها، باإلضافة إلى أن هذا الكاتب مصري، مجتمعهم وطرٌقة عٌشهم بعٌدة نوع ما 

عن ؼرار مجتمعنا، صحٌح أنهم من بلد مسلم، لكن طرٌقة تفكٌر األب الجزائري 

أمامنا استفهامات عدٌدة، هل ؼٌر طرٌقة تفكٌر األب المصري، ونص كهذا، ٌفتح 

هكذا ترٌد وزارة التربٌة فتح ذهن التلمٌذ الجزائري على أفاق جدٌدة؟هل هكذا 

نصوص تستوعب من قبل المتعلم بطرٌقة اٌجابٌة، أم أنها تسمم تفكٌره، وتخرجه 

  . ! !عن عادات وتقالٌد أو باألحرى ضوابط مجتمعه ؟ 

                                                 
ـ محمد بومشاط، محفوظ كحوال، كتاب اللؽة العربٌة سنة أولى متوسط ، موقع للنشر   106
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هللا عهٍّ ٔسهى " فٓى انًكرٕب ،  قزاءج فً َص " أٌ نكى يعانى نزسٕل صهى

 دراسح انُص األدتً .

، ؽل٣ضب َٓ٘ٞثب ُِوٍٍٞ 82عبء ك٢ ًزبة اُِـخ اُؼوث٤خ، اَُ٘خ األ٠ُٝ ٓزٍٜٞ ٕلؾخ 

٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ هبُٚ ك٢ ؽغخ اُٞكاع ٓب أصبه علال ٝاٍؼب ث٤ٖ هعبٍ اُل٣ٖ ٝاألئٔخ 

هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ك٢ فطجخ  ، ٕٓٚٔٞ اُؾل٣ش ًٔب ٝهك ك٢ اٌُزبة : هبٍ اُوٍٍٞ ٠ِٕ

أٌٓا انُاس إٌ نكى يعانى، فاَرٕٓا إنى يعانًكى، ٔإٌ نكى َٓاٌح ؽغخ اُٞكاع : ) 

فاَرٕٓا إنى َٓاٌركى، أٌ انعثذ تٍٍ يخافرٍٍ: تٍٍ أخم قذ يضى ال ٌذري يا هللا صاَع 

تّ، ٔتٍٍ أخم قذ تقً ال ٌذري يا هللا قاض فٍّ، فهٍؤخذ انعثذ يٍ َفسّ نُفسّ، ٔيٍ 

ٍَاِ ألخزذّ، ٔيٍ انشثٍثح قثم انكثز، ٔيٍ انحٍاج قثم انًٕخ  ٔانذي َفس يحًذ د

"  تٍذِ يا تعذ انًٕخ يٍ يسرسعرة، ٔيا تعذ انذٍَا يٍ دار  إنى اندُح أٔ انُار(.

انذٌهًً يسُذ انفزدٔس " 
108

 

  

 

 

    

ٛنا اُؾل٣ش هبٍ ػ٘ٚ اُؾل٤ع اُؼواه٢ ك٢ رقو٣غٚ ألؽبك٣ش اؽ٤بء ػِّٞ اُل٣ٖ     

ؽل٣ش اُؼجل أُئٖٓ ث٤ٖ ٓقبكز٤ٖ ث٤ٖ أعَ هل ٠ٚٓ...أفوعٚ اُج٤ٜ٤و٢ ك٢  »ِـيا٢ُ:ُ

اُْؼت ٖٓ هٝا٣خ اُؾَٖ ػٖ هعَ ٖٓ إٔؾبة اُ٘ج٢ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٝهل رولّ 

ك٢ مّ اُل٤ٗب، مًوٙ اثٖ أُجبهى ك٢ ًزبة  ًزبة اُيٛل ثالؿب ، ٝمًوٙ ٕبؽت 

109«٘ل اُلوكًٝ اُلوكًٝ ٖٓ ؽل٣ش عبثو ُْٝ ٣قوعٚ ُٝلٙ ك٢ َٓ
امٕ ٛنا اُؾل٣ش  

ٙؼ٤ق ُْٝ رغل الثٖ ػجبً هٝا٣خ ُٚ، ٝأًل آبّ َٓغل اُلالػ، ثٞال٣خ اُج٤ِلح رٞك٤ن 

ثٞى٣بٕ ٍ" اُْوٝم " إٔ اُؾل٣ش ٙؼ٤ق علا، ُْٝ ٣ضجذ ػٖ اُ٘ج٢ اٌُو٣ْ أٗٚ ك٢ 

اُؾل٣ش ٙؼ٤ق ألٗٚ ٖٓ هٝا٣خ أث٢ عؼلو  »فطجخ ؽغخ اُٞكاع، ٝؽَت هُٞٚ: 

                                                 
 ، لؽة عربٌة 2416ـ كتاب سنة أولً متوسط ، الجٌل الثانً ،   108
 .2416ـ كتاب لؽة عربٌة، سنة أولى متوسط، الجٌل الثانً،   109



ا٢ٌُٔ، ٝٛٞ ٌٓ٘و اُؾل٣ش ، ٝهل مًوٙ اإلٓبّ ثٖ أث٢ اُل٤ٗب ك٢ ًزبثٚ هٖو األَٓ 

110«،ٝمًو ُٚ هٝا٣بد ٓوٍِخ ٖٓ ٓوا٤ٍَ اُؾَٖ اُجٖو١ 
ٝإ ًبٕ اُؾل٣ش ٤ٛت  

ٖٓ ؽلس  »ٌُٖ ٖٓ األؽَٖ االٍزلالٍ ثؤؽبك٣ش ٕؾ٤ؾخ، ٝاٍز٘بكا ُوٍٞ اُ٘ج٢ اٌُو٣ْ 

ٝهبٍ ػ٘ٚ أ٣ٚب أٍزبم ثَٔغل  «٤ٖػ٢٘ ثؾل٣ش ٝٛٞ ٣وٟ أٗٚ ًنة كٜٞ أؽل اٌُناث

إ ًض٤وا ٖٓ اُؼِٔبء ٣ؼزجوٕٝ  »ػضٔبٕ ثٖ ػلبٕ ثَطٞا٢ُ، ػجل اُوبكه اثوا٢ٔٛ : 

اُؾل٣ش ٙؼ٤لب، ُْٝ ٣ؤد ػ٠ِ َُبٕ اُوٍٍٞ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ك٢ فطجخ ؽغخ 

اُٞكاع.
111

 

ٝثلٝهٙ أًل األٍزبم ك٢ عبٓؼخ اُغيائو، " ٓؾٔل ثِـ٤ش " ، أٗٚ ٝؽَت   

 »٠ ٗٔ فطجخ ؽغخ اُٞكاع ك٢ اٌُزت اُزؾو٤ن ُْ ٣و ٛنا اُ٘ٔ، كوبٍ : اٛالػٚ ػِ

ودعا  «قرأت عن الخطبة مرارا، وخاصة فً كتب التحقٌق، فلم أر هذا النص 

المكلفٌن بإعداد الدروس فً األطوار التعلٌمٌة الثبلثة وبالجامعات، إلى التمتع بزاد 

وحتى ٌتعلم أطفالنا وٌحفظوا  من الحدٌث النبوي كً ال ٌستشهدوا بؤحادٌث ضعٌفة،

نصوصا صحٌحة، تإثر على تنشئتهم الدٌنٌة مستقببل إٌجابٌا .
112

 

                                          

امٕ ؽل٣ش ُِوٍٍٞ ال ٝعٞك ُٚ ك٢ فطجخ ؽغخ اُٞكاع، ؽل٣ش ٙؼ٤ق ُْٝ         

٣ضجذ ػٖ اُ٘ج٢ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ أٗٚ هبُٚ ك٢ فطجخ ؽغخ اُٞكاع، ٓ٘ؼوط ًٜنا 

ٝفٖٕٞب ك٢ ثلا٣خ ٓوؽِخ اُزؼ٤ِْ أُزٍٜٞ، أٓو ٤ٌُ ثب٤ُٜٖ، إٔ روك ٖٕٗٞب 

االٍزلالٍ ثٜب ك٢ ؽ٤برْٜ اُلها٤ٍخ  ًٜنٙ، ٣لهٍٜب رال٤ٓنٗب، ٣ٝوٕٞٓٞ ثؾلظٜب، ُٝٔب ال

نص ضعٌؾ ولم ٌرد على  !!!ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاُل٤٘٣خ َٓزوجال، ٢ٛٝ ك٢ اُؾو٤وخ ٓبما ؟

لسان الرسول صلى هللا علٌه وسلم أنه قاله، هل السبب ٌا ترى هم واضعً 

أم الخطؤ تتحمله وزارة التربٌة  !أم المإلفون ولجان المراقبة ؟ !النصوص الدٌنٌة؟

 وعلى رأسها " السٌدة بن ؼبرٌط " ؟ككل 
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النص ال ٌحتوي حكم خاطئة أو ٌعالج موضوعا باهتا بعٌدا عن الدٌن وعن  

تصور رسولنا الكرٌم، بل بالعكس تضمن معانً جلٌلة، ومواعظ حسنة لكن قد 

ٌجوز الخطؤ فً مواضع أخرى، إال مكامن دٌنٌنا، وأقوال رسولنا صلى هللا علٌه 

 وسلم المؤثورة.

 قوام : نائب الفاعل فً قواعد اللغة بدون درس 

، ٌتضمن أمثلة، واستنتاج جاء 97من قواعد اللؽة صفحة ـ درسنا نائب الفاعل  

 كالنحو اآلتً :

أطلقت الشرطة الفرنسٌة الرصاص على المتظاهرٌن،  »:تأمل القواعد اآلتٌة 

 .«فجرح بعضهم، استشهد واحد من الشبان المتحمسٌن 

 متً بعض وواحد ؟ـ الحظ كل  

 ـ عبلم تدالن ؟  

 ـ لم جاءتا مرفوعتٌن ؟  

 ـ متى ٌنوب المفعول به عن الفاعل ؟  

 ـ ماذا نستنتج ؟  

  

 االستنتاج :

 

نائب الفاعل اسم مرفوع ٌقع بعد الفعل المبنً للمجهول ٌنوب عن الفاعل، وٌكون اسما 

ظاهرا أو ضمٌرا متصبل أو ضمٌرا مستترا.
113

 

 

إذن : كما ورد فً االستنتاج ـ اسم الفاعل ٌقع بعد الفعل المبنً للمجهول،  

لكن التلمٌذ لم ٌدرس بعد المبنً للمجهول وال المبنً للمعلوم، هنا األستاذ ملزم 

بتقدٌم شرح ولو بسٌط قبل التطرق لهذا الموضوع، سٌكلفه هذا وقت إضافً سٌنهل 
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بالدرس كما هو منصوص علٌه فً من حصة نائب الفاعل، وإن التزم األستاذ 

 الكتاب سٌجد نفسه فً فوضى.

 أما فً األسئلة التً سبق االستنتاج، كان األجدر أن ٌكون ضمنها :  

 بماذا سبقت كل من الكلمتٌن بعض وواحد ؟ 

حتى ٌنتبه التلمٌذ لما سبق الكلمتٌن كما الحظ حركة اإلعراب واستخرج مدلولها    

، وبالتالً سٌكون من أسهل علٌه استخراج القاعدة، والقٌام بدوره كمفعل للعملٌة 

 التعلٌمٌة.

  قراءة فً طرائق تنفٌذ التعلمات 

 أ ـ مٌدان فهم المنطوق وإنتاجه :

 الكفاءة الختامٌة. ●   

 ـ ٌتواصل مشافهة بلؽة سلٌمة .  

 ـ ٌفهم معانً الخطاب المنطوق وٌتفاهم معه .  

 ـ ٌنتج خطابات المنطوق وٌتفاهم معه .

ـ ٌنتج خطابات شفهٌة، محترما أسالٌب تناول الكلمة فً وضعٌات   

 تواصله دالة. 

 يزكثاخ انكفاءج : ● 

 ُٞهٞف ػ٠ِ أُٞٙٞع ٝكٜٔٚ ا                                                 

 اُزؼج٤و ػٖ اُلْٜ ٝاُزلبػَ، ٝاُزلبػَ ٓغ

 ٣َزٔغ ا٠ُ فطبثبد ٕٝل٤خ ٍٝوك٣خ                   أُٞٙٞع .                                     

 أٝ اُلٌوح .                                                              

 رٞظ٤ق اُو٤ٕل اُِـ١ٞ أُ٘بٍت.                                                                                                     

 اٍز٘زبط اُو٤ْ ٝ أُٞاهق .                                                           

 طزٌقح ذُفٍذ انرعهًاخ : ●

 ف اُزؼ٤ِٔخ.ـ رؾل٣ل األٛلا 1



 ـ االٗطالم ٖٓ ٝٙؼ٤خ رؼ٤ِٔخ . 2

ـ أٍبع اُ٘ٔ ث٤ٌل٤خ ٝاٙؾخ ٓزؤ٤ٗخ ٝثٖٞد َٓٔٞع ٖٓ ٛوف ًَ أُزؼ٤ِٖٔ  3

 ٣ؾزوّ ك٤ٜب .

ـ ٓ٘بهْخ أَُٔٞع ثز٤ْٜ٘ ٖٓ األٍزبم ٓغ ٓواػبح اُؼَٔ ٝأَُبٝاح أ١ ثبّواًٚ  4

٣غ٘ؾٕٞ ٌََُِ ٝأُٖذ اٌَُ ك٢ ٛنٙ أُوؽِخ ٓغ  ٙوٝهح االٗزجبٙ ُِٔزؼ٤ِٖٔ اُن٣ٖ 

 هٖل اُوٚبء ػ٠ِ اُقغَ ٝاالٗطٞاء ٝهٖل ر٤ٔ٘خ اُغوأح األكث٤خ .

ـ اٗزبط اُ٘ٔ ّل٣ٞب ثِـخ ٤ٍِٔخ ، ٣ٌِق األٍزبم أُزؼ٤ِٖٔ ثبٗزبط أَُٔٞع ّل٣ٞب  5

ثِـخ ػوث٤خ ٤ٍِٔخ، ؽ٤ش ٣ل٢ُ اَُبٓؼٕٞ ُِؼوٝٗ ثآهائْٜ أٝ ر٣ٖٞجبرْٜ، ٣ٝوك 

 اُؼبهٕٙٞ 

 

ظبد، ٓلاكؼ٤ٖ ػٖ اٗزبعبرْٜ ٝآهائْٜ ثطو٣وخ ٓو٘ؼخ أٝ ٓزواعؼ٤ٖ ثغوأح ػ٠ِ أُالؽ  

 «ػٖ ٓٞاهلْٜ اُلٌو٣خ إ اهز٘ؼٞا ثٚؼلٜب أٝ كَبكٛب 

ـ أف٤وا ٣ؼوت األٍزبم ػ٠ِ ًَ ٓب كاه ث٤ٖ أُزؼ٤ِٖٔ، ٓئ٣لا ٖٝٓٞثب ٖٓ ؽ٤ش  6

114«أُؼبهف ٝأُؼِٞٓبد أُٜ٘غ٤خ 
 

 :ـ ) قزاءج يشزٔحح (  1ب ـ يٍذاٌ فٓى انًكرٕب ـ 

ـ ٣ووا ٖٕٗٞب ٗضو٣خ ّٝؼو٣خ ٓز٘ٞػخ األٗٔبٛ هواءح رؾ٤ِ٤ِخ  انخرايٍح : جانكفاء ● 

 ٝاػ٤خ.

 ـ ٣ٖله ك٢ ّؤٜٗب أؽٌبٓب .                       

ـ ٣ؼ٤ل رو٤ًجٜب ثؤٍِٞثٚ َٓزؼٔال ٓقزِق أُٞاهك أُ٘بٍجخ ك٢                        

 ٤ِٕخ كاُخ .ٝٙؼ٤بد                                 رٞا

 ـ ٣ووأ اُ٘ٔ ثؤكاء ؽَٖ . يزكثاخ انكفاءج : ● 

ـ ٤ٍزقوط اُلٌوح اُؼبٓخ ٝاُلٌوح األٍب٤ٍخ ٓغ اثلاء هأ٣ٚ                         

 اُْق٢ٖ .
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 ـ ٣َزقوط اُظٞاٛو اُِـ٣ٞخ ٓغ اٍز٘زبط ٙٞاثطٜب.                        

 ـ ٣َزقوط اُو٤ْ اُٞاهكح ك٢ اُ٘ٔ ٓغ اُزؼ٤ِن ػ٤ِٜب.                        

 طزٌقح ذُفٍذ انرعهًاخ : ● 

 ـ رؾل٣ل األٛلاف اُزؼ٤ِٔخ . 1  

 ـ االٗطالم ٖٓ ٝٙؼ٤خ رؼ٤ِٔخ . 2  

 ـ هواءح ٝاػ٤خ ٕٝبٓزخ . 3  

 ـ ٓ٘بهْخ اُلْٜ اُؼبّ ٝرزٞط ثلٌوح ػبٓخ . 4  

 ٛوف األٍزبم . ـ هواءح ٗٔٞمع٤خ ٖٓ 5  

ـ هواءاد كوك٣خ ٖٓ ٛوف أُزؼ٤ِٖٔ ٣واػ٢ ك٤ٜب ٓب ٣ؤر٢: األكاء، االٍزوٍبٍ،  6  

 اَُالٓخ، ػالٓبد اُٞهق .

ـ ٣زقِِٜب ّوػ أُلوكاد اُز٢ رٌٕٞ ػبئوب أٓبّ اُلْٜ، ٣ٌٕٝٞ األٍزبم هل ًِق أٝ  7  

 ٝعٚ أُزؼ٤ِٖٔ ا٠ُ ّوؽٜب .

 ـ  ٓ٘بهْخ كْٜ اُ٘ٔ ٣ٌٕٝٞ :  8  

 و٤َْ اُ٘ٔ ا٠ُ ٝؽلاد كٌو٣خ، كٔ٘بهْزٜب، كبٍزقواط ٤ٕٝبؿخ األكٌبه.ثز   

 ـ اٍزقالٓ اُلٌوح اُوئ٤َ٤خ أٝ أُـيٟ . 9  

ـ ٣َؤٍ أُزؼ٤ِٖٔ أٍئِخ ٛبككخ رو٣ْٞ اُلْٜ، ٣َٝزؾَٖ إٔ ٣ٌٕٞ ػلك األٍئِخ ثؼلك  10

 األكٌبه.

 كح ك٢ اُ٘ٔ ،ـ ٣َؤٍ أُزؼ٤ِٖٔ أٍئِخ أفوٟ رزؼِن ثجؼ٘ األٍب٤ُت اُِـ٣ٞخ اُٞاه 11

 ـ ر٘بٍٝ اُظبٛوح اُِـ٣ٞخ رؾذ ػ٘ٞإ أػوف هٞاػل ُـز٢ .    

ـ ٣ٞعٚ أُزؼ٤ِٖٔ الٍزقواط اُْٞاٛل ٖٓ اُ٘ٔ أُووٝء ٝأُلهًٝ ٖٓ اُ٘بؽ٤خ    

 اُلٌو٣خ، ٝ األٍِٞث٤خ ػٖ ٛو٣ن أٍئِخ كه٤وخ، َٓزقلٓب ثنُي أُوبهثخ ا٤ُٖ٘خ.

 ـ ٣ٞعْٜٜ ُٔ٘بهْخ اُظبٛوح اُِـ٣ٞخ أُووهح.  

ـ ٣ٞعْٜٜ الٍز٘زبط رؼو٣ق اُظبٛوح ٝث٤بٕ أؽٌبٜٓب .  
115
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ـ ٣ٞعٚ أُزؼ٤ِٖٔ ُِزله٣ت اُلٞه١ ٖٓ فالٍ رطج٤وبد ٝاهكح ك٢ اٌُزبة أُله٢ٍ أٝ  

 ٣ؼلٛب هٖل اُلػْ ٝاُزضج٤ذ.

ـ ٣ٞعْٜٜ ا٠ُ ؽَ رٔو٣٘بد أفوٟ ك٢ اُج٤ذ.  
116
  

 ـ ) دراسح انُص األدتً (  2يٍذاٌ  فٓى انًكرٕب ـ  

 ـ رؾل٣ل األٛلاف اُزؼ٤ِٔخ ٤ُِٔلإ ٝاُ٘ٔ . 1

 ـ االٗطالم ٖٓ ٝٙؼ٤خ رؼ٤ِٔخ . 2

 ـ هواءح اُ٘ٔ هواءح ٕبٓزخ ٝاػ٤خ . 3

 ـ ٓ٘بهْخ اُلْٜ اُؼبّ ثٞاٍطخ أٍئِخ كه٤وخ ٛبككخ ٓزجٞػخ ثبٍزقواط اُلٌوح اُؼبٓخ . 4

 ٖ ٛوف األٍزبم .ـ هواءح ٗٔٞمع٤خ ٓ 5

 ـ هواءاد كوك٣خ ٖٓ ٛوف أُزؼ٤ِٖٔ، رواػ٠ ك٤ٜب اُغٞكح ٝاإلُوبء. 6

 ـ رو٤َْ اُ٘ٔ ا٠ُ ٝؽلاد كٌو٣خ  ثٞاٍطخ أٍئِخ ٛبككخ ٖٓ هجَ األٍزبم. 7

 ـ كهاٍخ اُ٘ٔ اثزلاء ٖٓ اُٞؽلح األ٠ُٝ ٝمُي ة : 8

 ّوػ األُلبظ . ▪    

 ٓ٘بهْخ اُٞؽلح . ▪    

األساسٌة بتوجٌه من األستاذ. استخبلص الفكرة ▪    
117

 

 

 ثم االنتقال للوحدة الثانٌة وهكذا ... ▪  

 ـ استخبلص الفكرة الرئٌسٌة . 9

 ـ أسئلة هادفة لمراقبة الفهم . 14

 ـ دراسة أسالٌب النص . 11
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118«ـ الوقوؾ عند ظاهرة فنٌة  12
 

 ـ تستخرج من النص بتوجٌه من األستاذ     

 ـ دراسة ومناقشة الظاهرة .    

 ـ استدراج المتعلمٌن الستنتاج تعرٌؾ الظاهرة وأحكامها .    

ـ تطبٌق فوري قصد الدعم والتثبٌت، بمطالبة المتعلمٌن باستخراج شواهد أخرى     

 للظاهرة نفسها من النص نفسه إذا أمكن، أو إذا توفرت.

 إنتاج المتعلمٌن .ـ استعمال الظاهرة فً جمل أو سٌاقات من     

 ـ تكلٌفهم بحل التمارٌن عن الظاهرة، قصد اختٌارهم .    

 :المكتوب د ـ مٌدان إنتاج

 :الكفاءة الختامٌة ● 

أسطر بلؽة  14ٌنتج كتابة نصوصا منسجمة متنوعة األنماط ال تقل عن 

 سلٌمة ٌؽلب علٌها النمطان السري والوصفً .

  

 مركبات الكفاءة : ●

 ـ ٌكتب مقدمة موضوع منسجم .   

 ـ ٌكمل فكرة .   

 ـ ٌلخص فقرة بؤسلوبه الخاص .   

 ـ ٌوظؾ مكتسباته  اللؽوٌة والببلؼٌة والتقنٌة.   

119. «ٌكتب نصا ٌضمنه قٌما ومواقؾ مناسبة للموضوع
 

 طزٌقح ذُفٍذ انرعهًاخ : 

 اف اُزؼ٤ِٔخ .لرؾل٣ل األٛ 

 االٗطالم ٖٓ ٕٝل٤خ رؼ٤ِٔخ. 
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 أُزؼ٤ِٖٔ ا٠ُ كووح أٝ ٍ٘ل ٖٓ اُٖ٘ٞٓ أُلهٍٝخ.ٞع٤ٚ ر 

 ُلذ اٗزجبْٜٛ ا٠ُ اُٜ٘ٔ أٝ اُزو٤٘خ أَُزٜلكخ . 

 ٓ٘بهْزٜب هٖل اٍز٤ؼبثٜب ٝرٞظ٤لٜب . 

 اٍزلهاعْٜ ُزؼو٣لٜب ُٝٔؼوكخ أؽٌبٜٓب . 

 اهزواػ ٍ٘لاد أفوٟ رْزَٔ ػ٠ِ رو٤٘خ ٓٔبصِخ .

 .كػٞرْٜ ا٠ُ رٞظ٤لٜب ك٢ ٤ٍبهبد ٖٓ اٗزبعْٜ ّل٣ٞب  

 رله٣جْٜ ػ٤ِٜب ٖٓ فالٍ اٗزبعبد ٌٓزٞثخ ٝٛنا ثؾَ رٔبه٣ٖ ٓوزوؽخ 

 هواءح اإلٗزبعبد ٝٓ٘بهْزٜب هٖل اُزؾو٤ن ٖٓ رٞظ٤ق اُزو٤٘خ ثِـخ  ٤ٍِٔخ 

ٝك٢ األٍجٞع اُواثغ ٖٓ ا٤ُٔلإ ٗلَٚ، ٣ٚؼْٜ أٓبّ ٝٙؼ٤خ اكٓبع٤خ إلٗزبط ٗٔ    

جبهْٛ ك٢ ًلبءح ٓؼ٤٘خ ٓٞظل٤ٖ اُزو٤٘خ، أٝ اُٜ٘ٔ ٝٓٞاهك ٓؼوك٤خ أفوٟ هٖل افز

 ٣ٖؾؼ اإلٗزبط ٝكن ّجٌخ اُزو٣ْٞ .

ٛنا ٖٓ عٜخ، ٖٝٓ عٜخ أفوٟ ٝك٢ األٍجٞع ٗلَٚ، رٌٕٞ ُألٍزبم ٓغ ٓزؼ٤ِٔٚ ٝهلخ 

120«ػ٠ِ أُْوٝع، ٣ْوكٚ ٣ٝطبُجْٜ ثبٗغبىٙ 
  

َٗز٘زظ ٓٔب ٍجن إٔ اُزـ٤و اُن١ ك٢ ر٘ظ٤ْ أْٗطخ اُِـخ اُؼوث٤خ َُِ٘خ األ٠ُٝ  

٤ب كؾَت ًٔب ه٤َ ػ٘ٚ،اٗٔب ٌٓ ٛنا اُزـ٤٤و أُؾزٟٞ ٓزٍٜٞ ُْ ٣ٌٖ ٖٓطِؾ

ٝاُطو٣وخ أ٣ٚب، فبٕخ ك٢ ٤ٓلإ كْٜ أُ٘طٞم ٝاُن١ ًبٕ ٍبثوب ٠َٔ٣ اُزؼج٤و 

اُْل١ٞ أٝ أُطبُؼخ أُٞعٜخ ؽ٤ش إٔ ٛنا ا٤ُٔلإ ٝاُن١ ٣جزلة ثٚ أُوطغ اُزؼ٢ِٔ ، 

ؤٍِٞثٚ أُزنثنة ث٤ٖ ٣لزؼ  ٣لزؼ أُغبٍ ٝاٍؼب أٓبّ اُز٤ِٔن ، ٤ُؼجو ثِـزٚ اُقبٕخ ٝث

اُٖؼ ٝاُقطؤ، كٕٝ ه٤ٞك أٝ ؽٞاعي، ًٔب إ ػلّ رٞاعل اُ٘ٔ ثبٌُزبة أُله٢ٍ أٓو 

 ا٣غبث٢، ؽ٤ش ٣زؼِْ اُز٤ِٔن ٜٓبهح االٍزٔبع ،

٣ٝزؼٞك ٤ًق ٣ٖـ٢ ألٍزبمٙ، ًٝنُي ٣لٕٝ أْٛ األكٌبه ٝثبُزب٢ُ ٣زٔوٕ ػ٠ِ  

اإلٓالء، ٝرؾبٍٝ االثزؼبك ػٖ األفطبء اإلٓالئ٤خ ، أٓب ثبَُ٘جخ ُِْ٘بٛبد األفوٟ، 

ًبٕ اُزؼج٤و َٗج٤ب ٤ٌُٝ ٤ًِب،ٓضال : ك٢ كْٜ أٌُزٞة هواءح ْٓوٝؽخ رو٤َْ اُلهً 
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ٌوح اُؼبٓخ، اُٞٙؼ٤خ اُغيئ٤خ اُضب٤ٗخ ا٠ُ ٝٙؼ٤بد : ٝٙؼ٤خ عيئ٤خ أ٠ُٝ ٢ٛٝ اُل

٢ٛٝ ّوػ أُلوكاد، ٝاُٞٙؼ٤خ اُغيئ٤خ اُضبُضخ : األكٌبه األٍب٤ٍخ، أٓب اُٞٙؼ٤خ 

 اُغيئ٤خ اُواثؼخ ٝاألف٤وح ٢ٛٝ ه٤ٔخ اُ٘ٔ.

ٖٓ ٓؾبٍٖ ٛنا ا٤ُٔلإ إٔ اُز٤ِٔن ٣ووأ اُ٘ٔ ٣ٝؾبٍٝ إٔ رٌٕٞ هواءرٚ فب٤ُخ  

لا ػٖ اُزؤرؤح ٝاُْؤّؤح ٝؿ٤وٛب ٖٓ ػ٤ٞة ٖٓ األفطبء اُِـ٣ٞخ ٝثَِبٕ ك٤ٖؼ ثؼ٤

اُ٘طن، كٝه األٍزبم ٛ٘ب، إ رٌٕٞ هواءرٚ ٗٔٞمع٤خ، ُٝـزٚ ك٤ٖؾخ، ٣ٝزغ٘ت اهرٌبة 

 األفطبء ك٢ اُوبءٙ 

 

 

ُِ٘ٔ ، ألٗٚ ٓوآح اُز٤ِٔن  ٝاُز٤ِٔن اُغيائو١ م٢ً، ٣٘زجٚ ُألفطبء ثَوػخ، ُٜٝب   

بمٙ،ُنا ٝعت اُؾوٓ ٝػ٠ِ األٍزبم إٔ ٜٓبهح كبئوخ ك٢ اُزو٤ِل كل٢ ٍ٘ٚ ماى ٣زؤصو ثؤٍز

٣ٌٕٞ ٓٞعٜب ، ٝاُز٤ِٔن ٣وّٞ ثبٍزقواط األكٌبه، ٝثزؼِْ ٤ٕبؿزٜب ك٢ عَٔ ٓل٤لح 

ٝػ٠ِ األٍزبم ك٢ ٛنا ا٤ُٔلإ إٔ ٣لَؼ أُغبٍ ُِز٤ِٔن ؽز٠ ٣جل١ هأ٣ٚ اُْق٢ٖ، ٝال 

 ٠َ٘ٗ اُزن٤ًو ثبُظٞاٛو اُِـ٣ٞخ ث٤ٖ اُل٤٘خ ٝاألفوٟ، ؽز٠ ٣َزوعغ ٓب رؼِٔٚ ك٢

ا٤ُٔبك٣ٖ اَُبثوخ ٝ رزوٍـ أُؼِٞٓخ ك٢ مٖٛ اُز٤ِٔن، ًٔب ٣زقَِ ٛنا ا٤ُٔلإ ّوػ 

أُٖطِؾبد، ك٤ؾش األٍزبم ر٤ِٔنٙ ػ٠ِ االػزٔبك ُِوٞا٤ٌٓ ٝأُؼبعْ ُِقوٝط ٖٓ 

ؽٞاف اٌُزبة، ٣ٝزؼِْ االًزْبف ٝاُجؾش ػٖ أُؼِٞٓخ ثٔلوكٙ، ٣قزْ اُلهً ثو٤ٔخ، 

به ُِٞهذ اّـبٍ اُز٤ِٔن ُٔب رجو٠ ٖٓ اُٞهذ صْ رطج٤ن كٞه١ ٣ٌٕٞ ػجبهح ػٖ اٍزضٔ

 ٝاٍزضٔبه أٌُزَجبد.

 

 

 

 

 

 



 

 ٝك٢ األف٤و الثل ُ٘ب ٖٓ ٝهلخ فزب٤ٓخ َٗز٘زظ ك٤ٜب أْٛ اُ٘زبئظ أُزَٕٞ ا٤ُٜب :

رزؼلك أٍب٤ُت اُزؼِْ ٝاُزؼ٤ِْ، ٝرزطٞه رجؼب ُزطٞه ؽبٍ اُج٤ئخ أُؼبٕوح، 

االٛزٔبّ ثبُٔزؼِْ ٝعؼِٚ ٓؾٞه اُؼ٤ِٔخ ُٝؾبهب ثوًت اُزولّ اُزٌُ٘ٞٞع٢، ُنا ٝعل 

اُزؼ٤ِٔخ  اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝٓقوط األٍب٢ٍ أٝ اُٞؽ٤ل ُِ٘ظبّ اُزؼ٢ِٔ ، ٝاػزٔبك اُ٘ظبّ اُزؼِْ 

 اُْٜ٘ ًؤٍِٞة رؼِْ ٓؾٞه رو٤ًيٙ األٍب٢ٍ ٛٞ أُزؼِْ ٝٓب ٣وّٞ ثٚ ٖٓ أْٗطخ .

ن١ ٣ؼزجو رلفَ رؾذ اُزؼِْ اُْٜ٘ اٍزوار٤غ٤بد ػلح أٜٛٔب اُزؼِْ اُزؼب٢ٗٝ، اُ 

ٛو٣وخ عٔبػ٤خ ُِزؼِْ ، ٣ؼزٔل ك٤ٜب اُزال٤ٓن ػ٠ِ ثؼْٜٚ اُجؼ٘، ٣ْٝبهًٕٞ ثوله 

ٓزَبٝ ك٢ اُؼَٔ ، ٣ٌٕٝٞ ًَ ر٤ِٔن َٓٞإال ػٖ ػِٔٚ اُقبٓ، ٓجزؼلا، ػٖ اٌََُ 

 ٝاالرٌب٤ُخ .

ُْ رؼل ػ٤ِٔخ اُزؼِْ ًٔب ًبٗذ ك٢ ٓلٜٜٞٓب اُزو٤ِل١ ، ػ٤ِٔٚ ٝهٞف ّقٔ )  

ٖٓ األّقبٓ ) اُطِجخ ( ٝرِو٤ْٜ٘ أ٣بٓب، اٗٔب رؾٍٞ اُزؼ٤ِْ ا٠ُ أُؼِْ ( أٓبّ ٓغٔٞػخ 

آكبم أهؽت ٝأٍٝغ ٖٓ مُي، رٚغ أُزؼِْ ٓوًيا ُِؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝر٤ٜئ ُٚ أُ٘بؿ  

ُإلٗزبط ٝاالٍزٌْبف، ٛنا ٓب ٣َبػل ػ٠ِ هكغ َٓزٟٞ اُزؾ٤َٖ األًبك٢ٔ٣ ٝرنًو 

ٝى٣بكح اُؾبكي اُنار٢ ُلٟ أُؼبهف  ُلزواد ٣ِٞٛخ، ٝى٣بكح اُلاكؼ٤خ اُلاف٤ِخ 

 أُزؼ٤ِٖٔ، ًٔب رؼي٣ي اُزلبػَ اال٣غبث٢  ث٤ٖ اُزال٤ٓن ٝر٤ٔ٘خ هلهارْٜ اإلثلاػ٤خ .

٣ٞاعٚ اُزؼِْ اُزؼب٢ٗٝ ثؼ٘  اُٖؼٞثبد، ٜٓ٘ب ٓب ٛٞ اكاه١  ٜٝٓ٘ب ٓب ٛٞ   

ك٢٘، ٝمُي ألٕ أُلاهً أٝ أُؼبٛل أٝ اُغبٓؼبد ُْ رغٜي أٍبٍب ُٜنا اُ٘ٞع ٖٓ 

 ؤ اإلٌٓب٤ٗبد هل ٣ٌٕٞ ػبئوب ٣ؾٍٞ كٕٝ رطج٤ن اُزؼِْ اُزؼب٢ٗٝ ثلؼب٤ُخ .اُزؼِْ، ٝٗ

ؽز٠ ال رجو٠ اُغيائو ك٢ فٜ اُزٔبً رزلوط ػ٠ِ ٓب ٣ؾلس ك٢ اُؼبُْ ًبٕ ال  

ثل ٖٓ رغ٣ٞل اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ اُزؼ٤ِٔخ ٖٓ أعَ هكغ أُوكٝك اُزوث١ٞ،  ٝككغ 

٤َِ ٝاُزؼ٤َِ ٝاًزَبة أُٜبهاد أُزؼ٤ِٖٔ ا٠ُ ُٝٞط ػبُْ االًزْبف ٝاُجؾش ٝاُزؾ

ٝاٌُلب٣بد اُز٢ رئِْٜٛ ُنُي، كزج٘ذ اُغيائو ٖٓ أعَ رؾو٤ن مُي أُوبهثخ ثبٌُلب٣بد 

ًؤٍبً ُج٘بء ٓ٘بٛظ رؼ٤ٔ٤ِخ عل٣لح رؤفن ثؼ٤ٖ االػزجبه ر٣ٌٖٞ اُلوك اٌُقء اُن١ ٣ؼزٔل 



ظ ثبُغ٤َ ػ٤ِٚ ك٢ هكغ اُزؾل١ ٝث٘بء ٖٝٛ اُـل ٖٓ أٍبرنح ٝرال٤ٓن، ٤ٍٔذ ٛنٙ أُ٘بٛ

 اُضب٢ٗ .

ُول ًبٗذ ٝالىاُذ اُزوث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ اُـب٣خ اُؼ٤ِب ُِٔلهٍخ ك٢ ًَ أَُز٣ٞبد  

 اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٌُٜٝٞٗب رورجٜ ثَٔبه َٓزٔو ٝػبُْ كائْ اُزطٞه .

أُٜ٘بط اُزؼ٢ٔ٤ِ ٛٞ ث٤٘خ َٓزغٔخ ُٔغٔٞػخ ٖٓ اُؼ٘بٕو أُ٘ظٔخ ك٢ َٗن رورجطٜب 

ٔل ك٢ ث٘بئٚ ، ا٤ُُْٞٔخ، االَٗغبّ، هبث٤ِخ اُؼالهبد اُزٌبَٓ أُؾلكح ثٞٙٞػ، ٣ؼز

 االٗغبى، ٝاُٞعبٛخ.

٣زٌٕٞ أُٜ٘بط ٖٓ : ٓالٓؼ اُزقوط، ٖٓلٞكخ أُٞاهك أُؼوك٤خ، اُو٤ْ  

ٝاٌُلبءاد اُؼو٤ٙخ ٝأُؾبٝه أُْزوًخ، علٍٝ اُجوٗبٓظ ا١َُٞ٘، اُٞٙؼ٤بد 

 اُزؼ٤ِٔخ، اُزو٣ْٞ .

ُز٢ رؼَٔ  ػ٠ِ رٔبٍي اُغَٔ اػزٔلد ٓ٘بٛظ اُغ٤َ اُضب٢ٗ أُوبهثخ ا٤ُٖ٘خ ا

أٌُِْخ ُِ٘ٔ ٝاُزلهط ا٢ُٖ٘ ثؾ٤ش ٣زْ كؼَ اُوواءح ٝاٌُزبثخ ػ٠ِ أٍبً ٛنٙ 

اُوٞاػل ك٢ ؽوًبد ؽِي٤ٗٝخ، ًٝنا أُوبهثخ ثبٌُلبءاد اُز٢ روّٞ ػ٠ِ اٍزوعبع 

اُز٤ِٔن  ُٔؼِٞٓبرٚ اَُبثوخ هٖل هثطٜب ثٌٔزَجبرٚ اُغل٣لح ٝؽلظٜب ك٢ ماًورٚ اُط٣ِٞخ، 

 ب إلٗزبط اُ٘ٔ اُْل١ٞ أٝ أٌُزٞة .ٝاكٓبعٜ

رٜلف ٓ٘بٛظ اُغ٤َ اُضب٢ٗ ا٠ُ ٗوَ اُز٤ِٔن ٖٓ اًزَبة أُؼبهف ػٖ ٛو٣ن  

 اُؾلع ٝاالٍزوعبع ا٠ُ اُزؾ٤َِ ٝاُزل٤ٌو ٝاثلاء اُوأ١ .

أػلد ًزت اُغ٤َ اُضب٢ٗ ك٢ ٍو٣خ ربٓخ، األٓو اُن١ ٓ٘غ اُقجواء ٖٓ ٓواعؼزٜب 

ٓٔب ٍجت ك٠ٙٞ ػبهٓخ ك٢ ا٤ُٔلإ اُزوث١ٞ ، ٝرٖؾ٤ؾٜب هجَ ٛوؽٜب ُِٔلاهً ، 

ُٝٔب ٝعل ك٤ٜب ٖٓ أفطبء ٝٛلٞاد أؽلصذ علال ٝاٍؼب ث٤ٖ اُجبؽض٤ٖ اُزوث٤٣ٖٞ 

 ٝإٔؾبة اُوطبع .

 

ٝك٢ األف٤و َٗؤٍ هللا اُزٞك٤ن ٝرؼ٤ْٔ                                              

 اُلبئلح 

 



 هبئٔخ أُٖبكه ٝأُواعغ 

 

 اُووإٓ اٌُو٣ْ

 أُٖبكه : 

ـ ٍؼ٤ل ػِٞاُ، ٓؼغْ أُٖطِؾبد األكث٤خ أُؼبٕوح، رول٣ْ ٝػوٗ ٝروعٔخ كاه  

 ّ . 1998ٙ /  1405، 1اٌُزبة اُِج٘ب٢ٗ، ث٤وٝد، ٛ

 ّ. 1992، ٓبهً 7ـ عجوإ َٓؼٞك، اُوائل، كاه اُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ ، ٛ  

ُج٘بٕ،  ـ اثٖ ٓ٘ظٞه، َُبٕ اُؼوة، اُغيء اَُبكً ٝاُقبٌٓ، كاه اُٖبكه، ث٤وٝد،

2005. 

 ّ .1980ـ ػجل اُوبكه اُواى١، ٓقزبه اُٖؾبػ، كاه اٌُزبة اُؼوث٢، 

ـ اُق٤َِ ثٖ أؽٔل اُلوا٤ٛل١، ًزبة اُؼ٤ٖ، اُغيء األٍٝ، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ، ث٤وٝد، 

 ٛ1 ،1424 / ٙ2003. ّ 

 انًزاخع :

ِْ ٝ ـ ػجل اُؾ٤ٔل ؽَٖ ّب٤ٖٛ، اٍزوار٤غ٤بد اُزله٣ٌ أُولٓخ ٝ اٍزوار٤غ٤بد اُزؼ

 اٗٔبٛ اُزؼِْ ، ٤ًِخ االكة ثلٜٓ٘ٞه ،عبٓؼخ اإلٌٍ٘له٣خ .ك.د.

٤ٍِٜخ ٓؾَٖ ًبظْ اُلزال١ٝ: ًلب٣بد اُزله٣ٌ )أُلّٜٞ ٝ اُزله٣ت ٝ األكاء(، كاه  -

 اُْوٝم ُِْ٘و ٝ اُزٞى٣غ ، ػٔبٕ ، األهكٕ ،ك.د.

 .1999ف٤و اُل٣ٖ ٢٘ٛ، ُٔبما ٗلهً ثبألٛلاف؟ اُغيائو  -

ٍب٤ُت ٝ ٛوائن اُزله٣ٌ ك٢ اُزوث٤خ اُجل٤ٗخ اُو٣ب٤ٙخ ، ك٣ٞإ ػطب هللا اؽٔل : أ -

 .2006أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ ، اُغيائو 

"ػجل اُوؽٔبٕ ػجل اُٜب٢ّٔ"،"ػ٢ِ ؽَٖ اُل٢ِٔ٣"،اٍزوار٤غ٤بد ؽل٣ضخ ك٢ كٖ  -

 .1،2008اُزله٣ٌ ،كاه اُْوٝم ُِْ٘و ٝ اُزٞى٣غ، ٛ

٤َٔوح ُِْ٘و ٝ اُزٞى٣غ ٝ رٞك٤ن اؽٔل ٓوػ٢، ٛوائن اُزله٣ٌ اُؼبٓخ، كاه اُ -

 ّ.2005ٙ/1425، 2اُطجبػخ، ٛ

ظج٤خ ٍؼ٤ل ا٤َُِط٢، رله٣ٌ اُ٘ؾٞ اُؼوث٢ ك٢ ٙٞء االرغبٛبد اُؾل٣ضخ، كاه  -

 ّ.2002ٙ/1423، 1أُٖو٣خ اُِج٘ب٤ٗخ، ٛ

 ّ.2009فبُل ٓطٜو اُؼلٝا٢ٗ ، ػجل اُوىام األٍّٞ ، اُزؼِْ اُزؼب٢ٗٝ ، -

ثبٌُلبءاد ، أُلهٍخ اُغيائو٣خ ، اُل٣ٞإ ا٢ُ٘ٛٞ اًناك٢٤ هٝع٤وً ، أُوبهثخ  -

 ّ.2006ُِٔطجٞػبد أُله٤ٍخ اُغيائو٣خ ،

اؽٔل ا٤َُل، ػٖ اٍزوار٤غ٤بد ٓؼبٕوح ك٢ رؼ٤ِْ اُو٣ب٤ٙبد ٝ رؼِٜٔب، فبٓ  -

 ُٔووه ٛوم رله٣ٌ اُو٣ب٤ٙبد.

كقو١ ه٤ّل فٚو: ٛوائن رله٣ٌ اُلهاٍبد االعزٔبػ٤خ، كاه ا٤َُٔوح ُِْ٘و ٝ  -

 ّ.2011، 1غ ٝ اُطجبػخ، ٛاُزٞى٣

٣ؾ٠٤ ٓؾٔل ثٜ٘بٕ، اُؼٖق اُن٢٘ٛ ٝ ؽَ أٌُْالد ،كاه ا٤ُبىٝه١ اُؼ٤ِٔخ  -

 ّ.2008،األهكٕ، ٛ اُؼوث٤خ ،

ٗؼٔبٕ ػجل ا٤َُٔغ ٢ٍُٞ، أُوّل أُؼبٕو ألؽلس ٛوائن اُزله٣ٌ، كاه اُؼِْ ٝ  -

 ، ك.ً.ٛ.1اإل٣ٔبٕ، كٍٞم ،ٛ



ئ٢ ك٢ اُزله٣ٌ ٝ اُجؾش ٝ ؽَ أٌُْالد، كو٣ل ًٔبٍ أثٞ ى٣٘خ: اُ٘ٔٞمط االٍزوٖب -

 ّ.2011، 1كاه ٝائَ، ٛ

ٍ٘بء ٓؾٔل أثٞ ػبمهح : االرغبٛبد اُؾل٣ضخ ك٢ رله٣ٌ اُؼِّٞ، كاه اُضوبكخ ُِْ٘و ٝ  -

 ّ(.2012ٙ/1433، )1اُزٞى٣غ، ٛ

ٕالػ اُل٣ٖ ػوكخ ٓؾٔٞك: أكبم اُزؼ٤ِْ اُغ٤ل ك٢ ٓغزٔغ أُؼوكخ، هإ٣خ ُز٤ٔ٘خ  -

رولٓٚ، ٤ًِخ اُزوث٤خ عبٓؼخ ؽِٞإ، ػال اٌُزت ُِْ٘و ٝ اُزٞى٣غ، أُغزٔغ اُؼوث٢ ٝ 

 ّ(. 2005ٙ، 1425، )1اُوبٛوح، ٛ

، 1هكؼذ ٓؾٔٞك ثٜغذ ٓؾٔل : اُزؼِْ االٍزوار٤غ٢، ػبُْ اٌُزت، اُوبٛوح، ٛ -

2004. 

ؽَٖ ؽ٤َٖ ى٣زٕٞ، اٍزوار٤غ٤بد اُزله٣ٌ ٕ هإ٣خ ٓؼبٕوح ُطوم اُزؼ٤ِْ ٝ  -

 ّ.2005، 1بٛوح، ٛاُزؼِْ، ػبُْ اٌُزت، اُو

ٛب٢ٗ اثوا٤ْٛ ّو٣ق اُؼج٤ل١ ٝ آفوٕٝ، اٍزوار٤غ٤بد ؽل٣ضخ ك٢ كٖ اُزله٣ٌ ٝ  -

 ّ.2006، 1اُزو٣ْٞ، ػبُْ اٌُزت اُؾل٣ش ُِْ٘و ٝ اُزٞى٣غ، اهثل، األهكٕ، ٛ

ػيٝ أٍبػ٤َ ػلبٗخ ٝ آفوٕٝ، اُزؼِْ ك٢ ٓغٔٞػبد، كاه ا٤َُٔوح ُِْ٘و ٝ  -

 ّ(.2008ٙ/1428، )1اُزٞى٣غ ٝ اُطجبػخ، ٛ

اُِغ٘خ ا٤ُ٘ٛٞخ ُِٔ٘بٛظ  -ٍ٘خ أ٠ُٝ  –ٜٓ٘بط اُطٞه األٍٝ ٖٓ اُزؼ٤ِْ أُزٍٜٞ  -

2016.ّ 

ٓؾٔل ٕبُؼ ؽزوثٞث٢، اُل٤َُ اُج٤لاؿٞع٢ ُٔوؽِخ اُزؼ٤ِْ االثزلائ٢ ٝكن اُٖ٘ٞٓ  -

أُوعؼ٤خ ٝ أُ٘بٛظ اُو٤ٍٔخ، كاه اُٜلٟ ُِطجبػخ ٝ اُْ٘و ٝ اُزٞى٣غ، ػ٤ٖ ٤ِِٓخ، 

 اُغيائو. 

٢ٌَٓ: ك٣لاًز٤ي اٌُلب٣بد، ٓطجؼخ اُ٘غبػ اُغل٣لح، اُلاه اُج٤ٚبء، أُـوة  ٓؾٔل -

2003.ّ 

ػجل هللا ٤ُٕٞق، ٓوعؼ٤خ اٌُلبءاد ا٤ُٜ٘ٔخ ُِٔلهً)ٓطبثوخ ٓغ ٓ٘بٛظ اُغ٤َ  -

 ّ.2006اُغل٣ل(، ٝىاهح اُزوث٤خ ا٤ُ٘ٛٞخ، 

 ٓبص٤ٞ ع٤ل٣و، ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش اُؼ٢ِٔ، روعٔخ: ٌِٓخ اث٤٘، ك، ً، ٛ. -

 : اخانًذَٔ

، عٌن الملح، مدرسة 19مفتشٌه التربٌة و التعلٌم، م مطوٌة صادرة عن -1

 بودرٌسٌة مسعود، عٌن ملح.

فاهم حبٌب، قراءة فً مناهج الجٌل الثانً )ندوة خارجٌة( المقاطعة الرابعة،  -2

 مستؽانم.

الوثٌقة المرافقة لمنهاج مادة اللؽة العربٌة للسنة األولى ابتدائً، مدٌرٌة  -3

 ساسً، اللجنة الوطنٌة للمناهج.التعلٌم األ

نافذة على التربٌة، نشرة إعبلمٌة مصدرها المركز الوطنً للوثائق التربوٌة،  -4

 م.2445جوٌلٌة 
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أهدي ثمرة جهودي إلى الذي قال فٌهما الرحمان  " واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 

 وقل ربً ارحمهما كما ربٌانً صغٌرا "

 

إلى التً أعطتنً ولم تبخل وحملتنً تسعة أشهر ولم تشتك ، وإلى التً كانت وال تزال 

أنٌر طرٌقً  ومنبع الحنان أمً العزٌزة " عائشة" أطال هللا فً عمرها ،  شمعة حٌاتً بها

إلى أحلى وأروع إنسان فً قلبً الذي به اتسمت طرٌقً ووصلت إلى مبتغاي ومنحنً القوة 

 إلتمام مشواري الدراسً أبً العزٌز " عبد القادر " أطال هللا فً عمره .

 

، خٌرة ، ملٌكة ، نوري ، محمد ، فاتح ،  إلى إخوتً الذٌن بهمه تلتئم جراحً " حلٌمة

العربً ، وإلى جدي رحمه هللا واسكنه فسٌح جنانه، وإلى أوالد أختً وابنتها تاج الدٌن ، 

 ٌاسمٌن ، سلٌمان ،

 

والى األستاذ الفاضل الذي ساعدنً كثٌرا فً العمل المٌدانً األستاذ " قوفً أحمد "  والى 

قسم اللغة واألدب العربً . كل األساتذة الذٌن درست عندهم فً  

 

والى كل من تجمعنا بهم صلة الرحم والصداقة ولم نأت على ذكرهم وإلى من ساندنً طوال 

 هذا العمل من قرٌب وبعٌد .
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فعن مستقبله، وفً المراهق حٌاة فً هاما دورا تلعب تربوٌة، مإسسة المدرسة

 تقدمها التً العلمٌة المادة تساعدطرٌق أن تستطٌع المعلم ٌنتجه الذي التعامل وأسلوب

التلمٌذعلىتحقٌقطموحاته،وتساهمفًتجنٌبهالكثٌرمنالصعوباتالتًتعترضه،خالل

 كله، هذا أجل ومن االجتماعٌة، حٌاته وكذا الدراسً الباحثٌنانصبمساره اهتمام

ٌشمالتربوٌٌن الذي ومواضٌعه، التعلٌم فً التجدٌد واالستراتٌجٌاتعلى المنهاج ل

فًمحاولة وفتحبابإلخراجالتعلٌمٌة، الجمود، التربوٌةالجزائرٌةمنقوقعة المنظومة

نفسه،بحٌثأصبحهوالقطبالفاعلفًالعملٌة النشطالذيٌتمحورحولالمتعلم التعلم

التعلٌمٌةالتعلمٌة.

 " هناك، الحدٌثة أي"راتٌجٌةإستومنبٌناستراتٌجٌاتالتعلٌم التعاونً" التعلم

التعلمالتشاركً"،والتًهًموضوعدراستنا،إلىجانبمناهجالجٌلالثانً،التًجاءت

والتحدٌث،اإلصالحكتحسٌناتعلىالمناهجالقدٌمة،مبررةغاٌاتالمنظومةالتربوٌةفً

 علىإستراتٌجٌةثم تقوم التً التعلم تقنٌات إحدى التعاونً إلىالتعلم الطلبة تقسٌم

وإنهذامجموعات الصفً، أهدافتعلمهم أو تحقٌقهدف، منأجل تعملمعا صغٌرة

المفهوملٌسبجدٌدعلىالمربٌنواألساتذةذلكأنهمٌستخدمونماٌشبههذاالنوعمنالتعلم

فًنشاطاتهمالتعلٌمٌةالمختلفةمنوقتآلخر،وألهدافمحددةداخلصفوفهم،لكنهناك

مشكلةتبررباستمرارإثرذلكأالوهًاعتمادأعضاءالمجموعةالواحدةعلىأنشطعضو

إٌجادأوعضوٌنفٌهملٌإدٌاالعملبدلهم،لكنمااختلففًالتعلٌمالتعاونًعنذلكهو

هٌكلةتنظٌمٌةلعملمجموعةالمتعلمٌنككلواحد،بحٌثٌنغمسكلأعضاءالمجموعةفً

أدو وفق المادةالتعلم ٌتعلم المجموعة فً عضو كل أن التؤكٌد مع ومحددة، واضحة ار

التعلٌمٌة.

تعلمجعلمنالمالحظتنابؤنتحولالتعلٌمإلىومنوانطالقامماتقدممنمعطٌات

عملهلٌنافسبهزمٌله،وذلكماسٌولدفًأنفسهمماٌسمىباألنانٌة،بإنجاحمهتماالتلمٌذ

 ىطرحهذاالموضوعقٌدالدراسةالنظرٌةوالمٌدانٌةوالذيجاءإلقامتدافعٌتنا
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أماعمادفعناإلىهذاالتعلم التعاوني في ظل مناهج الجيل الثاني "، إستراتيجية" بعنوان

الموضوعمنأسبابذاتٌةفٌمكنحصرهافًمٌلناالشدٌدإلىالعملمعتالمٌذتنامستقبال

التعاونٌة.اإلسالمٌةقصدأنتكونلناٌدللمساهمةفًغرسالقٌماإلستراتٌجٌةبهذه

،" المجتمع ٌصلح المدرسة بصالح " أنه باعتبار التالمٌذ من بدءا مجتمعنا فً

كلالعاملٌنفًمجالالتربٌةالعامةواألساتذةوإطالعهدفٌنمنوراءهذاإفادةالمتعلمٌن

لتع خاصة، علوالمربٌن دراستنا ٌتحملونٌٌنهم التً التربوٌة الرسالة أهداف تحقٌق ى

من خلفه وما الثانً الجٌل مناهج وهو الساعة حدث إلى تطرق كما بتبلٌغها، مسإولٌة

تضارباتفًأراءحولمدىمجاعته،ومرددوهالحسنفًالمٌدانالتربوي.

دراول " فً نحصرها أن قررنا ٌعٌبها حد إلى واسعة دراستنا تكون ال سةكً

 لتطبٌق متوسط،إستراتٌجٌةمٌدانٌة أولى السنة كتاب لمآخذ نمذجة وكذا التعاونً التعلم

مرحلةتعلٌمٌةالحظناأفضلالجٌلالثانً"ذلكأنتخصصناهوتعلٌمٌةاللغةالعربٌةوأن

أنستساعدناوبصفةكبٌرةفًالدراسةوبالتالًهًمرحلةالتعلٌمالمتوسط،باعتبارأنها

عادةالمتع تخلصمن انه سٌشعر وبالتالً المراهقة سن فً دخل قد سٌكون حٌنها لم

،وبهذاسٌكونمبرزالشخصٌتهأماماالبتدائًالخضوعواالمتثالألوامرأستاذهفًالتعلٌم

النوعالجدٌدمنالتعلم،وكذاأنالسنةاألولىمتوسطعلىوأستاذهزمالئه لهذا ومتجاوبا

التًبدأتالعملبمناهجالجٌلالثانًفًالسنةاألولىو غرار الثانٌةابتدائًهًالوحٌدة

التعلٌمالمتوسط.

لدراستناهذههً:إشكالٌةوعلىهذااألساستبادرإلٌناعددمنالتساإالتالتًاعتبرت

هًاستراتٌجٌاتالتعلٌمالحدٌثة؟ ما●

ماالمقصودبالتعلمالنشط؟●

هً● مناالستراتٌجٌاتالحدٌثة؟إستراتٌجٌةما تمتازعنغٌرها وبما التعاونً؟ التعلم

هًمعوقاتها؟ وما
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هًمهامالمدرسةالجزائرٌة؟ ما●

هًمكوناته؟ هًالمبادئالمإسسةللمنهاج؟وما ما●

هًالمقارباتالبٌداغوجٌةالمعتمدةفًمناهجالجٌلالثانً؟ ما●

جالجدٌد؟وهااحتوىمآخذوهفوات؟مامدىفاعلٌةهذاالمنها●

فً التساإالت هذه من ممكن قدر أكبر على لإلجابة لمحاولة دراستنا قامت وقد

فصول ثالثة المتعلقةحدود والمفاهٌم المصطلحات بعض ٌضم نظري بمدخل مرفقة ،

التعلمالتعاونً،وتحدثناإستراتٌجٌةبموضوعالبحث،خصصناالفصلاألولللحدٌثعن

أما للدخولفًالموضوعالمستهدف، النشطواستراتٌجٌاتهفًمحاولةمنا فٌهعنالتعلم

التعاونً التعلم ممٌزات أهدافه، عناصره، التعاونً، التعلم عن فكانت العناصر باقً

وفوائده،سلبٌاتالتعلمالتعاونً،معوقاتالتعلمالتعاونً،أماأخٌرا،تقدٌمالتعلمالتعاونً.

ضمنستةفً درسناه الثانًوقد الجٌل بمناهج الثانًالمعنون فًالفصل تناولنا

عناصرأالوهً:مهامالمدرسة،المبادئالمإسسةللمناهج،مكوناتالمنهاج،المقاربات

البٌداغوجٌةالمعتمدةفًمناهجالجٌلالثانً،ثمختمناهبالتقٌٌمفًمناهجالجٌلالثانً،

الفصل  جاء وقد "الثالثعبارة عنوانه فكان المٌدان فً طبق لما وتحلٌل نقل

" : األول عنصرٌن، عنه انبثق اآلخر وهو  المٌدانٌة"، الدراسة اإلجراءاتإجراءات

مجاالتالدراس  خالله من وتناولنا  ،" للدراسة وهًالمنهجٌة إال األساسٌة والدراسة ة

و نمذإستراتٌجٌةتطبٌق ثم التعاونً، أولىالتعلم سنة العربٌة اللغة لنصوصكتاب جة

متوسطوقراءفًمكوناته،باإلضافةإلىقراءةموجزةفًتنفٌذالتعلمات.

للنتائجالمتوصلإلٌهاكحوصلةلماجاءفًكلتمنافًاألخٌردراستنابعرضخو

دراستنا بعضالتوصٌاتواالقتراحاتلتبدو إلى باإلضافة البحث، هذا زواٌا من زاوٌة

.لمنأرادمنالباحثٌنأنٌواصلهامفتوحة
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 وصف على قام الذي الوصفً المنهج إلى دراستنا التعلمإستراتٌجٌةوأخضعنا

ثانًوكلماٌتعلقبهماثمتحلٌللكلعناصرالدراسة.التعاونًومناهجالجٌلال

 فًدراستنا هذهعلىعددمنالمراجعوالمدونات،التًكانلهادوروقداستندنا

كبٌرفًبناءمعلوماتنا،أهمها:"االتجاهاتالحدٌثةفًتدرٌسالعلوم"،لسناءمحمدأبو

لتوفٌق " التدرٌسالعامة "وطرائق عاذرة، الحلٌة،  محمود ومحمد مرعً،  وأحمد

اللغةالعربٌةأستاذمنالتعلٌمالمتوسط"اللجنةالوطنٌةللمناهج"ودلٌلاألولىمنهجالسنة

متوسط،محفوظكحوالومحمدبومشاط.أولىللسنة

 المعوقاتهو نصٌبمن كانلبحثنا قد األخرو البحوث، من أبرزهالعلكغٌره

منالدراسةوشبهعدمهافًالشقالثانًمنها،حٌثانهفًاألولكثرةالمراجعفًالشق

نقتبسهاألمرالتعلمالتعاونًكانتالمراجعكثٌرةإستراتٌجٌة الذيصعبعلٌنااختٌارما

هذا !من المادة كٌفنمزج و كٌفنتصرففًهذا؟ كلٌهما؟المؤخوذةو ذلك!من مع

فشحهاأرهقناجدانظراالنمانةالعلمٌة.أمابالنسبةلمناهجالجٌلالثانًحرصناتحقٌقاأل

بالمنهاج لالستنجاد دفعنا ما هذا التربوٌة، طرحفًالساحة ما وحدٌثا الموضوعجدٌد،

نفسهوالوثٌقةالمرافقةودلٌلاألستاذ،باإلضافةإلىبعضالمقاالتواألبحاثالمصغرة.

ثناء،وقبلالبدءأتقدم فهوالمنانالذيالنحصًعلٌه بشكريهللالواحداألحد،

منٌشاءوهللاذوٌؤتٌه:)ذلكفضلهللا،لقولهتعالىعلًٌوماماخدمةكهذهوالذيانعم

.121اآلٌةظٌم(سورةالجمعةالفضلالع

 أتقدمكما العرفان و الشكر باسإلىبجزٌل مذكرتً تتوٌج شرف منحنً مهمن

أناروالتًكانتلًسراجا–حفظههللا-وفًاحمد"علىبحثًهذاالدكتور"ككمشرف

الدكتورة"فرٌحً"،وكذلكلًعظٌماإلرشاداتولمتبخلعلًبالنصائحودرببحثً

لًوالىكل"لدعمهاالالمتناهًٌمٌنهبالتعلٌمالمتوسط"جبوراألستاذةاشكرأنالشرف

،والىصدٌقًالمحترم"متوسطةمختاتعبدهللابوادالخٌرالزمالءوالزمٌالتلًفً



المقدمة        
 

 
 ه

 

كلمنساندنًمنقرٌبإلى،وبالمساعدةفًانجازمذكرتًأمدنًبوهنًمحمد"الذي

وإلىكلالزمالءوالزمٌالتفًالقسمومنمختلفالتخصصات.،منبعٌدأو
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 مصطلحات ومفاهٌم : •

حدٌثة فً  تعلٌمٌة كإستراتٌجٌةمادام حدٌثنا فً هذا البحث سٌكون عن التعلم التعاونً      

، ال بد من التعرٌج أوال على شرح عدد من المصطلحات التعلٌمٌة ظل مناهج الجٌل الثانً

ستنا لدراالتً تصب وبغزارة فً نفس الموضوع وذلك لنضعكم فً الصورة ولتحدٌد أدق 

 هذه .

   Stratégie d'enseignementالتدرٌس :  إستراتٌجٌةـ  1

 : اإلستراتٌجٌةـ مفهوم 

( Stratigie ) إستراتٌجٌةكلمة  ـ لغة :
1

مشتقة من الكلمة الٌونانٌة " إستراتٌجٌوس "  » 

ة فً زمن الحرب بغٌة وتعنً : فن تنسٌق القوى العسكرٌة والسٌاسٌة و االقتصادٌة والمعنوٌ

«، وفن الخطط والحركات العسكرٌة فً المعركة إحراز النصر
2

واقتصرت استعماالتها  » 

«على المٌادٌن العسكرٌة ، وارتبط مفهومها بتطور الحروب 
3
  

، وٌتفق الجمٌع على أنها الوسائل المتاحة لتحقٌق األغراض هً فن استخدام ـ اصطالحا :

 تقوم على : 

 ـ اختٌار األهداف وتحدٌدها . 1

 ـ وضع الخطط التنفٌذٌة . 2

 ـ تنسٌق النواحً المتصلة بكل ذلك . 3

                                                           
، معجم المصطلحات األدبٌة المعاصرة، مسرد بالمصطلحات العربٌة ـ الفرنسٌة، ـ سعٌد علواش  1

 .  450م (، ص  1541ه /  1041) 1عرض وتقدٌم وترجمة دار الكتاب اللبنانٌة، ط 
ـ جبران مسعود، الرائد ) معجم لغوي عصري رتبت مفرداته وفق حروفه األولى ( دار العلم   2

 . 4(، ص م  1554) مارس  3للمالٌٌن، ط 
ٌنظر ،عبد الحمٌد حسن عبد الحمٌد شاهٌن، استراتٌجٌات التدرٌس المتقدمة واستراتٌجٌات التعلم  ـ3

 .  44وأنماط التعلم ـ كلٌة األدب بدمنهور،جامعة اإلسكندرٌة، ص 
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بأنها خطة  اإلستراتٌجٌةوعند ما ابتعد استعمالها عن المجاالت العسكرٌة أصبحت تعرف  »

والوسائل المتاحة  اإلمكاناتمحكمة البناء ومرنة التطبٌق ٌتم من خاللها استخدام كافة 

.«بطرٌقة مثلى لتحقٌق األهداف المرجوة 
1
  

 مفهوم التدرٌس : 

: درس الكتاب ٌدرسه درًسا ودراسَة جاء فً لسان العرب مادة درس المعنى اللغوي :

، ولٌقولوا بهما : ولٌقولوا درَست ودراسة من ذلك كأنه عانده حتى انقاد لحفظه وقد قرأ

ذاكرتهم ...وقرأ ابن العباس  تب أهل الكتاب ودرستدارست ، وقٌل درسُت قرأت ك

، ودرست السورة أي حفظتها .وقرءوا علٌكومجاهد دارست وفسرها قرأت على الٌهود 
2
  

اهٌم للمتعلم داخل الفصل عملٌة تقدٌم الحقائق والمعلومات والمف : المعنى االصطالحً

المعلم والمتعلم والمادة الدراسٌة أو تفاعل بٌن عناصر العملٌة التعلٌمٌة )  ، أي الدراسً

  عبر سٌرورة تعلٌمٌة  . وٌكون القصد منه إحداث تغٌٌر فً سلوك المتعلم  المعرفة (

تعلمٌة .
3
  

أن  Biddleلقد تضاربت اآلراء حول مفهوم التدرٌس أهو فن أم علم ؟ ورأي         

ى اس كفاءة المدرس ، وبناًء علالتدرٌس فن فقال : " إننا ال ٌمكننا تعرٌف أو تحدٌد أو قٌ

، فهو إما مدرس بالفطرة أوال ... أي سانا أن ٌكون مدرساذلك فنحن ال نستطٌع أن نعلم إن

أن نعلم إنسانا  األحوال، وال ٌمكن بأي حال من رٌس فً نظر " بٌدل " فطرة وموهبةأن التد

هبة العلمً والمهنً إلى جانب المو اإلعدادفن التدرٌس . فً حٌن اعتبر جورج براون أن 

 أي أن عملٌة التدرٌس بهذا المفهوم هً علم وموهبة ضرورة تفرضها طبٌعة التدرٌس،
4
  

 

                                                           
 . 451ٌنظر، سعٌد علوش، معجم المصطلحات األدبٌة، ص  ـ  1
 . 4441، دار الصادر ببٌروت، لبنان، 1، 2ـ ابن منظور، لسان العرب، مادة درس، الجزء  4
سهههٌلة محسههن كههاظم الفههتالوي، كفاٌههات التههدرٌس " المفهههوم والتههدرٌب واألداء "، دار الشههروق للنشههر ـ  3

 . 12والتوزٌع، عمان، األردن د، ت، ص 
 . 1555ئر ـ خٌر الدٌن هنً، لماذا ندرس باألهداف ؟، الجزا 0
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واعد التدرٌس لكً تجعل من بق واإللمامإذ ال تكفً الموهبة وحدها وال المعرفة       

مدرسا .  اإلنسان
1

  

  Stratégie d'apprentissageالتدرٌس :  إستراتٌجٌةمفهوم 

 اإلنسانٌةهً مجموعة من األفكار والمبادئ التً تتناول مجال من مجاالت المعرفة  »

، ثم تصنع أسالٌب التقوٌم المناسبة متكاملة، تنطلق نحو تحقٌق أهدافبصورة شاملة و 

.«لتعرف مدى إنجاحها وتحقٌقها لألهداف التً حددها من قبل 
2

 

  Apprentissageمفهوم التعلم : 

 المعنى اللغوي : 

فتعلم ، ولٌس التشدٌد هنا للتكثٌر بل للتعدٌة وٌقال أٌضا تعلم علمه الشًء تعلٌما »ٌقال :  

«بمعنى أعلم 
3
  

 المعنى االصطالحً :

ٌُدرك الفرد بها »  موضوعا ما وٌتفاعل معه ... عملٌة ٌتم  ٌُقصد بالتعلم العملٌة التً 

«بفضلها اكتساب المعلومات والمهارات وتطوٌر االتجاهات 
4
  

      

 

 

 
                                                           

 . 1555ـ خٌر الدٌن هنً، لماذا ندرس باألهداف ؟، الجزائر  1
ـ عبد الرحمن الهامشً ، علً حسن الدلدمً، استراتٌجٌات حدٌثة فً فن التدرٌس، دار الشروق للنشر  2

 . 12م ، ص  4444،  1والتوزٌع ط 
 . 010 ، ص1544ـ عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربً،   3
عطا هللا أحمد، أسالٌب وطرائق التدرٌس فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، ـ   4

 . 43، 41ص  4442الجزائر، 
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أي أن التعلم ٌتم بإرادة المتعلم وبإقباله على موضوع ما بصورة إٌجابٌة والغرض منه      

فهو ال ٌتقٌد اكتساب المهارات ومحاولة تطوٌرها، وبذلك ٌستمر التعلم من المهد إلى اللحد 

 بزمان وال مكان .

وٌذكر عطا هللا أحمد مجموعة من اآلراء بقوله : ٌعرف الصالح محمد علً أبو جادو       

بالبٌئة  وتأثٌرا، ناجم عن الممارسة والخبرة فً الفرد بأنه تغٌر فً السلوك ثابت نسبٌا التعلم

 االجتماعٌة والطبٌعٌة والعاطفٌة التً ٌتم فٌها التعلم .

فٌرٌان بأنه العملٌة العصبٌة الداخلٌة محمد عوضً بسٌونً وفٌصل ٌاسٌن الشاطً  ما وأ  

 اء لٌس ناتجا عن النمو أو التعب المفروض حدوثها عند حدوث تغٌر فً األد

تتفق التعرٌفات السابقة أن التعلم هو تغٌٌر فً السلوك سواء ارتبط هذا التغٌر بالبٌئة         

االجتماعٌة أو بالبناء المعرفً للفرد ، حٌث تدخل متغٌرات جدٌدة فً سلوكه وذلك طول 

مدة العملٌة التعلٌمٌة .
1
  

  Stratégie d'apprentissage coopératifـ إستراتٌجٌة التعلم التعاونً : 3
 

التعلم التعاونً هو إحدى طرق التدرٌس التً جاءت بها الحركة التربوٌة المعاصرة  »      

البحوث والدراسات أثرها االٌجابً فً التحصٌل الدراسً للطلبة وٌقوم على  أثبتتوالتً 

صغٌرة تعمل معا من أجمل تحقٌق هدف أو أهداف تعلمهم  مجموعاتتقسٌم الطلبة إلى 

، بحٌث ٌنغمس كل لعمل مجمعة الطلبة ظٌمٌةنهٌكلة ت إٌجادبه هو الصفً ) ... ( وما جاء 

المجموعة فً التعلم وفق أدوار واضحة ومحددة مع التأكٌد أن كل عضو فً  أعضاء

«المجموعة ٌتعلم المادة التعلٌمٌة 
2
  

      

 

                                                           
 . 41ـ عطا هللا أحمد، أسالٌب وطرائق التدرٌس فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة، ص   1
،       4دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، ط توفٌق أحمد مرعً، طرائق التدرٌس العامة، ـ   2

 . 40م،ص  4441ه ـ 1041
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ذلك أن التعاون لٌس جلوس الطلبة بجانب بعضهم على الطاولة نفسها لٌتحدثوا مع  »

و التعاون لٌس تكلٌف المجموعة من  ،ٌامهم بانجاز تعٌٌناتهم الفردٌةق أثناءبعضهم فً 

على  أسمائهم اآلخرونو ٌضع الطلبة  ،تقرٌر حٌث ٌقوم طالب بكل العمل بإعدادالطلبة 

جسدٌا أو  آخرٌنبكثٌر من كون الطالب قرٌبا من طلبة  أكثرو التعاون  ،التقرٌر بعد انجازه

، وذلك بالرغم اركة فً مادة تعلٌمٌة بٌن الطلبة، أو المشاقشة مادة تعلٌمٌة مع طلبة آخرٌنمن

 من كل من هذه األمور مهم فً التعلٌم التعاونً .

مستواٌات الصفوف وفً  تنفٌذها على جمٌعوالتعلم التعاونً هو إستراتٌجٌة تعلٌمٌة ٌجب 

 «مختلف مٌادٌن المادة التعلٌمٌة 
1

 

 ـ نشأة وتطور التعلم التعاونً : 4

ترجع بداٌات ظهور التعلم التعاونً الى نهاٌة القرن السادس عشر مٌالدي عندما اقترح   »

( أن  1670ـ  1592)   john Amos Comenins"جون اموس كومٌنٌوس " 

التدرٌس ، التعلم عن األخرٌن ، ثم ظهر فً انجلترا فً أواخر التالمٌذ ٌستفٌدون من خالل 

 Joseph Lancasterالقرن السابع عشر على ٌد كل من جوزٌف النكستر و اندروبٌل 

and Andrewbell  عندما استخدما مجموعات التعلم التعاونً بصورة واسعة»
2
  

لتعلٌمٌة التعاونٌة فً ت ان عشر مٌالدي تم استخدام المجموعاالقرن الثام أواخروفً  »

  ، عندما األمرٌكٌةواسع ، ثم نقلت الفكرة إلى الوالٌات المتحدة برٌطانٌا على نطاق 

   

 

 

 

                                                           
 . 41ـ توفٌق أحمد مرعً، طرائق التدرٌس العامة، ص  1
ـ ظبٌة سعٌد السلٌطً، تدرٌس النحو العربً فً ضوء االتجاهات الحدٌثة، تقدٌم حسن شحاتة، دار   2

 . 414م، ص  4444ه ـ  1043، 1المصرٌة اللبنانٌة، ط
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التً تتبع هذا األسلوب فً مدٌنة نٌوٌورك  Lancastarianافتتحت مدارس النكسٌان  

أوائل القرن ، وفً ات المختلفة فً المجتمع األمرٌكًاألقلٌ إلدماجم ( وذلك  1806عام ) 

، وقد طور م التعاونً فً المدارس األمرٌكٌةالتاسع عشر كان هناك تركٌز قوي على التعل

«م (  1880ـ  1870)   parker فكرة التعلم التعاونً التطبٌقً العالم باركر 
1
  

 Fredrick Heirbart  (1841وقد أبرزت جهود المفكر األلمانً فردرٌك هاربرت  » 

، و للدٌمقراطٌة، واقترح أن ٌكون الفصل معمال د على السلك التعاونًم ( التأكٌ 1776ـ 

« األفراداالستقصاء وحل المشكالت بٌن 
2
  

والتعلم التعاونً هو إستراتٌجٌة حدٌثة صممت واختبرت وظهرت آ ثارها فً كثٌر من  »

، وهذا ٌدل على أن له أثار إٌجابٌة على سات منذ السبعٌنات حتى ٌومنا هذااألبحاث والدرا

«كل المراحل التعلٌمٌة والمستوٌات العملٌة والمجاالت المختلفة 
3
  

 ـ مناهج الجٌل الثانً :  5

 الجٌل : 

، وجمعه : جٌلل صنف من الناس، الُترُك: جٌل، والصٌن، جٌل، والعرب، كالجٌل:لغة

  .وٌقال لهم : جٌل جٌالن، ن : جٌل من المشركٌن خلف الدٌلموجٌالأجٌال ،

، وٌعرف تقلٌدٌا على أنه  "متوسط  ابن إلىهو مرحلة التعاقب الطبٌعٌة من أب اصطالحا :

 سنة . 33الفترة الزمنٌة بٌن والدة اآلباء ووالدة أبنائهم " ومدة الجٌل 

 

 

 

                                                           
،   Kadwng@hotmi. Comخالد المطهر العروانً، عبد الرزاق األشول، التعلم التعاونً ـ   1

 . 11، ص 4445
 .  413ـ ظبٌة سعٌد السلٌطً، تدرٌس النحو العربً فً ضوء االتجاهات الحدٌثة، ص  4
 . 410ـ المرجع نفسه، ص  3
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(  Levy gotsxyتعدد هذه النظرٌة للعالم الروسً فٌجوتسكً ) ـمفهوم الجٌل الثانً : 

، فالفرد ٌبنً المعنى من هً نظرٌة بنائٌة اجتماعٌة ثقافٌة، وتركز على التعلم وكٌفٌاتهو

خالل االحتكاك االٌجابً بالبٌئة وعناصرها .
1

 

تقوم هذه المناهج على مبدأ المقاربة الشاملة " إلى ترتكز على استخدام الموضوع       

أنها تدفع  المتعلم إلى اكتساب ، كما ة مختلفة ووفقا لخصوصٌات كل نشاطنفسه فً أنشط

كفاءات " ترتٌب األفكار ، والتحلٌل واالستنتاج ( فً األنشطة التعلٌمٌة بطرٌقة تخدمه فً 

، وتتجسد من خالل فً الحٌاة المدرسٌة واالجتماعٌة المتعلم بإقحام، وتسمح ةحٌاته المستقبلٌ

 األولى متوسط . ملمح التخرج لمتعلمً السنة األولى والثانٌة ابتدائً والسنة

سمى ب: ) المقطع التعلٌمً الن هذه مناهج الجٌل الثانً تحدد بالتدقٌق مٌدان التعلم والم    

، وفٌها تم تحدٌد المصطلحات وتوحٌد المناهج السابقة ٌسمى " المحور "الذي كان فً ( 

المعارف والكفاءات المرصودة لكل مقطعً تعلٌمً .
2
  

 : بالكفاءاتتعارٌف بٌداغوجٌا المقاربة 

 أوال : مفهوم البٌداغوجٌا : 

"  Péda" وتعنً علم "  Gogieهً كلمة من أصل ٌونانً تتكون من مقطعٌن هما : " 

" ٌصبح المعنى  Pédagogieوتعنً الطفل ، وعند جمع المقطعٌن نتحصل على كلمة " 

الكامل للمصطلح هو " علم تربٌة الطفل "
3
  

 

 

                                                           
عنوان: مناهج الجٌل الثانً لتعلٌم اللغة ـ قوٌدر شنات، صالح غٌلوس، سلٌمان بوراس، ٌوم دراسً ب  1

 . 4413/  44/  10العربٌة فً الجزائر ت : 
 المرجع نفسه.ـ  4
ـ إكزافًٌ روجٌرس، المقاربة بالكفاءات، المدرسة الجزائرٌة، الدٌوان الوطنً للمطبوعات المدرسٌة  3

 . 34، ص 4442الجزائرٌة، 
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: فإن معناه هو االقتراب من الحقٌقة المطلقة   Approche مفهوم المقاربة: :ثانٌا 

ولٌس الوصول إلٌها ألن المطلق أو النهائً ٌكون عند محدد فً المكان والزمان كما أنها 

 لتحقٌق هدف ما . إستراتٌجٌةمن جهة خطة عمل أو 

: فالمقصود به هو مجموع المعارف والقدرات  Compétence ثالثا :مفهوم الكفاءة:

أو مجموعة من المهام هارات المدمجة ذات وضعٌة دالة والتً تسمح بانجاز مهمة والم

 المعقدة .

أو استعداد ذهنً غٌر مالئم من طبٌعة  إمكانٌة إلىـ فً حٌن ٌنظر إلى الكفاءة تارة أخرى 

. وشخصٌة تتضمن الكفاءة حسن الفهم ذاتٌة
1

 

نشٌر إلى معنى ) الكفاءة ( فً اللغة العربٌة  أنالتحدٌد اللغوي لمصطلح الكفاءة : وال بأس 

 والذي ٌورد تعرٌفها هو ابن منظور فً لسان العرب .

لٌه حٌث ٌقول : " قال حسان ابن ثابت :  وروح القدس لٌس له كفاء ، أي جبرٌل ع      

، والمصدر :  الكفاءة والكفء : النظٌر ، وكذلك الكفاء، السالم لٌس له نظٌر وال مثٌل

(  Ѻولم ٌكن له كفؤا أحد  Ѻاءة : النظٌر والمساوي : ٌقول تعالى : ) لم ٌلد ولم ٌولد والكف

 .  4ـ  3 اإلخالصـ 

وٌقال كفأت القدر وغٌرها : إذا كببتها لتفرغ ما فٌها ، الكفاءة : الخدم الذٌن ٌقومون   

.هو كاف ، إذا قام باألمربالخدمة ، جمع كاف ، وكفى الرجل كفاٌة ، ف
2
  

 

  

 

 

                                                           
 . 34ص ـ إكزافًٌ روجٌرس، المقاربة بالكفاءات،   1
ـ ابن منظور، محمد بن مكرم بن علً أو فضل جمال الدٌن األنصاري، " لسان العرب " مادة  الٌاء   2

 . 135، ص  1ه، ج  1014المعتلة ،دار صادر، بٌروت ، ط 
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تتعدد أسالٌب التعلٌم والتعلم وفق تعدد محاور اهتمام القائمٌن على العملٌة التعلٌمٌة    

، تبعا لتطور حال البٌئة المعاصرة، ولحاقا بركب التقدم التكنولوجً وتتطور هذه األسالٌب

، حٌث م والمتعلم فً العملٌة التعلٌمٌةوفً معترك هذا التعدد والتغٌر بمختلف دور المعل

انتقل تركٌز االهتمام من على المعلم  والمنهج إلى التركٌز على المتعلم ذاته باعتبار المنتج 

، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى تطبٌق ما ٌسمى أو الوحٌد  للنظام التعلٌمً األساسًالمخرج 

" بالتعلم النشط " وهو أسلوب تعلم محور تركٌزه األساسً هو المتعلم وما ٌقوم به من 

 شطة .أن

 / التعلم النشط وإستراتيجياته : 1

ابٌة المتعلم فً الموقف وهو فلسفة تربوٌة تعتمد على اٌج » ـ مفهوم التعلم النشط : 1/  1

التدرٌسٌة التً تهدف إلى تفعٌل  واإلجراءات، وتشمل جمٌع الممارسات التربوٌة التعلٌمً

، واعتماد المتعلم بحث والتجرٌبم من خالل العمل والدور المتعلم وتعظٌمه حٌث ٌتم التعل

  1«على ذاته فً الحصول على المعلومات واكتساب المهارات 

 ٌر فٌما لى التفكعـمل أشٌاء تجبرهم عـو طرٌقة تدرٌس تشرك المتعلمٌن فً وه»

  2.«ٌتعلمون 

 لنشط استراتٌجٌات عدة نذكر منها: وتدخل تحت التعلم اـ استراتيجيات التعلم النشط :  2/ 1

 ) سنفصل فٌها الحقا ( . التعلم التعاوني : إستراتيجية •

 

 

                                                           
عبد الحمٌد حسن شاهٌن، استراتٌجٌات التدرٌس المتقدمة واستراتٌجٌات التعلم، مناهج وطرق ـ  1

 . 021م، ص  0200ـ  0202التدرٌس، كلٌة األدب بدمهمنور جامعة اإلسكندرٌة،
ـ أحمد السٌد، عن استراتٌجٌات معاصرة فً تعلٌم الرٌاضٌات وتعلمها، خاص لمقرر طرق تدرٌس  0

 لسٌد " ص )..( .الرٌاضٌات، "أحمد ا
 
 



 الفصل األول  إستراتيجية التعلم التعاوني 
 

 18 
 

علم الم المحادثة التً تدور بٌن »وٌعرفها فخري رشٌد خضر ب  المناقشة : إستراتيجية •

 األسئلة، ومن ثم ٌتبادل مع طالبه ٌثٌر المعلم مسؤلة ما، فوتالمٌذه حول موضوع الدرس

، والمناقشة فً أحسن صورها وتوضٌحهون الهدف منها شرح الدرس ، وٌك واألجوبة

 إلىمنظمة بقصد الوصول  ل مسؤلة من المسائل ودراستها درسااجتماع عدة من العقول حو

 المسؤلة . 

، لٌصل ٌقدم فٌه كل طرق رأٌه بحرٌة تامةهو عمل مشترك بٌن عقلٌن أو أكثر  و

  1«اتفاق حول قضٌة معٌنة  إلىفً النهاٌة مع الطرف اآلخر 

هو موقف تعلٌمً  » :  Stratégie de remue méningeالعصف الذهني يةإستراتيج

فً حل مشكلة مفتوحة خالل فترة  د أكبر قدر من األفكار للمشاركٌنٌستخدم من أجل تولٌ

وهو موقف ٌخلو من  النقد، األمان بعٌدا عن التقٌٌم و ومحددة فً جو تسوده الحرٌة  زمنٌة

عد لتولٌد الطاقات ، وتقٌٌده مجموعة من القواتعاونٌا، ٌكون اآلخرٌنعلى  أحكام إصدار

    وضع بدائل حلول جدٌدة  إلىلحل مشكلة باستخدام العقل ٌإدي  إبداع الكاملة وتحفٌز

 2«.ونافعة

تقوم على تصور  فؤنهامطار للعقل ( أو إ إثارةأما عن أصل كلمة عصف ذهنً ) حفر أو  »

طرفان ٌتحدى أحدهما األخر ، العقل البشري ) المخ ( من  حل للمشكلة على أنه موقف به

جانب والمشكلة التً تتطلب لحل من جانب أخر وال بد للعقل من االلتفاف حول المشكلة 

   3«من أكثر من جانب و محاولة تطوٌقها واقتحامها بكل الحٌل الممكنة  إلٌهاوالنظر 

 

 
                                                           

ـ فخري رشٌد خضر، طرائق تدرٌس الدراسات االجتماعٌة، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة،    1

 . 061ه ( ص  0204م ـ  0224)  0ط 
 . 000المرجع نفسه ، صـ  0
العلمٌة للنشر والتوزٌع، األردن   ـ ٌحى محمد بنهان، العصف الذهنً وحل المشكالت، دار الٌازوري 1

 . 07، ص  0226ط ـ العربٌة ـ 
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لتً تعتمد إحدى استراتٌجٌات التدرٌس اStratégie des rôle لعب األدوار :  إستراتيجية

، المشاركٌن فً النشاط أحد األدوار، ٌتقمص فٌه كل متعلم من على محاكاة موقف واقعً

المتعلم دور الشخص أو  ، وقد ٌتقمصاآلخرٌن فً حدود عالقة دوره بؤدوارهوٌتفاعل مع 

، وتعتبر من طرائق التً أفرزها العصر الحدٌث وما لحقه من تغٌٌر وتطور شًء أخر

: من مسموعة ومرئٌة ومكتوبة  اإلعالمسرٌع فً التكنولوجٌا االتصاالت وتعدد وسائل 

 ها ما ٌجذب الطالب وٌثٌر اهتمامه،، فٌة تقوم على تمثٌل المادة العلمٌةوالن هذه الطرٌق

، ٌقوم الدارسون فٌها بتمثٌل أدوار ات حٌاتٌة معٌنةخدم الكتساب مهارٌست أسلوبوهً 

تحدٌد أهداف  إلى، وذلك لمحاكاة الواقع وصوال فً شكل حوار تمثٌلً ) سٌنارٌو ( محددة

  1«معٌنة فً إطار معاٌٌر محددة 

 Stratégie de résolution de problèmesحل المشكالت :  إستراتيجية

، كما أنه عملٌة تستخدم علٌا هً نتاج تعلٌمً  ٌتمثل فً اكتساب الطلبة مهارات عقلٌة  » 

، وبشكل خاص فً فً معظم المواد الدراسٌةكطرٌقة من طرق التدرٌس الغٌر مباشرة  

العلوم والرٌاضٌات والدراسات االجتماعٌة بحٌث تقوم على مشكالت حٌاتٌة واقعٌة ترتبط 

  2 «ة ومن خالل العمل على حل هذه المشكالت بموضوع الوحدة الدراسٌ

       وتتناول هذه الطرٌقة حل الموقف الصعب الذي ٌواجه الطالب فً مسٌرة القراءة أو  »

  3«الفهم 

 

                                                           
ـ نعمان عبد السمٌع سولً، المرشد المعاصر إلى أحدث طرائق التدرٌس وفق معاٌٌر المناهج الدولٌة ،  1

 . 22، د , س . ط .ص 0دار العلم واإلٌمان للنشر والتوزٌع ـ  د سوق، ط 
ـ فرٌد كمال أبو زٌنة، النموذج االستقصائً فً التدرٌس والبحث وحل المشكالت، دار وائل للنشر  0

 . 020م، ص  0200، 0والتوزٌع، ط 
ـ سناء محمد أبو عاذرة، تنمٌة المفاهٌم العلمٌة ومهارات عملٌات التعلم، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، ط  1

 . 046م ،ص  0200ه ـ  0211، 0
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  stratégie d 'auto- apprentissageالتعلم الذاتي :  إستراتيجية

ٌستطٌع المتعلم  اإلستراتٌجٌةتتمركز حول المتعلم وباستخدام تلك  إستراتٌجٌةوهً 

التعلم  أسالٌبولما ٌتالءم مع قدراته وخبراته وحاجاته ومن  ،أن ٌتعلم وفق خطوه الذاتً

 الذاتً :

 والت .أ ـ أسلوب المدل   

 ب ـ أسلوب الحقائب التعلٌمٌة .  

 ج ـ أسلوب التعلٌم المصغر .  

 د ـ أسلوب التعلم بالحاسب اآللً .  

، بذاته نحو تحقٌق المعرفة وبلوغهاٌسعى  اإلستراتٌجٌةأي أن المتعلم فً هذه   

  1«والسعً المكثف نحو البحث والتقصً واالكتشاف 

  stratégie d' apprentissage coopératif  :ماهية التعلم التعاوني/  0

ا ٌعمل بمفرده : التعلم الفردي ومفاده " كل منٌوجد ثالثة أنواع من التعلٌم هً »

 أنت تنجو، أنا اغرق أنت تغرق أنا ومفاده " أن أنجو والتعلم التنافسً لتحقٌق هذا الهدف" 

   2«معا " ولهذا األخٌر تعرٌفات عدٌدة  ننجواوالتعلم التعاونً ومفاده " نغرق معا أو "  

 نذكر منها :

      

 

                                                           
ٌنظر،صالح الدٌن عرفة محمود، أفاق التعلٌم الجٌد فً مجتمع المعرفة  رإٌة لتنمٌة المجتمع العربً  ـ  1

م،  0223ه ـ  0203، 0وتقدمه، كلٌة التربٌة، جامعة حلوان، عال الكتب للنشر والتوزٌع، القاهرة، ط 

 . 002ص 
 . 031ـ فخري رشٌد خضر، طرائق تدرٌس الدراسات االجتماعٌة، ص  0
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مل فٌها ، ٌعلتنظٌم الصفالتعاونً بؤنه طرٌقة التعلم (  Sherman2000ٌعرف)  »  

ٌعتمد التالمٌذ على بعضهم البعض، وٌشاركون بقدر  ، بحٌثالطالب داخل فرق تعلٌمٌة

كل تالمٌذ مسإوال عن عمله الخاص، وله حرٌة الفحص  ، وٌكونمتساو فً العمل

ٌنصت لحدٌث التالمٌذ، وٌطرح  ،إلى أخرى، أما المعلم ... فٌنتقل من مجموعة واالستقصاء

 1 «.، وٌوجه العمل نحو الهدف المنشوداألسئلة

و التعلم التعاونً أسلوب فً التدرٌس ٌقوم على تقسٌم الطلبة إلى مجموعات     

، ولكل التحصٌلخمسة طالب غٌر متجانسٌن فً  إلىصغٌرة تشكل كل مجموعة من اثنٌن 

جماعة ٌتحمل ، فالفرد فً القام بهذا الدور إذا إال، ال ٌتم انجاز العمل منهم دور ٌقوم به

، وال تتحقق أهدافها إال إذا ، وبالتالً ال ٌنجح عمل الجماعة مسإولٌة عمله وعمل الجماعة

 .مهارات العمل التعاونً التشاركً اكتسب أعضاإها
2

 

صفٌة تستخدم لزٌادة الدافعٌة واالنتباه لمساعدة الطالب فً تنمٌة  إستراتٌجٌةهو  »    

مفهوم إٌجابً لهم وللطالب واآلخرٌن وتزوٌدهم بالوسائل الالزمة للتفكٌر الناقد وحل 

   3«المشكالت وتشجٌعهم على المشاركة الكتساب المهارات .

االستخدام التعلٌمً إذن نستخلص من التعرٌفات السابقة أن التعلم التعاونً هو    

الموحد للمجموعات الصغٌرة المتكونة من جملة المتعلمٌن ، ذوي القدرات الذهنٌة المتفاوتة 

 ، بحٌث  االستٌعابًء ٌبطوهناك متوسط المستوى والتلمٌذ  أي هناك التلمٌذ الممتاز والجٌد

 

                                                           
ـ رفعت محمود بهجت محمد، التعلم االستراتٌجً، مدخل مقترح لخفز التفكٌر العلمً، عالم الكتب،   1

 .  04، القاهرة، ص 0222
ـ ٌنظر، سناء محمد أبو عاذرة،  االتجاهات الحدٌثة فً تدرٌس العلوم، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، ط  0

 . 030، ص  0200،  0
 0200،  0.( الكفاٌات التدرٌسٌة وتقنٌات التدرٌس، دار الٌزٌد العلمٌة ، ط ـ عامر إبراهٌم علوان ) .. 1

 . 030، ص 
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، كناآلراء والمعارف إلى أقصى حد ممٌتبادلون  ٌعمل الطالب مع بعضهم البعض و

بحٌث تنغرس فٌهم  روح العمل والمنافسة الشرٌفة على بلوغ المعرفة الحقة كما أن التعلم 

التعاونً ٌقوي الصلة بٌن الطالب ، وٌبعث فٌهم روح المسإولٌة . فً التعلم التعاونً ٌقوم 

 الطالب بدورٌن متكافئٌن ٌإكدان نشاطه وهما : دور التدرٌس والتعلٌم فً آن واحد . 

بحاث أن النمط التعاونً فً العملٌة التعلٌمٌة ٌزٌد التحصٌل الدراسً وتإكد األ

 ، والدفاعٌة للتعلم والعالقات االجتماعٌة بٌن الطالب .واإلنتاجٌة

 / متى يكون التعلم تعاونيا : ) عناصر التعلم التعاوني (  3

 ٌكون التعلم تعاونٌا إذا ما توفرت فٌه العناصر ) السمات / والمقاومات ( التالً :    

  Positive Interdependenceالعنصر األول االعتماد االيجابي المتبادل :  •

نعلم أن لعبة كرة القدم ، هناك احتمال اٌجابً متبادل بٌن أفراد الفرٌق الواحد ، الكل     

ن مسإوال وحده عن وال أحد من الالعبٌن ٌكو األهدافٌتشارك فً مجهود بغٌة إحراز 

فهم جمٌعا ٌدركون هذا األمر ومن ثم ٌتكاتفون فً ذلك ، والحارس قد  إحراز األهداف،

قلب الدفاع الذي قد  ٌمررها إلى قلب  إلىسٌر الذي بدوره ٌمررها ٌمرر الكرة للظهٌر األ

إلى الجناح األٌمن الذي قد ٌعٌدها إلى قلب الهجوم وقد ٌقذفها نحو المرمى الهجوم ومنها 

1«الخصم وٌحرز هدفا وٌفرح جمٌع أفراد الفرٌق .
، البد أن ) ...( كذلك فً التعلم التعاونً 

االٌجابً المتبادل ، بحٌث ال ٌكن بٌنهم  االعتمادٌتكاثف الجمٌع من أجل التعلم من خالل 

الكل ٌشارك بدوره فً ذلك ٌتحقق   وإنماشخص أو أكثر اتكالٌا على غٌره فً أثناء التعلم 

النجاح  للجمٌع ، وبذلك ٌعد ترسٌخ شعور أفراد المجموعة  بفكر االعتماد االٌجابً 

بادلالمت
2
  

 

                                                           
ـ ٌنظر، حسن حسٌن زٌتونً، إستراتٌجٌة التدرٌس رإٌة معاصرة لطرق التعلٌم والتعلم، عالم الكتب ،   1

 . 026، القاهرة ، ص 0223، 0ط 
 . 063المرجع نفسه ، ص ـ  0
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تعلم تعاونً حقٌقً ، ذلك ألن االعتماد االٌجابً المتبادل هو  إحداث األهمٌةفً غاٌة  امرأ  

الذي ٌجعل أعضاء المجموعة ٌشمرون عن سواعدهم وٌعملون معا النجاز المهمة التعلٌمٌة 

المكلفون لها بنجاح إذ ٌدركون أن جهود كل عضو منهم مطلوبة وال غنى عنها لنجاح 

ة ، و حتى ٌتحقق عنصر االعتماد االٌجابً المتبادل فً التعلم فان ذلك ٌتطلب من المجموع

القٌام بها ، حث األفراد على أن  األعضاءالمعلم توضٌح المهمة التعلٌمٌة المطلوب من 

أفراد مجموعة أن حصول أي منهم على مكافآت  إعالمٌتعاونوا معا النجاز المهمة بنجاح ، 

  فً ضوء أداء المجموعة إنماٌتم فً ضوء أداءه الفردي فحسب  نظٌر إنجاز المهمة ال

ٌكون لكل  ، بحٌثلمسإولٌات فً أثناء إنجاز المهمةإلى توزٌع األدوار وا باإلضافةككل 

1«ا.نجازهعضو عمل ٌساهم به فً ا
  

 العنصر الثاني : المسؤولية ) المحاسبة الفردية (  •   

جهد فكري فً التعلم حتى ٌتقن المطلوب منه ،  التعلم فً هذا العنصر مطلب ٌبذل    

فنجاح المجموعة فً التعلم ال ٌغنً عن نجاحه الفردي فً التعلم أٌضا ولذلك ٌخضع أداء 

الفرد الواحد للتقٌٌم المستمر وتعطً نتائج هذا التقٌٌم للفرد معا سواء للتؤكد من أن الفرد قد 

لمساعدة والعون والتشجٌع له من قبل بقٌة أتقن المطلوب منه تعلمه أم ال ومن ثم تقدٌم ا

أفراد المجموعة .
2
  

 العنصر الثالث : التفاعل وجها لوجه :  • 

أعضاء المجموعة وجها لوجه وحدوث تفاعل إٌجابً  التقاءٌنضوي التعلم التعاونً على  »

بنجاح ، فال ٌمكننا تصور حدوث تعلم تعاونً صفً إذا لم  بٌنهم النجاز المهمة المكلفٌن بها

 3«ٌلتقوا وجها لوجه ، وإذا لم ٌتفاعلوا إٌجابٌا فٌما بٌنهم . 

   

                                                           
 . 027حسن حسٌن زٌتونً، إستراتٌجٌة التدرٌس رإٌة المعاصرة لطرق التعلٌم والتعلم، صـ  1
 . 020ـ ٌنظر، المرجع نفسه، ص  0
 . 021ـ المرجع نفسه، ص  1

 



 الفصل األول  إستراتيجية التعلم التعاوني 
 

 24 
 

 العنصر الرابع : المهارات االجتماعية :  •

القدرة على  افتقدواال ٌمكن للتفاعل اإلٌجابً وجها لوجه بٌن الطالب أن ٌحدث إذا    

، بمعنى لتعبٌر عن األفكار بوضوح وفاعلٌةالمشاركة فً األفكار والمشاعر أو القدرة على ا

ة ) تعاونٌة ( ال ٌمكن أن ٌنجح التعلم التعاونً إذا لم ٌكن لدى األفراد مهارات اجتماعٌ

.، الصٌانة ، العمل   كمهارة : التشكٌل
1
  

 معالجة عمل المجموعة :  العنصر الخامس :•  

نظرا ألن التعلم التعاونً ٌتطلب قٌام أفراد المجموعة بؤداء مهمته معٌنة من خالل  

التفاعل االٌجابً بٌنهم وجها لوجه والذي ٌعتمدون فٌه على توظٌف مهاراتهم االجتماعٌة ، 

هذا  لهذه المهمة فضال عن عدم إتمامفثمة احتمال واردات تحدث أخطاء فً أدائهم ، 

التفاعل بالشكل المطلوب لضعف هذه المهارات لذا وجب التعرف على هذه األخطاء 

.لمهارات )  تقٌٌم عمل المجموعة (والتخلص منها وتنمٌة تلك ا
2
  

 مهامه  الدور 

عن توجٌه األفراد نحو إنجاز الهدف المنشود أو المهمة ،  المسإول قائد المجموعة 

ومنعهم من إضاعة الوقت ، وعلٌه أن ٌتؤكد من فهم  كل فرد فً 

المجموعة للهدف المبتغى وللخطوات المطلوب إتباعها ، وعلٌه 

 التقرٌب بٌن اآلراء ووجهات النظر .

د على وفض أٌة اختالفات بٌن أفراد المجموعة ، وعلٌه تشجٌع كل فر

 المشاركة اإلٌجابٌة .

ٌكتب وٌسجل ما ٌدور من مناقشات وما تتوصل إلٌه المجموعة من  مقرر المجوعة 

نتائج واستنتاجات وقرارات وٌحدد التقارٌر المطلوبة من المجموعة 

 وٌقدم بعرضها على المجموعات األخرى إذا تطلب األمر ذلك .

 وتنظٌم البٌئة الفٌزٌقٌة للصف .ٌساعد المعلم فً تهٌئة  منظم بٌئة التعلم 

                                                           
 . 022ـ حسن حسٌن زٌتونً، إستراتٌجٌة التدرٌس رإٌة المعاصرة لطرق التعلٌم والتعلم، ص   1
 . 023ـ المرجع نفسه ، ص   2



 الفصل األول  إستراتيجية التعلم التعاوني 
 

 25 
 

المستفسر الشارح 

 لألفكار 

ٌطرح األسئلة وٌقرأ األفكار وٌشرحها وٌلخصها لبقٌة أفراد المجموعة 

 وٌتؤكد من فهمهم لها وقد ٌطلب منهم التوسع فً عرضها 

من تقدم المجموعة نحو الهدف فً الوقت المناسب وهو ٌتؤكد من ٌتؤكد  المراقب

بدوره وٌتؤكد من حسن استخدام مصادر التعلم المتاحة قٌام كل فرد 

وأحٌانا ٌكلف المراقب بمالحظة منسوب الصوت فً مجموعته حتى ال 

 ترتفع أصوات األفراد مما ٌزعج المجموعات األخرى .

 المشجع 

 

  

 

ٌستحسن ما قاله أو ما كتبه زمٌله وٌظهر نواحً القوة فٌما ٌسمعه منه 

مبرر ، بمعنى أن ٌذكر لماذا أعجبته هذا الجزء أو قرأه ولكنه استحسان 

 أو لماذا ٌمتدح هذا األسلوب ...إلخ . 

 

 الناقد 

 

 

وهو الذي ٌظهر بعض جوانب القصور فٌما طرحه زمٌله من أفكار 

.المطلوبوأحٌانا ٌطلب منه اقتراح التعدٌل 
1

 

 

 

 : أهداف التعلم التعاوني/  

، كما كان ٌنظر إلٌها سابقا ، عملٌة عملٌة وقوف شخص ) المعلم ( لم تعد عملٌة التعلم »   

، والحدٌث عن موضوعات ٌمتلك فٌها المعلم ام مجموعة من األشخاص ) الطلبة (أم

، وإنما تحول التعلٌم إلى آفاق أرحب و أوسع من أكثر منهم، وٌرٌد تلقٌنهم إٌاهامعلومات 

ٌب الظروف المناسبة لتعلمهم لٌصبحوا مفكرٌن ذلك إذا أصبح ٌنظر إلٌه على أنه عملٌة ترت

  2« .مستقلٌن

                                                           
  026زٌتون، استراتٌجٌات التدرٌس، ص  ـ حسن  1
ـ هانً إبراهٌم شرٌف العٌسى، طه حسٌن الدٌلمً، حسن جمال مصطفى أبو الرز، استراتٌجٌات   2

( ص  0224)  0حدٌثة فً فن التدرٌس والتقوٌم، عالم الكتب الحدٌث للنشر والتوزٌع، إربد، األردن، ط 

00 . 
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 إن نموذج التعلم التعاونً ٌستخدم على األقل لتحقٌق أهداف تعلٌمٌة هامة وهً : 

 ـ تحسين التحصيل األكاديمي : 1

، ولقد أثبت مطوره أن نموذج ٌستهدف تحسٌن أداء الطالب فً مهمة تحصٌلٌة هامة  

ٌغٌر المعاٌٌر المرتبطة التعاونٌة ٌزٌد من قٌمة التعلم األكادٌمً عند الطالب وبٌئته المكافؤة 

، وأن تركٌز الجماعة على التعلم التعاونً ٌمكن أن ٌغٌر معاٌٌر ثقافة الطالب أو بالتحصٌل

.هاٌة التعلم األكادٌمًفً ن لالمتٌازٌجعلها أكثر تقٌال 
1

 

 :أو الفروق بين الطالب الختالفـ تقبل التنوع أو ا 2

جتماعً واألوسع ألناس ٌختلفون فً الثقافة والمستوى اال ألشملوهو التقبل   

، والتعلم التعاونً ٌتٌح الفرص للطالب ذوي الخلفٌات المتبادلة ومستوى القدرات والتحصٌل

والظروف المختلفة أو ٌعملوا متحدٌن بعضهم على البعض األخر فً مهام مشتركة زمن 

لبعضه البعض.، ٌتعلمون تقدٌرهم ستخدام بنٌات المكافؤة التعاونٌةا خالل
2
   

 فوائده : / مميزات التعلم التعاوني و 3

جنً منها غٌر الفائدة ولكن نوع من إن عملٌة التعلٌم بصفة عامة ال ٌمكننا أن ن    

دراستنا ، لذا خصصنا هذا العنصر من ئص تمٌزه عن بقٌة األنواع األخرىأنواعها خصا

.فوائده لنعدد فٌه ما تمكنا من جمعه من ممٌزات التعلم التعاونً و
3
  

أثبتت الدراسات واألبحاث النظرٌة والعملٌة فاعلٌة التعلم التعاونً وأشارت الكثٌر من  

 :ٌلً الدراسات أن التعلٌم التعاونً ٌساعد على ما

 

                                                           
جاهات الحدٌثة فً تدرٌس العلوم، دار الثقافة للنشر والتوزٌع ، ط ـ ٌنظر، سناء محمد أبو عاذرة، االت  1

 . 003( ص  0223)  0
 . 004ـ المرجع نفسه ، ص  0
 http : //www . almualem − net/ saboora/ showthead . php= 28558ـ   1
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 ـ رفع مستوى التحصٌل األكادٌمً وتذكر المعارف لفترات طوٌلة . 0

 ـ استعمال عملٌات التفكٌر العلمً بشكل واسع . 0

 ـ زٌادة الدافعٌة الداخلٌة وزٌادة الحافز الذاتً نحو المعلمٌن . 1

 ـ تحسن اتجاهات الطالب نحو المنهج ، والتعلٌم والمدرسة المعلمٌن . 2

، المشاركة تحمل المسإولٌة ،اعٌة عدٌدة منها : التعاون، التنظٌمت اجتمـ ٌنمً مهارا 3

 الرأي والحصول على تغذٌة راجعة . وإبداء

 . اإلبداعٌةـ ٌعزز التفاعل االٌجابً بٌن التالمٌذ وٌنمً قدراتهم  4

 ـ ٌقلل من القلق والتوتر وٌخفف انطوائٌة بعض التالمٌذ . 5

 .ارات اتخاذ القراراتالمشكالت ومهـ ٌنمً القدرة على حل  6

 تحسٌن المهارات اللغوٌة فً التعبٌر عن المشاعر . إلىـ ٌإدي  7

 .والذاتٌة وٌعزز تقبل الرأي األخرـ ٌنقص من حدة التعصب للرأي  02

 مشكالتهم . ـ تقلٌل جهد المتعلم فً متابعة وعالج ضعف التالمٌذ و 00

 والتحدث وتنمٌتها . ـ تدرٌب التالمٌذ على االلتزام بآداب االستماع 00

 ـ تقوٌة روابط الصداقة والعالقات الشخصٌة واالحترام بٌن التالمٌذ . 01

.ـ ٌإدي إلى كسر الروتٌن وخلق الحٌوٌة والتواصل بغرفة الصف 02
1
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 التعلم التعاوني :ـ سلبيات 

اآلخرٌن ـ طرٌقة غٌر عادلة فً التقٌٌم حٌث ٌؤخذ كل عضو فً المجموعة نفس عالمة  0

 كفاءته . دون االعتبار لجهده ومقدرته و

 ـ قد تحتاج إلى الوقت الطوٌل نوعا ما . 0

 ـ قد ٌعتمد أعضاء المجموعة على متعلم أو متعلمٌن اثنٌن لٌإدٌا العمل دون غٌرة . 1

 . اإلمكانٌات وـ قد تكون مكلفة من حٌث الوقت  2

 المرجوة .ـ وقد تتطلب وقتا طوٌال دون تحقٌق األهداف  3

 المستمر من قبل المعلم . اإلشرافـ هً بحاجة دائمة إلى  4

حدة تعرقل ـ قد تنشط الصراعات والخالفات بٌن المجموعات أو بٌن المجموعة الوا 5

 .تحقٌق النتائج المرجوة
1
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 / معوقات التعلم التعاوني : 4

هو  منها ما ،والمشكالتصفة خاصة بعض الصعوبات ٌواجه التعلم التعاونً ب   

، وذلك ألن المدارس أو المعاهد أو الجامعات لم تجهز أساسا لهذا إداري ومنها ما هو فنً

ى نظرا لما ٌحتاجه هذا النوع من التعلم من إمكانٌات مادٌة ووسائل تعلٌمٌة وكوادر المنح

لتعلم التعاونً بشرٌة فً أثناء تطبٌقه ، فإن عدم توفرها قد ٌكون عائقا ٌحول دون تطبٌق ا

بفعالٌة وفٌما ٌلً عرض موجز لنوعً هذه المشكالت :
1
  

 : ـ المشكالت الفنية: وتتمثل في اآلتي 1

أ ـ حاجة المعلمٌن إلى تدرٌب خاص ٌساعدهم على اكتساب المهارات الالزمة لتنظٌم صور 

من هدر  وإمكاناتهممختلفة عن التعلم التعاونً تالئم ظروف المدارس الذي ٌعملون بها 

 الوقت والجهد .

التً ٌمكن توظٌفها فً نطاق طرٌقة التعلم  األصلٌةب ـ عدم توفر المصادر التعلٌمٌة 

 .المختلفة التعاونً وبكمٌات تكفً لتغطٌة حاجات التالمٌذ المتفاوتة و

لبة فً ج ـ الحاجة إلى سجالت خاصة تسٌر عملٌات التخطٌط والتقوٌم والمتابعة لتعلٌم الط

 .ا النوع من التعلمنطاق هذ

 :: وتتمثل في اآلتياإلداريةـ المشكالت  2

أ ـ ضٌق الغرف الدراسٌة فً الكثٌر من المدارس ونقص التحضٌرات المدرسٌة الالزمة 

 األجهزة األثاث ومصادر التعلم واألدوات والموارد لتطبٌق هذا النوع من التعلم ، ومن هذه 

.الذي ال ٌسمح باستغالل الوقت بشكل والحصصب ـ التنظٌم التقلٌدي لجدول الدروس 
2
  

 

                                                           
 . 005، 004ـ ٌنظر، سناء محمد أبو عاذرة، االتجاهات الحدٌثة فً تدرٌس العلوم، ص   1
 045ـ ٌنظر، حسن حسٌن زٌتون، استراتٌجٌات التدرٌس رإٌة معاصرة لطرق التعلٌم والتعلم، ص   2

 م( . 0220. عن مهارات التدرٌس، رإٌة فً تنفٌذ التدرٌس، حسن زٌتون ) 047...
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 ٌتناسب وتطبٌق إجراءات التعلم التعاونً .   

 ج ـ ضٌق وقت المعلم والعبء التعلٌمً الكبٌر الذي ٌقع على كاهله .

إضافة إلى وجود مجموعة من المشكالت التً تواجه تطبٌق التعلم التعاونً منها كبر •  

، سوء ترتٌب غرف الصف ، عدم وجود الثقة وضعف حجم المجموعة ، سوء تكوٌنها 

  بعض الطلبة على زمالئهم وغٌرها ... اتكالمهارات العمل التعاونً ، و 

م التعاونً وتإثر عالوة على ما سبق ذكره هناك صعوبات أخرى تواجه عملٌة التعل •  

 التقٌٌم الجماعً، عدم قبول فكرة الطلبة المتفوقٌن مساعدة زمالئهم: رفض فٌها ومن أهمها

1.«، إتكال بعض الطلبة على زمالئهم
  

 / تقويم التعلم التعاوني : 7

، ٌسعى لجمع البٌانات حول آراء األفراد بهدف تحلٌلها إن التقوٌم كعلم تربوي »  

، ومن أسالٌب تقوٌم آراء األفراد والمجموعاتوالوصول إلى نتائج ٌمكن أن تفٌد فً تطوٌر 

ائم الرصد ، ، وقونذكر : المالحظات المباشرة، الٌومٌات، والتقارٌرصغٌرة المجموعات ال

2«، وغٌرها من األسالٌب واألدوات   التقوٌمٌة والمقابالت  الشخصٌة، واالستبٌانات
  

وٌنبغً تقوٌم المجموعات كوحدات عاملة ال كؤفراد ٌتنافسون للحصول على عالمات  »  

الطلبة المادة الدراسٌة  إتقانم الوحدة بناء على أو على استحسان المعلم ـ أي ٌنبغً تقوٌ

المة قائمة على استبانة على أساس،وعلى قدرتهم فً العمل معا . فقد تقترح المجموعة ع
3

 

 

                                                           
 045ـ ٌنظر، حسن حسٌن زٌتون، استراتٌجٌات التدرٌس رإٌة معاصرة لطرق التعلٌم والتعلم، ص   1

 م( . 0220مهارات التدرٌس : رإٌة فً تنفٌذ التدرٌس " حسن زٌتون) . عن 047...

ـ توفٌق أحمد مرعً، محمد محمود الحلٌة، طرائق التدرٌس العامة، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع  0 

 . 001م، ص  0223ه ـ  0203، 0والطباعة، ط 
ر التعلم فً المجموعات ، مترجم ـ عزو إسماعٌل عفافة، جمال عبد هللا ربة الزعانٌن، نجٌب الخزن دا 1

 .  43م ، ص 0226ه ـ  0206، 0ومعرب ، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، ط 
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إجماع المجموعة على مدى مساهمتها فً إنجاز المهمة )...( وقد ٌتضمن النموذج اآلخر 

دٌم المجموعة ومالحظات المجموعة ،  للتقوٌم تعٌٌن المعلم عالمة للمجموعة معتمدة على تق

على العالمة نفسها . أو كلٌهما ، وسٌحصل كل عضو فً المجموعة  اإلنتاجأو جودة 

وٌمكن أن تكون العقود التً ٌبرمجها المعلم ٌوافقون فٌه على العمل بصورة فردٌة فً 

 ع كله زاء المفوضة لمجوعة المشرواألجزاء المخصصة لهم فً مشروع المجموعة أو األج

وٌقررون كمجموعة العالمات التً ٌنشدها ، ثم ٌكمل المعلم العالمة اعتمادا على تشاوره 

1 «مع أعضاء المجموعة حول شروط عقدهم .
 

التً  األسلوبإن الطرٌقة أو  »وعلى رأي مترجمً كتاب  التعلم فً مجموعات  

2«عنها  اإلعالنٌختارها الشخص ) المعلم ( لتقوٌم عمل مجموعة ٌجب 
 

إن نتائج  والمناخ الكلً للموقف التعلٌمً، وٌتفق علٌها داخل محٌط المجموعة »

التقوٌم غٌر مقبولة ٌمكن أن تكون مدمرة وقبل الخوض فً عملٌة التقوٌم ، وهناك عدة 

ٌستخدم ؟ ما مدى  سٌطرح التقوٌم ؟ كٌف أنعنها : لمن  واإلجابةأسئلة ٌجب مواجهتها 

3«أمانتنا فً أثناء تنفٌذه ؟ 
 

 ومن أسالٌب التقوٌم نذكر : 

، كلما استطاع أعضاإها من الفترة الزمنٌة فً حٌاة المجموعة ازدادتكلما  :ـ الٌومٌات 0

 الحصول على فائدة كبٌرة من احتفاظهم  بٌومٌاتهم ٌسجلون علٌها :

 والمعلومات التً ٌتعلمونها ؟ هً األفكار والمفاهٌم والمبادئ ما •

 

 

                                                           
ـ عزو إسماعٌل عفافة، جمال عبد هللا ربة الزعانٌن، نجٌب الخزن دار التعلم فً المجموعات ، مترجم   1

 .  43م ، ص 0226ه ـ  0206، 0ومعرب ، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، ط 
 . 062،  061ـ اسماعٌل عفافة، التعلم فً مجموعات ، ص 0
 . 062ـ المرجع نفسه، ص 1
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 كٌف رأوا المجموعة ككل ؟ 

 ماذا تعملون عن قدرتهم على المناقشة والتعبٌر عن األفكار ؟.                    

مع بداٌة اجتماع كل مجموعة ،  :ـ كتابة التقرٌر كوصف لما حدث فً االجتماع  0

 بعمل تقرٌر حول ماأو عضوٌن لٌقوموا  تخصص من خمس إلى عشر دقائق لكل عضو

 كتسبوه خالل االجتماع السابق .حدث وما  ا

هذه  الجداول قٌمة وتوصف كؤنها منبهات  :ـ قوائم التدقٌق أو ) قوائم المراجعة ( 1

ومثٌرات المناقشة نظرا لما ٌحتاجه كل تقوٌم وٌمكن استخدامها عن طرٌق المجموعة نفسها 

  1.«بركة السمكة تٌب أو عن طرٌق مجموعة أخرى مرتبطة بطرٌقة تر

ٌجب  أن تكون أسئلة المقابالت كافٌة االستنباطٌة :  Intervewsالشخصٌة :  ـ المقابالت  2

 فإن المشكلة تكمن فً الحصول على صورة شاملة لما ٌجري وٌحدث .

ٌطلب  : Pass Poud−questionnaireـ تمرٌر االستبٌان على جمٌع أفراد المجموعة  3

 ثالثة أقسام وذلك لتغطٌة : إلىمن كل طلب أن ٌقسم لوحا من الورق 

 األشٌاء التً وجدتها أكثر قٌمة ، ولماذا ؟ • 

 ، ولماذا ؟األشٌاء التً وجدتها أقل قٌمة • 

 تحسٌنات . إلدخالأفكار  • 

 إلرادة: تستخدم طرٌقة التقوٌم الذاتً هذه  l' auto-évaluationـ التقوٌم الذاتً 4

 حٌاةالمجموعات سواء تقدٌم التقوٌم الذاتً كمهنة ضبط ومراقبة منتظمة على مدى فترة 

.لم تتم أو المجموعة
2

 

                                                           
 . 062التعلم فً مجموعات، ص  عند إسماعٌل عفافة،ـ   1
 . 063ـ المرجع نفسه، ص  2
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 إلٌهٌمكن لتسجٌل الشرٌط واالستماع  ـ االستماع إلى شرٌط الفٌدٌو بعد تسجٌله مباشرة 5

وتنشٌط كل شخص فً المجموعة لمالحظة السلوكٌات  إٌقاظوتسجٌله أن ٌعمل على 

 لهم للشرٌط .واألحداث التً ٌمكن أن تنشؤ فً وقت تسجٌ

حو األفضل إذا  : ٌنجح التقوٌم وٌسٌر ن Manag ing the evaluationـ إدارة التقوٌم  6

ً ه عملٌة مستمرة ٌستدرك فٌها جمٌع من ٌساهم فً التقوٌم والمشاركة  فتم إدراكه على أن

التقوٌم هام أٌضا فً نهاٌة المسار الدراسً ، حٌث إن التقوٌم المجموعة . إن توقٌت 

الذي ٌقوم به المعلم لتحقٌق تغٌرات مفٌدة لهإالء   Formatir evaluation كوٌنًالت

فٌتم إجماله فً   Summature evaluation المشركٌن فً العمل ـ أما التقوٌم الختامً

1.«نهاٌة المساق الدراسً
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
 . 063ـ اسماعٌل عفافة ، التعلم فً مجموعات، ص  1
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، وإنما تخضع لمناهج المدرسٌة ال تتصف بالجمودمن األمور المسلم بها عالمٌا أن ا    

، كما ٌالت فً إدخال جملة من التحسٌناتدورٌا إلى تعدٌالت متباٌنة ، وقد تتمثل هذه التعد

1.«هو الحال فً بالدنا مع مناهج الجٌل الثانً
 

 وتتمثل هذه التحسٌنات فً : 

 وتعمٌقها االختٌارات المنهجٌة  تعزٌز •

فرضه التقدم العلمً ن فً بعض األحٌان ( معارف أو مواد جدٌدة ٌإدراج ) تحٌٌ •

  والتكنولوجً .

 تعدٌالت تقتضٌها أحكام القانون التوجٌهً  •

، وذلك قصد مالمح التخرج من المرحلة والطور مقاربة نسقٌة شاملة بعد التمكن من تحدٌد•

 تلك المناهج المعدة فً عجالة ، سنة سنة ، وبمواقٌت غٌر مستقرة .معالجة سلبٌات 

السنوات فً جمٌع األطوار لمعالجة تفكك  اعتماد مبدئً لشمولٌة واالنسجام بٌن مناهج •

 مناهج الجٌل القدٌم .

زالت التربٌة والتعلٌم الغاٌة العلٌا للمدرسة فً كل ا/ مهام المدرسة : لقد كانت وم 1  

م، وفً ٌمٌة ولكونها ترتبط بمسار مستمر ٌتلود منه منتوج دائم البناء والهدلالتعالمستوٌات 

 : أخالقً وفكري .، فإنها تحٌل إلى مكون مزدوج اتصال بعالم دائم التطور

، وفً التربٌة ٌقصد الفرد س إلى المتعلم، وٌسائل المنهجٌةففً التعلٌم ٌتوجه المدر

، التربٌة / التعلٌم فإن جهذا المسار المزدو ما نعمل على، وعندوٌعمل على  تكوٌنه

الشخص
1

 

                                                           
عٌن الملح ـ مدرسة بودرسٌة المسعود، عٌن الملح  11ـ مطوٌة صادرة عن مفتشٌة التربٌة والتعلٌم م   1

 . 1ص 
ـ ٌنظر : فاهم حبٌب، قراءة فً مناهج الجٌل الثانً ) ندوة خارجٌة ( المقاطعة الرابعة ـ مستغانم ـ  2

 . 2مفتشٌة التعلٌم المتوسط، ص 
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 الشخص متعلم ٌتلقن ، وفرد ٌبنً فً آن واحد .  

اٌر ٌن 23المؤرخ  84ـ  80د القانون التوجٌهً رقم ، فقد حدإما فً مجال التربٌة  

 : للمدرسة الغاٌات اآلتٌة 2880

، باإلسالمظ القٌم المتصلة ـ ترسٌخ الشخصٌة الجزائرٌة وترسٌخ وحدة األمة بترقٌة وحف

انتمائه إلى هوٌة تارٌخٌة ب »ٌنبغً توعٌة التلمٌذ  األمازٌغٌة، وبذلك فإنه والعروبة، و

الشعور  »تجذٌر  و «، مشتركة وحٌدة والتً تكرسها رسمٌا الجنسٌة الجزائرٌة جماعٌة

التعلق بالجزائر والوفاء لها ، وبالوحدة الوطنٌة وسالمة  »، وتنمٌة فٌه لدٌه «الوطنً 

 .«أراضٌها 

 لالنسجامـ التكوٌن على المواطنة من خالل ثقافة الدٌمقراطٌة ) أفضل ضامن من 

االجتماعً والوحدة الوطنٌة ( بصفة تساعدهم على الفهم األفضل والتقدٌر األكبر ألهمٌة 

.األوسع للتربٌة المدنٌة اإلدراكو، مساهمة الفعالة فً الحٌاة العامةال
1

 

ـ التفتح واالندماج فً الحركة التطورٌة العالمٌة ، وذلك بترقٌة التعلٌم ذات التوجه العلمً 

عن  «المدرج فً إشكالٌة التكوٌن الروحً واكتساب المعارف والمهارات  »والتكنولوجً 

ري من التحكم ) نهاٌة التعلٌم ن التلمٌذ الجزائقصد تمك » األجنبٌةطرٌق تنمٌة تعلٌم اللغات 

وذلك بجعل نظامنا التربوي فً سٌاق أنظمة تربوٌة أخرى  «األساسً ( فً لغتٌن أجنبٌتٌن 

كل الشبان الجزائرٌٌن من التعلٌم اإللزامً  »ـ تأكٌد مبدأ دٌمقراطٌة التعلٌم الذي ٌمكن 

محٌط مالئم لتربٌة  وإنشاءٌمكن من تراجع ظاهرة األمٌة بدرجة كبٌرة  »الذي «والمجانً 

  2«دائمة مدى الحٌاة .

 

 
                                                                                                                                                                                     

ٌنظر، فاهم حبٌب، قراءة فً مناهج الجٌل الثانً ) ندوة خارجٌة ( المقاطعة الرابعة ـ مستغانم ـ  ـ  1

 . 2مفتشٌة التعلٌم المتوسط ، ص 
 . 82نظر، المرجع نفسه ، صـ ٌ 2

 



مناهج الجيل الثاني                                                     ي                     الفصل الثان  

 

37 
 

مقاربات تفضل التنمٌة الكلٌة للمتعلم  »قٌمة للموارد البشرٌة وترتٌبها باعتماد  إعطاءـ 

و
1

1«كفاءات وجبهة متٌنة ودائمة . اكتساباستقاللٌته ، وكذا 
 

 المبادئ المؤسسة للمناهج : /  2

ها المنهاج التعلٌمً هو بنٌة منسجمة لمجموعة من العناصر المنظمة فً نسق تربط  

، واعد أي منها ٌقتضً بالضرورة االعتماد على منطق عالقات التكامل المحددة بوضوح

ٌربط األهداف المقصودة بالوضعٌات والمضامٌن واألسالٌب المعتمدة لتجسٌدها وربطها 

 المعلم .تقنٌة والمادٌة المجندة وبقدرات المتعلم وكفاءات البشرٌة وال باإلمكانٌاتكذلك 

 : اآلتٌةوٌعتمد بناء المنهاج على احترام المبادئ 

  مناهج للمرحلة التعلٌمٌة . أي بناء الشمولٌة : •

 أي وضوح العالقة بٌن مختلف مكونات المنهاج . االنسجام : •

 أي قابلٌة التكٌف مع الظروف االنجاز . قابلٌة االنجاز : •

أي السعً إلى تحقٌق التنسٌق بٌن األهداف التكوٌنٌة للمناهج والحاجات  الوجاهة : •

.التربوٌة 
2

 

 Composantes du Programme d 'étude:  / مكونات المنهاج  3

 :هً الترجمة المفضلة فً شكلCaractéris Tiques graduationمالمح التخرج      

كفاءات شاملة للمٌزات النوعٌة التً حددها القانون التوجٌهً كصفات وخاصٌات كلفت 

أن تقود وتوجه  بإمكانهاغد ، إنها مجموعة رسة بمهمة تنصٌبها لدى جزائري الالمد

3«عملٌة
 

 

                                                           

 . 82ٌنظر، فاهم حبٌب، قراءة مناهج الجٌل الثانً ) ندوة خارجٌة (، ص ـ  1
 . 83ـ المرجع نفسه، ص  2

 . 84ـ المرجع نفسه، ص   3
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إعداد المنهاج الدراسً ، وهً منظمة بكٌفٌة تجعل المناهج والمسارات الدراسٌة 

والمنهجٌة التً تجعلها أكثر قابلة للتطبٌق ، وتتسم باالنسجام  تٌجٌةاإلستراتلتزم بالمبادئ 

 :  اآلتٌةالداخلً وتنظٌم هذه الممٌزات حول المحاور 

 . Valeurs ـ القٌم  

    Compétences occasionnelles الكفاءات العرضٌة ـ 

  Ressources Compétenceـ كفاءات الموارد  

إن تحدٌد المالمح وتفضٌلها من المستوى الشامل إلى المستوى السنوي ٌمكننا من    

اجتناب تكدٌس البرامج السنوٌة وٌجعلها أكثر تناسقا وتنظٌما وتكامال ، فٌحقق بذلك 

.االنسجام المنهاجً عمودٌا و أفقٌا 
1
  

نات المجتمع إذن نستخلص أن هذه المالمح تشكل قوام إعداد المناهج ، مراعاة لرها     

مع  انسجام، كما أنها منظمة فً ر التطور الحاصل فً مجال التربٌةوآخذه بعٌن االعتبا

: ملمح التخرج هٌكلة النظام المدرسً ونظام التقوٌم عبر مختلف المراحل الدراسٌة فً 

خرج من المادة حسب المرحلة التعلٌمٌة ، الطور ، السنة .، وملمح التالشامل
2
  

 مصفوفة الموارد المعرفٌة : ●

ق هً جملة منظمة لموارد ذات طابعً معرفً ومنهجً ، والتً تستخدم لتحقٌ   

، وبعد تحدٌد مالمح التخرج الكفاءات التً ٌستهدفا المنهاج، فً إطار مقاربة نسقٌة

فة مصفووالكفاءات الشاملة ثم الكفاءات الختامٌة لكل المٌادٌن الهٌكلٌة للمادة ، فإن غاٌة 

الموارد هً التحدٌد الشامل للموارد الضرورٌة لبناء هذه الكفاءات وتتكون هذه الموارد من
3
  

 

 
                                                           

 . 18ـ حبٌب فاهم ، قراءة مناهج الجٌل الثانً ، ص   1
 . 12ـ المرجع نفسه، ص  2
 . 13ـ منهاج الطور األول من التعلٌم من المتوسط، ص  3
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السلوكات الضرورٌة لبناء  معارف المادة والكفاءات العرضٌة والقٌم وتشمل المهارات و

 الكفاءات . وتتمٌز المصفوفة لما ٌأتً :

، أي محاور ومفاهٌم أساسٌة فً ردالمواشامال لتدرج التعلٌمات والمعارف ـ كونها جدوال  

 مختلف مٌادٌن المادة الواحدة .

، االنسجام أن تشكل العنصر المهٌكل للمناهج تطبٌق أفضل للمقاربة بالكفاءات التً ٌنبغً

األفقً بٌن المواد بتحقٌق المالئمة بٌن مصفوفاتها المفاهٌمٌة ، واألخذ فً الحسبان للكفاءات 

 مصفوفة . العرضٌة والقٌم فً كل

.والموارد الضرورٌة للكفاءات األساسٌةتوجٌه التقوٌم نحو المفاهٌم 
1

 

 القٌم والكفاءات العرضٌة والمحاور المشتركة : ●

التربٌة هو المساهمة  فً تنمٌة قدرات التالمٌذ الضرورٌة لإلدماج  إن هذه   

وبناء شخصٌته من جهة ، ة كفاءات تمكنه من مواجهة الحٌاةاالجتماعً الناجح  وفً تنمٌ

، إذا ال بد من هذه الكفاءات أال تقتصر ضوا صالحا فً مجتمعه من جهة أخرىوجعله ع

على المواد التعلمٌة فحسب بل تتعداها إلى عدد من مواضٌع الساعة التً ٌجب على 

فظة على المحٌط ، النظافة ، مثل تلك المتعلقة بالبٌئة المحاتولٌها عناٌة خاصة إنالمدرسة 

مادة ٌمكن  ل ال ، حقوق وواجبات المواطن ... وهً موضوعات الصحة، العنف والتطرفو

، وال من حٌث المعارف التً توفرها وال من حٌث المساعً واحدة أن تتكفل بها بمفردها

الفكرٌة التً تقترحها .
2
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اف تشغل حٌزا كبٌرا من مساهمة برامج المواد فً تحقٌق هذه األهد أصبحت وقد

ه ٌدرج جوانب ، الن مفهوم التشارك ٌشكل عنصرا من العناصر األساسٌة ، كونالتساؤالت

، إدماجٌة، وٌعٌد صٌاغة القدٌمة منها بنظرة التداخل بٌن المواد وبنظرة التجدٌد فً المناهج

 إن مفهوم التشارك :

 حٌاة .ـ  ٌقدم الدلٌل على االهتمام بالمشاكل االجتماعٌة ، وٌربط بٌن المدرسة وال  

 ـ ٌنمً نظرة اجتماعٌة نقدٌة   

ـ ٌعٌد التفكٌر فً الخطاب المتعلق بالمعرفة الشاملة و المتداخلة بٌن المواد وبالتربٌة   

 . األخالقٌة

 ـ ٌقترح نظرة جدٌدة لمخالف المواد المكونة للمنهاج ...  

المستوٌات  بذلك ، فإن المناهج المعدلة تجتهد للتقرٌب بٌن مختلف المواد ومختلف و 

، والتكفل بالقٌم كفاءات الشاملة للمداخل واألطوارمن خالل بناء مالمح التخرج وال

 والكفاءات العرضٌة المشتركة .

، وفً مٌدان معرفة ، الطاقةأصناف من المفاهٌم مثل : الزمان، المكان، المادة ـ اقتراح  

، الداخلٌة وتنظٌمه واشتغالهقاته العالم الواقعً المدرك من خالل مكوناته وخصائصه، وعال

، وكذا فً مٌادٌن المفاهٌم والفعل ٌن العقل والمعرفة ، والتفكٌر، اللغة والتواصلوفً مٌاد

 كٌفٌاته . ومركباته و

 اإلجرائٌة، والتحكم فً المفاهٌم وك المواقف للقٌم المذكورة سابقاـ تنمٌة السل   

، والتحكم فً النقدٌة والمساعً العلمٌةالروح ، وممارسة واستراتٌجٌات حل المشكالت

.الخ واالتصال ... اإلعالم تكنولوجٌات
1

 

  

                                                           
 . 14ـ منهاج الطور األول من التعلٌم المتوسط ، ص   1
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حداث ـ العمل على تكامل تعلم موضوع أو مفهوم من المفاهٌم فً عدة مواد قصد إ 

. اإلدماج، وتنمٌة وتبادل المشارٌع المتعددة المواد، االنسجام األفقً بٌن المواد
1
  

 Caledrier du Programme amuelجدول البرنامج السنوي :  ●

طارها ، وذلك بوضعها فً إتعلمات السنةتتمثل مهمة هذا الجدول فً تحدٌد برنامج ال 

ى تحدٌد المحتوٌات المعرفٌة ، لكنه ال ٌقتصد علقا ، أي إطار المقاربة بالكفاءاتسابالمحدد 

ءات العرضٌة ، بل ٌربطها ربطا متٌنا بصفتها مواد ضرورٌة لبناء القٌم والكفافحسب

  وكفاءات المواد المحددة فً مالمح التخرج .

، فإن ل شامل المعارف المستخدمة كمواردكشب تثبت إذا كانت المصفوفة المفاهٌمٌة  

تعلمٌة جدول البرنامج السنوي ٌقدم تفاصٌل هذه المعارف الموارد مع أنماط الوضعٌات ال

 الحجم الزمنً .، وكذا مقترح التوزٌع ومعاٌٌر التقوٌم ومؤشراته

 وٌحتوي هذا الجدول على األسطر واألعمدة التالٌة : 

 السطر األول ٌذكر بالكفاءة الشاملة المحددة فً ملمح التخرج . ▪

 .قٌم المحددة أٌضا فً ملمح التخرج، وٌبرز إسهام المادة الخاصالسطر الثانً ٌذكر بال ▪

المادة الخاص أٌضا ، وبقٌة الجدول  السطر الثالث ٌذكر بالكفاءات العرضٌة وٌبرز إسهام ▪

مهٌكلة على شكل أعمدة تتوافق فٌه الكفاءات والمعارف الموارد مفصلة ، وأنماط 

 ومؤشراته ، والحجم الزمنً .بة ، معاٌٌر التقوٌم سالوضعٌات التعلمٌة المنا

 عمود " المٌادٌن " ٌذكر بالمٌادٌن التعلمٌة المهٌكلة للمادة .

امٌة ٌذكر بالكفاءات الختامٌة المحددة فً ملمح التخرج .عمود الكفاءات الخت
2
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، حتى إلى تفصٌل الكفاءة المحددة آنفا عمود مركبات الكفاءة وهو فً غاٌة األهمٌة ٌهدف 

 تصبح عملٌة أكثر فً عملٌة التعلم .

، ٌدها فً بناء الكفاءات المستهدفةعمود المواد المعرفٌة ٌقدم تفاصٌل المعارف المرجوة تنج

 وٌنبغً أن ٌوافق هذا العمود ما ورد بصفة شاملة فً المصفوفة المفاهٌمٌة .

عمود " أنماط الوضعٌات التعلمٌة " ٌفتح أنماطا من الوضعٌات التعلمٌة تمكن من التحكم 

  . اإلدماجٌة، وكذا أنماط الوضعٌات تعمالها لتشمل كل مركبات الكفاءةفً المعارف واس

قوٌم : تمكن من تقوٌم التحكم فً المعارف وتجنٌدها لحل عمود معاٌٌر ومؤشرات الت

 وضعٌات مشكلة ذات داللة .

 وقصد توضٌح المعاٌٌر التً تتمٌز عادة بالعموم .  

لتقدٌر الحجم الساعً الضروري الكتساب  اقتراحالحجم الزمنً عبارة عن  اقتراحعمود 

هزه الكفاءة .
1
  

 التعلــــــــــم : ●

لقً المعرفة، والقٌم والمهارات من خالل الدراسة أو الخبرات أو التعلٌم التعلم هو عملٌة ت

مما ٌؤدي إلى تغٌر دائم فً السلوك تغٌر قابل للقٌاس وانتقائً بحٌث ٌعٌد توجٌه الفرد 

.العقلٌة وٌعٌد تشكٌل بنٌة تفكٌره اإلنسانً
2

 

 الوضعٌات التعلمٌة :

ٌة مشكلة مركبة النطالق )الوضعٌة األم ( وهً وضع : انطالقٌةـ وضعٌة مشكلة  (أ

، ومن ثمة فالوضعٌة المشكلة هً وضعٌة تعلمرتبطة بالكفاءة الختامٌة للمٌدان، مالتعلمات
3
  

 

                                                           
 . 16ـ منهاج الطور األول من التعلٌم المتوسط ،ص   1
 25، ص18ـ عبد العلٌم إبراهٌم، الموجه الفنً لمدرسً اللغة العربٌة،دار المعارف القاهرة، ط  2
 . 4عٌن الملح ، مدرسة بودرسٌة مسعود  ص  11م مطوٌة صادرة عن مفتشٌة التربٌة والتعلٌـ   3
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مبنٌة بكٌفٌة ٌعجز المتعلم عن حلها بمجرد االسترجاع والتطبٌق ومن هذا المنظور ال ٌمكن 

حٌن ٌعمل وٌواجه وضعٌة مشكلة جدٌدة ذلك أنه  إالالحدٌث عن اكتساب المتعلم لكفاءة ما 

من أحد العناصر األساسٌة للكفاءة هو القدرة على التكٌف مع الوضعٌة الجدٌدة والتصرف 

 معها بفعالٌة .

وهً وضعٌات بسٌطة تهدف إلى اكتساب المتعلم موارد من  ـ وضعٌات تعلم الموارد : ب(

، وشرح عطً الفرصة للتلمٌذ لشرح مسعاهٌ ، مبنٌة على النشاطعلمٌةخالل األنشطة الت

 حل للمشكل المطروح الذي ٌقوده إلى إرساء الموارد . وإٌجاداختٌاراته أفكاره وتبرٌر 

هً وضعٌة مشكلة مركبة تتٌح الفرصة للمتعلم على إدماج :ج( ـ وضعٌة تعلم اإلدماج

مواقف   ف تقرٌرٌة، إجرائٌة، شرطٌة ،الموارد ) كفاءات عرضٌة ومادٌة ، معار

 وتصرفات ( من أجل ربط المعارف التً كانت مجزأة فً البداٌة .

، وأنماط التقوٌم ومؤشرة عن طرٌق شبكة معاٌٌر ومؤشرات ه( ـ وضعٌة التقوٌم الكفاءة :

لسلوكات اجتماعٌة وتستثمر نتائج التقوٌم للمعالجة البٌداغوجٌة .
1
  

 التقوٌم :●

لحكم على تعلمات التلمٌذ من خالل تحلٌل قوٌم هو الوسٌلة التً تمكننا من اتال 

، وال ٌمكن للتعلم أن دارٌةقرارات بٌداغوجٌة وإ اتخاذالمعطٌات المتوفرة وتفسٌرها قصد 

أو نهائً الذي  وإشهاريللتقوٌم بأنواعه ، تشخٌصً ، تكوٌنً  إستراتٌجٌةٌنجح إال بوضع 

.ٌساهم فً المصادقة النهائٌة على التعلمات
2

 

   

 

 

                                                           
 . 6عٌن الملح ، مدرسة بودرسٌة مسعود  ص  11ـ مطوٌة صادرة عن مفتشٌة التربٌة والتعلٌم   1
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الحكم على مدى تحقٌق التعلمات المقصودة  إصداروهو عبارة عن مسعى ٌرمً إلى 

وهو تشخٌصً تكوٌنً وتحصٌلً  واقتدارعبر مراحل الدرس المختلفة للتعلم بكفاءة 

وٌتوزع على المراحل الثالثة للدرس .
1

 

اج هو تغٌٌر على غٌٌر الذي حدث على مستوى المنهنستنتج مما سبق ذكره أن الت 

، أو ما ٌسمى المفاهٌم القاعدٌة المتداولة فً مناهج الجٌل الثانً ، أولها ى المصطلحاتمستو

ملمح التخرج وٌقصد به غاٌات المدرسة الجزائرٌة ، وملمح المواطن الجزائري الذي ٌجب 

على المدرسة تكوٌنه، مثال : تزوٌد المتعلم بكفاءات تمكنه من المشاركة النشٌطة فً الحٌاة 

منه فردا صالحا فاعال فً مجتمعه  ، والذي تجعل ، والتكٌف مع متغٌرات العصراعٌةاالجتم

، وهذا التطبٌق ٌحدث فً المٌدان ، الجزء المهٌكل والمنظم للمادة قصد التعلم ، بٌئته ووطنه

ة أما الكفاءة الشاملة ، فهً هذه نسعى إلى تحقٌقه فً مادة دراسٌة فً نهاٌة فترة دراسٌ

رة دراسٌة محددة وفق ، لذا نجد كفاءة شاملة فً نهاٌة فتمسار الدراسًمحددة وفق نظام ال

، أما الكفاءة الختامٌة هً كفاءة مرتبطة نظام كل طور، وكفاءة شاملة فً نهاٌة كل سنة

لتحكم فً الموارد وحسن ، وتعبر بصٌغة التصرف ) أي ادان من المٌادٌن المهٌكلة للمادةبمٌ

 لتلمٌذ فً نهاٌة كل فترة دراسٌة .، عما هو منتظر من ا(إدماجها وتحوٌلها ، استعمالها

لمٌذ خالل فترته دراسته سٌتشجع بالقٌم وسٌوظفها إلى جانب المواقف كما أن الت 

، والتكاملٌة بٌن مختلف ساعً العقلٌة والمنهجٌة المشتركةوالكفاءات العرضٌة ) أي الم

 استعمالها . و ً الموارد إلى التحكم ف باإلضافةالمواد عامة واألنشطة خاصة ( 

أما المصفوفة المفاهٌمٌة فتحدد مفاهٌم المادة التً لها تأثٌر إدماجً وتظهر االنسجام  

إلى مخطط التعلم السنوي الذي تتحدد فٌه  باإلضافة، والعمودي والمضامٌن المادة األفقً

السٌرورة ٌتم بدمجته خالل سنة دراسٌة ٌكون بشكل جدول ٌتضمن  الخطوط العرٌضة لما

 العامة لتنفٌذ المنهاج .

 

                                                           
لمرحلة التعلٌم االبتدائً وفق النصوص المرجعٌة والمناهج  ـ محمد صالح حثدوبً، الدلٌل البٌداغوجً  1

 . 60الرسمٌة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزٌع، عٌن ملٌلة الجزائر ، ص 
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 / المقاربات البٌداغوجٌة المعتمدة فً مناهج الجٌل الثانً :4

 ـ المقاربة النصٌة للغة الشفوٌة والكتابٌة : 1/  4

التعلمٌة كما هو مقترح فً المنهاج على المجاالت  األهدافتوزع الكفاءات و  

ة و متوازنة على طول السنة الدراسٌة و ذالك للغة الشفوٌة و الكتابٌة بكٌفٌة متوازن األخرى

                    باعتماد المقاربة النصٌة .

 بالنسبة لمداخل التعلم ؟فما مفهوم هذه المقاربة 

أشكاله : هو النص الشفوي بمختلف  األولىفً المرحلة  األنشطةمنطلق  إنمعنى ذالك 

، القول المأثور وما إلى ذلك اللغز، المثل السائداألنشودة، الحوار، األغنٌة والنشٌد، ، الحكاٌة

ة ، فالطفل المتعلم فً هذه المرحلة ٌأتً إلى المدرسة برصٌد معتبر من المعارف المكتسب

، فاعتماد المقاربة النصٌة فً هذه المرحلة تساعد على من محٌطه المباشر وغٌر المباشر

 توظٌف مكتسبات المتعلم القبلٌة .

درٌجٌا بالتوازي مع تعلم التعلمات األساسٌة ٌعتمد النص الكتابً تمن مرحلة  ابتداء

ه : الحوار القصة، الشعر، ، فٌكون النص المعتمدة فً القراءة بمختلف أنواعالقراءة

اعتماد المقاربة النصٌة ، النص اإلخباري ، أو الطلبً الحجاجً ...الخ . وهكذا فان الوصف

لتعبٌر التً تقدم لألطفال .فً هذا المستوى ٌسمح بتنوٌع أشكال ا
1

 

وتعتمد المقاربة النصٌة على التماسك بٌن الجمل المشكلة للنص والتدرج النصً بحٌث ٌتم 

                                   فعل القراءة والكتابة على أساس هذه القواعد وفً حركات حلزونٌة .                                                                

له  ، بحٌث تبدوأخرى ةقرأ وٌكتب ثم ٌجرب القراءة بكٌفٌٌ فالتلمٌذ وهو فً مرحلة التحلٌل

تلك الصلة الفعلٌة والمتواصلة بٌن األنشطة المتكاملة الثالثة وهً التعبٌر الشفوي والقراءة
2
      

                                                           
ـ الوثٌقة المرافقة لمنهاج مادة اللغة العربٌة للسنة أولى ابتدائً، مدٌرٌة التعلٌم األساسً، اللجنة   1

 . 85الوطنٌة للمناهج، ص 
 . 86مرجع نفسه ، ص ـ ال 2
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       والكتابة ، فتكون بذلك هذه األنشطة المتكاملة فً خدمة تنمٌة كفاءة المتعلم القرائٌة والكتابٌة 

المتعلم على مبدأ التجرٌب فأما التحكم فً كفاءة الكتابة فذلك ٌقتضً أن ٌتعود  

، فٌستعمل من أجل ذلك اللوحة الحجرٌة أو المسودة التً تكون سندا مادٌا مهما والخطأ

، فٌحاول الكتابة ثم معارفه على أساس التجربة الذاتٌةد علٌه لٌجرب بنفسه ، فٌنمً ٌعتم

، فالمتعلم فً هذا الظرف ٌر إلى أن ٌعتقد أنه حقق النتٌجةٌعٌدها ثم ٌشطب أو ٌمحو أو ٌغ

ٌقوم بالبحث عن أفضل السبل للوصول إلى حل المشكلة المطروحة ، فالمعلم فً كل هذا 

وف والوقوف عند هذا ثم عند ذاك ) التالمٌذ (.هو المرور بٌن الصف
1
  

ٌقوم المتعلم ببناء فرضٌات حول معانً الكلمات أو  ومن خالل تعلم القراءة 

، فالتلمٌذ حٌث ة التعلمٌة إلى القراءة التأملٌةالتراكٌب اللغوٌة بحٌث نجده ٌنتقل من القراء

ٌجد نفسه فً وضعٌات القراءة والكتابة بمنطق البحث عن حل المشكالت ٌشعر بضرورة 

وبة تجاوز العقبات ال سٌما إذا كان ٌتعامل مع أنماط مختلفة من النصوص المسموعة والمكت

بارتكاب األخطاء  التجرٌبً الذي ٌزول معه الشعور ، فٌمارس فً ذلك ما ٌسمى التقصً

 لخطأ بذلك نتٌجة طبٌعٌة العملٌة التجرٌب .فٌصبح ا

والمقاربة النصٌة من أجل التحكم فً القراءة والكتابة تستدعً تعوٌد المتعلم على 

بعض طرائق التعامل مع النص مهما كانت بسٌطة مثل تدوٌن المعلومات حٌث ٌقرأ وٌسمع 

شٌاء والتدرٌب على عندما ٌقرأ وٌسمع ووصف ما ٌشاهد من األ ،التعلٌق شفوٌا أو كتابٌا

 مستوى القراءة التأملٌة . إلى، فبذلك ٌصل المتعلم شٌئا فشٌئا ما ٌطلب منه فعله وإدراكفهم 

مكن إن التفاعلٌة والتكاملٌة بٌن أنشطة التعبٌر والقراءة والكتابة فً حركة حلزونٌة ت 

ذلك إلى امتالك القدرة على  المتعلم شٌئا فشٌئا من اكتشاف عالم الكتابة وطبٌعته فٌودي به

.والكتابٌة فً وضعٌات التعبٌر المختلفة  القرآنٌةتوظٌف كفاءاته 
2

 

  

 

                                                           
 . 86ـ الوثٌقة المرافقة لمنهاج مادة اللغة العربٌة للسنة أولى ابتدائً، ص   1
 . 86ـ نفس المرجع ، ص  2
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ٌه كل إذن نستنتج مما تقدم أن المقاربة النصٌة تعتبر النص البنٌة كبرى التً تظهر ف

، كما تنعكس فٌه مختلف المستوٌات اللغوٌة ) صوتٌة، نحوٌة، داللٌة، أو تركٌبٌة (

السٌاقٌة )الثقافٌة ، االجتماعٌة ( ، حٌث تجعل النص محورا أساسٌا تدور حوله  المؤشرات

   نشاطات اللغة ، وتتفرع منه مختلف الكفاءات اللغوٌة .

 المقاربة بالكفاٌات :  2/  4

صارت األهداف  التربوٌة مجاال واسعا للتنظٌر الفلسفً بعد أن تطورت المجتمعات  

التربٌة أرضا خصبة للباحثٌن والمفكرٌن وتشبعت فلسفاتهم بتطور الحٌاة ، و أصبح حقل 

لكنهم لم ٌخرجوا عن غاٌات التربٌة وأهدافها ورسم اتجاهاتهم ، وكثر الحدٌث عن مشروع 

 إنتاجٌةال ٌمكن الحدٌث عن  المدرسة وكٌفٌة بنائه ، ورأى العدٌد من هؤالء الباحثٌن أنه 

تربٌة القدرات والكفاٌات التً البد أن توفرها المجتمع بغٌاب برنامج تربوي تكوٌنً ٌرعى 

هً المنظومة التربوٌة التعلٌمٌة وذلك عن  اإلنتاجٌةاألفراد ، والذي ٌجدد هذه  إنتاجٌة

والقدرات التً اكتسبها الفرد خالل التكوٌن الهادف والساعً إلى  خبرات  الطرٌق تعهد 

وهكذا ٌصبح من حقل المتعلم أن بناء ذات قادرة على مواجهة التحدي وصقل مواهبها 

ة وكتابة ، وتدعٌم الخبرات التً ٌمتلكها قراء ٌشارك فً وضع منهاج ٌقوم على ترسٌخ

حسن اختٌار العبارات ...منهاج ٌرسخ  تعبٌر مبنً على التفكٌر المنطقً ومهارة  وإتقان

وٌم والتقٌٌم .القدرة على الفهم والتحلٌل والتعلٌل ، والقدرة على االستماع الواعً والتق
1
  

 المقاربة بالكفاٌات : ـ مبادئ بٌداغوجٌا

 تقوم بٌداغوجٌا المقاربة بالكفاٌات على حملة من المبادئ نذكر منها :»

 .: أي استرجاع التلمٌذ لمعلوماته السابقة قصد ربطها بمكتسباته الجدٌدةـ مبدأ البناء 1
2

 

 
                                                           

، 2883ـ ٌنظر، محمد مكسً ، دٌداكتٌك  الكفاٌات ، مطبعة النجاح الجدٌدة ، الدار البٌضاء، المغرب،   1

 . 24ص 
  18، ص 2885ـ ناقدة على التربٌة، نشرة إعالمٌة مصدرها المركز الوطنً للوثائق التربوٌة جوٌلٌة  2
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 وحفظها فً ذاكرته الطوٌلة .

ٌعنً ممارسة الكفاءة بغرض التحكم فٌها ، بما أن الكفاءات تعرف عند  ـ التطبٌق : 2

 البعض على أنها القدرة على التصرف فً وضعٌته وما ٌكون نشطا فً تعلمه .

ـ التكرار : أي تكلٌف المتعلم بنفس المهام بنفس المهام اإلدماجٌة عدة مرات قصد  3

 .الوصول إلى اكتساب المعمق للكفاءات والمحتوٌات 

ن بأخرى كما ٌتٌح للمتعلم التمٌٌز دماج بممارسة الكفاءة عندما تقترـ اإلدماج : سمح اإل 4

 بٌن مكونات الكفاءة والمحتوٌات وذلك لٌدرك الغرض من تعلمه 

ـ الترابط : ٌسمح هذا المبدأ لكل من المعلم والمتعلم بالربط بٌن أنشطة والتقٌٌم التً ترمً 

كلها إلى تنمٌة الكفاءة .
1

   

 فً مناهج الجٌل الثانً : مرجعٌة الكفاءات المهنٌة للمدرس / 5

على  ، سواءتنفرد بها عما سبقها من المناهج لمناهج الجٌل الثانً خصوصٌة  

المستوى العام بحٌث أنها تندرج فً وحدة شاملة تدمج كل المواد ، مرساة فً الواقع 

، كما ر منهجٌة موحدة بٌن الموادوعناص االجتماعً ، منظمة ومهٌكلة على أساسً مبادئ

وأٌضا المستوى البٌداغوجً ، ة شاملة مشتركة بٌن كل المواد ...غاٌأنها تهدف إلى تحقٌق 

جدٌدة وللمتعلم  وإدارةمنح للمدرس لموقع ، وتكونها تنطلق من الكفاءات ووصفٌات التعلم 

ٌة ، كما بروز مفاهٌم ومصطلحات بٌداغوجع الفعالٌة فً العملٌة التعلٌمٌةأٌضا تجعله موق

، كل هذا ٌتطلب توفر واالتصال اإلعالممنهج التقنٌات ، وتطلبها توظٌف شامل وجدٌدة

سٌر فً توازي مع مجموعة من الكفاءات لدى المدرس حتى ٌستطٌع معاٌشة النظام وال

.مبادئه القاعدٌة
2

 

                                                           
  18، ص 2885ـ ناقدة على التربٌة، نشرة إعالمٌة مصدرها المركز الوطنً للوثائق التربوٌة جوٌلٌة   1
ع مناهج الجٌل الجدٌد ( ـ ٌنظر، عبد هللا الوصٌف، مرجعٌة الكفاءات المهنٌة للمدرس ) مطابقه م 2

 . 0وزارة التربٌة الوطنٌة، ص  
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 ـ كفاءات تمارس فً المجتمع : 1/  5

 ـ ٌندمج فً محٌطه المباشر والواسع :  1ـ 1

ذات طابع تارٌخً اجتماعً سواء كانت  األحداثعلى  باإلطالعٌكون مندمجا فً مجتمعه 

، رٌاضً باعتبار أن هذه الحوادث تعتبر مواردا ألداء ، ثقافً، دٌنً، عملً، اقتصادي

 مهامه .

 ات تمارس فً المؤسسة :ـ كفاء 2/  5

بمختلف  والتزامهٌؤدي وظٌفته طبقا للتشرٌع : ٌتجلى بأخالقٌات المهنة بإلمامه  ●

 النصوص التشرٌعٌة المسٌرة للمنظومة التربوٌة والمحددة للعالقات بٌن مختلف الشركاء .

القٌمٌة   وأبعاده  أسسهاالمناهج وٌدرك  ٌقرأ المناهج وٌستوعبها : ٌتمعن فً قراءة  ●

 ٌة والعلمٌة والمعرفٌة .والثقافٌة واالجتماع

والعمودي داخل المادة الواحدة وبٌن المواد وٌستظهر مدى مساهمة  األفقًٌستنبط االنسجام 

.المادة فً تخفٌف الملمح الشامل فً نهاٌة التعلٌم األساسً
1

 

ٌشارك فً حٌاة التربوٌة المؤسسة : ٌهتم وٌشارك فً كل ما من شأنه ترقٌة الحٌاة فً  ●

اون مع الفرٌق التربوي وبقٌة الشركاء لتحدٌد مشروع المؤسسة وٌساهم فً المؤسسة وٌتع

تنفٌذه ، ٌتواصل مع األولٌاء قصد المعرفة الجٌدة بالمتعلمٌن وٌرافقهم فً مسارهم 

التكوٌنً.
2
  

 

 

 

                                                           
 . 81عبد هللا الوصٌف، مرجعٌة الكفاءات المهنٌة للمدرس ، ص ـ   1
 .  81ـ المرجع نفسه ، ص   2
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 :ـ كفاءات تمارس قبل التدرٌس 3/  5

 ٌنظم تطبٌق المنهاج :  ▪

قاطع التعلمٌة لتطبٌق المنهاج وٌحضر الم ٌنجر مخططا سنوٌا لتدرج فً التعلمات

 فً مادة التدرٌس .تحكمه  بإظهار

ٌحضر العمل التربوي ٌنتقً عائالت الوضعٌات من أطر حٌاة المتعلم وٌصمم وضعٌات  ▪

 ـ كفاءات تمارس أثناء التدرٌس : 4/  5

والتقوٌم وفق النموذج البنائً واالجتماعً والمعرفً ، محترما التدرج فً  واإلدماجالتعلم 

التعلمات و متوقعا صعوبات التعلم لمراعاة التناسق المفاهٌمً بٌن المواد ومجندا المعارف 

والموارد المناسبة 
.1

 

هاج من المن أساسهاٌنفذ المنهاج : ٌجسد المبادئ الثقافٌة والقٌمٌة والتربوٌة التً بنً على  ▪

خالل الممارسات فً القسم ، ٌنفذ النشاطات المدرجة فً المقطع التعلٌمً انطالقا من 

التعلم ، سواء الفردي أو الثنائً أو الجماعً ، آخذا بعٌن  إطارتصورات المتعلمٌن ، فً 

 .االعتبار الوتٌرة والفروقات والمسارات وأسالٌب التعلم الفردٌة للمتعلمٌن 

الموراد كما ستحضر المقاربات التعلٌمٌة للمادة ) الدٌداكتٌكٌة ( مجندا مختلف  

المالئمة لتحقٌق الكفاءات المستهدفة مما ٌسمح بالتدرج المنسجم فً تنفٌذ المنهاج ٌحفز 

 .المتعلمٌن على التعلم الذاتً مظهرا تحكما فعلٌا فً لغة التواصل وأنماط التعبٌر

سم بكٌفٌة تسهل على المتعلمٌن بناء تعلماتهم فً جو نشط وفضاء ـ ٌسٌر القسم : ٌسٌر الق

تسهل تنوٌع تقنٌات  منظم ٌشجع التفاعالت داخل حجرة الدرس ، معتمدا استراتٌجٌات

.التنشٌط
2
  

 

                                                           
 81ـ عبد هللا الوصٌف، مرجعٌة الكفاءات المهنٌة للمدرس ، ص   1
 . 18ـ ٌنظر، المرجع نفسه، ص   2



مناهج الجيل الثاني                                                     ي                     الفصل الثان  

 

51 
 

ٌوزع األدوار وٌوجه المتعلمٌن وٌساعدهم على بناء تعلماتهم عن طرٌق التغذٌة 

.الراجعة
1

 

االقرارٌة، وٌمارسه فً مختلف  بالتقوٌم، بوظٌفته التحلٌلٌة و ـ ٌقوم : ٌبنً األدوات الخاصة

فً الموارد والمسارات وقدرته على المحطات قصد الوقوف على مدى تحكم المتعلم 

 واكتسابه للكفاءات . اإلدماج

لمعالجة المعٌارٌة، وٌرافق  ٌثمن مواطن القوة وٌشخص صعوبات التعلم لبناء جهاز 

المتعلمٌن فً مسارهم التعلٌمً وٌدفعهم غلى ممارسة التقوٌم الذاتً والتقوٌم من طرف 

األقران والنقد األدبً .
2
  

 ـ ٌوظف تقنٌات اإلعالم واالتصال :

فً انجاز التعلمات وتبادلها على شبكات التواصل  واالتصالٌستعمل تقنٌات اإلعالم  

لمتعلمٌن على استعمالها للبحث عن المصادر التعلمٌة وتبادلها بٌنهم بأمانة االجتماع، ٌحث ا

 فً القسم وعلى شبكات التواصل االجتماعً ذات الطابع التربوي .

 ـ كفاءات تمارس بعد التدرٌس : 5/  5

 : أالسترجاعًـ ٌمارس التفكٌر 

مستعمال أدوات ٌراجع ممارسته التربوٌة أثناء التدرٌس باسترجاع الحصص التعلمٌة  

والدعم  والمعالجة إستراتٌجٌة  ، بضبط بكٌفٌةالتحلٌل والتقوٌم الذاتً قصد تحسٌن أدواته

 التربوي الخاص بالمتعلمٌن .

.ـ ٌكون ذاته : ٌنمً كفاءاته المهنٌة باإلطالع المستمر على األبحاث العلمٌة الخاصة بمادة
3

 

                                                           
 . 12ـ عبد هللا الوصٌف، مرجعٌة الكفاءات المهنٌة للمدرس ، ص   1
 . 13ـ المرجع نفسه، ص  2
 . 15ـ المرجع نفسه ، ص  3
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التدرٌس وعلم النفس وعلوم التربٌة والدراسات المختلفة عبر اإلصدارات والنشرٌات 

واالتصال وٌثري ثقافته العامة وٌوسعها مع السعً الستغالل تجاربه  اإلعالمووسائل 

التربوٌة النجاز بحوث تطبٌقٌة وتبادلها مع الغٌر .
1

 

معارف عن طرٌق الحفظ تهدف مناجل الجٌل الثانً إلى نقل التلمٌذ من اكتساب ال 

الرأي، وبالتالً سٌصبح المعلم والعنصر المنشط  وإبداءواالسترجاع إلى التحلٌل والتفكٌر 

والمنظم والمسهل للعملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة، ودوره هذا استلزم توفر كفاءات تمكنه من 

الكفاءات،  التحكم فً التالمٌذ وتأدٌة دوره الجوهري فً العملٌة التعلٌمٌة، من بٌن هذه

، اقتصادٌا، ٌؤهله ألداء اندماجه فً محٌطه ومجتمعه حتى ٌمتلك رصٌدا ثقافٌا دٌنٌا، علمٌا

مهامه، وكذلك أن ٌؤدي وظٌفته طبقا للتشرٌع واحترامه لما جاء فً المناهج، وٌشارك فً 

ل ا ال ننسى أداءه الجٌد داخبعالحٌاة التربوٌة للمؤسسة وٌتواصل مع أولٌاء التالمٌذ ، ط

أن ننسى التكوٌن  دون واإلبداعالقسم والتحكم فً جو التعلم، وتشجٌع المتعلمٌن على العمل 

 له دور فً تقدم مستوى التعلٌم، والكفاءة المهنٌة . ي، الذالذاتً اإلبداعً

 / التقوٌم فً مناهج الجٌل الثانً : 6

كل ما قٌل عن التقوٌم فً وثٌقة المرجعٌة العامة للمناهج ممتاز وخاصة ما تعلق  

بأهداف التقوٌم ووظائفه وجعل الخطأ أداة للتعلم، إال أن هناك خلط بٌن أشكال التقوٌم 

 . إلبرازهاووظائفه وغموض وخلط بٌن القضاٌا وهنا ما سٌدفعنا 

م تعمل على تكدٌس المعارف، بل تقو ات ال: " التقوٌم فً المقاربة بالكفاء عندما تقرأ 

 ٌدل على النجاح ٌتمٌز بنوعٌة بتحوٌلها إلى معلومات ومعارف حٌة قابلة للتحلٌل، ألن ما

الفهم ونوعٌة الكفاءات التً تمت تنمٌتها، ونوعٌة المعارف التً بنٌت، ولٌس بكمٌة 

 المعلومات المخزنة فً الذاكرة".

  

 

                                                           
 . 15ـ عبد هللا الوصٌف، مرجعٌة الكفاءات المهنٌة للمدرس ، ص   1
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 ( تتطلب وقفة :06المنهج )ص إلعدادهجً إن الفقرة من الدلٌل المن

 ـ هل ٌعقل أن تقرن التقوٌم بتكدٌس المعارف ؟ 1

معنى تحٌل المعارف إلى معلومات ومعارف حٌة قابلة للتحوٌل؟ ) الخلط بٌن  ـ ما 2

 المعلومات والمعارف(.

 ـ هل التقوٌم مؤنث؟ ) تعمل ، تقوم (  3

 ـ هل خضعت هذه الوثٌقة للتدقٌق اللغوي ؟ 4

من المتعارف علٌه أن التقوٌم ٌنجز إما من قبل الفعل التعلمً ونسمٌه تقوٌما  

تشخٌصٌا ووظٌفته الوقوف على مكتسبات المتعلم القبلٌة لتجاوز الناقص منها، وقصد 

ونسمٌه تقوٌما تكوٌنٌا والغرض  الفعل التعلمً إثناءالموارد الجدٌدة،أو  إرساءاالنتقال إلى 

 منه تجاوز النقائص حٌن ظهورها أو بعد الفعل التعلمً وندعوه تقوٌما تحصٌلٌا  والغرض  

إلى القسم األعلى أو اإلعادة  باالنتقالمنه الوقوف على حصٌلة تعلم التلمٌذ التخاذ قرارات 

 أو منح الشهادة فً نهاٌة المرحلة .

خٌصً كلما احتجنا إلى فهم نتائج ومسارات أي عملٌة من العملٌات ـ" وٌستخدم التقوٌم  التش

 التربوٌة .

ٌكون فً بداٌة حصة تعلٌمٌة لتقٌٌم المكتسبات ومقارنتها بالمكتسبات القبلٌة فً  

الحصة الموالٌة، وٌكون فً نهاٌة حصة تعلمٌة لتحلٌل وتفسٌر النتائج بهدف ضبط وتعدٌل 

 من التقٌٌم التكوٌنً". التعلٌم والتعلم، لذلك فهو جزء

إن الصواب فً هذه العبارة ال ٌتعدى الوظٌفة األولى أي أن التقوٌم ٌنجز فً بداٌة  

حصة تعلمٌة ولٌس تعلٌمٌة كما ورد فً الوثٌقة، أما أن ٌجرى فً نهاٌة حصة أو نهاٌة سنة 

 فإنه  لم ٌبق لنا إال أن نقول " وقل ربً زدنً علما ".
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( نقرأ : " وتقوٌم الكفاءات معناه معرفة 16للتقوٌم )   وتحت عنوان تصور آخر  

 ألعرفأجهدت نفسً  سلوكٌة لحل وضعٌات مشكلة عندما نستخدمها فً تعلم التلمٌذ ..."

وأفهم معنى تقوٌم الكفاءة من هذه العبارة فلم أفلح، كٌف ٌمكن تقوٌم كفاءة بمعرفة سلوكٌة 

 ؟ .لحل وضعٌات مشكلة نستخدمها فً تعلم التلمٌذ 

فتقرأ نفس العنوان :" القدرة على التجنٌد الخاص للمعارف المكونة على شكل  

 ف شرطٌة أو منفعٌة ...( اركفاءات )معارف تصرٌحٌة( أو )معارف إجرائٌة، مع

 أوال ال نقل معارف تصرٌحٌة ومعارف إجرائٌة إن الصوب معلومات .

 ثانٌا هل ٌوجد ما ٌسمى معارف مكونة على شكل كفاءات ؟.

أما فٌما ٌتعلق بشبكة تقوٌم الكفاءة فإننا نالحظ أنها ثالثٌة التقدٌرات هً تحكم   

 وتحكم جزئً وانعدام التحكم ال ٌكون نقدم هنا مالحظتٌن :

إن التحكم ال ٌكون فً الكفاءة بل فً المعاٌٌر واعتمادا على ذلك نقر  المالحظة األولى :

 بنمو أو عدم نمو الكفاءة .

بنمو أو عدم نمو الكفاءة  اإلقرار ثالثة تقدٌرات ٌضعنا فً مأزق اقتراح الثانٌة :المالحظة 

 إذا كان التحكم جزئٌا وهذا ٌعنً البد من إعادة التقدٌر المحذوف أال وهو التحكم
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خلو أي بحث ممتاز من جانبٌه النظري والتطبٌقً أو المٌدانً  منهجٌا ال ٌكاد ي  

وذلك كً ٌكون األول منهما عبارة عن عرض أكبر عدد ممكن من المعلومات النظرٌة 

السابقة الخاصة بالدراسة، بدقة وإحكام، وٌؤتً الثانً لٌكمله من خبلل تطبٌق المعلومات 

موافقا للدراسة التً ٌرمً إلٌها العنوان العام للبحث، ثم تجمع على أنموذج معٌن ٌكون 

نتائج التطبٌق وتحلل للخروج فً النهاٌة بنتائج إما أن تكون نهائٌة مطلقة ـ وهذا نادرا ما 

 ٌكون ـ فتعمم، وإما أن تكون نسبٌة قابلة للتصحٌح والتجدٌد .

الدراسة المٌدانٌة التً  وقد جاء هذا الفصل لٌوضح الخطوات المنهجٌة المتبعة فً 

أجرٌت إتماما كما جاء فً الفصلٌن النظرٌٌن السابقٌن لبحثنا هذا والمعنون ب إستراتٌجٌة 

التعلم " التعاونً فً ظل مناهج الجٌل الثانً " وذلك بعرض اإلجراءات المنهجٌة للدراسة 

 بما فً ذلك طبٌعة المنهج المتبع والدراسة األساسٌة للتطبٌق المٌدانً .

 / مجاالت الدراسة : 1 

 المنهج المعتمد : •

ٌمثل البحث العلمً مرتكزا محورٌا للوصول إلى الحقائق العلمٌة ووضعها فً  » 

ولقد تعددت المناهج العلمٌة  1،«إطار قواعد أو قوانٌن أو نظرٌات علمٌة كجوهر للعلوم

 الحقائق بطرٌقةللبحث تبعا لتعدد مواضٌع دراسات العلوم، وذلك من أجل الوصول إلى 

فن التنظٌم الصحٌح لسلسلة من األفكار العدٌدة  »علمٌة دقٌقة، إذ ٌعرف المنهج على أنه :

من أجل الكشف عن الحقٌقة، حٌث نكون بها جاهلٌن، أو من أجل البرهنة علٌها لآلخرٌن 

  2.«حٌن نكون بها عارفٌن 

  

 

                                                           
 . 41ـ ماثٌو جٌدٌر، منهجٌة البحث العلمً، ترجمة من الفرنسٌة" ملكة أبٌض "د . ط ، ص   1
 . 1م، ص 4311، 3ـ عبد الرحمن بروي، مناهج البحث العلمً، وكالة المطبوعات ط  2
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نهج الوصفً سة ثم استخدام الماوتماشٌا مع أهداف وطبٌعة موضوع الدر

استقصاء ٌنصب على ظاهرة من الظواهر كما هً قائمة فً الحاضر بقصد »باعتباره

1«تشخٌصها وكشف جوانبها وتحدٌد  العبلقات بٌن عناصرها أو بٌنها وبٌن ظواهر أخرى

التعلم التعاونً وتحلٌلها وإبراز خصائصها  إستراتٌجٌةبغرض وصف  

 الثانً وكٌفٌة تطبٌقه فً حجرة الدرس ...الخ .فً مناهج الجٌل  وممٌزاتها،وقراءة

وإنما ٌذهب أبعد من ذلك فٌحلل وٌفسر  فالبحث الوصفً ال ٌقف عند حدود وصف الظاهرة 

 وٌقارن وٌقٌم بقصد الوصول إلى تقٌٌمات ذات معنى بقصد التبصر فً تلك الظاهرة .

 تحدٌد مجال ومجتمع البحث واختٌار عٌنة الدراسة : •

 الت هذه الدراسة المٌدانٌة مما جعلنا نحصرها فً ثبلثة مجاالت وهً :تعددت مجا 

 أ ـ المجال المكانً : 

أجرٌت هذه الدراسة فً والٌة مستغانم الواقعة فً الشمال الغربً لدولة الجزائر،  

وبالتحدٌد فً متوسط مغطٌط عبد هللا بلدٌة واد الخٌر، دائرة عٌن تادلس، التً طبقنا فٌها 

 التعلم التعاونً بكل مالها من خصائص وممٌزات وقوانٌن تضبطها. إستراتٌجٌة

 ب ـ المجال الزمنً :

ٌتمثل المجال الزمنً للدراسة المٌدانٌة فً المدة التً استغرقتها، ولقد كانت  

 شهر ونصف تقرٌبا، االنطبلقة مع بداٌة مرحلة جمع المعلومات الخاصة بالجانب النظري، 

 

 

                                                           
العلمً، دار دجلة، المملكة األردنٌة الهاشمٌة، ـ رحٌم ٌونس كرو العزاوي، مقدمة فً منهج البحث   1

 . 31م، ص  4002ه ـ 4143، 4ط
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نتردد على المتوسطة لنطلع على مدى حرص األسرة التربوٌة التعلٌمٌة، وخاصة  إذ كنا    

منهم أساتذة اللغة العربٌة فً االعتماد على االستراتٌجٌات الحدٌثة فً التدرٌس، وكذا مدى 

قابلٌة المتعلمٌن فً  التقلٌل والتؤقلم خاصة مع استحداث مناهج الجٌل الثانً التً أحدثت 

هً الصعوبات التً واجهها كل  مراحل سٌر الحصة التعلٌمٌة التعلمٌة، وماتغٌٌرا كلٌا، فً 

فً  اإلستراتٌجٌةمن طرفً العملٌة التعلٌمٌة فً تحقٌق الكفاءات المستهدفة، أما تطبٌق 

وقد استغرقت مدة التدرٌس بالتعلم  (4041مارس  44األحد المٌدان التعلٌمً فكانت ٌوم :) 

 م ( . 4041مارس 40   : )، لتنتهً ٌوموإلقاءالتعاونً مدة ثمانٌة أٌام بما فٌها من تحضٌر 

 ج ـ المجال البشري : 

و المتمثل فً تبلمٌذ السنة أولى متوسط التابعٌن لمتوسطة وهو ٌشمل مجتمع البحث  

 م . 4041ـ  4042لسنة الدراسٌة  مغطٌط عبد هللا بوالٌة مستغانم

 وٌمكن أن ندرس ذلك على مستوٌٌن، هما : ) مجتمع الدراسة وعٌنة الدراسة ( .

 مجتمع الدراسة :  ●

التعلم التعاونً فً ظل مناجل الجٌل  إستراتٌجٌة »إن مجتمع الدراسة متعلق ب  

وبالتالً فإن مجتمع البحث ٌمثل تبلمٌذ السنة أولى متوسط الذٌن ٌدرسون وفق  «الثانً 

مناهج الجٌل الثانً، ذلك أننا حصرنا الدراسة فً أنشطة اللغة العربٌة فً التعلٌم المتوسط 

 تلمٌذ ( تابعٌن للتعلٌم المتوسط  . 32فكان عدد التبلمٌذ ) 
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 عٌنة الدراسة : ●

عملٌة البحث وتبدأ من بداٌة البحث إلى نهاٌته وتتمثل   الموضوعٌة مهمة فً » 

بالوصف الدقٌق إلجراءات البحث وتحقٌق الموضوع السهل فً البحوث العلمٌة، وتكون 

1.«ذات ثبات عال وصعب جدا ومعقد فً البحوث التربوٌة 
  

كما هو الحال فً بحثنا هذا والذي لنجاحه البد لنا من الموضوعٌة أي نستقً الحقٌقة  

لدى كل عناصر مجتمع البحث الذي نهتم بدراسته، إال أن اتساع العدد اإلجمالً لهذا 

العناصر مع عدم قدرتنا الوصول إلى كل األفراد، ٌفرض علٌنا أخذ عٌنة ممثلة للمجتمع 

 فً الجهد والوقت . باالقتصادستعمال العٌنة فً البحوث ٌسمح الكلً تتناسب وطاقتنا ال

تلمٌذ ( لنطبق معها المكتوب، وحصة  32على )  اخترناهاولقد اقتصرت العٌنة التً  

 أفواج .

 : تطبٌق حصة التعلم التعاونً / ـ الدراسة األساسٌة  2

ونً وذلك ألنها بدت التعلم التعا إستراتٌجٌةبعد اختٌارنا للمتوسطة التً سنطبق فٌها  

بها اللغة العربٌة  أساتذة، وبعد تعاون أحد إستراتٌجٌتنالنا نوعا ما مهٌئة مادٌا لتطبٌق 

 3اخترنا من بٌنهم تبلمٌذ قسم السنة األولى متوسط رقم  وتجاوب تبلمٌذها معنا، والذي

 أستاذهمعن وذكورا، أبدوا تقبلهم لفكرة أنً سؤنوب  إناثاتلمٌذا(  32والذٌن بلغ عددهم )

التعلم التعاونً  إستراتٌجٌةلمدة حصتٌن، قدمنا من خبللها عرضا فً عجالة لمفهوم 

المكتوب كما هو مقررا فً  إنتاجتطبٌقها، ثم انتقٌنا معا موضوعا فً مٌدان  وإجراءات

منهاج الجٌل الثانً، وخصصنا له ساعة كاملة أما الحصة الثانٌة فضلنا أن تكون حصة 

 أفواج .

وبعد موافقة األستاذ والمتعلمٌن على ذلك قام األستاذ بمساعدتً فً تقسٌم التبلمٌذ 

إلى مجموعات واختٌار رئٌس لكل منها، نظرا لدراٌته بمستوٌات تبلمٌذه وقدرتهم المعرفٌة، 

                                                           
 41ـ رحٌم ٌونس كرو العزاوي، مقدمة فً منهج البحث العلمً، ص   1
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( مجموعات ضم كل واحد منها ستة 2تلمٌذا ( على ستة ) 32وقد وزعنا الستة و ثبلثٌن )

قد طلبت من كل مجموعة أن تتشاور فٌما بٌنها الختٌار اسم ٌمٌزها (، وهذا و2أعضاء )

فً غضون حصتٌن  اإلستراتٌجٌة إجراءاتعن بقٌة المجموعات، جرى كل ذلك وغٌره من 

 وزعت على النحو األتً : 

من  44: 00إلى الساعة  40:  00( من الساعة   4041مارس  44 الحصة األولى : ٌوم ) 

 حصة اللغة العربٌة :

التعلم التعاونً وعلى ماذا تقوم وكٌف  إستراتٌجٌةـ شرحنا من بداٌة هذه الحصة ما معنى  

 تسٌر .

، مرتبٌن ( أعضاء2( مجموعات، تتؤلف كل مجموعة ستة )2ـ ثم قسمنا التبلمٌذ إلى ستة ) 

فٌهم ـ وهو الرئٌس،إلى متوسطً المستوى، إلى دون المستوى، ونقصد من أنشط عضو 

المتعلمٌن من مادة اللغة العربٌة، وهذا لضمان العدل والتوازن بٌن  بالمستوى تمكن

 المجموعات .

سما لها ٌمٌزها عن بقٌة عة أن تتشاور فٌما بٌنها لتختار اطلبنا من كل مجمو      

المجموعات بهدف إثارة المتعلمٌن واستحضار روح التنافس بٌن الفرق والرغبة فً العمل 

المجموعة الواحدة، وحتى تكون الحصة أكثر تشوٌقا وحٌوٌة، قررنا التعاونً بٌن أعضاء 

بتعاون مع األستاذة أن نقٌم مسابقة عن طرٌق جدول قمت أنا بتدوٌنه فً السبورة، تقسم 

خاناته حسب اختبارات التبلمٌذ ألسماء مجموعاتهم، والمجموعة الحائزة على أكبر نقاط 

تحفٌز التبلمٌذ على العمل وبث روح المنافسة، ستفوز بهدٌة رمزٌة قمت أنا بإحضارها، ل

وفً حالة التعامل، نقدم سإال إضافً للحسم فً النتٌجة وتعٌٌن الفائز، هنا انتهت الحصة 

 األولى وقررنا أن ننهً ما تبقى من العمل فً الحصة المسائٌة.
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ن م 03:00إلى الساعة  02:00( من الساعة  4041مارس   41 الحصة الثانٌة ٌوم ) 

 حصة اللغة العربٌة:

انطلقنا فٌها بمراجعة ما شرحناه فً الحصة األولى، وكنت قد حضرت سابقا      

عن شكل التطبٌقات  موضوعة، دونت فٌه مجموعة من التطبٌقات كانت مختلفة نوعا ما

راعٌت فٌها الشكل والمضمون ومٌول التبلمٌذ، وقدراتهم  التً كانت تقدم لهم سابقا،

 الذهنٌة، وكانت كاآلتً: 
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بتوزٌع المواضٌع على التبلمٌذ ) األوراق (، وتركنا لهم المجال مدة نصف ساعة  قمنا      

 التً وافقت علٌها الجماعة الواحدة . اإلجابةتقرٌبا للتشاور فٌما بٌنهم الختٌار 

شرحنا طرٌقة العمل بحٌث قدمنا لكل عضو من أعضاء كل مجموعة العمل الموكل إلٌه ـ  

ننجح معا أو نغرق معا، فنجاح الفرد فً المجموعة من نجاح  »حرصا منا على قاعدة 

 1«المجموعة ، ونجاح المجموعة هو نجاح الفرد 

تثمارها فً ونها واسل ، وجمع المادة العلمٌة التً ٌختزنفً العم ـ تكلٌف التبلمٌذ بالشروع 

 حل التطبٌقات الموكلة إلٌهم .

 ـ انتهى وقت التشاور والتدوٌن لئلجابات وبدأت مرحلة الحسم . 

، مرقمٌن من حد تلو اآلخر حسب تسلسلهم كؤعضاءـ صعود المتعلمٌن إلى السبورة الوا 

 ت التً ٌنتمون إلٌها ، لعرض أعمالهم .( وعلى حسب المجموعا 02إلى  04)

اقتراحات  إعطاء، مع النقط من قبل األساتذة وإعطاءـ تسجٌل المبلحظات على كل عمل  

 .إن نطلب األمر، ذلك

لبث ـ تقٌٌم األساتذة ألعمال المتعلمٌن وفسح المجال للزمبلء لتقٌٌم أعمال بعضهم البعض،  

 روح األخوة والتعاون .

 كالتالً:إعبلن النتائج و اإلفصاح عن المجموعة المتفوقة والتً كانت 

 النقطة اسم  المجموعة

 41 مجموعة النسور

 42 مجموعة النمور

 40 مجموعة الزهور

 43 مجموعة الشجاعة

                                                           
 . 3ـ عبد هللا الوصٌف، مناهج الجٌل الثانً من التصمٌم إلى التنفٌذ، ص  1
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 43 مجموعة األمل

 43 مجموعة النجاح

      

 إذن فازت مجموعة الزهور وتفوقت على باقً المجموعات.    
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ور البٌداغوجً حول مدخلٌن المدرسة الجزائرٌة بالمنظ إصبلحتتمحور عملٌات  

هج  إلى ، وقد أسندت مهمة إعداد البرامج والمناأساسٌن، هما : المناهج والكتب المدرسٌة

، هذه الهٌئات التً كلفت هٌئات أخرى بالكتب المدرسٌة،  بٌنما تاللجنة الوطنٌة  للمناهج

 والثانً ابتدائً و األولى متوسط غابت عن الكتب التً أدرجت مإخرا فً الطورٌن األول 

، نظرا لؤلخطاء  المعتبرة التً وردت فٌها ، ناهج الجٌل الثانً  للغة العربٌةلقصد  كتب م

مول به هو مع ، وكمالس تربوٌة  كما ٌنص علٌه القانونوالسبب  راجع إلى عدم أنشاء مجا

شروط بٌداغوجٌة تشترك فٌها لجان مختصة  بإتباع، وذلك سرهعلى مستوى العالم بؤ

 ونقابات ومنظمات نقابٌة لطبع الكتب المدرسٌة .

، كانت من أبرز األسباب  التً التً أعدت فٌها كتب الجٌل الثانًالسرٌة التامة  

طاء كهذه تعتبر تشوٌشا ، أخعتها وتصحٌحها قبل طرحها للمدارسمنعت  الخبراء من مراج

على التبلمٌذ وخطر تربوي ٌهدد المدرسة الجزائرٌة،هذا ما سنحاول التطرق إلٌه والوقوف 

( ،  عند بعض األخطاء والهفوات فً كتاب سنة  أولى متوسط للغة العربٌة ) الجٌل الثانً

 ، وغٌر متناسٌن جملة من المحاسن التً سنمر علٌهافً قراءة بسٌطة لبعض النصوص

 الحقا .

 ـ مآخذ على الكتاب :  1

، تش ) محفوظ كحوال ( مشرفا ومنسقاأوكلت مهمة تؤلٌف الكتاب إلى السٌد المف » ●    

، وعمل بهذا الحجم والحساسٌة كان من  التعلٌم المتوسط ) محمد بومشاط (وأستاذ 

 وبإشراكإها عن أربعة أو خمسة من المختصٌن المفروض أن ٌوكل إلى ال ٌقل أعضا

1.«مبدعٌن أٌضا 
 

، فقد ورد فً م تقلٌدي غٌر دقٌق  لطبٌعة األدبلقد  تم اختٌار النصوص بناء على فه ●   

كون األول موزونا مقفى  )ٌختلف الشعر عن النثر فً »التفرٌق بٌن الشعر والنثر ما ٌلً : 

أن جاءت ، فترتب عن هذا الفهم هتم بالوزن و القافٌة واإلٌقاع (، والثانً ال ٌبه إٌقاع

                                                           
 ( 4042ـ  03ـ  40العدد )   4/4عامر، كتاب اللغة العربٌة، السنة أولى متوسط  ـ مخلوف  1
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، نصوص شعرٌة لدراسة النص األدبً اختٌرتنصوص القراءة المشروحة نثرا ، بٌنما 

1.«، وماسٌنٌسا ل : مبارك المٌلً (حالتٌن ) بٌتهوفن ل : مولود قاسمباستثناء 
 

دي إلى تداخل ، مما ٌإ، وضعت المفردات فً حٌز ضٌقموسًفً ركن أعود إلى قا ●   

 ٌجد التلمٌذ صعوبة فً التفرٌق بٌنها .، بحٌث األلفاظ فٌما بٌنها

 هناك جملة من األخطاء فً قواعد اللغة العربٌة من بٌنها : االستنتاج اآلتً : ●   

)  ٌصٌر المفرد المإنث جمعا ) ...(  مبلحظة : المفرد  الذي  عبلمة  تؤنٌثه تاء مربوطة ، 

نث السالم ابق أن الجمع المإوجب حذفها ثم إضافة األلف  والتاء المفتوحة ( مع علمنا الس

ب بؤلف  والكسرة نٌابة عن ، وٌنصٌرفع بؤلف وتاء مضمومة، وٌجر بؤلف وتاء مجرورة

مدرسات ( كان البد من اإلشارة إلى  ، إذن ماذا بالنسبة لجمع كلمة ) مدرسة ( أهو )الفتحة

الكسرة أن هناك حاالت شاذة وال داعً لذكر الفتحة ألن الجمع المإنث السالم ٌنصب ب

 واأللف نٌابة عن الفتحة .

، أبٌات تعج بالكبلم البلٌغ واأللفاظ الصعبة التً فً ركن أنجز تمارٌنً فً البٌت ●   

، وفً بعض المواضٌع ٌكون وهو فً األصل ال ٌفهم حتى معناهاٌطلب من التلمٌذ إعرابها 

 األتً : نص السإال ) اعرب ما تحته خط ( ، لكن الخط غٌر موجود أصبل كالمثال 

 بكل الذي ٌهوى ندٌمً مولع           فإننًعدانً  تمل الندامى ما    

 ن وال آ           بـاء إال وقـد غـنتـهم شـإون ٌحشر الناس ال بنٌـ     

لكلمات علم الصرف هو أحد علوم اللغة العربٌة فعن طرٌقه نتمكن من ضبط صٌغ ا ●   

، وٌمكننا من خبلله معرفة إبدالأو  إدغامأو  لإعبلمن  ومعرفة أحوالها، وما ٌعترٌها

غاب ، لكن فً كتاب الجٌل الثانً السماعٌة والشاذة لمختلف الكلماتالجموع القٌاسٌة و

ما قد ٌإثر على مستواهم النحوي وعلى قدراتهم ، هذا الصرف بعكس كتب العام الماضً

 .فً التصرٌف التً تعلموها طوال مشوارهم الدراسً 

                                                           
 . 41مخلوف عامر، كتاب اللغة العربٌة، السنة أولى متوسط، ص ـ    1
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، خاصة الشعرٌة منها تفوق تبسٌط، وتحتاج للالنصوص صعبة وغامضةبعض  ●   

، مما ٌجدون أنفسهم عاجزٌن عن فك شٌفراتها بالطرٌقة فً للتبلمٌذالمستوى العقلً والمعر

 الصحٌحة .

وردت فً كتاب السنة األولى التً قمنا بها لبعض النصوص التً ـ وهذه بعض القراءات   

 .متوسط

من  33( ص 04انتظار أمٌن " ) فهم المنطوق ، التعبٌر الشفوي )قراءة فً نص " فً   

 دلٌل األستاذ ( 
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 السند :

 جلست على حشٌتها أمام الموقد تنكت النار بالملقط، مصوبة إلى الجمرات الملتمعة    

بٌن ٌدٌها نظرات عمٌقة ثم تناولت الصنارتٌن وقمٌصا من الصوف األبٌض كانت قد بدأت 

 نسجه ....

، ر قلبها لما نظرت إلى هذا القمٌص، ولدها ما ٌزال ٌذكرهابالحنان ٌغم  وأحست 

 ٌزال ٌحبها بالرغم من زواجه وابتعاده عنها . وما

، إكراما لزٌارة أمٌن دٌك قد ذبحتالقندٌل كانت  وأشعلتالدنٌا فنهضت األم  واد غشت

 .وأمٌن ال ٌؤتً إلى القرٌة كل ٌومدجاجاتها اللٌلة لٌلة عٌد، 

تقدم اللٌل، ٌجب أن تكون الساعة متجاوزة السابعة، وأمٌن وزوجته لم ٌصبل بعد  

ترى لماذا تؤخر ؟ بٌروت ال تبعد أكثر من ساعة فً السٌارة التً تنهب األرض نهبا، هل 

لٌلة العٌد فً المدٌنة بٌن  حملته على قضاء امرأتهالسٌارة ؟ أو تكون  انقلبت بهما

هل ترٌد  أن نضٌع لٌلتنا هذه إكراما ألمك  !الجبل  !: القرٌة  «ها؟  تكون قد قالت لهصواحب

 واقتنع منا ولم ٌرحم أمه ؟ إلٌهاهل أصغى  »؟

إنه ٌإكد فً رسالته التً قرأتها لها بنت جارتها ثبلث مرات ، ٌإكد أنه   ال، ال،  

تجٌل فٌها   طففتسٌجًء و أنه مشتاق إلٌها وكانت الرسالة فً صدرها ، فتناولتها وفتحتها و

ـ نظراتها وقد أمسكتها مقلوبة ـ  فتقف عٌناها على السطور والكلمات والحروف وقفات 

 !ت طال فدب فٌها الٌؤس من جدٌد ، هذا شؤن  أوالد هذا الزمان ، غٌر أن الوق بلهاء معذبة

هذا شؤن المتزوجٌن فً هذا العصر المتمدن : عبٌد لنسائهم . كانت األم فً هذه األمور 

وهً متوجهة إلى غرفتها لتنام، ثم قعدت فً فراشها وما كادت تلقً رأسها حتى سمعت 

الباب ٌدق دقات متوالٌة قوٌة هذه دقته إنها ، فإذا ت أنفاسهاهدٌر سٌارة على الطرٌق حبس

 توفٌق ٌوسف عواد                        تعرف دقته ، هكذا كان أبوه ٌؤتً من قلبه ..

 ) قمٌص الصوف (                                                                        
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متوسط ) الجٌل الثانً ( وحسب على كتاب اللغة العربٌة للسنة أولى  إطبلعنابعد 

منهاج الجٌل الجدٌد، ثانً درس فً فهم المنطوق وهو نص ) فً انتظار أمٌن ( للكتاب 

توفٌق ٌوسف عواد هذا الكاتب اللبنانً المتشبع بالشٌوعٌة، والذي تعلم على أٌدي فروٌد 

كل شًء  وماركس ودور كاٌم الذٌن ال ٌنتمون إلى دٌننا اإلسبلمً الحنٌف وفروٌد ٌفسر

بالشذوذ الجنسً حتى المتؤثرٌن به ومنهم الكاتب توفٌق عواد صاحب هذا النص المؤخوذ 

، بعد سنة تماما من صدور  4332وقد صدرت سنة  »من المجموعة القصصٌة الثانٌة له، 

ته المجموعة األولى، وكرست للمإلف مكانته ل" الصبً األعرج " فنالت من الرواج  ما نا

لهذا النوع من األدب فً لبنان وسائر البلدان العربٌة ، وقمٌص الصوف أولى الرفٌعة رائدا 

الكنة  القصة األزلٌة األبدٌة ـ الحماة ابنة الجبل والكنه  حلقات المجموعة، هً قصة لحماة و

عواد تجاوز هذا الصراع التقلٌدي بٌن المرأتٌن وبجرأة ٌوسف  ابنة المدٌنة ولكن توفٌق

الجنسٌة، فاألم ترى ابنها  واالنفعاالت باإلشكاالتٌخترق الجدار وٌدخل عالما آخرا مشحونا 

صورة أبٌه المٌت وتعشق فٌه زوجها دون أن تدري وقد عالج المإلف هذه العبلقة العجٌبة 

1.«بعنق ولطف متناهٌن 
  

ار تروي أحداث عشق األم ألبنها أي أن األم هنا تعانً شذوذا إذن القصة  باختص 

وعندما توفً  منه طفبل أسمته أمٌن، متزوجة من رجل تعشقه بجنون، أنجبت جنسٌا ، كانت

الوالد وقعت فً عشق ابنه الذي كانت ترى فٌه صورة طبق األصل عن زوجها المتوفً 

من المدٌنة، هنا نشب الصراع  امرأةها قبل سنتٌن، وقد اكتشفت األم هذا بعد أن زوجت ابن

 إلنهاءبٌن األم ولكنه، نص كهذا ٌعتبر وجوده خطر على أبنائنا، ألن فضول التلمٌذ وشغفه 

أحداث القصة التً لم توضع كاملة فً كتاب السنة األولى متوسط، سٌدفعه بضرورة الحال 

الممكن ٌتسمم ذهنه  إلى اللجوء إلى المجموعة القصصٌة " قمٌص الصوف " وبالتالً من

عن دٌننا  بعٌدة كل البعدالت جنسٌة شاذة وأفكار شٌوعٌة بحتة مٌو وفكره البريء بمذاهب و

 اإلسبلمً وعن عقٌدتنا 

                                                           
 (، المكتبة اإللٌكترونٌة . 4041ـ ٌونٌو  41ـ مهدي جابر، مقال عن شبكة الطبلب الفلٌسطٌنة )   1
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 فهم المكتوب ) قراءة مشروحة (  قراءة فً نص " ابنتً  

 السند :  

أكون جالسا إلى مكتبً قبل طلوع الشمس، وأمامً اآللة الكاتبة،  فً بعض األحٌان 

أدق علٌها، وأرمً بورقة إثر ورقة، إلى جانبً فنجان القهوة أرشف منه، وأذهل عنه، 

فؤحس راحتٌك الصغٌرتٌن على كتفً، فؤدٌر وجهً إلٌك، وأرفع ٌدي فؤطوقك بذراعً، 

المرسل على ظهرك، وجانب  وأضمك إلى صدري، ألثم خدك وأمسح على شعرك األثٌث

محٌاك الوضًء، وأنشر فً كهف صدري المظلم نور البشر والطبلقة، فتدفعٌن ذراعك 

الغضة، وتتناولٌن ببنانك الدقٌقة ورقة مما كتبت، وترفعٌنها أمام عٌنٌك، وتزورٌن ما 

 بٌنهما.

وأنا أنظر إلٌك وفً قلبً سكٌنة وجوى من قربك المعطر بمثل أنفاس الروضة  

نف فً البكرة الندٌة، وألمح شفتٌك الرقٌقتٌن تختلجان، وعٌنٌك تلمعان، فتطٌب نفسً األ

ٌنسدل  بسرورك الصامت، ثم أسمع ضحكتك الفضٌة، وترمٌن رأسك على ذراعً ، و

شعرك الذهبً المتموج بها عنقً، وتجذبٌن وجهً إلٌك، ولكنك تشقٌن على رقة شفتك من 

لطوٌلة، وتعضٌنها أٌضا فؤصرخ، فتخرجٌن بعد أن خشونة خدي، فتلثمٌن أدنً  أدنً ا

رضا، وفً روحً خفة، وفً أملً بسطة واتساعا، ت فً صدري انشراحا، وفً قلبً خلف

 وفً خٌالً نشاطا فاضطجع مرتاحا، وأغمض عٌنً القرٌرة بحبك .

 القادر المازنً  إبراهٌم عبد                                                                       

 ) قصة حٌاة(                                                                            
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وردت فً كتاب السنة األولى متوسط للغة العربٌة نص " ابنتً " فً المقطع  

األول ) الحٌاة العائلٌة( ، مٌدان فهم المكتوب ) قراءة مشروحة( ، هذا النص الذي  التعلمً

أحدث جدال وسط مواقع  التواصل االجتماعً كما فً وسط التربوي، لما تخلله من 

لحٌاء، هذا النص للكاتب اعبارات، وجدها الكثٌرون من النقاد وكذا أولٌاء التبلمٌذ مخلة ب

ادر المازنً، من مجموعته القصصٌة ) قصة حٌاة(، ٌروي فٌها عبد الق إبراهٌمالمصري 

صف مشاهدا دارت بٌنهما إثر دخولها المكتبة قبل طلوع الشمس، فً تعلقه الشدٌد بابنته وت

، وكٌف ة، سرد فٌها كٌف ضم ابنته بكل حبالفقرة األولى كانت تعابٌره سلسلة وعادٌ

 تناولت االبنة بعض األوراق مما كان ٌكتب .

وأرفع ٌدي فؤطوقك بذراعً ،  »قراءة أفكار األب ومكنوناته، نحووكؤنها تحاول  وتؤملتها  

الغضة، و وأضمك إلى صدري، وألثم خدك وأمسح على شعرك األثٌث ...فتدفعٌن ذراعك 

1 «...تتناولٌن ببنانك الدقٌقة ورقة مما كتبت 
 

تب تجاوز حدود الوصف ، فً الفترة الثانٌة و بالتحدٌد السطر الرابع ، كان الكا إما

، ٌشبه وصف أخروصف  إلىلٌتعداها  األبوٌةوصف تلك العبلقة الفطرٌة ، تلك المحبة 

نقول انه وظف تعابٌر فً  إن األصح، لكن ستطٌع القول انه تعمد ذلكن، ال الشاعر لمحبوبته

ثم تعتمدٌن على ساقً ، وتدفعٌن ذراعٌك،  »، كقوله : أخرضع وغٌر محلها تصلح لم

على رقة شفتٌك من خشونة خدي  ...ولكنك تشفقٌن إلٌكفتطوقٌن بها عنقً، فتجذبٌن وجهً 

2.«مٌن أذنً الطوٌلة وتعضٌنها أٌضا وأصرخ ...فتلث
  

 

 

                                                           
كحوال، كتاب اللغة العربٌة سنة أولى متوسط ، موقع للنشر سداسً، ـ محمد بومشاط، محفوظ   1

 , 44، ص  4042الجزائر 
 . 44ـ المرجع نفسه ، ص  4
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تعابٌر كهاته ٌمكن له لها أن تدخل التلمٌذ الجزائري فً متاهات نحن بغنى عنها، 

عن غرار أن هذا الكاتب مصري، مجتمعهم وطرٌقة عٌشهم بعٌدة نوع ما باإلضافة إلى 

مجتمعنا، صحٌح أنهم من بلد مسلم، لكن طرٌقة تفكٌر األب الجزائري غٌر طرٌقة تفكٌر 

، هل هكذا ترٌد وزارة التربٌة ذا، ٌفتح أمامنا استفهامات عدٌدةاألب المصري، ونص كه

فتح ذهن التلمٌذ الجزائري على أفاق جدٌدة؟هل هكذا نصوص تستوعب من قبل المتعلم 

تسمم تفكٌره، وتخرجه عن عادات وتقالٌد أو باألحرى ضوابط  أنهابطرٌقة اٌجابٌة، أم 

  . ! !مجتمعه ؟ 

المكتوب ، دراسة قراءة فً نص " أن لكم معالم لرسول صلى هللا علٌه وسلم " فهم 

 النص األدبً .

، حدٌثا منسوبا للرسول صلى 24جاء فً كتاب اللغة العربٌة، السنة األولى متوسط صفحة 

قاله فً حجة الوداع ما أثار جدال واسعا بٌن رجال الدٌن واألئمة ، مضمون هللا علٌه وسلم 

ة حجة الوداع : ) الحدٌث كما ورد فً الكتاب : قال الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً خطب

أٌها الناس إن لكم معالم، فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاٌة فانتهوا إلى نهاٌتكم، أن 

العبد بٌن مخافتٌن: بٌن أجل قد مضى ال ٌدري ما هللا صانع به، وبٌن أجل قد بقً ال ٌدري 

بة قبل ما هللا قاض فٌه، فلٌؤخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن دنٌاه ألخرته، ومن الشبٌ

والذي نفس محمد بٌده ما بعد الموت من مستسعتب، وما   الكبر، ومن الحٌاة قبل الموت

" الدٌلمً مسند الفردوس "  (.بعد الدنٌا من دار  إلى الجنة أو النار
1

 

  

 

 

    

                                                           
 ، لغة عربٌة 4042ـ كتاب سنة أولً متوسط ، الجٌل الثانً ،   1
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 »هذا الحدٌث قال عنه الحفٌظ العراقً فً تخرٌجه ألحادٌث إحٌاء علوم الدٌن للغزالً:    

البٌهٌقً فً الشعب من رواٌة  أخرجهحدٌث العبد المإمن بٌن مخافتٌن بٌن أجل قد مضى...

من أصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم وقد تقدم فً ذم الدنٌا، ذكره ابن  الحسن عن رجل

، وذكره صاحب الفردوس من حدٌث جابر ولم كتاب الزهد ببلغا  المبارك فً كتاب 

1«وس ٌخرجه ولده فً مسند الفرد
إذن هذا الحدٌث ضعٌف ولم تجد البن عباس رواٌة له،  

وأكد إمام مسجد الفبلح، بوالٌة البلٌدة توفٌق بوزٌان ل" الشروق " أن الحدٌث ضعٌف جدا، 

الحدٌث ضعٌف ألنه  »ولم ٌثبت عن النبً الكرٌم أنه فً خطبة حجة الوداع، وحسب قوله: 

من رواٌة أبً جعفر المكً، وهو منكر الحدٌث ، وقد ذكره اإلمام بن أبً الدنٌا فً كتابه 

2«قصر األمل ،وذكر له رواٌات مرسلة من مراسٌل الحسن البصري 
وإن كان الحدٌث  

من حدث  » طٌب لكن من األحسن االستدالل بؤحادٌث صحٌحة، واستنادا لقول النبً الكرٌم

وقال عنه أٌضا أستاذ بمسجد عثمان بن  «بحدٌث وهو ٌرى أنه كذب فهو أحد الكذابٌنعنً 

إن كثٌرا من العلماء ٌعتبرون الحدٌث ضعٌفا، ولم  »عفان بسطوالً، عبد القادر ابراهمً : 

ٌؤت على لسان الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً خطبة حجة الوداع.
3 

على  إطبلعه" محمد بلغٌث " ، أنه وحسب  وبدوره أكد األستاذ فً جامعة الجزائر،  

قرأت عن الخطبة  »نص خطبة حجة الوداع فً الكتب التحقٌق لم ٌر هذا النص، فقال : 

الدروس فً  بإعدادودعا المكلفٌن  «مرارا، وخاصة فً كتب التحقٌق، فلم أر هذا النص 

التعلٌمٌة الثبلثة وبالجامعات، إلى التمتع بزاد من الحدٌث النبوي كً ال ٌستشهدوا  األطوار

بؤحادٌث ضعٌفة، وحتى ٌتعلم أطفالنا وٌحفظوا نصوصا صحٌحة، تإثر على تنشئتهم الدٌنٌة 

. مستقببل إٌجابٌا
4

 

                                          

                                                           
 .4042كتاب لغة عربٌة، سنة أولى متوسط، الجٌل الثانً، ـ   1
 FATWA – ISLAM WEB . NETـ   2
 01الموافق ل  4041أفرٌل  01ـ ٌنظر، نادٌة سلٌمانً، جرٌدة الشروق، العدد الصادر ٌوم الثبلثاء   3

   echorouk.WWWara/com .on lineه .)الموقع (  4132رجب 
 ـ ٌنظر، المرجع نفسه.   4

http://www.echorouk/
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فً خطبة حجة الوداع، حدٌث ضعٌف ولم ٌثبت عن حدٌث للرسول ال وجود له إذن         

النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قاله فً خطبة حجة الوداع، منعرج كهذا وخصوصا فً بداٌة 

، ٌدرسها تبلمٌذنا، وٌقومون ر لٌس بالهٌن، أن ترد نصوصا كهذه، أممرحلة التعلٌم المتوسط

مستقببل، وهً فً  فً حٌاتهم الدراسٌة واالجتماعٌة والدٌنٌة بحفظها، ولما ال االستدالل بها

نص ضعٌف ولم ٌرد على لسان الرسول صلى هللا علٌه وسلم أنه قاله، هل  !!!الحقٌقة ماذا ؟

أم الخطؤ  !أم المإلفون ولجان المراقبة ؟ !السبب ٌا ترى هم واضعً النصوص الدٌنٌة؟

 لسٌدة بن غبرٌط " ؟تتحمله وزارة التربٌة ككل وعلى رأسها " ا

النص ال ٌحتوي حكم خاطئة أو ٌعالج موضوعا باهتا بعٌدا عن الدٌن وعن تصور  

رسولنا الكرٌم، بل بالعكس تضمن معانً جلٌلة، ومواعظ حسنة لكن قد ٌجوز الخطؤ فً 

 مواضع أخرى، إال مكامن دٌنٌنا، وأقوال رسولنا صلى هللا علٌه وسلم المؤثورة.

 قوام : فً قواعد اللغة بدوننائب الفاعل  درس 

أمثلة، واستنتاج جاء كالنحو ، ٌتضمن 31من قواعد اللغة صفحة ـ درسنا نائب الفاعل  

 اآلتً :

أطلقت الشرطة الفرنسٌة الرصاص على المتظاهرٌن، فجرح  »:تؤمل القواعد اآلتٌة 

 .«بعضهم، استشهد واحد من الشبان المتحمسٌن 

 ـ الحظ كلمتً بعض وواحد ؟  

 ـ عبلم تدالن ؟  

 ـ لم جاءتا مرفوعتٌن ؟  

 ـ متى ٌنوب المفعول به عن الفاعل ؟  

 ـ ماذا نستنتج ؟  
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 االستنتاج :

 

نائب الفاعل اسم مرفوع ٌقع بعد الفعل المبنً للمجهول ٌنوب عن الفاعل، وٌكون اسما 

.ظاهرا أو ضمٌرا متصبل أو ضمٌرا مستترا
1

 

 

: كما ورد فً االستنتاج ـ اسم الفاعل ٌقع بعد الفعل المبنً للمجهول، لكن التلمٌذ إذن  

ملزم بتقدٌم شرح ولو بسٌط  األستاذلم ٌدرس بعد المبنً للمجهول وال المبنً للمعلوم، هنا 

، سٌكلفه هذا وقت إضافً سٌنهل من حصة نائب الفاعل، وإن قبل التطرق لهذا الموضوع

 رس كما هو منصوص علٌه فً الكتاب سٌجد نفسه فً فوضى.بالد األستاذالتزم 

 أما فً األسئلة التً سبق االستنتاج، كان األجدر أن ٌكون ضمنها :  

 بماذا سبقت كل من الكلمتٌن بعض وواحد ؟ 

واستخرج مدلولها ،  اإلعرابحتى ٌنتبه التلمٌذ لما سبق الكلمتٌن كما الحظ حركة    

 ٌه استخراج القاعدة، والقٌام بدوره كمفعل للعملٌة التعلٌمٌة.وبالتالً سٌكون من أسهل عل

  فً طرائق تنفٌذ التعلمات قراءة 

 : وإنتاجهأ ـ مٌدان فهم المنطوق 

 ة الختامٌة.الكفاء ●   

 ـ ٌتواصل مشافهة بلغة سلٌمة .  

 ـ ٌفهم معانً الخطاب المنطوق وٌتفاهم معه .  

 ـ ٌنتج خطابات المنطوق وٌتفاهم معه .

                                                           
 4042ـ كتاب لغة عربٌة، سنة أولى متوسط ، الجٌل الثانً  1
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 ـ ٌنتج خطابات شفهٌة، محترما أسالٌب تناول الكلمة فً وضعٌات تواصله دالة.   

 مركبات الكفاءة : ● 

 الوقوف على الموضوع وفهمه                                                  

 التعبٌر عن الفهم والتفاعل، والتفاعل مع

 ٌستمع إلى خطابات وصفٌة وسردٌة                   الموضوع .                                     

 . أو الفكرة                                                              

                                                  توظٌف الرصٌد اللغوي المناسب.                                                    

 استنتاج القٌم و المواقف .                                                           

 طرٌقة تنفٌذ التعلمات : ●

 .ـ تحدٌد األهداف التعلمٌة 4

 ـ االنطبلق من وضعٌة تعلمٌة . 4

النص بكٌفٌة واضحة متؤنٌة وبصوت مسموع من طرف كل المتعلمٌن ٌحترم  إسماعـ  3

 فٌها .

الكل فً  بإشراكهمع مراعاة العمل والمساواة أي  األستاذـ مناقشة المسموع بتنشٌط من  1

هذه المرحلة مع  ضرورة االنتباه للمتعلمٌن الذٌن ٌجنحون للكسل والصمت قصد القضاء 

 تنمٌة الجرأة األدبٌة .على الخجل واالنطواء وقصد 

المسموع شفوٌا بلغة  بإنتاجالمتعلمٌن  األستاذالنص شفوٌا بلغة سلٌمة ، ٌكلف  إنتاجـ  5

 ، وٌرد العارضون عون للعروض بآرائهم أو تصوٌباتهمعربٌة سلٌمة، حٌث ٌدلً السام
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عن  ٌنوآرائهم بطرٌقة مقنعة أو متراجعبجرأة على المبلحظات، مدافعٌن عن انتاجاتهم   

 «مواقفهم الفكرٌة إن اقتنعوا بضعفها أو فسادها 

دار بٌن المتعلمٌن، مإٌدا ومصوبا من حٌث المعارف  على كل ما األستاذٌعقب  أخٌراـ  2

1«والمعلومات المنهجٌة 
 

 ـ ) قراءة مشروحة ( : 1ب ـ مٌدان فهم المكتوب ـ 

 ـ ٌقرا نصوصا نثرٌة وشعرٌة متنوعة األنماط قراءة تحلٌلٌة واعٌة. الختامٌة : ةالكفاء ● 

 ٌصدر فً شؤنها أحكاما .ـ                        

ـ ٌعٌد تركٌبها بؤسلوبه مستعمبل مختلف الموارد المناسبة فً وضعٌات                                                        

 تواصلٌة دالة .

 ـ ٌقرأ النص بؤداء حسن . لكفاءة :مركبات ا ● 

 رأٌه الشخصً . إبداءـ سٌتخرج الفكرة العامة والفكرة األساسٌة مع                         

 .واهر اللغوٌة مع استنتاج ضوابطهاـ ٌستخرج الظ                        

 .لٌهاالتعلٌق ع ـ ٌستخرج القٌم الواردة فً النص مع                        

 طرٌقة تنفٌذ التعلمات : ● 

 ـ تحدٌد األهداف التعلمٌة . 4  

 ـ االنطبلق من وضعٌة تعلمٌة . 4  

 ـ قراءة واعٌة وصامتة . 3  

                                                           
ـ ـ محمد بومشاط، محفوظ كحوال، دلٌل األستاذ اللغة العربٌة، السنة األولى من التعلٌم المتوسط، ص   1

42  ،41 . 
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 ـ مناقشة الفهم العام وتتوج بفكرة عامة . 1  

 ـ قراءة نموذجٌة من طرف األستاذ . 5  

: األداء، االسترسال، السبلمة، ٌؤتًرف المتعلمٌن ٌراعً فٌها ما ـ قراءات فردٌة من ط 2  

 عبلمات الوقف .

قد كلف أو وجه  األستاذالتً تكون عائقا أمام الفهم، وٌكون  المفرداتـ ٌتخللها شرح  1  

 إلى شرحها .المتعلمٌن 

 ـ  مناقشة فهم النص وٌكون :  2  

 بتقسٌم النص إلى وحدات فكرٌة، فمناقشتها، فاستخراج وصٌاغة األفكار.   

 ـ استخبلص الفكرة الرئٌسٌة أو المغزى . 3  

 ـ ٌسؤل المتعلمٌن أسئلة هادفة تقوٌم الفهم، وٌستحسن أن ٌكون عدد األسئلة بعدد األفكار. 40

 ـ ٌسؤل المتعلمٌن أسئلة أخرى تتعلق ببعض األسالٌب اللغوٌة الواردة فً النص ، 44

 ً .ـ تناول الظاهرة اللغوٌة تحت عنوان أعرف قواعد لغت    

ـ ٌوجه المتعلمٌن الستخراج الشواهد من النص المقروء والمدروس من الناحٌة الفكرٌة،    

 عن طرٌق أسئلة دقٌقة، مستخدما بذلك المقاربة النصٌة. األسلوبٌة و

 ـ ٌوجههم لمناقشة الظاهرة اللغوٌة المقررة.  

ـ ٌوجههم الستنتاج تعرٌف الظاهرة وبٌان أحكامها .  
1

 

  

                                                           
ـ محمد بومشاط، محفوظ كحوال، دلٌل األستاذ اللغة العربٌة، السنة األولى من التعلٌم المتوسط، ص    1

41،42 . 
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المتعلمٌن للتدرٌب الفوري من خبلل تطبٌقات واردة فً الكتاب المدرسً أو ٌعدها ـ ٌوجه  

 قصد الدعم والتثبٌت.

ههم إلى حل تمرٌنات أخرى فً البٌت.ـ ٌوج  
1
  

 ـ ) دراسة النص األدبً (  2مٌدان  فهم المكتوب ـ  

 ـ تحدٌد األهداف التعلمٌة للمٌدان والنص . 4

 ة .ـ االنطبلق من وضعٌة تعلمٌ 4

 ـ قراءة النص قراءة صامتة واعٌة . 3

 أسئلة دقٌقة هادفة متبوعة باستخراج الفكرة العامة .ـ مناقشة الفهم العام بواسطة  1

 ـ قراءة نموذجٌة من طرف األستاذ . 5

 .واإللقاءـ قراءات فردٌة من طرف المتعلمٌن، تراعى فٌها الجودة  2

 أسئلة هادفة من قبل األستاذ.ـ تقسٌم النص إلى وحدات فكرٌة  بواسطة  1

 ـ دراسة النص ابتداء من الوحدة األولى وذلك ب : 2

 شرح األلفاظ . ▪    

 مناقشة الوحدة . ▪    

.األستاذبتوجٌه من  األساسٌةاستخبلص الفكرة  ▪    
2

 

 

                                                           
األستاذ اللغة العربٌة، السنة األولى من التعلٌم المتوسط، ـ محمد بومشاط، محفوظ كحوال، دلٌل   1

 . 42ص،
 43ـ دلٌل أستاذ اللغة العربٌة، سنة أولى متوسط، ص  4
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 ثم االنتقال للوحدة الثانٌة وهكذا ... ▪  

 ـ استخبلص الفكرة الرئٌسٌة . 3

 هادفة لمراقبة الفهم . أسئلةـ  40

 ـ دراسة أسالٌب النص . 44

1«ـ الوقوف عند ظاهرة فنٌة  44
 

  األستاذـ تستخرج من النص بتوجٌه من     

 ـ دراسة ومناقشة الظاهرة .    

 ـ استدراج المتعلمٌن الستنتاج تعرٌف الظاهرة وأحكامها .    

لمٌن باستخراج شواهد أخرى الدعم والتثبٌت، بمطالبة المتع ـ تطبٌق فوري قصد    

 توفرت. إذاللظاهرة نفسها من النص نفسه إذا أمكن، أو 

 المتعلمٌن . إنتاجـ استعمال الظاهرة فً جمل أو سٌاقات من     

 ـ تكلٌفهم بحل التمارٌن عن الظاهرة، قصد اختٌارهم .    

 :المكتوب إنتاجد ـ مٌدان 

 :الكفاءة الختامٌة ● 

أسطر بلغة سلٌمة ٌغلب  40منسجمة متنوعة األنماط ال تقل عن ٌنتج كتابة نصوصا 

 علٌها النمطان السري والوصفً .

  

                                                           
 43ـ دلٌل أستاذ اللغة العربٌة، سنة أولى متوسط، ص   1
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 مركبات الكفاءة : ●

 ـ ٌكتب مقدمة موضوع منسجم .   

 ـ ٌكمل فكرة .   

 ـ ٌلخص فقرة بؤسلوبه الخاص .   

 ـ ٌوظف مكتسباته  اللغوٌة والببلغٌة والتقنٌة.   

1. «ومواقف مناسبة للموضوعٌكتب نصا ٌضمنه قٌما 
 

 طرٌقة تنفٌذ التعلمات : 

 اف التعلمٌة .دتحدٌد األه 

 االنطبلق من وصفٌة تعلمٌة. 

 وجٌه المتعلمٌن إلى فقرة أو سند من النصوص المدروسة.ت 

 لفت انتباههم إلى النمط أو التقنٌة المستهدفة . 

 عابها وتوظٌفها .ٌمناقشتها قصد است 

 استدراجهم لتعرٌفها ولمعرفة أحكامها . 

 اقتراح سندات أخرى تشتمل على تقنٌة مماثلة .

 دعوتهم إلى توظٌفها فً سٌاقات من إنتاجهم شفوٌا . 

 رٌن مقترحةنتاجات مكتوبة وهذا بحل تمابلل إتدرٌبهم علٌها من خ 

 مةنتاجات ومناقشتها قصد التحقٌق من توظٌف التقنٌة بلغة  سلٌقراءة اإل 
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نص موظفٌن  إلنتاجالرابع من المٌدان نفسه، ٌضعهم أمام وضعٌة إدماجٌة  األسبوعوفً    

وفق  اإلنتاجالتقنٌة، أو النمط وموارد معرفٌة أخرى قصد اختبارهم فً كفاءة معٌنة ٌصحح 

 شبكة التقوٌم .

وقفة على  نفسه، تكون لؤلستاذ مع متعلمٌه األسبوعهذا من جهة، ومن جهة أخرى وفً 

1«المشروع، ٌشرفه وٌطالبهم بانجازه 
  

ر الذي فً تنظٌم أنشطة اللغة العربٌة للسنة األولى متوسط نستنتج مما سبق أن التغٌ 

لم ٌكن مصطلحٌا فحسب كما قٌل عنه،إنما مس هذا التغٌٌر المحتوى والطرٌقة أٌضا، 

لشفوي أو المطالعة الموجهة خاصة فً مٌدان فهم المنطوق والذي كان سابقا ٌسمى التعبٌر ا

به المقطع التعلمً ، ٌفتح  ٌفتح المجال واسعا أمام التلمٌذ  ٌبتدئحٌث أن هذا المٌدان والذي 

المتذبذب بٌن الصح والخطؤ، دون قٌود أو حواجز، كما إن  وبؤسلوبهبلغته الخاصة  ، لٌعبر

 مهارة االستماع ، عدم تواجد النص بالكتاب المدرسً أمر اٌجابً، حٌث ٌتعلم التلمٌذ

، وكذلك ٌدون أهم األفكار وبالتالً ٌتمرن على اإلمبلء، ألستاذهوٌتعود كٌف ٌصغً  

، أما بالنسبة للنشاطات األخرى، كان التعبٌر نسبٌا  اإلمبلئٌةوتحاول االبتعاد عن األخطاء 

 ولٌس كلٌا،مثبل : فً فهم المكتوب قراءة مشروحة تقسٌم الدرس إلى وضعٌات : وضعٌة

أولى وهً الفكرة العامة، الوضعٌة الجزئٌة الثانٌة وهً شرح المفردات، والوضعٌة  جزئٌة

 وهً قٌمة النص. واألخٌرةاألساسٌة، أما الوضعٌة الجزئٌة الرابعة  األفكارالجزئٌة الثالثة : 

من محاسن هذا المٌدان أن التلمٌذ ٌقرأ النص وٌحاول أن تكون قراءته خالٌة من  

ؤة وغٌرها من عٌوب النطق، دور سان فصٌح بعٌدا عن التؤتؤة والشؤشوٌة وبلاألخطاء اللغ

 نا، إن تكون قراءته نموذجٌة، ولغته فصٌحة، وٌتجنب ارتكاب األخطاء فً إلقاءه األستاذ ه
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للنص ، ألنه مرآة التلمٌذ  والتلمٌذ الجزائري ذكً، ٌنتبه لؤلخطاء بسرعة، ولها مهارة   

أن ٌكون موجها  األستاذ،لذا وجب الحرص وعلى بؤستاذه ٌتؤثرفً التقلٌد ففً سنه ذاك  فائقة

فً هذا  األستاذج األفكار، وبتعلم صٌاغتها فً جمل مفٌدة وعلى ا، والتلمٌذ ٌقوم باستخر

المٌدان أن ٌفسح المجال للتلمٌذ حتى ٌبدي رأٌه الشخصً، وال ننسى التذكٌر بالظواهر 

ترسخ المعلومة ما تعلمه فً المٌادٌن السابقة و تة واألخرى، حتى ٌسترجع بٌن الفٌن اللغوٌة

تلمٌذه على  األستاذفً ذهن التلمٌذ، كما ٌتخلل هذا المٌدان شرح المصطلحات، فٌحث 

االعتماد للقوامٌس والمعاجم للخروج من حواف الكتاب، وٌتعلم االكتشاف والبحث عن 

ثم تطبٌق فوري ٌكون عبارة عن استثمار للوقت المعلومة بمفرده، ٌختم الدرس بقٌمة، 

 التلمٌذ لما تبقى من الوقت واستثمار المكتسبات. إشغال
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 : إلٌهاالنتائج المتوصل  أهمالبد لنا من وقفة ختامٌة نستنتج فٌها  األخٌروفً 

تتعدد أسالٌب التعلم والتعلٌم، وتتطور تبعا لتطور حال البٌئة المعاصرة، ولحاقا 

بركب التقدم التكنولوجً، لذا وجد االهتمام بالمتعلم وجعله محور العملٌة التعلمٌة  التعلٌمٌة 

تعلم  كأسلوبالوحٌد للنظام التعلمً ، واعتماد النظام التعلم النشط  أو األساسًومخرج 

 هو المتعلم وما ٌقوم به من أنشطة . األساسًمحور تركٌزه 

تدخل تحت التعلم النشط استراتٌجٌات عدة أهمها التعلم التعاونً، الذي ٌعتبر طرٌقة  

شاركون بقدر متساو فً العمل ، وٌد فٌها التالمٌذ على بعضهم البعضجماعٌة للتعلم ، ٌعتم

 ، وٌكون كل تلمٌذ مسوؤال عن عمله الخاص، مبتعدا، عن الكسل واالتكالٌة .

، عملٌه وقوف شخص ) المعلم (  التقلٌديها ملم تعد عملٌة التعلم كما كانت فً مفهو 

علٌم إلى آفاق أرحب تحول التأمام مجموعة من األشخاص ) الطلبة ( وتلقٌنهم أٌاما، إنما 

لإلنتاج  ، تضع المتعلم مركزا للعملٌة التعلٌمٌة وتهٌؤ له المناخ وأوسع من ذلك

، هذا ما ٌساعد على رفع مستوى التحصٌل األكادٌمً وتذكر المعارف  لفترات واالستكشاف

طوٌلة، وزٌادة الدافعٌة الداخلٌة وزٌادة الحافز الذاتً لدى المتعلمٌن، كما تعزٌز التفاعل 

 . اإلبداعٌةتالمٌذ وتنمٌة قدراتهم بٌن ال االٌجابً 

ومنها ما هو فنً،   إداريٌواجه التعلم التعاونً بعض  الصعوبات، منها ما هو   

قص وذلك ألن المدارس أو المعاهد أو الجامعات لم تجهز أساسا لهذا النوع من التعلم، ون

 دون تطبٌق التعلم التعاونً بفعالٌة . قد ٌكون عائقا ٌحول اإلمكانٌات

تبقى الجزائر فً خط التماس تتفرج على ما ٌحدث فً العالم كان ال بد من حتى ال  

تجوٌد العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة من أجل رفع المردود التربوي،  ودفع المتعلمٌن إلى ولوج 

عالم االكتشاف والبحث والتحلٌل والتعلٌل واكتساب المهارات والكفاٌات التً تؤهلهم لذلك، 

ر من أجل تحقٌق ذلك المقاربة بالكفاٌات كأساس لبناء مناهج تعلٌمٌة جدٌدة فتبنت الجزائ

تأخذ بعٌن االعتبار تكوٌن الفرد الكفء الذي ٌعتمد علٌه فً رفع التحدي وبناء وطن الغد 

 من أساتذة وتالمٌذ، سمٌت هذه المناهج بالجٌل الثانً .
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درسة فً كل المستوٌات التعلٌمٌة لقد كانت والزالت التربٌة والتعلٌم الغاٌة العلٌا للم 

 ولكونها ترتبط بمسار مستمر وعالم دائم التطور .

المنهاج التعلٌمً هو بنٌة مستجمة لمجموعة من العناصر المنظمة فً نسق ترتبطها 

العالقات التكامل المحددة بوضوح، ٌعتمد فً بنائه ، الشمولٌة، االنسجام، قابلٌة االنجاز، 

 والوجاهة.

نهاج من : مالمح التخرج، مصفوفة الموارد المعرفٌة، القٌم والكفاءات ٌتكون الم 

 العرضٌة والمحاور المشتركة، جدول البرنامج السنوي، الوضعٌات التعلمٌة، التقوٌم .

اعتمدت مناهج الجٌل الثانً المقاربة النصٌة التً تعمل  على تماسك الجمل المشكلة 

اءة والكتابة على أساس هذه القواعد فً حركات للنص والتدرج النصً بحٌث ٌتم فعل القر

حلزونٌة، وكذا المقاربة بالكفاءات التً تقوم على استرجاع التلمٌذ  لمعلوماته السابقة قصد 

ربطها بمكتسباته الجدٌدة وحفظها فً ذاكرته الطوٌلة، وإدماجها إلنتاج النص الشفوي أو 

 المكتوب .

لمٌذ من اكتساب المعارف عن طرٌق الحفظ تهدف مناهج الجٌل الثانً إلى نقل الت 

 واالسترجاع إلى التحلٌل والتفكٌر وإبداء الرأي .

أعدت كتب الجٌل الثانً فً سرٌة تامة، األمر الذي منع الخبراء من مراجعتها وتصحٌحها 

قبل طرحها للمدارس ، مما سبب فوضى عارمة فً المٌدان التربوي ، ولما وجد فٌها من 

 دثت جدال واسعا بٌن الباحثٌن التربوٌٌن وأصحاب القطاع .أخطاء وهفوات أح

 

 وفً األخٌر نسأل هللا التوفٌق وتعمٌم الفائدة                                              
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 القرآن الكرٌم

 المصادر : 

ـ سعٌد علواش، معجم المصطلحات األدبٌة المعاصرة، تقدٌم وعرض وترجمة دار الكتاب  

 م . 1887ه /  1344، 1اللبنانً، بٌروت، ط

 م. 1881، مارس 6ـ جبران مسعود، الرائد، دار العلم للمالٌٌن ، ط  

 .1444الجزء السادس والخامس، دار الصادر، بٌروت، لبنان، ـ ابن منظور، لسان العرب، 

 م .1874ـ عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربً، 

، 1ـ الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، كتاب العٌن، الجزء األول، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط 
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ٌجٌات التدرٌس المقدمة و استراتٌجٌات التعلم و انماط حمٌد حسن شاهٌن، استراتـ عبد ال
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(، دار األداءسهٌلة محسن كاظم الفتالوي: كفاٌات التدرٌس )المفهوم و التدرٌب و  -

 ،د.ت. األردنالشروق للنشر و التوزٌع ، عمان ، 

 .1888؟ الجزائر باألهدافخٌر الدٌن هنً، لماذا ندرس  -

و طرائق التدرٌس فً التربٌة البدنٌة الرٌاضٌة ، دٌوان  أسالٌبعطا هللا احمد :  -

 .1445المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر 

"عبد الرحمان عبد الهاشمً"،"علً حسن الدٌلمً"،استراتٌجٌات حدٌثة فً فن التدرٌس  -

 .1،1447،دار الشروق للنشر و التوزٌع، ط

فٌق احمد مرعً، طرائق التدرٌس العامة، دار المسٌرة للنشر و التوزٌع و الطباعة، تو -

 م.1444ه/1314، 1ط



دار المصرٌة  لعربً فً ضوء االتجاهات الحدٌثة،، تدرٌس النحو اظبٌة سعٌد السلٌطً -

 .م1441ه/1312، 1، طاللبنانٌة

 م.1448ً ،، التعلم التعاون األشولخالد مطهر العدوانً ، عبد الرزاق  -

المدرسة الجزائرٌة ، الدٌوان الوطنً  اكذافًٌ روجٌرس ، المقاربة بالكفاءات ، -

 م.1445للمطبوعات المدرسٌة الجزائرٌة ،

، عن استراتٌجٌات معاصرة فً تعلٌم الرٌاضٌات و تعلمها، خاص لمقرر احمد السٌد -

 طرق تدرٌس الرٌاضٌات.

مسٌرة للنشر و التوزٌع ، دار الاالجتماعٌةطرائق تدرٌس الدراسات : فخري رشٌد خضر -

 م.1411، 1، طو الطباعة

، ط األردن، العصف الذهنً و حل المشكالت ،دار الٌازوري العلمٌة ،ٌحٌى محمد بنهان -

 م.1447العربٌة ،

 ،اإلٌمان، دار العلم و طرائق التدرٌس ألحدث، المرشد المعاصر نعمان عبد السمٌع سولً -

 د.س.ط. ،1دسوق ،ط

ً التدرٌس و البحث و حل المشكالت، دار : النموذج االستقصائً فأبو زٌنةفرٌد كمال  -

 .م1411، 1ط ،وائل

، دار الثقافة للنشر و تجاهات الحدٌثة فً تدرٌس العلومعاذرة : اال أبوسناء محمد  -

 م(.1411ه/1322) ،1ط التوزٌع،

، رؤٌة لتنمٌة المجتمع المعرفةأفاق التعلٌم الجٌد فً مجتمع : صالح الدٌن عرفة محمود -

، 1هرة، ط، القاو التوزٌع جامعة حلوان، عال الكتب للنشرتقدمه، كلٌة التربٌة  العربً و

 م(. 1444ه، 1314)

 .1443، 1ط ،بهجت محمد : التعلم االستراتٌجً، عالم الكتب، القاهرة رفعت محمود -

، عالم لطرق التعلٌم و التعلم، استراتٌجٌات التدرٌس ن رؤٌة معاصرة حسن حسٌن زٌتون -

 م.1444، 1القاهرة، ط، الكتب

، استراتٌجٌات حدٌثة فً فن التدرٌس و التقوٌم، آخرونشرٌف العبٌدي و  إبراهٌمهانً  -

 م.1445، 1، طاألردنعالم الكتب الحدٌث للنشر و التوزٌع، اربد، 



للنشر و التوزٌع و ، التعلم فً مجموعات، دار المسٌرة آخرونعفانة و  إسماعٌلعزو  -

 م(.1447ه/1317) ،1الطباعة، ط

 م.1415اللجنة الوطنٌة للمناهج  -أولى سنة  –لٌم المتوسط عمن الت األولمنهاج الطور  -

التعلٌم االبتدائً وفق النصوص  لمرحلةجً محمد صالح حتربوبً، الدلٌل البٌداغو -

  و التوزٌع، عٌن ملٌلة، الجزائر. المرجعٌة و المناهج الرسمٌة، دار الهدى للطباعة و النشر

 م.1442محمد مكسً: دٌداكتٌك الكفاٌات، مطبعة النجاح الجدٌدة، الدار البٌضاء، المغرب  -

لوصٌف، مرجعٌة الكفاءات المهنٌة للمدرس)مطابقة مع مناهج الجٌل الجدٌد(،  هللاعبد  -
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 علمً، ترجمة: ملكة ابٌض، د، س، ط.ث الماثٌو جٌدٌر، منهجٌة البح -

 : المدونات

، عٍٍ انًهح، يذرسح تٕدرٌسٍح 19انتزتٍح ٔ انتعهٍى، و يفتشٍّ يطٌٕح صادرج عٍ -1

 يسعٕد، عٍٍ يهح.

 )َذٔج خارخٍح( انًماطعح انزاتعح، يستغاَى. فاْى حثٍة، لزاءج فً يُاْح اندٍم انثاًَ -2

اتتذائً، يذٌزٌح انتعهٍى  األٔنىانهغح انعزتٍح نهسُح  انٕثٍمح انًزافمح نًُٓاج يادج -3

 ، انهدُح انٕطٍُح نهًُاْح.األساسً

يصذرْا انًزكز انٕطًُ نهٕثائك انتزتٌٕح، خٌٕهٍح  إعاليٍحَافذج عهى انتزتٍح، َشزج  -4

 و.2005
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انًكتثح  (2014ٌٍَٕٕ 27يٓذي خاتز:يمال عٍ شثكح انطالب انفهسطٍٍُح ) -2

 االنكتزٍَٔح.
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2. http://www.almualem.net/saboora/showphread.php:28558. 

3. http://ar.m.wikipedia.org. 
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