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"وقل ربي زدني علما " 

صدق هللا العظیم

:قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

من طرق الجنة، وإن المالئكة لتضع اطریقبھ من سلك طریق یطلب فیھ علما سلك هللا" 

لھ من في السموات، ومن في األرض، ال یستغفر أجنحتھا رضا لطالب العلم، وإن العالم

الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر لیلة البدر على سائر جوفوالحیتان في 

األنبیاء، وإن األنبیاء لم یورثوا دینارا، وال درھما ورثو العلم، ورثةالكواكب، و إن العلماء 

".وافرفمن أخذه أخذ بخط 

رواه أبو داوود

صلى هللا علیھ وسلمصدق رسول هللا



....العبارات مھما نطقت و عبراتتكفيال....

.......وال تكفي الكتابة مھما كتبت ورسمت....

..ولن تكفي اإلشارات مھما أشرت ولمحت....

:وقلیل كل القلة أن بادرت بإھداء ثمرة ھذا الجھد إلى

اآلخرةمن عطف علي ورباني ومن ینبوع حنانھ سقاني، إلى من علمني أن الدنیا إھمال و-

) .أبـي(أعمال 

في الوجود، ینبوع الرحمة و الحنان أمي الحبیبة التي ربتني و أنارت إلى أعظم امرأة-

.ا هللا ليافاھا هللا و أدامھدربي و أعانتني بالصلوات و الدعوات ع

.صغیرا و كبیرا كل بأسسھ زادھم هللا عزا و شرف) أسرتي(شجرة العز التي أنتمي إلیھا -

.المعرفة ورفقا، الدرب، أساتذتي وزمالئي حبا ووفاءمنھل-

......أھدیھ......و إلیكم جمیعا......منكم جمیعا.....

مني ثالثة یدي ولساني وما كان شكري وفیا بجمیلكم ولكنني حاولت بالشكر إفادتكم النعماء

.المحجباوالضمیر



أسھب لي من لي من أسبابھ و

.دراستيإكمالوفضلھ وأمكنني من إحسانھ

إكبار ووال یسعني في فاتحة ھذا البحث إال أن أقدم تحیة احترام وتقدیر، تحیة إجالل 

لمعلم ونعم الموجھ، نعم االذي كان لي بن عائشة حسینألستاذي الفاضل، الدكتور 

.دیدةسالرائھآالقیمة، والثریة وتوجیھاتھ بنصائحھ

خرا للبحث العلمي ذنبراسا وأدامھ هللا وبارك فیھ ووفقھ وسدد خطاه وجعلھ 

.والجامعة الجزائریة

و یدفعني واجب الوفاء أن أسجل بالغ الشكر إلى الھیئة التدریسیة في قسم اللغة 

من وقت عمیق شكري إلیھم لما وفرو لي بالجمیل أسدي ناالعربیة، أساتذة ومؤطرین وعرفا

.وجھد كبیرین فلھم جزیل الشكر واالمتنان

عمال المكتبات وإلى والشكر موصول إلى الزمالء طلبة قسم اللغة العربیة وآدابھا، 

رى بصیص إنجاز ھذه المذكرة لتلي ید العون من قریب أو بعید، وساعدني في كل من مدّ 

.النور وشعاع الحیاة

جزى هللا الجمیع خیر الجزاء



أ

:ةـــــــمقدم

هللا علیھ وسلم الذي أرسلھ هللا تعالى بأعظم المعجزات فحوى أصناف العلوم والخبرات 

:وعلى آلھ وصحبھ النجوم الزاھرات أما بعد

الحیاة، فالحیاة تعلم والتعلم حیاة، ذلك أن اإلنسان عد التعلم من أھم األسس التي تقوم علیھا ی

خالل حیاتھ من المھد إلى اللحد، یحاول باستمرار التأقلم مع محیطھ وحل المشاكل التي 

، وبھذا یتعلم في كل لحظة من لحظات حیاتھ، إذ أن اإلنسان ال یمكنھ العیش تواجھھ

، وإال ینقضي ولھذا فالتعلم عملیة ومواجھة صعوبة الحیاة ومقتضیاتھا إال بالتعلم الدائم

.فھي عملیة بناء وتجدید للمعرفة والخبرةمستمرة باستمرار الحیاة 

لكن التعلم ال یأتي من عدم بل ال بد للمتعلم من مصدر یستمد منھ المعرفة، وأساس یرتكز 

والتي یھدف علیھ بنائھ الفكري أال وھو التعلیم، فالتعلیم ھو تلك العملیة التي یقوم بھا المعلم

من خاللھا إلى إحداث تغیرات عقلیة، نفسیة وجسمیة لدى التالمیذ، وذلك قصد تنمیة 

شخصیاتھم، بجمیع أبعادھا وذلك عن طریق تلقینھم مجموعة من المعارف والحقائق 

والمفاھیم والمھارات المختلفة وإكسابھم العدید من السلوكات واالتجاھات والقیم االجتماعیة 

.واألخالقیة

لغة الخطاب التربوي بین التعلیم والتعلم تعلیمیة أمام ووفقا لھذا ارتأیت أن أحط رحالي 
محاولة الولوج إلى ماھیة التعلیم والتعلم وأھمیتھما القراءة في المرحلة االبتدائیة نموذجا

بكل ما تحملھ من جمالیات وفنیات تأثیریة، ولعل اختیار ھذا یرجع إلى وإلى عالم القراءة 

وھو نابع باألساس في حبي لمھنة التدریس والتعلیم وكذا اھتمامي : أولھا ذاتيافعین د

یتعلق بالتركیز على أسباب عزوف المتعلمین : الثاني موضوعيبالقراءة وتعلیمھا لألطفال و

لمعلمون واألساتذة وخصوصا اث یشتكي حیالتعلم، عن القراءة في مراحل متقدمة من

، وبما أن ضعف القراءة أو القراءة وجل انعدامھا عند الطلبةالجامعیون من ضعف نسبة 

العزوف عنھا ال یأتي من العدم وإنما من المراحل االبتدائیة ارتأیت من خالل تعلیمیة 

القراءة في المرحلة االبتدائیة لما لھا من أھمیة في بناء وتأسیس ملكة القراءة عند الطفل، 



ب

ءة واإلطالع ویحفز لذلك عن طریق تقدیم القصص فمنذ الصغر ینمي عند الطفل حب القرا

.والروایات

مفتاح التعلم والتطور إن ھذا الموضوع كان محل اھتمام الكثیر من الدارسین ألنھ یعتبر 

: والرقي، ومن ذلك یسعى لتحقیق األھداف التالیة

.التعرف على التعلیم والتعلم بصفة عامة- 1

.ومبادئھالتعرف على أنواع التعلیم وشروط التعلم- 2

.التعرف على القراءة وأھمیتھا وكیف تدرس في المرحلة االبتدائیة- 3

:اإلشكالیة المطروحة

وھل ھناك واستراتجیاتھ؟ وما ھو التعلم وشروطھ؟ ھما ھو التعلیم؟ وما ھي طرائق-
وما ھي شروطھا ؟ وما ھي القراءة وأنواعھا؟ فرق بین عملیتي التعلیم والتعلم

؟وطرائقھا

وبناء على ھذه اإلشكالیات المطروحة تدرج ھا البحث وفق خطوات علمیة، وخطة منھجیة -

: تمثلت فیما یلي

.مقدمة ویلیھا مدخل وثالثة فصول-

الذي جاء تحت عنوان الخطاب التربوي ودوره في العملیة التعلیمیة عدة المدخلعالج -

میة، والفرق بین عملیة التعلیم مفھوم الخطاب، عناصر العملیة التعلی: نقاط ھامة منھا

.والتعلم

حیث تم في التعلیم أھمیتھ وطرائقھ الذي كان مرسوما بعنوان : األولالفصلثم انتقلت إلى 

التعلیم، أنواعھ، وطرائقھ، أھمیة المعلم والمتعلم في : ھذا الفصل ذكر جملة من النقاط أھمھا

.عملیة التعلیم

تناولنا فیھ ماھیة التعلم، شروطھ، ومبادئھشروطھالتعلم: فإنھ قد وسم بـالثانيالفصلأما 

.مبادئھ وطرائقھ

، وقد جعلت تعلیمیة القراءة في المرحلة االبتدائیةكان بعنوان الفصل الثالث وفیما یخص 

: مدار الحدیث فیھ عن تعلیمیة القراءة، وتناولت ھذه المادة من جانبین



ج

إلى مادة القراءة من خالل استعراض لمفھومھا وأھمیتھا، أھدافھا تطرقت فیھ: جانب نظري

.وأنواعھا

دراسة میدانیة خصصتھا لمادة القراءة في المرحلة االبتدائیة، وھي دراسة : جانب تطبیقي

وفقا ) القراءة(تقف على مدى تطبیق ما أوردناه في القسم النظري في تعلیم ھذه المادة 

، وقد تم ذلك بحضوري لبعض حصص القراءة، مع تقدیم دیثةلألسالیب البیداغوجیة الح

مجموعة من االستبیانات تثمن العمل وتقف عند النتائج المستخلصة، وختمت الفصل بتقدیم 

من نصوص القراءة للسنة الرابعة، لتكون مجسدة مذكرة نموذجیة مقترحة لدرس مختار 

.لكل ما تم تقدیمھ وإیضاحھ

بخاتمة فیھا مجموعة من العناصر والنتائج التي توصلت إلیھا بعون هللا ثم أنھیت ھذا البحث 

.وتوفیقھ

والتحلیليالوصفيالمنھج: وفیما یخص المنھج فقد اعتمدت في ھذه الدراسة على منھجین
وأنواعھما والقراءة وأھدافھا فأخذت المنھج الوصفي أثناء تناولي لمفھوم التعلیم والتعلم 

ل والثاني وفي الجانب النظري للفصل الثالث، أما المنھج التحلیلي وھذا في الفصل األو

من خالل تحلیل النتائج المتوصل إلیھا من فكان یقتصر على الجانب التطبیقي وتجلى ذلك 

.خالل زیارتي للمدرسة االبتدائیة

ومن طبیعة األمور أن كل بحث ال یخلو من الصعوبات ومن بین ھذه الصعوبات التي 

توفر المراجع الغزیر في میدان نشاط -شساعة الموضوع وكثرة اآلراء حولھ -واجھتني، 

القراءة مع تكرار المعلومات وعدم االبتكار في طرحھا مما یشكل بعض التعب في محاولة 

.العراقیل المیدانیة من خالل تقدیم استبیانات للمعلمین لإلجابة عنھا-األخذ باألھم منھا 

عصام نور -: ومن أھم المراجع المستعملة في ھذا البحث نذكر منھا على سبیل المثال

عبد الفتاح –، سیكولوجیة التعلم والتعلیم سامي محمد ملحم–سریة، سیكولوجیة التعلم 

جمیل طارق عبد المجید، –حسن البجة، أسالیب تدریس مھارات اللغة العربیة وآدابھا 

.اءة والكتابةإعداد الطفل العربي للقر



د

وفي األخیر أشیر إلى أن بحثي ھذا ما ھو إال جمع لمختلف الجھود والدراسات التي تناولت 

ھذا الموضوع، أما دوري فاقتصر على ترتیب تلك األفكار والربط بینھا مع بعض 

.التحلیالت

المتواصلة وفي الختام، أقدم الشكر الجزیل إلى أساتذتي الكرام، في توجیھاتھم وإرشاداتھم 

وكل من ساھم في دعم ھذا البحث وحثني على االستمرار رغم العقبات، وعلى رأسھم 

الذي شرفني بإشرافھ على ھذه المذكرة، والذي أمّد لي " بن عائشة حسین"الدكتور الفاضل

ید العون، ولم یبخل علیا بتوجیھاتھ السدیدة وأفكاره الصائبة، والتي أسھمت بشكل كبیر في 

.ا البحثإنجاز ھذ
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تباینت الدراسات حول مفھوم الخطاب وتشعبت اآلراء حولھ وصار من الصعب : تمھید

تمییز مفھوم عن آخر مما جعل القارئ یتنبھ وسط كمیة ھائلة من النظریات واألفكار 

وقد حوتھ العدید من الحقول النظریة والنقدیة وعلم ، غیرھاالفلسفیة واالجتماعیة واألدبیة و

واتخذتھ ،جعلتھ ركنا رئیسا ضمن مقدراتھاو، والفلسفة وحقول أخرىالنفس واللسانیات 

عناوین لفروع علمیة مختلفة وقد استعمل الخطاب بصورة واسعة في تحلیل النصوص 

.األدبیة والنصوص غیر األدبیة

:مفھوم الخطاب- 1

ھو الخطاب ) ب، ط، خ(في رحاب اللغة ووقوفا عند لسانھا العربي نجد مادة << :لغة

:قال اللیث، والمخاطبة مراجعة الكالم وقد خاطبھ بالكالم مخاطبة وخطابا وھما یتخاطبان

إن الخطبة مصدر الخطیب ال یجوز إال على وجھ واحد وھو أن الخطبة اسم للكالم الذي 

الخطبة مثل الرسالة التي لھا :وفي التھذیب...،فیوضع موضع المصدر، یتكلم بھ الخطیب

(1).>>أول وآخر

ناء على ھذا القول نرى أن ابن منظور لم یغفل عن خاصیة التفاعل في إنتاج الخطاب ب-

فالخطاب عنده ھو مرادف للكالم ومؤداه المشاركة بین متكلم وسامع فیتمثل المعنى اللغوي 

عنده اقتصار على ما ھو منطوق أثناء التحاور أما في حالة الكتابة فیقتصر )ب،ط،خ(لمادة 

خطابي إجراءكما تشیر داللة الخطاب إلى عملیة التواصل فیحیل كل ، على معنى الرسالة

.على عناصر تواصلیة عدیدة تتم في المخاطبة وسیاق الخطاب ومقاصده

إفھام ، كالم الذي یقصد بھ اإلفھامال<< نھ أوجاء معنى الخطاب في كتاب الكلیات -

فإنھ ال یسمى ، والكالم الذي ال یقصد بھ إفھام المستمع، المستمع من ھو أھل للفھم

(2).>>خطابا

.361، ص 1997، 2، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط)خطب(، مادة 1ج.ابن منظور، لسان العرب، م(1)
الكفوي، الكلیات، معجم المصطلحات والفروق اللغویة، تح عدنان درویش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بیروت، (2)
.419، ص1992، 1ط
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كما ھو ، نرى أن الخطاب في اللغة العربیة  یكون بین اثنین قصد تأثیر األول في اآلخر-

ذكر شروطا ناصر الخطاب وعالكفويلذلك حدد ، نشاط تواصلي یتم بین متكلم ومخاطب

فالبد من توفیر نیة اإلفھام لدى المخاطب إلیصال ، زمة لكل عنصر من عناصرهأل

والخطاب یجب أن یكون مما تواضع الناس علیھ أما المخاطب فیكون مستعدا لفھم ، الرسالة

.ومستجیبا لھا، الرسالة

من خالل ھذین التعریفین البن منظور والكفوي یتضح أن كالھما اعتبر الخطاب ھو كالم -

.یكون بین متكلم ومستمع أي بین مخاطبین وتشیر داللتھ إلى عملیة التواصل

:المفھوم االصطالحي للخطاب

في الثقافة العربیة لیس باألمر السھل حیث یتبین من خالل )الخطاب(ن مدلول مصطلح إ

قراء ومطالعة بعض التأویالت والتعابیر إن علماء األصول كان لھم فضال السبق في است

المقصود ،فالخطاب ھو اللفظ المتواضع علیھ<<وضعھا االصطالحي )خطاب(منح كلمة

(1).>>بھ إفھام من ھو متھیئ لفھمھ 

فیتطلب لكل خطاب وجود متكلم ومستمع تجمع بینھما عالقة تفاعل فالمبلغ حریص على -

والخطاب كذلك ھو مشھد <<اإلفھام والمتلقي یشترط فیھ االنتباه واالستعداد لتلقي الخطاب 

القیم والمقوالت التي تجسدھا ھذه ، مقروء أو مكتوب من وجھة نظر المعتقدات

(2).>>المعتقدات

ن خالل ھذا التعریف أن الخطاب ھو ما أخذ من المعتقدات السابقة من مقوالت یتبین م-

ویتم ، وإقناعھ بھا، وقیم وأخالق وعادات فھو رسالة من مرسل إلى مستقبل للتأثیر علیھ

.شفویة ومكتوبة ومسموعة ومرئیة، التواصل بوسائل متعددة

، 2003، 1اآلمدي، األحكام في أصول األحكام، تح، عبد الرازق عفیفي، دار الصمیعي للنشر والتوزیع، الریاض، ط(1)
.18ص
.21، ص 2010-1431، 1صائص اللغة العربیة، دار األمان، الرباط، طالخطاب وخ،أحمد المتوكل(2)
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إِنَّ َھَذا أَِخي لَُھ ِتْسٌع َوِتْسُعونَ َنْعَجًة <<:فقال تعالى)خطاب(وتعدد في القرآن الكریم لفظ -

ِني ِفي اْلِخَطابِ  (1).>>َولَِي َنْعَجٌة َواِحَدة ٌَفَقال َأَْكِفْلِنیَھا َوَعزَّ

(2).>>جاءني بحجاج  لم أقدر أن أورد علیھ ما أورده بھ<<ومعناه في تفسیر الرازي-

ْحَمِن َربِّ <<:كما ورد بصیغة خطابا في قولھ تعالى- َماَوات واألرض وَما َبْیَنُھَما الرَّ السَّ

(3).>>ال َیْملُِكوَن ِمْنُھ ِخَطاًبا

الطریقة التي یقدم بھا المادة الحكائیة في ھو<<:سعید یقطینویعرف الخطاب عند -

الروایة وقد تكون المادة الحكائیة واحدة لكن ما یتغیر ھو الخطاب في محاولة كتابتھا 

(4).>>ونظمھا 

أي أن الخطاب ھو ما یدور من حكایات تبین شخصیات وقد یكون موضوع المادة -

.الحكائیة واحدة لكنھا تتغیر من شخص إلى آخر أثناء كتابتھما

نھ ذلك الكالم الذي یكون بین متكلم ومستمع تجمع بینھما أومن جملة ما قلناه عن الخطاب 

ادر لنا في أذھاننا مجموعة من األسئلة عالقة تفاعل وتواصل ومن خالل ھذا التعریف تب

واالستفسارات عن أنواعھ وخصائصھ فكیف یكون الخطاب؟ وھل للخطاب خصائص 

:وأنواع؟ و فیما تتمثل ھذه الخصائص واألنواع؟ ولإلجابة عن ھذه األسئلة تطرقنا إلى

.23سورة ص، اآلیة (1)
، 1992، 2فخر الدین الرازي، المحصول في علم أصول الفقھ، تح، طھ جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط(2)
.409، ص 1ج
.37سورة النبأ، اآلیة (3)
.07، ص 1989، 1سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط(4)
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:الخطابأنواع- 2

أیضا أنواعھ وأشكالھ مثلما تعددت معاني الخطاب وتنوعت مناھج تحلیلھ تعددت -

أنواع كثیرة نظرا لتعدد المواضیع التي تحتاج الخطب واإلقناع في عصر صیغ فللخطاب

فال یمكن التأثیر في الرأي العام بسھولة كما ، فیھ العلم والمناقشة  ھما الصفتان السائدتان

ن أنواع كبر ومأراء الناس وإقناعھم بشكل آلذا تعددت أنواعھ للتأثیر في ، كان من قبل

الخطاب ، والخطاب الدینيالخطاب الثقافي، الخطاب السیاسي، الخطاب الفلسفي:الخطاب
وداخل الخطاب األدبي یمكن أن نقول الخطاب الروائي الخطاب األدبي، التربوي

ھذا األساس ورد الخطاب بتعریفات متنوعة بوصفھ فعال ىوعل، والمسرحي والشعري

.من سماتھ األصلیةیجمع بین القول والعمل وھذا 

: ومن ھذه األنواع الخطاب التربوي وخصائصھ-

:مفھوم الخطاب التربوي- 1

ھو الكالم الذي یدور حول التربیة وأوضاعھا وقضایاھا ومشكالتھا ونصوصھا سواء << 

ھذا الكالم كالما شفویا أم كالما مكتوبا وسواء كان ھذا الكالم تعبیر عن فكر علمي منظم أم 

(1).>>مرسال عاماكالما 

:نستنتجبناء على ذلك -

إن الخطاب التربوي كالم موجھ قد یكون شفویا أو مكتوبا وھدفھ بناء شخصیة شاملة - 1

.وغایتھ المصلحة العامة

.نھ المادة الخطابیة التي تشكلھا الملحوظات التي تم إنتاجھا من قبل المتلقي والمستمعأ- 2

.یمتاز الخطاب التربوي بعالقة حواریة- 3

، 29، العدد 2002ني عبود، طبیعة الخطاب التربوي السائد ومشكالتھ، إسالمیة المعرفة، بیروت، لبنان، مجلة عبد الغ(1)
. 48ص 
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:خصائص الخطاب التربوي- 2

.الشمول، حیث تصل شمولیتھ الجمیع<<)1

.التأثیر في المتلقي وإقناعھ بما یرمي إلیھ)2

.أن یكون حجاجي یمیل إلیھ المتلقي بما یحتویھ من منافع)3

المقارنة والتعریف اعتماده على األسالیب اللغویة المتداولة والطرق االستداللیة في )4

.والتماثل والسرد والوصف

التنوع وذلك باالنتقال من طریقة إلى أخرى عند عرض الجوانب المختلفة للموضوع )5

.الواحد

.                                                                         تغییر العناصر اللغویة وعدم تكرارھا في الموضوع الواحد)6

(1).>>بالوضوح و البساطة والواقعیة بعید عن الخیال تمییزه)7

: مفھوم العملیة التعلیمیة- 3

یقصد بالعملیة التعلیمیة اإلجراءات والنشاطات التي تحدث داخل الفصل الدراسي <<

یجابیة فھي إوالتي تھدف إلى إكساب المتعلمین معرفة نظریة أو مھارة عملیة أو اتجاھات

من المدخالت والمعالجة ومخرجات فالمدخالت ھم المتعلمین والمعالجة نظام معرفي یتكون 

ھي العملیة التنسیقیة لتنظیم المعلومات و فھمھا و تفسیرھا و إیجاد العالقة بینھما وربطھما 

(2).>>علمینأما المخرجات فتتمثل في إخراج طلبة أكفاء مت، بالمعلومات السابقة

التعلیمیة ھي النشاط الذي یكون داخل الفصل والذي لیة موبناء على ذلك یتضح أن الع-

فالمعلم ھو من یقدم ، یكون بین المعلم والمتعلم من خالل تبادل المعارف والخبرات بتنظم

المادة والمعرفة للمتعلم والمتعلم یحسن تنظیم وتنسیق ھذه المعارف والمعلومات وبذلك 

.لب كفئیصل المتعلم إلى ھدفھ الذي یسعى لتحقیقھ ویصبح طا

.16مجلة عبد الغني عبود، المرجع السابق، ص (1)
لبصیص، التدریس العملي والفني الشفاف بمقاربة الكفاءات واألھداف، دار التنویر للنشر والتوزیع، الجزائر، خالد (2)

.131، ص 2004
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العملیة التعلیمیة 

مدخالت            معالجة            المخرجات 

تخریجعملیة تنسیقیة             طالب العلم     

طلبة أكفاء الھدف منھا 

تنظیم المعلومات

التعلمیة تسعى إلى تحقیق أھداف مخطط لھا لدى المعلمین من كذلك العملیة التعلیمیة وو<<

وتتمثل ھذه األھداف في إحداث ، خالل تنفیذ عدد من اإلجراءات المنظمة والمخطط لھا جیدا

لتمثل في اكتسابھم المعارف والخبرات المتعلمین، التغییرات المرغوب فیھا في سلوك 

وتطویر قدراتھم العقلیة وتنمیة الجوانب االنفعالیة واالجتماعیة لدیھم وتطویر مھاراتھم بما 

األمر الذي یسھم في تنمیة ، یمكنھم من تحقیق التكیف الفعال والقدرة على اإلنتاج والعطاء

(1).>>وتطویرھامجتمعاتھم والحفاظ على بقائھا واستمرارھا

یتبین أن العملیة التعلیمیة التعلمیة تسعى دائما إلى تحقیق مجموعة من األھداف بحیث -

جل الوصول إلى أتعمل على تطویر مستوى التالمیذ وتنمیة قدراتھم العلمیة والمعرفیة من 

من والوصول بھا لألفضل، نتائج جیدة ومبھرة تمكنھم من تنمیة مجتمعاتھم والحفاظ علیھا

.حیث التطور واالزدھار

:مكونات العملیة التعلیمیة- 4

تتضمن العملیة التعلیمیة مجموعة من العناصر والمھمات التي تقوم فیھا بینھا عالقات -

تفاعلیة بحیث تشكل في النھایة نظاما تربویا متكامال للوصول إلى تحقیق أھداف المنظومة 

یسایر ركب التطور العلمي والثقافي قادرا على خدمة ، وكذلك لتھیأ جیال متعلما، التربویة

.مجتمعھ وطامحا إلى مستقبل زاھر مملوء باالنجازات والنجاحات

عماد عبد الرحیم الزغول، شاكر عقلة المحامید، سیكولوجیة التدریس الصفي، دار المسیرة للنشر والتوزیع، األردن، (1)
.83، ص 2007، 1ط
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.المتعلم والمنھاج، ین ھذه العناصر المعلممن ب

:المعلم- 1

لیمیة والتعلمیة وتلعب الخصائص المعرفیة عنصرا أساسیا مھما في العملیة التیعتبر ع<< 

حد المدخالت أیة ھذه العملیة باعتبارھا تشكل لالتي یتمیز بھا دورا بارزا في فعاواالنفعالیة 

التربویة المھمة التي تؤثر بشكل أو بآخر في الناتج ألتحصیلي على كل المستویات المختلفة 

.عاطفیة، من معرفة نفسیة وأدائیة وانفعالیة

فعالیة واقتدار وھو المعلم الذي یكرس والمعلم الناتج ھو المعلم القادر على أداء دوره بكل 

(1).>>فرص تعلیمیة أكثر مالئمة للتالمیذ

:من خالل ذلك یتضح-

.لعملیة التعلیمیة وھو عنصر أساسيأن المعلم ھو أول عناصر ا-)1(

المعلم ھو المسیطر على أجواء الصف الدراسي والمسؤول األول عما یحدث في -)2(

.داخلھ

دوافع الطالب ویساعدھم على تشكیل اتجاھاتھم من خالل أسالیبھ ھو الذي یحرك -)3(

.التعلیمیة المختلفة

.ھو العامل األساسي في مدى تقدم وفاعلیة عملیة التعلیم داخل الصف-)4(

:  المتعلم- 2

، الغایة والوسیلة لعملیة التربیةالتربویة فھو العملیة التعلیمیة وإن المتعلم ھو محور <<

یجب أن یكون بؤرة اھتمام المصمم والمنقذ للمنھاج على حد سواء فالمتعلم ھو ومن ھنا 

جلھ تنشا أفھو الذي من ، المحور األول والھدف األخیر من كل عملیات التربیة والتعلیم

المدرسة وتجھز بكافة اإلمكانات فال بد أن كل ھذه الجھود الضخمة التي تبذل في شتى 

.456، ص 2001، 1ملحم، سیكولوجیة التعلم والتعلیم، دار المسیرة للنشر والتوزیع، األردن، طسامي محمد (1)
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، روحھجسمھ  ، ھا ھدف یتمثل في تكوین عقلھبد أن یكون لال، المجاالت لصالح المتعلم

(1).>>واتجاھاتھ ، معارفھ

فھو ، بناء على ھذا التعریف أرى أن المتعلم ھو ركن ھام وأساسي في العملیة التعلیمیة-

ولھذا تسعى عملیات التربیة ، المستھدف وھو المحور الرئیسي الذي تدور حولھ ھذه العملیة

جل وضع ما یتالءم مع التالمیذ من مناھج وطرائق لكي أاإلمكانات من الجھود وإلى تكثیف 

. الخ...نستطیع العمل على تكوینھ في مختلف الجوانب جسمیا وروحیا وعقلیا 

:المنھج- 3

وھو مصطلح التیني األصل ، اج مصطلح عام یعني الطریق الواضحالمنھج أو المنھ<< 

curriculumالتي یتبعھا الفرد لتحقیق ھدف محدد والمنھج Méthodeیعني الطریقة 

مصطلح شائع في مجال التعلیم حیث یشیر إلى وثائق الرسالة التعلیمیة التي تقدمھا 

(2).>>مؤسسات التعلیم لطالبھا كي تحقق من خاللھم أھداف محددة

لكن ، دب التربويأو المنھج الدراسي مصطلح لھ تعریفات عدیدة في األ، والمنھج التعلیمي-

حدھما محدود یعرف المنھج التعلیمي بأنھ خطة أ:معظم ھذه التعریفات تجمع على معنیین

كسابھا للمتعلم في صف دراسي أو مرحلة إشاملة لمجموعة خبرات تعلیمیة تعلمیة یتم 

أما المعنى اآلخر وھو األكثر شموال ، دراسیة محددة داخل جدران مؤسسة تعلیمیة نظامیة

بأنھ وثائق مكتوبة تضم خطة شاملة متكاملة :اعا حیث یعرف المنھج الدراسيواتس

یتلقاھا المتعلم ، المعرفیة والمھاریة والوجدانیة، لمجموعة متنوعة من خبرات التعلیم والتعلم

في صف دراسي أو مرحلة دراسیة محددة داخل أو خارج جدران المؤسسات التعلیمیة 

.النظامیة

، دراسات معمقة في علم االجتماع، جامعة قسنطینة، 1محمد برغوثي، دراسة الوضع المدرسي لطالب الثانویة، ج(1)
.16، ص 1984-1985

.13، المنصورة عامر للطباعة والنشر، ص 1998التدریس، محمد السید علي، مصطلحات في المناھج وطرق (2)
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منظومة تضم عدة عناصر ومكونات مترابطة متفاعلة تحقق أھداف والمنھج ھو << -

وطرق ، المحتوى، األھداف:وتتكون منظومة المنھج من ستة عناصر ھي، تعلیمیة محددة

حیث یؤثر كل عنصر منھما ، األنشطة المصاحبة والتقویم، الوسائل التعلیمیة، التدریس

(1).>>ویتأثر بباقي العناصر

ھو جمیع الخبرات التربویة التي تقدمھا :ریف یتضح أن المنھجمن جملة ھذه التعا-

المدرسة إلى التالمیذ داخل الفصل أو خارجھ وفق أھداف محددة وتحت قیادة سلیمة لتساعد 

.االجتماعیة والنفسیة، على تحقیق النمو الشامل من جمیع النواحي الجسمیة والعقلیة

تتضمنھا المدرسة والھیئة أو المؤسسة تحت إشراف إذن ھو كل الخبرات التربویة التي -

.ورقابة وتوجیھ

:ومن خالل ذلك نستنتج أن العملیة التعلیمیة تتطور على ثالثة أقطاب رئیسیة-

.المنھج-3المتعلم-2المعلم- 1

یعتبر المعلم القطب الھام من بین ھذه الثالثیة باعتباره ھمزة وصل بین التالمیذ -)1

كما یعتبر المعلم والمدرس والمكون والمربي والمبادر ، داخل الصف الدراسيالمعرفة و

باالتصال في القسم مما یساھم في تنشئة التالمیذ لكي یمكنھم من التكیف والتالؤم مع 

.معطیات البیئة االجتماعیة

ربي ما المتعلم فمن اجلھ تقوم العملیة التربویة فھو المتعلم والمتكون والمتلقي والمتأ-)2

فمن خالل التالمیذ یمكن اختیار المحتوى الدراسي حسب ما یتناسب ومستواه وخصائص 

.     المعلومات بشكل فعالحتى یتمكن من استیعاب، نموه وطبیعة شخصیتھ

مع ھذین العنصرین تتشكل عملیة اتصال وتفاعل من جھة والمعرفة من جھة أخرى -)3

والتي تعتبر الرابط األساسي بینھما والقاسم المشترك الذي یسعى من خالل كل منھما إلى 

.14، صالسابقالمرجع محمد السید علي، (1)
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تحقیق األھداف البیداغوجیة المسطرة ولتحقیق ھذه األھداف وجب توفیر مناخ مالئم یتسم 

.   الموحد والجاد بین المعلم والتالمیذبالنشاط والتواصل والعمل 

مكونات العملیة التعلیمیة- 

:تعلمعالقة التعلیم بال- 5

یولد اإلنسان عاجزا في القدرة على مواجھة مطالب الحیاة المادیة من أكل وشرب << 

نھ في حاجة إلى أن یغذي أرعایة تكاد تستغرق ثلث عمره كما وحركة فھو في حاجة إلى 

وذلك عن طریق اكتسابھ نصیبھ من الثقافة حتى تبرع إنسانیتھ ، فطرتھ ویزیدھا كماال وثراء

وتنضج وتزدھر فالبد إذن من االكتساب والتعلم حتى یطرأ ، یةمن ثنایا طبیعتھ الحیوان

.التقدم والرقي

، فرد سواء التحق بالمدارس أو لم یلتحقلالتعلم یحدث لك، وكل فرد قادر على التعلمو-

بل المدرسة ھي التي توجھ ، ولیس معنى ذلك إن المدارس لیست لھا أھمیة في عملیة التعلم

لیتعلم فقد یتعلم أمور ضارة بھ وبغیره أنھشفإذا ترك الفرد و، یحالمتعلم إلى الطریق الصح

ىأوفوقد یبذل جھدا كبیرا في تعلم شيء بسیط كان من الممكن تعلمھ بطریقة أسرع و

بالغرض إذا تم عن طریق المدرسة التي تنظم لھ المعلومات وتمكنھ من تجاري العلماء 

.والخبراء السابقین

المتعلم       المعلم      

المنھج     
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وإذا كان التعلم یتم في داخل ، الفرد للمضي قدما على در التعلمویستھدف التعلیم إعداد-

األسرة وفي خارجھا و في داخل المدرسة أو خارجھا وفي كل مكان فان التعلیم ھو داخل 

(1).>>المدرسة والمعاھد والجامعات

نستنتج من خالل ذلك أن التعلم ھو سلوك شخصي یقوم بھ الفرد لكسب المعلومات -

والخبرات والمعرفة فیستطیع من خاللھا أداء عمل ما فالمتعلم ھنا ھدفھ التعلم وذلك عن 

طریق البحث عن األدوات المناسبة التي تحقق المعلومات من خالل المدارس والمعاھد 

بحیث تعتبر المدارس ھي الموجھ ، األدوات التعلیمیةوالكتب واالنترنت وغیرھا من 

ن التعلم بدون المدارس قد یتعلم أشیاء ضارة والمرشد إلي الطریق الصواب والصحیح أل

.لذلك ال یتحقق التعلم إال من خالل التعلیم أي أن التعلم لھ عالقة وطیدة بعملیة التعلیم

:الفرق بین التعلیم والتعلم- 1

م الجید ضروري إلحداث التغیرات المرغوب عند المتعلمین وإن ذلك إن التعلی<< - 1

المتعلم على التعلم بینما التعلم ھو الھدف یب المناسبة للتعلیم والتي تحث یتطلب اختیار األسال

.النھائي لعملیة التعلیم المخطط

بقدر الجھد إن التعلم عملیة افتراضیة بعكس التعلیم ألننا نفترض حدوثھا داخل المتعلم - 2

الذي یبذلھ المتعلم بغرض إحداث التغییر المرغوب فیھ في الناحیة الفكریة أو االنفعالیة 

المھاریة أي أن التعلم عملیة داخلیة تحصل داخل الفرد المتعلم بینما التعلیم عملیة خارجیة 

تحصل وفق تخطیط منظم لھ مسبقا لتحقیق أھداف محددة تقصد إحداث تلك التغیرات 

غوب فیھا لدى المتعلم وقد تتحقق تلك األھداف ویحدث التعلیم المنشود وقد ال تتحقق المر

.كلھا أو بعضھا رغم القیام بعملیة التعلیم

.133حسین عبد الحمید أحمد رشوان، العلم والتعلیم والمعلم من منظور علم االجتماع، ص (1)
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وھنا یمكن القول بان التعلیم قد یتم ولكن ال یحدث التعلیم ویكون التعلیم بذلك عقیما لیس -

سالیب التعلیمیة أثناء بالمعلم واختیار األلھ اثر على التعلم وذلك لعدة عوامل منھا ما یتعلق 

منھا ما یرجع للمتعلم وبیئتھ وللبیئة المدرسیة وإمكاناتھا أو البیئة المحلیة تدریسھ و

(1).>>وإمكاناتھا

إن التعلیم قد یتم من خالل وجود المتعلم في مواقف بینیة أو حیاتیة تواجھ المتعلم << - 3

التعلم الذي یحصل داخل الفرد لیس بالضرورة ولید عملیة أثناء حیاتھ الیومیة وبھذا فان 

التعلیم المخطط لھا والتي تتم بالمدارس النظامیة الشكلیة ولذلك یجب توجیھ المتعلم 

لالستفادة من المواقف الحیاتیة الیومیة بصفة مستمرة طوال حیاتھ للتعلم منھما ویعتبر ھذا 

باختیار األسالیب المناسبة لتوجیھ المتعلم للتعلم من المتطلبات الضروریة لتربیة الفرد وذلك 

ذاتیا لو من خالل التوجیھ المباشر من خالل مواقف الحیاة التي یواجھھا المعلم طیلة 

(2).>>حیاتھ

:بناء على ما سبق نستنتج-

:الفرق واضح بین عملیة التعلیم والتعلم من خالل ما یليأن

.والتعلیم وسیلة لتحقیق ھذه الغایةالتعلم ھدفھ ھو تحقیق غایة معینة -1

التعلم مجھود شخصي و نشاط ذاتي یصدر عن المتعلم نفسھ وقد یكون كذلك بمعونة من -2

.المعلم وإرشاده أما التعلیم فھو مجھود شخصي لمعونة شخص على التعلم

ھ إن التعلیم بالنھایة ھو مشروع إنساني ھدفھ تمكین المتعلم من تغییر سلوكھ وإدراك-3

مھارة جدیدة وتوسیع مداركھ وأیضا نرى أن عملیة التعلم عملیة مستمرة مدى حیاة الفرد 

نھ استمراریة مضبوطة بخطة زمنیة أإن كان یتصف باالستمراریة إال بعكس التعلیم الذي و

.محدودة

.76، ص 1425، 2طأبو رزق حلیمة علي، مدخل إلى التربیة، دار النشر والتوزیع، جدة، السعودیة، (1)
.65، ص 1430، 1دعمس مصطفى نمر، تكنولوجیا التعلم وحوسبة التعلیم، دار غیداء، عمان، ط(2)
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:األولالمبحث
ماھیة التعلیم و أنماطھ

: مفھوم التعلیم- 1

لغة- 1

اصطالحا- 2

:أنواع التعلیم وأنماطھ-)2
.التعلیم النظامي- ا/2

.التعلیم التلقائي-ب/2

.التعلیم الرسمي- ج/2

.التعلیم الذاتي-د/2

.التعلیم التفاعلي والعقد التشاوري-ه/2

.التعلیم المبرمج- و/2
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ماھیة التعلیم وأنماطھ: المبحث األول
:مفھوم التعلیم-)1

التعلیم لغة كما ورد في لسان العرب البن منظور یشتق من علم بالشيء <<:لغة- 1

،ھ یتعلمھا ومن معانیھجعل، تعلیما وعالماالصنعة وعلمھ العلم و،أحاطھ وأدركھ

(1)>>عنى عرفتھ وخبرتھلشيء بمعلمت ا، وأتقنھ، م األمر وتعلمھعل:فیقال>>اإلتقان<<

حة ن حقائق معرفیة عبر الوسائل المتابمعنى أن التعلیم ھو جملة ما یكتسبھ الفرد م-

.                                                                              للتعلیم

تواصلي یھدف إلى إثارة دافعیة المتعلم وتسھیل التعلم ھو نشاط <<:اصطالحا - 2

ویتضمن مجموعة من النشاطات والقرارات التي یتخذھا المعلم أو الطالب في الموقف 

علم التي نھ علم یھتم بدراسة طرق التعلیم وتقنیاتھ وبأشكال تنظم مواقف التأكما ، التعلیمي

وأالتعلیم أیضا تصمیم مقصود دة وشوجل تحقیق األھداف المنأیتفاعل معھا الطلبة من 

ھندسة للموقف التعلیمي بطریقة ما بحیث یؤدي ذلك إلى تعلم أو إدارة التعلم التي یشرف 

.علیھا المدرس

والتعلیم ھو توفیر الشروط المادیة و النفسیة التي تساعد المتعلم على التفاعل النشط مع -

ارف والمھارات والمعواكتساب الخبرة عناصر البیئة التعلیمیة في الموقف التعلیمي 

(2).>>واالتجاھات والقیم التي یحتاج إلیھا المتعلم وتناسبھ وذلك بأبسط الطرق الممكنة

بناء على ھذا یتضح أن عملیة التعلیم ھي ذلك العملیة التي یوجد فیھا متعلم في موقف -

و معارف ومھارات واتجاھات الستعداد العقلي و النفسي الكتساب خبراتاتعلیمي لدیھ 

وقیم تتناسب وقدراتھ واستعداداتھ من خالل وجوده في بیئة تعلیمیة تتضمن محتوى تعلیمیا 

.ومعلما ووسائل تعلیمیة لألھداف التربویة المنشودة

.115ص 1997، 2، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط)علم(، مادة 1ابن منظور، لسان العرب، مج(1)
، 1توفیق أحمد مرعي، محمد محمود الحیالة، طرائق تدریس العامة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط(2)

.22-21ص 2005-1425
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ھو ترتیب وتنظیم للمعلومات إلنتاج (عة المعارف التربویةوسوالتعلیم كما تعرفھ مو-

انتقال المعرفة من مصدر إلى مستقبل ونسمي ھذه العملیة   التعلم ویتطلب ذلك 

(1).>>باالتصال

یتبین لي من خالل ھذا التعریف أن التعلیم المؤثر یعتمد على مواقف ومعرفة متجددة -

صال فعالة بین أطراف العملیة التعلیمیة وللحصول على تعلیم فعال یستوجب تحقیق عملیة ات

ة والتكنولوجیة من العوامل المھمة في زیادة فعالیة عملیة لیمیویمكن أن تكون الوسائل التع

.االتصال 

:أنواع التعلیم وأنماطھ-)2

:یمكن تقسیم التعلیم حسب الموسوعة العربیة العالمیة إلى ثالثة أنواع-

:التعلیم النظامي-)ا/2
ھو ذلك التعلیم الذي یتلقاه المتعلمون في المدرسة و غالب ما یعرف بالتعلیم المدرسي <<

: یتمیز ھذا النوع ب 

.....ھیئة للتدریس ,مؤسسات للتعلیم تدار من طرف إدارة مركزیة و مسؤؤلین -

(2).>>وتقییم للمتعلمین من طرف المعلمینمراقبة-

ویقیم المعلمون ، لوقت المحددإلى المؤسسة التعلیمیة بانتظام وفي ایاتيأنإذن فعلى المتعلم 

.الدراسيتحدد في نھایة العام مھم في الدراسة بإجراء امتحانات مدى تحصیل الطالب وتقد

:التعلیم التلقائي- )ب/2

في ، ما یتعلمھ الناس من خالل ممارستھم لحیاتھم الیومیة واحتكاكھم ببیئتھمىیشیر إل-

ساب مھارات بمبادرة شخصیة معتمدین في معلومات أو اكتمحاولة منھم الحصول على 

:ذلك على وسائل مختلفة

)االنترنت، الجرائد، التلفاز، الرادیو(وسائل اإلعالم واالتصال -

(3).>>).......متاحف ، مكتبات(العلمي، اإلرث الثقافي-

.1082، ص 2007، 1مجدي عزیز إبراھیم، موسوعة المعارف التربویة، دار النشر عالم الكتب، القاھرة، ط(1)
.1082المرجع نفسھ، ص (2)

(3) sadek bakouche, 2009 la relation éducation développement, office des publications
universitaire, Alger, p 19.
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إذن التطور الحاصل في تكنولوجیا المعلومات واالتصال أدى إلى خلق منافسة قویة بین -

...برامج، انترنت، ویمكن تعویض المعلم بكتاب جید، ھذا النوع من التعلیم والتعلیم النظامي

:التعلیم غیر الرسمي-د/2

ن إالنظامي فعلى الرغم من أن لھ برامج مخططة ومنظمة كما ھو الحال في التعلیم<<-

وھي موجھة إلى فئة ، ولكن تتبع نفس األھداف التعلیمیة، نضامقل أاإلجراءات المتبعة 

، دروس الدعم، المدارس القرآنیة، كمثال لھذا النوع من التعلیم ھناك محو األمیة، معینة

(1).>>الكشافة 

ككل بل ویساھم وفي خالصة ما قلتھ یتضح أن التعلیم ال یخدم الفرد فقط بل المجتمع -

أیضا في نمو البلد اقتصادیا وھذا ما أدى إلى ظھور دراسات عدیدة لتبیان وقیاس األھمیة 

.االقتصادیة للتعلیم

:                                  وللتعلیم مجموعة من األنماط المختلفة و المتنوعة نذكر منھا ما یلي

:التعلیم الذاتي-د/2
لتعلیم یقوم فیھ المتعلم باختیار األنشطة التعلیمیة وتنفیذھا بھدف ھو نمط من أنماط ا<<

، أو تنمیة مھارة ذات صلة بالمادة الدراسیة أو باھتماماتھ الخاصة، اكتساب معرفة علمیة

وقد یتم ھذا التعلم بصورة فردیة أو في مجموعات تحت إشراف المعلم أو بصورة غیر 

(2).>>مج التعلم عن بعدنظامیة عن طریق التعلیم المبرمج وبرا

:من خالل ھذا یتضح لي-

شاط التعلیمي الذي یقوم بھ المتعلم ویكون مدفوعا برغبتھ الذاتیة یھدف إلى تنمیة لنإن ا-)1

.استعداداتھ وإمكاناتھ وقدراتھ مستجیبا لمیولھ واھتماماتھ

طریق   والتفاعل الناجح مع مجتمعھ عن ، تكاملھایسعى إلى تنمیة شخصیتھ و-)2

.االعتماد على نفسھ والثقة بقدراتھ في عملیة التعلیم والتعلم

(1) sadek bakouche, 2009 relations éducation développent, p 20.
ط، .والتوزیع، األردن، دربیع محمد وطارق عبد الرؤوف عامر، التدریس المصغر، دار الیازوري العلمیة للنشر(2)

.187-186، ص 2008
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:لتشاورياالتعلیم التفاعلي والعقد -ه/2
تشاوري بین المعلم والمتعلم وبین على الحوار التربوي والتفاعل اللقد ركزت التعلیمیة<<

بعلم التالمیذ مع اآلخرین :فیكوتسكياجتماعي ركز علیھ بعدفالتعلم ، المتعلمین أنفسھم

على الوعلى ھذا األساس ندرك أھمیة التحول الذي یجري في تمحور الصف على المتعلم 

بل یعمل على حث التالمیذ على تداول الكالم ثنائیا وفریقیا المعلم الذي لم یعد یتأثر بالكالم

(1).>>وھذا التوجھ حاسم في التعلم یبني معرفتھ من خالل ما یكتشفھ بنفسھ

:إذن

عتمد على التفاعل بین المتعلمین ذي یستخدم في التعلیم والتدریب یھو األسلوب ال-)1

.البعضواألساتذة وكذلك على التفاعل بین الطالب مع بعضھم 

على التعلم بسبب المشاركة ویقوي بقاء المعلومات بشكل كبیر ویزید في مقدار یشجع -)2

.المتعلم

:التعلیم المبرمج- و/2
، إلعداد وقابلة للقیاساالمعالجة المحددة ألحد الموضوعات بخطوات تعلیمیة سابقة ھو<< 

ذلك یتمیز التعلیم المبرمج بأنھ یتعامل مع كل متعلم على حدة ویتقدم كل متعلم وفق بو

ویكون التقدم تدریجیا حیث أن المادة التعلیمیة مرتبة ترتیبا منطقیا من ، سرعتھ الخاصة

.ألصعب السھل إلى ا

ومن ممیزاتھ انھ یتطلب مراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین وإتاحة الفرصة للمعلم -

(2).>>للتعرف على مھارات الطالب بشكل أیسر وأعمق 

جل أن أبناء على ذلك أرى أن التعلیم المبرمج ھو طریقة من طرف التعلیم الفردي من -

أجزاءیسمح بتقسیم المعلومات إلى ، خاصیعلم نفسھ ذاتیا بواسطة برنامج معد بأسلوب

ویتأكد من صحة ، حیث یستجیب لھذا المتعلم تدریجیاب، سلوكیاصغیرة وترتیبھا منطقیا و

.رغوب فیھفي النھایة إلى السلوك الذاتي الماستجاباتھ على كل واحدة منھا حتى یصل 

. 24-23، ص 2006، 1أنطوان طعمة، تعلیمیة اللغة العربیة، دار النھضة العربیة، بیروت، ط(1)
.276، ص 2002، 2توفیق أحمد مرعي ومحمد الحیالة، تغرید التعلیم، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان، ط(2)



التعلیم أھمیتھ وطرائقھالفصل األول                                                         

24

:المبحث الثاني

.المعلم و المتعلم في عملیة التعلیمأھمیة

المعلم وسماتھ المختلفة- أ/1

المتعلم و دوره في عملیة التعلیم-ب/2



التعلیم أھمیتھ وطرائقھالفصل األول                                                         

25

معلم و المتعلم في عملیة التعلیمالأھمیة:المبحث الثاني
:المعلم- 1

وغیرھا إلى ، والمعارف، ونقل الخبرات، ھو الشخص الذي یقوم بعملیة التعلیم<< 

بل یتعداه إلى دور آخر مھم أال وھو ، المعرفة فقطوال یقتصر دوره على نقل ، المتعلمین

(1).>>التربیة الخلقیة والروحیة واالجتماعیة والنفسیة للمتعلمین وتھذیب سلوكھم

فالمعلم الماھر ھو من یصنع الحریة ویعمل على التعاطي من ثقافتھ وتقوى أیدیھ على -

كان ذا كفاءة عملیة وتربویة فإذا ، فھو العامل األساس في التعلم عن الكفاءات، البناء

ستحصل لھ مھارات التعلیم  والنضج واالستقرار ویأخذ بأسباب معرفة المادة التعلیمیة 

.ویستحسن التصرف مع الواقع، المطلوب تعلمھا

داخل ھ المتمیز وضعحكمعلى القیام بالعملیة التعلیمیة بإن المعلم ھو المشرف األول<< 

وكذا احتكاكھ الدائم مع التالمیذ فھو األكثر تأثیرا على ، القسم كونھ من یملك المعرفة

(2).>>ومن ثم اعتبرت فعالیة التعلیم من فعالیاتھ بالدرجة األولى، سلوكاتھم

:استنادا على ھذا التعریف نرى-

المعلم ھو محور العملیة التعلیمیة و ھو الركیزة األولى في التعلیم كونھ من یملك أن-)1

.المعرفة التي سوف تقدم للمتعلمین

، یعتمد نجاح العملیة التعلیمیة في أي نظام تعلیمي على مدى فاعلیة مدخالت ھذا النظام-)2

منشط للعملیة والذي وتمثل مواصفات المعلم احد أھم تلك المدخالت باعتباره العنصر ال

.یتوقف على نشاطھ وفعالیتھ في نجاح العملیة التعلیمیة بأكملھا وبلوغ أھدافھا

:ھناك جملة من التعاریف المحددة لمفھوم المعلمأنونظرا للدور الھام للمعلم نجد -

یةالتنفیذیة التقلیدأداتھالمعلم ھو صانع للتدریس و<<:محمد زیدان حمدانتعریف -

(3).>>الرئیسیة

.67، ص1973ة أحمد القادري، مطبعة جامعة دمشق سوریا، منورمان ماكنزي وآخرون، فن التعلیم وفن التعلم، ترج(1)
ط .، د2007ناصر الدین زیدان، سیكولوجیة المدرس، دراسة وصفیة تحلیلیة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، (2)

.44ص 
.157، ص 1984یوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، محمد زیاد حمدان، قیاس كفایة التدریس، د(3)
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.یتبین لنا من ھذا التعریف أن المعلم لھ دور أساسي وفعال في العملیة التعلیمیة-

تھ أن یحدد نوعیة المادة الدراسیة واتجاھاتھا وتبسیطھا على ایستطیع بخبراتھ و كفاءإذ-

.فكر المتعلم فھو األداة المنفذة للمادة التعلیمیة

عن الجماعة في تربیة ص الذي ینوبالمعلم ھو ذلك الشخ<<:محمد السرغینيف تعری-

أبنائھم و تعلیمھم و ھو موظف من قبل الدولة التي تمثل مصالح الجماعة ویتلقى أجرا نظیر 

(1).>>قیامھ بھذه المھمة 

:التعریفاستنتج من ھذا -
.                                                                                   المعلم ھو الشخص المربي الذي ینوب عن األولیاء في تربیة أبنائھم داخل المدرسةأن-)1

نھ تابع لمصلحة أیسعى لتعلیمھم وتلقینھم المعرفة وھو موظف من قبل الدولة أي -)2

.            الدولة

أن مدرب یحاول بالقوة والمثال والشخصیة <<:یعرف المعلم بأنھ:دمآمحمد سالمة -

التالمیذ یكتسبون العادات واالتجاھات والشكل العام للسلوك المنشود الذي تحقق من أنی

ون في المواقف التي یتعرضون لھا یستند إلیھم وبالتالي یعلمھم من خالل ذلك كیف یتصرف

(2).>>اتھم االجتماعیة والیومیةیحرزون النجاح والتقدم في سلوككیفو

بناء على ھذا التعریف أرى أن المعلم یسعى ویحاول إیصال المعلومة للتالمیذ بأي طریقة -

كانت سواء كانت بالقوة أو فرض الشخصیة أو األسلوب القوي أو البسیط لیمكنھم من عملیة 

االستیعاب للمعرفة وعلیھ أن یستخدم العدید من الوسائل التعلیمیة التي تسھل علیھم عملیة 

.ستیعاب وبذلك یحققون النجاح والتقدم الفھم واال

:نھأذه التعاریف أن ننظر للمعلم على وفي خالصة القول یتضح لي من خالل ھ-

.                 ذلك الشخص الذي یقوم بدوره داخل المؤسسة التعلیمیة من تربیة وتعلیم للتالمیذ-)1

مستوى التالمیذ واألھداف المحققة یقوم بتنسیق وتنظیم الوحدة التعلیمیة لما یتناسب و-)2

. من وراء ھذه العملیة التعلیمیة

.17، ص 1982، 2محمد الطیب العلوي، التربیة واإلدارة المدرسیة الجزائریة، ط(1)
.17ص المرجع نفسھ، (2)
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:سمات المعلم-ب/1

لرئیسي لنجاح العملیة یتفق الكثیر من المربین و الباحتین على أن المعلم ھو المفتاح ا- 

ویقوي ، ن المعلم ھو الذي یھیئ المناخ الذي یقوي ثقة المتعلم بنفسھ أو یدمرهالتربویة أل

أو یغلقھ ونظرا ألھمیة المعلم الذي ، یفتح المجال للتحصیل الجید,روح اإلبداع أو یقتلھا 

تمیز بھا المعلم یعتبر المثل األعلى لكل تلمیذ وجب التعرف والتطرق إلى الخصائص التي ی

.التي تسمح بدورھا بتحقیق األھداف التربویة المرجوة ومن ھذه السماتلكي یكون فعال و

:وتتمثل في ما یلي:الفیزیولوجیةالسمات- 1

:السمات الجسمیة-أ
ضعف في و لھذا فان أي مشكل صحي أو,یشترط في المعلم النشاط و سالمة صحتھ << 

لقول الرسول صلى هللا علیھ التمثیل وامتثاالحد حواسھ قد یعیقھ على األداء الحسن لعملیة أ

(1).>>المؤمن القوي خیر من المؤمن الضعیف :وسلم

من خالل ھذا التعریف ینبغي أن یتمتع المعلم بصحة جیدة فخلو جسمھ من األمراض -

المزمنة أو الخطیرة أمر یساعد كثیرا على تحمل مشاق عملھ و ال غرابة في ذلك فالتدریس 

.مھنة تتطلب جھدا فكریا باإلضافة إلى الجھد البدني

: المظھر العام المناسب -ب
(2).>>على مظھره العام والشخصي ألنھ یعد قدوة لتالمیذهیجب على المعلم أن یحرص <<

یجب أن تكون مالبسھ نظیفة وأنیقة وأن یجبر سلوكھ التالمیذ على احترامھ وأن یبتعد عن -

كما یجب على المدرس أن یكون رزینا وأن یحصل من ، كل ما یجعل التالمیذ یسخرون منھ

.تدریسھ لمادتھ على تقدیر واحترام التالمیذ

: السمات العقلیة- 2
یشترط في المعلم أن یكون واعیا وصارما وذو شخصیة ناضجة وقویة << :الرشد-أ

(3).>>وقادرة على أداء الرسالة التربویة والتعلیمیة

للطباعة محمد خیر هللا وممدوح عبد المنعم الكناني، سیكولوجیة التعلم بین النظریة والتطبیق، دار النھضة العربیة (1)
.157، ص 1998والنشر، بیروت، 

.157المرجع نفسھ، ص (2)
.34، ص2007، 2محمد محمود الحیالة، مھارات التدریس الصفي، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة األردن، ط(3)
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یجب أن یكون المعلم واعیا للشيء الذي یقدمھ عارفا و ملما بھ من كل النواحي حتى -

.ة وواضحةیتمكن من إیصالھ لتالمیذه بطریقة بسیط

ھي من أھم صفات المعلم وذلك أن المعلم یتعامل مع كثیر <<:الذكاء والعقل المرن-ب

من أصناف التالمیذ والجمیع ینتظر منھ االستفادة ومن ھنا فانھ یحتاج إلى ذكاء واسع وعقل 

(1).>>مرن

حیث انھ یجب أن یتوفر للمعلم ذكاء جیدا ألنھ شيء أساسي وجوھري لكي یستطیع -

.التواصل بھ مع تالمیذه و ذلك یساھم في نجاح عملیة التعلیم

:السمات النفسیة واالنفعالیة-3
إن أھم صفة البد أن تتوفر في المعلم ھي الشخصیة المنبسطة المنفتحة غیر االنطوائیة <<

فالنفسیة المحبة المتفائلة غیر الحاسدة والوجھ البشوش لھ األثر في نفوس ، وغیر المعقدة

یجابیة على إلذلك على المعلم أن یتحلى باالتزان النفسي والعاطفي ألنھ لھ أثارا ، التالمیذ

(2).>>المعلم وعلى التالمیذ وعلى حسن التمدرس على حد سواء

:من خالل ھذا التعریف البد أن تتوفر في المعلم-
.الشخصیة القویة التي تتمیز بالبشاشة والحیویة- 1

.واالحتمالالصبر،العدلالحماسة و- 2

.القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب- 3

أن یتحلى باالتزان االنفعالي حتى یتمكن من إشباع حاجات التالمیذ االنفعالیة من خوف - 4

.وغضب وسرور وضیق

:االجتماعیةالسمات - 4
:التفاعل االجتماعي-أ

مجتمع إنساني یقوم على التفاعل ، التعلیم مھنة إنسانیة اجتماعیة فالمجتمع المدرسي<<

االجتماعي بین أعضائھ وتالمیذه ومعلمیھ ومدیریھ ویتفاعل بدوره مع المترددین على 

ي یفرض ھذا الوضع وبالتال،المدرسة من خارجھا كأولیاء األمور وممثلي المجتمع المحلي

. 34، ص السابقمحمد محمود الحیالة، المرجع (1)
، 2000والمعلم، قراءة اجتماعیة ثقافیة، دار الوفاء للنشر والتوزیع، اإلسكندریة، سالمة خمیسي، التربیة والمدرسة (2)
.270ص
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ویشاركھم معرفتھ ،على المعلم بضرورة االتصاف بالتعاون مع زمالئھ في المدرسة

واحترام متبادل مع كافة أفراد المجتمع المدرسي ، والمحافظة على عالقات ایجابیة فعالة

واالتصاف بھذه المھارات االجتماعیة یمكنھ من تذلیل الصعاب ویساعده على اإلسھام في 

(1).>>اخ مدرسي اجتماعي منفتح ومرنصنع من

:التكیف االجتماعي-ب

التكیف االجتماعي أمر یجب أن یتحلى بھ كل فرد واع مدرك أن من المحال أن تقلب <<

األمور سمة من سمات الحیاة وأن ھذا التقلب یستوجب أن یكون الفرد مستعدا قابال  راضیا 

والمعلم العصري ،مع المواقف المستجدةوأن یكون مرن في التعامل ، ألي تغیر یطرأ

المرونة ء مھنیة أو أسریة فلدیھ القدرة والكفء یمتلك قدرة التكیف االجتماعي في حیاتھ سوا

(2).>>والقابلیة للتكیف مع ھذه التغیرات

قدرة المعلم على إقامة عالقات واتصاالت وحوارات : استنتج من خالل ھذین التعریفین-

ي دورھا بفعالیة مع كال من التالمیذ والمعلمین واألولیاء واإلدارة أي اجتماعیة التي تؤد

المیل إلى العمل ، عدم اعتزالھ الناس ومشاركتھ في الحیاة االجتماعیة ومعاملة الناس

.االجتماعي

:االتصاف بالتعزیز االجتماعي والمساندة العقلیة للتالمیذ-ج

ویساعدونھم على االنتماء وأن یكونوا محبوبین إن المعلمین یشجعون تالمیذھم "

أولئك الذین یحترمون تالمیذھم :یعرف المعلمین الذین یشجعون تالمیذھم بأنھم، وناجحین

وقدراتھم ویؤمنون بتلك القدرات العقلیة لكي یساعدوا التالمیذ على المقبولیة كأفراد البد 

.منھم من تقدیر تلك الجھود واإلمكانیات

والحماس وتوقعات كالدفء، التشجیع البد أن یرتبط بخصائص أخرى ھامةھذامن خالل-

وعن طریق التعزیز االجتماعي والمساندة تكون توقعات النجاح في حجم األھداف ، النجاح

(3)."وبالتالي التجاوز السلیم لصعوبات التعلم

نور الھدى عكیشي، المكانة االجتماعیة للمعلم ودورھا في العملیة التربویة، مذكرة ماستر في علم االجتماع التربیة، (1)
. 87، ص 2014- 2013جامعة حمة لخضر، الوادي، الجزائر، 

.88المرجع نفسھ، ص (2)
.89المرجع نفسھ، ص (3)
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:السمات المعرفیة واألخالقیة- 5

:و تتمثل في

:یحتاج المعلم في التربیة إلى خمسة أنواع من المعرفة<<:المعرفة الكافیة-أ
.المعرفة العامة وتتمثل في أسالیب العلوم ومبادئھا- 1

كلما كان ألنھ،المعرفة الخاصة وتتمثل في التمكن في موضوع تعلیمھ أو مادة درسھ- 2

.متمكنا من موضوع تعلیمھ كلما اقبل علیھ تالمیذه

.بتخطیط التعلیم، تشمل المعلومات النظریة الخاصةمعرفة طرق ووسائل تعلیمھ و- 3

مما یمكن المعلم من تحدید الخصائص الفكریة والنفسیة ، معرفة التالمیذ الذین یعلمھم- 4

.واالجتماعیة لتالمیذه

لدیھ درایة بموطن ضعفھ ومواقع قدرتھ العامة في معرفة ذاتھ فالمعلم الفعال- 5

(1).>>تعلیمال

:مما سبق یمكن القول على المعلم-

.التدریسجید طرقیمن مادتھ التعلیمیة التي یقدمھا ویكون متمكنا أن-)1

.الظروف المالئمة لعملیة التعلیم والتعلمأفضلیخلق أن-)2

.بالشيء الصعب الذي ال یستطیع العمل بھیأتيیحسن اختیار الوسائل التعلیمیة وال أن-)3

یكون مدركا أنالفروق الفردیة بین تالمیذه ویحسن معاملتھ لھم كما یجب علیھ مراعاة-)4

.األحسنإلىلممیزاتھ ونقاط الضعف عنده لكي یطور نفسھ 

:على المعلم أن یتسم بمجموعة من اآلداب واألخالق نذكر منھا<<:األخالق الكافیة-ب
.األخالقوالقیم ومكارم بالمبادئااللتزام - 1

.القدرة على الضبط الذاتي والتحكم في النفس- 2

.االلتزام بالعمل والتقید بقوانینھ- 3

.والصبراألمانةالتحلي بالصدق و- 4

(2).>>احترام العدل والمساواة بین التالمیذ- 5

مھنة التعلیم وأدوار المعلم فیھا، شركة الجمھوریة محمد أحمد كریم، فاروق شوقي البوھي، ابتسام مصطفى عثمان، (1)
.44ط، ص .، د2003الحدیثة، مصر، 

.45المرجع نفسھ، ص (2)
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العمل مبادئواحترام األمانةیتصف المعلم بحسن الخلق واحترام أنبناء على ھذا یجب -

.والمحافظة على السالمة الشخصیة لتالمیذهاإلتقانواإلخالصمن حیث 

:وتتمثل في:السمات المھنیة- 6

:یظھر من خالل النقاط التالیة<<:السلوك المھني-أ
.الدافعیة العالیة واالیجابیة- 1

.الجدیة في العمل- 2

(1).>>رو المرونة في التعامل مع الغیابلیةالق- 3

بطریقة سھلة وواضحة وجذابة في األفكاریمتلك المعلم القدرة على عرض أنیجب إذن-

یحسن اختیار الموضوع وصیاغتھ بكیفیة تناسب مدارك المتعلمین وأن، الوقتنفس 

.وقدراتھم و خبراتھم السابقة

:اإلدارة الجیدة للدرس-ب
یتحلى بھا المعلم وتتمثل في أنوالقواعد التي یجب األسسإلىتشیر الدراسات العلمیة <<

:یليما
.في مواعیدهمنضبطایكون المعلم أن- 1

.لدرسھاإلعدادیكون حسن أن- 2

.یصبر على جمیع تالمیذ القسمأن- 3

.یكون واعیا بما یحدث في حجرة الدرسأن- 4

.الجید لھااإلعدادالیومیة وتخطیط وحدات الدروس - 5

ورعایة اھتمامھم ، تحفیز التالمیذ وتسویقھم للتعلم عن الطریق المادي واللفظي- 6

.الضغوط النفسیةأوورغباتھم وتحریرھم من الشعور بالخوف 

.داخل القسمرعایة العالقات اإلنسانیة- 7

.یذ وحل مشكالتھمتعلم التالمإلثراءوالتشاور معھم األموربأولیاءاالتصال - 8

التربویة التي یستعملھا في األنشطةالتحقق من صالحیة وجدوى الطرق والوسائل و- 9

.عملیة التعلم

.46المرجع السابق، ص محمد أحمد كریم، (1)
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العلمي للمعلم ومواكبة التطورات الحاصلة واالعتناء األفقمعارف علمیة لتوسیع - 10

(1).>>بالجانب الجمالي و الذوق الفني

كون لدیھ رغبة في التعلیم سوف یكون المعلم الذي یأنمن خالل ھذه النقاط استنتج -

في مواعیده ویقبل على تالمیذه بحب ودافعیة سوف ینھمك في التعلیم فكرا وسلوكا منضبطا

ما عنده من معرفة لتالمیذه بھدف تطویر قدراتھم و تنمیتھا أفضلوأحسنوسوف یقدم 

.المتطورین في مختلف المجاالتاألمةأجیالوجعلھم من 

.190ط، ص .، د1991الدریج، تحلیل العملیة التعلیمیة، قصر الكتاب، البلیدة، الجزائر، محمد (1)
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:سمات المعلم-)2
.الخصائص الجسمیة-1السمات الفزیولوجیة       -1

.المظھر العام المناسب- 2

.الرشد-1السمات العقلیة           -2

.الذكاء و العقل المرن- 2

الشخصیة المنبسطة المنفتحة غیر                -1السمات النفسیة-3

.و االنفعالیة                        االنطوائیة و غیر المعقدة

المعلم

. التفاعل االجتماعي- 1السمات االجتماعیة       -4

.التكیف االجتماعي- 2

االتصاف بالتعزیز االجتماعي - 3

.المساندة العقلیة للتالمیذو

.المعرفة الكافیة-1السمات المعرفیة           -5

.الكافیةاألخالق-2األخالقیةو 

.السلوك المھني- 1السمات المھنیة         -6

.الجیدة للدرساإلدارة- 2

:عوامل نجاح المعلم في عملیة التعلیمأعظمأنبناء على ھذا المخطط یمكن القول -
لیھا إالتي یسعى األھدافیتمیز بجمیع ھذه الخصائص و السمات حتى یتمكن من تحقیق أن

ویكون بذلك من المعلمین المتمیزین بحبھ لمھنتھ حیث یؤدي وظیفتھ بشكل جید فالمعلم ما لم 

یكن ملما بالمعلومات والخبرات العلمیة والتربویة بشكل صحیح وواضح فلن یؤدي دوره 
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التعلیم فلن أمانةمن ما حملأداءمدفوعا بحب التعلیم ولدیھ رغبة في لم یكنإذاالفاعل و

.یتحمس لمھمتھ و بالتالي لن یكون متمیز بذلك

:المتعلم- أ/2
لیھ عملیة التعلیم لذلك فان التعلیمیة إیعد المتعلم محور العملیة التعلیمیة التي تتوجھ <<

خصائصھ المعرفیة والوجدانیة والفردیة في تبدي عنایة كبرى لھ فتنظر الیھ من خالل 

التعلیم والمراد تحقیقھا فیھ فضال عن أھدافھاتجسید العملیة التعلیمیة وتنظیمھا وتحدید

الكتب واختیار الوسائل تألیفو، مراعاة ھذه الخصائص في بناء المحتویات التعلیمیة

(1).>>التعلیمیة وطرائق التعلیم

في عملیة التعلیم والتعلم وھو الركن الرئیس الذي یسلط علیھ األھمفالمعلم ھو الركن -

سفة التي جلھ ومھما كانت الفلأوتطور وتحسن من ، جلھأفالمناھج نفسھا توضع من ، الضوء

والعقلي والجسمي ، تنصب على النمو النفسيأھدافھان إف، بنیت علیھا تلك المناھج

المستقبل شخصیة ممیزة وخیرة من شخصیات والعاطفي واالجتماعي للطالب لیصبح في 

التي ستلقى على األعباءقادرا على تحمل المسؤولیات و، مجتمعھ وعنصرا فعاال نشطا

التي تساعده على حل األساسیةالتي تمر بھ مالكا للماھارات األحداثكاھلھ متفاعال مع 

.المشكالت مستعدا للتكیف مع الظروف التي یعیشھا

:سمات المتعلم-

من بین السمات التي یجب توفیرھا في المتعلم حتى یكون قادرا على عملیة التعلم والتعلیم -

:یليما

وقدراتھم ، لیة واالنفعالیة واالجتماعیةبمختلف مظاھره البیولوجیة والعقالنضج<< - 1

والتفكیر فالنضج ھو عملیة نمو داخلیة تشمل اإلدراك، العقلیة التي یمتازون بھا ھي االنتباه

یوصل فعلھ إراديجمیع جوانب الكائن الحي ویحدث بكیفیة غیر شعوریة فھو حدث ال 

، النمو االنفعالي، النمو العقلي:النضج الجوانب التالیةھذاالفرد ویمس إرادةبالقوة خارج 
(2).>>النمو االجتماعي، النمو المعرفي

.288ط، ص .، د2002سید إبراھیم الجبار، دراسات في تاریخ الفكر التربوي، دار ھناء للنشر، بیروت، لبنان، (1)
.60، ص1998طبع سنة خیر الدین مني، تقنیات التدریس، قصر الكتاب البلیدة، الجزائر، (2)
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بأھمیة یكون مھیئا نفسیا من طرف العائلة لتقبل وضعھ الجدید من خالل تعریفھ أن<<- 2

.بما یدرسونھإقناعھمواألولیاءوسرد قصص عن تجارب ، دراسةالدراسة وبمكان ال

نمو روح المنافسة والعمل الجماعي واقتراح القوانین والنظام وازدیاد نسبة الحساسیة - 3

.                           ھر مظاھر القیادة والزعامةوتظ، خاصة عند توجیھ النقد لھ

والتعبیر عن ، إقبالھ على تعلم اللغة ألنھا وسیلة التعبیر عن حاجاتھ وأحاسیسھ ومشاعره- 4

والمیل أكثر إلى قراءة قصص الحیوانات والطائرات ، خیاالتھ واتساع دائرة معارفھ

(1).>>وغیرھا

:دوار المتعلمأ-ب/2

:دور المتعلم وفق افتراضات على النحو التاليتحدیدیمكن -

صعوبة ومن األكثرإلىیقوم التلمیذ بالتدریج بالمعرفة وفق مستویات من السھل أن- 1

.الخاصإلىالمجرد ومن العام إلىالمحسوس 

شاملة في أولیةالتي تضم تكوین صورة العدسةعلى صورة أفكارهینظم التلمیذ - 2

المحتوى الذي یعرض لھ واستخدام المقدمة الشاملة وبذل الجھد في استیعاب محتوى 

.المعرفیةبنیتھفي إدماجھاالمعرفة التي یرید التلمیذ استیعابھا و

، تحصیلھاخبرة تعلم یرید ألياألساسیةیتدرب التلمیذ على تحدید المتطلبات التعلیمیة - 3

المتعلم وزیادة ثقتھ بنفسھ إنجاحنحو استیعابھا یسھم في السعيت وتحدید ھذه المتطلباإذ أن

.والتقدم في مستوى تعلمھ

استدخالھا یمیة تساعده على تنظیم المعرفة قبلیتدرب على بناء مخططات مفاھ- 4

.في بنائھ المعرفيإدماجھاو

میة متضمنة عالقات رئیسیة یمیة لتطویر بنیة مفاھییتدرب الطالب على بناء عالقة مفاھ- 5

.التي یتفاعل معھا و التي تقدم لھ وفق تنظیم محدداألفكارو متوسطة و ثانویة ضمن 

تفید في أوللخبرات التي یواجھھا و التي تقدم لھ ھرمیا درجایطور التلمیذ فھما من- 6

.المواقف التعلیمیة التي یتفاعل معھا

.25، ص 2008، 1التعلم النشط، دار المسیرة للنشر، عمان، األردن، ط،كریمان بدیر(1)
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المتضمنة في مجموعة الدروس لألفكارو ملخصاتلخصات داخلیةیتدرب على بناء م- 7

.العالقاتو البنیةتعكس بوضوح 

ة نالمجزاة خالل عملیات المقارلألفكاریتدرب التلمیذ على ممارسة الفھم المتعمق - 8

(1).>>المقابلة

من مألوفةعالقات مشابھة بھدف تنظیم المعرفة بصورة غیر بإجراءیقوم التلمیذ <<- 9

یتدرب التلمیذ على استخدام الوعي أنو إلیھااجل استدخالھا و استرجاعھا عند الحاجة 

.لالستراتجیات المعرفیة

یتدرب على السیر وفق مستویات التفعیل المتضمنة في مواقف التدریس وفق أن- 10

(2).>>المعرفیة المتوفرة لدیھالبنىسرعتھ الخاصة التي تحددھا عادة 

:نستنتجاألدوارھذه من خالل -

للمتعلم دور كبیر في عملیة التعلیم فھو الذي یشارك في تنفیذ التعلم وتحضیر البیئة أن-)1

التعلیمیة بحل المشكالت التي تواجھھ بطریقة عملیة عن طریق وضع الفرضیة وتحلیل 

.من صحة النواتج ومنطقیتھاالتأكدالمعطیات و

.إلیھایكون في حالة بحث مستمرة عن المعرفة ویملك كل الطرق للوصول -)2

غایتھ إلىلل ویقیم النتائج حتى یصل ذكیة ویناقش ویستنتج ویحأسئلةیبادر ویطرح -)3

.وھدفھ

.77ط، ص .، د1998منیر مرسي، المدرسة والتمدرس، عالم الكتب، مصر، محمد (1)
.77المرجع نفسھ، ص (2)
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:المبحث الثالث
طرائق و استراتجیات التعلیم

:طرائق التعلیم-)1
.الطریقة البنیویة- أ/1

.الطریقة التواصلیة-ب/1

.التكاملیةالطریقة -ت/1

.الطریقة المباشرة- ج/1

.طریقة المحاضرة-ه/1

:استراتجیات التعلیم-)2
.األسئلةإستراتجیة- أ/2

.حل المشكالتإستراتجیة-ب/2
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طرائق واستراتجیات التعلیم:المبحث الثالث
:طرائق التعلیم-)1

والخطوات المنظمة والمخطط لھا والتي یستخدمھا المعلم اإلجراءاتھي مجموعة <<

التعلیمیة لألھدافوتنفیذه تحقیقا ، لعملیة التعلیمیة لتوجیھ التدریسوالمدرس في ا

(1).>>ةالمرجو

اإلجراءوالطریقة ھي الوسیلة التواصلیة والتبلیغیة في العملیة التعلیمیة لذلك فھي <<

تكون أنولذلك یجب ، البیداغوجیة لعملیة التعلیماألھدافالعلمي الذي یساعد على تحقیق 

(2).>>الطرائق التعلیمیة قابلة في ذاتھا التطور واالرتقاء

:طرائق التدریس ھيأننالحظ من خالل ھذین التعریفین -

لتفاعل بین الطالب والمعلم بھدف مساعدة المعلم على استخدام أداةأووسیلة أوأسلوب-)1

.تعلم ناجحة لتحقیق الھدف من العملیة التعلیمیةإستراتیجیة

التالمیذ بصورة إلىھي ذلك الفرع من العلم الذي یبحث في كیفیة توصیل المعرفة -)2

.قدراتھم وتحسین مھاراتھم بشكل متوازنإنماءفعالة و

:حدیثي عن بعض طرائق التعلیمتقصر سیو-
:الطریقة البنیویة- أ/1

، ماأللغتھ النسق الطبیعي الذي یكتسب الطفل وفقھ إتباعتحرص ھذه الطریقة على <<

:مراحل ھيأربعلذلك قامت على 

)مھارة السماع(فھم اللغة المنظومة 
)مھارة الكالم(التعبیر الشفوي

)مھارة القراءة(فھم اللغة المكتوبة
)مھارة الكتابة(التعبیر الكتابي

.التركیبیةأبنیتھاوھي ترتكز على وصف شامل للغة المدرسة قصد ضبط -

ط، .دوطارق عبد الرؤوف عامر، التدریس المصغر، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، األردن، محمدربیع (1)
.173، ص 2008

، حقل تعلیمیة اللغات، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر، دراسات في اللسانیات التطبیقیةأحمد حساني، (2)
.50، ص 2000، 1ط
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(1).>>رجالتدأسلوبمراعیة في ذلك ، وتقدیمھا ضمن المواد التعلیمیة-

متأثرایبني الشخص معلوماتھ داخلیا أنالطریقة البنیویة ھي أنوبناء على ذلك یتبین لي -

، المعلومةلكل متعلم طریقة وخصوصیة في فھم أنبالبیئة المحیطة بھ والمجتمع واللغة و

.الكتابةأوالقراءة أوالكالم أوعن طریق مھارة السماع أمافیكتسبھا 

:الطریقة التواصلیة-ب/1
استعمال اللغة استعماال حرا في مواقف حقیقیة واكتفاء المدرس إلىھذه الطریقة تھدف <<

(2).>>قفداخل الفصل للتعبیر عن تلك الموابتھیئة المتعلمین

اصلیة ھدفھا النھائي اكتساب الدارس القدرة على أن الطریقة التویتبین من خالل ھذا -

والنھي والوصف والتقدیر األمرمختلفة كالطلب والترجي وأغراضاستخدام اللغة لتحقیق 

داخل غرفة األفكارویتبادل المعلومات واألسئلةالخ ومن خالل الطریقة التواصلیة نوجھ ...

.الدراسيالصف 

:الطریقة التكاملیة-ت/1
:ھماأساسیینمبدأینتقوم ھذه الطریقة على <<

.التقویمالحفاظ على دور المعلم في التلقین والتوجیھ و- 1

المناشطوالمعلومات اللغویة المكتسبة وتنمیتھا عن طریق التماریناختیار- 2

(3).>>التواصلیة

:ومن خالل ھذا استنتج-
موقف من طریقة تدریسیة في الألكثرالطریقة التكاملیة یقصد بھا استخدام المعلم أن

انتقاال طبیعیا ولیس مفاجئا أخرىإلىتقل المعلم من طریقة التدریسي الواحد یشترط أن ین

.حسبما تتطلبھ خطوات الموقف التعلیمي التدریسي

لمخاطبة المتعلمین ثم الطریقة االستنتاجیة في التمھید اإللقاءالمعلم باستخدام طریقة یبدأأن

.طریقة الحوار والمناقشةإلىللدرس ثم ینتقل 

، 1998، 1كیف تعلم اللغة العربیة لغة حیة، دار الخدمات العامة للنشر والتوزیع، تونس، طمحمد صالح بن عمر، (1)
.10ص 

.11المرجع نفسھ، ص (2)
.12المرجع نفسھ، ص (3)
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:الطریقة المباشرة- ج/1
وھي طریقة تالقي قبوال لدى الكثیرین كونھا مناسبة لتعلیم الحقائق والمھارات <<

جیدا إعداداوتتطلب ، المدرسإبداعتحد من أن لیس لھا سلبیات فھيذا ال یعني ، ھاألساسیة

(1).>>نھا ال تناسب تدریس المھارات العلیاأكما ، ومھارات عالیة في الحدیث

اكتساب التالمیذ إلىالطریقة المباشرة ھي طریقة تھدف أنومن خالل ذلك یتضح لي -

الكتابة باستعمال اللغة المدروسة استعماال أوالقراءة أوفي المحادثة ، قدرة على التفكیر

.في شرح المادة الدراسیةاألم عن استعمال اللغة إبعادو، مباشرا بین المعلم والتالمیذ

ون مشجعة لبعض الطالب ومحبطة وھي طریقة قد تك<< :طریقة المحاضرة-د/1

(2).>>كما أن المادة العلمیة یتم تقدیمھا بأسلوب منطقي ، لآلخرین

طرق التدریس انتشارا فيأكثرھي طریقة المحاضرةأنمن خالل ھذا یتوضح لي -

بحیث یقوم بشرح أساسيمختلف مراحل التعلیم وتتم تلك الطریقة عن طریق المعلم بشكل 

جسده أعضاءالمعلومات الجدیدة شفاھة موظفا طبقات صوتھ وحركات یدیھ للشرح و

.المختلفة

:العربیةیتضح لي من خالل ما تقدم انھ على معلم اللغة 

.من كل الطرائق وتوظیفھا في عملیة لتدریس النصوص التعلیمیةاإلفادة

.التعلم و االكتسابمبدأيالجمع بین 

الحضاري والثقافي السائد في الوطن البیئي واللغة العربیة في عالقة وثیقة بالواقعتدریس 

.العربي الیوم

:استراتجیات التعلیم وتصنیفھا-)2
یقوم بھا معلم الیوم فانھ یستخدم لذلك أنالمتعددة التي یجب األدوارفي ضوء طبیعة <<

سواء كانت ، لمنھج الدراسياأھدافالعدید من استراتجیات التدریس من اجل تحقیق 

غیر ذلك من إلى...اكتشافأویة عقلدراسة أومناقشة أوتوضیحات عملیة أومحاضرة 

أكثرأوأسلوبوقد یستخدم في الموقف التعلیمي ، واستراتجیات التدریسأسالیبطرق و

.41، ص 2006، 1صالح نصیرات، طرق تدریس العربیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، األردن، ط(1)
.43المرجع نفسھ، ص (2)
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اعتباره ولذلك فان المعلم الیوم یمكن ، بما یتفق وطبیعة الموقف التعلیمياألسالیبمن تلك 

(1).>>معدا للتعلم,منظما للتعلم، مثیرا للتعلم

الموقف التعلیمي وبذلك بإدارةمن خالل ھذا یمكن اعتبار المعلم الیوم مدیرا للتعلم یقوم -

إستراتجیةالتعلم ویتم ذلك من خالل تحدید أحداثعملیة التعلیم ھي من أنفانھ یمكن القول 

.ى التعلم بنفسھ وبنجاح تاممناسبة للتدریس تساعد المتعلم عل

:ویمكن تصنیف استراتجیات التعلیم وفق عدة طرق-
تصنیف استراتجیات التدریس وفق من الذي یقوم بتوجیھ التعلم والمحور الذي یدور -)1

:إلىوبذلك نصنف استراتجیات التدریس ، حولھ التعلم

.الفرض العملي، األسئلة، المحاضرة:للتدریس والتعلم محورھا المعلم مثلأسالیب-أ

التعلم، المبرمجالتعلم، البحثیةالطرق، الدراسة المعملیة:محورھا المتعلم مثلأسالیب-ب

.الذاتي

.الخ...الحوار، المناظرات، محورھا المعلم والمتعلم مثل المناقشةأسالیب-ج

.105، ص 2، ط2006أحمد محمد عبد الخالق، مبادئ التعلم، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، (1)

التدریس     

العملیة التعلیمیة

إعداد المعلم أثناء الخدمة إعداد المعلم قبل الخدمة

المصادر األساسیة للتعلیم و التعلم أنشطة تعلیمیة مدرسیة و غیر مدرسیة 

أسالیب التعلیم و استراتیجیاتھ
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تصنیف استراتجیات التعلیم وفق الطریقة التي یحصل بھا المتعلم بتوجیھ من المعلم -)2

:على المعلومات والحقائق مثل

الرئیسي ثم یوجھ المتعلم الى المبدأأوالتدریس المباشر وفیھ یقوم المعلم بعرض المفھوم -أ

في ضوء المفھوم تفسرأنالتعرف على المواقف الجزئیة و الحقائق الجزئیة و التي یمكن 

.ویسمى ھذا باالتجاه االستنباطي القیاسيالمبدأأو

منھا لنتوصلیوجھ المعلم المتعلم باستقراء الجزئیات أنالتدریس غیر المباشر ویعني -ب

.ویسمى ھذا باالتجاه االستقرائي االستداللي، مفاھیم وقوانین ومبادئ رئیسیة كبرىإلى

التدریس المباشر وغیر المباشر معا وتستند على االتجاه االستقرائي واالستنباطي -ج

(1).>>معا

:إستراتجیة األسئلة- أ/2
ھي المدخل للمعرفة خاصة عند دراستھ الظواھر الطبیعیة التي تقوم دراستھا على األسئلة-

لدراسة فیھا تجریب وامالحظة نتائج الأواالستفسار والتساؤل المستمر سواء عند تفسیرھا 

تفق وطبیعة التفكیر وطبیعة منھج البحث تاألسئلةمن خالل ولذا فان تدریس المنھج

:نوعین إلىاألسئلةللظواھر الطبیعیة والبشریة ویمكن تصنیف 

وھي التي تقیس قدرة التالمیذ على التحلیل والتركیب :عالیة التفكیرأسئلة<<-)1

.والتقویم

.التطبیقوھي التي تقیس قدرة التالمیذ على المعرفة والفھم و:منخفضة التفكیرأسئلة-)2

:إلىأیضاكما یصنفھا البعض -

عنھا وجھات نظر متعددة قد تختلف من اإلجابةوتتطلب :اإلجابةمفتوحة أسئلة-)1

المشكالت التي تواجھ المجتمع المصري خالل السنوات الخمس أھممثل ما خرآلشخص 

القادمة؟

صحیحة محددة ومن إجابةعنھا اإلجابةتلك التي تتطلب :اإلجابةمختلفة أسئلة-)2

خالل عام؟األرضكم یدور القمر حول :أمثلتھا

.107أحمد محمد عبد الخالق، مبادئ التعلم، المرجع السابق، ص (1)
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، اإلجابةطویلة األسئلة، اإلجابةقصیرة األسئلة(عدة منھا أنواعاالمغلقةاألسئلةوتتضمن -

(1).>>...المزاوجةأسئلة، التكملةأسئلة، االختبار من متعددأسئلة

:األسئلةأسلوبالتي یجب مراعاتھا عند استخدام األسسوفیما یلي بعض -

.الصحیحةاإلجابةیساعد المعلم المتعلم على معرفة أن<<

عن السؤال اإلجابةفي حالة عدم معرفة التالمیذ أسئلةعدة إلىیجزء السؤال الصعب أن

.الصحیحة بنفسھاإلجابةیجد أینبنفسھ بتبصیره عن كیف و 

تظر حتى یعرف أن ینعن السؤال اإلجابةیسمح بدون حرج للتلمیذ الذي لم یستطیع أن

.الصحیحة من احد زمالئھ و یسمح لھ بان یجیب عن نفس السؤالاإلجابة

.مراعاة طبیعة الموضوع الدراسي و الفروق الفردیة بین التالمیذ

القدرة والمھارة على التعبیر :لاستغالل الفرص التعلیمیة لتنمیة مھارات تعلیمیة مناسبة مث

(2).>>وحسن االستماع 

:حل المشكالتإستراتجیة-ب/2

لحل الموجھةالخطط أویكات یتبع التالمیذ مجموعة من التكناإلستراتجیةفي ھذه <<-

:اإلجراءاتتتكون من مجموعة من الخطوات واإلستراتجیةالمشكلة وھذه 

.و جو النجاحاإلثارةتخلق -أ

.تشجع المتعلم للتواصل لحل المشكلة-ب

.تعلم التالمیذ كیفیة قراءة المشكلة-ج

.تدمج التالمیذ ضمن المشكلة-د

(3).>>مجموعاتأوأزواجتنظیم التالمیذ في -ه

.109أحمد محمد عبد الخالق، المرجع السابق، ص (1)
.109المرجع نفسھ، ص (2)
.110المرجع نفسھ، ص (3)
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:المبحث األول

ماھیة التعلم و شروطھ

مفھوم التعلم- 1

شروط التعلم- 2

الدافع:أ/2

النضج:ب/2

االستقرار:ج/2
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ماھیة التعلم وشروطھ:المبحث األول

Learning:التعلم-)1

باھتمام المفكرون ورجال التربیة التي تحظىم من العملیات األساسیة تعد عملیة التعل- 

، ألن بالتعلم یكتسب الفرد مقومات حیاتھ، وعلماء النفس عامة وعلم النفس التربوي خاصة

ولذا فالتعلم ال یقتصر على التحصیل الدراسي فحسب بل یشتمل التعلم على كل ما یكتسبھ 

.الخ...عادات الفرد من معارف وأفكار واتجاھات ومیول وعواطف ومھارات و

عد التعلم من األمور الھامة في حیاة كل منا ورغم ذلك ال یوجد تعریف محدد جامع وی-

:مانع لھ ومن أھم ھذه التعاریف

نتیجة احتكاكھ بمواقف اإلنسانھو مجموعة من التغیرات التي تحدث في سلوك <<

اإلنسانب السابقة  لدى مختلفة في البیئة التي یعیش فیھا و الخبرات و الممارسات والتجار

نفسھ لما مالئمةواكتسابھ أسالیب سلوكیة جدیدة تساعد على زیادة التكیف مع البیئة و

فمن المعروف أن أي نشاط سلوكي فیما عدا السلوك المنعكس سواء كان ھذا ˓ھا یتطلب

ما لدیھ من خبرات علىیعتمد في حدوثھباطنا غیر منظور إنماأوا وواضحاالسلوك ظاھر

(1).>>ومعارف سبق لھ التدریب علیھا وتعلمھا 

وخالصة القول فإن المعنى من ھذه المقولة أن التعلم ھو عملیة تلقي المعرفة والقیم -

، التعلیم مما قد یؤدي إلى تغیر دائم في السلوكأوالخبراتأووالمھارات من خالل الدراسة 

.ویعید تشكیل بنیة تفكیره العقلیةاإلنسانيیھ الفرد تغیر قابل للقیاس بحیث یعید توج

تغیر ذلك بمكافحة ظرف من یوتطور سلوك یأوالتعلم عملیة بھا ینشأ فعل <<:لكارمیقول -

الحاصل التغیرأوشرط أن تكون خصائص التطور، وممارستھ واالستجابة بھ، الظروف

(2).>>طارئة على الكائن الحيلوغ حاالت بفعل میول فطریة أو ب، غیر قابل للتفسیر

حسین عبد الحمید أحمد رشوان، العلم والتعلیم والمعلم، من منظور علم االجتماع، مؤسسة شباب اإلسكندریة، جامعة (1)
.70ط، ص .، د2006اإلسكندریة، 

.69، ص 1وزو، ط، مقاربة التعلیم والتعلم بالكفاءات، دار األمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزيعسعوس محمد(2)
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التعلم یرتبط بقول وبنشاط وھذا النشاط یحمل صفة أنفي ھذا التعریف ملكاریرى -

أوالفطرة أوعن الوراثة بحیث ال یحمل التطور الناتج˓التطور والتغیر المرتبط باالكتساب

التعلم ھو عملیة نفھذا لیس تعلم فالتطور المقصود ھو التطور الداخلي أل، الحالة الطارئة

داخلیة یتم بواسطتھا تعدیل السلوك وفي ذلك تنمیة الشخصیة  الفرد الذي یصبح قویا ال 

. تضعفھ األحداث والمؤثرات

وھي ذات ،عملیة التعلم متعلقة بالمتعلم نفسھأن:بناءا على ھذین التعریفین یمكن القول-

أي أن عملیة التعلم ھي نتیجة عملیة ، نتیجة لھاأنھاعالقة وطیدة بعملیة التعلیم من حیث 

ونحن نستدل على أن الفرد قد تعلم بعد عملیة التعلیم من قدرتھ على ،التعلیم ومحصلة لھا

.قبل عملیة التعلیمأداؤهالقیام بأداء معین لم یكن یستطیع 

:مشروط التعل-)2

تتم عملیة التعلم بصورة جیدة یجب توافرھا لكيأساسیةیعتمد التعلم على ثالثة شروط - 

:تتم عملیة التعلم بصورة جیدة وھذه الشروط ھيأندونھا ال یمكن وب

ھذه باعإشیسلك سلوكا معینا حتى یستطیع أنإلىوجود الدافع لدى المتعلم یدفعھ -1<< 

.                                                                                                الحاجة

یكون المتعلم على درجة من النضج البدني والعقلي واالنفعالي واالجتماعي أنیجب - 2

.للقیام بممارسة النشاط الالزم للتعلم

(1).>>إلیھیمارس المتعلم نشاطا خاصا یحقق الغرض الذي یود الوصول أن- 3

ط، .، د2006سریة، سیكولوجیة التعلم، مؤسسة شباب الجامعة اإلسكندریة، كلیة األدب، جامعة الزقازیق، عصام نور (1)
.16ص

شروط التعلم                   

النضج   
االستعداد الدافع         
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Motivation:الدافع- أ/2

ھذه الحاجة باعإلشیسلك سلوكا معینا أنإالحاجة كل فرد منا تدفعھ أنالشك <<

والحاجة ، الماء تثیر دافع العطشإلىالطعام تثیر دافع الجوع والحاجة إلىالحاجة :فمثال

إلىمیل تلمیذ نحو لعبة معینة یدفعھا :التعلم فمثالإلىالتقدیر وتحقیق الذات تدفعھ إلى

للتعلم وعلى ھذا یمكن تفسیر الدافع أساسيال یتعلم بدون دافع ولذا فالدافع شرط ألنھتعلمھا 

یئة التي الطاقة الكامنة في الكائن الحي والتي تدفعھ لیسلك سلوكا معینا في الب:على انھ

(1).>>في عملیة التعلماألولاألساسیعیش فیھا ومن ثم تعد 

نفسیة ال نالحظھا أوالدافع ھو عبارة عن حالة داخلیة جسمیة أنمن خالل ھذا یتبین -

مباشرة بل نستنتجھا من االتجاه العام للسلوك الصادر عنھا وتثیر السلوك في ظروف معینة 

.أھدافھغایة معینة و تحقیق إلىو تواصلھ حتى ینتھي 

: تصنیف الدوافع-أ

ھناك نوعان من الدوافع األول منھما دوافع فطریة أولیة فسیولوجیة مثل دافع الجوع -

الخ وھذه الدوافع فطریة أي تظھر لدى الكائن الحي منذ میالده ... والعطش واألمومة 

ا النوع الثاني من الدوافع فیسمى أم,ولكنھا محكومة في إطار ثقافة المجتمع الذي نعیش فیھ

:بالدوافع الثانویة أو االجتماعیة المكتسبة التي یكتسبھا الفرد أثناء التنشئة االجتماعیة مثل

وتحقیق الذات والطموح والرغبة في التفوق وبعض الحاجات األخرى التي السیطرةدوافع 

(2).>>تعبر عن إیذاء النفس

:ستنتج من خالل ھذا أ-

ینشا عن حاجات الجسم ألنھاألولیةمن الدوافع یعتبر من الدوافع األولالنوع أن-)1

.الخاصة بوظائفھ العضویة والفیزیولوجیة

.16عصام نور سریة، المرجع السابق، ص (1)
.17المرجع نفسھ، ص (2)



التعلم شروطھ ومبادئھالفصل الثاني          

49

الدافع الثاني وھي الدوافع الثانویة تنشا نتیجة تفاعل مع البیئة والظروف الحیاتیة التي -)2

.الخ...یعیش فیھا مثل الدافع لالنتماء والدافع للنجاح والدافع للمعرفة

.تنظیما ھرمیا لیوضح ھذه الدوافع ماسلوو لذلك وضع -

الذات                                                                                                                     إلىالحاجة 

اآلخرینتقدیر إلىالحاجة 

االنتماء و الحب إلىالحاجة 

األمنإلىالحاجة 

(1)الحاجات الفسیولوجیة 

في األقلالحاجات إلىاألھمبالحاجات بدأهماسلوأن:خالصة ما فھمتھ من ھذا الھرم-

في الطبیعة ثم اإلنسانالتي تحافظ على بقاء األولیةحیث تمثل القاعدة الحاجات ,األھمیة

.بعد ذلك الحاجات الثانویة الفرعیة التي یكتسبھا الفرد من محیطھ ومجتمعھ

:وظیفة الدوافع-ب

ھو استجابة لما یوجد إنماعشوائیة و اعتباطیةبصورة أبداالسلوك لم یصدرأنال شك -

تشبع أنالتي من شانھا األھدافعرضي یتجھ نحو إذنلدى الفرد من دوافع فالسلوك 

:وظائف الدوافع ما یليأھمحاجات الفرد ومن 

.توازنھإعادةورغباتھ وأھدافھتمد السلوك بالطاقة وتستشیر نشاط الكائن الحي لتحقیق -)1

تعمل الدوافع على توجیھ سلوك الفرد نحو موضوع معین دون سائر الموضوعات -)2

تحضیر أوعین كمراجعة درس دافع متأثیرفمثال عندما یقوم الفرد بقراءة كتاب تحت 

سطحیا إدراكاإالالمتصلة بما یقوم بعملھ وال یدرك غیرھا األجزاءإالموضوع ال ینتبھ 

أوتحدید العمل تحدیدا واضحا عند القیام بالتعلیم فمجرد القراءة أھمیةوھذه الناحیة تؤكد 

.18عصام نور سریة، المرجع السابق، ص (1)



التعلم شروطھ ومبادئھالفصل الثاني          

50

أھدافالتعلم المنتج فھو التعلم الفرضي الموجھ نحو أما، التدریس وسیلة غیر منتجة للتعلیم

(1).>>محددة

الكائن الحي تنشیطللدوافع وظائف متعددة فھي تساعد على أن:وفي خالصة القول یتضح-

، االبتعاد عنھأوفي الموقف التعلیمي وتوجھھ نحو غرض محدد سواء للحصول علیھ 

وھي في حد ذاتھا صفة المكافأةصل على وحینما یصل الفرد على ھذا الغرض یكون قد ح

.السلوك المسؤول عن الحصول علیھا فیتكررنمطلتعزیزیة 

Maturation:النضج-ب/2

األجھزةیقصد بالنضج التغیرات الداخلیة في الكائن الحي ودرجة معینة من النمو تكون <<

(2).>>الداخلیة قادرة على القیام بوظائفھا

:بناء على ھذا یتضح-

.ومھم یحدث للكائن الحيأساسيالنضج ھو شرط -

االنفعالیة الالزمة لحدوث التعلیم أوالجسمیة أوویقصد بھ توفر القدرات الطبیعیة العقلیة -

.وبھذه القدرات یصبح الفرد ناضجا

:وھناك:النضجأنواع

.نضجا بیولوجیا-)1

.نضجا عقلیا-)2

.نضجا انفعالیا و اجتماعیا-)3

.18عصام نور سریة، المرجع السابق، ص (1)
عیسى المصري وطارق عبد الرؤوف محمد، علم النفس المدرسي، مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع، القاھرة، إیھاب(2)
.73، ص 2014، 1ط
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:النضج البیولوجي-)1

الوظیفة ألداءدرجة من النمو تؤھلھ إلىغدة ما أونسیج ما أوعضوا ما أنھو -

تؤدي ومن ثم یمكن اعتبار النضج البیولوجي فطریا في الكائن أنوالمھمة المراد ، المطلوبة

الجزء بمثیرات البیئة المادیة واالجتماعیة وعلیھ فان محاولة تعلم ما قبل نضج تأثرهمع 

.للوقت ویسبب للمتعلم الكثیر من المعاناة والفشلإضاعةالمسؤول عنھ یعتبر 

وكذلك فان تأخیره تعلم مھمة ما بعد النضج الجزء المسؤول عنھا ویعتبر إھدار للوقف -

(1).>>وتعطیل في اكتساب ھمام ومھارات تالیة في سلم التعلم

نرى من خالل ھذا التعریف أن العضو البیولوجي ھو اكتمال عضو من أعضاء ألداء -

وظیفتھ المطلوبة وإن محاولة التعلم بدون نضج ھذا العضو وبدون نموه واكتمالھ سوف 

. یسبب لھ العدید من الصعوبات وإنما ال یستطیع فعل أي شيء بل یضیع وقتھ فقط

:النضج العقلي-)2

ل الفرد إلى المستوى الذي یمكنھ من أداء المھام المطلوبة والعقل ھو ھو أن یصل عق<< 

مفھوم لیس لھ وجود كالمخ والقلب بمعنى انھ مفھوم أو مصطلح أو الفتة تخلع على وظیفة 

من وظائف المخ ذلك العضو البیولوجي الذي یتكون من ملیارات الخالیا العصبیة وتقوم 

د من معارف ومفاھیم و مبادئ وأفكار وما یستخرجھ ھذه الخالیا بتخزین ما یكتسبھ الفر

علیھ أداء عقلیا وعلیھ فان األداء العقلي ھو وظیفة إخراجیة یطلقالفرد من مواقف الحیاة 

لما سبق أن اكتسب و خزن في خالیا المخ و تتسم المخرجات من شخص ما في موقف ما 

علیھا أوصاف مثل أداء مختل أو جاھل أو یخلعأداء عقلي متمیز أو مبتكر وقد بأنھا

(2).>>مجنون 

ا القول عندما یصبح العقل قادر على عمل أي شيء یطلب منھ أو یوجھ إلیھ فان ذیقصد بھ-

األطفال یمكنھم تعلم موضوعات محددة في أعمار محددة ال یمكن مثال أن تقول للطفل في 

.75إیھاب عیسى المصري، المرجع السابق، ص (1)
.75المرجع نفسھ، ص (2)
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ور حول الشمس ألنھ یعیش مرحلة عقلیة الصف الثاني االبتدائي أن األرض كرویة وإنھا تد

تجعلھ ال یدرك إال ما یحسھ بحواسھ ومن ثم فمن الصعوبة علیھ إدراك أو تخیل مثل ھذه 

. المعلومات

:النضج االنفعالي-)3

ھي أن تصل منظومة انفعاالت الفرد كالخوف و الغضب والمحبة والكراھیة والغیرة << 

وفي ثقافة خاصة وذلك في معینةعلمھ وثقافتھ في بیئة إلى المستوى المناسب لعمر الفرد وت

فیھا ینفردضوء مركزه ودوره االجتماعي وكذلك بالظروف الثقافیة والبیئة التي 

(1).>>الفرد

ومن جملة ما استنتجتھ من ھذا التعریف أن النضج االنفعالي وھو وصول الشخص إلى -

مرحلة االستقرار النفسي والقدرة على التحكم بكافة انفعاالتھ وردود فعلھ بصورة تتناسب 

ویظھر ذلك في تصرفاتھ وطرق تعاملھ مع ، مع مستواه الزمني ومع خبراتھ العلمیة

بحیث یكون ھناك موائمة واتفاق ما بین ، لتي یمر بھا یومیاالمواقف الحیاتیة العدیدة ا

.                                                                                                                            استجاباتھ االنفعالیة والمواقف التي نتجت عنھا ھذه االستجابات

:النضج االجتماعي-)4

ھو أن تصل ممارسات الفرد االجتماعیة إلى المستوى المناسب لعمره وتعلمھ وثقافتھ <<

في بیئة معینة وفي ظل ثقافة مجتمعھ أي تتوافق ھذه الممارسات مع المعاییر االجتماعیة 

مركزهبالنسبة للفرد ودوره االجتماعي والتوقعات المنتظرة منھ في ضوء 

(2).>>االجتماعي

: بناء على ھذا التعریف استنتج-

النضج االجتماعي ھو وصول الفرد لمرحلة التكیف والتواصل مع المجتمع المحیط -)1

.بكافة فئاتھ وطبقاتھ

.76إیھاب عیسى المصري وطارق عبد الرؤوف محمد، المرجع السابق، ص (1)
.77نفسھ، ص المرجع (2)
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مع اآلخرین خالیة من التعقید المثبتةتمكنھ ھذه المرحلة من تكوین العالقات االجتماعیة -)2

. والخوف من التعامل معھمالرھبةوالصراعات و

النضج االجتماعي ھو مرحلة یستطیع اإلنسان بعد بلوغھا أن یبني عالقات اجتماعیة -)3

.مع أناس مختلفة و یحافظ علیھا و یدفع بھا اتجاه التطور

:الممارسة- ج/2

إذ أن التعلم ال یتحقق دون ,ھي احد الشروط األساسیة الواجب توافرھا لحدوث التعلم<<

ممارسة االستجابات التي تحقق اكتساب المھارة المطلوب تعلمھا سواء كانت ھذه المھارة 

عقلیة أو لفظیة أو حركیة الن الممارسة تساعد على استمرار االرتباطات بین االستجابات 

(1).>>والمثیرات لفترة أطول بما یؤدي إلى تحقق التعلم

ھي النشاط الذي یقوم بھ المتعلم لتحقیق التعلم إن الممارسة :من خالل ھذا التعریف یتبین-

التلمیذ ال یستطیع أن یتعلم :أو لظھور المخرجات السلوكیة المعبرة عن حدوث التعلم فمثال

الطرح عندما یستمع إلى شرح المعلم و لكنھ ال بد أن یجري بنفسھ عدة عملیات معتمدا على 

.مسائل الطرحفھمھ للمعلم وباستمرار ممارسة التلمیذ لحل 

تستخدم الممارسة في جوانب مختلفة من حیاتنا الیومیة ومن أھمھا المجاالت الثالثة -

:اآلتیة

:المھارة الحركیة-أ

لن یتعلم اإلنسان السباحة أو ركوب الخیل أو قیادة الدراجة أو السیارة بمجرد المالحظة <<

فعلیة ویستحسن أداؤه لھا حتى یصل أو الدرس النظري ولكن یتعلمھا ثم یتقنھا بالممارسة ال

(2).>>إلى حد أعلى معین

.26، ص 2، ط2001أحمد محمد عبد الخالق، مبادئ التعلم، دار المعرف الجامعیة، اإلسكندریة، (1)
.34المرجع نفسھ، ص (2)
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مھمة معینة وتلعب الحواس دورھا في أداءإنھا سلسلة من الحركات التي تنجح في -

عملیة تعلم المھارات الحركیة حیث تنتقل اإلحساسات إلى الدماغ للتحول إلى إدراك وعلیھ 

.                                                             أن یحسن إتقان ھذه الحركات بالممارسة الفعلیة

:  المقررات الدراسیة-ب

شرح المعلم للدرس وتكرار ذلك في تعلم الطالب المقررات الدراسیة ولكن یجب ال یكفي 

أن یعقب الدرس حل تمرینات علیھ ومناقشتھ لھ وتوجیھ أسئلة المقررات الدراسیة ولكن 

یجب أن یعقب الدرس حل تمرینات علیھ و مناقشتھ لھ وتوجیھ أسئلة عنھ و تعیین واجب 

زل ثم تصویب ھذه الحلول ومناقشة األخطاء التي وقع مدرسي یحل الطالب مسائلھ في المن

فیھا الطالب ثم تصویبھا والربط بین الدرس وغیره من الموضوعات ھذا فضال عن كتابة 

أو تلخیص لھ ولیس من السھل استخدام كل ھذه الطرق ، بحث أو تقریر عن موضوع التعلم

مارسة تصلح مع مقررات إن طرق محددة للم، في كل المقررات الدراسیة بطبیعة الحال

فالتكرار والتسمیع ومعرفة المعاني طریقة مناسبة تماما لحفظ القران الكریم ولكنھا ، معینة

(1).>>إذ تتطلب ھذه األخیرة حل التمرینات، طریقة ال یمكن أن تصلح للریاضیات

ددة لذلك فالمعلم الجید ھو من یحسن تقدیم الدرس لتالمیذه باستخدام طرق مختلفة ومتع-

.وذلك لترسیخ المعلومات والمعارف في أذھانھم

:أسالیب التفكیر -ج

كثیرا جدا أنإن تعلم األسلوب العلمي للتفكیر مجال مھم من مجاالت الممارسة والحق <<

ولذلك مثل مئات من حقائق ، من المعلومات التي تعلمناھا تنسى بعد وقت ما من تركنا لھا

ودروس الكیمیاء وتصنیفات النبات أصناف الحیوان وقواعد اللغة الجغرافیا ووقائع التاریخ 

...القومیة ومفردات اللغة األجنبیة

.34أحمد محمد عبد الخالق، مبادئ التعلم، المرجع السابق، ص (1)
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ولكن المدرسة إذا ما نجحت في تعلیمنا األسلوب العلمي للتفكیر فتكون قد ، وغیر ذلك كثیر

ویتحقق ذلك عن طریق الممارسة الفعلیة لھذا األسلوب في مواقف ، نجاحأیمانجحت 

(1).>>مختلفةومقررات

:استنتج أن ھناك العدید من الطرق والمواقف المختلفة لنجاح األسلوب العلمي للتفكیر منھا-

دروس العلوم واألدب المقارن والنقد األدبي ومناقشة المشكالت االجتماعیة وخطایا -)1

.التاریخ المعاصر وصیاغة الدروس على شكل مشكالت

الجانب األكثر أھمیة تشجیع الطالب على اإلدالء برأیھ مما یساعده على النظر العقلي -)2

.المستقبل لألمور

وغنى عن البیان إن األسلوب العلمي للتفكیر الذي یھدف إلى غرسھ لدى المتعلمین -)3

بممارستھم لھ خالل الفصل المدرسي والمقررات الدراسیة یستمل على عدة خطوات كما 

جمع ، وضع عدد من الفروض لحل ھذه المشكلة، تحدید المشكلة، الشعور بالمشكلة:یلي

حدھا مما تؤكده الوقائع أاختبار صحة الفروض الختیار ، بیانات عن ھذه الفروض

.والبیانات

:كیفیة الممارسة

حل ، التلخیص، التسمیع، التكرار:تتخذ الممارسة أشكاال وطرقا مختلفة منھا ما یلي-

:وتعرضھا بشيء من التفصیل في ما یلياألسئلة

:التكرار-أ

تكرار رتیب وثانیھما التكرار :أولھما:إعادة لألداء مرات ومرات والتكرار نوعان<< 

القران والتكرار الرتیب یمكن أن یناسب الحفظ الصم في ، الواعي مع تصویب األخطاء

رى لن ینتج عنھ تحسن في الكریم والشعر مثال ولكن مجرد التكرار الرتیب في مجاالت أخ

.35أحمد محمد عبد الخالق، مبادئ التعلم، المرجع السابق، ص (1)
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ن الفرد ببساطة یمكن أن یكرر الخطأ فیثبت ھذا الخطأ وبعد تصویبھ فیما بعد األداء أل

(1).>>مشكلة غیر ھینة

یتبین أن التكرار ھو المادة شبھ النمطیة دون تغییر ملحوظ في االستیعاب أي دون تغییر -

، تكرار أو نطق كلمات لغة أجنبیة بطریقة خاطئة:في السیاق أو المعنى و مثال عن التكرار

لثاني أو حل تمرین ریاضي عددا كبیرا من المرات بطریقة خاطئة أما التكرار من النوع ا

الواعي مع معرفة نتائجھ وتصویب األخطاء فیھ فھو التكرار المفید الذي یعد ھو التكرارو

.من بین الطرق الجیدة للممارسة

:التسمیع-ب

تعتمد ھذه الطریقة للممارسة على تكرار المادة عددا من المرات ثم تسمیعھا عن طریق << 

ودرجة استیعابھ لھا وذلك ببیان مدى ثبات المادة في ذاكرتھ ، الفرد نفسھ أو شخص آخر

ومن ، ومن الواضح أن التكرار والتسمیع یستمران حتى یتحقق معیار ما لالحتفاظ بالمادة

التعلم الزائد أ، تسمیع ثالث مرات دون خطأ، ھذه المعاییر تسمیع مرة واحدة كاملة دون خط

المادة ن تثبیتأویكون ذلك بالتكرار بعد المعیار األخیر عددا من المرات وینتج عن ذلك 

في ذاكرة الفرد مدة أطول من الزمن وتصلح طریقة التسمیع أكثر مع المادة اللفظیة الصعبة 

وحفظ المقاطع عدیمة المعنى والتعلم الصم ولكن فھم المادة أمر قد ال یتحقق بالتسمیع وحده 

(2).>>والتسمیع اقل فاعلیة في تعلم المادة ذات المعنى

من خالل ھذا أرى أن التسمیع ھو التامین على المعلومات والمعارف ضد النسیان فھو -

.كبرأالوسیلة القویة لتثبیت المعلومات في الذھن وزیادة القدرة على التذكر لفترة 

.20عصام نور سریة، سیكولوجیة التعلم، ص (1)
.36أحمد محمد عبد الخالق، مبادئ التعلم، ص (2)
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:التلخیص-ج

یقوم الفرد في ھذه الطریقة من طرف الممارسة بالتخطیط لوضع خطوط على النقاط << 

والتلخیص طریقة ، الموضوع ثم نقل ھذه الفترات بشكل موجز في أوراق أخرىالمھمة في 

:                                 ذات فائدة واضحة في المادة اللفظیة بشرط أن یتبع ما یلي

. یقوم الفرد بھ بنفسھ- 1

.یقرا الموضوع المطلوب تلخیصھ بشكل إجمالي في البدایة- 2

(1).>>ال یستغني عن الموضوع المطول عند المراجعة - 3

: یتضح لي من خالل ما سبق-

.             أن التلخیص ھو تقریر موجز واضح في تعبیر مترابط یحوي مادة تقریر مطول-)1

انھ تأدیة كالم سابق منطوق أو مكتوب بأقل من عباراتھ األصلیة مع الحرص على -)2

.أفكاره الرئیسیة والفكرة العامة

كما ال تصلح عند استخدام االختبارات ، وال تصلح طریقة التلخیص لكل الموضوعات-)3

.الموضوعیة ولكنھا عند التحضیر لالختبارات المقالیة

:حل المشكلة-د

وذلك كحل األسئلة ، وحل التمرینات من طرف الممارسة، إلجابة عن األسئلةتعد ا<< 

أو حل التمرینات في مقررات الریاضیات والفیزیاء والكیمیاء ، التالیة لكل فصل في الكتاب

والجغرافیا والتاریخ مثال ولكن من المھم أن یلي ذلك مراجعة للحلول وتصویب الخطأ منھا 

(2).>>أاألخطاء إن كان بعضھا خطوذلك حتما ال نثبت 

من جملة ما استنتجھ أن حل المشكلة ھي مجموعة العملیات التي یقوم بھا الفرد مستخدما و-

والمھارات التي اكتسبھا في التغلب على موقف ، المعلومات والمعارف التي سبق لھ تعلمھا

.ما بشكل جید وغیر مألوف والوصول إلى حلھ
.37أحمد محمد عبد الخالق، المرجع السابق، ص (1)
. 37المرجع نفسھ، ص (2)
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مبادئ التعلم:المبحث الثاني

.المبادئ التي تؤكدھا نظریة المثیر واالستجابة-ا/1

.اإلدراكمبادئ ترتبط بنظریة - ب/2

.مبادئ ترتبط بنظریة الشخصیة وعلم النفس االجتماعي- ج/2
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مبادئ التعلم و طرائقھ:المبحث الثاني

:مبادئ التعلم-)1

إن أكثر ما یھمنا من نظریات التعلم ھو ما یمكننا أن تفید منھا في عملیة التعلیم ویرى -

أن ھناك مبادئ أساسیة تتضمنھا ھذه النظریات یمكن االستفادة 1975"ھلجر دوبور "

:منھا في وضع نظریة التعلیم وعلیھ فقد صنفنا المبادئ إلى ثالثة فئات

.مبادئ تؤكدھا نظریة المثیر واالستجابة- 1

.مبادئ تؤكدھا النظریة اإلدراكیة- 2

مبادئ ترتبط بعلم النفس االجتماعي وتتعلق بمكونات الشخصیة وعوامل التشویق - 3

المختلفة فما ھي تلك المبادئ التي یمكن االستفادة منھا في مجال تطبیق تقنیات 

التعلیم؟ 

: المبادئ التي تؤكدھا المثیر واالستجابة-)ا/1

:ھناك الكثیر من المبادئ التي تؤكدھا نظریة المثیر واالستجابة منھا<<

:المشاركة-أ
وتعني أن التعلم یكون أفضل إذا كان للمتعلم دور ایجابي في ھذه العملیة وال یعني ذلك أن 

(1).>>یجابيإالمتعلم یكون أفضل إذا شارك في ھذه العملیة بشكل 

.علم أن یكون لھ دور فعال و رئیسي في ھذه العملیة ألنھ عضو ایجابي فیھا البد للمت<<

:التكرار-ب
عن طریق التدریب المستمر والتكرار في مواقف إالویعني أن تعلم المھارات ال یتم

. مختلفة

، 1998، 1األردن، طمحمد محمود الحیلة، تكنولوجیا التعلیم بین النظریة والتطبیق، دار المسیرة للنشر والتوزیع، (1)
.83ص
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:التعزیز-ج
مكافأة (خارجیار التعزیز للمتعلم وقد یكون مصدالحافزوھو من عوامل األساسیة في زیادة

یجابیة التي ومن المعروف أن عوامل التعزیز اإل)الشعور بالرضا(أو داخلیا)من المعلم

تتمثل بالمكافأة والنجاح ھي أكثر فاعلیة من عوامل التعزیز السلبیة المتمثلة بالعقاب 

(1).>>واإلخفاق

أي ھي العملیة التي یقوم بھا المعلم عند تقدیم مثیر معزز لطالب معین لمكافأتھ على -

ك مرة أخرى مرغوب فیھا بغرض تشجیعھ على إعادة تكرار ھذا السلو}استجابة{سلوك أو 

. وذلك بشرط أن یكون ھذا المعزز مرضیا للطالب

:مبادئ ترتبط بنظریة اإلدراك- )ب/1

:من المبادئ التي ترتبط بنظریة اإلدراك ما یأتي<<

:البنیة والتنظیم-أ

من أھم العناصر المؤثرة في التعلیم الناجح قیام المعلم بتنظیم مادة الموضوع بالطریقة التي 

ومن األمور المتعارف علیھا أن لكل مادة تعلیمیة بنیة ، تسھیل عملیة التعلمتساعد على 

تقوم على سلسلة من العالقات المنطقیة بین المبادئ األساسیة والمفاھیم التي ، خاصة بھا

تربط بین الجزاء بعضھا ببعض ولھذا فان عملیة تذكر المادة وفھمھا ترتبط ارتباط وثیقا 

أما البنیة فتتعلق ، یعني التنظیم كیفیة ترتیب عناصر المادة التعلیمیةو، بكیفیة تنظیم بنیتھا

(2).>>بمنطق المادة وربط أجزائھا ببعض في ضوء ھذا المنطق

یجب على المعلم الناجح حسن تقدیمھ للدرس والتصرف بھ بالطریقة التي تسھل لھ عملیة -

ل جھد كبیر وذلك بفضل الطریقة التعلم بالنسبة للتالمیذ حیث یستوعبون المعلومات دون بذ

الجیدة التي یقدم بھا المعلم مادتھ العلمیة ولكل مادة بنیة تعمل على ترتیب وتنظیم عناصر 

.المادة التي یقومون بدراستھا

.83محمد محمود الحیلة، المرجع السابق، ص(1)
. 83المرجع نفسھ، ص (2)
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:خصائص ترتبط بطبیعة اإلدراك-ب

یختار المتعلم من المثیرات ما یناسبھ ویتفق وقدراتھ واستعداده مما یتوافر في بیئتھ -

ویستجیب لھا في ضوء ذلك وھذا یعني أن الطریقة التي تعرض بھا مشكلة ما للمتعلم تؤثر 

(1).>>في مدى فھمھ لطبیعة ھذه المشكلة واالستجابة لھا

یعتبر من أھم العوامل المساعدة و الرئیسة في عملیة التعلم ألنھ األساس الذي یربط العالم -

الخارجي لدى الكائن الحي بالعوامل النفسیة وھو الجسر الذي تنتقل بواسطتھ مظاھر البیئة 

.الخارجیة إلى الذات وتوجھھا عن طریق الظواھر النفسیة

:الفھم-ج

غیر أن الفھم ال ، مالعوامل األساسیة في عملیة التعلھم عامل من یعتبر علماء النفس الف<<

یتحقق بین المعلم والمتعلم إال بتوفر شروط من أبرزھا التجانس في النظام التواصلي إذ أن 

تكون لغة أنوالبد في العملیة التعلیمیة ، العملیة التعلیمیة في جوھرھا عملیة تواصلیة

ي تحدث االستجابة المالئمة لعملیة التعلم فیكسب بذلك المتعلم مشتركة بین المعلم والمتعلم لك

(2).>>خبرة جدیدة تضاف إلى رصیده المعرفي

بناء على ھذا یتبین التعلم الناتج عن الفھم أفضل من التعلم الناتج عن الحفظ ومعنى ذلك -

أن عملیة استیعاب ما ھو جدید یجب أن یتناسب مع الخبرات السابقة للمتعلم ودور المعلم 

وتوضیح كیفیة اختالفھ أو بیان ، ھنا توضیح كیفیة مالئمة ھذا الجدید مع ما ھو معروف

. الجدید فیھ

:معرفة النتائج-د

بمعنى معرفة النتائج وھو مد المتعلم بالمعلومات التي تفیده عن مدى نجاحھ أو إخفاقھ <<

داخلیا وتحمل وقد یكون مصدر التغذیة الراجحة خارجیا أو، في المھمة التي یقوم بھا

محمد وطاس، أھمیة الوسائل التعلیمیة في عملیة التعلم في تعلیم العربیة لألجانب خاصة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، (1)
.30س، ص .ط، د.الجزائر، د

. 50أحمد حساني، دراسات في اللسانیات التطبیقیة، ص (2)
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العبارة المفھوم نفسھ الذي یحملھ مبدأ التعزیز في نظریة المثیر واالستجابة وترتبط أھمیتھا 

(1).>>بمدى ارتباط المعلومات التي تحملھا بالمھمة التي یقوم بھا المتعلم و فھمھ لھا

:نستنتج-

التغذیة الراجحة ھي مجموعة معلومات یتلقاھا الفرد عن أدائھ و نتائجھ بحیث توضع -)1

.لھ األخطاء التي وقع فیھا

ومدى مالئمة أدائھ للھدف الذي ینبغي الوصول إلیھ تعلمھبین مقدار تقدمھ ومقدار ما ت-)2

علمیة التعلیمیة ورفع دور بالغ األھمیة في عملیة التعلم الذاتي ویساھم في زیادة الكفاءة اللھ 

.جودة التعلم وتحسین اإلنتاج كما ونوعا

:الفروق الفردیة-ه

تعد من المبادئ المھمة في نظریات التعلم اإلدراكیة فھناك فروق في القدرات العقلیة <<

وفي الشخصیة وفي طرق التفكیر وفي عملیة انتقاء المعلومات ومعالجتھا وغیر ذلك من 

(2).>>خرآي نتائج التعلم من شخص إلى األمور التي تؤثر ف

من خالل ھذا أرى أن الفروق الفردیة ھي االختالفات الموجودة بین األفراد فمثال الفروق -

قدرة سریعة على فھم الدرس واستعابھفي القدرات العقلیة بین التالمیذ فھناك تالمیذ لھم

للطول كما ھناك طریق الشرحفھم عن فئة أخرى یصعب علیھا ھذا الشيء فنبینما ھناك 

فروق بین المھنة كل مھنة لھا صفات وخصائص معینة وھذا یؤثر ، فروق في الشخصیة

.على نتائج التعلم

.51أحمد حساني، المرجع السابق، ص (1)
.84تكنولوجیا التعلیم بین النظریة والتطبیق، ص محمد محمود الحیلة،(2)
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:مبادئ ترتبط بنظریة الشخصیة وعلم النفس االجتماعي- ج/1

:من المبادئ التي ترتبط بنظریة الشخصیة وعلم النفس االجتماعي ما یأتي-

:عملیة تلقائیةالتعلم -أ

تتم ضمن الخصائص التي یتمیز بھا اإلنسان فالبشر بطبیعتھم یتمیزون بحب االستطالع <<

وبقدرتھم على استیعاب المعرفة وھم بطبیعتھم قادرون على اتخاذ القرارات وحل 

تتعدى المشكالت وال تقتصر عملیة التعلم بالنسبة لھم على ما تقدمھ لھم المدرسة فقط بل 

(1).>>ئة وما تحویھ من مصادر المعرفةإلى البی

أي أن اإلنسان لدیھ العدید من الخصائص المختلفة والمتنوعة التي تمیزه عن غیره من -

الكائنات فلدیھ حب االستطالع والبحث واالكتشاف وال یكون ذلك من خالل المدرسة فقط 

نموه وتفكیره وجعلھ بل ھناك العدید من الطرق والوسائل المتطورة التي تساھم في تطویر

.بعلومھاشخصیة مثقفة وراقیة 

:األغراض و األھداف-ب

ومفاده أن التعلیم ال یتم في فراغ فھنالك احتجاجات للمتعلم تشكل دوافع مھمة للتعلم <<

وتشكل أھداف بعیدة المدى أساسا لكثیر من القرارات المتعلقة بعملیة التعلم وبعد وجود 

(2).>>المھمة في نظریة اإلدراك أیضااألھداف من المبادئ 

جل بلوغ أھداف وغایات مسطر علیھا مسبقا أنستنتج أن اإلنسان یتعلم ویبحث ویجتھد من -

.وھذه األھداف والغایات تختلف من شخص إلى آخر

:الظروف االجتماعیة-ج

یفرض فالمناخ الذي ، فالمعلم نادرا ما یعد حدثا معزوال عن المجتمع الذي یحیط بھ<<

فالمنافسة والتعاون والسلطة ، یؤثر في مدى فاعلیتھا، وجود الجماعة خالل عملیة التعلم

.85محمد محمود الحیلة، المرجع السابق، ص (1)
.85المرجع نفسھ، ص (2)
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لكل ھذه العوامل تؤثر في عنصر النجاح والرضا في ، والدیمقراطیة ووجود نظام قیم معین

(1).>>أثناء عملیة التعلم

المنافسة والمناقشة ن الجماعة تخلق جو اعة یساھم بشكل كبیر في التعلم ألإن وجود الجم-

.والتعاون وھذا ما یؤدي إلى النجاح والتفوق والرقي واالزدھار

مخطط یوضح مجموعة من الشروط والمبادئ األساسیة الضروریة لنجاح وتطور عملیة -
.التعلیم

.85المرجع نفسھ، ص محمد محمود الحیلة، (1)

التعلم

مبادئ التعلمشروط التعلم

الدافعیةاالستعدادالنضج

مبادئ ترتبط

بنظریة اإلدراك

مبادئ ترتبط 
بنظریة الشخصیة

وعلم النفس 
االجتماعي

المبادئ التي 
نظریة تؤكدھا

المثیر 
واالستجابة
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خصائص و طرائق التعلم:المبحث الثالث

.خصائص التعلم- 1

.طرائق التعلم- 2

.التعلم بالفعل المنعكس الشرطي- أ/2

.اإلجرائيباالشتراطالتعلم -ب/2

.الخطأالتعلیم بالمحاولة و - ج/2
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خصائص وطرائق التعلم:المبحث الثالث

:خصائص التعلم-)1

:یتمیز التعلم بخصائص ھي-

.علمین االیجابیة في عملیة التعلمالتعلم عملیة فعالة من حیث مشاركة المت-1<<

بالدوام النسبي وھو یرتبط بالتطور في یتصف إنماتعلم السلوك بالعشوائیة ویتصفال - 2

مما ، النظام السلوكي حیث یعكس ذلك التطور زیادة في خبرة الفرد وقدرتھ على الممارسة

بل وفي مالمح خصائص ، واتجاھاتھیعني تغییر ذاتي في كثیر من مفاھیمھ وقیمھ 

بعضھم وبعض فقد یعیش فردان في األفرادوفي ضوء ذلك نتوقع اختالفا بین ، شخصیتھ

التجربة بما أویستفید من ھذه الخبرة أنالتجربة ولكن قدرة كل منھما على أونفس الخبرة 

الذكاء والشخصیة :یجابي في سلوكھ یختلف طبقا العتبارات كثیرة مثلإینعكس على تغییر 

.وطریقة التعلماإلدراكواالتجاھات ومستوى 

یمكن أومن السلوك حصیلة یحتاج الفرد للممارسة والتكرار والخبرة كمل یمكن تراكم- 3

.الزمنتثبیت ھذا السلوك على مر 

یسھل تراكم رصید الخبرة و التكرار حینما یكون ھذا التراكم والتكرار مصاحبا بتدعیم - 4

نھ یكون إفإالشباعات للفرد وإمرضیة ومالزما للحصول على خبرة سارة وأي، وتعزیز

السلوك غیر المشبع لحاجتھ وغیر المعزز ألنھباالنطفاء أواالنقضاء محكوما على السلوك 

.یكررهأنبتدعیم قد یصعب على الفرد 

التعلم ھو عملیة تكیف مع البیئة المحیطة لمواجھة المشكالت والتحدیات التي نواجھھا - 5

.عالمنا المعاصرفي

(1).>>م ھو تنظیم للخبرات الجدیدة مع القدیمة بطریقة ذكیةالتعل- 6

حسین عبد الحمید أحمد رشوان، العلم والتعلیم والمعلم من منظور علم االجتماع، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، (1)
.83ط، ص .، د2006
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اإلنسانالتجارب التي مر بھا أنحیث ، ضر معاتعلم ھو محصلة خبرة الماضي والحاال- 7

ھذه القدرة ربط اإلنسانما فقد فإذا، التعمیم والتحویلتيفي الماضي وھو ما یعرف بظاھر

.في مواجھة التحدیات البیئیةفشلالماضي بالحاضر 

.واالبتكار لدى الفرداإلبداعالخلق وإلىالتعلم عملیة عقلیة تھدف - 8

یسلك أنإلىتدفعھ :الطعام مثالإلىالحاجة أنرضیة ھادفة بمعنى التعلم عملیة غ- 9

.یشبع ھذه الحاجةأنلوكا معینا حتى یستطیع س

النضج ھو احد الشروط الواجب توافرھا لكي تتم عملیة نأل،نضجالتعلم عملیة - 10

.التعلم

بالتأثریتمثل ھذا التفاعل و، بیئتھالحیوان وأویعتبر التعلم محصلة التفاعل بین الفرد - 11

نوع منإلىفیھا وقد یصل ذلك التفاعل مع البیئة التأثیربكل ما ھو موجود في البیئة و

ومن ، اإلنسانوالقضاء على ذلك اإلنسانأھدافھا بما یخدم بتطویعإماالصراع ینتھي 

.سلوكھأنماطتتعدلخالل ذلك التفاعل تصقل تجربة الفرد و

سلوكیة جدیدة وبھذا یعتبر التعلم حلقة ما بین أنماطیعتبر التعلم بمثابة تكوین العادات و- 12

(1).>>ما یتلقاه النظام السلوكي من مؤثرات وما یصدر عن ذلك النظام عن استجابات

وفي خالصة ما استنتجھ من ھذه العناصر أن التعلم لھ خصائص كثیرة ومتنوعة وفعالة -

في مجاالت مختلفة فبواسطتھا یستطیع اإلنسان كسب الكثیر من الخبرات والمھارات

.ومتعددة

:طرائق التعلم-)2

، الفرد المتعلم مواقف معقدة قد تشكل عائقا معرفیابھالتعلم ھو نشاط تطوري یواجھإن-

شاف العناصر المكونة لھذه المواقف المستجدة في ستكالتعلم الإلىسلوكیا في حیاتھ فیلجا أو

:أھمھاحیاتھ التعلیمیة ویتحقق سبل عدیدة 

.84حسین عبد الحمید أحمد رشوان، المرجع السابق، ص (1)
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:التعلم بالفعل المنعكس الشرطي- أ/2

فقد كان مستقال )1999- 1849"(بافلوف"یقترن ھذا السبیل بالعالم الروسي -<<

بدراسة عملیة الھضم عند الكالب الجائعة لغرض علمي محض انتبھ إلى ظاھرة تابعة 

أثارت اھتمامھ وھي لعاب الكلب عند رؤیتھ للشخص الذي یطعمھ وعلى ھذا األساس قام 

في البدایة ، ھو الجرسبتقدیم الطعام للكلب كالعادة ولكن بتغییر المثیر المصاحب للطعام و

لم یستجیب ولكن بعد تكرار العملیة عشرین مرة إلى أربعین مرة استجاب الكلب الكلب 

.وھذه االستجابة متمثلة في سیالن اللعاب

عام ما اكتسبھ غیر الجرس في ھذه الحالة بالمنبھ الشرطي وسمي الطلوفبافسمي -

عملیة سیالن اللعاب بالفعل المنعكس الشرطي وھو اقتران وسمیتاألصليأوالشرطي 

عن طریق التجربة المتكررة عدة مرات فیكسب المثیر أخربمثیر األصليحدوث المثیر 

أنواعاالستجابة وھذا النوع من االكتساب ابسط إحداثوینوب عنھ في األصليصفة المثیر 

(1).>>التعلم عند الكائن الحي

:التعلم باالشتراط اإلجرائي-ب/2

أن العوامل التي تسھم في اكتمال النظام اإلجرائي متعددة ولكن أكثر سكینریرى <<

أو ، تطویرھافاعلیة ھو المكافأة أو التعزیز الذي یبتدئ أثره في ترقیتھ بعض المثیرات و

(2).>>خر وإزالتھإلغاء بعضھا اآل

یقوم بھ الفرد والتعزیز الذي إجراءھذه النظریة تقوم على االقتران بین سكینریرى -

إلىالتي یقوم بھ الفرد ھي التي تؤدي األفعالأواإلجراءاتأنسكینریعتبر ، یحصل علیھ

ما سماھا والتعزیز ھي إجراءاتھأوالحصول على التعزیز وھذه العالقة بین استجابة الفرد 

حو تحقیق الھدف الذي حدده خطوات نإلیھاوكل استجابة یحقق الوصول باالقتران سكینر

.الباحث

.59أحمد حساني، دراسات في اللسانیات التطبیقیة، ص (1)
.64المرجع نفسھ، ص (2)
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:التعلم بالمحاولة والخطأ- ج/2

و أن التعلم بالمحاولة والخطأ ھ)1949- 1874" (ثور نایك"یرى العالم األمریكي <<

تحسینھ واكتساب المھارات الجدیدة عند اإلنسان والحیوان السبیل الوحید لترقیة السلوك و

على حد سواء فھو یرى أن ھناك ثالثة قوانین جوھریة تتحكم في التعلم بالمحاولة 

(1).>>والخطأ

:االستعدادقانون - 1

العضوي التھیؤفعدم االستعداد و ,العملیة التعلیمیة أثناءیتعلم ھذا القانون بحالة المتلقي 

قائمة على تجاوز العوائق أساساالتي ھي الخطأوالنفسي قد یعوق عملیة التعلم بالمحاولة و 

.والصعوبات التي تعترض سبیل المتعلم

:قانون التدریب- 2

عندما یكتشف المتعلم صلة معینة بین مثیر واستجابة تزداد إحداھماین یظھر في حالتین اثنت

أھملإذااألخرىأمالدیھ قوة ھذه الصلة بازدیاد تدربھ علیھا عندما یكون نتائجھا ناجحة 

.ور بین مثیر واستجابة مدة طویلة و قد یزول ھذه الصلة من حقل تجربتھللتطالصلة القابلة 

:األثرقانون - 3

الناتج عن المحاولة فالمتعلم یحتفظ باالستجابات الناجحة التي األثرمبدأھذا القانون یتضمن 

.ایجابیا ویسقط من اھتماماتھ واالستجابات التي ال اثر لھا في خبرتھأثراتترك 

:التعلم باالستبصار- 4

من الوسیلة باإلفادةالتعلم باالستبصار ھو استكشاف العالقة القائمة بین الوسائل والغایات أن

(2).>>الحدث التعلیمي ضبطا دقیقا إلىبالنظر إاللتحقیق الغایة وال یتحقق ذلك 

.61أحمد حساني، المرجع السابق، ص (1)
.64المرجع نفسھ، ص (2)
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أوباالستبصار اإلنسانالتعلم قد یحدث بكل الطرق فقد یتعلم أنأرىومن جملة ما قلتھ -

إلىوبھذه الطرق یصل اإلجرائيشراطباإلأوبالمنعكس الشرطي أوالخطأبالمحاولة و

.أھدافھغایتھ و

المثیر

التعلم بالفعل المنعكس الشرطي 

االستجابة

المكافأة

اإلجرائيالتعلم باالشراط طرائق التعلم              

التعزیز

االستعداد

التدریب

األثرالخطأالتعلم بالمحاولة و 

االستبصار

مخطط طرائق التعلم- 

رئیسیة لكل عنصر أقسامثالثة إلىطرائق التعلیم تنقسم أنیتضح من خالل ھذا المخطط -

.أھدافھمنھا طرائق ومصطلحاتھ الخاصة بھ التي تجعلھ یحقق غایتھ و
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مفھوم القراءة وتطورھا:المبحث األول

إصطالحا/ ب- لغة / أ:مفھوم القراءة/ 1

أھداف القراءة/ 2

أنواع القراءة       / 3

من حیث غرض القارئ/ 1

من حیث األداء والشكل/ 2

القراءة الصامتة/ أ- 2

القراءة الجھریة/ ب- 2

قراءة االستماع/ ج- 2

: شروط القراءة الجیدة/ 4

القراءة الجھریة / 2-القراءة الصامتة/ 1

:طرائق تعلیم القراءة/ 5

الطریقة الكلیة التحلیلیة/ 2- الطریقة الجزئیة التركیبیة/ 1

)  المزدوجة(الطریقة التولیفیة / 3

مناھج القراءة في التعلیم االبتدائي : المبحث الثاني

السنة أولى، الثانیة، الثالثة، الرابعة، الخامسة/ 1

دراسة میدانیة : المبحث الثالث

االستبیان الموجھ للمتعلمین/ 2-االستبیان الموجھ للمعلمین/ 1

نموذج لنص القراءة للسنة الرابعة إبتدائي/ 3
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مفھوم القراءة وتطورھا:ولالمبحث األ

ئیة المرحلة األكثر حساسیة من مراحل التعلیم المختلفة، كونھا االمرحلة االبتدتعد

األولى التي تبنى علیھا جمیع المراحل التعلیمیة الالحقة، اللبنةاألساس أو الركیزة أو 

ویھدف تعلیم اللغة العربیة في ھذه المرحلة إلى تمكین المتعلمین من السیطرة على المواد 

المفردات والتراكیب واألفكار والمعاني لالنتفاع بھا في الدراسیة المختلفة، وكما یھم بعض

.مراحلھم الدراسیة الالحقة وفي حیاتھم الیومیة

لیكون خبراتھ العلمیة واالجتماعیة ، نسانءة أھم مصدر معرفي یعتمد علیھ اإلالقرا«

تشعباتھا، ووسیلة من والنفسیة واالنفعالیة، بل ھي مصدر خبراتھ الحیاتیة على مختلف 

خاصة في عصورنا ، سائل النمو واالزدھار والرقي بالمجتمعات إلى مضاف الحضارةو

األخیرة، والتي صارت فیھا المعلومات تزداد وتتسارع بتسارع الوسیلة المتالحقة 

فبعدما كان الكتاب أساس التدوین، صارت الحواسیب واالنترنت التكنولوجیة الحاصلة لھا، 

ه الحیاة العصریة، وبات على اإلنسان استخدام بصروالكتب االلكترونیة من ضرورات 

كم التطور المعرفي التماثل في رموزه الصوتیة والكتابیة، وكذا فھم بمالحقة وبصیرتھ

)1(.»والصور المصاحبة للكتابةاألیقونات 

ویكفي القراءة أھمیة أنھا ذكرت في القرآن الكریم كأول حافة على التمسك بالعلم والرقي 

إقرأ باسم ربك الذي : في قولھ عز وجل"إقرأ «: سالمیة عن طریق فعل األمرباألمة اإل

علم ) 4(الذي علم بالقلم ) 3(إقرأ وربك األكرم ) 2(خلق اإلنسان من علق ) 1(خلق 

صدق هللا العظیم)2(.»)5(ن ما لم یعلم اإلنسا

بھا القراءة في المرحلة االبتدائیة باعتبارھا األساس الذي تحظى األھمیة التي ونظرا لھذه 

كالتعبیر والكتابة، ارتأینا أن یكون موضوع دراستنا ترتكز علیھ العملیات اللغویة األخرى 

:ھذه مرآة عاكسة تتجلى فیھا حیثیات مراحل وفصول ھذا البحث

علي جواد الشمري، مناھج اللغة العربیة وطرق تدرسیھا، دار وائل للنشر والتوزیع، سعدون محمود الساموك وھدى)1(
.172ص 2005، 1عمان، األردن، ط

.1،2،3سورة العلق اآلیة )2(
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:مفھوم القراءة/ 1

:لغة

)1(."وھو من قرأت الكتابقرأت الكتاب وأقرأتھ عیري، )قرأ("

:لھا عدة تعریفات نذكر منھا ما یلي: اصطالحا

ھي عملیة عقلیة انفعالیة، دافعیة تشمل تفسیر الرموز والرسوم التي یتلقاھا القارئ عن «

والنقد طریق عینھ، وفھم المعاني والربط بین الخبرة السابقة وھذه المعاني واالستنتاج 

.توالحكم والتذوق وحل المشكال

أنھا نشاط فكري یقوم على انتقال الذھن من الحروف واألشكال التي تقع تحت : وقال آخر

إلى األصوات واأللفاظ التي تدل علیھا وترمز إلیھا، وعندما یتقدم التلمیذ في القراءة األنظار 

.یمكنھ أن یدرك مدلوالت األلفاظ، ومعانیھا في ذھنھ دون صوت أو تحریك شفة

القراءة عملیة عقلیة معقدة تشمل تفسیر الرموز التي یتلقاھا القارئ عن طریق : وقال آخر

)2(.»عینة وتتطلب ھذه الرموز فھم المعاني والربط بین الخبرة الشخصیة، وھذه المعاني

إن القراءة ھي عملیة عقلیة وحسیة تھدف إلى استخالص ) 1: لناءا على ذلك نستنتج

.المقروءة وتوظیفھا توظیفا إیجابیاالمعاني والمعلومات من الكلمات 

حلقة وصل وربط بین ما ھو مكتوب وموثق على الورق وما ھو ملحوظ ھي بمثابة )2

.ومنطوق سواء بشكل سري أو علني

:أھداف القراءة/ 2

: وأصلي صادق" كریمان بدیر: "حسب الدارسین والمتخصصین في البیداغوجیا من أمثال

:تلخصیھا فیما یليفإن للقراءة وظائف عامة یمكن 

.في بناء شخصیة الفرد باكتساب المعرفة وتثقیف العقلتسھم«-1

م، ص 1998، 1الزمخشري، أساس البالغة، تحقیق محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط)1(
434.

حسن البجة، أصول تدریس العربیة بین النظریة والممارسة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، عبد الفتاح)2(
.295ص 2000ھـ، 1420، 1األردن، ط
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.تعمل على إمتاع القارئ وتسلیتھ في وقت فراغھ-2

.القراءة أداة تعلیم في الحیاة المدرسیة-3

.القراءة لیست غایة بل وسیلة إلثراء معارف الفرد-4

.داالرتقاء بمستوى التعبیر عن األفكار وإثراء حصیلة الفر-5

.إعداد المواطن الصالح القادر على العطاء واإلنتاج-6

.تھدف القراءة إلى حقل وجدان القارئ وتفجیر طاقتھ اإلبداعیة-7

.االنفتاح على الثقافات العالمیة-8

.تساعد القراءة على جودة النطق وحسن األداء وتمثیل المعنى-9

االستغراق بھا والقدرة كالسرعة واالستغالل بالقراءة و: اكتساب المھارات القرائیة- 10

.على تحصیل المعاني

.التدرب على التعجیز الصحیح عن معنى ما یقرأ- 11

.، وكیفیة االستفادة منھااستخدام المتبنات بصورة سلیمة- 12

.تحقیق الفھم من خالل المتعة والتسلیة ونقد الموضوعات- 13

)1(.»توسیع خبرات المتعلم وإشباع حاجاتھ ومیولھ- 14

ھذه األھداف العناصر یتضح أن األھداف تختلف من مرحلة ألخرى ومن صف من خالل 

آلخر، وفي المرحلة الواحدة من ناحیة النوع واالتساق والعمق فھي تسمى إلى اكتساب 

.الخبرة األدبیة واستخالص المعلومات وتوظیفھا

:أنواع القراءة/ 3

.كلالقراءة نوعان من حیث غرض القارئ ومن حیث األداء أو الش

:من حیث غرض القارئ-1

:أغراض وھيتسعةیمكن حصر األغراض المختلفة للقارئ الذي یقرأ مادة ما في 

.93-92م ص 2000، 1كریمان بدیر، أملي صادق، تنمیة المھارات اللغویة للطفل، عالم الكتب، القاھرة، ط)1(
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الوصول بسرعة إلى معلومة مقدمة، وھي والغرض منھا «: القراءة السریعة العاجلة-أ/1

قراءة مصممة للمتدجلین، والدارسین الذین یرغبون في الحصول على حقائق سریعة كقراءة 

األدلة بجمیع أشكالھا، والفھارس وقوائم األسماء، وال ریب فإن على الدارس یحتاج إلى مثل 

)1(.»ھذا النوع من القراءة في حیاتھ المختلفة

استخراج شيء معین لمن یبحث في یتبین من خالل ھذا التعریف بأنھا القراءة السریعة فھي

.أو البحث عن فكرة في فقرة معینةالمعجم عن كلمة 

:قراءة التعرف، وتكوین فكرة عامة عن موضوع واسع- ب/1

المواد التي یجب على المتعلم أن یقرأھما عد ھذا النوع من أرقى أنواع القراءة، لكثرة وی«

في ھذا العصر الذي یمتاز بكثرة المواد المنشورة، وتشعب اإلنتاج الفكري، ومن سمات ھذه 

بسرعة مع التركیز على القراءة، التریث والوقوف في أماكن خاصة الستخالص الحقائق 

)2(.»الفھم واالستیعاب

التي ینبغي أن یقرأھا اإلنسان، ویمتاز ھذا النوع من إذن تفید ھذه القراءة عند كثرة المواد 

القراءة بالوقفات في أماكن خاصة، ویساعد التالمیذ على ھذه القراءة بوضع خالصة لما 

.یقرؤون

المعلومات والوقوف علیھا، مما یعني أن استذكارإلى تھدفو«: القراءة التحصیلیة-ج/1

ائل، والحقائق بشكل مجمل، ومفصل ومن ثم یتریث المتعلم فیھا، ویتأنى اإلدراك المس

إجراء الموازنات بید تلك المسائل من حیث التشابھ واالختالف، بغیة تثبیت الحقائق في 

)3(.»األذھان

.واإللماماالستذكارفھي قراءة الطلبة الباحثین ویقصد بھا -

ب تدریس مھارات اللغة العربیة وآدابھا، دار الكتاب الجامعي، العین، اإلمارات العربیة عبد الفتاح حسن البجة، أسالی)1(
.72م ص 2005-ھـ1425، 2المتحدة، ط

.72عبد الفتاح حسن البجة، أسالیب تدریس مھارات اللغة العربیة وآدابھا ص )2(
.72المرجع نفسھ ص )3(
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ویقصد بھا رجوع القارئ إلى مجموعة المصادر، والمراجع «: القراءة التجمیعیة- د/1

المتعلقة بموضوع ما، واإلطالع علیھا ثم تدوین المعلومات المرتبطة بذلك الموضوع، ومن 

أمثلتھا قراءة الدارسین إلعداد رسائل الماجستیر، والدكتوراه وھذه القراءة تتطلب من 

)1(.»مھارة في التصفح وقدرة على التلخیصالباحث 

التجمیعیة ھي التي یكتفي فیھا القارئ، بالنظرة السریعة إلى بناءا على ھذا یتضح أن القراءة 

.موضوعات الكتاب بقصد اإللمام بأھم ما یحتوي علیھ، والخروج بفكرة عامة عن محتویاتھ

:قراءة المتعة األدبیة والریاضیة الفكریة-ھـ/1

التفكیر وقد تمارس متصلة ومتقطعة على السطحیة فيمن القراءة ومن صفات ھذا النوع «

)2(.»فترات زمنیة، ومن أمثلتھا قراءة النوادر والطرائق، والفكاھات األدبیة

حریة إختبار المادة من خالل ھذا أركان قراءة المتعة األدبیة ھي القراءة التي تتوافر فیھا 

.إلیھا الكثیر مناالتي سیتم قراءتھا وھي من أكثر أنواع القراءة شیوعا حیث یلجأ 

:القراءة التحلیلیة النقدیة-و/1

والغرض من ھذه القراءة اإلطالع على إنتاج اآلخرین العقلي إلجراء موازنة بینھا، «

وتأن، وتفحص أكثر من وتحلیل كل عمل ونقده، ولھذا فھي تحتاج إلى ثقافة واسعة 

إال من یحظى بقدر كبیر من القراءات السابقة، ولھذا فإن ھذه القراءة ال یؤدیھا بنجاح 

)3(.»اإلطالع، والتحصیل والفھم والثقافة

فھم جملة وتقسیم وضوع بعمق وتأمل وتتطلب الترتیب لفھي قراءة نحتاجھا لفحص م

.الموضوع إلى عناصره األساسیة للنقد والدراسة وإبداء الرأس

:قراءة التذوق والتفاعل مع الموضوع- ز/1

حد بعید قراءة االستمتاع، وھي عبارة عن اإلطالع على ما یكتسبھ وتشبھ ھذه القراءة إلى «

.أدبي بعمق، فیتفاعل مع إنتاجھ لدرجة التأثر بشخصیتھ ومشاركتھ في رأیھ ومشاعره

.72عبد الفتاح حسن البجة، المرجع السابق)1(
.73-72المرجع نفسھ ص )2(
.73المرجع نفسھ ص )3(
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ویراد بھا الوقوف على ما یطرأ في المجتمع من أحداث سارة أو : القراءة االجتماعیة-ك/1

ءة الصحف المحلیة وبخاصة اإلعالنات ، واألقارب، كقراحزینة، وبخاصة لألصدقاء

)1(.»بقصد المشاركة والمجاملة وتقدیم الواجباتالوفیاتوالدعوات وصفحات

.فھذه القراءة ھي التي تتعلق بأحوال المجتمع وكل ما یطرأ علیھ

والغرض منھا الوقوف على األخطاء اإلمالئیة، واألسلوبیة«: القراءة التصحیحیة-ي/1

واللغویة والتراكیب اللفظیة ومن ثم تصحیحھا أو تعدیلھا، و من أمثلتھا قراءة المعلمین 

األولیة التجریبیة، وھذه القراءة بحاجة إلى حجم مضاعف، وتركیز الطبعاتدفاتر الطالب و

كبیر، واإلمعان الدقیق في المقروء، مما یورث أعصاب العین الضعف مع مرور 

)2(.»الوقت

التي تسعى إلى تصحیح األخطاء بكل أنواعھا وتصویبھا أو جعلھا قراءة فھي القراءة

.صحیحة في ألفاظھا ومعانیھا وتراكیبھا وسیاقھا

:من حیث األداء والمشكل-

.قراءة صامتة، قراءة جھریة، قراءة استماع: القراءة من حیث األداء ھي

:القراءة الصامتة-أ/2

فال یتحرك فیھا اللسان وال الشفاه، وتتم عن ھي القراءة التي یستخدم فیھا الجھاز الصوتي «

التي تنقل المادة المخطوطة إلى الدماغ إذ تستوعب المعاني واألفكار، طریق العین الباصرة 

والقراءة الصامتة أكثر استخداما من القراءة الجھریة وھي توفر الوقت للقارئ وتجلب لھ 

)3(.»واالستمتاع، وتتیح لھ القیام بعملیات التفكیر العلیا بھدوء وانسجامالراحة 

:من خالل ھذا التعریف یتضح لي أن القراءة الصامتة تقوم على ثالثة عناصر

.النظر بالعین إلى المادة المقروءة-1

.قراءة الكلمات والجمل-2

.73عبد الفتاح حسن البجة، المرجع السابق ص )1(
.73المرجع نفسھ ص )2(
.80م ص 2004، 1علي النعیمي، الشامل في تدریب اللغة العربیة، دار أسامة، عمان، ط)3(
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.النشاط الذھني المصاحب والمؤدي إلى الفھم-3

:الصامتةأھمیة القراءة -

القراءة الصامتة ھي القراءة الوظیفیة العملیة التي یستخدمھا األذھان في اكتساب المعرفة «

المكتوبة، فھي وسیلة التعامل مع المادة المكتوبة بمختلف أنواعھا سواء كانت مناظھا من 

كتابا أم صحیفة أم نشرة أو غیر ذلك وتوفر للقارئ والمجاورین لھ جوا ھادئا بعیدا عن 

إذ ھدفا رئیسیا على المعلمیعتبر اإلزعاج ولذا فإن تدریب الطالب على القراءة الصامتة 

مراحل األولى لدخول الطالب المدرسة حتى ال تواجھھ صعوبة عدم إلى تحقیقھ منذ الیسعى 

إتقانھ في مراحلھ الدراسیة المتقدمة حیث یكون محتاجا للتعامل مع مواد قرائیة طویلة سواء 

كان الھدف اكتساب المعرفة أو الحصول على متعة القراءة لعیون األدب بفنونھ 

)1(.»المختلفة

تنمي الرغبة في القراءة الجیدة : ة الصامتة أھمیة كبیرة وھيأن للقراءبناءا على ذلك یتضح

.وتذوقھا، تنمیة القدرة على فھم المقروء، زیادة قاموس القارئ وتنمیتھ لغویا وفكریا

:أھداف وعیوب القراءة الصامتة-

:ترمي القراءة الصامتة التحقیق األھداف اآلتیة

إثراء المعجم اللغوي - ب–غبة التالمیذ في القراءة وتذوقھا تنمیة ر-أ«- : األھداف*

منھا حفظ أشكال من األدب الرفیع لالستفادة - ج–عبارات للتالمیذ باأللفاظ والتراكیب وال

تنمیة قدرة التلمیذ على القراءة المتأنیة البطیئة وعلى -د–في التعبیر الشفوي والكتابي 

مطالعة وزیادة سرعتھا في على التدریب التلمیذ-ھـ–یقرأ كیز في الفھم واإلمعان فیماالتر

تكوین عادة القراءة عند - و–المقروء واستیعابھ زیادة قدرة التالمیذ على فھم - القراءة 

التالمیذ عن طریق تقدیم األدب الجمیل مثل المقطوعات الشعریة الجمیلة والقصص الشائعة 

)2(.»والموضوعات الجذابة

- 89م ص 2005ھـ، 1425، 1دار الصفاء، عمان، طجمیل طارق عبد المجید، إعداد الطفل العربي للقراءة والكتابة، )1(
90.

.145م ص 2003ھـ، 1423، 1سلوى مبیضین، تعلیم القراءة والكتابة لألطفال، دار الفكر، عمان، ط)2(
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:تتمثل عیوب القراءة فیما یأتي: العیوب*

.للتقرب إلى أخطاء التالمیذ وعیوبھم في النطق واألداءالفرصة إنھا ال تتیح للمعلم «- 

.على مواجھة الجماھیرال تعد التالمیذ للمواقف الخطابیة وال تشجعھم -

.ال تظیئ للتالمیذ فرصة للتدرب على صحة النطق وجودة اإللقاء وتمثیل المعنى-

)1(.»تساعد على شرود ذھن التلمیذ وقلة تركیزه-

یتبین من خالل األھداف والعیوب أن موضع الحاجة إلى القراءة الصامتة أكثر من مواضع 

إلى قراءات أخرى، ألننا نستخدمھا في مطالب حیاتھ بنسبة كبیرة، وھي أسرع من الحاجة

القراءة الجھریة ألنھا تتطلب إدراك الرمز بالعین فقط، كما أنھا توفر الوقت وتساعد على 

.الفھم

:القراءة الجھریة- ب/2

وسالمة ھي نطق الكالم بصوت مسموع حسب قواعد اللغة العربیة، مراعاة صحة النطق «

الكلمات، وإخراج الحروف من مخارجھا، وتمثیل المعنى، وبھا یبدأ تعلیم القراءة ویتم 

)2(.»التركیز علیھا في الصفوف األربعة األولى

:ھذا التعریف نالحظ أن القراءة الجھریة على أربعة عناصرمن خالل 

.رؤیة الرموز الكتابیة-1

.النطق بالمقروء بصوت مسموع-2

.للصورة المقروءةاإلدراك الذھني -3

.إدراك وفھم معنى المقروء-4

:أھمیة القراءة الجھریة-

الصامتة من حیث مدة االستخدام تأتي القراءة الجھریة في المرتبة الثانیة بعد القراءة «

حیاتیة متباینة، فالمدرس یحتاجھا في الیومي لھا في الحیاة، فالفرد یحتاجھا في مواقف

.144بیضین، المرجع السابق ص سلوى م)1(
.86جمیل طارق عبد المجید، المرجع السابق ص )2(
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عملیتي تعلیم وتعلم الطالب، ویحتاجھا المنھج في قراءة نشرات األخبار، والمحامي في 

في إقناع الناس في فحوى خطابھ وفي غیرھا من مواقف الدفاع عن موكلھ، والخطیب 

)1(.»الحیاة المختلفة

:یتضح من خالل ھذا ما یلي

ان النطق، وإجادة األداء، والتعبیر عن المعاني بنبرات ھي من خیر الوسائل إلتق)1

.صوتیة مفھومة، وخاصة في الصفوف األولى من التعلیم

ھي مفتاح الطالقة والدقة في القراءة الصامتة، ألن تعلم القراءة الصامتة في المرحلة )2

.اإلبتدائیة یستلزم استخدام القراءة الجھریة

.سر القارئ والسامع معاألنھا تحب القراءة ھي الوسیلة التي تبعث في التالمیذ)3

:أھداف وعیوب القراءة الجھریة-

:الجھریة أھداف خاصة یمكن إجمالھا فیما یليللقراءة«: األھداف*

.الطالب القدرة على جذب انتباه المستمعون والتأثیر فیھماكتساب -

من مخارجھا إكساب الطالب مھارة نطق الكلمات نطقا سلیما وإخراج الحروف -

.الصحیحة

إكساب الطالب مھارة القراءة المعبرة، بمراعاة قواعد الوقف واالستفھام والتعجب -

.وغیرھا

.والفأفأة والتأتأةإكساب الطالب بمھارة االنطالق في القراءة دون التلكأ -

.)2(»إكساب الطالب القدرة على مواجھة الجمھور دون تردد أو خجل-

الرغم من المكانة الھامة التي تحظى بھا القراءة الجھریة، إال أن ھناك على «: العیوب*

:بعض االنتقادات والعیوب التي وجھت إلیھا ومن ھذه العیوب ما یأتي

.86ابق ص جمیل طارق عبد المجید، المرجع الس)1(
.86ص نفسھ،المرجع)2(
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تحتاج ھذه القراءة إلى وقت طویل، ألنھا تتطلب مراعاة مخارج الحروف والنطق -

.للكلمات وإجادة نطقھاالصحیح

لصف ومن الصعب ممارستھا خارج المدرسة أو أمام إنھا قراءة تؤدى داخل ا-

.الناس

را النصراف جھده إلى مراعاة ضبط ظعدم عنایة القارئ بالمعنى بدرجة كافیة، ن-

.الكلمات وإجادة نطقھا

)1(.»تؤدي إلى إجھاد القارئ-

ھناك عیوب من خالل ھذا نستنتج أن القراءة الجھریة مزایا أكثر من العیوب، وإن كانت

ي مكونات المادة التي ال تشجع التالمیذ على القراءة الجھریة لخلوھا من المتعة أو لعدم فف

سي فیجب مشابھتھا لمواقف الحیاة الیومیة التي قد یعیشھا التلمیذ ویفھمھا، أما الجانب النف

یفضلون العزلة والھدوء ویحرجون أمام أقرانھم، وھذا یین الذین مراعاة التالمیذ االنطوائ

تقدیم األسھل واألمتع لھم وال شك أن بتشجیعھم شیئا فشیئا على القراءة الجھریة، من خالل 

إذ تفید في قراءة التعلیمات واإلرشادات أمام لھذه الطریقة أھمیتھا في المواقف الحیویة،

.فیھ وإرضاء الذاتاآلخرین وتسھل قراءة نشرات األخبار والتر

:قراءة االستماع-ج/2

بقراءة االستماع العملیة التي یستقبل فیھا اإلنسان المعاني واألفكار الكاملة وراء ما یقصد «

یسمعھ من األلفاظ والعبارات التي ینطق بھا القارئ قراءة جھریة، أو المتحدث في موضوع 

وھي تحتاج في تحقیق أھدافھا ما، أو ترجمة بعض الرموز واإلشارات ترجمة مسموعة، 

)2(.»واالھتمام بفھم مضمون المادة المقروءةإلى حسن اإلنصات، ومراعاة آداب االستماع 

:ھذا التعریفان قراءة االستماع تقوم على عنصرینیبدو من خالل -

.تلقي الصوت باألذن وأجھزة السمع المرافقة) 1

.المسموعةإدراك المعاني التي تحملھا األصوات ) 2

.147-146سلوى مبیضین، المرجع السابق ص )1(
.153ص نفسھ، لمرجع ا)2(
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:تكمن أھمیة االستماع في أنھ«:أھمیة قراءة االستماع-

.أھم وسیلة للتعلم في حیاة اإلنسان-

.وسیلة مھمة لتعلم القراءة والكتابة-

)1(.»وسیلة الفرد لالتصال بالبیئة التي یعیش فیھا والتفاعل معھا-

بارزة تتمثل في كونھ الوسیلة بناء على ھذه العناصر یتبین لي أن لقراءة االستماع أھمیة

كونھ الوسیلة األساسیة للتعلم في حیاة اإلنسان، إذ عن األمامیة للتعلم في حیاة اإلنسان

التي تعرض لھ، عندما یربط بین الصورة طریقھ یستطیع متعلم اللغة أن یفھم مدلول األلفاظ 

.الحسیة للشيء الذي یراه وبید اللفظة الدالة علیھا

:لخاصة بقراءة االستماعاألھداف ا-

.إكساب الطالب القدرة على متابعة المسموع«-

.إكساب الطالب القدرة على التركیز-

.إكساب الطالب القدرة على اإلصغاء-

.إكساب الطالب القدرة على فھم ما یسمع بسرعة تتناسب مع سرعة المتحدث-

.إكساب الطالب آداب االستماع والبعد عن التشویش-

)2(.»إكساب الطالب آداب مناقشة المسموع وبیان الرأي فیھ-

لكي تتحقق قراءة االستماع ال بد من مقدمة مناسبة یلقیھا المعلم على التالمیذ -

.لتجلب انتباھھم

.154سلوى مبیضین، المرجع السابق ص )1(
.84جمیل طارق عبد المجید، المرجع السابق ص )2(
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القراءة 

أنواعھا 

من حیث األداء والمشكل/ 2القراءة السریعةمن حیث / 1

القراءة الصامتةقراءة التعرف وتكوین غرض القارئ 

القراءة الجھریةفكرة عامة عن موضوع واسع 

قراءة االستماعقراءة تحصیلیة 

یة قراءة تجمیع

قراءة المتعة

القراءة التحلیلیة النقدیة

قراءة التذوق والتفاعل على الموضوع

القراءة االجتماعیة

القراءة التصحیحیة

مخطط یوضح القراءة وأنواعھا
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:شروط القراءة الجیدة-

.للقراءة الجیدة شرطان، السرعة وفھم المعنى: القراءة الصامتة) 1

أثناء حصة القراءة على المعلم یدرب تالمیذه على السرعة بأن یخصص لھم وقت معین «

یدفع بالتالمیذ إلى تركیز انتباھھم ولو تركوا لقراءة النص قراءة صامتة، ألن تحدید الوقت 

دون تحدید ضاع الغرض من تدریبھم على القراءة السریعة التي تكون بالجملة ال بالحرف 

وال بالكلمة وبالتالي تحذیرھم من القراءة كلمة، كلمة لكي یتسع بصرھم وتزداد سرعة 

.قراءتھم

اء بحسب الزمن الذي سمح لھ على درجات، تختلف وضوحا وخفأما فھم المعنى، فھو 

للتالمیذ لقراءة المادة، فبعد القراءة التي خصص لھا بضع دقائق ال ینتظر من التالمیذ أن 

یلموا بدقائق معنى القطعة ولذلك فعلى المعلم أن یكتفي بتوجیھ سؤالین أو ثالثة تتناول 

.المعنى العام للقطعة

اصیل، ویستطیع المعلم، كلما استغرق أي الحقائق الرئیسیة في القطعة دون تعرض للتف

زمن أطول في قراءة القطعة جھرا، أن یتعمق باألسئلة التي تتناول المعنى الجزئي التالمیذ

)1(.»أو التفصیلي وھو یشمل األشخاص وأخالقھم، والحوادث مفصلة وأسبابھا ونتائجھا

فھم المعنى، یقدم المعلم وینكشف لھمإذن بعد انتھاء التالمیذ من قراءة النص قراءة متمعنة

.سؤال لیختبر بھ ذكاء التالمیذ ویكون غیر مباشر وإنما من تفكیره الخاص

:القراءة الجھریة) 2

وإظھار، وذلك بإعطاء كل حرف حقھ من تفخیم وترقیم وإدغام «: سالمة النطق-أ

والذال ، الثاء وإخراجھ من مخرجھ األصیل، وعلى المعلم االلتفاتة إلى الحروف اآلتیة

والظاء التي تتطلب إخراج طرف اللسان لجودة نطقھا، والقاف التي تخلط أحیانا 

.)2(»بالكاف

، 1التعلیم العام، دار الكتب بنغازي، طجاسم محمود الحشون، حسن جعفر الخلیفة، طرق تعلیم اللغة العربیة في )1(
.87ص 1998

.84المرجع نفسھ، ص )2(
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یتضح أن سالمة النطق ھو إنتاج األصوات اللغویة عن طریق حركة أعضاء النطق حركة 

.دقیقة ومحددة

ى أین یقف القارئ في القراءة الجھریة، األولالمعنى وحده ھو الذي یحدد «: الوقف-ب

كل معنى، وإذا وقف القارئ وقفا بالسكون على آخر حرف من الكلمة الوقوف عند نھایة

التي وقف عندھا فتقلب من الفتحة والكسرة والضمة وتنوین الضم، وتكوین الكسر سكون، 

ویصیر تنوین الفتح الفاء وتقلب التاء المربوطة ھاء، ولھذا كان الوقف من أھم العالمات 

، فكلما كان الوقف صحیحا، وفي لمعلم على فھم القارئ المادة المكتوبةالتي یستبدل بھا ا

)1(.»وقتھ المناسب كان دلیال على حسن فھم وجودة القراءة وإدراك المعنى

من الوقوف أو النص حتى یتمكن أن یكون التلمیذ فاھما للمعنى الذي تحتویھ الفقرة یجب 

.صحیحا ودقیقاعند نھایة كل معنى فیھا وبذلك یكون فھمھ 

وھو تنویع صوت القارئ بحسب معنى ما یقرأ، فینفعل لما یقرأ ویصور «: حسن األداء-ج

بتنویع صوتھ بحسب مقتضى أو الغضب أو الدھشة كل ذلك الحزنأوعواطف الفرح، 

.)2(»المقام، ودون مبالغة

الذي یعنیھ فمن خالل تغیر نبرات صوتھ واختالفھا من عبارة األخرى یفھم السامع ما 

.القارئ وما الذي یرید إیصالھ لھ

یقرأ بصوت واحد غیر أما إذا كان الموضوع تقریر حقائق، أو مادة علمیة، أو وصفا فإنھ «

متنوع األداء، ألن المطلوب في ھذا الحال ھو الوضوح ولیس التأثیر، إن االتقاء الجید مھم 

معیھ فینقل علیھم عن طریق المشاركة في الحیاة، فعن طریقھ یستطیع الخطیب التأثیر في سا

.)3(»ویسیطر على مھامھم وقلوبھم، وینعھم بوجھة نظرھمالوجدانیة عواطفھ فینفعلون معھ

وعلى المعلم أن یدرب تالمیذه في القراءة الجھریة على ما یأتي وذلك بالنظر إلى أھداف 

.القراءة وعالقتھا بمستوى التالمیذ

.84جاسم محمود الحشون، المرجع السابق ص )1(
.84المرجع نفسھ، ص )2(
.85المرجع نفسھ، ص )3(
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تلفظ وتكتب إن قرئت ابتداء، وإن تكتب وال تلفظ إن قرئت وحكمھا أن «: ھمزة الوصل) 1

.بعد كلمة قبلھا

اقتصد، استفھم، : ماضي الخماسي والسداسي، وأمرھما ومصدرھما مثلفي ال: في األفعال

.االقتصاد، االستفھام

.أكتب، أنظر، إقرأ: في أمر الثالثي المبدوء بھمزة مثل

اسم، ابن، ابنة، اثنان، : سبعة أسماء بكثرة وھيفي عشرة أسماء یستعمل منھا: في األسماء

.اثنتان، امرؤ، امرأة

)1(.»یكتب الولد بالقلم: التعریف فقط مثل) ال(في : في الحرف

ھذه الھمزة ال تسقط في اللفظ سواء وقعت الكلمة في أول الكالم أو في «: زة القطعمھ) 2

.أكرم، أب، احسان، أستاذأعطى، : وسطھ مثل

.األخطاء النحویةتحاشي ) 3

.بتغییر نبرة الصوت تبعا لذلك: تمثیل المعنى عند االستفھام والنفي والتعجب) 4

على كلمة تبدأ بحرف من الحروف ) ال(التعریف حین دخول ) ال(مراعاة نطق الالم ) 5

.الولد، القمر، العنب، البدر: القمریة مثل

على ) ال(التعریف إذا دخلت ) ال(ھي الحروف التي ال تلفظ الم : الحروف الشمسیة) 6

ففي ھذا التضعیف تعویض عن لفظ الالم ) مضعفة(كلمة تبدأ بأحدھما، وإنما تلفظ مشددة 

.التین، الزیتون، الناس، الزراعة:مثل

الحق، الثواب، الجھاد، : االھتمام بنطق أصوات أحرف القلقلة، حینھا تكون ساكنة مثل) 7

)2(.»الرباط، اإلخراج

.85،جاسم محمود الحشون، المرجع السابق ص)1(
.86ص نفسھ،المرجع )2(



االبتدائیةتعلیمیة القراءة في المرحلة ثالثالفصل ال

88

ة شروط القراءة الجیدة لیس بكاف وإنما یجب على المعلم أن تكون قراءتھ ھو إن معرف

جیدة، مستوفیة الشروط كافة، ألن التالمیذ یحاكونھ ویقرؤون مثلھ فكلما كانت قراءة المعلم 

.جیدة، كانت قراءة تالمیذه كذلك

تتبع في تعلیم مبادئ القراءة العربیة من الطرقتوجد ثالثة أنواع :طرائق تعلیم القراءة-

: للمبتدئین

، كالبدء بتعلیم الحروف تبدأ بنظم الجزئیاتوھي «):التركیبیة(الطریقة الجزئیة ) 1

األبجدیة بأسمائھا أو بأصواتھا ثم تنقل بعد ذلك إلى تعلیم المقاطع والجمل التي تتألف 

)1(.»منھا

تبدأ بتعلیم المبتدئین بناء على ھذا التعریف یتضح أن الطریقة الجزئیة ھي الطریقة التي -

إجراء الكلمة أي حروف أصوات اللغة أوال، وتندرج إلى تعلیمھم المقاطع ثم المفردات 

:فالجمل من بعد

علیم التي استخدمت في توھذه الطریقة من أقدم الطرق «):الھجائیة(الطریقة األبجدیة -أ/1

القراءة، وكانت تعتمد على تدریس األطفال أشكال الحروف وأسمائھا یكتب فیھا المعلم 

الحروف على لوح، أو كتاب وبعدھا یشیر إلیھا واحدة بعد الواحدة وبذكر إسمھا واألطفال 

یرددون بعده إسمھا وفي بعض األحیان یصحب معھا المعلم بعبارات ملحنة تلحینا موسیقیا 

.الخ) ...الباء نقطة من تحتھا(و) أللف ال شيء فوقھاا: (كان یقول

النصیب ': فعندما یحفظ األطفال أشكال الحروف وأسمائھا یعلمھم أصواتھا بالحركات الثالث

)2(.»وبعدھا یعلمھم الكلمات فالجمل) والكسر والضم

ودة من خالل ھذا التعریف یتضح أن الطریقة األبجدیة طریقة سھلة، ألن عدد حروفھا محد-

لذا یسھل على التالمیذ حفظ أسمائھا، فھي تنتقل من الحرف السھل إلى الصعب وھو الكلمة 

.كما تركز على التعرف على الكلمات والنطق بھا، ویستبعد فیھا الفھم

عوض التوتوري، تنمیة مھارات اللغة واالستعداد القرائي عند طفل الروضة، دار محمد فرحات القضاء، محمد )1(
.86، ص 2006، 1الحامد، عمان، ط

.56م، ص 2005ھـ، 1426، 1عبد اللطیف بن حسین فرج، تعلیم األطفال والصفوف األولیة، دار المسیرة، عمان، ط)2(
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:الطریقة الصوتیة- ب/1

وتتم عن طریق تعلیم أصوات الحروف بدال من أسمائھا، أي بذكر حروف الكلمة أوال «-

منفصلة ثم ینطق بھا موصولة دفعة واحدة، وبعد إتقان الطفل نطق أصوات الحروف مع 

كلمات وجمال، وفي ھذه حركاتھا الثالث، تجمع في صوتین ثم ثالثة وھكذا حتى یؤلف 

وھذه الطریقة تتفق مع الطریقة الھجائیة في م الكتابة، الطریقة یصاحب تعلیم القراءة تعلی

األساس وھو البدء بالجزء، وتخالفھا في أن الطریقة الھجائیة تعني بتعلیم أسماء الحروف، 

الطفل في عملیة تركیب الكلمة یعوقأما الطریقة الصوتیة فترى أن تعلیم أسماء الحروف 

ن ھاتین الطریقتین، فكانوا یستخدمون إسم والنطق بھا ومعظم المعلمین كانوا یمزحون بی

الحرف وصوتھ حسب مقتضیات الموقف التعلیمي، وكان الخالف الوحید بینھما ھو نقطة 

)1(.»البدایة، ھل تكون بأسماء الحروف أم بأصواتھا

من خالل ھذه التعریف نلمح أن الطریقة الصوتیة تساعد الطفل على تعلم القراءة ألنھا تبدأ -

الطریقة تقدم الحروف من الجزء إلى الكل، أي من الحرف إلى الكلمة إلى الجملة ففي ھذه 

ولكن عوض أن تقدم بأسمائھا تقدم بأصواتھا ) األبجدیة(إلى التلمیذ بنفس الطریقة السابقة 

فالمتعلم ھنا یكون مطالبا بتعرف رموز الحروف ) ق(یقدم صوت ) المیم(عوض : مثال

.وأصواتھا المختلفة باختالف حرمات الشكل

):التحلیلیة(الطریقة الكلیة ) 2

تبدأ ھذه الطریقة بالكل وھو الكلمة أو الجملة، ثم تنتقل إلى األجزاء وھي المقاطع «-

كذلك الطریقة التحلیلیة، على أساس أن الكل، وھو الكلمة أو الجملة، وتسمىوالحروف 

)2(.»یحلل إلى أجزاء

بناء على ھذا یتضح أن الطریقة الكلیة تبدأ بتعلیم التلمیذ وحدات لغویة على شكل مفردات 

مفھومة ومألوفة لدیھ، أو وحدات على شكل جملة سھلة تنتزع مفرداتھا من خبراتھ 

.ومعارفھ

.155، ص علي أحمد مذكور، تدریس فنون اللغة العربیة)1(
.93ص ،جاسم محمود الحشون، المرجع السابق)2(
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:شھر الطرق الكلیةومن أ-

تبدأ بتعلیم الكلمات قبل الحروف، وھي تستلزم عادة أن تعرض على «: طریقة الكلمة-أ/2

بسھولة لتصبح الطفل عددا من الكلمات أوال، وأن تختار ھذه الكلمات بحیث یمكن تركیبھا 

المدرسة، وبعد فترة یكون –دخل –عادل –التلمیذ –یتعلم : جمال وقصصا صغیرة مثل

الكلمات بالصور المناسبة لتعلم ولو وضحنا " عادل دخل المدرسة: "منھا جملة قصیرة مثل

)1(.»التلمیذ الكلمات بسرعة واستطاع أن یستمتع بخبرة قراءة القصص السھلة منذ البدایة

فبدایة ھذه الطریقة ھي الكلمة التي تجزأ إلى حروف، ثم تكوین كلمات جدیدة من ھذه -

.الكلمات الجدیدة تكون الجمل القصیرة فالطویلةالحروف، ومن 

:طریقة الجملة- ب/2

ولكنھا تختلف معھا في تفسیر معنى ) طریقة الكلمة(وھي تتفق مع الطریقة السابقة «-

الوحدة الكلیة، فالوحدة الكلیة ھي عبارة عن الجملة ولیس الكلمة وذلك ألن الكلمة یمكن أن 

في جملة حتى یتضح معناھا فھذه المعلم إلى وضعھایكون لھا كذا معنى، ولذلك یلجأ 

الطریقة تبدأ بعرض جملة كاملة وتطالب التلمیذ بإدراك شكلھا وفھم معناھا وتكون ھذه 

الجملة عادة مشتقة من خبرة المتعلم وتجاربھ السابقة، وتكون عادة في األول مكونة من 

وبعد ھذه المرحلة ینتقل المعلم إلى كلمتین أو ثالث ومع زیادة المھارة تزداد طول الجملة، 

)2(.»تحلیل إلى كلمات وبعدھا إلى حروف

من خالل ھذا التعریف نالحظ أن طریقة الجملة تھتم اھتماما كبیرا بالمعنى، ألن الوحدة -

.الكلیة ذات المعنى التي تستخدم في التعلیم ھي الجملة التامة

):المزدوجة(الطریقة التولیفیة ) 3

وذلك بأن تقدم بین التحلیل والتركیب، وتتالقى الثغرات في كل طریقة، وھي تجمع «-

كلمات أو جمل من خبرة التلمیذ وتكرر بأشكالھا وأصواتھا أمامھم حتى تترسخ صورھا في 

.155علي أحمد مذكور، تدریس فنون اللغة العربیة ص )1(
. 58- 57عبد اللطیف بن حسین فرج، المرجع السابق ص )2(
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، ثم یعمد إلى تحلیل الجمل إلى كلمات والكلمات إلى مقاطع وحروف، ثم یعار بعد ذلك ذھنھ

)1(.»الحروف التي توصل إلیھا في الخطوة السابقةإلى تركیب كلمات جدیدة من 

والتحلیلیة ) فك الرمز الصوتي(ترتكز ھذه الطریقة على الدمج بین الطریقتین التركیبیة -

.فھي تحاول استغالل فوائد الطریقتین، وتراعي الفروق الفردیة بینھم) بناء الفھم(

:المراحل األساسیة للطریقة التولیفیة-

:فیما یأتياألساسیة للطریقة التولیفیة تتخلص المراحل 

.التھیئة-1

.تعرف الكلمات والجمل-2

.التجدید وتعرف الحروف وأشكالھا وأصواتھا-3

البالد السائدة التي تأخذ بھا معظم یتبین من خالل ما قیل عن الطریقة التولیفیة ھي الطریقة-

.العربیة في تعلیم القراءة والكتابة للمبتدئین في الوقت الحاضر

.87م، ص 2004عبد الرحمان إبراھیم السفاسفة، طرائق تدریس اللغة العربیة، مركز یزید، األردن، )1(



االبتدائیةتعلیمیة القراءة في المرحلة ثالثالفصل ال

92

القراءةمخطط طرائق تعلیم 

راءةــــم القـــق تعلیـــطرائ

الطریقة الجزئیة 
التركیبیة

الطریقة الكلیة 
التحلیلیة

الطریقة التولیفیة 
المزدوجة

الطریقة 
األبجدیة 
الھجائیة

الطریقة 
الصوتیة

طریقة 

الكلمة

طریقة 

الجملة
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: خالصة

تعد أھم مھارة یكتسبھا الطفل ویتعلمھا، إذ ھي من الوسائل التي ال یمكن إن القراءة

االستغناء عنھا، ومن خاللھا یتعرف اإلنسان على مختلف المعارف والثقافات، وھي وسیلة 

.للتعلم والتحصیل

إذن تعد القراءة میدان رحب تتجلى فیھ اللغة بكل ما تحملھ من عناصر وأسالیب، وما تقدمھ 

للمتعلمین من زاد ثقافي وتنوع معرفي في مختلف المجاالت الثقافیة والتخصصات العلمیة، 

إال أن درجة االستفادة من القراءة یبقى متوقف على الطرق التي تدرس بھا ھذه المادة، 

جة إتقان التالمیذ لمھارات القراءة واالستفادة منھا، وخاصة في المراحل مدى ودروعلى 

اللبنة األولى التي تبنى علیھا المراحل باعتبارھا ) المرحلة االبتدائیة(األولى من تعلمھا 

.الموالیة
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:مناھج القراءة في التعلیم االبتدائي: المبحث الثاني

.الرابعة، الخامسةالسنة أولى، الثانیة، الثالثة، -

:مناھج السنة األولى) 1

الكفاءات واألھداف: مجاالت التعلیم-

:مجال اللغة الشفویة) 1

ما معنى أي بقدر المتعلم على فھم الموضوع؟: فھم المسموع-أ/1

تعلممأھداف الالكفاءات

.یرد على ما یسمع بكیفیة مالئمة-أن یرد استجابة لما یسمع/ 1
.یسمع لفظا أو إیماءیتفاعل مع ما -
قاعھ ییعرف خصائص الكالم العربي من حیث أصواتھ وإ-

.والتلفظ بھ ونفعھ

أن یقدر على التمعن فیھا / 2
.یسمع بواسطة سند شفوي

.یفھم ما یسمع بصفة عامة-
.یدرك المعنى الرئیسي لما یسمع من الكالم-
.یقدر القیم التي تحملھا التقالید الشفویة-
.من المعلومات مما یسمعیستخلص جملة-

أن یقدر على تحلیل معالم / 3
لوضعیة تواصلیة

.یتعرف من المتحدث أو المتحدثون-
.یدرك ما یترتب على التبادالت الكالمیة-

أن یقدر على التریث لما / 4
ویستعد یسمع، فیعمل تفكیره 

للرد

.یحسن االستماع-
.یدرك مقاصد المتحدث-

)1(

.10ص 2011التعلیم األساسي، اللجنة الوطنیة للمناھج، مناھج السنة األولى من التعلیم االبتدائي، جوان مدیریة )1(
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ما معنى أن یقدر المتعلم على تناول الكلمة؟:تناول الكلمة- ب/1

المتعلمأھداف الكفاءات

أن یقدر تبادل الحدیث مع / 1
الغیر

.یصوغ الكالم حسب وضعیة التواصل-
.یلعب دوره كطرف في التحدث مع الغیر-
.یستعمل المستوى اللغوي الذي یناسب المخاطبین-
.یخاطب غیره من أجل االستعالم-
.یربط االتصال بالغیر بواسطة الحدیث واإلشارة-
.یدافع عن رأیھ بواسطة األمثلة والبراھین-

.یستعمل تراكیب اللغة الشفویة-یكون حدیثھ مفھوماأن / 2
.یفصل كالمھ بوضوح-
.یسرد المحفوظات الشعریة بحسن األداء-
یكیف حدیثھ وإیقاعھ وأدائھ وصوتھ مع العناصر المادیة -

.التواصللوضعیة 

عن التعبیر عن أن یقدر / 3
ذاتھ

.یتناول الكلمة لتقدیم نفسھ وتقدیم غیره-

نقل كالم یقدر على يأ/ 4
غیره بكیفیات مختلفة

.یبلغ عن غیره المعلومات-
یخبر عن الوقائع واألحداث الحقیقیة والخیالیة مع مراعاة -

)1(.  التسلل الزماني

.11مدیریة التعلیم األساسي، المرجع السابق ص )1(
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"ما معنى أن یقدر المتعلم على القراءة"المكتوب فھم : القراءة-ج/1

المتعلمأھداف الكفاءات

یتمعن في نص أن / 1
القراءة

.یعرف نظام األصوات والضوابط في الكتابة العربیة-
.یعرف قیمة عالمات الفصل والوصل-
.یتعرف في النص على العناصر التي یعرفھا-
.المشكولةیبني فرضیات حول قراءة الكلمات غیر -
.یحسن سرعتھ في القراءة ویجرأ قبلیا على ما یأتي بعدیا-

یكیف قراءتھ مع أحد أن / 2
أھداف القراءة أو مع نمط 

النفس

.یعظم أھم ما ورد في النص مع السرعة في القراءة-
.یعرف كیف یقرأ الستیفاء المعلومات-

یتریث حین یقرأ أن / 3
بترتیب أفكاره أو لیتھیأ 

للكالم

.یتریث لیوضح أفكاره-
)1(.یدرك مقاصد من یخاطبھ في النص المقروء-

.11مدیریة التعلیم األساسي، المرجع السابق ص )1(
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:مناھج السنة الثانیة) 2

:في نھایة السنة الثانیة من التعلیم االبتدائيمنھج التخرج / 1

:في نھایة السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي یكون المتعلم قادرا على-

.السالقراءة بیسر واستر-

.قصیرةفھم نصوص -

.إعطاء معلومات عن نص مدروس، واإلجابة عن أسئلة متعلقة بھ-

.وتأثره وذكریاتھ في مواقف شتىالتعبیر شفویا عن مشاعره-

كتابة نصوص موجزة ومتنوعة استجابة لوضعیات ذات داللة، یراعي فیھا الرسم الصحیح -

)1(.للحروف والكلمات

:السنة الثانیة من التعلیم االبتدائياألطرف العامة لتعلیم اللغة العربیة في/ 2

:یكون المتعلم في ختام السنة الثانیة االبتدائیة قادرا على

قراءة نصوص قصیرة مناسبة قراءة مسترسلة ومعبرة وبمراعاة عالمات الوقف والوقوف -

.على الساكن

لیھ في فھم النصوص والحكایات والسندات التي یقرأھا واإلجابة عن األسئلة التي تطرح ع-

.شأنھا

أو محفوظة أو نص من التعبیر عن مشاعره وانفعاالتھ وذكریاتھ عندما تثیرھا حكایة -

.نصوص القراءة بشكل واضح

.تناول الكلمة والتعبیر بوضوح في وضعیات مختلفة بمراعاة األداء الجید-

الخاص إنتاج فقرات تشمل على نحو ستة أسطر یستعمل فیھا من الرصید اللغوي العربي -

بالسنة الثانیة االبتدائیة ما لھ صلة بالموضوع وبنیة الكتابة، ویحترم فیھا قواعد اإلمالء 

.وضبط الكلمات

.10ص2011ة الثانیة من التعلیم االبتدائي، جوان مدیریة التعلیم األساسي، اللجنة الوطنیة للمناھج، منھاج السن)1(
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.وصف األشیاء والمشاھد في المواقف التي تواجھھ-

:الكفاءة الختامیة لنھایة السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي/ 3

على فھم وإنتاج نصوص شفویة وكتابیة متنوعة یكون المتعلم في نھایة السنة الثانیة قادرا

)1(.علیھا الطابع اإلخباريبیغل

:الكفاءات القاعدیة في السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي/ 4

:قراءة ومطالعة-

التعلیمیةھداف األالقاعدیةالكفاءات

یقرأ النصوص بأداء / 1
جید

.ینطق بالحروف وفق مخارجھا نطقا صحیحا-
.الكلمات الجدیدة دون ترددیقرأ -
.یحترم عالمات الوقف-
.یستظھر النصوص المحفوظة بأداء جید-

.یستخدم قرائن لغویة وغیر لغویة لتحدید معاني الكلمات الجدیدة-یفھم ما یقرأ/ 2
المستعملة، األدواتیتعرف على شخصیات الحكایة مھما كانت -

...).كنایاتوت، ضمائر، عأسماء، ن(للداللة علیھا
.الزمنیة والمكانیةببیئتھایحدد أحداث الحكایة -

یعید بناء المعلومات / 3
الواردة في النص

.یحدد عالئق من الجملة الواحدة-
.یعطي معلومات عن النص-

یستعمل المعلومات / 4
الواردة في نصوص 

القراءة

:یستعمل معلومات النص لمقاصد مختلفة-
.لإلجابة عن األسئلة-
)2(.إلنجاز نشاط-

.11ص ،بقامدیریة التعلیم األساسي، اللجنة الوطنیة للمناھج، المرجع الس)1(
.11ص ،المرجع نفسھ)2(
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:منھاج السنة الثالثة) 3

:من التعلیم االبتدائيإلى السنة الثالثة ملمح الدخول/ 1

:السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي قادرا علىیكون المتعلم في بدایة

.القراءة بیسر-

.فھم نصوص قصیرة-

.إعطاء معلومات عن نص مدروس، واإلجابة عن أسئلة متعلقة بھ-

.التعبیر شفویا عن مشاعره وتأثره وذكریاتھ في مواقف شتى-

استجابة لوضعیات ذات داللة، یراعي فیھا الرسم الصحیح كتابة نصوص موجزة ومتنوعة -

)1(.للحروف والكلمات

:ملمح الخروج من السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي/ 2

:یكون المتعلم قادرا على

والمعبرة لنصوص مالئمة یتراوح عدد وحداتھا اللغویة بین إثنین القراءة المسترسلة -

.وثالث

.فھم النصوص المقروءة وإعطاء معلومات عنھا بطریقتھ الخاصة-

تنظیم خطابھ الشفوي بتوظیف جمل تامة البناء للتعبیر عن المشاعر والمواقف واألفعال -

.والوقائع

تحریر نصوص متنوعة یتراوح عدد سطورھا من سبعة إلى عشرة أسطر استجابة -

)2(.ووضعیات ذات داللة بتوظیف موارده المختلفةلتعلیمات واضحة، 

.08ص 2011مدیریة التعلیم األساسي، اللجنة الوطنیة للمناھج، منھاج السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، جوان )1(
.09المرجع نفسھ ص )2(
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:الكفاءة الختامیة لنھایة السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي/ 3

ویة وكتابیة متنوعة یكون المتعلم في نھایة السنة قادرا على فھم وإنتاج نصوص إخباریة شف

)1(.یغلب علیھا الطابع السردي

:الكفاءة القاعدیة واألھداف التعلیمیة/ 4

:القراءة والمطالعة

التعلیمیةھداف األالقاعدیةالكفاءات

یقرأ النصوص / 1
العادیة والنصوص 

األدبیة بأداء جید

.یقرأ الكلمات الجدیدة بدون تردد-
.یرقأ النصوص قراءة مسترسلة-
.یقرأ النصوص قراءة معبرة-
.یحترم عالمات الوقف، ویقف على الساكن-
.یستظھر النصوص المحفوظة بطریقة جیدة-

.یستخدم قرائن لغویة وغیر لغویة لتحدید معاني الكلمات الجدیدة-یفھم ما یقرأ/ 2
یتعرف على شخصیات الحكایة مھما كانت األدوات المستعملة، للداللة -

...).وت، ضمائر، كنایاتعنأسماء، (علیھا 
.الزمنیة والمكانیةببیئتھایحدد أحداث الحكایة -
)العناوین، الفقرات، الفھرس(یتعرف على المجموعات اإلنشائیة -

یعید بناء / 3
المعلومات الواردة 

في النص

.جملبین الیحدد عالئق -
.یحدد عالئق ضمن الجملة الواحدة-
.یقدم معلومات عن النص-
.النص بشكل عامیلخص -

یستعمل/ 4
المعلومات الواردة

في نصوص القراءة

).إجابة عن أسئلة وإنجاز نشاط(:یستعمل معلومات النص لمقاصد مختلفة-
)2(.یفھم األسئلة وینفذ التعلیمات إلنجاز أعمال شتى-

.09ص ،مدیریة التعلیم األساسي، اللجنة الوطنیة للمناھج، المرجع السابق)1(
.09ص المرجع نفسھ، )2(
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:منھاج السنة الرابعة) 4

:الدخول إلى السنة الرابعة من التعلیم االبتدائيملمح/ 1

ملمح الخروج لتلمیذ السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي ھو مركز ملمح الدخول إلى السنة إن 

:الرابعة من التعلیم االبتدائي وعلیھ ینبغي أن یكون المتعلم في بدایة السنة الرابعة قادرا على

.بمراعاة ضوابطھاالقراءة المسترسلة والمعبرة -

.فھم المقروء والحكم علیھ في حدود مستواه-

.توظیف المكتسبات اللغویة في التعبیر شفھیا عن مشاعره ومواقفھ-

)1(.كتابة نصوص متنوعة-

:ملمح الخروج من السنة الرابعة من التعلیم االبتدائي/ 2

:لمتعلم قادرا على، یتوقع أن یكون افي نھایة السنة الرابعة من التعلیم االبتدائي

.التي یبرز فیھا مھاراتھ بانسجامالقراءة المسترسلة -

في نشاط التعبیر إلى معلومات ترتبط بما یعیشھ في تلخیص ما یقرأ، وتحویل ما یفھم -

محیطھ وبما یحسھ ویشاھده، وإدراك الصلة الرابطة بین المكونات األساسیة للنص وتقدیمھا 

.تقدیما منظما

ومواقفھ من توظیف التراكیب المفیدة والجمل الكاملة لبناء أفكاره والتعبیر عن مشاعره 

.خالل األفعال التي یعتمدھا إلیصال ما یریده

.فھم التعلیمات واستقراءھا لتحریر نصوص یستعمل فیھا مكتسباتھ المختلفة لكیفیة مالئمة-

یة، اإلمالئیة، في تركیب الجملة التعرف على وظیفة القواعد اللغویة، النحویة، الصرف-

.وحسن استعمالھا

.استظھار جملة من القطع الشعریة والتعبیر عن تمثلھ للمحفوظ تمثال داال على الفھم-

.13، ص 2011مدیریة التعلیم األساسي، اللجنة الوطنیة للمناھج، منھاج السنة الرابعة من التعلیم االبتدائي، جوان )1(
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تذوق الجانب الجمالي للنصوص ومالحظة بعض األسالیب األدبیة للنھج على منوالھا، -

.وإنتاج نصوص حواریة وإخباریة وسردیة ووصفیة

:القاعدیة في السنة الرابعة من التعلیم االبتدائيالكفاءة / 3

:القراءة والمطالعة-

التعلیمیةھداف األالقاعدیةالكفاءات

یؤدي النصوص / 1
أداء جید

.نصوص قراءة مسترسلة ومعبرةیقرأ ال-
.یحترم عالمات الوقف-
.یستظھر النصوص المحفوظة بأداء صحیح-

یستعمل / 2
المعلومات الواردة 

نصوص القراءةفي 

..)إجابة عن سؤال، إنجاز نشاط(یستعمل معلومات النص لمقاصد مختلفة -
.یفھم األسئلة وینفذ التعلیمات إلنجاز أعمال شتى-
.یستعمل الموارد المختلفة في المكتبة من أجل القیام ببحث-

یستعمل / 3
إستراتیجیة القراءة

العناوین الفرعیة، الصور، األشكال الفھرس، العناوین، (یستعمل المسھالت التقنیة -
.للبحث عن الكتب...) البیانیة

.یتأكد من بلوغ ھدفھ من قراءة نص من النصوص-یقیم ذاتیا/ 4
یبادر إلى البحث عن الحلول لتجاوز العوائق : یتعرف على العوائق التي تعرقل فھمھ-

.المعترضة

.بتحدید معاني الكلمات الجدیدةیستخدم قرائن لغویة وغیر لغویة -یفھم ما یقرأ/ 5
.یتعرف على موضوع النص وعلى جوانب المعالجة فیھ-
أسماء، (یتعرف على شخصیات الحكایة مھما كانت األدوات المستعملة للداللة عنھا -

...).ضمائر، نعوت
.الزمنیة والمكانیةببیئتھایحدد أحداث القصة -
.سةوأنماط النصوص المدروبین النص الوصفيیمیز -
...)العناوین، الفقرات(یتعرف على المجموعات اإلنشائیة -
.یربط المعطیات الواردة في النص مع مكتسبات قدیمة-

یفید بناء / 6
المعلومات الواردة 

في النص

یعطي معلومات عن –یجد عالئق ضمن الجملة الواحدة –یجد عالئق بین الجمل -
یعرف فھمھ ویقارنھ بفھم اآلخرین ویعدلھ عند –عام یلخص النص بشكل –نص لا

)1(.االقتضاء

. 15مدیریة التعلیم األساسي، المرجع السابق ص )1(
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:منھاج السنة الخامسة) 5

:ملمح الدخول إلى السنة الخامسة من التعلیم االبتدائي/ 1

ملمح الدخول إلى السنة الخامسة من التعلیم االبتدائي ھو ملمح الخروج من السنة الرابعة 

:والذي فیھ أن یكون المتعلم قادرا على

.القراءة المسترسلة التي یبرز فیھا مھاراتھ بانسجام-

تلخیص ما یقرأ، وتحویل ما یفھم في نشاط التعبیر إلى معلومات تربط بھا بعیشھ في -

محیطھ وبما یحسھ ویشاھده، وإدراك الصلة الرابطة بین المكونات األساسیة للنص وتقدیمھا 

.تقدیما منظما

الكاملة لبناء أفكاره والتعبیر عن مشاعره ومواقفھ من توظیف التراكیب المفیدة والجمل -

.خالل األفعال التي یعتمدھا إلیصال ما یریده

.فھم التعلیمات واستقرائھا لتحریر نصوص یستعمل فیھا مكتسباتھ المختلفة بكیفیة مالئمة-

التعرف على وظیفة القواعد اللغویة، النحویة، الصرفیة، اإلمالئیة في تركیب الجملة -

.وحسن استعمالھا

.استظھار جملة من القطع الشعریة والتعبیر عن تمثلھ للمحفوظ تمثال داال على الفھم-

تذوق الجانب الجمالي للنصوص، ومالحظة بعض األسالیب األدبیة للنسج على منوالھا، -

)1(.وإنتاج نصوص حواریة وإخباریة وسردیة ووصفیة

:علیم االبتدائيملمح الخروج من السنة الخامسة من الت/ 2

إلى السنة الخامسة ھي آخر سنة من التعلیم االبتدائي، یجدر بالمتعلم أن یكون قادرا نظرا

:على

قراءة كل السندات المكتوبة بطالقة مناسبة لمستواه وباحترام ضوابط النصوص من -

.حركات وعالمات الوقف وبأداء معبر

.11، ص 2011مدیریة التعلیم األساسي، اللجنة الوطنیة للمناھج، منھج السنة الخامسة من التعلیم االبتدائي، جوان )1(
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.فھم ما یقرأ وتكوین حكم شخصي عن المقروء-

.م الخطاب الشفوي في وضعیة تواصلیة دالة والتجارب معھفھ-

التعبیر الشفوي السلیم الذي یعكس درجة تحكمھ في المكتسبات السابقة، والمناسب -

.للوضعیات التواصلیة المتنوعة

)1(.كتابة نصوص متنوعة استجابة لما تقتضیھ الوضعیات والتعلیمات-

:سة من التعلیم االبتدائيالكفاءة الختامیة لنھایة السنة الخام/ 3

یكون المتعلم في نھایة السنة الخامسة من التعلیم االبتدائي قادرا على قراءة وفھم وإنتاج 

الحواري واإلخباري والسردي : خطابات شفویة ونصوص كتابیة متنوعة األنماط

.والوصفي

:الكفاءات القاعدیة في السنة الخامسة من التعلیم االبتدائي/ 4

:والمطالعةالقراءة -

التعلیمیةھداف األالقاعدیةالكفاءات

یؤدي النصوص / 1
أداء جید

.یقرأ النصوص قراءة مسترسلة ومعبرة-
.یحترم عالمات الوقف-
.یستظھر النصوص المحفوظة بأداء صحیح-
)قصة أو وثیقة ھامة(یقرأ نصوص طویلة -

.معاني الكلمات الجدیدةیستخدم قرائن لغویة وغیر لغویة بتحدید -یفھم ما یقرأ/ 2
.ة فیھجیتعرف على موضوع النص وعلى جوانب المعال-
یتعرف على شخصیات الحكایة مھما كانت األدوات المستعملة، للداللة -

...).أسماء، ضمائر ونعوت(علیھا 
.یحدد أحداث القصة وبیئتھا الزمنیة والمكانیة-
.یمیز بین النص الوصفي وأنماط النصوص المدروسة-
...).العناوین، الفقرات(اإلنشائیة یتعرف على المجموعات -

.11مدیریة التعلیم األساسي، المرجع السابق ص )1(
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.یربط المعطیات الواردة في النص مع مكتسبات قدیمة-
.یعرض شفویا المعطیات األساسیة الواردة في النص-
.في النصالضمنیةیكتشف بعض المعلومات -

یعید بناء / 3
المعلومات الواردة 

في النص

.یجد عالئق بین الجمل-
.عالئق ضمن الجملة الواحدةیجد -
.یعطي معلومات عن النص-
.یلخص النص بشكل عام-
.یعرف فھمھ ویقارنھ بفھم اآلخرین ویعدلھ عند االقتضاء-
.یعرض أرائھ الشخصیة فیما یقرأ ویدعمھا-

یستعمل / 4
المعلومات الواردة 

نصوصالفي 

).سؤال، إنجاز نشاطإجابة عن: (یستعمل معلومات النص لمقاصد مختلفة-
.یفھم األسئلة وینفذ التعلیمات إلنجاز أعمال شتى-
.یستعمل الموارد المختلفة في المكتبة من أجل القیام ببحث-
.یستغل نص أو عدة نصوص للقیام بحصیلة أو تراكیب-
یقیم روابط بین المعارف المكتسبة في القراءة مع معارف من مجاالت -

.أخرى

یستعمل / 5
إستراتیجیة القراءة 

.ویقیم نفسھ

الفھرس، العناوین، العناوین الفرعیة، الصور، (یستعمل المسھالت التقنیة -
.للبحث عن الكتب...) األشكال البیانیة

.ینتقي كتبا من المكتبة بناء على ھدف محدد-
یكیف إستراتیجیة القراءة حسب حاجاتھ، أي یعرف متى یلجأ إلى القراءة -

.والقراءة الكلیةاالنتقائیة 
یربط بین معاني الكلمات التي یعرفھا والتي ال یعرفھا مما ینتمي العائلة -

.نفسھا للوصول إلى المعنى
.یستخدم القاموس للبحث عن معاني الكلمات الجدیدة-
.یتأكد من بلوغ ھدفھ من قراءة نص من النصوص-
.یتعرف على العوائق التي تعرقل فھمھ-
)1(.لحلول لتجاوز العوائق المعترضةیبادر البحث عن ا-

.12مدیریة التعلیم األساسي، نفس المرجع السابق ص )1(
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دراسة میدانیة:المبحث الثالث

من أجل الوقوف على مدى استفادة اللغة العربیة من تطبیقھا لمناھج التعلیم الحدیثة، ولما 

كانت القراءة األساس الذي یتبنى علیھ جمیع النشاطات اللغویة األخرى، كان ھذا دافعا لي 

المیدانیة لمادة القراءة، إذ ال بد للجانب النظري من جانب من أجل تخصیص دراستي 

میداني تطبیقي یدعمھ ویثریھ، ھذا الجانب المیداني بدوره یرتكز على آلیات وإجراءات 

.علمیة عملیة تسھم في البحث من خالل دراسة الواقع المعیشي

):وسائل الدراسة(آلیات البحث 

والظاھرة كما توجد في الواقع، ویھتم بوصفھا وصفا الواقع وھو دراسة «: المنھج: أوال

دقیقا، ویعبر عنھا تعبیرا كیفیا أو تعبیرا كمیا فالتعبیر الكیفي یصف لنا الظاھرة ویوضح 

خصائصھا، أما التعبیر الكمي فیعطیھا وصفا رقمیا لمقدار ھذه الظاھرة أو حجمھا 

)1(.»وارتباطھا مع الظواھر المختلفة األخرى

ھو وصف الحالة وفا دقیقا من كل الجوانب نرى أن المنھج على ھذا التعریف استنادا -

.المختلفة كأننا نالحظھا في الواقع

عبارة عن استمارة تحوي مجموعة األسئلة تشمل جمیع المحاور «: االستبیان: ثانیا

)2(.»الرئیسیة في البحث

الحصول على معلومات مجموعة أسئلة توجھ إلى األفراد من أجلیضم فاالستمارة نموذج 

حول موضوع أو مشكلة أو موقف، ویتم تنفیذ االستمارة أما عن طریق المقابلة الشخصیة، 

.أو أن ترسل عن طریق البرید وھذه األسئلة بعضھا مفتوحة وبعضھا مغلقة

تتضمن كل واحدة منھا أسئلة مغلقة وأخرى : وقد اعتمدت في بحثي ھذا على استمارتین-

لمتعلمین وقد كتبت باللغة العربیة، وأردت من خاللھا دراسة الواقع التعلمي موجھة لمفتوحة 

.المعیشي في المدرسة االبتدائیة والولوج فیھا

عمار بوحوش، محمد محمود ذنیبات، مناھج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، دیوان المطبوعات الجامعیة، )1(
.129، ص 2005الجزائر، 

.314، ص 1992، 1ناصر ثابت، أضواء على الدراسة المیدانیة، مكتبة الفالح، ط)2(
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:تتكون عینة البحث من مجموعتین: عینة البحث: ثالثا

.معلمین6مجموعة من المعلمین یقدر عددھم بـ )1

بین أقسام السنة الثانیة، تلمیذا) 50(مجموعة من التالمیذ یقدر عددھم بخمسین )2

الثالثة والرابعة ابتدائي، وحضرت نشاط القراءة في ھذه األقسام حسب مدة 

زمنیة معینة، اخترت فیھا التنوع في النصوص لمالحظة مدى تفاعل المتعلمین 

.داخل القسم واألسالیب المتبعة في تعلیم القراءة

النتائج المتوصل إلیھا، عرض وتحلیلمن أجل حتى تكون لي نظرة أوسع وأشمل -

.وإعطائھا التفسیرات المناسبة

.إبتدائیة حدوش بن فغلو بلدیة سیدي بلعطار: تم تطبیق ھذا االستبیان في: المجال المكاني-

.2017مارس 16مارس إلى غایة 05امتدت الدراسة من : المجال الزماني-

:أدوات المعالجة اإلحصائیة-

:اعتمدت في تحلیل النتائج المتحصل علیھا النسب المئویة التي تحسب بالطریقة التالیة-

:منھج البحث-

كما عرفھا اخترت المنھج الوصفي التحلیلي، وھذا لمالئمة أبعاد بحثي، والدراسة الوصفیة-

تتضمن دراسة الحقائق الراھنة والمتعلقة بظاھرة أو موقف أو مجموعة من : "ھویتني

)1(".األحداث أو مجموعة من األوضاع

وعلیھ استخدمت المنھج الوصفي بھدف الكشف عن األسلوب المتبع في تعلیم القراءة، 

.والطریقة التي یسیر وفقھا الدرس

.290، ص 1962العربي، القاھرة، جمال زكي، السید یاسین، أسس البحث االجتماعي، دار الفكر )1(

100× التكرار 

=النسبة المئویة 

المجموع الكلي للعینة
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الدیمقراطیة الشعبیةالجمھوریة الجزائریة -

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي-

مستغانم–جامعة عبد الحمید بن بادیس -

كلیة األدب والفنون-

قسم اللغة العربیة آدابھا-

تعلیمیة اللغة العربیة: تخصص

موجھ ألساتذة اللغة العربیةاستبیان )1

لغة : لیمیة اللغة العربیة الموسومةفي إطار إنجاز مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في تع-

أضع بین " نموذجاتعلیمیة القراءة في التعلیم االبتدائي أ"الخطاب التربوي بین التعلیم والتعلم 

انة التي تحتوي على مجموعة من األسئلة، أرجو من سیادتكم اإلجابة علیھا، یدیك ھذه االستب

لغرض علمي یخدم ھذه الدراسة مع وأحیطكم علما أن إجابتكم ستبقى سریة ولن تستعمل إال

.أحر تشكراتي لكم

:محتوى االستبیان-أ/1

أي المناھج التعلیمیة تبدو لك ناجحة في عملیة التعلیم؟ والتي تضمن تحقیق الغایة / 1

المنشودة من وراء عملیة التعلیم؟

الحدیثةالكالسیكیة 

تلمیذ؟ھل المناھج الحدیثة تراعي قدرات كل / 2

النعم 

أي الطرائق أنجع في عملیة التعلیم؟/ 3

الحدیثةالقدیمة 

ما رأیك في التدریس وفق المقاربة بالكفاءات؟/ 4

غیر مناسبةمناسبة 
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أتفضل الكتاب القدیم أم الجدید؟أثناء عملیة التدریس، / 5

الكتاب القدیمالكتاب الجدید 

وفق المقاربة بالكفاءات؟ما رأیك في التدریس / 6

غیر مناسبةمناسبة 

:النصوص المقررة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة/ 7

غیر مناسبةمناسبة 

النصوص المقررة في الكتاب مالئمة لمضمون نصوص القراءة؟عناوین / 8

النعم 

المرحلة االبتدائیة؟ما رأیك في الخطوات المتبعة في تدریس القراءة في / 9

غیر مالئمةمالئمة 

ھل التوقیت المخصص لتحلیل نص القراءة كافي أم غیر كافي؟/ 10

غیر كافيكافي 

:تحلیل االستبیان- ب/1

للمعلمین على عشرة أسئلة، وقد وزعت ھذه األسئلة على ست احتوى االستبیان الموجھ

.معلمین ومعلمات

:وجھ للمعلمین وتفسیرھاتحلیل االستبیان الم-

أي المناھج التعلیمیة تبدو لك ناجحة في عملیة التعلیم؟ والتي تضمن تحقیق الغایة : 1س

المنشودة من وراء عملیة التعلیم؟

النسبةالتكراراإلجابات

الكالسیكیة
الحدیثة

02

04

34%

66%
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من األساتذة یرون أن %25أن نسبة المتحصل علیھا أالحظ من خالل نتائج الجدول-

قالت %75المناھج الكالسیكیة ھي األكثر فاعلیة في التعلیم، وباقي النسبة التي قدرت بـ 

عكس ذلك بمعنى أن ھذه الفئة ترى أن المناھج الحدیثة ھي التي تمنح للمتعلم المشاركة 

لم تعد تعتبر في تحقیق الغرض المنشود من العملیة التعلیمیة، فالمناھج الحدیثةاإلیجابیة 

.التلمیذ خزانا للمعرفة فقط بل تعتبره محور العملیة التعلیمیة

ھل المناھج الحدیثة تراعي قدرات التلمیذ؟: 2س

النسبةالتكراراإلجابات

نعم
ال

05

01

84%

16%

من األساتذة یرون المناھج الحدیثة تراعي قدرات %90ظھر أن الجدولةبعد مالحظ-

رأت أن ھذه المناھج ال تراعي قدرات %10التلمیذ، بینما النسبة القلیلة والتي تقدر بـ 

.التلمیذ

إن میل األساتذة أو المعلمین إلى المناھج الحدیثة إنما راجع إلى كونھا ركزت على المتعلم -

.ي في عملیة التعلمبالدرجة األولى وإلى دوره اإلیجاب

.فھذه المناھج تقدم المعرفة للمتعلم توافقا مع مھاراتھ وقدراتھ

أي الطرائق أنجع في عملیة التعلیم؟: 3س

النسبةالتكراراإلجابات

القدیمة
الحدیثة

02

04

34%

66%

ھي األفضل ) القراءة(ترى أن الطریقة الحدیثة في تعلیمیة اللغة العربیة أغلبیة المعلمین-

وھي %30بنسبة أما نسبة اختیار الطریقة التقلیدیة كانت %70وقد قدرت نسبتھم بـ 

.الطریقة التي تقوم على اإللقاء والتلقین والحفظ
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ما رأیك في التدریس وفق المقاربة بالكفاءات؟: 4س

النسبةالتكراراإلجابات

مناسبة
غیر مناسبة

05

01

84%

16%

من األساتذة %60التي تحصلت علیھا في الجدول فإنني أالحظ أن نسبة النسب حسب-

بالكفاءات ھي مناسبة في المیدان، وباقي النسبة یرون أن طریقة التدریس وفق المقاربة 

.مناسبتھابعدمقالت عكس ذلك أي %40قدرت بـ 

القدماء في التعلیم یرون أن ھذه البیداغوجیة الجدیدة مالئمة ولتفسیر ذلك أقول بأن األساتذة 

إذا ما عملت الجھات المعنیة والمختصة على تكوینھم وھذا دورات تجمع مع في المیدان

.المفتشین

أثناء عملیة التدریس أتفضل الكتاب القدیم أم الجدید؟: 5س

النسبةالتكراراإلجابات

الكتاب الجدید
الكتاب القدیم

03

03

50%

50%

األساتذة للكتاب القدیم بأنھ یرجع ألفة األساتذة الكتب القدیمة، وطریقة حل أغلبیةمیل -

.نصوصھا وھذا شيء طبیعي إذا ما رجعنا إلى مدة أقدمیتھم في المیدان

.غیر مناسبةالنصوص األدبیة المقررة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة مناسبة أو: 6س

النسبةالتكراراإلجابات

مناسبة
غیر مناسبة

04

02

66%

34%
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من المعلمین یرون أن النصوص األدبیة المقررة %70أن نسبة أالحظ من خالل الجدول-

لتالمیذ المرحلة االبتدائیة ھي مناسبة لھم، بینما ترى البقیة أنھا غیر مناسبة وھذا بنسبة 

30%.

أغلبیة المعلمین بمناسبة النصوص القراءة لمستوى التالمیذ، وذلك یرجع وأفسر رأي -

.لطبیعة النصوص المقررة فھي تحوي ألفاظ سھلة الفھم

.عناوین النصوص المقررة في الكتاب مالئمة لمضمون نصوص القراءة: 7س

النسبةالتكراراإلجابات

نعم
ال

06

00

100%

00%

من المعلمین یرون أن العناوین المقررة %100أن نسبةمن خالل نتائج الجدول یتضح -

.في الكتاب ھي مالئمة لمضمون النصوص، وال یوجد أي اعتراض

الكتب واضعواالجدیدة والتي أحسن وأفسر رأي األغلبیة بأنھ یرجع إلى نجاح البیداغوجیا

.المدرسیة اختیار نصوصھا األدبیة

تدریس النص األدبي؟ما رأیك في الخطوات المتبعة في : 8س

النسبةالتكراراإلجابات

مالئمة
غیر مالئمة

03

03

50%

50%

أالحظ من خالل الجدول أن النسب متساویة بین اإلجابات المالئمة وغیر المالئمة فكالمھا -

.%50بنسبة 
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ھل التوقیت المخصص لتحلیل نص القراءة كافي أم غیر كافي؟: 9س

النسبةالتكراراإلجابات

كفي
غیر كافي

04

02

66%

03%

أفسر رأي األغلبیة بأنھ یرجع إلى كثرة األسئلة المندرجة ضمن الخطوات وتكرارھا، وھذا -

.ما یؤدي إلى إھدار الوقت وبالتالي عدم كفایة الوقت المخصص لتحلیل نص القراءة

:قراءة نتائج االستبیان الموجع للمعلمین/ 1

:المعلمین إلى مجموعة من النتائج وھي كالتاليتوصلت بعد مسائلة 

أما نسبة %66نجاعة المنتھج التعلیمیة الحدیثة في عملیة التعلیم وھذا بنسبة تقدر بـ )1

.فتفضل المناھج القدیمة في التعلیم34%

ترى %16أما نسبة %84التالمیذ وھذا بنسبة مراعاة المناھج الحدیثة لقدرات)2

.عكس ذلك أي عدم مراعاتھا

من المعلمین أم القدیمة فقد %66أفضلیة الطرائق الحدیثة في عملیة التعلیم بنسبة )3

.%34قدرت النسبة 

من %84المقاربة البیداغوجیة الجدیدة مناسبة للتدریس، وھذا بنسبة تقدر بـ )4

.من المعلمین ترى عكس ذلك%16المعلمین ونسبة 

من المعلمین، والكتاب %66دیم على الجدید وھذا بنسبة تقدر بـ أفضلیة الكتاب الق)5

.من المعلمین%34الجدید بنسبة 

من %66مالئمة نصوص القراءة المقدرة في المرحلة االبتدائیة وذلك بنسبة )6

.%34عكس ذلك وھذا بنسبة األساتذة، أما باقي األساتذة فیرون 

.%100مضمونھا وھذا كان بنسبة مالئمة نصوص القراءة المقررة للتالمیذ مع )7

عدم مالئمة الخطوات المتبعة ومناسبتھا أثناء تحلیل نص القراءة وھذا كان بنسبة )8

.قالت مالئمة ھذه الخطوات أثناء التحلیل%50من المعلمین ونسبة 50%
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:االستبیان الموجھ للتالمیذ/ 2

مجموعة من األسئلة التي تدخل في أقدم ھذا االستبیان الذي ھو عبارة عن ) ة(أخي التلمیذ -

سیاق دراسة تربویة، تناول نشاط من األنشطة التي ندرسھا ونقصد بالتحدید نشاط القراءة 

.في التعلیم االبتدائي

كل إجابة تعتبر وجھة نظر صاحبھا ولھذا لیس ھناك إجابات صحیحة وأخرى خاطئة، بل -

في الخانة ) ×(وذلك یوضع إشارة أتمنى أن تكون إجابتكم عن أسئلتنا بصدق وموضوعیة

.التي تناسب إجابتك

ھل تحب نشاط القراءة؟/ 1

النعم 

ما رأیك في طریقة تدریس القراءة في ھذه المرحلة؟/ 2

غیر مناسبةمناسبة 

ھل تعتبر نشاط القراءة نشاطا أساسیا أم ثانویا؟/ 3

نشاط ثانوينشاط أساسي 

:القراءة من خاللفھمك لنص / 4

شرح األستاذقراءة متعددة القراءة األولى

ھل ترى أن النصوص المقررة في القراءة متسلسلة مع بعضھا البعض؟/ 5

غیر متسلسلةمتسلسلة 

:ھل تفضل حصة القراءة/ 6

في الفترة المسائیة في الفترة الصباحیة 

ھل تستوعب مضامین نص القراءة؟/ 7

النعم 
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:تحلیل االستبیان الموجھ للتالمیذ) 1

:تحلیل نتائج االستبیان الموجھ للتالمیذ وتفسیرھا-أ/1

ھل تحب نشاط القراءة؟: 1س

النسبةالتكراراإلجابات

نعم
ال

48

02

96%

04%

من التالمیذ یحبون ویمیلون إلى حصة نشاط القراءة، أما نسبة %96أن نسبة أالحظ-

تلمیذا، وأفسر میل %04التالمیذ الذین صرحوا بعدم میلھم لھذا النشاط فیقدر عددھم بـ 

النسبة الكبیرة من التالمیذ إلى ھذا النشاط بأنھ یرجع لطبیعة ھذه النصوص المقررة 

.اجاتھمومناسبتھا مع مستواھم والتي تلبي مختلف ح

ما رأیك في تدریس القراءة؟: 2س

النسبةالتكراراإلجابات

مناسبة
غیر مناسبة

45

05

90%

10%

من التالمیذ ترى أن طریقة تدریس نشاط القراءة%90أن نسبة أالحظ من خالل الجدول -

.من التالمیذ ترى عكس ذلك%10ھي مناسبة، أما نسبة 

أساسیا أو ثانویا؟ھل یعتبر نشاط القراءة نشاطا: 3س

النسبةالتكراراإلجابات

نشاط أساسي
نشاط ثانوي

46

04

92%

08%
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من التالمیذ یعتبرون أن نشاط القراءة ھو %92أن نسبة أالحظ من خالل نتائج الجدول-

نشاطا ثانویا، وأفسر فیعتبرونھ %08نشاط أساسي، أما بقیة التالمیذ والذي یقدر عددھم بـ 

أغلبیة التالمیذ باعتبار نشاط القراءة نشاطا أساسیا بأنھ تقوم علیھ بقیة األنشطة رأي 

.األخرى

:فھمك لنص القراءة یكون من خالل: 4س

النسبةالتكراراإلجابات

القراءة األولى
قراءة متعددة
شرح األستاذ

01

10

39

02%

20%

78%

بأن أغلبیة التالمیذ ال یفھمون النصوص المقررة علیھم إال بعد شرح تعتبر ھذه النتائج-

.األستاذ لھا وذلك لما تحتویھ ھذه النصوص من مفردات صعبة تستدعي شرحا لھا

ھل ترى أن النصوص المقررة ھي نصوص متسلسلة مع بعضھا البعض؟: 5س

النسبةالتكراراإلجابات

متسلسلة
متسلسلةغیر 

43

07

86%

14%

من التالمیذ ترى أن النصوص المقررة ھي %86أالحظ من خالل نتائج الجدول أن نسبة -

من التالمیذ یرون أنھا غیر متسلسلة مع %14نصوص متسلسلة مع بعضھا البعض ونسبة 

.بعضھا البعض

بان أغلب التالمیذ أدركوا طبیعة المقاربة الجدیدة التي تعتمد على النص وأفسر ذلك-

سیة لمختلف األنشطة، وضرورة التدرج بالتلمیذ من خالل النصوص المقررة أساكدعامة 

.علیھم
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حصة نشاط القراءة؟ھل تفضل : 6س

النسبةالتكراراإلجابات

في الفترة الصباحیة
في الفترة المسائیة

49

01

98%

02%

في الفترة من التالمیذ یفضلون حصة نشاط القراءة %98أن نسبة أالحظ من خالل الجدول-

.من التالمیذ یفضلون ھذه الحصة بالفترة المسائیة%02الصباحیة، ونسبة 

ھي الفترة األنسب بھذا النشاط، ألن المتعلم یكون وأفسر رأي األغلبیة بأن الفترة الصباحیة -

خالي الذھن وھذا ما یجعلھ یستوعب ھذه النصوص، عكس الفترة المسائیة التي تعتبر فترة 

.لیوم، وبالتالي تنتھي القدرة على التركیزینتھي فیھا ا

مضامین نصوص القراءة؟ھل تستوعب : 7س

النسبةالتكراراإلجابات

نعم
ال

45

05

90%

10%

من التالمیذ تستوعب مضامین نصوص %90نتائج الجدول أن نسبة أالحظ من خالل-

من التالمیذ ال یستوعبون مضامین %10وتفھمھا، وباقي العدد یقدر بنسبة القراءة 

.النصوص

وتفسیر ذلك ھو أن مضامین ھذه النصوص المقررة ھي مالئمة للمستوى الفكري والعقلي -

.لتالمیذ
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:قراءة في نتائج االستبیان الموجھ للتالمیذ- ب/1

المتحصل علیھا من االستبیان الموجھ للتالمیذ استخلصتبعد مالحظتي وتفسیري للنتائج -

:وخرجت بالنتائج التالیة

والباقي ال %96إلى نشاط القراءة، وھذا بنسبة كبیرة جدا وھي تقدر بـ میل التالمیذ )1

.%04یحبون ھذا النشاط، والذین یقدر عددھم بـ 

بحیث قدرت نسبة التالمیذ مالئمة طریقة تدریس نشاط القراءة، ومناسبتھا للتالمیذ )2

فترى أن الطریقة التي یقدم بھا نفس القراءة أما البقیة%90الذین یرون ذلك بـ 

.%10لیست مناسبة لھم، ویقدر عددھم بـ 

من %92القراءة ھو نشاط أساسي بحیث تقدر نسبة التالمیذ الذین قالوا ذلك بـ ط اشن)3

.ترى عكس ذلك%08التالمیذ أو نسبة 

ن خالل شرح المعلم لنص القراءة، وتقدر نسبة التالمیذ مكون یراءة القفھم نشاط )4

وا بفھم النص بعد قراءات مقا%20يھفأما باقي النسبة %78بذلك الذین قالوا 

.قالوا بفھم النص بعد القراءة األولى%02متعددة لھ و

المقررة ھي نصوص متسلسلة مع بعضھا البعض ونسبة التالمیذ الذین النصوص)5

.%14أما البقیة فترى أنھا غیر متسلسلة وتقدر ھذه النسبة بـ %86قالوا بذلك ھي 

الفترة الصباحیة ھي أفضل فترة لتدریس نشاط القراءة وتقدر نسبة التالمیذ الذین )6

.%02ا بنسبة والباقي قالوا عكس ذلك وكان ھذ%78قالوا بذلك 

ال یستوعبون %10ونسبة %90استیعاب التالمیذ لمضامین النصوص وھذا بنسبة )7

.مضامین النصوص
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:كیف تقدم حصة القراءة في التعلیم االبتدائي-

:من خالل زیارتي للمدرسة االبتدائیة الحظت أن حصة القراءة تقدم كاآلتي-

:األولىالحصة -

:وضعیة االنطالق/ 1

تغالل معلوماتھمسباتھیئة أذھان التالمیذ للدرس بأسئلة ھادفة، مثیرة الھتماماتھم -1

الدرس، أو یكون ذلك بعرض صورة ذات صلة القبلیة للتدرج بھم إلى موضوع 

بالدرس المقصود، أو أیة وسیلة یراھا المعلم مناسبة في تجسید وضعیة تعلمیة 

.حقیقیة

.المعلم من التالمیذ فتح الكتاب مجدداعندما یتعرفون على الموضوع یطلب -2

:بناء التعلمات/ 2

قراءة النص قراءة صامتة ألن مدتھا قصیرة تدوم بضع من التالمیذ یطلب المعلم )1

.دقائق لضیق الوقت

بصوت مرتفع یسمعھا المتعلم تكون یقرأ المدرس القراءة النموذجیة للنص بأكملھ )2

.معبرة یحترم فیھا عالمات الوقف

.معلم بعض التالمیذ بالتداول على قراءة النصیكلف ال)3

للجمیع القراءة، ویجب أن یقرأ المتعلمین فرادى قراءات جھریة تكون بفقرات حتى یتسنى -

مات الوقف، وإذا أخطأ تكون قراءتھم مسترسلة، معبرة، مع سالمة النطق واحترام عال

زمیلھ بتصحیح المعلم فیعید النطق وإذا عجز عن تصحیح خطأ أن یقوم المتعلم أوقفھ 

الخطأ، أما إذا عجز التالمیذ یتدخل المدرس وھذا العجز نجده بكثرة في مستوى السنة 

.الثانیة وھكذا إلى أن تنتھي المجموعة

بمعنى یكون ھناك شرح للمفردات تكون قراءتھم جملة بجملة أما المجموعة الثانیة-

كفاءاتھ وقدراتھ المعرفیة إلبرازفاھیم الصعبة الواردة في النص من قبل المتعلم ھذا والم

.ویتدخل المدرس من حین آلخر للشرح إذا صعب علیھم األمر
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یطلب منھم توظیف ھذه المفردات في جمل من إنشائھم حتى یساعدھم على التعبیر عن -

.ممكبوتاتھمشاعرھم وإخراج 

و سؤالین حول الفھم العام وتوظیف المعطیات الموجودة في النص ثم یطرح المعلم سؤال أ-

على الصبورة وتقرأ قراءة من أجل استخراج الفكرة العامة للنص واألفكار الجزئیة ثم تدون 

.جھریة

:الثانیةالحصة -

:للحصة الثانیةھي تدعیم 

تدریبھم على وھي قراءة معبرة وواعیة من قبل المتعلمین، وتھدف إلى أداء ھي قراءة

.القراءة المسترسلة

:االستثمار/ 3

األسماء، : الظاھرة اللغویة، النحویة، الصرفیة مثلیتم فیھا استثمار النص واستخراج 

.الخ...األفعال، الحروف، صیغ التعجب

12/03/2017:

السنة الرابعة: نمودج نص القراءة-

عالم الصناعة واالبتكار): 7(المحور -

)1(الوحدة -

قراءة: النشاط-

.122االختراع الرائع ص : المحتوى المعرفي-

)1(الحصة -

.یفھم ما یقرأ ویستعمل المعلومات الواردة في نصوص القراءة: الكفاءة القاعدیة-

.القدرة على القراءة المسترسلة: الكفاءة المستھدفة-
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:االختراع الرائع-

حققھ اإلنسان، العجیبة، إنھا اختراع عظیم ورائع عاتاھي إحدى االخترإن الطائرة"

وفكرة الطیران شغلت بال اإلنسان منذ زمن بعید، فقد رأى الطیور وھي تحوم في الفضاء 

العالم العربي عباس بن فرناس الذي ھؤالءوتمنى لو كان لھ مثل ھذه القدرة لیطیر، ومن 

دفع في الھواء وحلق ولكنھ وقع وانربوة،اخترع جناحین یناسبن جسمھ ثم صعد إلى أعلى 

.بسرعة على األرض

إلى أن تمكن اإلنسان من صنع أول طائرة لھا أجنحة ضخمة ظلت المحاوالت مستمرة 

في الجو أكثر من ساعة، وتكررت المحاوالت من الطیارین وخفیفة الوزن وبإمكانھا البقاء 

الفضاء تزید، وكانت تحطم الطائرة في تبقاھاالمغامرین، وفي كل مرة كانت المدة التي 

.أرقام قیاسیة في ھذا البقاء وفي الزیادة المدھشة للسرعة

ولعب التطور في صناعة الطائرات دورا كبیرا في تقریب المسافات بین البلدان والشعوب، 

في وقت قصیر جدا، وھناك نوع آخر من فالطائرة أصبحت تنقل مئات األشخاص 

الطائرات وھي الطائرة الروحیة التي تستعمل وسیلة من وسائل اإلنقاذ عند حلول الكوارث 

ألنھا تستغني عن ممرات مثل الفیضانات والحرائق والزالزل فھي تقدم اإلسعاف بسرعة 

.تقلع عمودیا وتھبط عمودیاوھبوطھا، فھي المطار في إقالعھا 

.التي تستخدم في الحروب سالحا جویا فتلقي القنابل المختلفةلطائرات الحربیة وھناك ا

لم یتوقف اإلنسان بل راح یبذل مجھودات كبیرة رغم ھذا التقدم المذھل في میدان الطیران، 

راحة أكثر لتطویر ھذه األعجوبة الرائعة، وفي كل مرة یضیف شیئا جدیدا یوفر لإلنسان 

"حاجاتھفي أسفاره وفي قضاء 

.رحلة سبتمبر الجویة لعبد الحفیظ مثقال بتصرفعن قصة -
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:وضعیة االنطالق/ 1

طرح سؤال حول ما ھي وسائل النقل؟-

اإلجابات التي كانت من طرف التالمیذ ومتنوعة وكل ھذه كانت اإلجابات مختلفة -

.الخ...كانت صحیحة فتنوعت من باخرة، طائرة، سیارة 

:بناء التعلمات/ 2

.122طلبت المعلمة فتح الكتاب ص -

ماذا  نالحظ في الصورة؟: قالت-

.نالحظ في الصورة: أجاب أحد التالمیذ-

أمرتھم بغلق من القراءةانتھواطلب المعلمة من التالمیذ بالقراءة الصامتة وبعدما -

.الكتاب

:سؤال حول مضمون النصطرحت -

ما الذي شغل بال اإلنسان منذ زمن بعید؟-

الذي شغل اإلنسان منذ زمن بعید ھو فكرة الطیران فقد رأى الطیور وھي : قال تلمیذ-

.تحوم في الفضاء وتمنى لو كان لھ مثل ھذه القدرة لیطیر

.األستاذةمن طرف : قراءة نموذجیة-

.إعادة فتح الكتاب

.كم عدد فقرات النص: قالت المعلمة-

).5(عدد فقرات النص ھي خمسة : كانت اإلجابة-

.منھم تحدید كل فقرة مع إعطائھا فكرة عامة لھاطلبت -

]على األرض.... إن الطائرة [:الفقرة األولى-

.اختراع الطائرة اختراع رائع وعظیم قام بھ اإلنسان: الفكرة العامة-

]سرعة.... ظلت المحاوالت مستمرة [: الفقرة الثانیة-

.المغامرین لصنع الطائرةالمحاوالت المستمرة التي قام بھا : الفكرة العامة-
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....]ولعب التطور[: الفقرة الثالثة-

.ودورھا في تقریب المسافات بین الشعوبأھمیة الطائرة : الفكرة العامة-

]حاجاتھ..... وھناك [: الفقرة الرابعة والخامسة-

.تطور وتقدم اإلنسان المستمر في اختراع أشیاء جدیدة ومفیدة: الفكرة العامة-

.الفردیة من طرف التالمیذالقراءة-

.تصحیح أخطاء التالمیذ من طرف األساتذة-

.استخدم اللوحة أثناء الشرح: شرح الكلمات-

معناھاالكلمة

االختراعات
ربوة

المغامرات
صنعھ اإلنسان

ھي صنع شيء جدید 
أرض مرتفعة

الذین ال یخافون
صنعھ اإلنسان

:توظیف كلمة صنعھ اإلنسان في جملة-

.الحاسوب آلة اخترعھا اإلنسان) 1

.السیارة آلة اخترعھا اإلنسان) 2

.الطیارة آلة اخترعھا اإلنسان) 3
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:أسئلة حول النص-

الجوابالسؤال

من أین استمد : 1س
اإلنسان فكرة الطیران؟

ما ھي أوصاف : 2س
الطائرة التي اخترعت؟

ھل استسلم : 3س
اإلنسان لمحاوالتھ 

األولى الیائسة؟

منذ زمن بعید، فقد رأى الطیور استمد اإلنسان فكرة الطیران : 1ج
.وھي تحوم في الفضاء، وتمنى لو كان لھ مثل ھذه القدرة لیطیر

أجنحة ضخمة طائرة لھا: أوصاف الطائرة التي اخترعت ھي: 2ج
.البقاء في الجو أكثر من ساعةوخفیفة الوزن وبإمكانھا 

ررت كاألولى الیائسة، بل تلم یستسلم اإلنسان لمحاوالتھ: 3ج
.المحاوالت حتى وصلوا إلى ما ھو علیھ الیوم

:كتابة جملة على الصبورة-

عن ممرات المطار في إقالعھا وھبوطھا فھي تستغنيفھي تقدم اإلسعاف بسرعة ألنھا "

".تقلع عمودیا وتھبط عمودیا

:ھذه الجملة إلى جمع المذكر السالمتحویل -

اإلسعاف بسرعة ألنھن یستغنین عن ممرات المطار في إقالعھن وھبوطھن فھمن یقدمن "

".یقلعن عمودیا ویھبطن عمودیا

:بناء االستثمار/ 4

.استخراج كراس النشاطات اللغویة-

.إنجاز التمرین األول-

إن الطائرة تقدم لنا خدمات رائعة فیما تتمثل ھذه الخدمات؟: 1س

.الراحة، تقدم اإلسعاف عند حدوث الحوادثفأجابت بعض العناصر أنھا توفر -

فطلب المعلمة من التالمیذ تعبیرا شفویا وكل من یرید التعبیر یصعد إلى الصبورة ویتحدث -

فكان التعبیر حسن من قبل التالمیذ فكثیرا وظفوا نفس المصطلحات التي تداولت في نص 

.القراءة
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.لقد وصف الكاتب الطائرة باالختراع الرابع: 2س

ھل أعجبك ھذا العنوان؟-

.تلمیذ16مع العلم أن عدد التالمیذ ال: 2نعم : 14: اإلجابات كانت

النسبةالتكراراإلجابات

نعم
ال

14

02

88%

12%

ھذا الجدول أن نسبة التالمیذ الذین وافقوا على ھذا العنوان قدر عددھم نالحظ من خالل-

.لیس مناسبافیروا أن العنوان %12وذلك لما رأوا مطابقا لمضمون النص أما %88بنسبة 

:استنتاج حول ما لوحظ أثناء الدرس-

لقد كانت حصة القراءة التي حضرتھا مع قسم السنة الرابعة ابتدائي حصة في المستوى، -أ
كانت ملمة وشاملة من جمیع النواحي من حیث التقدیم الجید للمعلمة وخبرتھا في المیدان 

.ومن حیث مستوى الطالب الجیدوتحكمھا في القسم 

نوعة حیث استعملت الكثیر من كانت األسئلة التي طرحت من قبل المعلمة مختلفة ومت-ب
الخ حتى ال تكون ھناك رقابة ...ماذا، ما الذي، كم، من أین، ما ھي، ھل : صیغة فاستخدمت

.في األسئلة ویكون تكرار في صیاغة السؤال

.على أسئلة الكتاب فقط فكانت معظم األسئلة من اجتھادھا الخاصلم تعتمد المعلمة -ج

بینھا وبین تالمیذھا، حیث كانت ھذه الطریقة نافعة وناجحة، استعملت الطریقة الحواریة -د

.في إیصال المعلومات للتالمیذ واستیعابھم لھا

.وفھم مصطلحاتھساد الھدوء في القسم مما ساعد على فھم النص والتجاوب مع أسئلتھ -ھـ

وأثناء قدمت المعلمة طرق عدیدة للفھم منھا استخدام اللوحة أثناء شرح المصطلحات -د
إعطاء األفكار األساسیة للفقرات لكي تالحظ مفھوم كل تلمیذ ولكي تكون المشاركة من 

إذا ، ولو كانت إجاباتھم خاطئة، فالھدف من ھذا العمل رؤیة جمیع التالمیذ جمیعھم
.استوعبوا الدرس أو لم یستوعبوا

من التالمیذ كانت المعلمة في بعض األحیان تقف عند بعض العبارات والجمل وتطلب- و
.إعرابھا حتى یوظفوا ما اكتسبوه من إعراب في ھذا النص
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: خالصة

للدرس القرائي، توصلنا إلى أن القراءة عنصر ھام في مناھج متابعتنامن خالل 

اللغة العربیة، إلى جانب المھارات األخرى، كاالستماع، والتعبیر، والتي تربطھا عالقة 

متكاملة فیما بینھا، إذ ال تقوم إحداھا دون األخرى، فالقراءة تمكن التلمیذ من التحصیل 

یستدعي ي حیاتھ المدرسیة، وقد مورست كنشاط العلمي الذي یساعده على السیر بنجاح ف

الفعالیة، وبذلك فھي تسھم في اكتساب المتعلم مجموعة من المھارات المساعدة على ذلك، 

وسیلة لتقویم لسان كالسرعة والقدرة على تحصیل المعاني واستصعابھا، وتعتبر القراءة 

.التلمیذ، وحسن أداؤه، وإجادة نطقھ
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:ةــــــــــــــــــــخاتم

بعد انتھائي من معالجة أھم الجوانب التي تناولھا ھذا البحث المتواضع، والتي من 

خاللھ حاولت التطرق إلى عملیة التعلیم والتعلم بشقیھا النظري والتطبیقي توصلت إلى 

:النتائج اآلتیة

نشطة منظمة وھادفة تخضع التعلیم والتعلم عبارة عن سیرورة، عن عملیة دینامیكیة - 1

ألسس معینة، وتتفاعل فیھا عناصر مرتبطة وفعالة تتمثل في المعلم والمتعلم، المعارف 

والمھارات والسلوكات التي ترتبط بین المحورین، االرتدادات والمحیط المادي والمعنوي 

.واالجتماعي التي تتم فیھ العملیة التربویة التعلیمیة

المعلم الذي ھو المحرك، الموجھ، المنشط والمرشد -ا: رتكز علىالعملیة التعلیمیة ت- 2

والمسھل لھذه العملیة التعلیمیة بطریقة محكمة وھادفة وشاملة من خالل تكوینھ بطریقة 

على شروط التعلیم والتعلم حتى یحقق وإطالعھتؤھلھ للقیام بھذا الدور على أحسن وجھ، 

.ق المیل والدافعیة للتعلم لدى المتعلمأھدافھ، ویجعل من تعلیمھ تعلم، خاصة خل

المتعلم الذي یتوجھ إلى عملیة التعلیم لذلك التعلیمیة تولي عنایة كبرى لھ، فتنظر إلیھ - ب

.من خالل خصائصھ المعرفیة والوجدانیة والفردیة في تحدید أھداف التعلیم المراد تحقیقھا

میة، فھما طرفان لنفس المعادلة، أو ھناك عالقة بین التعلیم والتعلم وھي عالقة تالز- 3

بتعبیر أخر وجھان لنفس العملة، فأفضل تعلیم ھو ما یؤدي إلى أفضل تعلم وأنجح تعلم ھو 

ناجح عن أنجح تعلیم وعلیھ فعملیتي التعلیم والتعلم مرتبطتین، متكاملتین، ومتفاعلتین ال 

الھدف األسمى من أي إلحداھما عن األخرى، بحسن ال یمكن تحقیق التعلم الذي ھوىغن

.عملیة تربویة إال بتحقیق التكامل بین ھاتین العملیتین

لھذا على المعلم أن یكون لدیھ تكوین واستعداد للتعلیم ألنھ یتعامل مع شخصیات یساھم في -

ودور المعلم األساسي ال یتمثل في إیصال المعارف وتكوین المھارات ترعرعھا،

بل ھو أعداد شخصیات متكاملة، متزنة وسویة قادرة على والسلوكات لدى المتعلم فحسب،

.مواجھة مشاكل الحیاة
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وفیما یخص تعلیمیة القراءة في الطور االبتدائي وذلك بال بالتركیز على الصعوبات -

:المعترفة وكیفیة تجاوزھا خلصنا إلى جملة من النتائج ندرج أھمھا فیما یلي

ستھ، وسبیلھ الذي ال یغني عنھ سبیل غیره، مھما القراءة ھي وسیلة الطالب في درا-أ

تطورت الوسائل السمعیة والبصریة المساعدة فھي األساس الذي تبنى علیھ فروع اللغة 

وترتبط بھ سائر المواد، لذلك وجب على المعلم أال یكتفي بالمفھوم القدیم للقراءة، بل علیھ 

.أن یرغب التالمیذ وینمي میولھم إلیھا

لة في تعلیمیة القراءة ھي المرحلة االبتدائیة، ألن الطفل ینطلق فیھا تقریبا أصعب مرح- ب

.من الدرجة الصفر

القراءة ھي مھارة من المھارات اللغویة األربع، وھي لیست غایة بل وسیلة إلثراء -ج

.معارف المتعلم

.م الجھریةیعتمد في تعلیمیة القراءة األداء والشكل حیث نجد تطبیق القراءة الصامتة ث-د

تبنى القراءة على االستعداد، فاالستعداد ھو مجموعة الخواص الموجودة عند المتعلم التي -ذ

.تعتمد على تسھیل التعلم أو إعفائھ

االستعداد العقلي، والجسمي، النفسي،: العوامل التي تؤثر في االستعداد للقراءة- ر

.والتربوي

تعلمھ القراءة في المدرسة االبتدائیة كالقدرة علة یكتسب التلمیذ القدرات والمھارات من - ز

القراءة السریعة وأساسھا اتساع المدى البصري الذي یؤدي إلى إدراك مجموعة من 

.الكلمات في الوقفة الواحدة للعین

.األسرة، والمدرسة: ھارة القراءة لدینا عوامل مساعدةلتنمیة م-س

االبتدائي حسب مناھج المدرسة من الطورتركز تعلیمیة القراءة في السنة األولى -ه

فھمما یسمع بصفة عامة، ویدرك المعنى الرئیسي لما یسمع من : االبتدائیة الجزائریة في

الكالم ویدرك تماسك الكالم، ویعرف نظام األصوات والضوابط والحروف في الكتابة 

.العربیة
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حیحا ویقرأ الكلمات الجدیدة أما في السنة الثانیة فینطلق بالحروف وفق مخارجھا نطقا ص-

بدون تردد ویحترم عالمات الوقف، ویتعرف على شخصیات الحكایة مھما كانت األدوات 

المستعملة، للداللة علیھا، وأما بالنسبة للسنة الثالثة یكون المتعلم قادرا على القراءة بیسر 

.بدون ترددوفھم نصوص قصیرة ویقرأ النصوص قراءة مسترسلة ویقرأ الكلمات الجدیدة 

وفي السنة الرابعة یقرأ النصوص قراءة مسترسلة ومعبرة ویحترم عالمات الوقف -

. ویستظھر النصوص المحفوظة بأداء صحیح

أما بالنسبة للسنة الخامسة یعطي معلومات عن النص ویلخص النص بشكل عام، ویعرض 

.النص لمقاصد مختلفةفھمھ ویقارنھ بفھم اآلخرین ویعدلھ عند االختالط ویستعمل معلومات

: وتمثلت الصعوبات من خالل البحث المیداني

عند السنة األولى في التعثر في نطق الحروف والخلط وعدم التعرف علیھا، وال یمیز 

أصوات الحروف ورسمھا وال یربط الصوت بصورتھ المكتوبة، ویقرأ قراءة متقطعة للكلمة 

التعثر في النطق والخلط بین الحروف والجملة، وصعوبات السنة الثانیة تمثلت في

.واألصوات المتقاربة، الشبھ ھي األداء الصوتي وتسبیق النطق بحرف على أخر والتكرار

أما بالنسبة للسنة الثالثة ھناك خلط بین حرفین من نفس المخرج وعدم النطق الصحیح 

یعة، وفي السنة للحروف وقصور فھم المراد من المادة المقروءة والعجز عن القراءة السر

الرابعة والخامسة كانت صعوبات طفیفة وان وجدت فقد تعودت إلى مشاكل نفسیة كالخجل 

.مثال

وختاما لیس لیا وال لغیري إدعاء اإلحاطة واإللمام، ولكني اجتھدت قدر ما 

استطعت، فبرأت نفسي من تبعات التقصیر فیما تیسر لي، فإن قصرت فضعف ساقھ العجز 

ت المبتغى ففضل من هللا علي، ولي أن اطمئن أني طرقت بابا للبحث في إلي، وان قارب

تعلیمیة اللغة العربیة قد یطرقھ غیري، فیتیسر لھ أن یستجلي بقیة عناصره، فتكون دراستي 

مبحث لتطلعات أفاق جدیدة ومستقبلیة، وما قدمتھ ھو إشارات حاولت أن أطعم بھا أفكار 

نوع من الموضوعات سیضیف أراء تنیر طریق البحث الموضوع، ولعل االھتمام بھذا ال

.العلمي، والذي بھ تتحقق مشاریع التعلیم في بالدنا
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وأخیرا أشیر إلى أن كل بحث ال یخلو من ھفوات وأخطاء، فكل من یعمل یخطأ، 

وھذا من طبیعة البشر، وبعد ھذا كلھ، أقول أن كنت قد وفقت ولو بفكرة موجزة حول 

العزیز الحكیم، وھذا مرادنا، أما أن كنت قد أخفقت فذلك من نفسي، البحث، فذلك من هللا

وأسأل هللا السداد فیما ھو مستقبل من األعمال بإذنھ تعالى، وأصلي وأسلم وأبارك على 

سیدنا محمد أغلى الناس أجمعین، وعلى ألھ وصحبھ، وقد فاز من سلك مسلكھم وانتھج 

.       العالمین
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17-15ص......................................عالقة التعلیم بالتعلم والفرق بینھما -

.التعلیم وأھمیتھ وطرائقھ: الفصل األول

.ماھیة التعلیم وأنماطھ: المبحث األول

20ص..............................................................مفھوم التعلیم )1

23-21ص. ....................................................أنواع التعلیم وأنماطھ )2

.أھمیة المعلم والمتعلم في عملیة التعلیم: المبحث الثاني

33- 25ص.................................................المعلم وسماتھ المختلفة )1

36- 34ص........................................المتعلم ودوره في عملیة التعلیم )2

.طرائق واستراتیجیات التعلیم: المبحث الثالث

40- 38ص...........................................................طرائق التعلیم )1

43-40ص....................................................استراتیجیات التعلیم )2

.التعلم شروطھ ومبادئھ: الفصل الثاني

.ماھیة التعلم وشروطھ: المبحث األول

47- 46ص.............................................................مفھوم التعلم )1

57- 47ص............................................................شروط التعلم )2
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.مبادئ التعلم: المبحث الثاني

59ص.......................المبادئ التي تؤكدھا نظریة المثیر واالستجابة )1

62- 60ص.........................................مبادئ ترتبط بنظریة اإلدراك )2

64-63ص..  ..........االجتماعي مبادئ ترتبط بنظریة الشخصیة وعلم النفس )3

.خصائص وطرائق التعلم: المبحث الثالث

67- 66ص.........................................................صائص التعلم خ)1

70- 67ص............................................................طرائق التعلم )2

.ة في المرحلة االبتدائیةتعلیمیة القراء: الثالثالفصل

.مفھوم القراءة وتطورھا: المبحث األول

74ص...........................................................مفھوم القراءة )1

75-74ص..........................................................داف القراءة أھ)2

84-75ص.................................................................أنواعھا )3

88-85ص..................................................شروط القراءة الجیدة )4

92-88ص...................................................طرائق تعلیم القراءة )5

.ءة في التعلیم االبتدائيمناھج القرا: المبحث الثاني

105- 94ص................منھاج السنة األولى، الثانیة، الثالثة، الرابعة، الخامسة-

.دراسة میدانیة: المبحث الثالث

113-108ص..........................................االستبیان الموجھ للمعلمین )1

118-114ص.........................................االستبیان الموجھ للمتعلمین )2

125-120ص..........................نموذج نص القراءة للسنة الرابعة ابتدائي )3

131- 128ص. .............................................................................خاتمة 

137- 133ص.........................................................قائمة المصادر والمراجع 

140- 139ص............................................................................الفھرس 
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