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 امللخص
لطرائق التدريس احلديثة يف العملية الًتبوية أعلية كبرية، إذ تلعب دورا أساسيا يف ايصال ادلادة وتناوذلا من قبل      

ختالف ادلقاربة ادلّتبعة ادلتعّلم، فبني ادلفهوم التقليدي واحلديث للطرائق التدريسية، تعّددت واختلفت ىذه األخرية اب
 يف النظام التعليمي.

وقد حاولنا من خالل ىذه الدراسة ادليدانية التعّرف على سلتلف اسًتاتيجيات التدريس احلديثة ادلطّبقة يف      
تعليم اللغة العربية، وىذا من خالل آراء أساتذة مادة اللغة العربية للتعليم ادلتوّسط بغرض ربديد ىذه 

ات وخصائصها ومدى اختالف تطبيق وبيداغوجيا ادلقاربة ابلكفاءات، مستخدمني ادلنهج الوصفي االسًتاتيجي
خصوصا أن موضوع الدراسة يدور حول دراسة الرأي ايل ترمي إىل احلصول على بياانت يتّم ربليلها وربديد اآلراء 

تبيان كأداة حبثية مّت توزيعو على أفراد الغالبة ومعرفة طبيعتها، فبعد ربديد ادلشكلة ووضع الفرضيات مّت بناء االس
العينة، توّصلنا من خاللو إىل مجع معلومات مّت ربليلها وتفسريىا وفقا للفرضيات ادلوضوعة، لنتوّصل يف األخري إىل 

 نتائج وتوصيات خاصة ابلبحث.
 متعّلم، كفاءات، اسرتاتيجيات تدريسية،بيداغوجيا. :الكلمات املفتاحية
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Abstract 

Importance of  the research : Illustrating  the importance of the  modern teaching  

methods  in  the  educational  process, these methods  play a fundamental  role  in  

understanding  educational  material  and dealing with  it by  the  learner ,they have 

multiplied and varied - between their traditional and modern concept – according to the  

different  adopted  educational  approaches . 

Research goals :We tried – in this field study- to recognize  the different  modern teaching  

methods  applied in teaching Arabic language  through the viewpoints of  the Arabic 

language  teachers in the secondary  school, in order to determine  these strategies and their 

characteristics and the extent of differences  between  their  applications, in addition to 

recognize the   competency- based approach  pedagogy. 

Research structure :We have used  the descriptive method ,especially since  the subject 

of the  study  is  a survey  aimed at gathering  information’s and determining  the  prevailing 

views  and knowing its nature. So, after identifing problem and formulating hypothesis, we 

have elaborated  a questionnaire -  as  a research tool- and distributed it to the  sample 

members. Through this questionnaire ,we have  gathered  information’s  and  analyzed  them 

according to the formulated  hypothesis ,and finally, we have reached  conclusion and  

recommendations . 

Key words : Learner, Competencies, Teaching Strategies, Pedagogy. 

 

 

 دل::امل
إن اسًتاتيجيات التدريس وفق ادلقاربة ابلكفاءات ادلتبّناة يف ادلناىج التعليمية اجلديدة، تعكس مدي التطور      

ادلميز للنشاط الًتبوي بشكل عام وللعملية الًتبوية بشكل خاص، سواء ابلنسبة الختيار الطرائق أو استغالل 
 الوسائل التعليمية أو نوع التقومي وأدواتو.

إذن التدريس ابلكفاءات يعترب منهاجا للتعّلم هبدف إكساب ادلتعّلم كفاءات وليس تعليما لتكديس     
ادلعلومات، إنو يستهدف تكوين وأتىيل ادلتعّلم لالطلراط يف الواقع والتزّود ابدلعرفة ادلنّظمة اليت تسمح لو ابلتصّرف 

، وابلتايل اذلدف من التدريس ابلكفاءات ىو كيفية احلصول الّصحيح والفّعال أمام الوضعيات ادلختلفة اليت تواجهو
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على ادلعرفة وتنظيمها وتوظيفها، كما يهدف إعداد الفرد للتكّيف مع واقعو، واعتبار ادلعرفة وسيلة تساعد الفرد 
ة وتنمية على ذباوز ادلواقف اليت تواجهو، وتعترب مرحلة التعليم االبتدائي مرحلة إكساب التالميذ ادلعارف األساسي

الكفاءات القاعدية يف سلتلف األنشطة وتوّسع إدراكو للجسم وادلكان والزمان، وسبّكن التلميذ من االكتساب 
 التدرغلي للملومات اليت تضمن متابعة مساره الدراسي بنجاح.  

بتدائي من زاوية ونظرا ألعلية مرحلة التعليم ادلتوّسط وبعد أن طّبقنا نفس االشكالية على مرحلة التعليم اال     
أخرى ال تقّل أعلية عن االشكالية اآلنية ادلطروحة، سعت الدراسة إىل استقصاء آراء أساتذة مادة اللغة العربية 
حول تطبيق اسًتاتيجيات التدريس يف إطار بيداغوجيا ادلقاربة ابلكفاءات يف التعليم ادلتوّسط، وذلك من خالل 

ناىج التعليمية دلرحلة التعليم ادلتوّسط وىي: اسًتاتيجية حل ادلشكالت، ربديد االسًتاتيجيات ادلدرجة يف ادل
اسًتاتيجية التعّلم التعاوين، إصلاز ادلشروع، ادلقربة النّصية )ادلعتمدة يف تدريس بعض أنشطة اللغة العربية  

 كالنصوص(.
 

 : الدراسة إشكالية
ساسية يف ربط الفرد ابجلماعة، فهي رلموعة من العادات اللغة أىم وسيلة لنقل ادلعلومات وادلشاعر، وركيزة أ       

الّصوتية بواسطتها يتبادل أفراد اجملتمع أنواع األفكار وادلعارف، ولذلك تربز أعليتها يف تكوين ادلفاىيم وادلدركات، 
بية ىي اللغة واللغة العر  ويف القيام بكثري من العمليات العقلية كالتحليل والتعميم والتجريد واحلكم واالستنتاج.

الوطنية والّرمسية، وىي من أىم وسائل االرتباط الّروحي بني أبناء الوطن واألّمة، وادلقّوم األساسي للّشخصية 
اجلزائرية. وعليو فإن اللغة العربية يف ادلنظومة الًتبوية وسيلة التعّلم والّتواصل والتبليغ وذلذا كان لزاما على ادلدرسة أن 

اة عناية خاّصة، فتجعلها أداة طّيعة لدى ادلتعّلمني وسليقة فيهم، حبيث تصبح أساس تفكريىم تعتين أبمر ىذه األد
 ووسيلة تعبريىم.

ؽلّثل تدريس اللغة العربية دبختلف أنشطتها النشاط الرئيسي يف مرحلة التعليم ادلتوّسط  ويف مجيع مراحل       
غوية األساسية )القراءة، الكتابة، التواصل، االستماع( ومن التعليم األخرى، قصد اكتساب ادلتعّلمني ادلهارات الل

التعّلمية، حيث أهنا ليست مادة دراسية فحسب ولكنها ابإلضافة  –ىنا تتجّلى أعلية اللغة يف العملية التعليمية 
أين أصبح إىل ذلك وسيلة لدراسة سلتلف األنشطة وادلواد ادلقّررة، خصوصا مع ظهور بيداغوجيا ادلقاربة ابلكفاءات 

ادلتعّلم زلور العملية التعليمية التعّلمية وفاعال فيها، وجب على ادلعّلم اغلاد الطرق والوسائل ادلناسبة اليت سبّكن 
ادلتعّلم من تعّلم اللغة العربية، وأصبح لزاما عليو التنويع يف اسًتاتيجيات تدريس اللغة العربية وفق بيداغوجيا ادلقاربة 
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ىل زبتلف اسًتاتيجيات تدريس اللغة العربية يف جاء حبثنا لإلجابة عن االشكال التايل: ومن ىنا  ابلكفاءات.
 مرحلة التعليم ادلتوّسط وبيداغوجيا ادلقاربة ابلكفاءات؟

 

دلوضوع الدراسة سؤال زلوري مّت عرضو يف االشكالية والذي يقول: ىل زبتلف اسًتاتيجيات  الدراسة:أسئلة 
 رحلة التعليم ادلتوّسط وبيداغوجيا ادلقاربة ابلكفاءات؟ تدريس اللغة العربية يف م

 وقد اندرجت ربت ىذا السؤال أربع تساؤالت فرعية وىي كاآليت:      

  ىل زبتلف اسًتاتيجية حل ادلشكالت يف تعليم اللغة الربية وبيداغوجيا ادلقاربة ابلكفاءات؟ 

 لعربية وبيداغوجيا ادلقاربة ابلكفاءات؟ ىل زبتلف اسًتاتيجية التعّلم التعاوين يف تعليم اللغة ا 

  ىل زبتلف اسًتاتيجية إصلاز ادلشروع يف تعليم اللغة العربية وبيداغوجيا ادلقاربة ابلكفاءات؟ 

 ىل زبتلف اسًتاتيجية ادلقاربة النّصية يف تعليم اللغة العربية وفق ادلقاربة ابلكفاءات؟ 

 

وضوع للدراسة واألسئلة الواردة يف اإلطار العام دلشكلة البحث انطالقا من اجلانب النظري دل فرضيات الدراسة:
اآلتية: زبتلف اسًتاتيجية تدريس اللغة العربية يف مرحلة الفرضية العامة االستطالعية مّت بناء وكذا الدراسة األسئلة 

 التعليم ادلتوّسط وبيداغوجيا ادلقاربة ابلكفاءات.

 دم موضوع الدراسة وىي: فقد ارأتينا إىل تقدمي فرضيات نظّنها زب

 .زبتلف اسًتاتيجية حل ادلشكالت يف تعليم اللغة العربية وبيداغوجيا ادلقاربة ابلكفاءات 

 .زبتلف اسًتاتيجية التعّلم التعاوين يف تعليم اللغة العربية وبيداغوجيا ادلقاربة ابلكفاءات 

 يا ادلقاربة ابلكفاءات.زبتلف اسًتاتيجية إصلاز ادلشروع يف تعليم اللغة العربية وبيداغوج 

 .زبتلف اسًتاتيجية ادلقاربة النّصية يف تعليم اللغة العربية وبيداغوجيا ادلقاربة ابلكفاءات 

 حتديد املفاهيم: 
 :وادلهارات ادلعرفية أو التصرّفات االجتماعية/الوجدانية ىي القدرة على ذبنيد رلموعة من الكفاءات ،

مهّمة أو عمل معّقد على ، ّكن من شلارسة دور، وظيفة، نشاطس/حركية اليت سبادلهارات النفسية احل
 (.2، ص5002)حاجي، ف، أكمل وجو 
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 :ىي خطّة زلكمة البناء و مرنة التطبيق يتم خالذلا استخدام كافة اإلمكانيات  اسرتاتيجيات التدريس
ني ادلتعّلم و ادلعّلم ، و تتضّمن أشكاال من التفاعل ببطريقة مثلى لتحقيق كفاءة مرجوة و الوسائل ادلتاحة

 (.001ص  002، ص 5005حثرويب، م، ص، ) و ادلوضوع

 

 :يف ادلنظومة الًتبوية وسيلة التعّلم والتواصل والتبليغ، وذلذا كان لزاما على ادلدرسة أن تعتين  اللغة العربية
س تفكريىم صبح أساأبمر ىذه األداة عناية خاصة، فتجعلها أداة لدى ادلتعّلمني وسليقة فيهم، حبيث ت

 (.71، ص 5002لبيض، ع، ووسيلة تعبريىم )

 

 :ىي تلك احملتوايت الّلغوية واحملّددة مسبقا يف ادلقّررات والربامج ادلعّدة من طرف اخلرباء  املادة التعليمية
 (.12، ص5000حساين، أ، ) وادلختّصني يف شؤون التعليم ومّزعة على أطوار التعليم ادلختلفة

ري ىذه الكلمة إىل ادلكان أو ادلنطقة اليت أجري فيها البحث، وكذلك الذين خضعوا تش جماالت الدراسة:
للدراسة، وأخذت منهم ادلعلومات حول الظاىرة أو موضوع الدراسة وأيضا الزمان الذي استغرقو البحث، وعلى 

 رلاالت:  3غرار البحوث األخرى من 

  :سبة لعينة أساتذة اللغة العربية إبكماليات التعليم قمنا إبجراء دراستنا الّنهائية ابلناجملال املكاين
 ادلتوّسط، الّتابعة لقطاع الًتبية والتعليم العام.

 :وىي ادلّدة أو الفًتة الزمنية اليت مّت من خالذلا البحث ادليداين، حيث قامت الباحثة بزايرة  اجملال الزماين
أي أن توجهنا إىل ىذه ادلؤسسات كان بطريقة أساتذة اللغة الغربية دبؤسسات التعليم ادلتوسط بقسنطينة 

عمدية نظرا لطبيعة موضوع الدراسة، وىذا بتوزيع االستبيان على ادلبحوثني وكذا استقصاء نظرة عامة 
من خالل الزايرة االستطالعية ادليدانية األوىل، واليت أفادتنا يف ضبط حول وضعية تعليم اللغة العربية 

كما سعينا  إىل وضع عدد هنائي جملموع أفراد   50/21/1522وذلك بتاريخ  األسئلة النهائية لالستبيان
 .21/21/1522عينة البحث واليت مّت توزيع االستبيان عليهم يف مّدة شهر تقريبا بداية من اتريخ 

 :لقد اقتصر البحث على فئة أساتذة اللغة العربية دبؤسسات التعليم ادلتوّسط وذلك دلا  اجملال البشري
 البحث واالشكالية ادلراد االجابة عليها.يقتضيو 
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ال شّك أن نوع الدراسة وأىدافها ىي عوامل ذلا دورىام يف ربديد ادلنهج ادلّتبع يف أية منهج الدراسة: 
 ىذا ادلنهج ابدلشكلة وكذا نوع البياانت اليت تسعى الدراسة احلصول عليها. دراسة،إضافة لعالقة

 يتناوذلا البحث والعناصر اليت تتضّمنها فرضيتو، فإن الباحثة استخدمت يف معاجلة ونظرا لطبيعة ادلشكلة اليت       
ىذه ادلشكلة والتحّقق من صّحة الفرضيات ادلنهج الوصفي، كما أن مهّمة ىذا األخري ال تتوقف عند ذبميع 

دلهّمة إىل أبعد من ذلك، وألن البياانت وادلعلومات عن الظواىر وادلوضوعات اليت يتّم التعّرض إليها إظلا سبتّد ىذه ا
ىذا ىو اذلدف من حبثنا خصوصا أن موضوع الدراسة يدور حول دراسة الرأي اليت ترمي إىل احلصول على بياانت 
يتّم ربليلها وربديد اآلراء الغالبة ومعرفة طبيعتها. فالبحوث الوصفية كما يقول حول دراسة الرأي اليت ترمي إىل 

فالر ربليلها وربديد اآلراء الغالبة ومعرفة طبيعتها. فالبحوث الوصفية كما يقول الدكتور احلصول على بياانت يتّم 
" توصلنا إىل حقائق دقيقة عن الظروف القائمة، وتستنبط العالقات دبعلومات مفيدة وقّيمة، وبذلك تساعد  عاق:

هم احلاضر وأسبابو ورسم خطط ووضع األسس الّصحيحة للتوجيو والتغيري وتعيننا على فعلى التخطيط واإلصالح 
 ( .058، ص0895" )عاق:، ف، ادلستقبل واذباىاتو 

ودلّا كان ىذا البحث يسعى يف هناية األمر إىل معرفة آراء أساتذة اللغة العربية الغالبة ضلو اسًتاتيجيات       
فاءات. وذبدر االشارة ىنا أبن ادلنهج التدريس ادلتّبعة يف تعليم اللغة العربية ومدى موافقتها وبيداغوجيا ادلقاربة ابلك

الوصفي وعلى غرار ادلناىج األخرى ؼلضع خلطوات ادلنهج العلمي، فهو يبدأ دبشكلة معينة يشعر هبا، وغلد ذلا 
أعلية من عدد من الفروض أو يثري عدد من التساؤل، حسب درجة ربديده للمشكلة، وحسب البياانت اليت 

أو االجابة على ىذه التساؤالت وذلك جبمع البياانت اخلاّصة هبا مستخدما األدوات مجعها حوذلا، مّث ػلاول الّرد 
 (.082، ص 0887)عويضة، أ، ك،  ادلناسبة

لقد مّت اختيار عينة البحث بطريقة عمدية أو مقصودة وحيت تكون عينة حبثنا مستوفية لشروطها  عينة الدراسة:
ها، فقد ارأتينا إىل أن تكون العينة، فقد أجريت الدراسة وشاملة خلصائص اجملتمع األصلي أو أكرب قسط من

 153، وقد قّدر حجم العينة بـ  1522-1522ربية خالل السنة الدراسية عاحلالية على أساتذة مادة اللغة ال
من رلتمع الدراسة األصلية و اجلدول التايل يبني حجم  % 22.95أستاذ وأستاذة، أي بنسبة  112من أصل 
 عها.العينة وتوزي
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 ؽلثّل توزيع أفراد العينة حسب الفئات ادلشّكلة.: 0جدول

 حجم فئات العينة حجم العينة النسبة املئوية جمموع الفئات الفئــات

  82 20 إنــــــاث
215 

22.82 

 32.95 31 95 ذكور 

 050 87 000 052 اجملمـــــوع

 

وات اذلاّمة اليت ال ؽلكن االستغناء عنها يف أي حبث تعترب وسائل مجع البياانت من األد أدوات مجع البياانت:
علمي مهما كان نوعو، وخاصة عند دراسة الظواىر االجتماعية والًتبوية، إذ بدون ىذه الوسائل ال ؽلكن للباحثني 
 أن يصلوا إىل حقائق اغلابية وسليمة زبدم الظاىرة وتعينهم على التفسري واغلاد احللول ذلا وقد جاءت أدوات مجع

البياانت تلبية لطبيعة ادلوضوع وخصوصيتو، وتبعا دلا تقتضيو احلاجة لإلجابة عن التساؤالت والفروض اليت مّت 
طرحها ومنو فإن ىذه ادلرحلة ذلا أعلية خاصة أين مّت اختيارىا بعناية ودقّة، وقد ارأتينا يف ىذا البحث استخدام 

قد يكون يف إحداىا، أين اشتملت على رلموعة من  عّدة أدوات تكّمل بعضها البعض وتعّوض القصور الذي
 األدوات منها: 

 

  :ىي أنسب وسيلة يستعملها الباحث ليقف على واقع تطبيق اسًتاتيجيات تدريس اللغة املالحظة
ة ريالعربية ومدى توافقها وبيداغوجيا ادلقاربة ابلكفاءات، وقد مكنتنا ادلالحظة من مجع ادلعلومات الضرو 

 .مفردات االستمارة ادلقّدمة ألفراد العينةلبناء أو وضع 
  :مّت تصميم االستبيان هبدف استقصاء آراء أساتذة اللغة العربية حول تطبيق طرائق التدريس االستبيان

بعدا كل بعد يضّم رلموعة  16يف إطار ادلقاربة ابلكفاءات يف التعليم ادلتوّسط، وقد تضّمن االستبيان 
 بند.  61للبنود  بنود، ويبلغ اجملموع الكّلي

ووضعت فقرات االستبيان على شكل اسئلة مغلقة تنحصر اإلجابة عليها يف ثالث احتماالت: نعم، ال، 
 أحياان.
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 وقد مّت ، يقصد ابلّصدقصالحية االختبار يف قياس ما وضع لقياسو: )املقياس( صدق االستبيان
 يف علم النفس من جامعة اعتماد صدق وقياسوذلك بعرضو على رلموعة من الدكاترة ادلتخصصني

 قسنطينة، وطلب منهم إبداء الرأي ضلو: 
 .صياغة أسئلة االستبيان من جانبني: الوضوح وسالمة اللغة 
 .مدى التناسب بني األسئلة ادلوضوعة وموضوع الدراسة 
 .مدى إدلام األسئلة دبختلف جوانب موضوع الدراسة 

مّث تعديل بعض األسئلة وإضافة ة، وبعد إجراء عملية التحكيم وقد مّت ىذا بعد ايضاح اإلشكالية وفرضيات الدراس
أسئلة أخرى، واقتصر التعديل على الّصياغة. وقد مّت األخذ بكل ادلالحظات ادلقّدمة فيما ؼلص ادلقياس وذلك 

 بتغيري بعض ادلفردات وتعديل صياغة العبارات بصفة يفهمها ادلبحوث.

ستبيان بدرجة عالية من خالل مالحظات احملّكمني ادلقتصرة على بعض ومن خالل نتائج التحكيم دلسنا صدق اال
 التعديالت يف الصياغة والًتكيب واليت أخذت بعني االعتبار لبناء ادلقياس يف صورتو الّنهائية.  

 

يف حبثنا ىذا مل نكتف بعرض البياانت الكيفية أو الكّمية اجملّمعة كيفية أو تقنية عرض وحتلي: البياانت:
ادلعلومات ادلتحّصل عليها من خالل االستمارة بل عمدان إىل ربليلها إحصائيا وتفسريىا، حيث عاجلنا  فقط،

جدوال مشفوعة بتفسري  14معاجلة إحصائية بعد يف وضعها يف جداول وتبويبها ابلطّرق ادلناسبة، وقد بلغ عددىا 
 وربليل األرقام ايل احتوهتا دبا يتناسب وأبعاد الدراسة.

ما فيما ؼلص األساليب االحصائية يف رلال عرض البياانت الكّمية، فإنو مّت ومثلما أشري إليو سابقا يف تبيان أ      
 ادلنهج ادلّتبع ابلذات إىل استعمال الّنسب ادلئوية وفق ادلعادلة: 

 / جمموع التكرارات    100النسبة املئوية = عدد التكرارات * 
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 نتائج الدراسة:
 وىل:تائج الفرضية اجلزئية األوتفسر ن حتلي: - أ

 التخطيط للنشاط التعليمي.:  2جدول
 البدائ:              

 

 العبارات 

 اجملموع أحياان  ال نعم 
 

 % ت % ت % ت % ت

ػلّدد ادلعلم ادلشكلة التعليمية .1
 .                                 اليت سيعرضها على التالميذ

60 50 20 16.66 40 33.33 120 100 

يقّدم ادلعلم مشكالت ترتبط .2
 دبوضوع الدرس وأىدافو.

10 08.33 70 58.33 40 33.33 120 100 

يقّدم ادلعلمادلشكالاتليت تكون يف .3
 مستوى التالميذ وتناسب فهمهم .

70 58.33 40 33.33 10 08.33 120 100 

يقّدم ادلعلم مشكالت ذات صلة .4
 بواقع التلميذ ومن اىتماماتو .

50 41.66 30 25 40 33.33 120 100 

 

أن أغلبية ادلبحوثني وافقوا على عبارات التخطيط للنشاط التعليمي، وىذا ما يتبنّي لنا اجلدول  خاللمن        
م بصياغة األسئلة أو ربديد ادلشكالت التعليمية اليت ده النسب ادلئوية ادلوّضحة يف اجلدول أعاله أين يقوم ادلعلّ تؤكّ 

من معني، ز على تالميذه، مع ربديد األىداف ادلراد ربقيقها )معرفية أو مهارية أو وجدانية( من خالل  سيعرضها
رس وأىدافو، وتكون يف مستوى التالميذ، وتناسب ويشًتط يف ىذه ادلشكالت أن تكون مرتبطة دبوضوع الدّ 

 . منيعلّ فهمهم وتكون ذات صلة بواقع التلميذ ومن اىتماماتو وىذا ما ينساه بعض ادل
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 تسيري النشاط التعليمي.: 3جدول 

 البدائ:                    
 

 العبارات 

 اجملموع أحياان  ال نعم 

 

 % ت % ت % ت % ت

يعمل ادلعلم على هتيئة .1
 غرفة الّصف.

60 50 15 12.50 45 37.50 120 100 

ػلّفز ادلعلم على هتيئة غرفة .2
 الّصف.

80 66.66 11 09.16 29 24.16 120 100 

ينظّم ادلعلم عمل التالميذ .3
سواء كان عمال فرداي أو 

 مجاعيا.

60 50 09 07.50 51 42.50 120 100 

يشّجع التالميذ على .4
عرض حلوذلم دون خوف أو 

 خجل.

75 62.50 05 04.16 40 33.33 120 100 

 

 78.81، % 72.92 ،% 64.03، % 42.85ضح لنا من قراءتنا ذلذا اجلدول أن النسب )يتّ        
تؤكد أن ادلبحوثني قد وافقوا على العبارات ادلوّضحة لتسيري النشاط التعليمي من قبل ادلعّلم، حيث يعمل ( %

ىذا األخري على هتيئة غرفة الّصف، كما يسعى إىل ربفيز التالميذ من خالل طرح ادلشكل يف قالب التشويق 
 أو مجاعيا يتعاون فيو التالميذ على حل ادلشكل . م عملهم سواء كان عمال فرداي واإلاثرة، وينظّ 

ويسرّي ادلعّلم النشاط التعليمي إبجراء مناقشات حول التعّلمات السابقة مع التالميذ وتزويدىم ابلوسائل       
ادلساعدة كادلصادر وادلراجعة والتجارب العلمية، وىذا ما قد افتقرت إليو اسًتاتيجية حل ادلشكالت ادلطّبقة من 
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رف بعض ادلعّلمني، فادلعّلم عليو أن يشّجع التالميذ على عرض حلوذلم دون خوف أو خجل من أن تكون ىذه ط
 خلطأ وتصحيحو احللول خاطئة، فدور ادلعّلم أن يوّضح لتالميذه أن احتمال اخلطأ يف احللول وارد والعربة يف إدراك ا

 ادلراقبة والتوجيو.: 4جدول 

     ئ: البدا                     
 

 العبارات 

 اجملموع أحياان  ال نعم 
 

 % ت % ت % تّّ  % ت

يراقب ادلعلم مراحل تعّلم .1
التالميذ يف كل مرحلة من 

 مراحل حل ادلشكالت. 

89 74.16 02 16.66 29 24.16 120 100 
 

يقّدم للتالميذ ادلساعدة .2
 والتوجيو.

112 93.33 01 00.83 07 05.83 120 100 

 

دوا على عبارات ادلراقبة والتوجيو، أين يراقب ادلعّلم نة يف اجلدول أن ادلبحوثني أكّ ّضح لنا النسب ادلبيّ تو         
ادلشكالت،ويقّدم ذلم ادلساعدة  دىم وىم يقومون بكل مرحلة من مراحل حلّ مراحل تعّلم التالميذ من خالل تفقّ 

ق أىدافا معينة من النهائي، ذلك أن كل مرحلة ربقّ  والتوجيو، فال غلب ترك التالميذ واالنتظار إىل تقييم احلل
 رس .أىداف الدّ 

 تقومي أعمال التالميذ .: 5جدول 

 البدائ:                  
 

 العبارات 

 اجملموع أحياان  ال نعم 

 

 % ت % ت % ت % ت

يعّزز سلوكيات التالميذ اليت .1
أثبتت صالحيتها يف الوصول إىل 

87 72.50 05 04.16 28 23.33 120 100 
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 احلل النهائي. 

يساعد التالميذ على استبعاد .2
 اخلاطئ من احللول.

71 59.16 14 11.66 35 29.16 120 100 

 100 120 41.66 50 08.33 10 50 60 يقّدم تغذية راجعة..3

 
يذ، أن ادلبحوثني وافقوا ة بتقومي أعمال التالمتدّل القراءة األولية للنتائج ادلعروضة يف اجلدول أعاله واخلاصّ        

عمل م أعمال التالميذ، في( على أن ادلعّلم يقوّ %23.33،%29.16 ،%41.66،%72.50وبنسب )
منها من  هائي ويساعدىم على استبعاد اخلاطئز سلوكاهتم اليت أثبتت صالحيتها يف الوصول للحل النّ يعز على ت

أساسا ادلعارف يف شكلها االنعزايل، بل إنّو عملية هتدف ، ابعتبار أن التقومي ال يتناول خالل تقدمي تغذية راجعة
إىل احلكم على مدى ربّكم ادلتعّلم يف كفاءة ما من خالل ذبنيده جملموعة من ادلكتسبات والوصول إىل أجوبة أو 
حل لوضعيات مشكل، فإدماج ادلمارسات التقوؽلية يف ادلسار التعّلمي كمؤشر إلظهار ادلستوى الذي بلغو 

 مون والّصعوابت والثّغرات وابلتايل تعديل عملية التعّلم والعالج .ادلتعلّ 

 :ولىالنتائج العامة للفرضية األ
حول تطبيق اسًتاتيجية حل ادلشكالت يف إطار ادلقاربة  أساتذة اللغة العربيةل دراستنا آلراء من خال       

ة ابلتخطيط للنشاط ق خاصّ يف معظمها، ضلو ما يتعلّ  ابلكفاءات يف التعليم االبتدائي، مّت التوّصل إىل نتائج اغلابية
حة سابقا، ومنو الفرضية قد التعليمي و تسيريه وكذا تقومي أعمال التالميذ، وىذا ما تعكسو النسب ادلئوية ادلوضّ 

مني على ىذا النوع من األسلوب يف التعامل مع ادلشكالت اليت تواجههم مهما كان نوعها، قت، فتدريب ادلعلّ ربقّ 
، ومن مزااي ىذا التعليم: تنمية مهارات التفكري العليا لدى ادلتعلمني، تنمية ييرجع ابلفائدة عليهم من عدة نواح

علم على التنويع يف ادلصادر وادلعلومات القدرة على حل ادلشكالت ومواجهة ادلواقف يف احلياة العملية، وتعويد ادلت
وجعل التقومي عملية ترافق سلتلف األنشطة وسلتلف ، تاب ادلدرسي كمصدر وحيد للمعرفةوعدم االكتفاء ابلك

 مراحل التعّلم، ويقتضي التقومي يف إطار ادلقاربة ابلكفاءات من ادلدّرس:

 زيد تدرغليا يف التعقيد.أن يطلب من ادلتعّلمني القيام أبعمال تسّهل تفاعلهم، وت 
 .أن يدفعهم ابستمرار إىل التفكري يف كيفية إصلازىم لألعمال 
 .أن يربط بني ادلعارف ادلكتسبة واستعماالهتا يف سياقات جديدة متنّوعة 
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ة فالكفاءات ال تقّيم إال عن طريق األداء )أي العمل واالنتاج ادللموس( وعليو ودلزيد من االجرائية يف ادلمارس      
البيداغوجية ادلرتبطة ابلتقومي ينبغي أن يذكر ادلعّلم الظروف اليت غلب أن يظهر فيها السلوك ادلنتظر، ومستوى 

 األداء، ومقاييس التقومي فضال عن ربديده للمّدة الزمنية والوسائل الالزمة.

 حتلي: وتفسري نتائج الفرضية اجلزئية الثانية: - ب
 ازباذ القرار .: 6جدول 

 لبدائ: ا          
 

 العبارات 

 اجملموع أحياان  ال نعم 
 

 % ت % ت % ت % ت

يقّسم التالميذ إىل .1
 رلموعات عمل صغرية.

40 33.33 30 25 50 41.66 120 100 

يوّجو ويراقب عمل .2
 التالميذ.

60 66.66 10 08.33 30 25 120 100 

يعنّي التالميذ يف كل .3
رلموعة وفق ىدف يسعى 

 إىل ربقيقو.

70 58.33 05 04.16 45 37.50 120 100 

يغرّي جلسة التالميذ .4
لتسهيل أداء العمل 

 اجلماعي.

45 37.50 10 08.33 65 54.16 120 100 

يوزّع األدوار بني .5
التالميذ بشكل يسمح 
بتعزيز االعتماد االغلايب 

 بينهم. 

60 50 50 41.66 10 08.33 120 100 
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م يف ارباذ ادلعلّ  وجودة فيو أن نسبة كبرية من ادلبحوثني قد وافقوا على ما يقوم بوح اجلدول وادلعطيات ادليوضّ        
كادلهارات ّرر مىت يستخدم ىذه االسًتاتيجية، كما ػلّدد األىداف التعليمية )م ىو الذي يق، فادلعلّ القرار

، فيعنّي التالميذ ل رلموعةىل ك، ويقّرر أيضا اجملموعات واألفراد الذين ينتمون إاالجتماعية والتحصيل األكادؽلي(
رة الدراسة كتغيري جلسة ،ويعمل أيضا على هتيئة حجإىل ربقيقو يف التعّلم التعاوين يف رلموعة وفق ىدف يسعى

الحم وتسّهل على ، سبنح شعورا ابلتّ فتكون ادلقاعد متقاربة ومتقابلة ،دبا يسمح ذلم ابلتفاعل وجها لوجو، التالميذ
صعب القرارات اليت يتخذىا ، ىذا ويعّد قرار توزيع األدوار بني أفراد اجملموعة من أاجلماعي لعملالتالميذ أداء ا

 ، إذ عليو أن يوزّع األدوار بني التالميذ بشكل يسمح بتعزيز االعتماد االغلايب بينهم . مادلعلّ 

 

 بناء ادلهمّات.: 7جدول 

 البدائ:               
 

 العبارات 

 موعاجمل أحياان  ال نعم 

 

 % ت % ت % ت % ت

يشرح ادلهّمات التعليمية .1
 للتالميذ.

53 44.16 12 10 55 45.83 120 100 

يوّفر الوسائل الالزمة .2
 ألداء ادلهّمات.

87 72.50 01 00.8 32 26.66 120 100 
 

 100 120 09.16 11 38.33 46 52.50 63 ػلّدد معايري النجاح..3

ػلّدد مفاىيم الدرس .4
 ادلارد تعّلمها.اجلديد 

81 67.50 02 01.66 37 30.83 120 100 

يربط ادلفاىيم اجلديدة .5
 واخلربات السابقة.

77 64.16 04 03.33 39 32.56 120 100 
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ده ات يف اسًتاتيجية التعّلم التعاوين، وىذا ما أكّ  لنا النسب ادلعروضة يف اجلدول أعاله أعلية بناء ادلهمّ تبنّي        
ات اليت يكّلف هبا التالميذ، واليت زبدم م يف إعداد ادلهمّ ة من خالل استجاابهتم االغلابية، فدور ادلعلّ أفراد العين

رس ر الوسائل الالزمة لذلك، وػلّدد معايري النجاح، وػلّدد مفاىيم الدّ رس، فيشرح ادلهّمة للتالميذ ويوفّ أىداف الدّ 
 بقة . اموهنا وربطها ابخلربات السّ اجلديد اليت سوف يتعلّ 

ّلم التعاوين، علوك ادلرغوبة وادلالئمة جملموعات التم تعريف التعاون تعريفا إجرائيا بتحديد أظلاط السّ على ادلعلّ        
ات بداية العمل يل سلوكوقد تتنوع ىذه األظلاط من بداية العمل، وأظلاط خاللو، وأظلاط سلوكية عند هنايتو، وتتمثّ 

ًتام التلميذ لزمالئو واالستماع إليهم والتعبري عن رأيو، حهر يف اظات أثناء العمل تييف اذلدوء واالحًتام ، وسلوك
ة بنهاية العمل ىي التقييم ات اخلاصّ يلوكالة يف العمل، كما يفًتض أن تكون السّ وتقّبل نقد الزمالء وادلشاركة الفعّ 

 ادلوضوعي للعمل، وتقّبل النتائج ادلتوّصل إليها وتصحيح األخطاء .

 

 ادلراقبة واالرشاد.:  8ل جدو 

 البدائ:           
 

 العبارات 

 اجملموع أحياان  ال نعم 
 

 % ت % ت % ت % ت

يتفقد ادلعلم سلوكيات .1
التالميذ أثناء العمل 

 والتجوال بني اجملموعات.

81 67.50 03 02.50 36 30 120 100 

يقّدم ادلساعدة ألداء .2
 ادلهام.

77 64.16 06 50 37 30.83 120 100 
 

يذّلل الصعوابت اليت .3
 تواجو أفراد اجملموعة.

84 70 04 03.33 32 26.66 120 100 

يقّدم إجراءات أكثر .4
 فعالية للقيام ابلعمل. 

72 60 09 07.56 39 32.90 120 100 



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(6); June 2019 

 

Route Educational & Social Science Journal 690 

Volume 6(6); June 2019 

 

 

العمل والتجوال  ات التالميذ أثناءيم لسلوكد ادلعلّ ادلبحوثني وافقوا بشكل اغلايب وبنسب مرتفعة على تفقّ إن       
عوابت اليت تواجو أفراد بني اجملموعات، ومالحظة سلوكاهتم وتفاعلهم، وتقدمي ادلساعدة ألداء ادلهام،وتذليل الصّ 

 اجملموعة،وتقدمي إجراءات أكثر فعالية للقيام ابلعمل . 

 

 التقييم والعالج .: 9جدول 
 البدائ:                  
 

 العبارات 

 موعاجمل أحياان  ال نعم 

 

 % ت % ت % ت % ت

غلري اختبار يقّيم فيو .1
ادلهارات ادلستعملة أثناء العمل 

 اجلماعي.

36 30 54 45 30 25 120 100 

غلري مناقشات مع تالميذه .2
دلعاجلة األخطاء اليت وقع فيها 

 البعض.

24 20 76 63.33 20 16.66 120 100 

 

يقّيم العمال يف ضوء .3
 أىداف الدرس.

71 59.16 08 06.66 41 34.16 120 100 

 

ابق نالحظ أن أفراد العينة أجابوا بشكل اغلايب على جانب التقييم والعالج، فعند من قراءتنا للجدول السّ        
م إبجراء اختبار يقّيم فيو ادلهارات ادلستعملة أثناء العمل ة التعاونية، ؽلكن أن يقوم ادلعلّ انتهاء التالميذ من أداء ادلهمّ 

ماعي، وغلري مناقشات مع تالميذه هبدف معاجلة األخطاء اليت وقع فيها البعض من أجل ضمان تعّلم صحيح اجل
 جلميع أفراد اجملموعة . 
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 النتائج العامة للفرضية الثانية:

 حول تطبيق اسًتاتيجية التعّلم التعاوين يف إطار ادلقاربة أستاذة اللغة العربيةل دراستنا آلراء من خال       
ات وازباذ القرار ابلكفاءات يف التعليم االبتدائي، مّت التوّصل إىل نتائج اغلابية يف معظمها، ضلو ما يتعلق ببناء ادلهمّ 

م يهدف من قت، فادلعلّ رضية قد حقّ فسب، ومنو فالوكذا ادلراقبة والتوجيو والتقييم والعالج، وىذا ما تعكسو النّ 
، ويتم ذلك بتقسيم التالميذ إىل تالميذه بعض ادلهارات وادلعلومات إكساب تطبيق اسًتاتيجية التعّلم التعاوين إىل

م، ويلعب ىذا األخري يف ذلك دورا مهما، فهو فهم هبا ادلعلّ رلموعات عمل صغرية تقوم إبصلاز مهام تعّلمية يكلّ 
م ذلك ربّدد أدوار ادلعلّ ادلوّجو وادلراقب الذي يتفقد عمل التالميذ، ويقّيم ىذه األعمال يف ضوء أىداف الدرس، وب

 يف ىذا النوع من التعّلم .  

 

 تحليل وتفسر نتائج الفرضية الجزئية الثالثة: -ج

 

 

 اإلعداد.: 10جدول 

 البدائ:               
 

 العبارات 

 اجملموع أحياان  ال نعم 

 

 % ت % ت % ت % ت

يقوم ادلعلم ابختيار .1
 ادلشروع.

82 68.33 01 00.83 37 30.83 120 100 

ػلّدد ادلعلم ادلطلوب من .2
 إصلاز ادلشروع.

99 82.56 03 02.50 18 15.00 120 100 
 

ؼلّطط ادلشروع من حيث .3
 الزمن والوسائل. 

73 60.83 06 05 41 34.16 120 100 

 100 120 03.33 04 26.66 32 70 84يقّسم العمل على أفراد .4
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 اجملموعة. 

 ػلّدد النتيجة ادلارد الوصول.5
 إليها

77 64.16 05 04.16 38 31.66 120 100 

 

قد أجابوا وإبغلابية على العبارات اخلاصة  أساتذة اللغة العربيةد أن نسبة كبرية من من خالل ىذا اجلدول صل       
ابإلعداد للمشروع، أين يتم فيو اختيار ادلشروع وربديد ادلطلوب، وذلك من خالل طرح األسئلة ماذا طلب مين؟ 

لذي أرغب يف ربقيقو؟ وبذلك يعمل على ربديد ادلوارد واالمكانيات، مث يعمل التلميذ على تنظيم وزبطيط اما 
ق مامل يكن ادلشروع معّد لو مسبقا مراحل العمل، وربديد الزمن الالزم لذلك وتقسيم أفراد اجملموعة، وىذا لن يتحقّ 

 .دا، وكذا انبع من رغبة التالميذ أنفسهموجيّ 

 

 . إلصلازا: 11جدول 

 البدائ:                  
 

 العبارات 

 اجملموع أحياان  ال نعم 

 

 % ت % ت % ت % ت

يطابق بني ادلعل وادلقاييس .1
 واألىداف ادلسّطرة.

81 67.56 01 0.830 38 31.66 120 100 

ػلّمس التالميذ إلصلاز .2
 ادلشروع.

66 55 07 05.83 47 39.16 120 100 

 

ماعي يثّمن العمل اجل.3
 الفوجي. 

63 52.50 40 33.33 17 14.16 120 100 

يدخل األسلوب التجرييب يف .4
 ادلمارسة.

87 72.50 26 21.66 07 05.83 120 100 
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 مة يف اجلدول أن ىناك اختالف بني ما ىو مراد إصلازه يف ادلشروع وبني ما ىو منجز،تظهر النتائج ادلقدّ        
أجابوا بشكل سليب فيما يتعلق إبصلاز ادلشروع، يف ظل غياب بعض الشروط  تذةألساحيث أن نسبة مرتفعة من ا

عو من رغبة التلميذ واختيار ىذا األخري للمشروع ادلراد إصلازه ضمن عمل مجاعي، شلا يؤدي و التطبيقية إلصلازه، كنب
ئلة التالية: ما ىي شليزات ة اإلقبال، ومنو صعوبة يف اإلصلاز، فمن الضروري طرح األسافعية وقلّ إىل اطلفاض الدّ 

العمل الذي سأصلزه؟ ما ىي النتيجة؟ كيف أبلغها؟ ما ىو التعديل؟ ىل عملي مطابق للمقاييس واألىداف 
 ادلسطرة؟  

 

 التقومي .: 12جدول 
 البدائ:           
 

 العبارات 

 اجملموع أحياان  ال نعم 

 

 % ت % ت % ت % ت

يقّوم عمل التالميذ يف .1
 اءات ادلستهدفة.ضوء الكف

83 69.16 33 27.50 04 03.33 120 100 

يقّوم مدى استفادة .2
التالميذ من ادلشروع يف 

 التعّلمات األخرى.

67 55.83 44 36.66 09 07.50 120 100 
 

ػلّدد مواطن الضعف .3
 ويعاجلها.

61 50.83 22 18.33 37 30.83 120 100 

 

ة ابلتقومي، وىذا العبارات اخلاصّ على  جابوا بشكل اغلايبأفراد قد األعروضة أن لية للنتائج ادلتدّل القراءة األوّ        
م يقّوم عمل التالميذ يف ضوء الكفاءات ادلستهدفة، ويكون تقوؽلا نة أعاله، حيث أن ادلعلّ ما تعكسو النسب ادلبيّ 

، عف )النقص(ديد مواطن الضّ تكوينيا، ربّدد من خاللو استفادة التلميذ من ادلشروع يف التعّلمات األخرى، ورب
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للقيام ابلعمل، وتكون ىذه ادلساعدة من خالل: مشاركة  لتالميذ وتشجيعهمل يف مساعدة ام يتمثّ علّ فدور ادل
ادلتعلمني يف اختيارىم للمشروع وتنظيم عملهم وتوجيههم يف البحث عن ادلعلومات واإلمكانيات، وكذا ابتكار 

 .عندهوضعيات تثري التفكري اإلبداعي 

 

 النتائج العامة للفرضية الثالثة:

حول تطبيق اسًتاتيجية إصلاز ادلشروع يف التعليم االبتدائي ويف  أساتذة اللغة العربيةمن خالل دراستنا آلراء        
أين يفتقر ىذا ، صلاز ادلشروعإإطار ادلقاربة ابلكفاءات، مّت التوّصل إىل نتائج اغلابية يف معظمها ماعدا ما ؼلّص 

م وإشراكو يف عملية اختيار ادلشروع ادلراد إصلازه ومراعاة رغباتو يف ذلك، وىذا ما خري إىل االىتمام أكثر ابدلتعلّ األ
قت، فاذلدف من إصلاز ادلشروع تقدمي زلتوى معريف حة سابقا، ومنو الفرضية قد ربقّ تعكسو النسب ادلئوية ادلوضّ 

ّلمي يقوم على مسارات متنوعة تسهم يف تنمية مجلة من جاىز يتعّلق دبادة دراسية معينة، بل ىو فضاء تع
 الكفاءات .

 تحليل وتفسر نتائج الفرضية الجزئية الرابعة: -د

 

 اإلعداد والتمهيد .: 13جدول 

 البدائ:              
 

 العبارات 

 اجملموع أحياان  ال نعم 

 

 % ت % ت % ت % ت

غلعل النص دبختلف .1
شطة أشكالو منطلقا جلميع األن

 اللغوية. 

98 81.66 03 02.50 19 15.83 120 100 

يقرأ ادلعلم النص قراءة .2
 ظلوذجية.

69 57.50 35 29.16 16 13.33 120 100 

 

 100 120 05.83 07 01.66 02 92.50 111غلعل النص ىو األساس .3
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 يف بناء الكفاءات ادلختلفة.
 

ق ابإلعداد والتمهيد يف جاابت االغلابية ألفراد العينة فيما يتعلّ سب ادلئوية اليت تًتجم اإليعرض اجلدول النّ        
م الّنص ادلنطلق يف تقدمي األنشطة اللغوية، والبنية الكربى اليت تظهر فيو  اسًتاتيجية ادلقاربة النصّية، أين غلعل ادلعلّ 

مجيع األنشطة اللغوية، وعليو  كل ادلستوايت الصوتية والًتكيبية والداللية، وىو بذلك يكون احملور الذي تدور حولو
 بريية والكتابية والتحليلية( .فهو األساس يف بناء الكفاءات ادلختلفة )القرائية والتع

 

 التحليل واإلصلاز.: 14جدول 
 البدائ:                 

 

 العبارات 

 ال نعم 

 

 اجملموع أحياان 

 

 % ت % ت % ت % ت

يساعد ادلتعلم على توظيف .1
 لقبلية.مكتسباتو ا

79 65.83 04 03.33 24 20 120 100 

أظلاط النصوص اليت ‘ ينوّ .2
تكون منطلقا دلختلف 

 األنشطة.

103 85.83 07 05.83 10 08.33 120 100 

 

غلعل ادلتعلم يعّلق شفواي أو  .3
 كتابيا عندما يقرأ أو يسمع.

77 64.16 05 04.16 38 31.66 120 100 

يدّرب ادلتعلم على اختصار .4
 الم وحوصلتو.الك

11 06.16 67 55.83 42 35 120 100 

 

بشكل اغلايب حول عبارات زلور  ألساتذةن خالل استجاابت احة يف اجلدول وممن خالل النتائج ادلوضّ           
بطرائق سلتلفة  جانب التعامل مع النصّ  التحليل واالصلاز، وىذا ما تعكسو النسب ادلئوية أعاله، ماعدا ما ؼلصّ 
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م على م على فهم وإدراك ما يطلب منو فعلو، فاسًتاتيجية ادلقاربة النّصية تساعد ادلتعلّ ة وكذا تدريب ادلتعلّ ومتنوع
مني وذلك من خالل تنويع أظلاط ة، وتسمح بتنويع أشكال التعبري اليت تقّدم للمتعلّ يتوظيف مكتسباتو القبل

م على بعض طرائق التعامل مع الّنص يد ادلتعلّ صوص اليت تكون منطلقا دلختلف األنشطة، شلا يستدعي تعو النّ 
مهما كانت بسيطة: كتدوين ادلعلومات حيث يقرأ ويسمع، التعليق شفواي أو كتابيا عندما يقرأ أو يسمع، وصف 

 ما يشاىد من األشياء .... 
 

  احلكم والتقومي.: 15جدول 

 البدائ:               
 

 العبارات 

 اجملموع أحياان  ال نعم 
 

 % ت % ت % ت % ت

غلعل ادلتعلم قادرا على .1
احلكم على قدراتو وامكاانتو 

 اللغوية يف حل ادلشكالت.

63 52.50 39 32.56 18 15 120 100 

غلعل ادلتعلم يكتشف معاين .2
ومدلوالت ادلفردات يف سياقها 

 الطبيعي وبيئتها.

47 39.16 10 08.33 63 52.50 120 100 

 
ة ابحلكم والتقومي قد أجابوا على العبارات اخلاصّ  ساتذةنسبة مرتفعة من األ لية للجدول أنوّ القراءة األ تدلّ       

م قادرا على احلكم على قدراتو وإمكاانتو بشكل إغلايب، وادلالحظ أيضا أن اسًتاتيجية القراءة النّصية ذبعل ادلتعلّ 
ومدلوالت ادلفردات يف سياقها الطبيعي  اللغوية يف حل ادلشكالت اليت يعرضها عليو الّنص )اكتشاف ادلعاين

 وبيئتها احلقيقية ...( .
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 النتائج العامة للفرضية الرابعة:

ويف   توّسطقاربة النّصية يف التعليم ادلحول تطبيق اسًتاتيجية ادل أساتذة اللغة العربيةل دراستنا آلراء من خال      
ابية يف معظمها، ضلو ما يتعلق ابإلعداد والتقومي والتحليل إطار ادلقاربة ابلكفاءات، مّت التوّصل إىل نتائج اغل

قت، فادلقاربة حة سابقا، ومنو الفرضية قد ربقّ واالصلاز واحلكم والتقومي، وىذا ما تعكسو النسب ادلئوية ادلوضّ 
 تابة على أساسفعل القراءة والك حبيث يتمّ ، ياق النّصيماسك بني اجلمل ادلكّونة للّنص والسّ النّصية تعتمد على التّ 

 . ىذه القواعد ويف حركات حلزونية 
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 الخاتمة:

فرضية الصلد أن  ،من كل النتائج ادلتوّصل إليها وبعد التحليل والتعليق على البياانت اجملموعة بواسطة االستبيان 
 تختلف استراتيجية تدريس اللغة العربية في مرحلة التعليم المتوّسط "لبحث العامة ل

بضرورة  توّسطمي التعليم ادلقت )أثبتت(، وىذا راجع إىل اقتناع معلّ قد ربقّ " وبيداغوجيا المقاربة بالكفاءات
، فهناك زلاوالت عديدة يف تعليم الّلغة العربية تطبيق اسًتاتيجيات التدريس وفق بيداغوجيا ادلقاربة ابلكفاءات

ادلعرفة  –م ادلتعلّ  –م مرتبطة بعناصر العملية الًتبوية ) ادلعلّ لتصنيف اسًتاتيجيات التدريس ادلختلفة بناء على أسس 
م زلور العملية التعليمية التعّلمية، وخباصة دريس اليت يكون فيها ادلتعلّ راسة اسًتاتيجيات التّ ( واليت هتمنا يف ىذه الدّ 

دلهارات من اكتساب ادلعارف وام من منطق التعليم إىل منطق التعّلم وسبّكنو تلك اليت تعمل على االنتقال ابدلتعلّ 
اليت تشكل روح ادلقاربة ابلكفاءات واليت أصبحت اختيارا منهجيا اعتمدتو وزارة الًتبية الوطنية يف بناء ، ادلختلفة

 ادلناىج التعليمية دلختلف ادلراحل التعليمية. 

جية حل ادلشكالت، : اسًتاتييى ّسطتو مية دلرحلة التعليم ادلفاالسًتاتيجيات ادلدرجة يف ادلناىج التعلي      
أنشطة بعض دة يف تدريس ، اسًتاتيجية إصلاز ادلشروع إضافة إىل ادلقاربة النّصية ادلعتماسًتاتيجية التعّلم التعاوين

، إىل ادلعّلم. فادلقاربة ابلكفاءات تقتضي ذباوز ادلمارسات البيداغوجية التقليدية ادلتمحورة حول ادلعرفة و اللغة العربية
دبا يقتضيو ذلك من  سرّي س من ملّقن إىل منشط وموّجو ومل دور ادلدرّ ، وربوّ مات حديثة تتمحور حول ادلتعلّ شلارس

لية ىذا ما سعت الدراسة إىل كشفو وإعطاء صورة أوّ و انفتاح على طرائق وتقنيات التنشيط وديناميكية األفواج . 
ومدى موافقتها دلتطلبات ادلتوّسطفي تعليم اللغة العربية طّبقة يف مرحلة التعليم عن سلتلف اسًتاتيجيات التدريس ادل

 .ادلمارسة ادلهنية من جهة وبيداغوجيا ادلقاربة ابلكفاءات من جهة أخرى

ساهتا الًتبوية خاّصة ادلتوّسطات إىل اغلاد دبا أن الّنظم الًتبوية يف ديناميكية مستمرّة تسعى من خالل مؤسّ       
ئة االجتماعية، أي تلك اليت تنطّبق وطموحات اجملتمع واألّمة، ىذه احلركية سبّس كّل الّسبل األكثر تالؤما للتنش

الفاعلني يف ادلؤسسة التعليمية وعلى رأسهم ادلعّلمني الذين يتوّلون إعداد األجيال إعدادا جيدا بفضل ما يؤّدونو 
ديد يف مناىجها وفق ما سبليو الظروف من مهام. يف ىذا التوّجو عملت ادلدرسة اجلزائرية منذ االستقالل على التج

االجتماعية واالقتصادية و السياسية وكذا التطّورات احلاصلة يف قطاع الًتبية والتعليم على ادلستوى العادلي، ذلذا  
كان االصالح الًتبوي األخري والذي عمدت من خاللو وزارة الًتبية الوطنية على ذبديد مناىج التعليم فتغرّيت 

 فمنحت بذلك مهام أخرى للمعّلمني. س ومقاصد وغاايت ادلدرسة،طرائق التدري
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إّن اللغة العربية ىي سند احلياة الذىنية فبها يعرّب ادلتعّلم عن أحاسيسو وأفكاره، وهبا يتواصل مع الغري ليثري       
عدية يف رلال اللغة زاده الفكري والوجداين وادلعريف، ومن مّث فإن مدارس التعليم ادلتوّسط تضطلع دبنح تربية قا

 العربية لتحقيق مجلة من األىداف األساسية أعلها: 

سبكني ادلتعّلمني من التحّكم يف القدرة على القراءة ادليّسرة والتعبري والتواصل مع غريىم مشافهة وربريرا دبا  -
 يناسب الوضع وادلستوى.

 رلاالت التعّلم ادلختلفة.تبعا لتدرّج تزويدىم برصيد لغوي فصيح حلياهتم ادلدرسّية واجملتمعّية ويتوّسع  -
سبكينهم من رلموعة من القواعد الّلغوية والبنيات األسلوبية والًتكيبية يف حدود مستواىم الّدراسي حبيث  -

 يكونوا قادرين على استعماذلا بشكل صحيح يف سلتلف األنشطة التعلمية التعّلمية ادلكتوبة منها والّشفوية.
للعمل والتبادل وسبكينهم بواسطتها من تلّقي ادلعارف واكتساب سلتلف التعّلمات  تزويد ادلتعّلمني أبداة -

 ادلدرجة يف األنشطة التعليمية التعّلمية وتتيح فرص التكّيف والتجاوب مع احمليط.
تنمية بعض القيم األخالقية والوطنية واالنسانية من خالل تعّلم اللغة الربية وتوظيفها حبيث تتأّصل يف  -

 الوطنية وتتمّثل يف سلوكهم. شخصيتهم
اكتساب ادلتعّلمني دلنهجيات التفكري وادلالحظة وادلقارنة واالستدالل وتنظيم العمل وضبط الوقت من  -

 خالل االصلازات الكتابية والبحوث اخلارجية اليت يكّلفون إبصلازىا والتدريب على شلارستها.
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