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 المقدمة :
 

 

الطور (تهدف الوثيقة المرافقة لمنهاج السنة الخامسة من التعليم االبتدائي 
إلى كشف الجوانب التعلمية التي يبنيها المتعلم في هذا المستوى ) الثالث

  . لالنتقال إلى مرحلة التعليم المتوسطاستعدادا
  

تتناول هذه الوثيقة المسائل التعليمية التي تساعد المعلم على أداء مهمته 
فيستأنس بها ليأخذ بيد المتعلَم ويصل به في أخر هذه السنة إلى قراءة وفهم 

الحواري،  (وإنتاج خطابات شفوية ونصوص كتابية متنوعة األنماط
  ).وصفي السردي ال،اإلخباري

  

تتضمن هذه الوثيقة محورين أساسيين، األول منهما نظري يذكَر ببعض 
معالم المقاربة بالكفاءات والمقاربة النَصية وبيداغوجيا المشروع، والثاني، 
وهو الجانب العملي الذي يفصل بعض الممارسات العملية المتمثلة في تقديم 

  .نشاطات الوحدة التعلمية داخل القسم
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  : المقاربة بالكفاءات -1
  

تعرضنا في الوثيقة المرافقة لمنهاج اللغة العربية للسنة الرابعة من التعليم 
االبتدائي إلى تعريف المقاربة بالكفاءات كما بينا مبادئها ومزاياها والتعلم في ظلها 

ءة لنصل كذا مكانة المتعلم فيها ودعما لذلك سوف تذكر في هذه الوثيقة بمفهوم الكفا
إلى تصنيف الكفاءات التي تبنيناها ثم نختم ذلك بالطرائق التي يمكن إتباعها في 

  .كتساب المتعلمين الكفاءات المقررة في المناهجالالتعليم 
  

 : مفهوم الكتابة -1.1
  

المعارف والمعارف الفعلية (يجمع أغلب الباحثين على أن مجرد امتالك الموارد 
ال يعني امتالك كفاءة، في حين يمكن التصريح ) والمعارف السلوكية واالتجاهات

بامتالكها إذا كان المتعلم قادرا على تجنيد هذه الموارد أثناء إنجاز مهمة غير مألوفة 
لديه وذلك بعد انتقاء ما يتوافق منها مع الوضعية الراهنة، وعليه فإن إنجاز عملية 

  .ءةدرب عليها أو استرجاع منصوص حفظه ال يبرهن على أية كفا
  

  : هناك كفاءة إذا عندما يواجه المتعلم بنجاح وضعية جديدة ومعقدة
  

تعني أن المتعلم غير مدرب بشكل خاصة على :  معنى الوضعية الجديدة •
االستجابة لهذه الوضعية، ألنه في حالة تدربه عليها سوف لن يجند الموارد بمبادرة 

 . كل آليق الخطوات األساسية لإلنجاز تلقائيا وبشبمنه بل سيط
  

بيداغوجية الكفاءات على أن بلب المهتمين غيجمع أ: معنى الوضعية المعقدة  •
 وضعية صعبة وإنما هي وضعية مفتوحة أي تأخذ الوضعية المعقدة ليست بالضرورة

  : نجاز نص حواري يكون إماإ، وكمثال على ذلك نقول إن عدة أشكال
  

  .بابتكار هذا النص في مقابلة صحفية -
 .ن نمط إلى نص حواريبتحويل نص م -
 .حفتوبإتمام نص حواري م -

  

  : تصنيف الكفاءات -2.1
      

تشعبت تصنيفات الكفاءات وسنكتفي هنا باستعراض تلك التي تبنتها مناهج اللغة 
  .العربية، أي الكفاءة القاعدية والكفاءة الختامية
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  : الكفاءة القاعدية 1.2.1
     

يتحكم فيها المتعلم الكتساب الكفاءات القاعدية إنها الكفاءة التي من الضروري أن 
ومن . الالحقة ينبغي أن يقع التركيز في الكفاءات القاعدية على ما هو ضروري

  : األمثلة على الكفاءات القاعدية، في اللغة العربية نذكر
  

  .يؤدي النصوص أداء جيدا �
 .يسمع ويفهم أنواع الخطاب التي ترد إليه �
 .تلفةيوظف الكتابة ألغراض مخ �

  

  : الكفاءة الختامية 2.2.1
  

هناك من يعبر عنها بالهدف الختامي اإلدماجي، يشير لفظ ختامي هنا إلى تحديد حصيلة   
تحقق الكفاءة الختامية إال بتحقيق الكفاءات  ت وعليه ال،سنة دراسية كاملة أو مرحلة تعليمية

يكون التلميذ في نهاية السنة الخامسة ’’كمثال لكفاءة ختامية في اللغة نقول . القاعدية الموافقة لها
  : من التعليم االبتدائي قادرا على

  

، اإلخباريالحوري، (قراءة وفهم وإنتاج خطابات شفوية ونصوص كتابية متنوعة ألنماط  -
  ).السردي، الوصفي

  

  :  التعلمية في المقاربة بالكفاءات–العلمية التعليمية  3.1
  

 تجنيد الموارد التي تتوافق مع وضعية جديدة ومعقدة فإن إذا كانت الكفاءة هي القدرة على  
  : هناك طريقتين ممكنتين للتعليم والتعلم

  

إما البدء بتدريب التالميذ بشكل نظامي على الطرائق األساسية لالنتقال بهم الحقا إلى  •
  .ةتطبيقها في وضعيات متجدد

  

إشباع أسلوب حل (وإدماجية  في وضعيات جديدة ومعقدة ،قلأو يقحم التالميذ، من المنط* 
  ).  المشكالت

  

يستحسن تبني الطريقة الثانية كونها تسمح للتالميذ باكتشاف نوع الموارد التي يجب أن 
أنها تجعلهم أمام تحد يولد لديهم صراعا معرفيا يدفعهم إلى كما فتوظف للتحكم في الكفاءة 

  .البحث والتقصي
  
 : المقاربة النصية -2

  

  . لعربية للسنة الخامسة من التعليم االبتدائييحث منهاج اللغة ا
  

اعتماد المقاربة النصية التي تجعل النص محورا شأنه شأن مناهج السنوات السابقة على  -
  . لها الوحيدالمنطلقتدور حوله جميع األنشطة اللغوية فيكون 



 

6 

  

 والتواصل،  تتمثل هذه المقاربة في نص يقرأه المعلم ثم يمارس من خالله التعبير الشفهي-
 ليدمجها في إنتاجه ويتعرف على كيفية بنائه، ويتلمس منه القواعد النحوية والصرفية واإلمالئية

  .)التلقي واإلنتاج( ة بين القراءة والكتابةيدالكتابي، وهذا ما يبرز العالقة الوط
  
  
  
  
 : بيداغوجيا المشروع -3
  

لمتعلَم يتصرف فرديا وجماعيا تساهم بيداغوجيا المشروع في إنماء الكفاءات، إذ تجعل ا
 توافر الشروط  منولتحقق بيداغوجيا المشروع أهدافها، البد. داخل وضعيات حقيقية هادفة

 : اآلتية
  

  .أن يكون الموضوع المقترح واقعيا ومن دائرة ميول واهتمامات وحاجات المتعلَم -
 .أن يقتصر دور المعلم على التوجيه والتنشيط واإلرشاد -
 . من موارده إلنجاز المشروع– ما أمكن –لَم أن يجند المتع -
 .أن تراعى فيه الفروق الفردية -
 .والعلمية والمعرفية واالجتماعية ي المشروع قدرات المتعلَم العالئقية والعمليةمأن ين -
 .وليةؤأن ينمي عند المتعلم حب العمل الجماعي والتعاوني واإلحساس بالمس -

 

 :ت اآلتية ويعد المشروع وينفذ بإتباع الخطوا
  

  .تحديد الكفاءات المستهدفة -
 . ضبط الحاجات والعقبات المتوقعة -
 ...)الفردية، (تحديد الطريقة المستعجلة  -
 .ضبط الوسائل المادية والبشرية -
 إعداد مخطط العمل -
 تنفيذ المشروع ومتابعته -
 . رةتقييم المشروع مرحليا لتجاوز العقبات وفي نهايته للتأكد من تحقيق الكفاءات المسط -

  
  تقديم النشاطات -4

 

تقدم نشاطات اللغة العربية في السنة الخامسة من التعليم االبتدائي وفق التوزيع الحصص 
  : الموضح في الجدول األتي
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       8                9                9،30                10           13،30                  15  

  

  
  )النصهيكل + فهم + أداء : قراءة  ( :الحصة األولى 1.4

  
  السبت
  

  

+ أداء (قراءة :  حصة األولىال
هيكلة النص الحصة + فهم 
  تعبير شفوي وتواصل : الثانية 

      

  األحد

      

 قراءة : الحصة الثالثة
قواعد (واستثمار النص 
  نحوية وتطبيقاتها

  األحد

      

 قراءة : الحصة الثالثة
قواعد (واستثمار النص 
  نحوية وتطبيقاتها

  االثنين

  

+ قراءة :  الحصة الرابعة
إمالء أو (استثمار النص 
  )صرف وتطبيقات

  

 :الحصة الخامسة
  محفوظات

    

  اءالثالث

        

  : الحصة السادسة
تعبير كتابي الحصة 

  مطالعة: السابعة 

  األربعاء
  

  

  خط :  الحصة الثامنة
 تطبيقات :الحصة التاسعة 

  إدماجية

    

  الخميس

  

تصحيح :  الحصة العاشرة
  التعبير الكتابي 

انجاز :  الحصة الحادية عشر
  مشروع
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تعد حصة القراءة الركيزة األساسية للوحدة التعلمية، حيث يتناول المتعلم فيها نصا نثريا 
واستنطاق المعاني أو شعريا يتدرب فيه على القراءة المسترسلة باحترام عالمات الوقف، 

   .الظَاهرة والكامنة أثناء قراءته وبعدها
  

لنَص ومقارنته بفهم زمالئه للتَعديل أو التحقق، ويسعى المتعلَم بمساعدة المعلَم على فهم ا
كما يجتهد المعلَم ألخذ بيده في تحديد عقبات األداء والفهم، واقتراح حول عملية مناسبة لها 

ويكون ذلك بتكرار القراءة للتعرف على نوع الخطأ، أو استظهار قاعدة، أو أسئلة . لتجاوزها
  .ز المعنى السطحي إلى العميقمتدرجة للتأكد من فهم معنى النص، وتجاو

  
  
  
  

  : ولنجاح الحصة يمكن أن يستنير المعلَم بالتوجيهات اآلتية
  

   في   ما أمكن- إعداد الحصة إعدادا جيدا بتوقَع العوائق المانعة لنجاح العمل، والتَفكير -
  .وضعياَت مشكلة تكون منطلقا يساعد المتعلَم على التركيز والمتابعة

 .قة نموذجية ليقتدي به المتعلَمأداء النص بطري -
 .الفردية، والتركيز عليها بالمتابعة المستمرة والتوجيه السليم تاالهتمام بالقراءا -
 .  تخير األسئلة الوجيهة لتحريك التَفكير اإليجابي عند المتعلَم -
 . تشجيع المتعلَم على أداء الرأي وتقبل أراء الغير -
-  ةالمعرفية،(استثمار معطيات النصبتوجيه الفهم والشرح، وحسن  ...)  الثقافية، القيمي

 .تأويل المعاني
  

  .تعبير شفهي وتواصل : الحصة الثانية 2.4
  

التعبير الشفهي هو مجال تبرز فيه فعالية المتعلَم ومدى قدرته على توظيف حصيلة   
 ويراه بطريقته ما يختلج في نفسه وما يفكر فيهعاللغوية والتَصرف فيها ليعبر تعبيرا دقيقا 

ة، فهو عملية إبداع تتعبالقراءة واإلطالع ززالخاص.  
  

ولذلك يأتي نشاط التعبير الشفهي والتواصل عقب نشاط القراءة، فبعد أن يقرأ المتعلم   
لك ذالنص و يتعرف على مضمونه وعلى الرصيد والصيغ والتراكيب التي يتضمنها، يوظف 

عبير الشفهي والتواصل مكمل للنَص في جميع أهدافه المعرفية كلَه في إنتاجه الخاص، فنشاط الت
  :ويمكن للمعلم أن ينجز هذا النَشاط بـ. واللَغوية والتربوية، ويقوم عليه باعتباره المنطلق والسند

  

طرح أسئلة توجيهية دقيقة تتعلق بنص القراءة تدفع المتعلَم إلى التعبير فيحلَل ويعلَق  -
  .   النَصويستخلص ما لم يصرح به

 .إبداء الرأي فيما يطرحه النَص من أحداث وقضايا -
وينبغي على المعلَم أن يحرص في كَل ذلك على . رى للنَص إذا كان قصةختصور نهاية أ -

المتعلَم ودفعه إلى التعبير الحر دونما مقاطعة ره في تحفيز التوجيه فحسب، فيحصر دو
لنَص أو خالفه، ألن إتاحة الفرصة لحريته في ابتركه يعبر بكَل حرية سواء ساير تعبيره 
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التعبير تهدف إلى تحفيزه على االبتكار وتكميل ما يراه غير متوافر في النص ونقده ومخالفته 
  .بعرض الحجج

  

  )قراءة واستثمار النَص، القواعد النحوية وتطبيقاتها: ( الحصة الثالثة 3.4 
  

 للمرحلة االبتدائية مجاال لتعزيز المهارات تعد هذه الحصة، وفي هذه السنة الختامية
  .المكتسبة، وتدريبا على الجديد منها

  

دعامة مهمة لتمييز آليات النظام اللَغوي، ومواطنه التركيبية من خالل ما يتجسد كما أنها 
في النص من موضوعات نحوية، وتراكيب لغوية مختلفة تساعد المتعلَم على فهم المقروء، 

ه من جهة، وترشح عنده تلك القوالب اللَغوية والنماذج التركيبية من جهة أخرى، وتحسين أدائ
  .ليتَخذ أسلوبه طابعا متميزا شفويا كان أو كتابيا فيستقيم لسانه

  
  

تغل نص القراءة بما يحوي من ظواهر نحوية، فتستخرج ويقارن يس هذا المسعى ولتحقيق
ليكتشف المتعلًم بتوجيه المعلَم النموذج الجديد، بينها وبين غيرها مما هو في رصيد المتعلم 

   .ويستنتج ضوابطه ويربطه مع بقية الظواهر السابقة فيوظفه بعد ذلك في جميع أنشطة اللَغوية
  
  

   )إمالء، صرف وتطبيقات( قراءة واستثمار النص  :الحصة الرابعة 4.4
تساعده فية نَص من زاوية وظيإنَها حصة عملية تهدف إلى تدريب المتعلم على استثمار ال

  :على
  

  .معنيالالتقرب من  -
 .تلمس الظاهرة اإلمالئية أو الصرفية -
 . وإدماجيااكتشافها وضبطها وتطبيقاتها، وتطبيقها فوريا -
مالئية، والحرص عليها، اإلالحصة على متابعة المتعلَم في تطبيق القواعد ه ويركز في هذ -

رحلة من جهة أخرى، تمهيدا لما سيتعرف عليه في ألنها أساسية من جهة، ونهاية الم
  .المرحلة المتوسطة الالحقة

  

أما دروس الصرف فيراعى فيها الوضوح والتبسيط واإلكثار من النَماذج والتطبيقات وخاصة 
  .التحويالت منها

  

  .ويحرص المتعلَم مع هذه التطبيقات على توظيف تلك القواعد كتابيا لتحقيق مبدأ اإلدماج  
  

  ) محفوظات وأناشيد(الحصة الخامسة  –5.4  
  

تبقى المحفوظات واألناشيد حصة مستقلة في توقيت السنة الخامسة من التعليم االبتدائي،   
للغة العربية، في جانبها الفني واألدبي، الما لها من أهمية في تنمية الكفاءات المستهدفة من تعلَم 

بية راقية، تنمي، الذوق، وتهذب السلوك، وتبعث باعتبار أن المحفوظات واألناشيد قطع أد
يدها والتأثر رداالنشراح والسرور لدى المتعلَمين، فيقبلون على حفظها و إنشادها واإلكثار من ت

  .بمضمونها
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  : وتتفق المحفوظات مع األناشيد في أهداف مشتركة يتطلب تحقيقها مراعاة ما يأتي  
  

  .، ومناسبة لمستواهم العقليأن تكون صدى لتجارب مرت بالمتعلمين -
 .أن تكون مالئمة من حيث الفكرة والصدق -
 .أن تتسم بالوضوح -
 .أن تحمل أفكارا وقيما تمد المتعلمين بالخبرات والتجارب -
 .أن تثير خيالهم وتنقلهم إلى أفاق رحيبة -
 : يمكن تناول حصة المحفوظات أو األناشيد وفق الخطوات اآلتية -

 

 .   ع المحفوظات أو النشيدالتمهيد المشوق لموضو* 
  
  
  
 . ومشخَصة للمعانيةقراءة المعلم قراءة معتبر* 
  .ين في القراءة، لتقليد أداء المعلمقراءة بعض التالميذ المتميز* 
تناول مضمون القطعة تناوال إجماليا يركَز فيه على شرح بعض المعاني الصعبة * 

  .وإبراز ما فيه من قيم
  .فرادىد التالميذ لقطعة يترد* 
  .األداء الجماعي للقطعة* 
  .تمثل معاني المحفوظة أو النشيد بحركات مالئمة وصوت مناسب* 

  

  )تعبير كتابي: ( الحصة السادسة 6.4
  

حيث يجند فيه المتعلم مكتسباته مجسدا أفكاره، يأتي التعبير الكتابي تتويجا للوحدة التعلمية     
   .ومعبرا عن أحاسيسه في إطار يبرز شخصيته

  

فنشاط التعبير الكتابي هو المرتع الخصب الذي يدمج فيه المتعلم ما اكتسبه في الحصص   
  .الماضية

  

يتطرق المتعلم إلى موضوعات  ،)السنة الخامسة(وفي الطور الثالث من التعليم االبتدائي   
وعاكسة لمجاالت حياته واهتماماته، فيسهم في تنمية إبداعاته وتوسيع  مستقاة من واقعه المعيش،

  : خياله، بممارسة التعبير الكتابي بشقيه
  

لتلبية حاجاته الحياتية   الذي يكتب فيه موضوعات تتصل بمطالب الحياة،: الوظيفي -
   ...)  الرسالة، البطاقة( اليومية

  

بأسلوب  مشاعر، وأحاسيس وخواطرمن  الذي يعبر فيه عما يختلج في نفسه : اإلبداعي -
ولتحقيق هذه األهداف يمكن للمعلم أن يراعي ما  ...). قصة، شعر،(أدبي مشوق ومثير 

  :يأتي
  

  .عبارته ومطالبهحسن صياغة الموضوع بتوضيح  -
 .مناسب للموضوع المقترحتوجيه المتعلم إلى إعداد تصميم  -
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 .مناقشة هذه العناصر جماعيا -
 . بمراحل اإلنجاز وبمقاييسهإخبار المتعلم مسبقا -
 .الستغالله في التقييم الذاتي -

  

  )مطالعة(الحصة السابعة 7.4
  

تساهم المطالعة في تنمية الدافع إلى القراءة بما تقدمه للمتعلَم من معلومات ثرية ومعارف   
ناء منتظمة وخبرات متنوعة، تساعد على تثقيفه وتوجيه ميوله القرائية، كما نسمح ببناء معارفه ب

وتتنوع المطالعة بتنوع األهداف المرجوة منها، لذا .يخدم الكفاءات المستهدفة في نشاط اللغة
  : يمكن تصنيفها إلى

  
  
  

  ...   والسرعة واحترام عالمات الوقفلمطالعة الكتساب المهارات القرائية كاالسترسا -
 .مطالعة للمتعة الذهنية، أي االستمتاع بمضمون النصوص وأسلوبها -
 ة وظيفية تمكن المتعلم من الحصول على المعلومات وقت إنجاز البحوث التيمطالع -

 .يكلَف بها
يتحدد دور المعلم في تنمية الميل إلى المطالعة عن طريق مجموعة من النشاطات  -

 : واإلجراءات التي يمكن حصرها في اآلتي
  . توى المتعلمينتوفير العدد الكافي من الكتب والقصص والمجالت المشوقَة، المناسبة لمس -
مراقبة عاداتهم  السماح للتالميذ، من حين إلى آخر، بقراءة موضوعات من اختيارهم، -

 .القرائية
 لمناقشة التالميذ لما قرأوه بإبداء رأيهم أو بعرض تلخيصاتهم التي تمهد ببيانات حو -

 ...). المؤلف، العنوان، دار النشر، تاريخ النشر، عدد الصفحات( الكتاب
 .التالميذ على انتقاء كتب جديدة إلثراء مكتبة القسم بتوجيه من المعلمتشجيع  -
اصطحاب التالميذ إلى المكتبات العمومية، وتعريفهم بالكتب الموجودة فيها وتحفيزهم  -

 ...).  مكتبة البلدية، دار الشباب، دار الثقافة(على االستعارة 
 

 : )خط( الحصة الثامنة8.4  
  

 جاوز مرحلة ، يكون المتعلم قد)السنة الرابعة(من التعليم االبتدائي في نهاية الطور الثاني 
تمكن من بعض مهاراته، لكن بما أن حاجته إلى الخط تبقى قائمة،  لكن تعزيز هذا النشاط ألنه 

جته، إلى الخط تبقى قائمة، لكونه عملية ضرورية في حياته فإن المعلم خالل الطور بما أن حا
، فيسعى في هذه ، يحث المتعلم على تجويد الخط)السنة الخامسة(بتدائي الثالث من التعليم اال

  .الحصة إلى الكتابة الواضحة وصوال إلى الخط األنيق وذلك من خالل كتابة النصوص
  

  : ولتحقيق جمال الخط، في هذه السنة، يمكن للمعلم أن يستعين باآلتي
  

  .صعوبة رسم الحروفاالهتمام بنشاط الخط للتخلص من  -
   . المشكولة، وذلك لضبط الكتابةعويد المتعلمين في كتابة النصوص ت -
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 .تشجيع الموهوبين منهم قصد تنمية موهبتهم في مادة الرسم -
 .الحث على السرعة في الكتابة قصد تحضير المتعلم لمواجهة المواقف الكتابية المختلفة -
 .القيام بالتقويم الفردي آنيا -
 .نحت الفرصة بذلكالتشجيع على ممارسة الخط كلما س -
 .، وتنمية اإلحساس بالجمالإكساب المتعلم الذوق الفني الرفيع -

  

  : )تطبيقات إدماجية(الحصة التاسعة 4-9
  

ناولها التعليم االبتدائي، ألنها تجسد يت      تعد التطبيقات اإلدماجية من األنشطة األساسية التي 
  .ياإيجابية المتعلم في عملية التعلم، بحيث يشارك فيها ذات

  
  
  

 أثناء هذه الحصة، يسعى المعلم إلى حث التلميذ على استثمار تعلماته النحوية،      و
 .والصرفية واإلمالئية المكتسبة خالل دراسته للوحدة التعلمية

 المتعلمين للظواهر من خالل هذه التطبيقات، يتوصل المعلم إلى كشف مدى استيعاب
  . إلى توجيههم لتصحيح أخطائهم فوريايسعىالمدروسة، ويساعدهم على تدارك عجزهم، و

ولتحقيق األهداف المرجوة من ممارسة التطبيقات اإلدماجية، يستطيع المعلم أن يسترشد بما 
  : يأتي
  

  .ع التطبيقات لتغطية كل المكتسبات اللغوية وإدماجها تنوي-
  . انتقاء ما يساعد المتعلم على تدارك نقائصه-
 الحصص ات قصد توظيف ما توصل إليه فيـمن التطبيق اختيار ما يناسب المتعلم -

  .الدراسية لألنشطة اللغوية
 إتاحة فرصة التفاعل والتعاون للمتعلم بإنجاز تطبيقات إدماجية جماعية بغية إكسابه -

  . مهارات العمل الجماعي
  

  : )تصحيح التعبير الكتابي( الحصة العاشرة 4-10
   

ر خارج القسم ليالحظ عليها، ويقدرها وفق شبكة التقييم       يقوم المعلم بتقييم مواضيع التعبي
  : التي يمكن أن تتضمن المقاييس والمؤشرات اآلتية

  

I. التقيد بالموضوع، استعمال المعلومات الصحيحة،:  الوجاهة ...  
II. ترتيب األفكار، ترابط األفكار،:  االنسجام ... 
III. اإللمام بعناصر الموضوع،:  اإلحاطة ... 
IV. تعتبر هذه المقاييس) إمالء صرف، نحو،( الستعمال السليم للغةا:  سالمة اللغة 

أساسية في عملية تقييم اإلنتاجات الكتابية، غير أن المعلم يمكنه التصرف بالتركيز على 
  . بعضها بإضافة ما يفيد حسب ما تقتضيه طبيعة المهمة المسندة إلى المتعلمين

  

  :  المثالعلى سبيلأما العالج فيتم بطرائق مختلفة منها 
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  .ويتم بتقسيم المتعلمين مثنى مثنى بمراعاة التفاوت في المستوى:   التصحيح الثنائي-/أ
  

ويتم تفويج المتعلمين حسب المقاييس التي أخفقوا فيها قصد :   التصحيح الفوجي-/ب
  .التعاون في ضبط اإلجابة الصحيحة

 والفينة لعالج األخطاء وهو الذي يخصصه المعلم بين الفينة:   التصحيح الجماعي-/ج
  .الشائعة باستدراك الظواهر اللغوية المدروسة

  

  : )إنجاز المشروع( الحصة الحادية عشرة 4-11
  

يعتبر المشروع دعامة أساسية في المقاربة بالكفاءات باعتباره نشاطا إدماجيا ووسيلة فعالة 
  .لتنمية الكفاءات في إطار فردي وجماعي

  
  
  

  : اة الخطوات اآلتيةوتنفذ هذه الحصة بمراع
  

  .ضبط المعلم للكفاءات المستهدفة -
 .عتحديد موضوع المشرو -
 .تحديد وسائل االنجاز المناسبة واالنجاز -
 .تفويج التالميذ وتوزيع المهام وتقديم التعليمات -
  المشروعتنفيذ -
 .متابعة المشروع وتقييمه -

  

     :التقييم ـ 5
 

وسلوكهم وكتاباتهم في وضعيات مختلفة تقييم المتعلمين من خالل حديثهم تتم عملية 
فيلجأ المعلم إلى التقييم الفوري إثر تقديم كل . وسياقات متنوعة، اعتمادا على مقاييس محددة

يكتبون ويركز تقييمه للكفاءات على نشاط ويالحظ حركات المتعلمين وردود أفعالهم ويفحص ما 
  : ثالثة أشكال

  

 وع في التعليم، يستعين به المعلم لتفقد وجود، الذي يقع قبل الشرالتقييم التشخيصي -
كما يرمي التقييم التشخيصي إلى الكشف عن . مكتسبات الضرورية لبناء تعلَمات جديدةال

 .الصعوبات وتوجيه التعليم
  

    : ومن خصائصه أنه
  .يقع في بداية عملية التعليم •
 .يحدد استعدادات المتعلم وميوله وقدراته الذهنية •
 .ينيصنَف المتعلم •
  

 لتتبع مدى استيعاب - أثناء الدرس وبعده-تكويني، الذي يمارسه المعلم باستمرارالتقييم ال -
وتيرة عرض التعلمات إذا اقتضى األمر المتعلمين لها قدم لهم، قصد تعديل 



 

14 

  .ذلك، وتصحيح المعلومات في وقتها وبشكل مستمر
  

  : وبات، ويمتاز بما يأتيإذن، يهدف التقييم التكويني إلى تعديل التعلم بعالج الصع
    

  .يقيم مستوى التحكم في التعلمات •
 .يكون فرديا، خاصا بكل متعلم •
 .يعرف المعلم بجوانب القوة والضعف في أداء المتعلم •
 ).نقطة( ال تمنح على إثره عالمة •

  
  
  
  
  

وتحصيل ه في تقديم التعليمات  المعلم مدى توفيقهالذي يحدد من خالل لتحصيلي،االتقييم 
فالتقييم التحصيلي يعكس مصداقية التعلم . التعلم/تعلمين بعد نهاية مرحلة من مراحل التعليمالم

  .ويقيس الفرق بين الكفاءة المتوخاة والكفاءة المحققة
  

  : ومن مهامه أنه  
   .يدل على النتيجة النهائية -
لى يحدد مدى اكتساب المتعلم لمستوى األدنى من الكفاءات التي تسمح له باالنتقال إ -

 .المستوى األعلى
 ).نقطة( تصدر فيه األحكام بمنح عالمة  -
ويتم التقييم التحصيلي بعرض وضعية مشكلة على المتعلمين للتحقق من إدماجهم  -

 أن الوضعية المشكلة ترمي إلى تقييم الكفاءة باحترام مبادئ بداغوجيا رباعتباللمعارف، 
  : التي اإلدماج

  

  .تتيح توظيف المكتسبات السابقة -
تنظيم األفكار، : أو المستعرضة أو المنهجية، مثل(نها الكفاءات األفقية متقييم في جزء  -

 ...). تحرير المالحظات، هيكلة عمل
 .تكون ذات داللة بالنسبة إلى المتعلم، أي أنها تستمد من واقعه المعيشي -
 .تصاغ التعليمة فيها بشكل غير قابل للتأويل -

  

  .)وضعية معقدة( ضعية مشكلةوفيما يأتي طريقة أجراء تقييم و
  

    : لةكمثال عن الوضعيات المش
  

قرأت في الجريدة لقاء مع نجم في التمثيل تعجب به كثيرا، وتمنيت لو كنت مكان   
  .الصحفي لتسأله عن أمور كثيرة

  

تمثل فيه دور الصحافي، وألقي على الشخصية أكتب حوارا في حدود عشرة أسطر، 
 : تعمالالمستجوبة خمسة أسئلة باس
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  أربع مرات أسلوب االستفهام -
  مرتين أسلوب التعجب -
  فعلين معتلَين مختلفين -
  ...) نعم، ربما، لكن(أربع أدوات الربط والجواب  -

  
  

  : شبكات التقييم
  

الجوانب (يستعمل المعلم شبكة تحدد فيها المقاييس ) إنتاج كتابي( لتقييم وضعية مشكلة  
  .والتقدير المناسب لها) ط اإلنجازشرو( لمؤشراتوا) التي ينصب عليها االهتمام

  
  
  
  

  سلم التقدير  المؤشرات  المقاييس
 
  

  وجاهة األفكار
  
  
  

  ترتيب األفكار
  
  
  

 جودة العرض
 
  
  
 

  سالمة اللغة

  
  )عدم الخروج عن الموضوع(  مناسبة للموضوع-
   أسطر 10 كتابة حوار في -
   استجواب نجم في التمثيل -
  

   واألجوبة ترتيب منطقي لألسئلة -
 االنسجام في االنتقال من فكرة إلى أخرى -

  

       : احترام طريقة عرض الحوار -
 المطة في بداية الحديث      * 
 الرجوع إلى السطر كلما تدخل شخص جديد     * 
  توظيف عالمات الوقف المناسبة     * 

  

عناصر الجملة االسمية ( تركيب سليم للجمل -
 )وعناصر الجملة الفعلية

 أدوات االستفهام المناسبة ومرتين أسلوب 4مال استع -
 التعجب وفعلين معتلَين مختلفين 

 توظيف مناسب ألربع أدوات الربط والجواب  -
  

  
01  
01  
01  

  

01  
01  
 
  

0,5  
0,5 
0,5  
  
0,5  
  
  
02 

                  
  اط  نق10      المجموع                                                                       

    
  :وقد يلجأ المعلم إلى سلم تقدير نوعي يحدد قيمة العمل كاآلتي  

  

  +   +كفاءة مكتسبة  -
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   -+   كفاءة في طور االكتساب -
   -  - كفاءة غير مكتسبة -
  

  ).للشبكة السابقة( أما المتعلم فيمكنه أن يقيم عمله بعرضه على شبكة مماثلة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :حيث تبني على النحو اآلتي 
  

  ال  نعم  شروط اإلنتاج  انب التقييمجو
  

  األفكار
  
  
  
  
  
  
  

  الغرض
  
  
  
  
  اللغة

  
  لم أخرج عن الموضوع  -
  أسطر 10 ي فاكتبت حوار -
 استجوبت نجما في التمثيل -
 :ت األفكار، حيثبرت -

  انتقلت من السؤال إلى الجواب المناسب له* 
  راعيت التقدم في الحديث       *  

  

  وضعت مطة في بداية الحديث  -
 ت إلى السطر كلما تدخل شخص جديدرجع -
  عالمات الوقف المناسبةتوظف -

  

 راعيت شروط تركيب الجملة االسمية والجملة    -    
         الفعلية

 مرات ومرتين 4استعملت أسلوب االستفهام  -
 .أسلوب التعجب وفعلين معتلين مختلفين

  واب جوظفت أربع أدوات الربط وال -
   

      

  
لكفاءات التي تؤكد على تنمية استقاللية المتعلم، وباإلضافة، إلى شبكة تجسيدا للمقاربة با  

التقييم الذاتي التي تسمح للمتعلم بتقدير مدى صواب إجابته وتوافر عمله على الشروط المطلوبة، 
رى، وهي شبكة منهجية تساعده على خشبكة أيستحسن أن يتعود التلميذ على استخدام 

  .العملذي سلكه أثناء التأكد من سالمة المسعى ال
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  : يأتي وقد تبنى الشبكة المنهجية كما  
  

  لماذا  ال  نعم  العثرات المحتملة  مراحل العمل
  

  فهم السؤال
  

   لم أفهم كلمة في السؤال-
   لم أفهم أكثر من كلمة في السؤال-
  

      

  
استحضار المعلومات 

  المطلوبة

 

  : لم أفهم الدرس المقصود في السؤال -
   جزئيا  *
  كليا  * 

  

      

  
  

  كيفية الجواب

 

  : ال أعرف ما يجب أن أفعله ألنني -
  ...)  بين، أشرح، أذكر( لم أفهم التعليمة* 
  .ال أعرف كيف أنجز مراحل العمل* 
  .ال أعرف كيف أرتب عناصر الجواب* 
* ...  
  

      

  
  

  عرض العمل

 

ال اعرف كيف أنظم عناصر الجواب  -
  )أو الكراس(على الورقة 

 . بين بعض عالمات الوقفز أميال -
- ... 
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  استعمال لغة
  سليمة

 

 صعوبة في التمييز بين الجملة دأج -
  االسمية والجملة الفعلية

 لست متأكدا من إمالء بعض الكلمات  -
 ف بعض األفعاليال أعرف تصر -
-  ... 
  

      

  
رص أهم ما يرمي إليه التقييم هو الكشف عن أخطاء المتعلمين قصد عالجها، حيث يح

 فيجرد على إثر كل .المعلم على التعرف على األخطاء التي من شأنها أن تعيق تعلَمهم الالحق
اختيار األخطاء الشائعة، ثم يعمل على تصنيفها بوضع فرضيات حول مصادرها، وتواترها 

  .وأولويتها، ويفسرها ثم يعد تمارين عالجية مناسبة تساعد المتعلمين على تجاز أخطائهم
  
  
  
  
  
  

  : ووضع المعلم للفرضيات حول مصادر األخطاء قد يتم على النحو اآلتي  
   
  

  العالج  أصنافها  مصادر األخطار
  
  
  

  المعلم

  

   السرعة في تقديم التعليمات-
   تخير غير مناسب لألنشطة-
   تخير غير مناسب للتعليمية-
  سائلالو عدم تنويع الطرائق و-
  صل ا عدم القدرة على التو-
 أو الهوية المهنية لبية عن الذات، تصورات س-

  ... أو المحيط
   

  

   التمهل والتريث -
  ...  تحديد الهدف والطريقة-
  

-  ...  

  
  

  
  
  المتعلم

 

  السهو وقلة االنتباه  -
 اكتساب ناقص للمفهوم المدروس -
 ضعف دافعية التعلم  -
 عدم القدرة على التواصل  -
 ضعف في القدرات الذهنية  -
 مرض مزمن  -
    ية متوترةحالة اجتماع -
  

  

 تصميم الجواب في بداية -
  العمل

  

-  ...  
  

 استحضار األهداف من -
  الدراسة

  

-  ...  
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  المعرفة

 

  تجاوز المستوى الذهني للمتعلم  -
  هعدم التالؤم مع ميوال ت -
  النفعيومرددوهاعدم إدراكه لقيمة المعرفة  -

... 
  

  

    


