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 تقديم
 

  
نضع بین أیدي المربین الوثیقة المرافقة لمناھج السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي، 

فھي توضح المبادئ المنھجیة . قاصدین من خاللھا تسھیل مقروئیة المناھج الجدیدة
نیت علیھا ھذه المناھج، وتقدم للمعلم معالم تساعده على ترجمة واألسس التربویة التي ب

األھداف المسطرة والمضامین المقررةٌ إلى وضعیات تعلمیة مالئمة لمستوى المتعلمین، 
  .وتقترح علیھ أدوات تساعده على تقییم أدائھم

  

وقد یسجل المعلمون خصوصا والمربون عموما، اختالفا وتباینا سواء في شرح 
بعض المصطلحات الواردة في المناھج، أو في تصور الوضعیات التعلمیة، أو وتبسیط 

ویمكن اعتبار ذلك نظرات إلى المنھاج من زاویة كل مادة، وھو ما . اقتراح أدوات التقییم
  .یثري، في النھایة، الرصید التربوي والمنھجي للمعلم

  

وتكون لھم أداة نتمنى أن تلقى ھذه الوثیقة صدى طیبا لدى زمالئنا المربین، 
ونبقى مستعدین لتقبل كل المالحظات التي ستثري، . یستعینون بھا في أداء مھمتھم النبیلة

  .ال محالة، ھذا العمل الرائد، وهللا ولي التوفیق
  

  مدیریة التعلیم األساسي                                                            
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  الفھـرس
  

  
  ـ المقدمة

  بیداغوجيالالمقاربة بالكفاءات وتنشیط الفعل  - )1
  صوغ أھداف خاصة ذات ارتباط بداللیة التعلمات / أ

  وصف أداء التلمیذ /ب
  وصف شروط األداء /ج

  

  مظاھر الفاعلیة في التدريس المبني على بیداغوجیا الكفاءات - )2
  توفیر الحافز / أ

  .إثراء الدرس بما یحتاج إلیھ من أنواع المعارف /ب
  .العنایة بتوفیر التدریب المالئم /ج
  .التصحیح أالرتجاعي ألداء المتعلم /د

  

  المقاربة النصیة - )3
  

  بیداغوجیا المشروع - )4
  .خطوات إنجاز المشروع /أ

  .نموذج لخطوات إنجاز مشروع /ب
  

  .تقديم األنشطة التعلمیة - )5
  القراءة) 1

  .نشاط القراءة /أ
  .في طریقة تناول نشاط القراءة /ب
  .ة المدرس في عالجھایفیبعض صعوبات القراءة لدى المتعلمین وك /ج

  التعبیر الشفوي والتواصل) 2
  .التعبیر انطالقا من نص القراءة /أ

  .التعبیر عن مشاھد الصور /ب
  .استغالل المناسبات الوطنیة أو الدینیة /ج
  .ي التعبیر الشفوي والتواصلفالدرس  مثال إلعداد خطة /د 

  .والمقروءة المطالعة المسموعة) 3
  .اإلمالء) 4

  .من شروط قطع اإلمالء /أ
  .أنواع اإلمالء /ب
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  .الخط) 5
  .من أھداف تدریس الخط /أ

  .تدریس الخط ةفي طریق /ب
  .المحفوظات واألناشید) 6
  .التمارین الكتابیة) 7
  : التعبیر الكتابي) 8

  .طریقة تناول نشاط التعبیر الكتابي في /أ
  

  .وضعیات التقییم - )6
  .بیداغوجیا الكفاءات ئبناء وضعیات التقییم المندمجة باحترام مباد -
  .التشخیص والعالج انطالقا من نتائج التقییم -
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  المقدمة

  

وجیا إن منھاج السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي مثلھ مثل السنة األولى بني على بیداغ
–الكفاءات كاختیار منھجي وعلى المقاربة النصیة كطریقة تربویة وذلك تفعیال للعملیة التعلیمیة

وتبعا لذلك فقد اعتمد التدرج الحلزوني بدال من التدرج الخطي إثباتا للمادة التعلمیة في . التعلمیة
  .أذھان المتعلمین ودعما للمعرفة الفعلیة لدیھم

  

ھج بیداغوجیا المشروع بعین االعتبار وذلك لحمل المتعلم على ھذا، وقد أخذ بناء المنا
  .الممارسة واالندماج والمساھمة في المجھود الجماعي وفي الوقت نفسھ بناء الكفاءات المأمولة

  
  : المقاربة بالكفاءات وتنشیط الفعل البیداغوجي) 1
  

أن یحدد المعلم ما ینبغي إن المرحلة األولى في التدریس المبني على بیداغوجیا الكفاءات ھي 
وفي مقدمة . ؛ ثم یستعین بجملة من الروافد التي تمكنھ من تحقیق ھدفھ التعلمي أن یتعلمھ التالمیذ

ھذه الروافد، الكتاب المدرسي ودلیلھ، المنھاج والوثیقة المرافقة لھ باإلضافة إلى التوثیق المرتبط 
  .بموضوع الدرس والخبرات الشخصیة

ن األھداف التعلمیة أساس التدریس المبني على الكفاءات، حیث إنھا تعتمد وما یجدر ذكره أ
  .لتخطیط األھداف الخاصة بالدروس

  

یجب عدم الخلط بینھا   (objectifs d’apprentissage)وعند الحدیث عن األھداف التعلمیة
حقیق من حیث ھي نشاطات تیسر ت  (activités d’apprentissage) -وبین النشاطات التعلمیة

إن األھداف التعلمیة تمثل مسعى التدریس إلى إحداث تغیرات دائمة عند المتعلم  -الھدف الخاص
تمثل الوسائل  -في سیاق بیداغوجي -، بینما النشاطات التعلمیة ةخالل أو بعد وضعیة بیداغوجی

جھ یجب أن یو اا نحو منوفي حین یصف الھدف التعلمي توقعا معی. الموصلة إلى ھذه األھداف
صص التدریس، فالنشاط التعلمي نشاط یسعى إلى تفعیل قدرات التلمیذ بقصد حإلیھ من خالل 

  .تحقیق ھدف خاص
  

  .یستعمل معلومات النص لمقاصد مختلفة:  مثال لھدف تعلمي -
  

  .إشراك التالمیذ في تفعیل نادي القراءة في المدرسة:  مثال لنشاط تعلمي -
  

  : على بیداغوجیا الكفاءات فیما یأتي المبني لتدریسوعلى العموم، یمكن حصر عناصر ا
 
  : صوغ أھداف ذات ارتباط بداللیة التعلمات) أ
  

فینبغي أن ینصب اھتمامھ على األھداف  ،إن المعلم عندما یأتي إلى تحدید أھداف دروسھ
  .المرتبطة بالتعلمات ذات داللة بالنسبة إلى المتعلم
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  .طق الحروفالتمییز الصوتي في ن - : مثال 
  .قراءة الجملة دفعة واحدة -   
  .القدرة على التمییز بین المذكر والمؤنث -   
  .القدرة على اإلتیان بضد كلمات -   

  

عن االھتمام بصوغ األھداف، یتوجب االھتمام بوصف األداء المتوقع من الحدیث وفي ثنایا 
  .التلمیذ وكذا بوصف شروط تقویم ھذا األداء

  

 : لمیذوصف أداء الت) ب
عند إقدام المعلم على صوغ أھداف درسھ، یجب أال یھمل طبیعة األداء المتوقع من التالمیذ  

ولھذا، ینبغي االھتمام بما یجب أن یكون التالمیذ قادرین على عملھ بدال من . بعد إنھاء الدرس
  .االھتمام بما سیعرفونھ

  

  . لواردة في القصةیذكر التلمیذ أسماء الحیوانات ا -:  مثال لوصف األداء* 
  .یذكر أسماء األشخاص الواردة في القصة -          

  

 : وصف شروط األداء) ج
باإلضافة إلى وصف ما سیكون التالمیذ قادرین على عملھ، تبین األھداف الحسنة الصوغ  

  .ط الفعل التربويیالتعلیمات أو األدوات المستخدمة في تنش
  

  :مثال لوصف شروط األداء * 
  .، انطالقا من سند بصريهتعلم المشھد الدال على فصل الربیع ویعبر عن مظاھریعین الم -
ینتج المتعلم ثالث جمل على األقل یعبر بھا عن أحداث تجسد بنیة سردیة انطالقا من سند  -

  .مشاھد تقترح علیھ في مقام تواصل دال ةبصري یتكون من ثالث
  

  :یز بالصفات اآلتیة ومما تقدم، یستخلص أن األھداف الحسنة الصوغ تتم
  .أنھا تصف أداء التلمیذ القابل للمالحظة* 
  .أنھا تصف شروط األداء أو المعطیات* 

  
  : مظاھر الفاعلیة في التدريس المبني على بیداغوجیا الكفاءات) 2
  

وإنما یكون التدریس فعاال، إذا كان ینبع . إن التدریس الفعال من صفات بیداغوجیا الكفاءات
وعلى العموم، یمكن تحدید مظاھر فاعلیة . ألھداف حیث إنھا لب العملیة التربویةمباشرة من ا

  : التدریس المبني على بیداغوجیا الكفاءات بما یأتي
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   :توفیر الحافز  /أ
إن الغرض من التدریس المبني على الكفاءات ھو تمكین المتعلمین من اكتساب المھارات 

بأن عامل التحفیز من شأنھ  -في ھذا السیاق-ومن األھمیة القول . والقدرات التي تظھرھا األھداف
وإذن، فمن . ویجعل التالمیذ أكثر إقباال على التفاعل مع الدرس ،التعلمیة-أن یذكي العملیة التعلیمیة

باب التحفیز أن یخبر المعلم تالمیذه عن قیمة ما سیتعلمون، ویبین أھمیة المعرفة أو المھارة بحد 
إلى ربط فائدة التعلم الجدید  -اأیض–كما یعمد . ورتھا لتعلم معرفة أو مھارات أخرىذاتھا وضر

  .بالحیاة داخل المدرسة وخارجھا
  

مثال لنشاط یكون مناسبا الستعمالھ في تحفیز التالمیذ أثناء تنشیط مقدمة درس القراءة الذي  -
  ."قصة كلب"یتمحور حول 

یعرض المعلم على التالمیذ بطاقة علیھا صورة . (لكلبتدور قّصة الیوم حول حیوان ألیف ھو ا* 
  .نتعرف من خالل ھذه القصة على الخدمات التي یقدمھا الكلب لإلنسان). كلب

  
  

 : إثراء الدرس بما یحتاج إلیھ من أنواع المعارف) ب
  .وذلك بالقدر الذي تكون فیھ ھذه المعارف مناسبة للھدف المحدد للدرس

  .درة على احترام عالمات الوقف أثناء القراءةالق -مثال–فلیكن الھدف 
إن تحقیق ھذا الھدف یتطلب من المعلم أن یتعرف إلى تعوید المتعلمین بمختلف عالمات 

  .الوقف في دروس سابقة
  

 :  العنایة بتوفیر التدریب المالئم) ج
صر الھامة د العناحعد أیلتدریب على ما یریده المعلم أن یتعلموه اإن تزوید المتعلمین بغرض 

  .التعلمیة، إذ یمّكن من رسوخ القدرات والمھارات- في العملیة التعلیمیة
  

والالفت لالنتباه أن عامل التدریب كثیرا ما یھملھ المعلم؛ فیؤدي ذلك إلى التقلیل من تعلم 
 .اربختالالتلمیذ وبالتالي إلى ظھور ضعف النتائج أثناء ا

  

   :افق الھدف المنشودمثال لتحدید التدریب المناسب الذي یو -
  .یقدر التلمیذ على قراءة الكلمات الجدیدة  في القصة وإدراك معانیھا: الھدف * 

والنشاط األكثر مالءمة لتوفیر التدریب الذي یتصل بھذا الھدف ھو أن یقوم التالمیذ بتمثیل القصة 
 .استیعابھم لمعانیھا والكلمات الجدیدة فیھا ةلزیاد

  

 : ألداء المتعلم التصحیح االرتجاعي) د
وجي إلى أن معرفة إجابات األسئلة غالبا ما غتشیر األبحاث في مجال تنشیط الفعل البیدا

إذن فمن الطبیعي للمعلم أن یعطي تغذیة راجعة عن . تكون فّعالة في مساعدة التالمیذ على التعلم
  .أداء المتعلم، خاصة عندما یجیب التالمیذ بطریقة خاطئة
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  : إجراءات تزوید التالمیذ باإلجابات الصحیحة عن أسئلة  وفیما یأتي
حیث  "ملعقة": طلب المعلم من تلمیذ أن یقرأ نص القراءة فتلعثم لسانھ في قراءة كلمة  -
  :وھنا یتدخل المعلم للتصحیح بسلك الخطوات اآلتیة  "معلقة"قرأھا 

ثم یدعوه :  یتناول بھا الحساءھي أداة : یدع التلمیذ یتفحص الكلمة مّرة ثانیة ویقول لھ  -1
  .إلى قراءة الكلمة مّرة ثانیة

ینبھ التلمیذ إلى أن حرف الالم سابق لحرف العین ویشجعھ بما یفید بأنھ على مقربة من  -2
  .صحة النطق بالكلمة

  .عند العجز، یكلف المعلم تلمیذا آخر لقراءة الكلمة -3
    

تابیة تختلف عن تلك الخاصة بأوجھ التوجیھات الخاصة باألعمال الك نوال شك في أ
وعلى ھذا االعتبار، تكون التوجیھات الخاصة باألعمال الكتابیة التي ینجزھا . النشاطات الشفویة

  :المتعلم على النحو اآلتي 
  

  .تعلیق كتابي إیجابي عندما یؤدي التلمیذ عمال جیدا -
اول جاھدا حتى ولو كانت تعقیب مشجع ولكنھ صادق عندما یشعر المعلم أن التلمیذ قد ح -

  .اإلجابة لیست جیدة على وجھ الخصوص
  .إبداء توجیھات لبقة وواضحة من شأنھا دفع المتعلم إلى تحسین عملھ الحقا -
  

 :المقاربة النصیة ) 3
  

ولھ جمیع نشاطات اللّغة، حإن المقاربة النصیة تقوم على أساس اتخاذ النص محورا تدور 
فھم المنطوق والمكتوب والتعبیر (و األساس في بناء الكفاءات اللّغویة فھو المنطلق في تدریسھا وھ

صوتیة، (والنص ھو البنیة الكبرى التي تظھر فیھ كل المستویات اللّغویة ). المنطوق والمكتوب
  ).صرفیة تركیبیة أو داللیة

  

أساس  وبھذا یصبح النص). الثقافیة، االجتماعیة( كما تنعكس فیھ مختلف المؤشرات السیاقیة
  .التعلمیة بكل أبعادھا–العملیة التعلیمیة

  

  : طریقة تعلیم الّلغة العربیة وفق المقاربة النصیة* 
  

تقتضي المقاربة النصیة في تعلیم اللّغة العربیة في السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي استثمار 
  .رسبعض مفاھیم النص وقواعده وآلیات فھمھ وإنتاجھ حسب طبیعة النشاط المد

فنشاط القراءة یستدعي تجنید آلیات فھم النص الخاص بھذه السنة المتمثل في التمییز بین  -
ھذه السنة على قراءة النصوص القصیرة للوصول في في الحروف، بحیث یتدرب التالمیذ 

 ء؛ كاألدا نھایة السنة إلى قراءة سلیمة مسترسلة، دون تردد أو تلعثم، مع األداء الصحیح
  ... سلوب التعجب أو اإلنكار أو التحذیر أو النھيالمناسب أل
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فعلى المستوى  .وفي نشاط التعبیر الشفوي والكتابي توظف فیھ آلیات إنتاج النص القصیر -
د التالمیذ على إنتاج نصوص شفویة قصیرة في وضعیات تعلمیة مختلفة الشفوي یعوّ 

خبریة، أمریة، استفھامیة، ( بسیطة ضمن استعماالت لغویة متنوعةجمل تستعمل فیھا 
  ...). تعجبیة، منفیة، مثبتة

ّون للمتعلمین الكلمات التي تشتمل لالتي تبدأ في ھذه السنة بشكل ضمني، ت: قواعد اإلمالء  -
بحیث تكون موضع  - مثال–على الموضوع اإلمالئي، كرسم التاء المربوطة أو المفتوحة 

  .نظر ومالحظة وقراءة
والمحفوظات فتنمى من خاللھا كفاءات إدراك اإلیقاع وحسن اإللقاء،  أما نشاط األناشید -

ة رومتعة الذوق، وتحقیق التماسك الصوتي لنص األنشودة أو المحفوظة، كتحقیق النب
إلى ...  والتنغیم فیھا، وتمثیل أفعالھا اللّغویة المختلفة كاإلخبار واالستفھام والتعجب والتھدید

  .ة من خالل سیاق النص العامجانب شرح مفرداتھا األساسی
المستوى تسعى إلى اكتساب آلیات ھذا إن المقاربة النصیة بالنسبة إلى : وملخص القول 

  .انسجام التعبیر الشفوي والكتابي لتصب في النھایة في مجرى اإلنتاج
  

 : بیداغوجیا المشروع) 4
  

ى تكوین شخصیة المتعلم إن بیداغوجیا المشروع من أھم الطرائق التربویة الحدیثة وتھدف إل
ومن  مزایا ھذه . وتعویده االعتماد على النفس في عالج المشكالت ودراستھا والتفكیر في حلھا

  : المقاربة
إنھا تجعل الحیاة المدرسیة جزءا من الحیاة االجتماعیة، وتنمى روح التعاون واإلخاء بین  -

  .التالمیذ
بجھدھم الذاتي وتفكیرھم المنظم، كما تتیح للتالمیذ فرصة الحصول على المعلومات  -

  .تساعدھم على االبتكار، وحسن التصرف في حل المشكالت
  .ا ببعض وجمعھا حول موضوع واحدھربط مواد الدراسة بعض -

  
  

وحتما سیعملون بنشاط ألنھم  ... إن المشروع البیداغوجي وسیلة تربویة یتعلم بھا التالمیذ
ھم شاعرین بأنھم بصدد إنجاز عمل معین یقومون ھم بأنفسھم ینجزون أعمالھم متعاونین فیما بین

ت إشراف معلمھم في جو تسوده الحریة واالنطالق، وذلك بمقتضى الخطوات التي حبإنجازه ت
الشعور بوجود مشكلة، ثم معرفة موضوع الصعوبة فیھا : یتبعھا العقل في التفكیر وھي 

ن للمشكلة ثم ممارسة التفكیر في حلھا وطرح أو اإلشارة إلى الحل الممك ءاحفاإلی ،وتحدیدھا
الفرضیات التي بھا یمكن التغلب على صعوبتھا، ثم المالحظة والتجربة لترجیح أحد الفروض، 

ذلك، فإنھ یجب على المعلمین التفكیر بجدیة في تطبیق لو. والتأكد من صحتھ وخطإ غیره
  .ا النوع من النشاطبیداغوجیا المشروع لتحفیز المتعلمین على اإلقبال على ھذ
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  : وعلى العموم، یتم إنجاز المشروع وفق الخطوات اآلتیة
  

یقترح المدرس على التالمیذ مجموعة من المشاریع ویناقشھا معھم، ثم یتفق معھم على  -
  .مراحل اإلنجاز وعلى الوسائل الضروریة

  .یغ المؤقتة للمشروعیشرف المدرس على تفویج التالمیذ ویحدد مواعید معاینة الص -
  .یطلع المدرس على الصیغ المؤقتة، ویقدم التوجیھات الضروریة للتحسین -
یعرض المتعلمون، بعد ذلك، مشاریعھم للتقییم؛ مع العلم أن إنجاز المشروع قد یمتد إلى  -

  .خارج القسم
  

  : نموذج لخطوات إنجاز مشروع* 
  

  .بة عید األمإنجاز بطاقة تھنئة بمناس: المشروع المقترح  -
جعل التالمیذ یتحكمون في كتابة بطاقة تھنئة بمناسبة عید األم باستعمال مكتسباتھم : الھدف  -

  .القبلیة
إنجاز نص تھنئة یتعلق بعید األم وكتابتھ على بطاقات فردیة یشترك كل : النشاط المقترح  -

  .فوج في إعدادھا
  .كل وأقالم من نوع اللباد وظروفبطاقات من الورق المقوى مستطیلة الش: الوسائل  -
  .العمل باألفواج: طریقة العمل  -
   .أربعة أسابیع: مّدة اإلنجاز  -
 

  

  : مراحل إعداد المشروع* 
  

حیث یخبر المعلم التالمیذ بالعمل المطلوب إنجازه وبأھمیتھ في اإلعراب عن : توفیر الحافز) 1
  .ارتباطھم باألم

  .كتشاف جدارة األم بإقرار المجتمع لعید لھاالتدرج بالتالمیذ إلى حوار ال) 2
بناء (تقسیم التالمیذ إلى أفواج لمناقشة شكل البطاقة وھیكلتھا من حیث استغالل فضائھا ) 3

المرسل والمرسل : الخاتمة ، عبارات التھنئة، عبارات اللباقة واألدب :عناصرالبطاقة المقدمة
  ).إلیھ

  .یحتدخل المعلم من أجل التوجیھ والتصح) 4
على ملء ظرف الرسالة وإرسالھا إلى األم عن طریق  التالمیذ إنجاز فردي للبطاقات وتدریب) 5

  .البرید
  .رصد المھارات المكتسبة من خالل إنجاز المشروع - : التقییم ) 6

  .رصد مظاھر البناء المنھجي في إنجاز المشروع -        
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  : تقديم األنشطة التعلمیة) 5
  

  .الكتابة/ المطالعة/ التعبیر الشفوي والتواصل/ القراءة  -
  

إن ھذه األنشطة تقدم مجتمعة في حّصة ذات ساعتین خالل حصص موزعة على أیام 
األسبوع مع حصة أخرى ذات ساعة ونصف مع استبعاد أي حاجز في التوقیت بین ھذه 

  .النشاطات
  

ي تنشیط دروسھ وإلى ملكة راتھ فبولما كان التدریس یخضع إلى قابلیة المعلم وفاعلیتھ وخ
وفي تقدیم ھذه األنشطة المقررة  .دید في كل حّصةجاإلبداع یؤدي حتما إلى التفإن  ،اإلبداع عنده

  .في السنة الثانیة االبتدائیة مجال الستئناس المعلم بالخطوط العریضة المرسومة في تدریسھا
  

 : نشاط القراءة ) أ
  

ھا تسھم في بناء شخصیتھ عن طریق اكتساب المعرفة للقراءة أھمیتھا بالنسبة إلى المتعلم ألن
باعتبارھا أداة التعلم في الحیاة المدرسیة، وھي بحق مفتاح التعلم إذ بوساطتھا  ،وإثراء الفكر

  .یستطیع التلمیذ التقدم في جمیع النشاطات التعلمیة
  

قة تثیر اھتمامھ وعلى المدرس أن یعني بالقراءة عنایة فائقة لیأخذ كل تلمیذ نصیبھ منھا بطری
التركیز على قراءة النص قراءة مسترسلة  –بالنسبة إلى ھذا المستوى –وعلیھ . وانتباھھ وتفكیره

 .معبرة
وإن أھم ما یجب أن یعنى بھ المعلم بالنسبة إلى السنة الثانیة االبتدائیة ھو أن یعمد إلى تعزیز 

  :م السابقة وذلك بما یأتي یة التي اكتسبھا التالمیذ من خالل دراستھائالمھارات القر
  

  ؛مثیرة لفضولھم، العنایة بإعداد حصص القراءة بأن تقدم لھم شائقة -
  ؛تشجیع القراءة الحّرة الخارجة عن حدود المنھاج الدراسي -
  ؛إثراء الرصید اللّغوي -
  ؛التحكم في آلیات اللّغة -
  ؛االستئناس بأنماط النصوص -
المدرس بالتالمیذ من القراءة الصامتة إلى القراءة التنویع في الطریقة بحیث ینتقل  -

  ؛الجھریة، ومن القراءة المنفردة إلى القراءة والتعبیر
أن یبعث في التالمیذ منافسة شریفة فیشجع المجد منھم ویأخذ بید الضعیف على حسب  -

تد علیھ حتى ال یسلمھ إلى الیأس والشعور بالضعف، والعجز شقدرتھ واستعداده، وال ی
بل یستنھضھ بالمالینة ووسائل اإلغراء واختیار ما یثیر شوقھ  ،مسایرة اآلخرین عن

  ؛ویوافق میولھ من قصص أو غناء أو تمثیل أو شعر، ویعالج أسباب ضعفھ
أن یعطي التالمیذ فرصة مناسبة إلیجاد القراءة واالستمتاع بالمقروء ویمنحھم الحریة  -

  ؛ن شرحھ لأللفاظ والعبارات اللّغویة جذاباالتامة في اإلجابة عن األسئلة؛ وأن یكو
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  .استغالل المناسبات الحماسیة الھامة، فیجعل منھا وسائل إلثارة دوافعھم إلى القراءة -
أن تتمحور جمیعھا حول یجب عدم الفصل بین القراءة والكتابة والتعبیر واإلمالء حیث  -

  .نص القراءة
  

  

  : في طریقة تناول نشاط القراءة) ب
  

في ھذا -للقراءة مكانة تربویة معتبرة، وھذا ما یجعلھا محورا تدور حولھ جمیع األنشطة 
ولذلك یعتبر نص القراءة في إطار المقاربة النصیة، أساس نشاطي التعبیر الشفوي  -المستوى

ى إلوالكتابي حتى یحدث التفاعل بین ھذه األنشطة في حركة حلزونیة لیصل المتعلم في األخیر 
في الكفاءة المرجوة؛ وعلى وجھ العموم، یمكن تنشیط درس القراءة باتباع الخطوات التحكم 

  : التالیة
تھیئة أذھان التالمیذ للدرس بأسئلة ھادفة، مثیرة الھتماماتھم وانشغاالتھم باستغالل  -

معلوماتھم القبلیة للتدرج بھم إلى موضوع الدرس، أو یكون ذلك بعرض صورة ذات صلة 
  ؛د، أو أیة وسیلة یراھا المعلم مناسبة في تجسید وضعیة تعلمیة حقیقیةبالدرس المقصو

  ؛یقرأ المعلم النص قراءة یراعي فیھا جودة النطق وحسن األداء وتمثیل المعنى -
قراءة التالمیذ للنص مع الحرص على مراعاة االسترسال في القراءة وإخراج الحروف  -

  ؛وحسن األداءمخارجھا الصحیحة دون إھمال تمثیل المعنى 
  ؛إلقاء أسئلة لمراقبة الفھم العام -
بعد التطرق إلى تیسیر بعض ألفاظھ الجدیدة  یھمناقشة التالمیذ في مضمون النص ومعان -

  ؛وعباراتھ وفق ما یسمح بھ إدراكھم
  .العودة ثانیة إلى قراءة التالمیذ للنص مع الحرص على مظاھر الجودة فیھا -

  

  : المدرس في عالجھاتصرف دى المتعلمین وكیفیة بعض صعوبات القراءة ل) ج
  

یعانون من صعوبات في الذین من الثابت الذي ال مجال إلنكاره وجود بعض التالمیذ 
القراءة، وطبیعي أن تجد ھذه الصعوبات عالجھا على ید المدرس، والسیما في ظل المقاربة 

كن من النھوض بفعلھ التربوي من ھذه المقاربة التي تستوجب وجود معلم قادر لیتم ،بالكفاءات
  :وفیما یأتي ذكر لبعض الصعوبات القرائیة واقتراح لعالجھا من قبل المعلم . جمیع األوجھ
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  عـالجــھا  الصعوبات القرائیة
التعثر في النطق والخلط بین الحروف  -

واألصوات المتقاربة الشبھ في األداء 
  .الصوتي

  

  .ى آخرتسبیق النطق بحرف عل -
  
  
  

  التـكرار -
  
  

إحالل كلمة محل أخرى من باب  -
  .التخمین

  

  إغفال سطر كامل أو عّدة سطور -
  
  
إضافة كلمات غیر موجودة أو حذف  -

  .كلمات موجودة
  
  

  . القراءة المتقطعة كلمة بعد كلمة -
  
  
  
  

  .قصور فھم المراد من المادة المقروءة -
  
  
  
  .صعوبة تذكر معنى المقروء -
  

  عن القراءة السریعة زالعج -

  
  

تدریب التالمیذ على الحدیث وإعداد قوائم بكلمات متشابھة  -
یعالج المدرس بھا نطق التالمیذ شفویا وبصریا ضمن 

  .التمارین الصوتیة
  

تدریب التالمیذ على تحلیل الكلمات والعنایة عند تدریبھم  -
باتجاه العین في أثناء القراءة عن طریق تتبع الحروف 

  .واإلشارة باألصبع
  

التدریب على معرفة الكلمات الجدیدة ودعوة التالمیذ على  -
  .التروي والتمھل في عملیة القراءة

  

  ).اطعحسب المق(تدریبھم على قراءة الكلمة متأنیة  -
  
استخدام المسطرة أثناء القراءة بحیث تخفي السطر الذي  -

یأتي بعد قراءة السطر الجاریة القراءة فیھ، مع مساعدة القارئ 
  .على الحد من القلق والسرعة

  

التركیز على المعنى واستخدام البطاقات الخاطفة التي  -
تحتوي على جملة ناقصة وأخرى كاملة من أجل الموازنة 

  .عیة مع إشراك المدرس فیھاااستخدام القراءة الجمبینھما و
  

یتم عالج ھذه الصعوبة مرحلیا عن طریق استخدام البطاقات  -
بطاقة یعدھا المعلم ویكتب علیھا الكلمات محل (الخاطفة، 

  ).التدریب ویتصرف في إظھارھا من حیث البطء والسرعة
  

   .إثارة دوافع أو حوافز للقراءة -
ممارسة المطالعة الحّرة والتدریب (للغویة لحصیلة ااإثراء  -

  ).على فھم المقروء

  
  .تكثیف األسئلة التي تتمحور حول المعنى اإلجمالي للنص -
  

ب المرحلي على قراءة فقرات النص الواحدة تلو یالتدر -
الموالیة إال بعد حسن  بحیث ال یتم االنتقال إلى الفقرة ،األخرى

  .ول من السرعةقعالتي قبلھا بقدر م قراءة الفقرة
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  : التعبیر الشفوي والتواصل) 2
  

إن أھم ما یستھدف من حصص التعبیر الشفوي والتواصل بالنسبة إلى ھذه السنة ھو مواصلة 
وتحقیقا لھذا المبدأ، تعتمد الوضعیات . عبارةالالتدرج بالمتعلمین إلى الحدیث بوضوح وسالمة 

المیذ إلى التعبیر بحریة وطالقة؛ كأن یعمد المعلم إلى نص القراءة أو األكثر مالءمة لدفع الت
مشاھد الصور أو استغالل مناسبات وطنیة أو دینیة أو باختیار موضوع یستھوي المتعلمین وذي 

وفیما . والمھم أن یبعث التعبیر في التالمیذ الحیویة والنشاط والرغبة في التحدث. عالقة بالمحور
  :ل في أوجھ وضعیات تنشیط التعبیر الشفوي والتواصل یأتي تفصیل القو

  
 : التعبیر عن مشاھد الصور) أ

وھو ضرب من التعبیر یمیل إلیھ التالمیذ ویرغبون فیھ، والمراد من ھذا النوع من التعبیر  
انتقال التالمیذ من المادة المرئیة في الصورة إلى ترجمتھا في عبارات وألفاظ تدل علیھا وتوضح 

  :ویمكن للمعلم أن یعالج ھذا النوع من التعبیر على النحو اآلتي  .امعناھ
  

  .ـ عرض صور تمثل مشاھد معینة أو استغالل الصور الموجودة في كتب القراءة
  .ـ عرض صو تمثل جزءا من قصة ثم مطالبة التالمیذ إكمالھا

  .ـ استغالل بعض معطیات نص القراءة والتوسع فیھا
  

 : نص القراءة التعبیر انطالقا من) ب
قد یستغل المعلم نص القراءة مادة للتعبیر الشفوي والتواصل، فیعمد إلى تعمیق فھم  

التالمیذ لموضوع القراءة بأسئلة جزئیة مناسبة تقودھم إلى التعبیر الصحیح وتمكنھم من اكتشاف 

  .ھم ویثرى معجمھم اللّغويي فكرھم الالمعاني التي یحتویھا النص، فینمو رصید
  
  :ةاستغالل مختلف الوضعیات المرتبطة بالمحاور المقرر )جـ
التعبیر في ھذا الضرب لدى التالمیذ أھم أنواع التعبیر الرتباطھ بحیاتھم، فھم  ویعد   

ولذا، یجب أن یترك التلمیذ لیعبر عن  . یتحمسون للمشاركة في الدرس وتزداد حیویتھم ونشاطھم
و ال یتدخل المعلم إال بالقدر  . التعبیر علیھأفكاره ومشاعره بحریة دون فرض نموذج من 

  .الضروري للتوجیھ والتصویب
ویمكن من حین إلى آخر تدوین العبارات السلیمة، الحسنة الصوغ على جزء من السبورة 

  .تثبیتا لھا في أذھان المتعلمین
  

  :  مثال إلعداد خطّة درس في التعبیر الشفوي والتواصل
  .تدائیةالسنة الثانیة االب: القسم 

  .ویكون ذا صلة بمحور القراءة: الموضوع 
  )المراجع المعتمدة في تحضیر الدروس: (المراجع 
  :الوسائل 

  :الھدف التعلمي 
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  : خطوات الدرس 
یقدم المعلم للتالمیذ صورة تمثل وضعیة تعلمیة لھا عالقة بأحد : وضعیة االنطالق ) أ

  .نطالق لحصة التعبیر الشفويوتكون ھذه الصورة نقطة ا . المحاور المقررة
  

وھنا یحرص المعلم على إثارة التالمیذ للتعبیر عن موضوع : التعبیر عن مشھد الصورة ) ب
  .ا من التعبیرنالصورة بحریة دون أن یفرض علیھم نمطا معی

  

مسعى المعلم في التعامل مع نشاط التعبیر الشفوي والتواصل یرتكز على اإلشراف ) جـ
  .التلمیذ فاعال في عملیة التعلموالتوجیھ جاعال 

  

توجیھ المعلم ال یكون إال بمقدار استفزاز التالمیذ إلى المزید من التعبیر باستغالل قدراتھم * 
  .ومكتسباتھم القبلیة

  

  :  لتواصلاتوجیھات بیداغوجیة متعلقة بالتعبیر الشفوي و
تواصل ھو موقف ـ یجب على المدرس أن یعرف أن موقفھ في نشاط التعبیر الشفوي وال

  .الموجھ والمرشد، وأن الفاعلیة فیھا یجب أن تكون للتلمیذ
ـ إتاحة الفرصة للتعبیر الشفوي ـ كلما أمكن ـ في جمیع األنشطة قصد تذلیل الصعوبات التي 

  .تعترض المتعلم
  .ـ الحرص على خلق الوضعیات التي تغري المتعلمین وتحفزھم على التعبیر

  

  :  والمقروءةالمطالعة المسموعة ) 3
إن المراد من المطالعة المسموعة ھو تحسیس المتعلمین بأھمیة المطالعة وترغیبھم في 

  .اإلقبال علیھا
  :وفي تناول ھذا النشاط یراعي المدرس الخطوات اآلتیة 

حسن تنظیم الفصل من حیث جلوس التالمیذ وانتباھھم وإصغاؤھم والتغلب على عبثھم  -
  .تخصیص مكان في القسم وتكییفھ مع أجواء القصة أثناء سرد القصة بحیث یمكن

مع إمكانیة إعادة (یقرأ المدرس القصة بتأن مراعیا تمثیل معانیھا بالوسائل المناسبة  -
  )قراءتھا إن دعت الضرورة إلى ذلك

  .التدرج في التعرف على شخصیات القصة -
  .التعرف على مكان القصة وزمانھا -
  .ف الموضوع الذي تعالجھ القصةإلقاء أسئلة جزئیة بسیطة قصد اكتشا -

  

من تنشیط المعلم بینما تكون المطالعة المقروءة من أداء تكون على أن المطالعة المسموعة * 
  .التالمیذ

  

  : اإلمالء) 4
یدرب المعلم تالمیذه على اإلمالء في حصص القراءة والتعبیر الشفوي، والكتابة، ومن 

  :أھداف ھذا النشاط 
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على كتابة الكلمات صحیحة وتثبیت صورھا في أذھانھم بأن یعیدوا كتابتھا ـ تدریب التالمیذ 
  .من الذاكرة

  .ـ تعویدھم قّوة المالحظة والدقة
  .واإلتقان  ـ تمرس الحواس اإلمالئیة على اإلجادة

  .ـ تمرینھم على الكتابة بسرعة و وضوح وإتقان
الكتابة، والّدقة في إمساك والجلسة الصحیحة أثناء   ـ تعویدھم اإلنصات وحسن االستماع

  .القلم
  

  : ومن شروط قطع اإلمالء  )أ
  .على عنصري التشویق والطرافة اللّذین یزیدان التلمیذ معرفة وخبرة جدیدتینرأن تتواف -
أن تكون لغتھا سھلة مناسبة للرصید اللّغوي للتلمیذ، وأن تكون ألفاظھا مألوفة لدیھم، تختار  -

  .المسموعة أو المطالعة المقروءةمن نصوص القراءة أو المطالعة 
 .عدم اإلفراط في طولھا -

  

ونلفت انتباه المعلمین أن في التعبیر مجاال واسعا للتدریب على الكتابة والتمرس بالرسم 
ولعل القراءة من نشاطات اللّغة التي یكون  .اإلمالئي الصحیح والوقوف على األخطاء وإصالحھا

القدرة لصحیح للكلمات ألن طول النظر إلیھا یكسب القارئ لھا دورھا الكبیر في تعلیم الرسم ا
  .على كتابتھا صحیحة

  

  : أنواع اإلمالء) ب
  .إن النوع الذي یتدرب علیھ التلمیذ ھو اإلمالء المنظور واإلمالء المسموح

  

  : اإلمالء المنظور: أوال 
تمحور حول خالل الثالثي األول، یكتفي المعلم في ھذه الحصة جعل اإلمالء المنظور ی  

ویراعى في تنشیط ھذه الحصة ما . فقرات قصیرةفكلمات أو جمل ثم یتدرج بھم إلى مقاطع 
  :یأتي 

  ؛ـ قراءة مادة اإلمالء بصوت واضح ھادئ وبطئ، والتالمیذ ینظرون المادة
  ؛ـ قراءة التالمیذ لمادة اإلمالء

  ؛ذكر كلمات مماثلة لھاویطالب التالمیذ ب –موضوع اإلمالء  –ـ یوضح المعلم رسم الكلمات 
ـ بعد االنتھاء من كتابة القطعة كلھا یطلب المدرس من التالمیذ النظر فیما كتبوا ویقرأ علیھم 
ما كتبوه، مع مراعاة المباعدة في النطق بین الكلمات إال ما كان حقھ الوصل فیوصل؛ 

  .صواب تحتھوالتالمیذ یتابعونھ بمراجعة ما كتبوه، ثم یشطب التلمیذ الخطأ ویكتب ال
على كراریسھم، حیث یملي المعلم  –موضوع اإلمالء  –ـ كتابة التالمیذ للجملة أو الجمل 

  .علیھم كلمات، جمال، أو مقطعا بعد إغفال المادة اإلمالئیة
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  : اإلمالء المسموع: ثانیا 
ویراعى في  ،رنوا في اإلمالء المنظواوفیھ یستمع التالمیذ إلى القطعة وال یرونھا كما ك

  :اإلمالء المسموع ما یأتي 
  

ـ الوضوح التام في النطق بصوت یكفل إسماع جمیع التالمیذ، والنطق بالكلمة دفعة واحدة 
  ؛حرفا وال یقّطعھا حرفا 

  ؛ـ دعوة التالمیذ إلى اإلصغاء واالنتباه قبل البدء في الكتابة
  ؛ابةـ تنبیھ المتعلمین إلى رسم عالمات الترقیم أثناء الكت

  .ـ تدریب التلمیذ على تصحیح أخطائھ بنفسھ
  

  : الخــط) 5
الخط واإلمالء مرتبطان غایة االرتباط، وإذا كان من أغراض اإلمالء تدریب التالمیذ على 
أن یكتبوا كتابة صحیحة فإن الخط یكمل ھذه الناحیة ویجعل الكتابة واضحة جمیلة سھلة القراءة 

القارئ عن فھم المكتوب وإدراك المقاصد والمعاني، إذا كان الخط وكثیرا ما یعجز  .ویفھم مرادھا
ردیئا وتكون بدایة العنایة بالخط من السنة األولى وإذن، ینبغي أن یتخذ المعلم من جانبھ وسائل 

  :ن عادة الكتابة الجیدة لدیھم، ومن تلك الوسائل یفعالة یكون لھا تأثیر في تحسین خط التالمیذ وتكو
 

على السبورة، حسن  النماذج الخطیة وحسن عرضھا على التالمیذ بكتابة نموذجـ العنایة ب
وینبغي أن یراعي  .فیتمكنون من رسم الحروف ومتابعة حركات الید في مراحل كتابتھا

المدرس التأني في كتابة النموذج الخطي  السلیم للكلمة الخاطئة على السبورة مع تنبیھ 
  .أثناء الكتابةالتالمیذ إلى مالحظة حركات یده 

ـ إتباع المدرس طریقة جیدة في تدریس الخط، وشّد عنایتھ واھتمامھ بمالحظة التالمیذ أثناء 
كتابتھم وفي محاكاتھم للنموذج حتى یحملھم على دقة المالحظة وشّدة االنتباه وبذل أكبر 

  .جھد ممكن في المحاكاة واإلتقان
أو عرض كتابتھم على زمالئھم في حصة  ـ االعتماد على التشجیع بالثناء على المجیدین

  .الخط
  

  : ومن أھداف تدریس الخط
  .ـ كسب المھارة الیدویة وتنمیة اإلدراك البصري ألشكال الحروف والكلمات

  .ـ إدراك األثر الجمیل في الكتابة ومحاكاتھ
  .ـ الكتابة بوضوح وسرعة وجمال

  .ـ مراعاة النظام والنظافة
  .ـ إجادة الكتابة وتنسیقھا
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  :في طریقة تدریس الخط تتبع المراحل اآلتیة
  ؛ـ ضرورة التأكد من وجود الوسائل الكتابیة مع التالمیذ

  ؛ـ التمھید للدرس وعرض النموذج الذي سیحاكیھ التالمیذ في الكتابة
الحروف الصعبة، أو الكلمات للتالمیذ المرصودة ) رسم(ـ یبدأ المعلم بشرح طریقة كتابة 

  ؛استعمال الطباشیر الملون في توضیح أجزاء الكلمةعلى السبورة مع 
  ؛ـ یرشد التالمیذ إلى كیفیة إمساك القلم والجلسة الصحیحة ومراعاة النظام و الّدقة

وأثناء ذلك یمر المعلم بین الصفوف  ،ـ یكلف التالمیذ محاكاة النموذج وكتابتھ في كراساتھم
  .لیعرف أخطاءھم الفردیة العامة

  .ء العامة الشائعة على السبورة، وإرشاد التالمیذ إلى صوابھاـ معالجة األخطا
ـ یكرر التالمیذ كتابة النموذج بالنظر إلیھ ومحاكاتھ عاملین على االنتفاع بإرشادات المدرس 

  .من السابق أحسنحتى ال یتكرر الخطأ، وحتى یكون الخط الالّحق 
دین منھم تشجیعا لھم وتحفیزا ـ وفي نھایة الحصة یعرض المدرس على التالمیذ خطوط المج

 .لغیرھم
  

  : توجیھات بیداغوجیة* 
ـ ینبغي على المدرس أن یتخذ الوسائل الفعالة في تحسین خطوط التالمیذ وتكوین عادة 

  .العنایة بالنماذج الخطّیة: الكتابة الجیدة لدیھم، ومن تلك الوسائل
لیھ أن یأخذھم باللین والتشجیع ـ أالّ یضیق ذرعا بالمتعلمین عند ارتكابھم األخطاء، بل ع

  .والتدرج لتحقیق الغایات الخطّیة
ا، فإن التكرار وطول المرانة من أھم الشروط لتكوین یـ مراعاة تدریب التالمیذ تدریبا كاف

  .العادة وكسب المھارة والخبرة
  

  : المحفوظات واألناشید) 6
والجدیر  .اء عواطفھم النبیلةإن المحفوظات واألناشید وسیلة لترقیة أذواق التالمیذ وإذك

ن محبوبان لدى التالمیذ حیث إن اإلنشاد یجد فیھ األطفال متعة وإحساسا ینشاطھذین البالذكر أن 
  .بالجمال

  

  :ومن أھم أھداف تدریس المحفوظات واألناشید
  ؛ـ تنمیة الخیال وتقویة الحفظ والتذكر لدى المتعلمین

روة من األلفاظ، والتعابیر التي تعینھم على الكتابة ـ توسیع معلوماتھم اللغویة وتزویدھم بث
  ؛وتساعدھم على التعبیر الجمیل

  ؛ل المعنيثـ تعویدھم النطق الصحیح واإللقاء الجید وحسن تم
ـ تربیة التالمیذ تربیة وجدانیة بما تثیره المحفوظات في نفوسھم من بواعث الخیر ومحبة 

  .الفضیلة والجمال
  .یز دقائق النغم وموسیقى الشعریوتدریب حاستھم السمعیة على تمـ تعوید آذان التالمیذ 
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  :التمارین الكتابیّة ) 7
إن ممارسة التمارین الكتابیة تؤدي دورا ھاما في تنمیة مھارات التالمیذ المختلفة، فھي 

یخلط بین  وھناك من. تستھدف تمكین المتعلم من التحكم في أنماط التعلّمات التي تعلّمھا في القسم
  .التمارین الكتابیة والتقویم لتشابھ إجراءات كل منھما

  

  :والواقع أن بینھما فروقا نوضحھا بایجاز فیما یأتي 
ـ تھدف التمارین الكتابیة إلى إثبات ما اكتسبھ التلمیذ من مھارات وقدرات، بینما یھدف 

  .التقویم إلى تقدیر مستوى تعلمھ لمختلف النشاطات
مارین الكتابیة لیس من المطلوب إصدار حكم ألن التمرین یتعلق بنشاط معین، ـ في إنجاز الت

  .بینما یعتبر الحكم شرطا من شروط التقویم
  .ـ التمرین الكتابي یتعلق بنشاط منفصل بینما یتعلق التقویم بجملة من النشاطات
جملة  تقدیم  بـ یعقب التمرین الكتابي ما قدم من تعلّم في الحصة، بینما یجري االختبار عق

  .من التعلّمات
  

في ضوء التمییز السابق بین التمارین الكتابیة والتقویم، یمكن القول بأن التمارین الكتابیة 
بینما یتعدى التقویم نطاق الھدف الواحد ، وتعمل على تثبیتھ ،تتمحور حول نشاط تعلّمي واحد

  .ویشمل عددا من األھداف
  

وفیما یأتي  .نھا تأخذ أشكاال متعددة وفق النشاط المستھدفأما إجراء التمارین التطبیقیة فإ
  :المثال سبیل بعض ھذه األشكال على لتقدیم 

یتطلب ھذا الشكل اإلكثار من التمارین حول موضوع واحد، ویأتي ھذا اإلكثار : ـ التكرار 
  .مثال ذلك توظیف كلمة غیر مألوفة في جملة مفیدة .استجابة لصعوبة الموضوع المعالج

مثل حسن  ،من فھمھ دیستھدف ھذا الشكل تثبیت تركیب لغوي معین والتأك: ـ االستدالل 
  .إلخ…توظیف األسماء الموصولة، التعبیر بصیغ التشبیھ و التعجب

  .وھذا الشكل یستھدف تثبیت مھارة فھم األسئلة والرّد علیھا: ـ سؤال وجواب 
وتحویلھ إلى تركیب  -مثال  -یب جملة في ھذا الشكل یطالب المتعلّم بتغییر ترك: ـ تحویل 

  .آخر مقصود
حیث تعرض على المتعلّم جمل إخباریة یقوم بصوغھا إلى جمل : ـ بناء جمل استفھامیة 

  .استفھامیة
یستھدف ھذا الشكل تثبیت القدرة على الكلمة والجملة، ثم تركیب الجملة بإمكان : ـ تكملة 

منھا ملء الفراغات باالختیار من عّدة بدائل الناقص منھا، ویأخذ ھذا الشكل عّدة صور، 
  .مقدمة، ومنھا غیر ذلك

حیث یسعى ھذا الشكل إلى ترسیخ مھارة استخدام الكلمات استخداما : ـ تركیب جمل 
صحیحا، عن طریق تقدیم كلمات مألوفة یطلب من المتعلم بأن یرّكب منھا جمال جدیدة لم 

  .ترد في تعلّماتھ السابقة
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  : بیر الكتابيالتع) 8
إن المسعى المراد من التعبیر الكتابي في السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي إنما ھو االجتھاد 

و في مثل ھذا المستوى  .في تھیئة المتعلم إلى التدریب على مبادئ الكتابة للتعبیر عن اھتماماتھ
إنھ غالبا ما یكتب كما یتكلم أو  ولغة الكتابة، حیث   طبیعي جدا أال یفرق المتعلم بین لغة الحدیث

  .وموقف المدرس ھنا ھو أنھ یشجع على الكتابة، و لكن دون المبالغة .یكاد
  

ینبغي مراعاة اھتماماتھم ومیولھم بأن  وفي سیاق الحدیث عن تشجیع التالمیذ على الكتابة،
ادق ومفید تكیف نشاطات التعبیر حسب قدراتھم ومستوى تفكیرھم والتمرن على كتابة ما ھو ص

  .ووثیق الصلة بالتعلمات السابقة
  

أن ممارسة التعبیر الكتابي في ظل بیداغوجیا الكفاءات مجال إلدماج  ویضاف إلى ھذا،
  .المتعلمین لمكتسباتھم القبلیة عن طریق مراعاة خصائص اإلدماج البیداغوجي

  

ضعیات المناسبة وعلى العموم، إن النجاح في تنشیط التعبیر الكتابي موقوف على خلق الو
. عن رغبة وإرادة - كتابة  -نشاطھ بما یجعلھ یتحمس للتعبیر وتثیر ،التي تتصل بالمتعلم نفسھ

والمعلم في بدایة تنشیطھ للتعبیر الكتابي، یعتمد نص القراءة بما یتوافر علیھ من تراكیب وصیغ 
فیتھیأون بذلك  ،أسطر ثم یتدرج بالمتعلمین شیئا فشیئا حتى یتمكنوا من كتابة بضعة ، وأسالیب

 .للنجاح في إنجاز مشاریعھم
 

  :  في طریقة تناول نشاط التعبیر الكتابي )أ
إن القصد من التعبیر الكتابي في ھذا المستوى ھو تحریك لملكة النشاط الفكري لدى 
المتعلمین وفق نموھم العقلي، ومن ثمة وجب على المدرس أن یتدرج بالتالمیذ إلى تنمیة ھذه 

  .بأسلوب تربوي یشجعھم على الكتابة الملكة
  

  :وفیما یأتي بعض أسالیب تدریب التالمیذ على الكتابة التحریریة 
  .التعبیر عن صور تمثل مشاھد مثیرة الھتماماتھم  -
  .بطاقات التھاني والدعوات تحریر -
  . تحریر حكایة موجزة -
  .ـ تركیب نص مشوش 
  ...ـ بناء حوار بسیط بین شخصین 

  

  :ات التقییم وضعی) 6
إن التقییم التربوي یعتبر مكونا ھاما من مكونات العملیة التعلیمیة ـ التعلمیة وأحد 
المرتكزات التي ینھض علیھا الفعل التربوي وفي ظل ممارستھ یتبین مدى استیعاب المتعلمین 

كاف، ولكنھ غیر  –في ظل بیداغوجیا الكفاءات  –وإن إدماج المكتسبات ھام . لمقررات المنھاج
فالبد أن یقیم المعلم مكتسبات تالمیذه بصفة منتظمة لیقف على النقائص فیعالجھا، وفي ھذا السیاق 

  :فإن عملیة التقییم تخضع لثالثة أركان ھي
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  .والمراد منھ معرفة مدى تحكم المتعلم في مختلف الكفاءات: ـ التقییم 
  .ع المادة التعلمیة بشكل معمقوھو تحلیل صعوبات المتعلم في التفاعل م: ـ التشخیص 

ومعناه االرتقاء بالتلمیذ إلى المستوى المطلوب الذي یجعلھ قادرا على مواصلة : ـ العالج 
  .التعلمات الالحقة

وھذه األركان الثالثة ال یمكن فصل بعضھا عن بعض، وفي ھذا االتجاه ینبغي فھم وظیفة 
وإن . شأنھا تحسین نوعیة التعلیم والتعلمالتقییم التعدیلي الذي یمكن من اتخاذ قرارات من 

  :التقییم التعدیلي یھدف قبل كل شیئ إلى
  .ـ تالفي النقائص الحاصلة لدى المتعلمین

  .ـ تعدیل تعلم المتعلمین في وقتھ
  .ـ مالءمة التعلم لحاجات التالمیذ الحقیقیة

  

السریع أثناء حصص التعلم التقییم بوأخیرا، إن التقییم التعدیلي یتم عبر المالحظات الیومیة، و
  .وعن طریق االختبارات المتعددة

  :أما فیما یتصل ببناء وضعیة التقییم ـ في ضوء بیداغوجیا الكفاءات ـ فإنھا تتم على مرحلتین

  
 : المرحلة األولى

والمراد من ھذا . ا یحّدد المعلّم الھدف التعلمي المقرر تقییمھ بتنشیط تمرین أو تمرینینھوفی 
فالتقییم منصب في ھذه الحالة على مرحلة من  .التعلمي الھدف تقییمي مراقبة مدى تحققالفعل ال

  .مراحل التعلم، وھو ما ال یستجیب لمقتضیات وضعیات التقییم ذات الطابع االندماجي
  

  : المرحلة الثانیة
سند :  مثال. یذكر المعلم الكفاءة القاعدیة الخاصة بالتقییم مع تحدید عناصر وضعیة التقییم 

قد حّدد معاییر التقییم والتي أن یكون  وھذا بعد ،بصري ـ تعلیمة ـ سند كتابي ـ االنتاج المرتقب
  :تتمثل عموما في

  ؛ـ توافق المنتوج مع التعلیمة والسند
   ؛ـ سالمة التراكیب اللغویة

نة ـ مراعاة قواعد الكتابة من حیث التناسق بین الحروف فیما بینھا وبین المفردات المكو
  ؛للمنتوج وكذا ما یتصل بالرسم واإلمالء

  ؛ـ وضوح الكتابة وحسن التنظیم
  .ـ مدى ثراء الرصید اللغوي

  

  : بناء وضعیات التقییم المندمجة باحترام مبادئ بیداغوجیا الكفاءات
  

إن وضعیات التقییم المقترحة على التالمیذ في ظل بیداغوجیا الكفاءات ھي وضعیات ذات 
متعلقة بالتعلّمات و لیھم، وھذا یعني أن تكون مناسبة لمستواھم الذھني، مألوفة لدیھمداللة بالنسبة إ

  .التي تعرضوا لھا في القسم الدراسي
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فینبغي أن تكون ھذه مرتبطة بالوضعیة  ،وإذا كان التلمیذ مدعّوا إلى إنجاز أعمال متعددة
  .المشكلة نفسھا ال أن تكون مصفوفة

لى التلمیذ لیعتمدھا سندا إلنتاج قصة قصیرة ذات خمسة تعرض ثالث صور ع: مثال 
  .أسطر

  :وباإلضافة إلى اعتبار المعطیات السالفة الذكر في التقییم تضاف اعتبارات أخرى منھا 
ـ تخصیص الوقت المناسب للتالمیذ إلنجاز األعمال المطلوبة منھم بحیث تتوافق مع إمكانات 

  .یة ـ مثال ـ یمكن منح ثالثین دقیقة لینجز التلمیذ عملھفبالنسبة للسنة الثان؛ التركیز لدیھم
ف أو النجاح غیر حار التلمیذ في ثالث فرص على األقل بھدف تجنب اإلخفاق المجبـ اخت

وإذا تمكن التلمیذ من النجاح في فرصتین من الفرص الثالث المعروضة علیھ عّد  .المستحق
  .قییممتحكما في الكفاءة القاعدیة المستھدفة من الت

  
  بلغة واضحة  یجب أن تصاغ الوضعیات المقدمة والتعلیمات المتعلقة باألعمال المطلوبة: ملحوظة

وال شك في أن وضعیات التقییم ھذه تعزز معطیات عن مدى  .وسلیمة وغیر قابلة للتأویل
تحكم التلمیذ في الكفاءة القاعدیة المقصودة بالتقییم، ومن ھنا یصبح التشخیص والعالج 

  .ذه المعطیات الزمالھ

  
  : التشخیص والعالج انطالقا من نتائج التقییم

  

رض تالمیذه، وذلك تمن واجب المعلم أن یعمد إلى التشخیص المستمر للصعوبات التي تع
  .حتى تكون عملیة تقییم منتوجھم ذات مفعول في تحسین مردودھم المدرسي

  :وإن ھذا التشخیص لیمّر حتما عبر المراحل اآلتیة
  

  ؛عیین أخطاء التالمیذ وتصنیفھات  .1
  ؛وضع الفرضیات حول مصادر األخطاء  .2
العالج، ویستھدف تعدیل مستوى التالمیذ الفردي أو الجماعي أو ھما معا حتى تتمكن  .3

جماعة الفصل من مواصلة التعلّمات الالحقة ودون صعوبات أو عوائق، كما یتیح العالج 
  .یھ مستوى متعلمیھ المعرفي ونسق تعلمھمللمعلم إمكانیة تعدیل تدریسھ حسب ما یقتض

  

  :وعلى العموم، یمكن تحدید أنشطة العالج بتحدید المحاور اآلتیة 
  ؛تشخیصھا ـ أشكال العالج وفق مصادر األخطاء التي تّم 

  ؛ـ الصعوبات األساسیة المطلوب تذلیلھا
    .تالمیذـ اختیار شكل العالج بشكل جماعي، أو بشكل یراعى الفروق الفردیة لدى ال




