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    ( 1)ح  نشاط القراءة ودراسة النص   

 مجموعة من االستراتيجيات جتمعت ـل ـ إذا اـمجموعة من العمليات المختلفة ، التي تشك   في ئيةالقرا المقاربة هذه مثلتت
ع إلى ال . قراءة النص  في   المساعدة تحليليةال    ة، نوردها مختصرة قبل تحليلها :ـاآلتي مراحل األربعوتتفر 

 للدرس الجديد ، لتهيئة المتعلمين وتشويقهم نص  مناسبة  مع ال تقديم وضعية انطالق . 

  في البناء العام  للنص   ؛ أي ) مخطط النمو  ( . مـه  لعناصر التي تس  االقيام بعملية فرز 

 ة ( )الصرفية تفسير لغة النص  ، وذلك بالوقوف عند الوحدات المعجمية والمورفولوجية    )النحوية( والتركيبي 

 .  ف على نظام القيــم في النص  التعر 

 

  :تقديم وضعية االنطالق 
أو عدم وتنبيه ما في المتعلم من غفلة  ، قة لشحذ الهمم( مشو  ة ــة مشكلـي  ــعـضد ، وـيــتمهتبتدئ القراءة بوضعية انطالق ) 

 الموجزة منها : إلى الظروف المحيطة بإنشاء النص  ، عبر مجموعة من األسئلة أيضا   خالل التعرض ثم  مناهتمام ، 
 ـ َمن هو الكاتب ؟  

ر أي  قناة تواصلية أنش  النص  ؟  ـأـ عب 
 أم بوساطة ؟  هل بطريق مباشرـ 

 ـ ما هو السياق الزمكاني الذي يندرج ضمنه عندما أنشَئ ؟ 
 

   ف على مخطط البناء العام  للنص  ويتم  ذلك وفق األبعاد الثالثة : :التعر 

غرى     . 1 ئيسة. 3البنية الكبرى     . 2البِنية الص   البنية الر 
 غرى بة ، حسب :: وتتعلق بتنظيم الجمل بنوعيها : ا البِنية الص   لبسيطة والمرك 
ــة ...  الخ . أنماطهاـ   : استفهامية  ،  طلبي ـة  ،  تعجبي 
 مبنية للمعلوم  ، مبنية للمجهول ... الخ .  /: منفية  ،  ُمثبتـة   أشكالهاـ 
مات النحوية ، سواء أكانت : بسيطـة  ،  مركبــة /  ابتدائية  ،  استئنافية... الخ . كل  هذا يتم  عبر مجموعة من الكل بـنائها ـ

 كلمات أدوات ، أو كلمات مفتاحيـة .
 
 مجموعة من : وتتعلق بتنظيم الوحدات النصي ة واختالفها طوال  وقصرا  يتوقف عليها تنظيم النص  بوساطة  البنيـة الكبرى

م في التعر   العالقات الداللية ه  ل في األخير ـشك  ـة ببعضها البعض ، فتبف على الجمل المرك  . فما نوعية هذه العالقات التي تس 
 ؟ . الفقرات المتتابعة

ـد عبر زمانية ذات دالالت م هذه العالقات في استعماالتُتَتـرجَ  م في إنشاء  مجموعة من الصيغ والتراكيب ، تَجسَّ التي تسه 
ـة ببعضها البعض ةبطترمسلسلة من األفكار،  ة قوي  ـة المساع   هي إحدى. هذه العالقات  بُحَجج وأدلـ  دة في ـالكيفيات الُمهمَّ

ـما اإلخبارية منها ، مثل : )  ( ، مثلما تبي نه الترسيمة اآلتية :  بعـَد ...،  أيضا   ، قبل كل  شيءبناء النصوص ، السي 

 
 
 

ــة العنصــر اإلجرائي  الكيفيـ 

 عـ  وفي الوقت نفسه ـ   س . 1
 

 التواقــت )في آن واحد (
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 عـ           ـم  ـــ   ث  س .2
 

ـة (  تمثل التابعي ـة ) البعدي 

 عـ      ل  ــبـــ  ق  س .3
 

ـة (  ــة ) األسبقي   األولوي 

 
 يمكن توضيحها وفق الترسيمة اآلتيــة : : العالقات المنطقي ة

 
  

ــة العنصــر اإلجرائي  الكيفيـ 

ــب في ـ   س . 1  عـ  يتسب 
 

ــة ببي   الس 

ض أو ي  س .2  عثير ـ ـ   يحر 
 

 النتيجـــة

 عـ  مقي د ومشروط بـ ـ    س .3
 

 الحـصر أو التقييد

 ع......    و ....... س . 4
 

 الجــمع واإلضافــة

 ع........   فَـ..... س . 5
 

 التـــعاقب

 ع......     =..... س . 6
 

 التــجانس والتشابـه

 عـ  مقارنــة مع ـ   س . 7
 

 المقارنـــة

د بدقـة ـ  ـ  ي س . 8  عـحد 
 

قــة ، التفسيــر  الد 
 

 

       (     12الركن الجملة أو العبارة الثانية )=  ع( /  11الركنالجملة أو العبارة األولى )=  س  :الرموز

 
 ديةطة مجموعة من الوسائل والعناصر الماابوس أيضا   تتم   ، والمنطقية منها الزمانيةبنوعيها  إن  هذه العالقات الداللية

 ، منها : األخرى
  ـ  البارزة : العناوين بنوعيها الرئيسة والثانوية ـ التقسيم إلى فقرات متسلسلة ظاهرة ـ األفعال اللغوية ةـحـفـتنظيم الص

 المقاطــع .
  ق هذه الظاهرةُ ظاهرة التكرار د وتعم   ة االنسجام واالتساق في النص  .ـعمليَّ  : تعض 
 ـا  في إبراز العالقات الداخلية بين أجزاء النص  ، مثل : وت الكلمات األدوات تمثل في مجموعة من الكلمات التي تسهم حصري 
ة(ـ     ألن  ـ      قبل كل  شيء:    والتوابع ...   الضمائر بأنواعها   ـً    ـ   وأخيراـ      إذا )الظرفيـ 
 من جهة تضطلع بوظيفة داخلية ضمن الجملة ، ومن جهة  ، فهي : هي كلمات ذات وظائف ُمزَدَوجة الروابط المنطقي ـة

ز العالقة بين هذه الجملة وسياقها ، مثل:   أخرى تُبر 
             وس إلى الفضاء  ( . 11م : )  األمريكان  ثم    صعد الر 

             ( .  12م : )     نتيجة صداقتنــافها هي     ً   إذا كان هذا البلد صديقا 
  

  ه إلى التعبير بصراحة عن هذه العالقات  ) غير الصريحة ( : ال القات الضمني ةـعلا في هذه . يلجأ الكاتب مرارا  في نص 
 /متوسط .14الحالة يكون من واجب القارئ المثالي  إبرازها عالنية . لنضرب هذا المثال المأخوذ من الكتاب المدرسي  للسنة 

 
 (11)الفقرة   38ص   <<د في خدمة السلمرق جنوالقبعات الز   >>: العنوان

 
 
  جال ــم الــر  ـة   ) تفسيـر ( جنوٌد تاب ــعون لمنظمة األمم المتحدة) تخصيص ( ن ع  جال مهني ون ، معروفون بتسمي   >>ر 

ة المسل حة األممي ة  ) دقة وتفسير ( <<القبعات الزرق  لون القو  مقاتلين ، وإنما  ، ولكن ليسوا ) الجمع واالستدراك (، يشك 
ُتهم  ال  وقبل كل  شيء   ) حصر وتقييد (تكمن َمهمَّ ًَ  )كلمة أداة ( أو  لم في العاَل  .    ــم .....في ح فظ الس 
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 ئيسة  : وهي البناء العام والتنظيم األساسي الثابت الذي يميز كل  نمط من أنماط النصوص   البنيـة الر 

   )انظر مخطط النمو  أسفله(

 .)  ج الموضوعاتي ط نمو  األفــكار ) التدر   مــخطـ 
باكتشاف  لقارئالهندسي  ؛ الذي يسمح ل النص   لعملي ة تنظيم النص  ، يتوقف على شكل من ق بل القارئ إن  اإلدراك الجي د

جها ضمن الفقرات من أجل بناٍء إجمالي  قوي  للنص   .)انظر الترسيمة اآلت  . ية(مخطط نمو  األفكار ، وتدر 

 (  محمول إلى   إضافة موضوع)=   2جملة  +( محمول إلى   إضافة موضوع)=  1جملة 

 
 : عن النص  السابق : مثال

الموضوع )أو المسند  الجملــة

 إليه(

المحمول )أو 

 الُمسند (
مات)  ( 3. 2. 1المتم 

 

ة المسل حة . 1 لون القو  يشكِّ

 ...األممية

ضمير)الواو( العائد 
م على جنود األم

 المتحدة

 
 
 

ــل  يشـك 

ة ) لقو  ( 2( المسلحة )1ا
ة )  ( .3األممي 

تهم. 2 ـة ....... في  تكمن َمهم  هم( تــكُمـن َمهم  لضمير ) مضضاف   /   ا

  إليه
 

 تنبيــه: 

 
 

ـاعةيرِشد األستاذ المتعلِّمين من وحدة إلى أخرى في ال  الثالثة : من القراءة ودراسة النص  ، إلى واحد من أنماط التدرج 11س 

ج ذو النمط الثابت ، 1 ج ذو النمط الخطي  ، 2. التدر  ج انطالقا  من مواضيع فرعية ، وذلك بالتركيز على 3. التدر  . أو التدر 

  فقرة سردية ) إذا 

الصعبة ، حات كان النص  سردي ا  ( ، أو فقرة إخباري ة ) إذا كان النص  إخباري ا  ( ، دون الزج  به وْسط حشد من المصطل         
 التي تثقل ذهنه .

 

  

 

 

 والتركيبية :)الصرفية( تفسير الوحدات المعجمية والمورفولوجية 
جهة نظر مورفولوجيةيقوم األستاذ في هذه المرحلة ـ  )صرفية  بفحص المفردات المعجمية ، أو العبارة كاملة في النص  من و 
 فيدها هذه األحرف الزائدة .والمعاني التي ت،  الِجـذر، الل واحق أو الزوائد (

ما هو مدلول هذه المفردات في اللغة ) استعمال القاموس ( ، أو في السياق بأنواعه المختلفة : اللساني  ، االجتماعي  ، 
 الموقفي  ، التاريخي  ...الخ ( .

 
م به في بن ه   اء المعنى وتجسيده . ـ لفت أنظار المتعلمين إلى الُبعد غير اللفظي  للقرائن المرئية ، وما ُتـس 

تكون أحيانا  أكثر تعبيرا  وصدقا  من الكالم ، التي  إن  الكالم الشفوي  )المنطوق( يكون عادة مصحوبا  باإليماءات والحركات
ر غالبا  ويُترجَ  ه ؛ ألن هذا األخير ُيَفسَّ الصور اإليقونية المرافقة للنص  ، أو التي  مجموعة من طةام بوسـالمكتوب نفس 

رها األستاذ ُيح  (. ، وسائل إيضاح مختلفة  ، رسوم بيانية من ) مخططات ، صور فوتوغرافيةض 
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 .( نظر الترسيمة اآلتيةاُ  )

 

               
 

 :  التعرف على نظام القيم في النـص 
ومدى مطابقة نظرة  الذي يستند إليه النص   ، الثقافي  ...الخ االجتماعي و السياسي و أو البعد ويتمثل في البحث عن االختيارـ 

ـة عالجالكاتب مع الواقع المعيش ، دون نسيان الحكم الذي أصدره الكاتب حول الموضوع المُ   . السي ما في النصوص التفسيري 
 ـ فــك  رموز القيم الموجودة في النص  .

 

 تنبيــه: 

 

ها القراءة الطبيعية المستعملة في ألن   ؛ صامتة ، والتدريب عليهاالمتعلمين إلى القراءة ال دعوةُ  .1

 حياة اإلنسان ، مع ضرورة التركيز على األهداف المتوخاة منها 

م متى عرف تتم  معالجة النص  المقروء بالتذكير دائما  بالهدف ؛ ألن التجربة أثبتت أن المتعلِّ  . 2

 إليه . الهدف المنتظر سعى إليه ، وقل ص زمن الوصول

ر تدريجي ا  من  .3 بَـع في تحليل النصوصالروتيني   التقليدي   النمطالتحر  بالتركيز دائما  على  الُمـتـ 

 بذهنية متفتحة ناقدة معه لى التعامل، وذلك بتدريب المتعلمين ع الفكرة األساسية واألفكار الثانوية

ـتهاعلى وضع الفرضيات وتفسيرها ، و انقوم، ي ، وذوق فني  رفيع ، والجزم  التأكد من صح 

 . بنجاحها
   

 

 

 (   2)ح  نشاط القراءة ودراسة النص  

 
ل  بحتةمذكرة  ـ بالضرورة ـ  إن  المسعى المقترح في هذه البطاقة اليمثل سوى مجموعة من المراحل والخطوات ، التشك 

ة .من وجهة نظر تعليمية ، بل أداة يستأنس بها األستاذ )ة( عند التخطيط لمذك  رته في هذه الحص 
ــة يمكن توضيح مخطَّ   :ط هذا المسعى وفق الترسيمة التالي 

            

 

الربط بين الصورة 

 والمعنى

 

 وظيفة ابستيمولوجية
 

 وظيفة بيداغوجية
 

 وظيفة سيميولوجية

 
 

مسعى معالجة الظاهرة 

 اللغوية

 

 التثبيت واالستنتاج
 

 وضـع الفرضيات
 

 تعييـن عـناصـره
 

 مالحظة النـص  
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 . : 1المرحلة األولى 

ر أسئلة محددة وتتمثل في مالحظة . 1 د من حسن فهم مضمونه بسرعة ، الذي ينبغي أن ُيَقاد عب  متن النـص  ، والتأك 
 . )ة( األستاذ ودقيقة من ق بل

ال  من ق بل األستاذ ، إال  إذا تعل   إن  . 2 ق األمر بوثيقة نص  أصيلة خارجية ، اعتمد ـالقراءة النموذجية لمتن النص   تكون أو 
 . على سبيل المثال فيها األستاذ آلية التسجيل المسموع

 

  << >> عنوانه : البترول في حياتنا اليومي ة:  مـتـن النص         مـثـال :
  >> الجملة الواقعة حاال  << :          الموضوع           

 

ة  ترى أَِشعَّةَ الشمسِعـْنـَدَما تستيقظ في الصباح ،  لتلقي إليك بالتحية ، فتتذكَّـَر  وهي تتسل لُ الذهبيـ 

ها أم  الكون وأصل الحياة ، وأن  تحت حرارتها وأشع   ما فالن بات إ،  تها أينعت صنوف النباتأنـ  نـ 

اع الحيوان على اليابسة ، وفي شواطئ وينمو ويتغذى بمساعدة التمثيل الضوئي  ، وعاشت أن

احة وضايقك الذباب فاستِعنْ  وقد تقِصد عليه بالبترول ،  البحار ....وإن شئَت أن تأخذ قسطا  من الر 

 ............. الطبيب تشكو

 .  ــنــبــرفوق المِ    ..... ( ؟ ) .....ـ شــاهــدت اإلمــام 

 

 
 وتتعلق بالتعيين ؛ أي تعيين العناصر الممثلة للظاهرة اللغوية، وهي هنا : >> الجملة الواقعة حـاالً <<  .1
م ، فعلى األستاذ أن يراجع ذلك تمهيداً للمفهوم الج2  .ديد ـ. إذا كان تعريف الحال وأركانه سبق وأن قدِّ
مقروء ، مع إبراز ركن الجملة و، وتدوينها على السبورة بخط جيِّد  يدالمفهوم الجد األمثلة التي تجّسد . بعد عزل3

 ، ثّم تقديم التحليل والشرح الضروريين .المقصود باستعمال التلوين 
من األهمية بمكان ـ أثناء الشرح ـ عدم تقديم تفسيرات نحوية جاهزة للمتعلمين حول الظاهرة اللغوية، بل ينبغي . إنه 4

ـ ي للتفكير ، ودعوتهم إلى المالحظة والموازنة بين الحال المفردة ، والحال الجملة عبر مثالين اثنين منحهم الوقت الكاف
 نحو :  مع الِحرص على بناء وضعيات تعلمّية لتمكين المتعلم من المفهوم الجديد ـ 

 

 وهي تتسل ل    ....ة الشمسـترى أشع   . 2/       متساقطة    شاهدت األواني. 1

 
 ل باعتبار صورته اللفظية يكون مفرداً ، ويكون جملة .ـ فالحا

 

 . :3المرحلة الثالثـة 

من قِبل المتعلمين ، متبوعة بتثبيت كل فرضية للتحقق من صحتها ليست هذه الخطوة سوى مرحلة وضع الفرضيات      
 ، مع استجواب األستاذ متعلميه عن خالصة وجيزة لكل مرحلة استنتاجية .

ين إلى التفكير في الحال الجملة ، والعناصر التي تتألف منها عْبر مجموعة من يكون المتعلِّ  مون في هذه المرحلة مدعوِّ
ـتها بأسئلة حوارية موّجهـة .  الفرضيات التي يضعونها . يتقّبل األستاذ كل الفرضيات المتشابهة ، ويتحقق من صحَّ

، مع ربطها بصاحب الحال الذي يكون ل ، لّما يكون مفرداً وجملة هنا يكون األستاذ يشرح للمتعلمين الوظيفة النحوية للحا
 دائماً معرفة .

 . :4المرحلة الرابــعة 

تمثل المرحلة الّرابعة الخطوة ما قبل النهائّية التي تعني استخالص القاعدة والمصادقة عليها ، فيصير عندئٍذ لزاماً      
استثمار المكتسبات من خالل وضعيات ذات  لظاهرة اللغوية ، وذلك بإعادةعلى األستاذ التأّكد من التحّكم الجّيـد في ا

 ين اثنين :ميدان
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 وذلك لتحضير  22/22يطلب األستاذ من المتعلمين العمل ضمن أفواج إن أمكن ، أو اثنين/ اثنين  الشــفوي  :  ميدانال ،

 حوار مصغر يستعملون فيه جمالً تحتوي على الحال لّما تكون جملة .

 ـثال : مـ

  وأنا ابتِســمُ  : استقبلت خبر نجاجي الجواب /.  كيف استقبلت خبر نجاحك ؟ 1

ط . كيف تتأهب المتحان2   واثـقـا   شهادة التعليم المتوسط: اتأّهـب المتحان  الجواب /؟  شهادة التعليم المتوسِّ

 بتوجيه من األستاذ .و،  ت مختلفةفي وضعيا فبعد دقائق معدودة من تحضير الحوار ، يتّم تمثيله أمام زمالئهم

 

  :  ر حواراً مصّغراً الميدان الكـتـابـي  بين مجموعات من المتعلمين ، أو جمالً مستقلة كما بإمكان األستاذ أن يحضِّ
نـة يقومون على إثر  ،أو مفردة  أو إحدى عناصرها ،،  للحال الجملة كل ها حتوي على فجوات وفراغاتتعلى اللّوح ،  مدوَّ

 من األحوال .بملِء الفراغات بما يناسب  ذلك

 مــثال : 

باح ......  ضيعأقبـــل الطفـــل ال   /     ... ..تستيقظ في الص  ـــــــــه  ر                        فوق المنبر  (.......؟  ....).................  /   رأيت الخطيب  نحو أمِّ

 ./  .../.../.............. قطفت الزهرة
ربِعها أو نصفها ، ثّم حلّ بقيتها كواجبات  وهي مرحلة االستثمار النهائية : وذلك بالتدريب على حلّ تمارين الكتاب . :5المرحلة الخامســة 

 . }األعمال التطبيقية{ ؛  (3)ح حصة القراءة ودراسة النص   ، تمهيداً لتصحيحها جماعّياً في  بيــتفي ال منزلية

 

 

 

 

 

 ع هذا  الموضوع إلى العناصر اآلتيــة  يتفر 
 
  الخـطـأ مفهوم 

 المــدارس واالتـجاهات 
 كيفّيـة معالجتـه 
 القراءة والتعبير الكتابّي (  ألخــطاء نــماذج ( 
 ) اختبــار تحليلّي ) رائــز. 
 
 
 

  الخـطـأ مفهوم: 
 

 أو العكس خاطئحالة ذهنية أو فعل عقلي  يعتبر صائبا  ما هو  هو . 

 أو غير مالئمة ... خاطئةأثر معرفة سابقة كانت ذات أهمية وناجحة ، وأصبحت  هو 

  د نتيجة للجهل أو الشك  أو المصادفة ؛ بل إنه ناتج عن أسلوب في المعرفة ، أو عن نظام من  طأـالخليس مجر 

د إنتاجهاالتصورات والوسائل التي يوظفها التلميذ في حل  المشكالت ، ويعب ر عن نفسه من  فتصبح راسخة  خالل عوائق ُيعاو 
 هي : ة أربعة مصادر ـتبي ن أنه ثمَّ  ، التالميذ طاءـأخ. وعند تحليل 

 

 :  ى قدراته في مرحلة النمو  . التلميذ طئـيخإذ قد  مـصدر نمائي  ؛ ألننا نطالبه بمجهود يتعد 

 :  الخـطأإلى لتي تجر  التلميذ ذلك أن صعوبة المفهوم في حد  ذاته هي امـصدر ابستيمولوجي . 

 :  ـَبعة  مـصدر تعليمي س هي التي تضع التلميذ في ألن  الطريقة الُمـت   .الخـطأ  طريقمن طرف المدر 
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 :  الخـطأ ألن عدم التصريح بما ينتظره األستاذ من التلميذ ، قد يجر  األخير إلىمـصدر تعاقدي . 
 

الذي ارتكبه في لب  المسعى البيداغوجي  ،  الخطألميذ (  أونتجنبه ، يتعي ن علينا أن نضع ) الت الُمخِطئنعاقب أن   لَ دَ ـبَ ـَ ف

ة في اكتساب المعرفة . ؛ ألنه ضروري    لكونه يمثل مرحلة مهمَّ
 

المدارس واالتجاهات 

 

) كاالباريد ،  ل :، مث، مثلما يقترحه مجموعة من علماء البيداغوجيا  أخطاءبإمكاننا أن نسمح للتالميذ بارتكاب  لْ ه

  () سكينر نسعى إلى تنظيم بيئة تعليمية وتهيئتها  ، مثلما يقترحه  يجب علينا أن . أم العكس تماما   ،؟  وجون ديوي (
 ؟ .الخـطأ تتيح للطفل تالفي الوقوع في 

 جلـ سكينر إن لكل مدرسة مناف حون عنها ومدافعون ، فبالنسبة  : تحليل الفرضيتين م باتباع مع المتعل   يرى أن نتدر 

ة ـ نجاحا   قمراحل صغيرة وبسيطة ، معتمدين على أسئلة سهلة ميسورة التناول ، يحق المتعلم بواسطتهاـ في كل مر 
 . مقابل تعزيز يكافأ به تشجيعا  على اجتيازه

جوضمانا  على استمراره في تعل مه ودراسته ، يكفي أن  دائه ، ومواطن بين مواطن القوة في أ نباعد بأسلوب متدر 
    في المراحل المتالحقة . األخطاء، وتجنيبه الوقوع في  الضعف لتأمين تعل مه

ع مركزي  من المعلومات ، الذين يعتبرون الفرد اإلنساني  أشبه بمستودَ  علماء النفس المعرفيرون من أما المنظ  
ـا   الخـطأ والمعارف ، وإن   ـا  ، أو حدثا  طبيعي  في المسار الطبيعي  لهذه المعلومات والمعارف ، أو   يحتل  قسما  أساسي 

 . المعرفـي   نتوازالال   على ـةل  االقرائن والمؤشرات الد ىحدإتمثل التي بة ، ـمرك  المشكالت الوضعيات ال

ألجوبة معلومات حول نوعية المتعلم ا للفرد تنال مكانة مرموقة ؛ لكونها تمنح التقوية والتدعيميعتقد المربون أن عملي ة 

مها . ففي هذه المرحلة المناص من أنه يرتكب بمنحه كل   وذلك فورا  ، طأـبالخه مَ ـل ـ ، شريطة أن نع  فيها أخـطاء  التي قد 
دون أن يكون متبوعا  بعقوبة من ق بل األستاذ  ، ليمـةالس   اتالوسائل التي تساعده على التصحيح الذاتي ، واكتشاف اإلجاب

 . 

  ـطأالخكيفية معالجة  
 
  تخاذ القرار البيداغوجي الحاسم .الفي سياقه ، باعتباره أداة  ويعملَ طأ ـالخ: أن ينطلق من بالنسبة لألســتاذ 
 بنفســه . أخطائـه : أن يبدأ في تصحيح بالنسبة للتـلميذ 
 
 
 
 
 
 ـح ـم ،  نساعدَ  أن يعني ذلك أن نــصدر حكمــا  ، وإنــما ال:  أن نصحِّ يعني أيضا  أن نقيس الفارق بين  والعلى التعلـ 

أن نضع إشارات أو عالمــات على النجاحات التي حق ـقها ،   إجابة التلمــيذ والتصحيح النموذجي المعياري  . ولكن
 التي ارتكبها . األخطاءو

 
 ط ـا   ر اإلجابةد  ـقـ: يعني أن ن أن نـنـقِـّ ـي  ة على الو تقديرا  كم  ة أدوات للتنقيط ، وذلك بوضع نقطـة عددي  ثيقة. وهناك عد 

 ، أو ...الخ . األلوان ، أو الترميز بواسطة الحروف، والنقطة التي تعتمد على  النقطة العددية ، منها :
 
   ف ـَق النقطة الممنوحة للتلميذ بتعاليق أو مالحظات  :ـقنـعـل  أن ـة أو تفسيرية .يعني أن ُنـر    نقدي 
 
   ى سي  من منظور مدر طأـالخإن ة ، ما إذا كان ال مؤشر يسمح لألستاذ أن يتحر  قد اكتسب هذه الكفاءة  تلميذبموضوعي 

ياق ، وهي : عن إجابة  أو تلك حقيقـة ، ولهذا وجب البحث  عبر مجموعة من األسئلة الواجب طرحها في هذا الس 
 

 التــــعــلــيــق    التــصحيــح     ـ     التــــنقيـــــــط     ـ 
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 كيف ؟  لــماذا ؟   ـ   مــتى ؟   ـ   أيــن ؟   ـ َمــن ؟   ـ   مــاذا ؟  ـ  

 
 

 

 

  ُـحـَمـن ي  : صحِّ
 

 العملية التعليمية ، وُيحتمل أن يشارك تلميذ آخر ، أو مجموعة من التالميذ . إن  ؛ ألنهما يمثالن قطبي  األستاذ والتلميذ
د رس ، هي التي تحد  ع هذه المهام  حسب نمط التعليمات المقدَّ  األهداف المعلَنـة من الد  ة كل واحد ، وقد تتنو   مة . مهمَّ

 : تنبيهات 
  َبل األستاذ فقط ، اليعود بالنفع على التلميذ إال  نادرا  . فال خير في إصالح اليدرك ـإن التصحيح الذي ينج ز من ق 

 التلميذ أساسه ، وال في صواب اليكتبه التلميذ نفسه .
 في  ودهم على االعتماد على أنفسهمتدريب التالميذ على إعادة القراءة والمراجعة أثناء الدرس ، أو في نهايته ، يق

 ة .ي  معرفـ، وسد  احتياجاتهم ال أخطائهمتصحيح 
 . على األستاذ أن يتحقق من التصحيح الذي يقوم بـه التالميذ 
 

 ــح ؟  مــاذا نصحِّ

 

ة أو أي  عمل في القسم يجب أن يخضع للمراقبة ، وأن  أي  أثر كتابي  ، سواٌء أكان مشروعا  أو تمارين تط إن   بيقي 

ة ــَح . واجبات منزلي  ـا  كان سندها وثائق أو دفاتر ، وجب أن تصحَّ  أي 
 

 ـح ؟  لماذا نصحِّ

  

 التـــلمــيذ األســتاذ
  ــد من الوصول إلى النتائج المنتظرة  للتأك 
 . ــد من اكتساب الكفاءات  للتأك 
  وعالجــها  األخطاءلتحليــل 

 ــد من تحسين أدا نحو الكفاءات المستهدفة ، وذلك  ئهللتأك 
 بإعــادة استثمار المعارف والمكتسبات .

 ــح ؟  ( اإلمكانيات مختلفة حسب الوضعي ة) مــتى نصحِّ

 التـــلمــيذ األســتاذ

 القـــيام  بالنشاطأثــناء 
   م التصحيح مساعدات في وقتها المناسب يقد 
 ل عما نجزوا أ ين أ لذ ـح للتالميذ ا نتهاء هم يـصـح  قبل ا  ،

 الوقت الممنوح لهم .

   ـة اففلففمسعى اففلففتعل مي  وففنففتائففجه فففي ضوء يفففكر فففي صح 
مة من ق بل األستاذ  . التعليمات المقدَّ

 . يسمح بتصحيح الوضعية إن أمــكن 

 

 بــــعـــد الن شاط مــبــاشــرة )التصحيح الفوري  (
 
  م النتيجـة المنتظــرة  يــقد 
  ـيام بالتصحيــحلق ـليســمح 

 ومعالجة أعماله يســمح بإعادة قراءة . 
  يستعمل األدوات المساعدة على التصحيح )مؤشرات

 النجاح ، شبكة التصحيح ، القاموس ...( .
 .  يقارن بين إجابته والتصحيح النموذجي 

 

ــلُ   الــتــصحــيح المؤجَّ
  ة يعين ة ب األخطاءبعد الحص  التعبير على الوثائق الخاص 

 .الكتابي  
  ء التصحيحات بإجرا لتلميذ  المطلوبة من طرف يقوم ا

 .األستاذ 



www.elbassair.com 

   ص النقائص فيها بعد حصرها يراقب الدفاتر ويشخ. 
 . يراقب التصحيح المنجز من قبل التالميذ 

    .  لقسم لفتحليل ا ة في  الفمعتمد لترميز  ا يقة  يوظف طفر
 . األخطاءطبيعة 
 رات النجاح والتقويميعتمد في تصحيحه على مؤش . 

 ـح ؟  أيـــن  نصحِّ

 

 التـــلمــيذ األســتاذ
   المرَتَكبة في الوثائق . األخطاءيشخص 
   باستعمال الهامش  لتعليقات على  ا لمالحظات و يسجل ا

 المرتكب  خطأـالالترميز المعروف حسب 
 . ن في خانة المالحظات خالصة تقييمه وتقديراته  يدو 

  في وثيقته بصواب أخطـاليصحح . 
 ُيعيد كتابة الكلمة أو الجملة ، أوالنتيجة  بكاملها. 
 . ح بقلم الرصاص ، أو باستعمال قلم مغايـر  يصح 

 

  ـح ؟  ( 2115. ماي  12)راجع اإلضبارة رقم: كيــف  نصحِّ

 
  ـةـاء خـطاألتحــلــيــل  القرائيـ 

 

اءة الجهرية مرحلة ضرورية نحو القراءة الصامتة ، وهي أحسن وسيلة أغلب األخصائيين التربويين أن القر يعتقد   

 التالميذ في النطق ؛ فيتسنى عالجـها أخـطاءللكشف عن  أداة، كما أنها  إلتقان النطق ، وإجادة األداء ، وتمثيل المعنى
ها  . وهي في مهد 

 

تقوية بالنسبة لقارئ مبتدئ ، فليس كل  ما ُيـقرأ  عامل  ، لـاالنتقال من القراءة الجهرية نحو القراءة الصامتة يمث إن  

دفة  ف عليه . فالبصر ال يلتقط المعلومات وينقلها بالص  ماغ وتعليمات دقيقة، ولكن حسب توجيهات ُيـتعر   يستقبلها من الد 
ف على المقروء وف كها هذا األخير ، فينجح القارئ في التعر  مها للبصر ، فيدر   همه .، في شكل اقتراحات يقد 

 
 

موز،  إن   ف لديه سي ئـة لهذه الر  من التلميذ الذي يجد صعوبة في فك  رموز ما يقرأ ، هو التلميذ الذي تكون عملية التعر 

ـة ،  جهة نظر داللي  ماغ في ضوئها فعندئذ ال يستطيع التسليم بصحة الفرضيات و  ـةالممكنة ، التي ينقل الد    تعليمات عام 
د ب يمكننا توضيحه بواسطة عي نتين افتراضيتين ـفي قراءة الجملة قراءة صحيحة . هذا المسار المرك   تجعل القارئ يترد 

متوسط ، بواسطة البطاقة اآلتيــة /  24،  22 تتعلق بكلمات مأخوذة من نصوص الكتاب المدرسي للسنةقرائي ة ، طاء ـألخ
: 
 
 

 

   ـة افتراضية  طاءـأختــحليل ين في الكتاب المدرسي للسنة في جملتين م  قرائيـ     /متوسط14ن نص 
المرتكبة  طاءـاألخ : 

ل طأـالخ.1  .( ..... <<  االستراتيجية( بـدل )  االسراتتيجية: >> .... وقد أظهر قدراته  )  األو 

 
 دل( بـة ـفَ ـرِهـالــُمـــ: >> ..... التي تشهد اآلن على براعتـه ....... واحساساته )  الثاني   الخـطأ .2
 .( ..... <<  ـةــفـــرهَ ـــُمـــال )

 طأيـنـالخ التعليق على : 
 

د أن التالميذ اليرتكبون في قراءاتهم    . أخـطاءأي  أخـطاَء ننطلق من فرضية تؤك 
  ( االستراتيجية( بـدل )  االسراتتيجية)                : 11 الخـطأتحليل 

 ــة : بين الكلمتين تجانس كبير من أوجٍه مختلف
 

 

ــة . التجانس الشكليـ   : طول الكلمة وصورتها العام 

 بطاقة أنــواع األخطاء
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ة                                                                         راتتجيـ 

 ـــــــــاالس: بداية الكلمة بمقطع أولي  :  ط يـخـالتجانس الـ 

ة                                                                       تراتيجيـ 

رة التاء) الحتواء الكلمتين على صوتين يتقاربان مخرجا  : وتي  صـالتجانس الـ   ( اءوالر   المـكر 

ـان الكلمتان اسمان: التجانس النحوي  ـ   . ومصدران صناعي 
 . ( تينللكلم لةـنفس عدد الحروف المشك   ) كلمتان تنتميان إلى معجم مفرداتي  واحدال : التجانس المعجمي  ـ 

 

 
 

 ة لي  ، وما يليه من قراءة للمقاطع و أثناء القراءات المستمر  ـاة من قبل التلميذ بدءا  بالمقطع األو  المهج 
الفرضية اتصعوبو  أخطاء  ، وما رافقها مناألخرى  ئية التي تبناها  هي فرضية . هذه  نتيجة  القرا هي 

 َبـها كل ها .لمجموع مختصر لكل الفرضيات الممكنة ، التي جرَّ 

 

 

   ( ..... <<   الـــُمـــرهَـــفـــة ( بـدل )الــُمـــرِهــفَـة حساساته ) إ>> ....... و    : 12 الخـطأتحليل 
ة ، حيث أن  كلمة  الخطأ في هذا لــُمـــرِهــفَـة )  تبُرز الفرضية النحوية للتلميذ بقو  ف ا ( مسبوقة باسم معرَّ

لى ضمير ، وهذا إ في  باإلضافة  لُوقوع  ا ، ما سه ل  لخاالسم جمع مؤنث سالم  نحوي   طأـا به   ، لوجود تشا

مات بينهما وصرفي   اسم مفعول    اسم فاعل+  التابعي ة  + عالمة الجر   + معرفة  + اسم    }  :في مجموعة من الس 

} . 
 

 

 الخالصة   : 

ـئة   هي حصيلة ما يلـي : نعتقد ـ في األخير ـ أن  القراءة السـي 
تع  / ةأ بكلمة أخرى ، دون وجود صلة داللي  ا فوق أو شكلية  ويض كلمة  لمفعول مم  ا : اسم  بينهما ، مثل 

ض باسم فاعٍل مما فوق الثالثي أيضا  .  الثالثي ُيعوَّ
ـي  ؛ خطأـلل ب/ التصحيح التلقائي   ي إلى صعوبة  رسم حروف الكلمةأي  ، المثير الخط  ، وتنافر حروفها ، يؤد 

 حه المسار التالي  :مثلما يوض   . خاطـئا  راكها إدراكا  بعد إد تهجيتها ،

 (1) ـةالفرضـيـ                  ( 1) التعر ف
 

 (1)الفــهم

  
 

 التحــقق                                                                         
 

 (2) ةضـيـالفر                                     (2) التعر ف
 

 

 (2)الفــهم                                                                        
 

   ـا  لتحديد اإلدراك الجي د لِما يُقر ،الذهني ـة الداخلية تالقراءة، والعملياإن  التجربة الناجحة في  أتلعب دورا  مهم 
 

 

 

 )االختبار  التحليلي  . رائـز(

 المختارةالن صوص 

! كم كلمت فيها جامعت ، وكم أسلوب راإع ، هي اللغة العربية ساطعت البيان ، فما أحسن لغت العرب  
رر ، والذي يبحث عن أاثارها فئمامه نفاإس  من يغوص في ، التفنا عجائبها ، وال بحرها المحيط يضفر بالد 

فين والقول الموبين ،فمن المنكرتنفد غرائبها ، لهي الكنز ومن المحاول إطفاأ هذه األنوار ؟ لهذه األسرار ؟  الد 
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غم منهو ، والعربية تزدهر ، والحق  الباقي ، والباطل إنما هو غر  جاهل ، أو عنيد  ،والعربية تعيش على الر 
 الفاني .
اؤقين   السيارات كثيرة بالمدون والقورى ولها منافع وفيها مضار  ، والسبب في كثرة كوارثها جرءة الس 

حف في ذلك كثيرا وته مجازف ثاب إلى رشدهي ، ففي كل  يوم  ، فما أحد سمع ، والاونوهم ، وقد كتبت الص 
، ففي الصرامة حزم ، وفي الحيطات حاديثت ، وبكل  مكان كاريثت ، والواجب أن توضاع قوانين شديدة 

 سالمة .
ديق الوفيَّ   ا َنَعْم الص  ُتـهُ الص  دة ، الذي يهب لك مودَّ تكل ف وال ريائ ، إذا أدبرت دَقـُة في غير في الشِّ

نيا فإقبال ينس  الكوارث ، وإذا أبعدت الحاجَة قرناُؤَك فقرب يأنس النفس ، ويزيل الوحَشـُة ، ففي  عنك الد 

ديق  نيا وذخاءرها إذا ضفرت به ممن مألذمتي لؤنت أسعد بهذا الس   . نفاؤس الد 
  
 

 

 (  11دول رقـــم :الجـ)    وتصويبــها    األخطاءــشخيص ت جــدول
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 : الهــدف التعلمي  
 .، والتـحقق منه ات القرائية الصحيحة للوصول إلى الفهم السليم لما يقرأ توظيف الفرضي .1

ــدا  تشخيص األخطاء بجميع أشكالها من قبل التالميذ  .2  . تشخيـصا  جي 

 . التالميذ القدرة على تنمية استراتيجيات التصحيح الذاتي لكل  األخطاء من قبل .3
ـند  : الس 

 ا  ذي مواضيع ــل نص   مختلفة . ثالث فقرات تشك 

  ـهاتحديد نسبو األخطاء لتشخيص ( 2،  1ن ) جــدوال ؛ ان اثنانسند . 

 
 : التعليمات

نطالقا  من النصوص المختلفة أعاله ، والتي تحتوي على  ـ  عها على عينة من  أربعين خطأ إمالئي ا  ونحوي ـا  ا  . وز 

 م إلى قراءتها وتشخيص األخطاء الواردة فيها ،ـهُـعُ واد  التالميذ ال يزيد عددهم عن ثالثين ، وال يقل  عن خمسة عشر ،

ابـق (  11دول رقـــم :الجـ)  على يـنتحتها وتصحيحها معتمد بوضع خط   وذلك  :   الس 

ل في الجدول الثانـي  ــم  قُ ـ  حة ، وعدد التالميذ ـحَ صحَّ ، لتحديد نسب األخطاء المُ بتفريــغ نتائـج الجدول األو  ة وغير المصح 
م قراءة تحليلية للن سب .  ـل إليها .َقـد   الُمتوص 

 

 ( 12دول رقـــم :الجـ)    تحديد نسب األخطاء جــدول
 

 

نمــط 

حالخطأ  المصحَّ

 التالميذ عدد

 % والـــ

عدد األخطاء النحوية 

حةواإلمالئية  المصح 

نسبتها الـ 

% 

 

عدد األخطاء غير 

 المصححة

نسبتها الـ 

% 

 .................. ........................................ .................. ............................................. ........................ األخطاء النحوية

 .................. ......................................... .................. ............................................. ........................ األخطاء اإلمالئية

 
 التعليــق على النســب :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 :  عناصر العرض

  مفهوم الوضعية المشكلة 
 فق الوضعيات المشكالت ؟.لماذا التدريس و 
 . أهمّية الوضعية المشكلة في العملية التعليمية / التعلّمية 
 . متى تعتبـر الوضعية مشكلـة ؟ 
 . د َوفقها الوضعّية / المشكلة  المعايير التي ُتـحدَّ
 
 

 التعلمّية ؟  الوضعيةهي التعلمية . ما  الوضعي ة، نعّرج الحديث إلى مفهوم أن نبدأ في تفصيل هذه العناصر  قبل   
 
 

 التعلمي ة ؟ : الوضعية ما هي  

م معلومات انطالقا  من المشروع الذي يع  ) ه ـإن ها موقف يكتسب منه المتعلـ  ، والمهام  التي يقوم د 

 . (  بها ،وذلك باالعتماد على كفاءاته التي تسمح له باكتساب كفاءات أخـرى
 

تي يُحتََمل أن تقود المتعل م إلى إنـماء كفاءاته ، الكتساب هي مجموعة من الشروط والظروف ال) 

 ( ات جديدةمتعل  
 
 

 ةما هي ا  :المشكلـة ؟  لوضعيـ 
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ـدة                                  شاملــة                                                          ذات معنـى       مـعقـ 

 

 

 
 كما تتطلّب طرقاً يستخدمها   ؛ أي أن توجد معطيات تسمح للمتعلم بتفعيل مكتسباته وكفاءاته شاملـة أن تكون ،

مـه ـ   مـةتنفيذَ وعمليات يترجم بها ـ عْبر الحلّ الذي يقدِّ  ، كما يمكن تقسيمها إلى عــناصر . ه للتعليمات المقدَّ

 
  دة أن تكون يـاً للمتعلّم ، كما أنها ترتبط بعّدة أهداف من المقــّرر  مـعـقـ  ؛ أي أن تولِّد صراعاً عقلّياً معرفّياً ، وتمثل تحدِّ

. 

 
  ؛ أي أن ترتبط بالواقع المعيـش . ذات معنى  أن تكون 

 
 

  َالمشكالت ؟ :الوضعي ات  قـفلماذا التدريس و 
الذي من عيوبه : وضع التلميذ في سياق اصطناعّي لوب االستقرائي نلجأ إلى التدريس وفق هذه الوضعيات لتجاوز األس

ومن غير نقاش استشارته ،  بعيداً عن واقعه ، مراقباً ومالحظاً الخطوات التي أُعّدت له ، وفرضت عليه قسراً ، وبدون
  قَترح عليه .، ويرفض كلّ ما يُ فكانت النتيجة أننا تجاهلنا تصّوراته ومعارفه ، فأبدى هو نفوراً وعزوفاً 

 

 ة ـيـ    التعل مي ة : /في العملي ة التعليمية المشكلةالوضعي ة/ أهم 
 ()، والشرطّية  () ، واإلجرائّية ()تكمن أهمية الوضعية المشكلة في كونها تدفع المتعلّم إلى تجنيد موارده التصريحّية 

 ضعيات مختلفـة .الثقة بالنفس ، كما تساعده على إدماج مكتسباته في وتكِسبه و، 
 

() : المضارع يعرف بدخول أحد أحرف  : معرفة أنّ ُيراد بها تلك المعارف النظرّية الّصرفة ، مثل  المعارف التصريحّية

رف التي كنا نحفظها ااألرض تدور حول نفِسها وحول الشمس ؛ أي هي المع ، أو معرفة أنّ  ) أنيت ( المضارعة عليه

 إلى هذا النمط من المعارف . همُ ـلِّـ عنتمي القسم األكبر مّما نُ عن ظهر قلب في المدارس ، ي
 

 الوضعي ة المشكلـــــة

 وضعي ة تعل م

م  وسيلــة للتعلـ 

 استراتيجي ة تعليـم

ــة  َمــهمَّ
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() : ؛ أي كيفّية تفعيل المعارف وتوظيفها والتطبيق عليها بنجاح ، مثال : وتتعلق باألدوات اإلجرائّية  المعارف اإلجرائّية

 اسة النقل، لّما نريد ّكم في دّواسة الكبح ودوّ رف اإلجرائية ، فيجب مثالً التحامن هذه المعقيادة سيارة يتطلّب كّمـاً كبيراً 
 مع التحكم باليسرى في القيادة واالتجاه . وتغيير السرعة بالتزايد باستعمال اليد اليمنى ، 

رف اإلجرائية كتحرير فقرة سردية ، أو ِحجاجية ا، يوظف التالميذ هذه المعالمتعلق باستعمال اللغة  في الميدان التعليمي
 . ت كعالمات الترقيم ، وأدوات الربط ، والتحكم في تقنيات الّسرد والِحَجـاج بتوظيف أدوا

 
() وتتعلق بمجموعة من المعارف التي نلجأ إليها لحاجتنا لها، وقد تكون معارف تصريحية ، أو  ة :ـيّ ـالمعارف الشرط

 كفاءات جديدة .    معارف و إجرائّية ؛ ألنها شرٌط الكتساب

 
   مشكلـة ؟ :وضعي ة المتى تعتبر  
 

عندما ال يكون بحوزة التالميذ بعض الموارد التي تساعدهم على إيجاد حلّ  تعتبــر الوضعّية مشكلة  

  فيعيدون النظر في بعضها ، عندما تبدي الَعَقبة نوعاً من المقاومة ، تدفع التالميذ إلى تسخير تصّوراتهم ومكتسباتهم

 ويبنون أخرى .

 العقبة يمكن تجاوزها . أنّ عندما يدركون ب 

 

 المشكالت : الوضعي ات اِبتكار  

 
 ستاذ أو التالميذ ، أو من الطرفين معاً على أن تكون في : من طرف األ تُتبتكر الوضعّية المشكال 

 

 ويتحّدد السياق بتحضير الدرس من طرف األستاذ ، أو بالتحضير اليومّي للتالميذ . سياق منظــم :  

  ة في  ، التي قد تطول أو تقصر حسب طبيعة الَمهّمات المطلوب إنجازها .: فتتغّير مّدة تنفيذ الوضعّية  زمني ةمد 

 عة كأن يكون المكان ) فالوضعية المشكلة تتنّوع بتنّوع أماكن العمل ، وتتجّدد حسب المهاّم :  في أماكن عمل متنوِّ

 ....(ي المكتبة ، في البيتقاعة كبيرة ، خارج القسم ، في ورشة ، في المتحف ، ف

 

 مشكلة وضعي ة شروط بناء :  
 
 

 هناك جملة من الشروط ينبغي أخذها بعين االعتبار ، عند بناء وضعية مشكلة :

 
 

 

ة .1  ور ما ه إلى جمهُتختم بإنتاج موجَّ المتعلمين على حلّ مشكالت من الحياة اليومية ، وأن  : أن تحثّ  الواقعيـ 

ة واحدة أو عّدة مهاّم ـأن ينجِ و ، تتوافق وقدرات المتعلِّمينأن :  المالءمـة .2 أن ترتبط كلّ مهمَّة و ،ز المتعلم َمهمَّ
ات .أن يُ و ،بكفاءة مقررة رسمّياً   منح الوقت الكافي إلنجاز المهمَّ

تهم بمشكل أو عقبة أن تنطلق من تصورات المتعلمين ، وتنال اهتمامهم ، كما تكون مث:  اإلثــارة .3 يرة إذا تحدَّ
 ينبغي تجاوزها .

 شروط البناء

 

اللـة  الد 
 

 

 القابلـيـة للتقييم

 

 االنفتــاح
 

 اإلثــارة
 

 المالءمـة
 

 الواقـعي ـة
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أن تأخذ بعين االعتبار خصائص النمّو لدى المتعلمين ـ فتسمح لهم بالعمل التعاونّي ، على أن تتصف : االنفــتاح  .4
 بالتعديل َوفق عوائق الوقت .

 س درجة تقّدمهـم .، وقيا: أن تتضمن مؤشرات تسمح بالتقييم الفورّي لنتائج العمل  القابلية للتقييم .5

لة تغيير النظرة للواقع . الد اللـة : .6  أي لها صلة بالواقع المعيش ، وينجّر عن هذه الصِّ

 

 : ةمشكــل ةلوضعيـ  لامـثـ

تطلب ،  صديقك مع اِنطــالقا  من وضعيات تواصلية معيشة ، قمت بإجراء مكالمة هاتفي ة ) 

ا  اِستعملت فيها مفردات جارية  ، فيها معلومات عن توقيت إجراء االختبار النهائي   ر كتابي  . حر 

ــتــة ، مدمجا  ما يـناِسـب من  مقاطع صغيرة لفي شكالحوار الذي أجريته  التتعد ى الس 

 .( مكتسبات 
 

ة المشكل مع هذه الوضعية  بنجاح جة من الموارد ، للتكي فـدمَ مجموعة مُ إذا كان قادرا  على تجنيد ءا ، هذا التلميذ يكون كف

 ، التي تنتمي إلى عائلة من الوضعيات .التواصلية 
 

 القابلة للتجنيد في هذه الوضعية ؟  ما هي الموارد : 

 الخاّصة بمكالمة هاتفّيـة ، عبارات الترحاب .: معرفة مجموع المفردات األساسية  المعارف التصريحية .1

ة .2 ، قدرة المتكلم على تقديم لسؤال مطروح   دجيِّ  لّسؤال ، صياغة جوابل الجيدة صياغةال:  المعارف اإلجرائيـ 

، ويضاف إليها بعض المعارف  لزمن المضارع ئمالنفسه ـ استعمال صيغ االستفهام المناسبة ـ االستعمال الم
 بإخالص وموّدة . ي موقف أو استعداد يظهر فيه الحديثَ السلوكية كتبنّ 

 التلميذ في إجراء المكالمة . نجاح هيتوقف عليوكلّ ما هو شرط : وهي  المعارف الشرطية .3

 
 

 ة تقليدية ، أوطريقسواء ب تعود إلى ما تعلّمه هذه التلميذ في المدرسة ، الموارد التي ينبغي أن تجّند هذه     

ـل موضوع التعـلّمات المنظمةمات جديدة ، طة وضعيات مشكالت تعليمية اِكتسب بها تعلّ ابوس هذا التلميذ  وكان ،تمثِّ
، والموارد ذات التجارب الشخصية  ، المعارفُ  كز االهتمام فيها . يضاف إلى هذه الموارد المعرفيةمحورها ، ومر

أن يبرهن التلميذ على كفاءته في البحث عن معلومة عبر ه من الصعوبة ـالداخلية والخارجية والمادّية ، فمثالً : إنّ 
 . اليحوز على حاسوب شخصّي  شبكة األنترنيت ، إذا كان

 

 : ) المفهوم (  المستهدفة يةالوضع
 

شبه بالمرآة التي تعكس الكفاءة المراد تنميتها لدى المتعلّم . فيمكن أن توضعية  هي المستهدفة الوضعية    

ََ  تقييمية مناسبة عملية يمارس فيها كفاءتـه ، أو مناسبةتعتبر   ـم فيها .ُيقيَّ
ُيراد بذلك الوضعيات المستهدفة ، أو وضعيات إعادة ،  ياتعن الوضع ـ في المقاربة بواسطة الكفاءات ـ لّما نتحدث

 /، وكلها مرادفات لمعنى واحد ، حتى تتمّيز عن الوضعّيات التعليميةاستثمار الموارد المعرفّية ، أو وضعيات اإلدماج 
تمرين عاٍد  ، أو ، وليست عبارة عن نشاط بسيطالتعلّمية . هذه الوضعيات المستهدفة هي وضعيات ـ مشكالت مرّكبة 

م للمتعلّم سياقاً يناسب ، الوضعية المستهدفة تتطلب ، المثال السابق.ففي  المكالمة االتصالية عبر رسم ، أو  أن نقدِّ
 التي لمشكالتل مناسبة صورة ، أو تجربة شخصية مّر بها شبيهة بالوضعية المستهدفة ، وندعوه إلى اِقتراح حلول

 يجنِّد فيها مختلف المفاهيم ، وأنواع المعارف . تواجهه عند إجراء هذه المكالمة ،
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 :مفهوم (ـ) ال الوضعيات ةـلــائـــع

 

 كلّ واحدة في هذه العائلة كونها ، حيث تلالوضعية المستهدفة إلى عائلة من الوضعيات المتجانسة  تنتمي     

وضعيات المشابهة قابلة لالستبدال فيما بينها ، . كلّ هذه اللممارسة كفاءة المتعلِّم  ةبَ مناسَ  ، مستوى تعقيدهاب سَ بحَ 
  بحسب مستوى الصعوبة و التعقيد .

، ُتقّيم بوضعيتين أو ثالث وضعيات الكفاءات القاعدية الثالث الخاصة باللغة العربية في السنة الّرابعة متوسط مثالً 
أّننا نجحنا في تقييم كفاءة المتعلِّم ، بل النقيِّمه ني ، شريطة أن تكون ُمَمـّثـِلة تمثيالً صادقاً للكفاءة . هذا اليعمستهدفة 

        التدريب على محاوالت في وضعيات حقيقّية .فوراً إالّ بعد 

 

 فإن عائلة الوضعيات المشكالت المشابهة له هي : مجموع المكالمات إلى المثال المقترح أعاله  بالعودة ،

ب ....(  حدمع أالمختلفة التي يجب أن يكون قد أجراها  ، شريطة أن  )أقاربه ، أو والده ، أو شخص مقر 

مفردات ذات طابع  اللجوء إلى، دون ت باستعمال لغة تواصلية جارية ـتيقى في حدود المكالمة الخاّصة ، وتمَّ 
 . ، يناسب سياقاً أكثر صعوبة  تخصصّي ُمعـقَّـد
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 ات  () المعاييــر والمؤشر

 : ما معنى المعيار ؟
 

ن  تُعتمد إلصدار حكم تقديري   على هذا الموضوع   << .  >>   المعيار هو خاصية موضوع معيـ 

>>  نمضضضوذج يسضضضتعمل ألجضضضل المقارنضضضة الكيفي ضضضة التضضضي ال تعتمضضضد علضضضى القيضضضاس  ، ومبضضضدأ نرجضضضع إليضضضه للحكضضضم 

 << .  اإلتقان  ، وهي نوعان : المعايير األساسي ة ومعايير واالستحسـان

 

 لماذا اللجوء إلى المعايير ؟

 
 ألجل :  نلجأ إلى تحديد المعايير

 ـــ  ضمان التصحيح الموضوعي  .

ماح بالتشخيص واقتراح الـــعالجات المناسبة للمتعلمين الذين يستحقون ذلكاـــ    .  لس 

 :  المعايير األكثر استعماال  
 حجم المنتوج  .1

 مالءمة المنتوج  .2

 الصحيح للوضعي ة ــ المشكلة .التفسير  .3

ة . .4  االستعمال السليم ألدوات ومفاهيم الماد 

 اتساق اإلنتاج . .5

 الس المة اللغوية  .6

 الطابع الشامل والواقعي  للجواب  .7

قة  .8 د والد   التمي ز والتفر 

 جوانب التقديـم ) الشكــل (  .9

 تصنيف المعاييـر : 

 
 ة للتحكم في الكفاءة المستهدفة بالتقييم .تعتبر ضروري   :األساسي ة معايير الحد  األدنىأ/ 

 : ليست ضرورية ، ولكنها تشكل قيمة مضافة . معايير اإلتقان ب/
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   شبكة للكشف الفردي  للنقاط     
ـح:                           ..............................                     امتحان مادة :  ............................................ المصح 
 المالحظات والتعاليق الجمع 2معيار.إ 1معيار.إ 3معيار.ت 2معيار.ت 1معيار.ت رقم الوثيقة

1.  
............. ............. ............. ............. ............. ............. .................................................................... 

2.  
............. ............. ............. ............. ............. ............. .................................................................... 

3.  
............. ............. ............. ............. ............. ............. .................................................................... 

4.  
............. ............. ............. ............. ............. ............. .................................................................... 

5.  
............. ............. ............. ............. ............. ............. .................................................................... 

   
  م  ، ( قت.أ )   الجدول اآلتي بالعالمة في كل  عمود مناسب للتحكم األقصى  إلام . بالنسبة لكل  معيار وكل  تلميذ : 1التعليمة   األدنىوالتحك 

م الجزئي ،   ( ت.أد ) م  ،  (  ت.ج )  والتحك   . (  عد.ت  )   أو عدم التحك 

 
 
 
 
 
 
 

 رقم الوثيقة

م . م . 1معيار التحك  م . 2معيار التحك   المعايير غير الناحجة 3معيار التحك 
 والتعاليق
 

 
 قت.أ

 

 ت.أد

 

 ت.ج

 

 عد.ت

 

 قت.أ
 

 ت.أد

 

 ت.ج

 

 عد.ت

 

 قأت.

 

 ت.أد

 

 ت.ج

 
 

 

 عد.ت

1. ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .................................... 

2. ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .................................... 

3. ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .................................... 

4. ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .................................... 

 

 ما معنى المؤشـر  ؟ :

 
الضـة   ظاهرة تشكل شاهدا  أو دليال    هو كل  >>   علضى وجضود ظضاهرة أخضرى . فالمؤشضر يضرتبط بالعالمضات  الد 

لمؤشضرات . اليمكضن ل قضه لضدى المتعلِّضـمم تحق  ترجِ عنه بمؤشرات تُ  ـرُ على بلوغ الهدف ، باعتبار أن الهدف يُعبَّ 

تين  تين ، أو نكافئه مر  ر في معيار آخر ، حتى ال نعاقب التلميذ مر   << .      أن تتكر 

 
ح معضضالم  أجضضرأةعلضضى يسضضاعد المؤشضضر  المعيضضار الضضذي قضضد يكضضون غامضضضا  فضضي بعضضن األحيضضان ، ويمضضنح المصضضحِّ

 واضحة ودقيقة للتقييم .

 أمثلـــة : 

 

عناوين تكضون بضارزة  ـضـ  اِحتضرام هضوامش الكتابضة  ـضـ  حسضن اسضتعمال : ــ غياب التشطيب  ــ  ال معيار التقديم

 الفراغ بين الفقرات لتأمين السالمة اللغوية للمنتوج  ــ  االتساق السليم للكلمات  ــ  توفر وسائــل الربط .

 

  د  لكل  معيار 13انطالقا  من اقتراح ثالثة )  : 2التعليمة اقترح عالجا  ثم  طاء ، مع جمعها حسب نوعها، من هذه األخ سـتـة( أخطاء . حدِّ

 لكل  خطإ متواتر ، مع بيان الطريقة لذلك، سواٌء عن طريق تمارين أو نشاطات بمعي ة التالميذ . مناسبا  
 

 رقم الوثيقة
م . م . 1معيار التحك  م . 2معيار التحك   3معيار التحك 

 فرضيات التفسير نوع الخطإ فرضيات التفسير نوع الخطإ فرضيات التفسير نوع الخطإ

1.  
 

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

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

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

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

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

......................... 
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2.  
 

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

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

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

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

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

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

3.  
 

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

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

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

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

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

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

 

 

 مثال(وضعي ة إدماجي ة  شبــكة تقييــم(   
 

  نـقاط ( 8الوضعي ة اإلدماجية المستهدفـة )

 التــقديــر ــراتشالمؤ المـــعاييــر

 : نـقطتان( 2) المعايير األساسي ة. 1

: مالءمة المنتوج مع المالءمة والَوجاهةـ 
 التعليمة .

ة ـ منتوج التلميذ يتحدث عن مدينة جزائري  
 تحتوي على مواقع أثرية .
 ـ نمط اإلنتاج وصفي  .

ـ يعب ر التلميذ عن إعجابه مستخدما  معجما  من 
ـة  المفردات المناسبة )أربع مفردات ألسماء أثري 

 ) 

 ن( 1.5)
 

 ن( 1.5)

 نـقطة. 1)

// 

 
 

 نـقطتان( 2) : .االنــسجام2

 ـ األفكار مترابطة . 
د ، أو من ـ االنتقال من الملموس إلى المجر  
د إلى الملموس في الوصف .  المجر 

ـ توظيف أدوات الربط واالنتقال المناسبة، مثل 
ا..<< .  >> كما أن  ، ثــم  ، وإذا انتقلنا ، أم 

 نـقطة(. 1)

 ن( 1.5)
 

 ن( 1.5)
 

 
 
 
 

  نـقاط( 3) سالمة اللغة.3

ـ يوظف التلميذ في إنتاجه لغة سليمة تحتوي 
ع ربطها بصاحب على جملة واقعة حاال ، م

 الحال . 
ـ جملة واقعة خبرا  لناسخ ، وأفعال مصاغة  في 

 الزمن الماضي .
ـ الكتابة السليمة للهمزة في مواقع مختلفة على 

 األلف ، والواو أو الياء .
 ـ استعمال عالمات الوقف المناسبة للتعليمة ،
ـ  كعالمات االستفهام )؟( ، والفاصلة )،(  

، وأفعل  ! : ماأفعله توظيف صيغتي التعجب 
 به ! . 

 نـقطة(. 1)

 
 

 نـقطة(. 1)

 ن( 1.5)
 

 ن( 1.5)

 نـقطـة( 1) معايير اإلتقان. 4

 ـ الطرافـة واإلبــداع

كتفادي  ـ التقديم للمنتوج يكون بعرض الئـق،
،  وتعبير صادق التشطيب ، واحترام الهوامش ـ

 الفقرة في محسوسةاألوصاف ال كتوظيف
ــز . تحتوي على تشبيـه  طريف ممي 

 ن 1.5) 

 
 ن( 1.5)

  : جزولـي عبد القادر  إعـــداد        ط للغة العربية  مفتش التربية والتعليم المتوس 
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      شبكة للكشف للنقاط  
ـح:  ............................................... المصح 

  مع أحد المعايير األساسي ة ، ومعايير اإلتقان  الجدول اآلتي بالعالمة في كل  عمود مناسب  إلماِ  . يذبالنسبة لكل  معيار وكل  تلم : 1التعليمة

  ، مع تقديم مالحظات وتعاليــق مناسبة 

 
 الوثائــــق

المعايير 
 األساسية

 المــــــالحــــــــــظات والت ـــــــــــعــــاليــــــق مجموعـال .5 .4 .3 .2 .1

مالءمة 

لمنتوج مع ا

 الوضعية

 
      

  االنسجام
      

  سالمة اللغة
      

معايير 

 اإلتقان
       

 

 اإلبداع 

 و الطرافة

       

 

 

  د  لكل  معيار 15انطالقا  من اقتراح ثالثة )  : 2التعليمة ـة من هذه األخطاء ، مع جمعها حسب نوعها، ثم  اقترح خمسـ( أخطاء . حدِّ

 خطإ متواتر ، مع بيان الطريقة لذلك، سواٌء عن طريق تمارين أو نشاطات بمعي ة التالميذ . لكل   عالجا  مناسبا  
 
 

 رقم الوثيقة

 )الخطــأ(

م . م . 1معيار التحك  م . 2معيار التحك   3معيار التحك 
نوع  فرضيات التفسير نوع الخطإ

 الخطإ
 فرضيات التفسير نوع الخطإ فرضيات التفسير

1. 

 
 

 
 

 

     

2. 
 
 
 

 

     

3. 
 
 

 
 

     

4. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

     

5. 
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  مستهدفـــة وضعي ة إدماجي ة تصحيــحشبــكة   

 

  الوضعي ة اإلدماجية المستهدفـة 

 التــقديــر المؤشــرات المـــعاييــر

  المعايير األساسي ة. 1
: مالءمة المنتوج مع المالءمة والَوجاهةـ 

 . التعليمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 : .االنــسجام2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  ــةغـلـسالمة ال.3

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  معايير اإلتقان. 4
 ـ الطرافـة واإلبــداع

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 نــص  الوضعية
 

ل في إحدى شوارع مدينتك ، استرعى انتباهَ   يتنازعان في ن اثنين ـيـوقع بين شاب   ك شجارٌ ـتتجو 

ر فيك تأثيرا  ـوأث   وحز  ذلك السلوك في نفسك ، ، قال الذي سرقه أحدهماالن  أحقية امتالك الهاتف 
 وأنت
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ـ . الفقرة ر مثل هذه الظواهر . اكتب فقرة بغرض نشرها في اليومية الحائطية لمؤسستك شديدا  . وحتى ال تتكر  

  ـ تحتوي:عشرة أسطرمن 

 

ـا  تذكـر فيه ما جــرى . .1  مقطعـا  سرديـ 

ـا  ، .2 م فيه ثالثة أسباب إلقناع الشابين بتفادي العنف ، واإلقالع عن ظاهرة السرقـة . مقطـعا  حجاجيـ   تقدِّ

 جملة فعلية . ةالثالثفي جملة اسمية ، و ةالثانيفي ثالث جمل ، الخبر في األولى مفرد ، و .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    

 يذ : .........التلمـــــ الفـــقـــرة


