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د

 شكر وتقدير

كر والتقدير إىل الدكتورة / أمل حممود علي املشرفة على رساليت حيث وجدت منها  أتقدم خبالص الش
كل عون ومساعدة  فدوما كان النصح واإلرشاد دون ملل أو ضيق جزاها هللا خريًا كثريًا على ما 
بذلت من جهد ووقت حىت خترج رساليت هبذا الشكل . لذا وجب هذا الشكر فمن ال يشكر الناس 

أدعو هللا أن جيعل هذا العمل يف ميزان حسناتكم د/ أمل وأن يبارك لكم يف أوالدكم ال يشكر هللا 
 وأعمالكم وأن يزيدكم علما ورفعة كل الشكر والتقدير والعرفان . 

ملا وجدته منها من رعاية وعناية طوال فرتة إعداد  قطب  كل الشكر والتقدير لسعادة الدكتورة إميان
مقوم وموجه فلسعادهتا مين كل الشكر والتقدير وجزاها هللا عين خري الرسالة فكانت سعادهتا خري 

 اجلزاء . 

 :السادة األفاضل خالص شكري وتقدير للجنة املناقشة 

 األستاذ املشارك الدكتور / أمحد علي عبد العاطي .

 األستاذ الدكتور / علي سعد علي جاب هللا . 

 قطب  األستاذ املشارك الدكتورة  / إميان حممد مربوك

 األستاذ املشارك الدكتورة / رقية فنحي إمساعيل 

العزيزين على ما تعلمته منهما من حب اجلد واملثابرة والعمل الدؤوب وما  والشكر أوال وأخريا لوالدي  
قدما يل طوال حيايت من بذل وعطاء فلهما مين كل الشكر والتقدير والعرفان جزامها هللا عين خري 

 اجلزاء 

  



 

ذ

 إهداء  

نت ا أستطيع أن أوفيها حقها مهما قلت فك اليت سهرت الليايل من أجلي ولن احلنون أمي إىل 
أسأل هللا أن يبارك يل فيها وميتعها ابلصحة هذا العمل  اخري األم وخري املعني لذا أهدي هل

افية أهدي والعافية وأن يتقبل منها تربيتها ورعايتها يل ،وأليب الغايل حفظه هللا ومتعه ابلصحة والع
ولزوجيت  اليت طاملا وقفت جبواري له هذا العمل  وألم زوجيت احلبيبة الغالية أهديها هذا العمل 

فدائًما هي خري معني يل بعد هللا سبحانه وتعاىل ما أجد من الكلمات ما توفيها قدرها لذا 
بنايت قرة العني ومهجة هللا عين  خري اجلزاء ولُكن   هاشريكيت فيه جزاهي أهدي إليها هذا العمل ف

الفؤاد أهدي لُكن  هذا اجلهد فأننت شريكايت أيًضا يف هذا العمل كم قدمنت يل من دعم 
 ومساعدة ودعاء .

  



 

ر

 ملخص 

إن  منهج لغيت املطور احلايل اخلاص بتالميذ الصف األول االبتدائي ابململكة العربية السعودية قد 
ريات عن املنهج السابق منها ما أعجب به البعض ومنها ما حدثت به بعض التطورات والتغ

أشار إليه البعض على أنه مل يضف شيًئا وهناك أيًضا من وجه إليه انتقادات يف أنه أمهل مهارايت 
القراءة )اهلجائية( والكتابة . من هنا كان موضوع الدراسة احلالية وهي تقومي منهج اللغة العربية 

ابململكة العربية السعودية يف ضوء األهداف املنشودة دراسة حتليلية للصف األول االبتدائي 
حتديد مدى مراعاة أهداف  :الدراسةأهداف ولدراسيت جمموعة من األهداف هي : ، تقوميية

مدى مراعاة   .التعرف علىمنهج اللغة العربية املطور للصف األول االبتدائي لألهداف املنشودة 
نشودة ملنهج اللغة العربية املطور للصف األول االبتدائي ابململكة لألهداف امل حمتوى  املنهج

مة طرق التدريس املستخدمة يف حتقيق األهداف املنشودة ءمدى مال معرفةالعربية السعودية . 
مدى الوسائط التقنية املناسبة لتحقيق األهداف املنشودة للمنهج . حتديد  تعنيللمنهج . 

يف دراسيت  وقد استخدمت  . قيق األهداف املنشودة للمنهجمة أساليب التقومي يف حتءمال
بتحديد األهداف املعلنة من الوزارة مث حتديد قائمة ابألهداف مت ق.  الوصفي التحليلياملنهج 

بطاقة مالحظة ( وذلك للتوصل  –أدوات متنوعة ) استمارة حتليل حمتوى  تاملنشودة واستخدم
كما مت   ،ق األهداف املنشودة وما نسبة حتقق كل هدفإىل مدى مراعاة املنهج احلايل لتحقي

 على حتقيق األهداف املنشودة أو مراعاهتا لذلك .  هتاقدر تقومي ابقي عناصر املنهج وحتديد مدى 
 بنسبة حتقق  قدأن األهداف اليت مت حتديدها منها ما وتوصلت إىل جمموعة من النتائج أمهها 

وهناك أهداف كان    34.48نها ما حتقق بنسبة وم 17.24 ومنها ما حتقق بنسبة 32.76
كل كتاب من مكوانت احملتوى حتليل  يف ، وظهر  جيب أن تكون موجودة أغفلها املنهج أصال

حيتاج املعلمون استخدام التنوع يف ،  يف حتقيق األهداف املنشودة منه بالكته قصور هذ
ومتنوعة لتحقيق األهداف استخدام طرق التدريس واستخدام وسائط تقنية ووسائل حديثة 

 املنشودة من املنهج وحيتاج للمنهج ألساليب تقومي أخرى لتحقيق األهداف املنشودة منه . 

 
 



 

ز

ABSTRAC 

 

The curriculum of the language of the current developer of the first grade students in the 

Kingdom of Saudi Arabia has occurred by some of the developments and changes from the 

previous approach, including what was expressed by some, including what some pointed out 

that he did not add anything and there is also criticized him that he neglected the skills of 

reading ) And writing. The objectives of the study were to determine the extent to which the 

objectives of the Arabic language curriculum developed for the first grade of the primary 

objectives were met. The extent to which the contents of the syllabus are considered to be the 

objectives of the Arabic language curriculum developed for the first grade in the Kingdom of 

Saudi Arabia. To determine the appropriateness of teaching methods used to achieve the 

objectives of the curriculum. Identify the appropriate technical media to achieve the desired 

objectives of the curriculum. Determine the appropriateness of evaluation methods in 

achieving the objectives of the curriculum. In my studies I used the descriptive analytical 

method. You have identified the stated objectives of the ministry and then set a list of the 

desired objectives and used various tools (content analysis form - note card) to determine the 

extent to which the current curriculum is considered to achieve the desired goals and the 

percentage of achievement of each goal. Desired or observed. And reached a set of results, the 

most important of which are the objectives that have been identified, which have been 

achieved by 32.76, including the achievement of 17.24, including the achievement of 34.48 

There are goals that should have been absent by the curriculum originally, and appeared in the 

analysis of each of the components of the content of the shortcomings of these books To 

achieve the desired objectives, teachers need to use diversity in the use of teaching methods 

and the use of technical means and modern and diverse means to achieve the desired 

objectives of the curriculum and needs the curriculum of other methods of evaluation to 

achieve the desired goals .  
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 ح االجنليزية  ابللغة إقرار 
 خ الطبع حبقوق إقرار 

 د وتقدير شكر
 ذ إهداء

 ر  العربية ابللغة الرسالة ملخص
 ز اإلجنليزية ابللغة الرسالة خصمل

 س ، ش ، ص الفهرس 
 5:  1   مقدمة الدراسة 

 7: 6 مشكلة الدراسة وأسئلتها 
 7  أهداف الدراسة 

 8: 7 ( األمهية التطبيقية –النظرية أمهية الدراسة ) األمهية 
 10: 9 حتديد مصطلحات الدراسة     
 12:  11 يكل الدراسة  ه 

 14:  13 الفصل الثاين ) مقدمة الفصل الثاين ( 
 52: 14 احملور األول ) املناهج وأمهية إعدادها (

 75:  52 احملور الثاين ) التقومي وأمهيته (    
 94:  76 احملور الثالث ) األهداف املنشودة من تعليم اللغة العربية ألطفال الصف األول



 

ش

 االبتدائي وخصائصهم اللغوية والنفسية واجلسمية واالجتماعية و العقلية (
 114:  95 الدراسات السابقة

 117: 115 مقدمة الفصل الثالث  ( –الفصل الثالث ) منهجية الدراسة 
 117 احملور األول 

 121:117   (املنشودة الصورة األولية لقائمة األهداف  ) الثايناحملور 
 125: 122 احملور الثاين ) الصورة النهائية لقائمة األهداف املنشودة (

 130:125 الصورة األولية الستمارة حتليل احملتوى 
 140: 130 الصورة النهائية الستمارة حتليل احملتوى 

 141 حتليل استمارة التجليل )حتقق األهداف ( 
 142:  141 يل استمارة التجليل )حتليل حمتوى املنهج    (حتل

احملور الثالث ) تقومي أساليب التدريس والوسائط التقنية ابستخدام بطاقة 
 مالحظة ( ) الصورة األولية لبطاقة املالحظة (

142 :150 

 159: 150 لبطاقة املالحظة ( النهائية) الصورة 
 160 )  مقدمة الفصل الرابع ( –دراسة ومناقشتهانتائج ال–الفصل الرابع 

 167: 161 أوال :  كيف راعى املنهج احلايل حتقيق األهداف املنشودة ؟
اثنيا : ما مدى مراعاة حمتوى املنهج لألهداف املنشودة ملنهج اللغة العربية املطور 

 للصف األول االبتدائي ابململكة العربية السعودية ؟ 
167 :171 

اثلثا : ما مدى مراعاة طرق التدريس املستخدمة لألهداف املنشودة ملنهج اللغة  
   العربية املطور للصف األول االبتدائي ابململكة العربية السعودية ؟

172 :173 

رابعا : ما مدى مراعاة الوسائل والوسائط لتحقيق  األهداف املنشودة ملنهج  
 ول االبتدائي ابململكة العربية السعودية ؟اللغة العربية املطور للصف األ

174 :175 

 182: 175 خامسا : التقومي 
مقدمة الفصل  –) التوصيات واالقرتاحات ( خامتة الدراسةالفصل اخلامس 

 اخلامس 
183 

 200: 184 التوصيات



 

ص

 201 االقرتاحات
 204: 202 املراجع و املصادر  

 209: 205 ورة األولية لقائمة األهداف ( )الص 1ملحق رقم 
 214: 210 ) الصورة النهائية لقائمة األهداف (  2ملحق رقم 
 219: 215   ) الصورة األولية الستمارة حتليل احملتوى ( 3ملحق رقم 

 224: 220  4رقم ملحق  (الصورة النهائية الستمارة حتليل احملتوى ( 
 232: 225 5 رقم ملحق  (بطاقة املالحظة (الصورة األولية ل
 242: 233   ) الصورة النهائية لبطاقة املالحظة ( 6رقم ملحق               

 244: 243   ) قائمة احملكمني ( 7 رقم ملحق
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 الفصل األول                                    

 مقدمة الدراسة                                  

كل يف شكل موجز كيف ىذا الفصل سيتم عرض ٦بموعة من النقاط الٍب تعرب عن الدراسة  
مشكلة الدراسة يف ىذا الفصل سيكوف ا٢بديث عن : مقدمة الدراسة ، إف  كمبسط حيث

منهج ( ،  األٮبية التطبيقية ،  األٮبية النظرية)  أٮبية الدراسة،   أىداؼ الدراسة، كأسئلتها  
ما  ىو توضيح والهدف من ىذا الفصلىيكل الدراسة .   ،  حات الدراسةمصطل،   الدراسة

تدكر حولو الرسالة كما تصبو إليو من خالؿ عرض ا٤بشكلة كاألسئلة الٍب ٯبب اإلجابة عليها 
 منهج اللغة العربية ٔفالدراسة بشكل كبّب يف تقو  ىذه د ا٥بدؼ من الدراسة كتوضيح أٮبيةلتحدي

للصف األكؿ با٤بملكة العربية السعودية كمن مث ٙبديد حدكد ىذه الدراسة سواء الزمانية أك 
ا٤بكانية كٙبديد مصطلحات الدراسة الٍب ترد يف عنواف ىذه الدراسة كتوضيح إجراءات الدراسة 

 كأدكاهتا كذكر ىيكل الدراسة ككل . 
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مع تزكيده  ميسرة للغتو األكُف اللغة العربية بطريقة صحيحة كسهلة ك إف تعلم طفل الصف األكؿ 
حد لو إُف و تساعده  يف بناء شخصيتو  ك كص ك ا٤بهارات  ا٢بياتية ٗبجموعة من القيم األخالقية 

   ٲبكنو من ٙبقيق األىداؼ ا٤بنشودة .

الوسػػػائل كالوسػػػائط  -–طػػػرؽ التػػػدريس  –احملتػػػول  -عناصػػػر عػػػدة ىػػػي األىػػػداؼ ك٤بػػػا كػػػاف للمػػػنهج 
 الػػٍب ىػػي العناصػػر ىػػذه ألف ٥بػػا يتعػػرض أف ا٤بقدمػػة يف الػػدارس علػػى الزمػػا كػػاف . التقػػؤف(  –التقنيػػة 
 ذلػػك يكػػوف ا٤برجػػو النحػػو علػػى كتطبيقهػػا العناصػػر ٥بػػذه مػػنهج أم مراعػػاة كمػػدل ا٤بػػنهج منهػػا يتكػػوف
 ٝبيػع أف كمعلػـو ا٤بنشػودة األىػداؼ ٙبقػق ٗبػدل هتتم الدراسة ألف كأيضا ا٤بنهج ىذا ٪باح على عالمة

 . مطلبا ا٤بقدمة ىذه يف ذكرىا كاف لذا متداخلة العناصر

معرفة األىداؼ كٙبديدىا من األمور بالغة  دالعنصر األكؿ كىو األىداؼ : كيف ٦باؿ الَببية تع
األٮبية كالعمل الَببوم أك العملية التعليمية يف شٌب مستوياهتا كمداخلها يف أمس ا٢باجة إُف 
كضوح األىداؼ ا٤بنشود ٙبقيقها فبقدر كضوحها تكوف ا١بودة يف العمل الَببوم .لقد اىتم 

 ( ٔ) .ّبا ا٤بربوف كعلماء الَببية بوضوح األىداؼ اىتماما كب

لدراسة الربنامج أك ا٤بنهج ك٩با ال شك فيو أف ٙبديد األىداؼ الَببوية يعترب نقطة االنطالؽ 
.كقد يرجع عدـ ٙبقيق ا٤بنهج أك الربنامج التعليمي لألىداؼ ا٤برسومة لو إُف عدـ ٙبديد ىذه 
األىداؼ ٙبديدا دقيقا ككاضحا ٩با يصعب معو اختيار ا٣بربات الَببوية ا٤بناسبة كالطرؽ كالوسائل 

 ( ٕ)ة عملية . الالزمة لَبٝبة ىذه ا٣بربات أك ا٤بواقف التعليمية يف صور 

كٲبكن تعريف األىداؼ التعليمية على أهنا التغّبات السلوكية أك نواتج التعلم الٍب يسعى ا٤بعلم 
يف تالميذه يف الوقت ا٤بخصص للتدريس ، كأما األىداؼ الَببوية فهي ا٤بقاصد أك إُف إحداثها 

 ( ٖ )الغايات طويلة األمد .

                                                           

 ٓٓٔص  ،   ٔط  المعاصرة المناىج       رجب ، ،أٞبد االكلزة ،   ،طو ،فوزم ( إبراىيم ٔ)  
 ٘ٓٔص  ا٤برجع السابق  (  ٕ)  

     ٕٙ  ،     ص ٕ ط،  المناىج الدراسية بين النظرية والتطبيق،   سن شحاتو ح(  ٖ  (
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ىداؼ التعليمية يف العمل الَببوم الناجح كا٤بقصود ، إف معظم الَببويْب يتفقوف على أٮبية األ
للقياس كا٤بالحظة غّب أهنم يشَبطوف يف صياغة ىذه األىداؼ اف تكوف كاضحة ٧بددة قابلة 

ىداؼ لنفسو ،كتصبح األ .كيركف أف ٙبديد األىداؼ أمر ضركرم حٌب يصبح ا٤بتعلم مقومًّا 
أ٪بز من أىداؼ كما أهنا تساعد على ٙبقيق ٧بكا ٰبكم بو على مدل تفدـ ا٤بتعلم كمدل ما 

 كا٤بقصودة ا٤بعلنة األىداؼ ٙبقيق ٫بو توجو كا٤بتعلم ا٤بعلم تعلم أفضل ؛ حيث إف جهود
 ٙبديدىا    سبق الٍب األىداؼ ٙبقيق مدل ،يراعي كدقيق موضوعي تقؤف ٙبقيق على ،كتساعد

(ٔ )  

من العناصر الٍب تكوف ىو العنصر الثآف ٧بتول ا٤بنهج  العنصر الثآف  من عناصر ا٤بنهج :
منظومة ا٤بنهج الدراسي ٗبفهومو ا٢بديث حيث تسبقو األىداؼ التعليمية كتليو طرائق التدريس 
كالوسائط التعليمية كاألنشطة ا٤بدرسية مث التقؤف ، كالعالقة بْب كل عنصر من ىذه العناصر 

 ( ٕ)خر كيتأثر بو .عالقة دائرية ال خطية ، ٕبيث يؤثر كل عنصر يف اآل

ك٧بتول ا٤بنهج ىو األفكار كالعناصر األساسية ، أك ا٤بدركات كا٤بفاىيم الرئيسية ا٤براد أف يعلمها 
؛ التلميذ يف كل صف من صفوؼ ا٤برحلة التعليمية ، كاحملتول ىو كسيلة ٙبقيق أىداؼ ا٤بنهج 

مة من فهم ا٤بطلوب تدريسو كلذلك ٯبب أف يصاغ احملتول بطريقة كاضحة ، ٛبكن ا٤بعلم / ا٤بعل
 ( ٖ) بالضبط دكف لبس أك ٚبمْب  

تار على أساس النواتج الٍب ثبتت قيمتها العلمية ، عند اختيار ٧بتول ا٤بنهج البد من أف ٱبُ ك 
أم أف احملتول البد أف يكوف صا٢با كعلى أساس ارتباط ىذا احملتول با٢بياة العامة للمتعلمْب 

عن ا٣بياؿ ، فا٤بعلومات الٍب يكتسبها التلميذ  اكاقعيا كبعيدن  لالستعماؿ كاف يكوف احملتول
  (ٗ)ستحقق ىدفا معينا ىذا ا٥بدؼ ٱبدـ حاجات معينة يف ا٢بياة اليومية .

                                                           

    ٔٙ  ،     ص ٕ ط، المناىج الدراسية بين النظرية والتطبيق ،   حسن شحاتو   ( ٔ)  
 ٘ٚ  ، ص ٕ ط،  المناىج الدراسية بين النظرية والتطبيق،   سن شحاتو ح  (  ٕ) 
اتجاىات حديثة في المناىج وطرق التدريس   التطبيقات في مجال التربية األسرية )االقتصاد كوجك حسْب كوثر .   (  ٖ) 

 ٕ٘ص    ، ٖطالمنزلي (
 ٜٗٔ ،ٛٗٔص ،   ٔط  المعاصرة المناىج    ،    رجب ، ،أٞبد االكلزة ،     ،طو ،فوزم إبراىيم( ٗ) 



 

  4  
 

كالعنصر الثالث من عناصر ا٤بنهج ىو طرائق التدريس ا٤بستخدمة يف العملية التعليمية كيرل 
تحقيق األداءات الٍب يستخدمها ا٤بعلم لالدكتور حسن شحاتة أف طريقة التدريس ىي ٦بموع 

  ( ٔ)سلوؾ متوقع لدل ا٤بتعلمْب 

كىناؾ عدة شركط ينبغي اف تتوافر يف طرؽ التدريس كي ٙبقق الغرض منها ، كأىم ىذه الشركط 
استثارة دكافع ا٤بتعلمْب إُف التعلم ،كالبناء على ما لديهم من حصيلة سابقة ، كإتاحة الفرصة ٥بم 

 ( ٕ) السلوؾ ا٤بطلوب تعلمو ، كإشعارىم بإشباع الدكافع الٍب دفعتهم للتعلم .٤بمارسة 

توجد عالقة كطيدة بْب الطريقة ك٧بتول ا٤بنهج ؛ كذلك ألف الطريقة ىي الوسيلة الٍب هبا تتحقق  
األىداؼ للمنهج أك للدرس الواحد عن طريق ٧بتول ا٤بادة التعليمية . كٚبتلف الطريقة من منهج 

قا ألسلوب تنظيمو كالفكر السائد الذم يسانده ، كما ٚبتلف أيضا باختالؼ مستول آلخر كف
 ( ٖ). ا٤بادة الدراسية 

 كتعد الوسائل كالوسائط التعليمية العنصر الرابع من عناصر ا٤بنهج، ك تعترب الوسائل التعليمية
   بطبيعتها مشوقة ؛ كذلك ألف ا٤بادة التعليمية تقدـ من خال٥با بأسلوب جديد ٱبتلف عن 
الطريقة اللفظية التقليدية الٍب تعتمد غالبا على اإللقاء ا١بيد ، إال أف ىذه القدرة قد ال تكوف 

 ( ٗ) لل . متوفرة لدل ا١بميع بل أف االستمرار يف اإللقاء حٌب كلو كاف جيدا أمر يثّب الضيق كا٤ب

كتتصف الوسائل التعليمية بأهنا تقدـ للتالميذ خربات حية كقوية التأثّب ، ٩با يبقي على أثر ما 
تقليل من احتماؿ نسيانو ؛ فالتعلم عن طريق فحص النماذج اليتعلمو التالميذ كبالتاِف إُف 

، يكوف أبقى أثرا بصفة عامة عن كثّب من األمور كالعينات كاألشياء كاألجهزة كالتعامل معها 
 ( ٘)ا٤بتعلقة باأللفاظ . 

                                                           

    ٜ٘ ص،  ٕ ط،  المناىج الدراسية بين النظرية والتطبيق،   سن شحاتو ح(   ٔ) 
    ٜ٘ ص ،      رجع السابق ا٤ب( ٕ) 
 ٙٙٔ، ص  ٔط  المعاصرة المناىج    ،    رجب ، ،أٞبد االكلزة ،   ،طو ،فوزم إبراىيم(   ٖ) 
 ٜٙٔص ا٤برجع السابق (   ٗ) 
 ٓٚٔ،ٜٙٔص  ٔط  المعاصرة المناىج    ،    رجب ، ،أٞبد االكلزة ،   ،طو ،فوزم إبراىيم(   ٘) 
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كتعمل الوسائل التعليمية يف تكامل مع طرؽ التدريس يف معا١بة ٧بتول ا٤بنهج كذلك ٤با ٥با من 
أٮبية كربل يف إثراء العملية التعليمية ؛ إذ أهنا تسهم يف إثارة عقل ا٤بتعلم ، ٩با يساعد على 

لعملية الشرح كالَبكيز عند االستيعاب فالوسائل السمعية كالبصرية تثّب النشاط العقلي االنتباه 
  ( ٔ)للمتعلم ألهنا مثّبة لالىتماـ .

كالتقؤف ىو العملية الٍب يقـو هبا الفرد أك ا١بماعة العنصر ا٣بامس من عناصر ا٤بنهج التقؤف 
٤بعرفة مدل النجاح أك الفشل يف ٙبقيق األىداؼ العامة الٍب يتضمنها ا٤بنهج ، ككذلك نقاط 

  ( ٕ)القوة أك الضعف بو حٌب ٲبكن ٙبقيق األىداؼ الَببوية بأحسن صورة ٩بكنة . 

للمنهج ا٤بدرسي فعملية التشخيص تظهر فالتقؤف ىو عبارة عن عملية تشخيص كعالج ككقاية 
يف ٙبديد نواحي القوة كالضعف يف ا٤بنهج ك٧باكلة التعرؼ على أسباهبا ، كالعالج يتضح يف 
اقَباح ا٢بلوؿ ا٤بناسبة للتغلب على نواحي الضعف كاالستفادة من نواحي القوة فيو ، كالوقاية 

  ( ٖ)تتمثل يف العمل على تدارؾ األخطاء .

الوسائط –األنشطة  –احملتول  –ة بْب التقؤف كعناصر ا٤بنهج األخرل )األىداؼ ليست العالق
التعليمية كطرؽ التدريس ( عالقة خطية ، أم أف التقؤف ليس ىو العنصر األخّب من عناصر 

ٗبعُب اف التقؤف يؤثر يف ا٤بنهج . ذلك أف عالقة التقؤف بعناصر ا٤بنهج األخرل عالقة دائرية ؛ 
 ٝبيع عناصر ا٤بنهج كيتأثر هبا ، فالتقؤف يقـو بوظيفة )التغذية الراجعة ( فهو يتجاكز حدكد اٚباذ 
قرار ما بالنجاح اك الفشل إُف تسجيل مقدار ما يتحقق من األىداؼ الَببوية ؛أم التغّبات الٍب 

 (ٗ)تطرأ على سلوؾ الطالب بالفعل . 

تغّبات الٍب ستدكر حو٥با الدراسة يف أثناء نقد كٙبليل منهج لغٍب للصف كانت ىذه ىي ا٤ب  
 لعربية السعودية .              ة اكاألكؿ االبتدائي يف ا٤بمل

                                                           

 ٓٚٔص  ٔط  ا٤بعاصرة ا٤بناىج    ،    رجب ، ،أٞبد االكلزة ،   ،طو ،فوزم إبراىيم(   ٔ) 
 ٖٕص،    ٔط  – التقويم التربويصابر حسْب ملكة  (  ٕ) 
 ٖٕص  ، ا٤برجع السابق  (   ٖ) 
   ٕ٘ٓص  ،   ٕ ط،  المناىج الدراسية بين النظرية والتطبيق،   سن شحاتو ح(   ٗ) 
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 :  وأسئلتها  الدراسةمشكلة 

 ٫بػدد مصػادر اإلحسػاس با٤بشػكلة كىػي مػا ٤بسػتو أثنػاء تنفيػذم للمػنهج تأسيسنا على ما سبق
كمعلػػم للصػػف األكؿ با٤بملكػػة العربيػػة السػػعودية ٤بػػدة أحػػد    تحيػػث عملػػ ٤بػػدة سػػت سػػنوات

كحيػث إف  ؛ ثالثة أعواـعشر عاما كمشرؼ تربوم مقيم لإلشراؼ على الصفوؼ األكلية ٤بدة 
فأنػػػا أقػػػـو بتدريسػػػو منػػػذ إقػػػراره تقريبػػػا سػػػنوات  سػػػتىػػػذا ا٤بػػػنهج حػػػل ٧بػػػل مػػػنهج سػػػابق منػػػذ 

الوسػائل  -–طرؽ التػدريس  –احملتول  -األىداؼ بعض عناصر ا٤بنهج ) الحظت قصورا يفك 
كَف ٪بػػد بعػػض الدراسػػات الػػٍب تظهػػر قصػػورا أك تقوٲبػػا ٥بػػذا ا٤بػػنهج ( التقػػؤف –الوسػػائط التقنيػػة ك 

لكػػن علػػى مسػػتول اإلدارات التعليميػػة كا٤بػػدارس ا٤بتنوعػػة ) حكوميػػة ، أىليػػة ( ظهػػرت بعػػض 
ة فعػػػال لبعضػػػها لكػػػن بقػػػي مػػػا اآلراء كاألفكػػػار الػػػٍب تنػػػادم بػػػبعض التعػػػديالت كاسػػػتجابة الػػػوزار 

 ىذه  تناكلتو يف دراسٍب

طــــرق  –المحتــــو   –المــــنهج يشــــتمل علــــى خمســــة عناصــــر أساســــية )األىــــداف   إنوحيــــث 
في   وبناء على ذلك تتحدد مشكلة الدراسة التقويم (   -الوسائط التقنية الوسائل و  –التدريس 

كون المنهج الحالي راعـى األىـداف المنشـودة والمسـها حققهـا ومـا نسـبة ىـذا التحقـق ويتضـ  
  :التالياإلجابة عن السؤال الرئيس أكثر في  ذلك

يف ا٤بملكػػػة العربيػػػة السػػػعودية  االبتػػػدائي  مػػػا مػػػدل مراعػػػاة مػػػنهج اللغػػػة العربيػػػة يف الصػػػف األكؿ
 لألىداؼ ا٤بنشودة ؟ 

 : ىي ك  التالية فرعيةالسئلة الرئيس ٦بموعة من األكيتفرع عن السؤاؿ 

األىػػداؼ ا٤بنشػػودة مػػن مػػنهج اللغػػة العربيػػة ا٤بطػػور للصػػف األكؿ االبتػػدائي با٤بملكػػة مػػا  ٔس
 العربية السعودية ؟ 

لألىػػداؼ ا٤بنشػػودة ٤بػػنهج اللغػػة العربيػػة ا٤بطػػور للصػػف   ا٤بػػنهج  ٧بتػػول  مػػا مػػدل مراعػػاة  ٕس 
  األكؿ االبتدائي با٤بملكة العربية السعودية ؟

 مة طرؽ التدريس ا٤بستخدمة يف ٙبقيق األىداؼ ا٤بنشودة للمنهج ؟ ءما مدل مال ٖس
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 األىداؼ ا٤بنشودة للمنهج ؟  ٤بستخدمة يف ٙبقيق لتقنية ااالوسائط الوسائل ك مة ءمدل مالما  ٗس

  ؟يف ٙبقيق األىداؼ ا٤بنشودة للمنهج لتقؤف مة أساليب اءمدل مالما    5س

  :الدراسة داف ىأ

 مدل مراعاة أىداؼ منهج اللغة العربية ا٤بطور للصف األكؿ االبتدائي لألىداؼ ٙبديد 
 ا٤بنشودة 

 مدل مراعاة  ٧بتول  ا٤بنهج   لألىداؼ ا٤بنشودة ٤بنهج اللغة العربية ا٤بطور  التعرؼ على
 .للصف األكؿ االبتدائي با٤بملكة العربية السعودية 

 مة طرؽ التدريس ا٤بستخدمة يف ٙبقيق األىداؼ ا٤بنشودة للمنهج ءمدل مال معرفة. 
 الوسائط التقنية ا٤بناسبة لتحقيق األىداؼ ا٤بنشودة للمنهج  تعْب. 
  مة أساليب التقؤف يف ٙبقيق األىداؼ ا٤بنشودة للمنهجءمدل مالٙبديد . 

 :الدراسة ىمية أ

٤با كانت عملية التقؤف مقـو أساسي من مقومات العملية التعليمية الٍب تساعد على الوقوؼ 
على فاعلية العملية التعليمية كىو أيضا من يقـو بإصدار األحكاـ كٙبديد نقاط القوة كالضعف 

 كالٍب ٫بددىا أكثر الدراسة كتقدير القيمة كالكمية لشيء ما بعناية كحرص من ىنا جاءت أٮبية 
 فيما يلي : 

 ٮبية النظرية :كال: األأ

  تقؤف منهج اللغة العربية للصف األكؿ االبتدائي ٮبية أيف  ة ا٢بالي الدراسة ٮبية أتتمثل
با٤بملكة العربية السعودية للمساعدة يف تطويره كتقدٲبو بصورة تناسب  طبيعة ا٤بتعلمْب 

 .من جهة كتناسب األىداؼ الٍب ُكضع ا٤بنهج من أجل ٙبقيقها من جهة أخرل 
  اقات ا٤بنهج الوسائل كالطرؽ الٍب يستخدمها ا٤بعلموف ٤بعا١بة إخفالتعرؼ على. 
 . ا٤بشاركة يف تنظيم ا٤بنهج بشكل يناسب ا٤بتعلمْب 
 م يف تنفيذ ا٤بنهج كتيسّبه .هتقدٔف طرؽ ككسائل جديدة تس 
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  . الوقوؼ على االستفادة ا٢بقيقية من ا٤بنهج من جانب الطالب 
 ٙبقيق  أفضل النتائج ٤بساعدة الطالب على اإلقباؿ على تعلم اللغة العربية .   

 ٮبية التطبيقية:األ ثانيا:

  القائمْب على تطوير ا٤بناىج يف تطوير منهج اللغة العربية تساعد نتائج ىذه الدراسة
 .ا٤بقدـ لطالب الصف األكؿ االبتدائي با٤بملكة العربية السعودية 

  فاعلية يف تعليم الطالب منهج اللغة العربية لطالب الصف األكؿ ألكثر ا تقدٔف الطرؽ
  االبتدائي ليستفيد منها ا٤بعلموف . 

 . ٙبديد األىداؼ الَببوية األكثر فعالية يف تدريس منهج لعٍب  
  تقدٔف ٦بموعة من الوسائط كالوسائل التعليمية األكثر جذبا للطالب يف تعليم منهج

 لغٍب. 
  . تنويع كسائل التقؤف الٍب ٚبدـ ا٤بنهج أكثر 
  تعديل طريقة تقدٔف موضوعات احملتول بشكل يتناسب مع سن كطبيعة التالميذ يف ىذه

 .ا٤برحلة العمرية 
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 :الدراسة مصطلحات تحديد 
:يقاؿ يف اللغة قـو ا٤بعوج أم عدلو كأزاؿ عوجو ، كقـو السلعة أم سعرىا  التقويم في اللغة"-ٔٔ

   (ٔ)كٜبنها "
، "كأما التقييم فمشتق من القيمة من (2)كالقيمة كاحدة القيم كأصلها الواك كىي ٜبن الشيء بالتقؤف"

(3)  قبيل االشتقاؽ من الفرع باعتباره أصال آخر ، كقد أجازه ٦بمع اللغة العربية "  

 التقويم في االصطالح : -87 

)بالقياس الكمي أك  غّبه ( مث استخداـ العملية ا٤بنهجية الٍب تتضمن ٝبع معلومات عن ٠بة معينة "ىو 
ىذه ا٤بعلومات يف إصدار حكم على ىذه السمة يف ضوء أىداؼ ٧بددة سلفا ،لتعرؼ مدل كفايتها 

"(ٗ) 

أسس علمية تستهدؼ إصدار ا٢بكم بدقة ـ على و عملية منهجية تق:   بأنو ويعرف إجرائيا
منهج الصف األكؿ با٤بملكة العربية السعودية يف  كموضوعية على مدخالت كعمليات ك٨برجات

،ٛبهيدا الٚباذ قرارات  فيوكالقصور  ة،كمن مث ٙبديد جوانب القو    ضوء األىداؼ ا٤بنشودة 
    الكشف عنو من نقاط الضعف كالقصورمناسبة إلصالح ما قد يتم 

( لغة  : معُب منهج يف معجم اللغة العربية ا٤بعاصرة منهج / منهج ]  Curriculum:  )المنهج -84
يتبع يف حياتو منهجا  -منهاج ، طريق كاضح منهج اإلسالـ  - ٔمفرد [ : ج مناىج كمناىيج : 

 (٘)منهاج ، كسيلة ٧بددة توصل إُف غاية معينة - ٕقوٲبا . 
من ا٣بربات الَببوية الٍب هتيؤىا ا٤بدرسة للتالميذ داخلها أك ا٤بنهج اصطالحا : " ٦بموعة  -

خارجها بقصد مساعدهتم على النمو الشامل يف ٝبيع ا١بوانب )العقلية ،الثقافية ، الدينية ، 

                                                           

  ٕٓٛص : ،    ٗط،مادة قاـ ، مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط( ٔ) 
 ٖٜٔ، ص ٘/، ج    ٖط، مادة قاـ ،  منظور ، لسان العرب ابن ( ٕ) 
 ٘ٓٛص : ،    ٗط ، مادة قيم  العربية ، معجم الوسيطمع اللغة مج(  ٖ) 
 ٕٔص   ،  ٕ،ط مبادئ القياس والتقويم في التربيةعزيزة ٠بارة كأخركف   (  ٗ) 

 ٜٕٕٔ،  ص  ٖ،  ج  ٔط   معجم اللغة العربية المعاصرة،   ( ٨بتار عبد ا٢بميد  عمر أٞبد ٘ ) 
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االجتماعية ، ا١بسمية ، النفسية ، الفنية ( ٭بوا يؤدم إُف تعديل سلوكهم كيعمل على ٙبقيق 
   (ٔ) األىداؼ الَببوية ا٤بنشودة "

تعريف ا٤بنهج اجرائيا:  ا٣بطة العامة الشاملة جملموعة ا٣بربات ) ا٤بواقف التعليمية ) الٍب هتيؤىا  -
ا٤بدرسة لتالميذىا بداخلها أك خارجها ٙبت إشراؼ منها بقصد احتكاكهم هبذه ا٣بربات 

كالغاية كتفاعلهم معها ٩با يؤدل إُف ٙبقيق النمو الشامل للتلميذ الذم ىو ا٥بدؼ األ٠بى 
 (ٕ)األعم من العملية التعليمية التعلمية، فا٤بنهج كسيلة لتحقيق األىداؼ ا٤بنشودة

معُب ىدؼ يف ٨بتار الصحاح ىػ د ؼ : ا٥بََدُؼ كل شيء مرتفع من بناء  تعريف  ا٥بدؼ لغة :
   (ٖ)أك كثيب رمل أك جبل كمنو ٠بُِي الغرض ىدفا 

اصطالحان: فقاؿ ابن األثّب:" ا٥بدؼ: كل بناء مرتفع تعريف ا٥بدؼ اصطالحا : أما ا٥بدؼ 
  (ٗ) مشرؼ .. ، يقاؿ: أىدؼ لو الشيء كاستهدؼ، إذا دنا منو كانتصب لو مستقبال

تعريف ا٥بدؼ اجرائيا : أم ٯبرم ٙبقيقو يف زمن ٧بدد كليكن زمن ا٢بصة. كمعُب كلمة ))  
 (٘)إجرائي (( يف علم النفس" قابل للمالحظة كالقياس 

  

 

 

 

 

                                                           

 ٜٔص: ،  ٔ،،ط بناء المنهج وتنظيماتها أسس،  ا٤بفٍب أمْب ٧بمدك  لوكيل  أٞبد حلميا(  ٔ) 
    (  رسالة ) مصطلحات في المناىج وطرق التدريس     حسن ٧بمد ،(  ٕ) 
  ٕٖ٘، ص ٔ، ج  ٘، ط  مختار الصحاحالرازم ا٢بنفي ، (  ٖ) 
 ٕٔ٘ص   ،٘ج ،   ٔط، واألثر النهاية في غريب الحديث ، األثير ابن (  ٗ) 
  التعليميةمنتديات يزيد (   ٘) 
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 ىيكل الدراسة : 

،  الدراسة، وحدود اوأهدافه الدراسةأهمية  ،اوأسئمته الدراسة، مشكمة  الدراسةمقدمة 
 .ا، وكذلك تنظيم فصوله  او مصطمحاته ، الدراسةإلى منهج  إضافة

 تقسيمات الرسالة :

 مقدمة الفصل األكؿ ، كيتضمن ىذا الفصل استعراضللدراسة: الفصل األكؿ اإلطار العاـ 
 الدراسة،كحدكد  اكأىدافه الدراسة،أٮبية  الدراسة،تساؤالت  الدراسة، مشكلة  الدراسةمقدمة 
 إلجرائية ، كمصطلحاتو ، ككذلك تنظيم فصولو.و ا،كخطوات الدراسةإُف منهج  ،إضافة

 إلطار النظرمأكال :   : الفصل الثآف

 :ا٤بناىج كأٮبية إعدادىا  . األكؿ احملور 

 الثآف:  التقؤف كأٮبيتو .  احملور

احملور  الثالث  : األىداؼ ا٤بنشودة من تعليم اللغة العربية ألطفاؿ الصف األكؿ االبتدائي 
 كخصائصهم اللغوية كالنفسية كاالجتماعية ك ا١بسمية كالعقلية   

 ثانيا : الدراسات السابقة 

  ( مقدمة الفصل الثالث  –) منهجية الدراسة    الفصل الثالث: 

 ٙبليل استمارة باستخداـ ا٤بنشودة األىداؼ ضوء يف ك٧بتواه ا٤بعلنة ا٤بنهج أىداؼ ٙبليل) األكؿ احملور
 (   ٧بتول

 ( مالحظة بطاقة باستخداـ التقنية كالوسائط التدريس أساليب تقؤف)  الثآف احملور

  (   الرابع الفصل مقدمة –كمناقشتها الدراسة نتائج)    : الفصل الرابع
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 ؟ ا٤بنشودة األىداؼ ٙبقيق ا٢باِف ا٤بنهج راعى كيف:   أكال

 األكؿ للصف ا٤بطور العربية اللغة ٤بنهج ا٤بنشودة لألىداؼ ا٤بنهج ٧بتول مراعاة مدل ما:  ثانيا
  ؟ السعودية العربية با٤بملكة االبتدائي

 ا٤بطور العربية اللغة ٤بنهج ا٤بنشودة لألىداؼ ا٤بستخدمة التدريس طرؽ مراعاة مدل ما:  ثالثا 
   ؟ السعودية العربية با٤بملكة االبتدائي األكؿ للصف

 ا٤بطور العربية اللغة ٤بنهج ا٤بنشودة األىداؼ  لتحقيق كالوسائط الوسائل مراعاة مدل ما:  رابعا 
 ؟ السعودية العربية با٤بملكة االبتدائي األكؿ للصف

 التقؤف:  خامسا

 ا٣بامس الفصل مقدمة –(  كاالقَباحات التوصيات) الدراسة خاٛبة ا٣بامس:  الفصل

بعد عرض ما سيتم يف القصل األكؿ سأنتقل يف الفصل الثآف للحديث عن األدب النظرم 
كمدل أٮبيتو للوقوؼ على تأصيل للمعلومات الٍب سأٙبدث عنها كمن مث عرض لبعض 

 ك٩بيزات كل دراسة مث ا٢بديث عن  الدراسات السابقة الٍب تتفق مع دراسٍب يف بعض النواحي

 .ما ٲبيز دراسٍب ا٢بالية عن الدراسات السابقة  أىم
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 الفصل الثاني:

  والدراسات السابقة النظرياألدب 

 مقدمة الفصل الثاني 

٤با كاف لألدب النظرم أٮبية كبّبة يف توثيق ا٤بعلومات الٍب ٰبتاجها أم باحث أك دارس كا٤بساعدة 
على الوقوؼ على أرض صلبة حْب االستشهاد ٗبعلومة أك صياغة فرضية اك ٙبديد كيفية العمل أك  

تاجها كيفية الوصوؿ للهدؼ ا٤براد من الدراسة كاف البد من عرض ٦بموعة من ا٤بعلومات الٍب ٰب
 القائم بالدارسة لتوثيق كالمو كدراستو عموما . 

٦بموعة من ا٤بفاىيم كالتعريفات ا٤بتعددة الٍب ٚبدـ موضوع الدراسة كسيقـو القائم بالدراسة بعرض 
كمن مث يتحدث عن ا٤بناىج عموما كأٮبيتها كاألسس الٍب تبُب عليها كما يتحدث عن التقؤف كأحد 

 تبط بالدراسة من حيث كوهنا دراسة تقوٲبية ٙبليلية . أىم عناصر ا٤بنهج كالذم ير 

ك٤با كانت الدراسة مرتبطة ارتباطا كثيقا باألىداؼ لذا سيقـو القائم بالدراسة بعرض األىداؼ 
ا٤بنشودة من تعليم اللغة العربية لتالميذ الصف األكؿ با٤بملكة العربية السعودية كتقدٔف قائمة هبذه 

 .  األىداؼ

أيضا القائم بالدراسة يف ىذا الفصل ا٣بصائص اللغوية كالنفسية كاالجتماعية ك كسوؼ يعرض 
ا١بسمية كالعقلية  لتالميذ الصف األكؿ االبتدائي مث يستعرض القائم بالدراسة الدراسات السابقة 

احملور الثآف دراسات  احملور األكؿ : دراسات تناكلت تقؤف منهج اللغة العربية ك مقسمة حملورين
 .اكلت األىداؼ ا٤بنشودة من تدريس اللغة العربيةتن

بإذف اهلل يف ٦بموعة من احملاكر كاحملاكر ستكوف يف ٦بموعة من العناصر  عرض ىذا الفصلسيتم  ك
 يتم ا٢بديث عنها بالتفصيل . 

 ك٧باكر الفصل الثآف ىي : 

 أكال : إلطار النظرم
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 احملور  األكؿ :ا٤بناىج كأٮبية إعدادىا  .

 الثآف:  التقؤف كأٮبيتو . احملور 

احملور  الثالث  : األىداؼ ا٤بنشودة من تعليم اللغة العربية ألطفاؿ الصف األكؿ االبتدائي 
 كخصائصهم اللغوية كالنفسية كاالجتماعية ك ا١بسمية كالعقلية  

 ثانيا : الدراسات السابقة 

بإذف اهلل  يف ىذا احملور سنفرد ا٢بديث عن ا٤بناىج كأٮبية إعدادىا  كحيث إف ا٤بدرسة ىي مؤسسة 
أكجدىا اجملتمع للَببية ك حيث إف ا٤بنهج ىو أداة ا٤بدرسة يف الَببية كاف للمنهج كإعداده أٮبية كبّبة 

ذا ا٤بنهج يساعد جدا حيث من خاللو نستطيع أف نَبجم أىداؼ كخطط كا٘باىات اجملتمع  كأيضا ى
يف بناء شخصية الطالب من جهة كمن جهة أخرل يواجو ا٤بشكالت الَببوية الٍب قد تعَبض العملية 

الَببوية لذا كاف من الضركرم معرفة مفاىيم ا٤بنهج كأسس بنائو كعناصره كمكوناتو  كطرؽ تنظيمو قبل  
 موعة من العناصر . ا٢بديث عن أٮبية إعداده لذا سأقـو بتقسيم احملور األكؿ إُف ٦ب

 المحور األول : المناىج وأىمية إعدادىا  

 العنصر األول : مفهوم المنهج : 

ذكر الكثّب من ا٤بعنيْب بإعداد ا٤بناىج كمن يقوموف بتدريس ا٤بناىج كطرؽ التدريس الكثّب من 
ديث أك ا٤بعاصر ا٤بفاىيم الٍب توضح معُب كلمة منهج كمنهم من أشار إُف ا٤بنهج التقليدم كا٤بنهج ا٢ب

 فؤاد ٧بمد موسى   ٪بد من ذلك مثال ما ذكره 

ىو :  "منظومة ا٣بربات الَببوية الٍب هتيِّئها ا٤بؤسسة الَببوية لتالميذىا؛ ٤بساعدهتم على النمو  المنهج
ق خالفتهم الشامل ا٤بتكامل ا٤بتوازف )إ ٲبانيًّا، كجسميًّا، كعقليًّا، كنفسيًّا، كجنسيًّا، كاجتماعيًّا(، ٗبا ٰبق

 (ٔ)هلل يف األرض َكْفَق ىدل اهلل".

                                                           

 ٖٖص  ،  ٔ ط   "المناىج: مفهومها، أسسها، عناصرىا، تنظيماتها   ،موسى  ، فؤاد ٧بمد    (  ٔ) 
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ارتبط مفهـو ا٤بنهج التقليدم ٗبفهـو خاطئ يقـو على اساس اف العقل اإلنسآف عندما ٰبمل الطفل  
ء فيو كتقـو ا٤بدرسة بواجبها من ملء جنباتو يش اُف ا٤بدرسة يكوف كالصفحة البيضاء فارغا ال

البشرية العديدة "كمفهـو ا٤بنهج التقليدم تأثر ٗبفهـو الَببية بالَباث اإلنسآف ا٤بَباكم كا٣بربات 
اليونانية القدٲبة حيث ساد االعتقاد  بأف ا٤بعرفة يف حد ذاهتا تؤدم إُف تغيّب السلوؾ ألف معرفة ا٢بق 

عندىم تؤدم إُف إتباعو كا٤بنهج هبذا ا٤بفهـو الضيق يبُب على نظرية ا٤بعرفة كذلك أف كثرة تلقي ا٤بتعلم 
لمعارؼ تؤدم إُف تدريب العقل كتنمية الذكاء عنده كجهود ا٤بنهج القدٔف التقليدم تَبكز حوؿ ل

ا٤بعرفة فهي أىم ٜبرات ا٣بربة اإلنسانية ،كترتب على ذلك أف ا٤بنهج أصبح يرادؼ يف مفهومو ا٤بقررات 
  (ٔ)الدراسية كالكتاب ا٤بدرسي ."

 يعرؼ بأنو :  "لقد كان المنهج المدرسي

 ا٣بربات ا٤بخططة الٍب تقدمها ا٤بدرسة من خالؿ عملية التدريس ( ،)كل 

)ا٤بنهج ا٤بدرسي ٦بموعة من ا٤بواد الدراسية ا٤بقررة على صف من صفوؼ ا٤بدرسة أك مرحلة من 
 مراحل الدراسة ( ،

)ا٤بنهج ا٤بدرسي ٦بموعة من ا٤بواد الدراسية الٍب يدرسها التلميذ كا٤بتضمن من موضوعات ا٤بقررات 
 (ٕ)الدراسية ( "

كىذا ا٤بفهـو الضيق كاف للمنهج التقليدم الذم تركز كما سبق على ا٤بعرفة كأٮبل جوانب ىامة جدا 
لذا ُكجو لو العديد من االنتقادات الٍب ساعدت فيما بعد على تطور ا٤بفهـو كمن مث تطوير ا٤بناىج  

فصلت بْب الطالب كما ٲبكن أف  حيث اف ا٤بفاىيم كالتعاريف الٍب ذكرت للمنهج التقليدم القدٔف
 ينمي قدراتو ميولو كرفضت كل نشاط خارجي مصاحب للمعارؼ ا٤بكتسبة من خالؿ التدريس .

 ككاف النقد ا٤بوجو اُف ا٤بنهج ٗبفهومو التقليدم -

 يهتم ىذا ا٤بنهج بالناحية العقلية كيهمل النواحي االجتماعية كالوجدانية كالنفس حركية -ٔ

                                                           

 ٔٗ،  ص  ٔط  المعاصرة المناىج    ،    رجب ، ،أٞبد االكلزة ،       ،طو ،فوزم إبراىيم (  ٔ) 
    ٘ٔ ، ص ٕ ط،  المناىج الدراسية بين النظرية والتطبيق،   سن شحاتو ح (   ٕ  (
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 ريس عملية حشو للعقوؿ بالوصف اللفظي دكف ا٣بربة العمليةٯبعل من التد -ٕ

ا٤بنهج عبارة عن ٦بموعة من ا٤بواد الدراسية ا٤بنفصلة الٍب تفرض على ا٤بتعلم كالٍب ليس ٥با ارتباط  -ٖ
 ٕبياتو.

 اغفل اك اٮبل ميوؿ كحاجات كمشكالت التالميذ. -ٗ

 االسَبجاع ا٤بعلومات.دكر التلميذ سلىب حيث اصبح دكره قاصرا على ا٢بفظ ك  -٘

٤بنهج َف يتعرض تركيز ا٤بنهج على ا٤بعلومات ادل ذلك اُف عزؿ ا٤بدرسة عن البيئة كاجملتمع الف ا -ٙ
 ٤بشكالت اجملتمع.

 : ٪بد أف ىناؾ عوامل أدت إُف تطوير مفهـو ا٤بنهج منها :  ثم نأتي للمنهج بمفهومو الحديث -

 التقليدمالنقد ا٤بوجو اُف ا٤بنهج ٗبفهومو  -أ

 ظهور ا٤بنهج العلمي كما قدمو فرنسيس  بيكوف يف ىذا اجملاؿ   -ب

تقدـ الفكر السيكولوجي حيث ينظر اُف الشخصية على اهنا كحد كاحده متكاملة ال ٯبب عزؿ  -ج
 ا١بانب ا٤بعريف عن ا١بانب الوجدآف كالنفس حركي

حاجات ا٤بتعلم باإلضافة اُف فلسفة تقدـ الفكر الَببوم فبجانب تعديل السلوؾ ٯبب النظر اُف  -د
 اجملتمع كالدكلة. 

يعرؼ ا٤بنهج ٗبفهومو ا٢بديث على أنو :"٦بموعة ا٣بربات ا٤بتنوعة الٍب تقدمها ا٤بدرسة إُف التالميذ 
داخل ا٤بدرسة كخارجها لتحقيق النمو الشامل ا٤بتكامل يف بناء البشر ، كفق أىداؼ تربوية ٧بددة 

  (ٔ )ا كعقليا كنفسيا كاجتماعيا كدينيا ."كخطة علمية مرسومة جسمي

 

                                                           

   ٛٔ ،ٚٔ ،ص ٕ ط،  المناىج الدراسية بين النظرية والتطبيق،   سن شحاتو ح(      ٔ ) 
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كتعرؼ  كوثر حسْب كوجك ا٤بنهج على أنو تنظيم كٚبطيط ألنشطة ا٤بتعلمْب بطريقة منظمة مقصودة 
،سواء كانت ىذه األنشطة داخل ا٤بدرسة أـ خارجها كسواء كانت مرتبطة ٔبوانب تعليمية أـ تدريبية 

".(ٔ)  

"كيعرفو الد مرد اش سرحاف بأنو :٦بموعة ا٣بربات الَببوية الثقافية كاالجتماعية كالرياضية كالفنية الٍب 
هتيؤىا ا٤بدرسة للتالميذ داخل حدكدىا أك خارجها بقصد مساعدهتم على النمو الشامل يف ٝبيع 

 النواحي ، كتعديل سلوكهم طبقا ألىدافها الَببوية . 

و :ا٣بربات الَببوية الٍب تتيحها ا٤بدرسة للتالميذ داخل حدكدىا أك خارجها بغية كيعرفو ٰبٓب ىنداـ  بأن
 مساعدهتم على ٭بو شخصياهتم يف جوانبها ا٤بتعددة ٭بوا يتسق مع األىداؼ التعليمية . 

كيعرفو ٧بمد عزت عبد ا٤بوجود  بأنو : ٦بموع ا٣بربات كأكجو النشاط الٍب تقدمها ا٤بدرسة ٙبت 
كمن نتائج ىذا االحتكاؾ  –ميذ بقصد احتكاكهم هبذه ا٣بربات كتفاعلهم معها إشرافها للتال

كالتفاعل ٰبدث تعلم أك تعديل يف سلوكهم كيؤدم إُف ٙبقيق النمو الشامل ا٤بتكامل  الذم ىو 
 ا٥بدؼ األ٠بى للَببية 

هدؼ مساعدتو على كا٤بنهج ٗبفهومو ا٢بديث يعِب : ٝبيع ا٣بربات الَببوية الٍب هتيأ للمتعلم كالٍب تست
  (ٕ)النمو الشامل ا٤بتكامل لكي يكوف أكثر قدرة على التكيف مع ذاتو كمع اآلخرين ."

كعلى ىذا ٪بد اف ىذه التعريفات تتوجو ٫بو مراعاة  تنوع ا٣بربات الٍب تقدمها ا٤بدرسة للمتعلم 
ل التعليمية الٍب تالئم باإلضافة اُف مراعاة الفركؽ الفردية كاستعماؿ طرؽ التدريس ا٤بختلفة كالوسائ

طبيعة ا٤بتعلمْب كىذا ا٤بفهـو ال يقتصر على ا١بانب العقلي فقط بل يتناكؿ ا١بوانب االخرل 
 الوجدانية كالنفس حركية .

                                                           

اتجاىات حديثة في المناىج وطرق التدريس   التطبيقات في مجال التربية األسرية كوجك حسْب كوثر . (      ٔ) 
 ٕٔ،ٔٔ،    ص   ٔط  )االقتصاد المنزلي (

 ٕٗ، ص  ٔط  المعاصرة المناىج    ،    رجب ، ،أٞبد االكلزة ،       ،طو ،فوزم إبراىيم(   ٕ) 
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كذلك تؤمن ا٤بناىج ا٢بديثة بدٲبقراطية التعليم فا٤بتعلم لو دكر إٯبايب يف العملية التعليمية سواء يف 
مرحلة التخطيط اك التنفيذ كما يتفاعل مع ا٤بعلم متحمال بعض ا٤بسؤكليات باإلضافة اُف ا٤بساٮبة يف 

 علم يف ا٤بناىج التقليدية. تقييم عملية التعلم كيعترب ىذا التوجو خركجا عن الدكر الذل الفو ا٤بت

ك يشكل ا٤بتعلم احملور األساسي يف العملية التعليمية بينما يلعب ا٤بعلم ا٢بافز كا٤بشجع الذل يهيئ  
الظركؼ كالشركط ا٤بالئمة للنمو ا٤بتكامل باإلضافة اُف اف ا٤بنهج ا٢بديث يوُف اىتمامو با٣بربة العملية 

 . كالنواحي التطبيقية كالنواحي ا٤بعرفية

كعلى ىذا ٲبكن القوؿ بأف ا٤بنهج ا٢بديث صب كل اىتمامو بالعناية الشاملة بكل ا٤بتعلمْب كتوجيو  
 سلوكهم طبقا لألىداؼ الَببوية ا٤بنشودة.  

كيتضح لنا أيضا من خالؿ ا٤بفاىيم السابقة للمنهج ا٢بديث أف األدكار قد تغّبت كاختلفت ٛباما 
ـ معلم ىذا ا٤بنهج ٧باكرا مناقشا كميسرا كقائدا للعملية التعليمية فا٤بعلم السابق كاف ملقنا ك٧بفظا أ

بأثرىا كأصبح الطالب ليس متلقيا فقط بل ىو متفاعل إٯبايب نشط يبادر حيث يتعلم بطرؽ التعلم 
النشط التعاكٓف التشاركي كأصبح الكتاب أحد مصادر ا٤بعرفة كليس كل ا٤بعرفة مث إف أىداؼ التعليم 

يث أصبحت ال تقتصر على ا٤بعرفة كحدىا بل ٛبتد لتشمل ٝبيع السلوؾ اإلنسآف يف ا٤بنهج ا٢بد
كأصبح التقؤف يشمل كل جوانب الطالب ا٤بعرفية كالوجدانية كا٤بهارية  ك٬بلص يف النهاية "أف ا٤بنهج 

ٗبفهومو ا٢بديث أصبح جزء من النظاـ التعليمي ٗبا يتضمنو من أىداؼ عامة كاسَباتيجيات كبُب 
ية كنظم لألداة كالتمويل كتكوين ا٤بعلمْب كالبحوث الَببوية كالنفسية كا٤بنهج جزء من الثقافة تعليم

الوطنية كالقومية بل كاإلنسانية كاالكتشافات كا٤بخَبعات كاال٪بازات العلمية كاألدبية كالفنية فا٤بنهج 
اتو حيث يقود الثقافة نظاـ مفتوح يؤثر كيتأثر بالبيئة كبالنظم األخرل كيؤثر فيها عن طريق ٨برج

  (ٔ)كيوجهها ."

 العنصر الثاني : أسس بناء المنهج :  

إف ا٤بنهج ا٤بدرسي بناء ىندسي لو أسسو كأركانو الٍب ينطلق منها أك يضعها ا٤بخططوف يف حسباهنم "
 عند عملية البناء أك التخطيط ٥بذا ا٤بنهج . 

                                                           

   ٜٔص  ،   ٕ ط،  المناىج الدراسية بين النظرية والتطبيق،   سن شحاتو ح(       ٔ) 
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كمن ىذه األسس األساس الفلسفي ، ك األساس االجتماعي ،ك األساس السيكولوجي ،كاألساس 
  (ٔ)"الثقايف 

 كٲبكننا اآلف أف نتعرؼ على نبذة بسيطة عن كل من ىذه األسس : 

 أكال : األساس الفلسفي : 

 كذلكفلسفة اجملتمع يف ا٤بقاـ األكؿ  تعكس    معينةا٤بنهج ا٤بدرسي على فلسفة تربوية  "يرتكز
القائم على انشائها كرعايتها كلذلك يضع اجملتمع  يلقيها عليها الٍب ا٤بنشودة  باعتبار أف األىداؼ 

٨بططو ا٤بناىج يف اعتبارىم الفلسفة الَببوية ا٤بنشودة أك الغايات ا٤بقصودة من ذلك ا٤بنهج  ، كَبٝبة 
 حقيقة يف شكل مواقف تربوية ٲبر هبا التالميذ .

٦بموعة األفكار كالعقائد  يديولوجيا الذم يعِب الٍب نقصدىا ىنا تقَبب من مفهـو اإللفلسفة كا
كإذا كانت ا٤بدرسة مؤسسة تعليمية ٚبدـ اجملتمع  ، معينة الٍب ٙبكم مسار اجملتمع يف فَبة كا٤ببادئ 

 (ٕ)".  الذم توجد فيو فإهنا تستمد فلسفتها من فلسفة اجملتمع الذم تنتمي إليو 

ستنتج من العرض اليسّب السابق أف ا٤بنهج ا٤بدرسي يستقي فلسفتو من اجملتمع الذم يوجد فيو ٗبعُب ن
إذا كاف ىذا اجملتمع اشَباكيا كاف ا٤بنهج ٱبدـ ىذا الفكر االشَباكي ،كإذا كاف رأ٠باليا خدـ ىذا 

 الفكر كىكذا . 

إذا ال ٲبكن ألم ٨بطط ٤بنهج أف يغفل الفلسفة الٍب يتبناىا اجملتمع الذم يعيش فيو كال ٲبكن ألم 
اجملتمع ٫بو خدمة منهج أف بقـو بعيدا عن فلسفة اجملتمع الذم سيكوف بدكره موجها لتالميذ ىذا 

 ىذه الفلسفة . 

 ثانيا األساس االجتماعي :  

                                                           

 ٓٚ،  ص  ٔط  المعاصرة المناىج    ،    رجب ، ،أٞبد االكلزة ،       ،طو ،فوزم إبراىيم(    ٔ) 
 ٔٚ ،ٓٚالسابق ص ا٤برجع (       ٕ) 
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غ كإ٭با توجد يف ٦بتمع انشأىا لتقـو بوظائف متعددة كحيث إف ا٤بدرسة مؤسسة تربوية ال توجد يف فرا 
اجملتمع يؤثر يف ا٤بنهج كيتأثر بو كاف البد أف ننظر إُف األسرة كٝباعات الرفاؽ كدكر العبادة كمؤثرات 

 يف التلميذ .

ل عليو البد من كاضعي ا٤بنهج أخذ البعد االجتماعي يف االعتبار حٌب يستثمر عالقاتو باآلخرين بشك
إٯبايب كمثمر يف خدمة ىذا ا٤بنهج لبناء شخصية التلميذ ٕبيث ٘بعلو متكيفا اجتماعيا مع أسرتو 

كرفاقو من ناحية كموصبا ألخطاء من حولو من ناحية إذا توافر يف ا٤بنهج ا٤بدرسي عالج أخطاء ىذا 
 اجملتمع احمليط . 

جتماعية من حولو حسب ا٤برحلة الٍب كٯبب على ا٤بنهج أف يرسخ يف تالميذه فكرة قبوؿ التغيّبات اال
 يعيشها اجملتمع من حولو كحسب التغّبات ا٥بائلة يف الناحية  العلمية كاجملاؿ الَببوم . 

ذلك النسيج الكلي ا٤بعقد من األفكار كا٤بعتقدات  بأهناالثقافة تعرؼ  ثالثا األساس الثقايف : 
ّب كالعمل كأ٭باط السلوؾ ككل ما يبُب عليها من كالعادات كالتقاليد كاال٘باىات كالقيم كأساليب التفك

 (ٔ )٘بديدات كابتكارات ككسائل يف حياة الناس 

كالثقافة هبذا ا٤بعُب جعلت أىداؼ ا٤بنهج تتغّب فبعد أف كاف يزكد التالميذ بأكرب قدر ٩بكن من 
ى اكتساب ما ا٤بعارؼ الٍب تركتها األجياؿ السابقة أصبح االف ٗبفهومو ا٢بديث يساعد التالميذ عل

 يناسبهم من خربة السابقْب كا٘باىاهتم كمثلهم العليا كأساليب تفكّبىم كأ٭باط السلوؾ ا٤بناسبة .

لذلك تأثر ا٤بنهج ٗبكونات الثقافة احمليطة بو كعناصر تلك الثقافة كميادينها كأبعادىا ككاف لزاما على 
ميذه من خالؿ ذلك ا٤بنهج الذم راعى ا٤بريب أك ا٤بعلم أف يعرؼ القدر الذم من ا٤بمكن إيصالو لتال

 االستيعاب ا٤بخططوف عند كضعو مسايرة الثقافة ا٢بالية كمتطلبات التالميذ منها حسب قدراهتم يف
 كمرحلتهم العمرية . 

 رابعا األساس السيكولوجي : 

                                                           

 ٚٚ،  ص  ٔط  المعاصرة المناىج    ،    رجب ، ،أٞبد االكلزة ،       ،طو ،فوزم إبراىيم(   ٔ) 
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إف لكل منهج أىدافو ا٤بنشودة الٍب يسعى لتحقيقها كقد يتم اختيار ىذه األىداؼ كيتم كضع احملتول 
التدريسي الذم ٱبدـ ىذه األىداؼ كيتم اختيار الوسائل التعليمية كاساليب النشاط الٍب ٚبدـ ذلك 

عة عمر ا٤بتعلم أيضا كما قد توجد كسائط تيسر عملية التعلم كل ىذا إذا كضع بعيدا عن معرفة بطبي
 .َف يثمر كَف يؤد ما يصبو إليو ا٤بنهج 

من ىنا جاءت أٮبية معرفة كاضعي ا٤بناىج كا٤بخططْب ٥با با١بانب السيكولوجي كالنفسي كمراحل 
النمو كما يالئما من أىداؼ كطرؽ كأساليب ككسائل تقؤف كغّبه كعلينا توفّب البيئة التعليمية ا٤بناسبة 

 تالميذ . ألهنا تؤثر يف ٭بو ال

كعلى ا٤بنهج أف يهتم ٔبميع جوانب النمو دكف الَبكيز على جانب كاحد كعلى ا٤بعلم أيضا أف يعرؼ 
ميوؿ كا٘باىات تالميذه كيوجو ىذه ا٤بيوؿ كاال٘باىات كا٤بنهج الناجح ىو الذم ٯبد فيو التالميذ ما 

 ع قدراهتم كاستعدادىم كميو٥بم . يتماشى م

لذم يلمس ا١بانب العقلي من النمو ٕبيث يقدـ ا٤بنهج للتالميذ بصورة كا٤بنهج الناجح أيضا ىو ا
تثّب اىتماماهتم كتنمي قدرهتم على التفكّب كاستخداـ األسلوب العلمي عند حل ما يواجهوف من 
مشكالت كلذا ٯبب أف يقدـ احملتول ا٤بدرسي يف صورة مشكالت تتحدل عقوؿ التالميذ كيقـو 

 ٙبت إشراؼ معلميهم .  التالميذ ٕبل ىذه ا٤بشكالت

ة نظر بعض العلماء هعرضنا فيما سبق عرضنا سريعا لألسس الٍب يتم بناء ا٤بنهج عليها من كج
كا٤بفكرين  كىناؾ من يرل أف ىناؾ أسسا أخرل نعرض ٥با أيضا بدكف شرح كاستغراؽ كأطلق عليها 

 أسس بناء ا٤بنهج ا٢بديث . 

أسس لبناء ا٤بناىج ا٢بديثة :       ةالدراسية بْب النظرية كالتطبيق ثالثعرض حسن شحاتو يف كتابو ا٤بناىج 
 أكال :ا٤بنهج كا٣بربة ا٤بربية. 

  (ٔ)ثانيا :ا٤بنهج كسيكولوجية ا٤بتعلم .         ثالثا :ا٤بنهج كالبيئة كفلسفة اجملتمع . 

 

                                                           

   ٙٗ – ٜٖ ،ٖٖص،  ٕ ط،  المناىج الدراسية بين النظرية والتطبيق،   سن شحاتو ح(        ٔ) 
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 العنصر الثالث : عناصر المنهج ومكوناتو : 

  التقؤف -الوسائل التعليمية ( -الوسائط التقنية )األنشطة –طرؽ التدريس  –احملتول  -األىداؼ    

ىذه العناصر مَبابطة كمتشابكة يؤثر كل منها يف اآلخر كيتأثر هبا ككل عنصر من ىذه العناصر 
  يشكل نظامان فرعيان من ضمن النظاـ الكلي للمنهج . 

متكامل، فال ٲبكن تصور ىدؼ بدكف ٧بتول كال ٧بتول بدكف طريقة تقدمو تعمل العناصر يف إطار 
 للطلبة، كال تعديل يف العملية التعليمية بدكف تقؤف.

 ترتبط العناصر ببعضها ارتباطان كثيقان ٯبعل كل عنصر يؤثر يف بقية العناصر كيتأثر هبا.

  م على النتائج؟.تتلخص العناصر يف: ٤باذا نعلم؟ ماذا نعلم؟ كيف نعلم؟ كيف ٫بك

أكال : األىداؼ : ىي ا٣بطوة األكُف يف أم عمل تربوم ألهنا ىي ا٤بوجو ٥بذا العمل الذم يستهدؼ 
تنمية ا٤بتعلم كٙبديد كفاءة ا٤بعلم ككفاءة ا٤بؤسسة التعليمية كا٢بكم على مدل ٪باح ا٤بمارسات الَببوية 

  (ٔ)داخل ا٤بدرسة كخارجها .

رفة األىداؼ كٙبديدىا من األمور بالغة األٮبية كالعمل الَببوم أك العملية كيف ٦باؿ الَببية تعترب مع
التعليمية يف شٌب مستوياهتا كمداخلها يف أمس ا٢باجة إُف كضوح األىداؼ ا٤بنشودة كٙبقيقها فبقدر 

  (ٕ )كضوحها نكوف ا١بودة يف العمل  الَببوم 

كصف لنمط أك األداء الذم نتوقع أف ٲبكن تعريف ا٥بدؼ التعليمي على أنو تعريف األىداؼ : "
  (ٖ).يقـو بو التلميذ بنجاح نتيجة  مركره ٖبربة تعليمية كتفاعلو مع ا٤بوقف التدريسي ا٤بعد تفاعال جيدا

 األىداؼ :  ٙبديد أٮبية"

                                                           

 ٔٙص   ٕ ط،  والتطبيقالمناىج الدراسية بين النظرية ،   سن شحاتو ح (       ٔ) 
 ٓٓٔ، ص  ٔط  المعاصرة المناىج    ،    رجب ، ،أٞبد االكلزة ،       ،طو ،فوزم إبراىيم(   ٕ) 
 ٕٕ٘،   ص      ٔط   "المناىج: مفهومها، أسسها، عناصرىا، تنظيماتها   ، موسى  ، فؤاد ٧بمد   (      ٖ) 
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إف ٙبديد األىداؼ كصياغتها بدقة يعترب أمرا بالغا يف األٮبية لعملية التعليم ، كالتعلم فإف ٙبديد 
ؼ يف صورة نتائج للتعلم أك يف ىيئة أ٭باط سلوكية متقنة من قبل التالميذ يفيد يف العديد ٩با األىدا
 يلي : 

 توجيو القرارات الٍب تتخذ بشأف بناء ا٤بناىج .  -ٔ
 تساعد األىداؼ احملددة على اختيار احملتول من اجملاالت ا٤بعرفية الواسعة .  -ٕ
تعْب األىداؼ ا٤بعلم على اختيار أنسب الطرؽ كالوسائل التعليمية الٍب ٙبقق ىذه  -ٖ

 األىداؼ . 
 إف ٙبديد األىداؼ يساعد على كضع األسس لعملية التقؤف .  -ٗ
عملية ٙبديد األىداؼ تساعد ا٤بعلم كا٤بتعلم على تكثيف جهودٮبا ٫بو ٙبقيق األىداؼ  -٘

 ا٤بنشودة 
كذلك ألف معيار النجاح ىنا يتوقف على دقة كموضوعية كما يكوف ٙبقق التقؤف أكثر  -ٙ

  (ٔ)مدل ٙبقيق أىداؼ سبق ٙبديدىا .

 شركط ا٥بدؼ السلوكي  : "

ىناؾ عدة شركط ٯبب أف تتوفر يف ا٥بدؼ السلوكي كاإلخالؿ بأحدىا قد يضعف من أٮبيتو 
كٗبعُب آخر قد ال يساعد على ٙبقيق الفوائد ا٤برجوة من استخداـ األىداؼ السلوكية يف العملية 
التعليمية لذلك فإف الشركط التالية تعترب من األٮبية ٕبيث ٯبب على ا٤بعلم أف يكوف على علم 

 كلديو مهارة يف استخدامها يف صياغة أىداؼ درسو :  هبا

 بعد االنتهاء من تدريس الدرس .ٯبب أف يصف ا٥بدؼ السلوكي نواتج التعلم ا٤بتوقعة   -ٔ
  ٯبب أف يركز ا٥بدؼ على سلوؾ التلميذ كليس على سلوؾ ا٤بعلم . -ٕ
 أف يكوف ا٥بدؼ كاضحا ٕبيث بفهمو ا١بميع بنفس الفهم ا٤براد صياغتو .  -ٖ
 أف يكوف ا٥بدؼ قابال للمالحظة كالقياس .  -ٗ
 أف يتضمن ا٥بدؼ كيفية أداء الناتج ا٤براد التوصل إليو .  -٘

                                                           

  ٕٛ٘ص     ٔط   مفهومها، أسسها، عناصرىا، تنظيماتها"المناىج:    ، موسى  ، فؤاد ٧بمد   (      ٔ) 
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 (ٔ)أف يتضمن ا٥بدؼ ا٢بد األدْف لألداء . " -ٙ

 "تصنيف األىداؼ الَببوية :

لقد كاف لبلـو كرفاقو السبق يف تصنيف األىداؼ الَببوية فقد تناكؿ ىذا التصنيف يف ثالث 
 ٦باالت ىي 

 اجملاؿ ا٤بعريف الذم يتناكؿ ا٤بعرفة كا٤بهارات كالقدرات العقلية .  -ٔ
 ا٤بشاعر كاألحاسيس كاالنفعاالت كاال٘باىات . اجملاؿ االنفعاِف الذم يتناكؿ  -ٕ
 (ٕ)اجملاؿ النفسحركي كالذم يتناكؿ ا٤بهارات ا٢بركية ." -ٖ

 تصنيف بلـو لألىداؼ الَببوية يف اجملاؿ ا٤بعريف "

 مستويات تصف الٍب النماذج أشهر من( Bloom's 1956) التعلم ألىداؼ بلـو تصنيف يعترب  
 كل نشاطات عن أمثلة مع التصنيف ىذا مستويات التاِف ا١بدكؿ يف ستجد. اإلدراكي األداء

 أىداؼ إُف يصل أف ا٤بتدرب على أنو ٗبعُب متسلسلة التصنيف ىذا مستويات كتعترب مستول،
  .األعلى ا٤بستول أىداؼ إُف ليصل عليو يبِب أف يستطيع أف قبل األدْف ا٤بستول

 

 

 

 

 

 

                                                           

  ٕٔٙ – ٜٕ٘،    ص    ٔط   ٤برجع السابق ا(      ٕ)  
  ٕٔٙص     ٔ ط  تنظيماهتا عناصرىا، أسسها، مفهومها،: ا٤بناىج"   ،   ٧بمد فؤاد ،  موسى        ( ٔ)  
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  التعليمية لألىداؼ بلـو تصنيف

 
 (Cognitive Domain) اإلدراكي اجملاؿ

 (مسبقان  تعلمها مت مواضيع تذكر( )Knowledge) ا٤بعرفة ػٔ

 .للعقوبة تعريفان  أعطِ : الَببوم النفس علم          

 .الدائرة مساحة ٕبساب ا٣باصة ا٤بعادلة اذكر: الرياضيات          

 .قصيدة اقرأ: اللغة فنوف/  اإل٪بليزية          

 (ا٤بوضوع معُب إدراؾ( )Comprehension) الفهم ػٕ

 أسئلة عن باإلجابة كقم ا٣باصة، بكلماتك العقوبة تعريف صياغة أعد: الَببوم النفس علم          
 .العقوبة معُب حوؿ

 صياغتها بإعادة قم الدائرة مساحة ٕبساب ا٣باصة ا٤بعادلة إعطائك بعد: الرياضيات          
 .ا٣باصة بكلماتك
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 .القصيدة تعِب ماذا اشرح: اللغة فنوف/  اإل٪بليزية          

  

 (-ملموسة- معينة حاالت يف ا٤بعلومات استخداـ( )Application) التطبيق ػٖ

 .العقوبة من أمثلة حدد تعليمية حالة تشرح قصة إعطائك بعد: الَببوم النفس علم          

 .حقيقية دائرة مساحة احسب: الرياضيات          

 .ما قصيدة داخل االستعارات عن أمثلة بتحديد قم: اللغة فنوف/  اإل٪بليزية          

 (أجزاء إُف ا٤بادة ٘بزئة( )Analysis) التحليل ػٗ

 النفسية االسَباتيجيات بتحديد قم تعليمية حالة تشرح قصة بإعطائك: الَببوم النفس علم
 .متعمد غّب أك متعمد بشكل ا٤بستخدمة

 .٢بلها الالزمة االسَباتيجيات بتحديد قم الرياضيات، يف مشكلة إعطائك بعد: الرياضيات          

 ا٤بستخدمة الشعرية االسَباتيجيات بتحديد قم قصيدة إعطائك بعد: اللغة فنوف/  اإل٪بليزية          
 .فيها

 (الكل -لتشكيل- لصنع البعض بعضها مع األجزاء كضع( )Synthesis) الَبكيب ػ٘

 بأسلوب الَببوم النفس علم ضمن تعلمها مت الٍب االسَباتيجيات بتطبيق قم: الَببوم النفس علم
 .معينة تعليمية مشكلة ٢بل منظم

 .رياضية مشكلة ٢بل متعددة ٨بتلفة اسَباتيجيات كدمج بتطبيق قم: الرياضيات          

 .مقالة أك قصيدة اكتب: اللغة فنوف/  اإل٪بليزية          
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 معيار باستخداـ معطى، ٥بدؼ بالنسبة كذلك ما منتج قيمة على ا٢بكم( )Evaluation) التقييم ػٙ
 (٧بدد

 التطبيق ناحية من التدريب أداء كحدد( نفسك أك) آخر مدرب ٗبراقبة قم: الَببوم النفس علم
 . الَببوم النفس علم ٤ببادئ ا٤بناسب

 الٍب الدرجة حدد ،(ما مشكلة زميلك ٰبل عندما أك) ما مشكلة حل من تنتهي عندما: الرياضيات
 .ا٤بمكنة كبالفاعلية ا٤بشكلة حل هبا مت

 مت الٍب التأليف مبادئ حسب( زميلك مقالة أك) بك خاصة مقالة بتحليل قم: اللغة فنوف/ اإل٪بليزية
 .الدراسي الفصل خالؿ مناقشتها

، تصنيف يف ا٤بوجودة ا٤بستويات أدْف كٛبثل( ا٤بعلومات استذكار) ا٤بعرفة  أكالن، تأيت ا٣بطوة كىذه بلـو
 استذكار من ا٤بتدرب يتمكن أف فبعد األعلى،( ا٤بعرفية) اإلدراكية النشاطات لكل أساسان  كتؤمن

 كالذم التطبيق، ىو الثالث كا٤بستول ،(للمعلومة معُب تقدٔف) الفهم إُف التحوؿ ٲبكنو ا٤بعلومات،
 ىذا ضمن ا٤بتعلم كيقـو اليومية، ا٢بياة يف أك جديدة حاالت يف ا٤ببادئ أك ا٤بعرفة الستخداـ يشّب

 أما السابقة، ا٤بستويات من ا٤بفهومة ا٤بعلومات تطبيق خالؿ من العملية ا٤بشاكل ٕبل ا٤بستول
 مت حيث أبسط، أجزاء إُف ا٤بعقدة ا٤بعلومات ٘بزئة عن عبارة كىو التحليل مستول فهو الرابع ا٤بستول

 عملية من يتألف ك الَبكيب ىو ا٣بامس كا٤بستول السابقة، ا٤براحل يف األبسط األجزاء ىذه تعلم
 ا٤بستويات يف تعلمها مت الٍب ا٤بعلومات دمج خالؿ من كذلك قبل، من موجودان  يكن َف شيء خلق

، تصنيف يف األعلى ا٤بستول ىو كالتقييم األدْف،  على ا٤بعتمدة الصادرة األحكاـ من كيتألف بلـو
 معطى، ٥بدؼ بالنسبة كذلك ما نوع قيمة على با٢بكم كذلك التعلم من السابقة ا٤بستويات
 ٧بدد معيار باستخداـ

 باستخداـ التلميذ قياـ أف يزعموف فهم خاطئ، بشكل تطبيق مصطلح ا٤بدرسوف يستخدـ ما غالبان 
، تصنيف يف التطبيق مستول عن مثاؿ ىو طريقة كبأية معلومات أية  .خاطئ كىذا بلـو

 ،= " ٖ×  ٘"  ٔبانب" ٘ٔ" ليكتب الضرب جدكؿ يف ذاكرتو باستخداـ يقـو الذم فالطفل
 .التطبيق مستول كليس ا٤بعرفة مستول يستخدـ
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 مستول يف بالضبط يكوف مكسيكي مواطن ٗبحاكرة يقـو كبعدىا االسبانية يدرس الذم كالطفل
 صحيح، بشكل ا٤باضي الزمن ليستخدـ جادة ٗبحاكلة الطفل يقـو كعندما. التطبيق كليس الَبكيب،

 يكن َف جديدان  شيئان  مؤكد كبشكل غالبان  سيبتكر التحدث أثناء كلكن التطبيق، عن مثاالن  يقدـ فهذا
 يف األدْف ا٤بستويات يف سابقان  تعلمها الٍب ا٤بعلومات دمج خالؿ من كذلك السابق، يف موجودان 

 .السلسلة

 ا٤بصطلح ىذا باستخداـ فيها نقـو الٍب الطريقة عن ٱبتلف" تطبيق" ٤بصطلح بلـو استخداـ إف 
 فنحن التصنيف، ىذا يف األعلى األربع ا٤بستويات من بأم العمل كعند العادية، األحاديث ضمن

 األعلى، ا٤بستويات يف بينما ،"بالتطبيق" فقط نقـو" التطبيق" مستول كيف تعلمناه، ما" بتطبيق نقـو
 .أيضان  آخر شيء كفعل بتطبيق نقـو

 :ألنو كذلك مضاعفة أٮبية التصنيف ك٥بذا 

 التصنيف، مستويات كل يف ا٤بهارات اكتساب يف ا٤بتعلمْب مساعدة على ا٤بعلمْب ٰبفز.     ٔ
 ا٤بستويات أىداؼ ٙبقيق من أكالن  التأكد خالؿ من األعلى للمستويات ا٤بناسبة األسس بوضع كذلك
 .األدْف

 مستويات كل يف ا٤بتعلم أداء لتقييم كذلك التطور قياس السَباتيجيات بقاعدة يزكد.     ٕ
 (ٔ)".التعلم

: كيشمل احملتول كل ا٣بربات الٍب ٙبقق النمو الشامل ا٤بتكامل الديناميكي ا٤بتطور  المحتو ثانيا : 
حركية الٍب يشتمل عليها احملتول كقد يوصف  –للفرد مثاؿ ذلك ا٣بربات ا٤بعرفية كاالنفعالية كالنفس 

  (ٕ)احملتول بأنو ا٤بعرفة أك ا٤بهارات كاال٘باىات أك القيم الٍب يتعلمها الفرد .

                                                           

 موسوعة التعليم كالتدريب  (  ٔ) 
 ٕٛٔ،   ص   ٔط  المعاصرة المناىج    ،    رجب ، ،أٞبد االكلزة ،       ،طو ،فوزم إبراىيم ( ٕ) 
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 ىذه تكوف كقد ، معْب ٫بو على كتنظيمها اختيارىا يتم الٍب ا٤بعارؼ ٦بموع:  بأنو احملتول رؼكيع . 
 ، كا٢بقائق ا٤بفاىيم على زيادة يشتمل فاحملتول ، أساسية أفكارا أك ، حقائق أك ، مفاىيم ا٤بعارؼ
 (ٔ)كاإلجراءات. كالقيم كالنظريات ا٤ببادئ

 : احملتول اختيار "مراحل
 . ٙبقيقها يراد الٍب األىداؼ كفق على الرئيسة الدراسية ا٤بوضوعات اختيار .ٔ
)  جوانبو ٝبيع لتغطي موضوع كل عليها يشتمل أف ٯبب الٍب الرئيسة األفكار ٙبديد .ٕ

 الواحد الصف مستول على كمتكاملة ، مَبابطة األفكار ىذه تكوف أف على ،(  ا٤بوضوع
 . ا٤برحلة يف الصفوؼ مستول كعلى

 ذكات ا٤بواد ىذه تكوف أف على الرئيسة األفكار تغطي الٍب التعليمية ا٤بواد اختيار .ٖ
 تتسم كأف ، كقدراهتم ، ا٤بتعلمْب مستول كتالءـ ، للمجتمع الثقايف كالواقع باألىداؼ صلة

 . كالتكامل بالشموؿ
 .  ا٤بنهج عليها يقـو الٍب النظرية إُف باالستناد احملتول تنظيم .ٗ

 : احملتول اختيار معايّب
 . باألىداؼ مرتبطا احملتول يكوف أف .ٔ
 الناحية من كصحيحة حديثة كإجراءات كمفاىيم كحقائق معارؼ احملتول يتضمن أف .ٕ

 . للتطبيق كقابلة ، العلمية
 .  العملية كا٣بربات النظرية ا٣بربات بْب احملتول اختيار يف التوازف يراعي أف .ٖ
 تناكلو احملتول بشموؿ ا٤بقصود:  كعمقو احملتول مشوؿ بْب توازف ىنالك يكوف أف .ٗ

 ، كا٤بهارل كالوجدآف ا٤بعريف اجملاؿ بْب فيوازف ، كاحد ٦باؿ على يقتصر كال كاسعة جملاالت
 بالقدر كإجراءات كمبادئ، كحقائق، مفاىيم، من ا٤بادة ألساسيات تناكلو ىو كالعمق
 . التفصيل من بشيء كتطبيقها الكايف

 كاستيعاب فهم على ليساعد ؛ كقدراهتم كحاجاهتم ا٤بتعلمْب ميوؿ احملتول يراعي أف .٘
 .للتعلم دافعيتهم من كيزيد ، كأفكار معارؼ من يتضمنو ما ا٤بتعلمْب

                                                           

ص  ء    ٔ ط  (تطبيقية نظرية رؤية) العربية اللغة مناىج محتو  تحليل، ، ٧بسن علي ( ا٥بامشي ، عبد الرٞبن ، كعطية  ٖ) 
ٗٓ      



 

  31  
 

 فهم على ليساعد ا٤بتعلم يعيشو الذم االجتماعي بالواقع احملتول ارتباط الضركرم من .ٙ
 الظواىر تلك من تنتج أف ٲبكن الٍب كا٤بشكالت ٦بتمعهم يف ٙبدث الٍب االجتماعية الظواىر

. 
 يشتمل ا١بيد فاحملتول ، ا٤بكآف أك ا١بغرايف العامل بالعا٤بية يقصد:  احملتول عا٤بية .ٚ

 بالقرية أشبو أصبح ا٢باضر كقتنا يف فالعاَف ، ا١بغرافية با٢بدكد تعَبؼ ال التعليم من أ٭باط
 . الصغّبة

 . للمتعلمْب كا١بماعي الفردم العمل فرص احملتول يوفر أف .ٛ
 : احملتول تنظيم معايّب

 كحدات يف بعضها مع كاحد ٦باؿ إُف تنتمي الٍب ا٤بواد توضع أف أم:  التوحيد . أ
 كاحد ٦باؿ يف كاإلنشاء ، كالنقد ، كاألدب ، كاإلمالء كالصرؼ النحو قواعد كوضع خاصة،

 . اللغة ىو
 يف التعلم جوانب ٩بارسة من ا٤بتعلمْب ٛبكن بطريقة احملتول تنظيم ٯبب:  االستمرارية . ب

 اإلتقاف لضماف الرأسي بالتكرار يتسم بشكل كالصفوؼ ا٤براحل مستول على ٨بتلفة مراحل
 . للمتعلمْب فائدة أكثر كجعلو التعلم فاعلية كزيادة

 ا٤بعرفة بتكامل يشعرىم مَبابط بشكل للمتعلمْب احملتول تقدٔف كيعِب التكامل . ت
 الصف يف ا٤بواد مستول كعلى ، الواحدة ا٤بادة ضمن ا٤بوضوعات مستول على ككحدهتا
 ٔ) ). الواحد

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ٧باضرة بعنواف ) احملتول (  –التعليم االلكَبكٓف  –شبكة جامعة بابل  (  ٔ) 
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 :   محتو  المنهج تنظيم 

ا٤بنهج ىو أداة ا٤بدرسة لتحقيق أىدافها ، كلذلك كاف من الضركرم تنظيم كترتيب خربات ا٤بنهج 
؛ ٕبيث ٙبقق األىداؼ ا٤برغوب فيها بيسر كسهولة. كما أف ترتيب خربات ا٤بنهج يعد عامالن 

  (ٔ)مؤثرنا يف ٙبديد مسار التعلم كٙبديد كفايتو كفاعليتو . 

س أمرنا متفقنا عليو ، بل إنو يتأثر بعوامل شٌب ، منها : األىداؼ كعملية تنظيم ٧بتول ا٤بنهج لي
كاألسس النفسية ا٤برتبطة با٤بتعلم ، كأسس التعليم ا١بيد كطبيعة ا٤بعرفة . التعليمية ا٤براد ٙبقيقها ، 

(ٕ)  

 التنظيمات الشائعة لمحتو  المنهج : 

اؾ جدالن دائمنا بْب ٭بطْب من التنظيم حملتول ا٤بنهج ، النمط األكؿ ىو التنظيم ا٤بنطقي نإف ى
الذم ينادم بو األكادٲبيوف ا٤بتخصصوف يف ا٤بواد الدراسية ؛ حيث يركف أف تنظيم ٧بتول ا٤بنهج 

، ٯبب أف ٖبضع ٤بنطق ا٤بادة الدراسية ، كىو منطق ٱبتلف باختالؼ طبيعة كل مادة دراسية 
   .كل مادة دراسية ٦بموعة من العالقات ٙبكمها كتنظمهافل

أما النمط الثآف لتنظيم ٧بتول ا٤بنهج ، فهو التنظيم السيكولوجي للمادة الدراسية الذم ينادم   
، حيث يركف ضركرة االعتماد على األسس النفسية ا٤برتبطة ٖبصائص النمو بو الَببويوف 

الميذ يف تنظيم ٧بتول ا٤بنهج .كٕبيث ٲبس ىذا كحاجات كاىتمامات كميوؿ كمشكالت الت
احملتول حاجات ا٤بتعلمْب ، كيناسب ميو٥بم كيساعدىم يف حل مشكالهتم فينشطوف كيتفاعلوف 

     (ٖ)كيشاركوف يف عملية التعلم .

 

 

                                                           

   ٓٛ ،ٜٚ ، ص ٕ ط،  المناىج الدراسية بين النظرية والتطبيق،   سن شحاتو ح(  ٕ) 
   ٓٛ ، ص ٕ ط،  ٤برجع السابق ا (  ٖ) 
  ٓٛص ٕ ط،  المناىج الدراسية بين النظرية والتطبيق،   سن شحاتو ح(   ٔ) 
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 تحليل المحتو  : "

( بأف ٙبليل احملتول ىو: أحد األساليب الشائعة الذم يستخدـ يف ٜٔٛٔ) ذكر اللقآف 
كصف ا٤بواد التعليمية كلتقؤف ا٤بناىج من أجل تطويرىا، كىو يعتمد على ٙبديد أىداؼ التحليل 
ككحدة التحليل؛ للتوصل إُف مدل شيوع ظاىرة أك أحد ا٤بفاىيم، أك فكرة أك أكثر، كبالتاِف تكوف 

لية، إُف جانب ما يتم ا٢بصوؿ عليو من نتائج، من خالؿ أساليب أخرل مؤشرات نتائج ىذه العم
  (ٔ)ٙبدد ا٘باه التطوير فيما بعد.

( بأف مفهـو ٙبليل احملتول يقصد بو ٘بزئة ا٤بنهج كتقسيم ما يتضمنو من ٜٜٚٔفيما يرل ا٤بطلس)
 معارؼ كا٘باىات كقيم كمهارات إُف عناصرىا ا٤بكونة، كيشمل ذلك ما يلي:

 ٙبديد األجزاء ا٤بكونة للمحتول، أم ٙبليل العناصر. -
 ٙبديد العالقات بْب ىذه األجزاء، أم ٙبليل العالقات. -
 (ٕ)ٙبديد طرؽ تنظيم العالقات بْب األجزاء يف بنية احملتول، أم ٙبليل ا٤ببادئ كاألسس. -

 كقد أكرد موقع ا٤بنشاكم اإللكَبكٓف تعريفات عدة لتحليل احملتول، نذكر منها:

بوضوح، من خالؿ عزؿ  أنّو "عملية مالزمة للفكر اإلنسآف تستهدؼ إدراؾ األشياء
عن بعض، كمعرفة خصائص أك ٠بات ىذه العناصر كطبيعة العالقات الٍب تقـو   بعضها  عناصرىا

 بينها"

كمن تعاريفو بأنو: ٦بموعة ا٣بطوات ا٤بنهجية الٍب تسعى إُف اكتشاؼ ا٤بعآف الكامنة يف 
العالقات االرتباطية هبذه ا٤بعآف، من خالؿ البحث الكمي ا٤بوضوعي، كا٤بنظم للسمات احملتول، ك 

 الظاىرة يف ىذا احملتول.

                                                           

 .ط. د   ،والتطبيق النظرية بين المناىج.   حسْب أٞبد اللقآف ،(  ٕ) 
 .ط. د ،المناىج تحليل في الدليل   ا٤بطلس،(   ٔ) 
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المية هبدؼ التوصل إُف كىو: أسلوب ضمن األساليب البحثية الٍب تستخدـ يف ٙبليل ا٤بواد اإلع
 كاستنتاجات صحيحة كمطابقة يف حالة إعادة البحثاستدالالت 

 (ٔ)(.www.minshawi.comكالتحليل)
 أىمية تحليل المحتو  وفوائده:"

تول درجة كبّبة، فقد تعّدت اإلجابة عن األسئلة ا٤بتعلقة ٗبحتول لقد بلغت أٮبية ٙبليل احمل 
الكتب ا٤بدرسية، كحل بعض ا٤بشكالت ا٤بختلفة، كا٤بساعدة يف اٚباذ القرار إُف ٦باالت أكسع 

ا٤بتعلقة بآفاؽ القرف ا٢بادم كالعشرين الذم عقد يف القاىرة عاـ كأمشل. فقد أكصى أحد ا٤بؤٛبرات 
ـ بأٮبية ٙبليل ٧بتول الرسائل اإلعالمية كاألدبية كالتعليمية، كالَبكيز على بثها لقيم تُعلي قدر ٖٜٜٔ

  (ٕ).  التعليم كالثقافة كالعمل دكف تفرقة بسبب ا١بنس أك الّنوع

 ية ٙبليل احملتول يف:كيف ٦باؿ الَببية كالتعليم تتحدد أٮب"
عن كشف ال يتبعو الباحث يف  أسلوب ٕبثي كيظهر ىذا جليا يف أنو ٦باؿ البحث العلمي،  -

كأٮبيتها من تكرارىا النسيب بالنسبة لبعضها البعض  متغّبات الدراسة كالتعرؼ إُف خصائصها
 .كالتوصل إُف عالقات بْب ىذه ا٤بتغّبات 

 اختيار نتائج التعّلم، كٙبديد عناصر احملتول.كيظهر ىذا جليا يف ٦باؿ ا٤بناىج،  -
أفضل ٙبديد كيظهر ىذا جليا يف قياـ ا٤بعلم بالتعرؼ على أكجو التعلم كبالتاِف  ٦باؿ التعليم،  -
    الكتساهبا من جهة كتقؤف ىذا االكتساب من جهة أخرل . طرؽال
 تعلموه بالفعل.ا٤بتعلموف كبْب ما بْب ما درسو  ا٤بقارنة يف  كيظهر ىذا جليا ٦باؿ التعّلم، -

  (ٖ). "كٙبديد ا٤بواقف االمتحانية  مفردات االختبار كيظهر ىذا جليا  يف ٦باؿ التقؤف،  -

 أنواع تحليل المحتو :"
 ز أف أنواع ٙبليل احملتول ثالثة:( عن جانيٜٚعبده ا٤بطلس )أٞبد أٞبد علي عن لقد نقل 

 الرباغمايت:ٙبليل احملتول  -8

                                                           

 موقع ا٤بنشاكم االلكَبكٓف ( ٕ) 
 ٛٛ ، ص     ٔ ط . اإلنسانية العلوم في المحتو  تحليل رشدم،  ، طعيمو(  ٖ) 
  ٜٔص   ،      ٔ ط . اإلنسانية العلوم في المحتو  تحليل رشدم،  ، طعيمو   (   ٔ) 
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كيقصد بو اإلجراءات الٍب ٗبوجبها تصنيف ظواىر احملتول، طبقان ألسباهبا أك نتائجها احملتملة،  
كمثاؿ ذلك، عدد ا٤برات الذم ذكرت فيو "الشعر ا٢بر"، كما ينتج عن ذلك من تكوين ا٘باىات 

  .إٯبابية أك سلبية ٫بوىا  
 
 تحليل المحتو  الداللي: -7 

ءات الٍب يتم ٗبوجبها تصنيف ظواىر احملتول، طبقان للمعآف الدالة عليها، كنعِب بو اإلجرا 
كبصرؼ النظر عن األلفاظ ا٤بفردة الٍب استخدمت يف عملية االستدالؿ، كمثاؿ ذلك، عدد الكلمات 

 يستخدـ ا٤بؤلف لفظ "الشعر ا٢بر".أك ا١بمل الٍب تشّب يف معانيها إُف "الشعر ا٢بر"، حٌّب كإف َف 
 
 يل المحتو  البنائي:تحل -4

كيقصد بو اإلجراءات الٍب يتم ٗبوجبها تصنيف احملتول طبقان للخصائص ا٤بادية كاجملازية  
ألقساـ احملتول، كا٢بقائق كا٤بفاىيم، كالتعميمات، الٍب تكّوف بنية احملتول أك خصائص األسلوب 

 الذم ٲبيز احملتول كنوٍع من ا٤بفردات كا١بمل كالفقرات ا٤بستخدمة.
 إُف نوعْب رئيسْب، ٮبا: Mike Palmnistكقد قسمها  
 Conceptualالتحليل ا٤بفاىيمي أك التصورم.  -1

كيقصد بو تقليديان اختيار ا٤بفاىيم كاختبار تكراراهتا يف النص ا٤براد ٙبليلو كدراستو، 
أك سلبيتها( باستخداـ    كالتمييز بْب ا٤بصطلحات كا٤بفاىيم كمدل حيادتيها )تبياف  إٯبابيتها

ا٢بقائق  -معاجم كطرؽ خاصة لذلك،  كيهدؼ ىذا النوع من التحليل إُف استخالص 
كتصنيفها يف ٦بموعات كفئات متجانسة، كذات معُب؛   -كا٤بفاىيم إٍف بعد التوصل إليها

 .http://www.gslis.utexas.edu)) ليساعد يف عملية التدريس
 

 Relational( التحليل الدالِف )العالئقي -2
يبُب ىذا النوع على التحليل ا٤بفاىيمي أك التصورم، فهو يأيت بعده، كىو يقـو على 

، فهو مبِب على ما ٛبت -كفقو –اختبار العالقات بْب ا٤بفاىيم ا٤بستخصلة كا٤بصنفة كا٤ببوبة 
 دراستو أك ٙبليلو. كىدفو أف ٙبدث عملية االتصاؿ بْب ا٤برسل كا٤بستقبل على أفضل صورة
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٩بكنة، حيث ال ٲبكن أف يتم ذلك دكف كضوح العالقات الٍب ٙبكم الرسالة، كقد قاـ ىذا 
النوع من التحليل يف السنوات األخّبة بتحليل أكثر من ٟبسمئة عالقة مفاىيمية 

((http://www.gslis.utexas.edu."(ٔ)  
 أىداف تحليل المحتو :"

كا٤بواد التعليمية ىو ٙبسْب نوعيتها، كاالرتقاء هبا إّف ا٥بدؼ الرئيس من ٙبليل الكتب الدراسية 
لتتناسب مع األىداؼ ا٤برغوب يف ٙبقيقها، ٥بذا لقد تعددت أىداؼ ٙبليل احملتول كأغراضو، فمن 

 أٮبها:
استكشاؼ أكجو القوة كالضعف يف الكتب ا٤بدرسية، كا٤بواد التعليمية، كتقدٔف أساس  -

ي على الدراسات الٍب ٘برل على ىذه الكتب أف تدلنا ٤براجعتها كتعديلها عند ا٢باجة، كينبغ
( ٙبليل احملتول ٜٜٚٔعلى أّم ا٤بوضوعات األكثر قيمة. كىذا ما أطلق عليو ا٤بطلس)

  . ألغراض التقؤف
تزكيد ا٤بؤرخْب كا١بغرافيْب كغّبىم من العلماء كا٤بفكرين بالفرصة للعمل بشكل تعاكٓف مع   -

ا٤بعلمْب كمديرم ا٤بدارس، كقادة العمل ا٢بكومي كا٣باص، كذلك لغرض ٙبسْب الكتب 
 ا٤بدرسية كا٤بواد التعليمية.

ة، كذلك بتزكيدىم تقدٔف ا٤بساعدة للمؤلفْب كاحملررين كالناشرين يف إعداد كتب مدرسية جديد -
ٗببادئ توجيهية، كاإلشارة إُف ما ينبغي تضمينو كما ينبغي ٘بنبو. ككرد ىذا ا٤بفهـو لدل 

 ( ٕ)."( ٙبت عنواف ٙبليل احملتول ألغراض التخطيط كالبناء لكتب ا٤بدرسيةٜٜٚٔ)ا٤بطلس، 
إلداريْب، فضالن عن تقدٔف مواد مساعدة يف عملية مراجعة برامج الدراسة ككل، كيف إعداد ا٤بعلمْب كا

  (ٖ). اختيار الكتب ا٤بدرسية، كا٤بواد التعليمية

كمن األىداؼ العملية الٍب رآىا فريق التطوير الَببوم السعودم لتحليل احملتول يف موقعو اإللكَبكٓف "
www.tatwer.gov.sa: 

 إعداد ا٣بطط التعليمية الفصلية اليومية.  -

                                                           

 .ط. د ،المناىج تحليل في الدليل ،  عبده، ا٤بطلس،(   ٔ) 
 .ط. د ،المناىج تحليل في الدليل ،  عبده، ا٤بطلس،(  ٔ) 
 ٔٛ ص ،      ٔط . اإلنسانية العلوم في المحتو  تحليل رشدم،  ، طعيمو (  ٕ) 

http://www.tatwer.gov.sa/
http://www.tatwer.gov.sa/
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 اشتقاؽ األىداؼ التدريسية.  -
 اختيار اسَباتيجيات التعليم ا٤بناسبة.  -
 اختيار الوسائل التعليمية كالتقنيات ا٤بناسبة.  -
 تبويب أك تصنيف أبواب عناصر احملتول لتسهيل عملية تنفيذ ا٢بصة. -
بناء اختبارات ٙبصيلية حيث يساعدنا ٙبليل ا٤بستول يف اختيار عينة ٩بثلة ١بميع جوانب  -

 (ٔ)ا٤بادة لتضمينها يف االختبار لتحقيق الشموؿ كالتوازف يف االختبار التحصيلي. 
  شروط تحليل المحتو  وضوابطو:"

 ( ٟبس شركط كىي :   ٜٜٚٔحدد ا٤بطلس )

 با٤بوضوعية: ٙبرر الباحث القائم بعملية ٙبليل احملتول من ذاتيتوا٤بوضوعية كا٢بياد، كيقصد  -1
ءات ا٤بعرفية للعلم. أّما ا٢بياد لديو فيعِب بو: عدـ تدخل كٙبيزه الثقايف، فضالن عن األدا

الباحث بأفكاره كتصوراتو ا٤بسبقة يف الدراسة، أم أّف الباحث ٯبب عليو أالّ يتحايل أثناء 
 بات فكرة مسبقة لديو ٗبا ال يتفق مع ا٢بقيقة. عملية ٙبليل احملتول إلث

تػَحديد الفئات ا٤بستخدمة يف التصنيف، كتعريفها تعريفان كاضحان ٧بددان، حٌّب يستطيع األفراد  -2
 اآلخركف تطبيقها على احملتول نفسو؛ لتحقيق النتائج نفسها.

يَبؾ احمللل حرّان يف اختيار ما يرده تصنيف ا٤بواد ا٤بتصلة ٗبوضوع التحليل تصنيفان منهجّيان ٕبيث ال  -ٖ
 كما يثّب اىتمامو.

ينبغي يف ٙبليل احملتول الَبكيز على كل ا١بوانب اإلٯبابية كالسلبية، ألف الَبكيز على ا١بوانب  -ٗ
 السلبية يَبتب عليها نتائج غّب مرغوب فيها.

تضمنها ِاستخداـ أساليب كمية تسمح ٗبعرفة مدل انتشار األفكار ا٤بختلفة الٍب ي -ٗ
 (ٕ)"احملتول، حٌب ٲبكن مقارنتها بعينات أخرل من ا٤بادة.
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: "إف طريقة التدريس ليست سول ٦بموعة خطوات يتبعها ا٤بعلم  ثالثا : طرق التدريس"
لتحقيق أىداؼ معينة . كإذا كانت ىناؾ طرؽ متعددة مشهورة للتدريس، فإف ذلك 

لطبيعة البشرية، كعن طبيعة ا٤بعرفة يرجع يف األصل إُف أفكار ا٤بربْب عرب العصور عن ا
ذاهتا، كما يرجع أيضان إُف ما توصل إليو علماء النفس عن ماىية  التعلم، كىذا ما ٯبعلنا 

 نقوؿ أف ىناؾ جذكر تربوية كنفسية لطرائق التدريس.

كليست ىناؾ طريقة تدريس كاحدة أفضل من غّبىا، فلقد تعددت طرائق التدريس، كما على ا٤بعلم 
إال أف ٱبتار الطريقة الٍب تتفق مع موضوع درسو . كىناؾ طرؽ تدريسية تقـو على أساس نشاط 

التلميذ بشكل كلي مثل طريقة حل ا٤بشكالت، كىناؾ طرؽ تقـو على أساس نشاط ا٤بعلم إُف حد  
مثل طريقة االلقاء، كىناؾ طريقة تدريسية تتطلب نشاطان كبّبان من ا٤بعلم كالتلميذ كإف كاف ا٤بعلم  كبّب

 يستحوذ على النشاط األكرب فيها أال كىي طريقة ا٢بوار كا٤بناقشة. 

كىناؾ طرؽ تدريسية مثل طرؽ التدريس الفردم كالتعليم ا٤بربمج أك التعليم با٢باسبات اآللية، كىناؾ  
  (ٔ)لتدريس ا١بمعي مثل االلقاء كا٤بناقشة كحل ا٤بشكالت كا٤بشركعات كالوحدات ."طرؽ ا

"كتصنف طرؽ التدريس من حيث نشاط تعليمي يشَبؾ فيو ا٤بتعلم كا٤بعلم إُف ثالث ٦بموعات : 
الطرائق الكالمية ،كالطرائق اإليضاحية ،كالطرائق العملية :فالطرائق الكالمية تعتمد على الكلمة ،كيتم 

من خال٥با تنظيم عملية إدراؾ الكالـ الشفهي أك الكتايب :كمن أشهر ىذه الطرؽ القصة ، كالشرح 
كالوصف ، كاحملاضرة ،كالقياس ،كاالستقراء ، كا٤بناقشة ، أما الطرؽ اإليضاحية فهي تعتمد على أف 

ا٤بدرسية  مصادر ا٤بعلومات ىي اإليضاح ا٤بادم كاللفظي . كتشمل طرؽ الصور كالعرض ، كالسينما
كالرحالت ا٤بدرسية ، أما الطرؽ العملية فأىم مصدر للمعلومات فيها األفعاؿ العملية كاألعماؿ 

  (ٕ)الكتابية الٍب بنفذىا التالميذ باعتمادىم على أنفسهم ، مستفيدين من إشراؼ ا٤بعلم . "

مل كاحد فقط من "كا٤بتأمل يف ىذه التصنيفات من طرؽ التدريس ٯبد أهنا قامت يف معظمها على عا
٦بموعة من العوامل ،الٍب تقـو عليها عملية التدريس . غّب أف ما يهمنا يف ىذا ا٤بقاـ ىو أف ننتقي 
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ما يفيد يف تدريس اللغة العربية ، كٙبسن الطرؽ  –بصرؼ النظر عن تصنيفاهتا  –من ىذه الطرؽ 
ك٘بنبهم مزالقها . كما أف انتقاء  القائمة بتوصيفها يف مشوؿ كدقة تساعد ا٤بعلمْب على سالمة تطبيقها

ىذه الطرؽ سينظر إليو يف ضوء الوضع الراىن للغة العربية ، كقي ضوء اللغة العربية كخصائصها نطقا 
  (ٔ)ككتابة ، حٌب ٘بد ىذه الطرؽ ا٤بنتقاة سبيلها إُف خّب التطبيق العملي لدل معلمينا األكفاء "

عشر طريقة  ستةاىج الدراسية بْب النظرية كالتطبيق كقد ذكر الدكتور حسن شحاتو يف كتابو ا٤بن
 للتدريس تساعد يف تدريس اللغة العربية كىي : 

 اإللقاء كاحملاضرة        -ٔ
 االستنتاجية –الطريقة االستقرائية         -ٕ
 الطريقة االستنباطية )كىي طريقة ىربارت(         -ٖ
 ا٤بناقشة          -ٗ
 الطريقة ا٢بوارية          -٘
 ٛبثيل األدكار         -ٙ
 طريقة ا٤بشركع         -ٚ
 طريقة دالتوف           -ٛ
 طريقة منتسورم          -ٜ

  طريقة دكركِف  -ٓٔ
 القصة  -ٔٔ
 الفريق ا٤بتعاكف  -ٕٔ
 التعليم الربا٦بي   -ٖٔ
 التعليم الفردم اإلرشادم  -ٗٔ
 االكتشاؼ ا٤بوجو  -٘ٔ
 (ٕ)"حل ا٤بشكالت  -ٙٔ
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٩با سبق يتضح لنا أف طرؽ التدريس كثّبة كمنها ما صنفو العلماء أنو أفيد يف تدريس اللغة العربية لذا 
كاف على ا٤بعلم أف ينتقي ما يتناسب كطبيعة ا٤بنهج الذم يقـو بتدريسو كأعمار الطالب الذين 

الـز لتطبيق كل طريقة يدرسهم كالبيئة ا٤بوجود فيها كغّبىا من العوامل كاإلمكانات ا٤بتاحة كالوقت ال
 مع ٘بهيز الوسائل كاألنشطة الٍب تساعد على إ٪باح ىذه الطريقة أك تلك . 

كىناؾ أيضا طريق تدريس حديثة تسهم بشكل كبّب يف كسر ا٤بلل أثناء التعلم كٖباصة عند الصغار 
منها التعلم باللعب كلعب األدكار كالتعلم التعاكٓف مسرحة ا٤بناىج كمنها أيضا ما يساعد على إعماؿ 

أم طريقة كاإلقرار العقل مثل التعلم باالكتشاؼ كالتعلم الذايت كالعصف الذىِب فا٢بقيقة أف استخداـ 
بنجاحها يتوقف على مدل ٙبقيقها ألىداؼ ا٤بنهج كمدل تطور مستول الطالب من خالؿ 

 استخدامها . 

 أنواع طرؽ التدريس ا٢بديثة :"

)إف طريقة التدريس ليست سول ٦بموعة خطوات يتبعها ا٤بعلم لتحقيق أىداؼ معينة . كإذا كانت 
ذلك يرجع يف األصل إُف أفكار ا٤بربْب عرب العصور عن ىناؾ طرؽ متعددة مشهورة للتدريس، فإف 

الطبيعة البشرية، كعن طبيعة ا٤بعرفة ذاهتا، كما يرجع أيضان إُف ما توصل إليو علماء النفس عن ما ىية 
 التعلم، كىذا ما ٯبعلنا نقوؿ أف ىناؾ جذكر تربوية كنفسية لطرائق التدريس

ىا، فلقد تعددت طرائق التدريس، كما على ا٤بعلم كليست ىناؾ طريقة تدريس كاحدة أفضل من غّب 
إال أف ٱبتار الطريقة الٍب تتفق مع موضوع درسو . كىناؾ طرؽ تدريسية تقـو على أساس نشاط 
التلميذ بشكل كلي مثل طريقة حل ا٤بشكالت، كىناؾ طرؽ تقـو على أساس نشاط ا٤بعلم إُف حد  

تتطلب نشاطان كبّبان من ا٤بعلم كالتلميذ كإف كاف ا٤بعلم كبّب مثل طريقة االلقاء، كىناؾ طريقة تدريسية 
يستحوذ على النشاط األكرب فيها أال كىي طريقة ا٢بوار كا٤بناقشة، كىناؾ طرؽ تدريسية مثل طرؽ 
التدريس الفردم كالتعليم ا٤بربمج أك التعليم با٢باسبات اآللية، كىناؾ طرؽ التدريس ا١بمعي مثل 

 شكالت كا٤بشركعات كالوحدات، االلقاء كا٤بناقشة كحل ا٤ب

ٕبيث يقـو  Robotصاٌف السيف أف من طرؽ التدريس ىو طريقة التدريس عن طريق  كقد أكرد
بتدريس كظائف ٧بددة للطالب، كأكد على االىتماـ ا٤بهِب كزرع حب ا٤بهنة للطالب كعلى أهنا 
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الب حب ا٤بهنة كاالخالص ٥با تؤدم إُف أفضل النواتج كا٤بنصبة يف العملية التعليمية كتنمي يف الط
ود بالفائدة على كيتم ذلك عن طريق اعطاء الطالب جرعات اضافية من ىذه الدركس ا٤بهنية كي تع

 الفرد كاجملتمع.

 : ا٢بقائب التعليمية

كىي عبارة عن ٦بموعة نشاطات مكتوبة متضمنة بعض التطبيقات ٥بذه األنشطة، كتقـو ىذه الطريقة 
الدراسة يف صورة ٦بموعة من النشاطات ا٤بكتوبة تتضمن ا٤بوضوعات  على أساس تنظيم برامج

كالتطبيقات الٍب تعترب النشاط مركزىا كترتبط هبا ا٢بقائق كا٤بفاىيم كألواف النشاط ا٤بختلفة الٍب ٲبارسها 
التالميذ كا٤بعلم كىذه النشاطات أك ٗبعُب أصح التطبيقات تعرض عملي داخل الفصل ليستفيد منها 

 . الطالب

 : Kellerطريقة 

كىي عبارة عن دراسة موجهة تعطى الدركس على أشكاؿ كحدات، كالوحدات ىي إما كحدة خربة 
كىي الٍب تقـو على ميوؿ التالميذ كحاجاهتم كمشكالهتم الٍب تواجههم يف ا٢بياة دكف إٮباؿ للمادة 

تتناكؿ ٦باالت ا٤بعرفة . كيتم ٙبقيق الدراسية أك كحدة مادة الٍب تقـو على أساس ا٤بادة الدراسية الٍب 
 ذلك داخل الفصل .

 : Park Hurristطريقة 

كىي عبارة عن دراسة ذاتية عن طريق ٦بموعة من الوحدات حيث يعتمد الطالب كليان على نفسو، 
حيث يذىب الطالب إُف معامل خاصة ليقـو بالتطبيق علمان بأف كل معمل يوجد بو معلم للمساعدة 

لب كالتعليم عن طريق سؤاؿ زمالءه كال يعطى الطالب كحدة حٌب يتم االنتهاء من إذا أراد الطا
 ة إهنا ال تراعي الفركؽ الفردية.الوحدات السابقة، كمن عيوب ىذه الطريق

 : التعليم ا٤بربمج

كىو تعليم ذايت يسعى التعليم فيو إُف كضع ضوابط على عملية التعلم، كبذلك بالتحكم يف ٦باالت 
تعليمية كٙبديدىا بعناية فائقة كترتيب تتابعها يف مهارة كدقة ٕبيث يقـو الطالب عن طريقها ا٣بربة ال
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بتعليم نفسو بنفسو كاكتشاؼ أخطائو كتصحيحها حٌب يتم التعلم كيصل ا٤بتعلم إُف ا٤بستول 
 ا٤بناسب من األداء .

ء يف ىذا الربنامج حٌب كقبل أف يسّب الطالب يف ىذه ا٣بطوات فإنو ٯبتاز اختبار أخر بعد االنتها
 يتسُب لو معرفة مدل ٙبقيقو ألىداؼ الدرس كمستول أدائو ٤با حققو منها .

 :  طريقة ا٢باسب اآلِف

كىي من الطرؽ ا٢بديثة يف التدريس حيث يقـو ا٤بعلم باصطحاب طالبو إُف معمل ا٢باسبات لّبكا 
عض الدركس عن طريق ىذه عن قرب كيف ٲبكنهم االستفادة علميان من تشغيل ا٢باسب كتعلم ب

 .(ٔ)"األجهزة . ىذا إذا ما توفرت األجهزة كتوفر ا٤بعمل بكامل أدكاتو كلوازمو (

 الوسائل التعليمية :  –رابعا :الوسائط التقنية "

"توطئة :   ٚبتلف مسميات الوسائل التعليمية من مستعمل ألخر ، فأحيانا تسمى كسائل إيضاح ، 
ا٤بعلومات ، كتسمى أحيانا أخرل الوسائل السمعية كالبصرية ، ألف بعضها ألهنا هتدؼ إُف توضيح 

يعتمد على السماع كا٤بذياع ، كالتسجيالت الصوتية ، كاحملاضرات . . . إٍف ، كبعضها يعتمد على 
حاسة البصر كاألفالـ الصامتة ، كالصور الفوتوغرافية كغّبىا ، كبعضها يستمل ا٢باستْب كاألفالـ 

 كالتلفاز .الناطقة ، 

غّب أف الوسائل التعليمية بأنواعها ا٤بختلفة ال تغِب عن ا٤بدرس ، أك ٙبل ٧بلو ، فهي عبارة عن       
كسيلة معينة للمدرس تساعده على أداء مهمتو التعليمية ، بل إهنا كثّبا ما تزيد من أعبائو ، لذا ال بد 

ليمي ا٤بناسب  ، كالعمل على كصل ا٣بربات لو من اختيارىا بعناية فائقة ، كتقدٲبها يف الوقت التع
الٍب يقدمها ا٤بعلم نفسو ، كالٍب تعا١بها الوسيلة ا٤بختارة ، كبذلك تغدك رسالتو أكثر فاعلية ، كأعمق 

  تأثّبا .
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 للوسائل التعليمية مبادئ الستخدامها ىي كما يلي:

 ارتباطها بالطريقة كاختصارىا للوقت كا١بهد -ٔ
 .العصر )تتناسب مع التقدـ العلمي التقِب(ف تساير متطلبات أ -ٕ
 .القدرة على استخدامها كتشغيلها -ٖ
  .التنوع يف استخداـ الوسائل يف الدرس ٤بواجهة الفركؽ الفردية -ٗ
  .ارتباطها باألىداؼ التعليمية -٘
 .أف تتميز بالدقة العلمية حٌب ال تكوف مفاىيم خاطئة -ٙ
 .السابقة ٘بنب اىتماـ الطالب كانتباىهم كترتبط ٖبرباهتم  -ٚ

عملية تشخيص كعالج ٤بوقف التعلم أك أحد جوانبو أك للمنهج كلو أك أحد عناصره كذلك يف ضوء 
 االىداؼ التعليمية كينبغي أف يؤدم التقؤف إُف تعديل يف العملية التعليمية.

 مفهـو الوسيلة التعليمية : ػ -ٔ

ا٤بعلم لتحسْب عملية التعلم كالتعليم ٲبكن القوؿ إف الوسيلة التعليمية : ىي كل أداة يستخدمها       
، كتوضيح ا٤بعآف كاألفكار ، أك التدريب على ا٤بهارات ، أك تعويد التالميذ على العادات الصا٢بة ، 
أك تنمية اال٘باىات ، كغرس القيم ا٤برغوب فيها ، دكف أف يعتمد ا٤بعلم أساسا على األلفاظ كالرموز 

 كاألرقاـ .

كىي باختصار ٝبيع الوسائط الٍب يستخدمها ا٤بعلم يف ا٤بوقف التعليمي لتوصيل ا٢بقائق ، أك      
األفكار ، أك ا٤بعآف للتالميذ ١بعل درسو أكثر إثارة كتشويقا ، ك١بعل ا٣بربة الَببوية خربة حية ، 

  كىادفة ، كمباشرة يف نفس الوقت .

 كالتعلم : ػدكر الوسائل التعليمية يف عملية التعليم 

يقصد بعملية التعليم توصيل ا٤بعرفة إُف ا٤بتعلم ، كخلق الدكافع ، كإٯباد الرغبة لديو للبحث       
كالتنقيب ، كالعمل للوصوؿ إُف ا٤بعرفة ، كىذا يقتضي كجود طريقة ، أك أسلوب يوصلو إُف ىدفو . 

الوسائل التعليمية من أٮبية كربل  لذلك ال ٱبفى على ا٤بمارس لعملية التعليم كالتعلم ما تنطوم عليو
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يف توفّب ا٣بربات ا٢بسية الٍب يصعب ٙبقيقها يف الظركؼ الطبيعية للخربة التعليمية ، ككذلك يف ٚبطي 
    (ٔ)العوائق الٍب تعَبض عملية اإليضاح إذا ما اعتمد على الواقع نفسو ."

  تعرؼ الوسائل التعليمية التعلمية بأهنا:   -ٕ

 التعلم عملية لتحسْب ا٤بعلم يستخدمها أداة كل ىي:  التعليمية الوسيلة إف القوؿ ٲبكن      "
 العادات على التالميذ تعويد أك ، ا٤بهارات على التدريب أك ، كاألفكار ا٤بعآف كتوضيح ، كالتعليم
 على أساسا ا٤بعلم يعتمد أف دكف ، فيها ا٤برغوب القيم كغرس ، اال٘باىات تنمية أك ، الصا٢بة
  (ٕ)".  . كاألرقاـ كالرموز األلفاظ

 "أىم األسس النفسية كمبادئ التعليم كالتعلم ا٤برتبطة بتصميم الوسائل التعليمية:ػ   

ػ النشاط الذايت للمتعلم.  ٯبب أف تتيح الوسيلة التعليمية عند تصميمها فرص ا٤بشاركة النشطة ٔ
علم من الدكر السليب ا٤بتلقي للمعلومة إُف الدكر الفعالة يف ا٤بوقف التعليمي كبذلك يتم ٙبويل دكر ا٤بت

 اإلٯبايب النشط . 

ػ الدافعية كالتشويق.  عند إنتاج كتصميم الوسيلة التعليمية ٯبب مراعاة توفّب العديد من ا٣بربات ٕ
 يةا٢بية كالغنية كا٤بشوقة بالنسبة للمتعلمْب ٩با يضمن دافعية كبّبة كقوية للتعلم لديهم ككما أف جد

 سائل التعليمية كحداثتها تثّب من دافعية ا٤بتعلم كٙبفز نشاطو كسلوكو ٫بو كجهات ٧بددة . الو 

ػ معرفة ا٤بتعلم لنتائج استجاباتو.  إف معرفة ا٤بتعلم لنتائج استجاباتو من أىم العوامل ٢بدكث عملية ٖ
بار أهنا تعمل على تدعيم التعلم لدل ا٤بتعلم كتدؿ معرفة ا٤بتعلم بنتائج استجاباتو إُف التعزيز على اعت

االستجابات الناجحة كالعمل على تثبيتها كأيضا تعرؼ باسم التغذية الراجعة على اعتبار أف السلوؾ 
 السابق يؤثر بالسلوؾ الالحق يف التعلم .

أما عند تصميم الوسيلة التعليمية كتوفّبىا للمتعلم تسهم يف زيادة فرص النشاط كالتفاعل يف غرفة 
بة على أسئلة ا٤بعلم أك حل مسألة حسابية كغّبىا ، كٯبب أف تفيد الوسيلة التعليمية الصف كاإلجا

                                                           

 موقع الدكتور مسعد ٧بمد زياد (   ٔ) 
 االردف (  يف للتوجيهي متخصص موقع موقع األكائل  )اكؿ (    ٕ) 
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ا٤بتعلم عند تصميمها كٚبربه عن صحة إجاباتو كىذا كلو من شأنو يعمل على إثارة دافعية ا٤بتعلم 
 كٰبفزه على مواصلة عملية التعلم ٕبماس كإقباؿ أكرب .

ػ استعدادات ا٤بتعلم.  عند تصميم الوسيلة التعليمية ٯبب مراعاة خصائص ا٤بتعلم كاستعداداتو ٗ
التامة كمراعاة ٝبيع ا١بوانب الٍب تتوقف على ىذا االستعداد من حيث نضج ا٤بتعلم جسميا كعقليا 

رات ا٤بتعلمْب كأيضا خرباتو السابقة ، كٯبب على ا٤بعلم عند إنتاجو للوسيلة التعليمية أف يراعي قد
كخرباهتم السابقة كمراعاة ما يتمشى مع ميو٥بم كرغباهتم كاحتياجاهتم ،عندىا يكوف ا٤بعلم قد حقق 

 ىدفو إذا كاف كاعيا لكل ىذه األمور كيكوف التعلم أكثر كفاية بالنسبة للمتعلم . 

لم ترتيب ا٤بادة التعليمية ػ تنظيم ٧بتول ا٤بادة التعليمية.  عند تصميم الوسيلة التعليمية ٯبب على ا٤بع٘
 يف ثالث أجزاء كىي :ػ

 ػ ا٤بقدمة كىي الٍب ٘بذب انتباه ا٤بتعلمْب . ٔ

 ػ صلب ا٤بادة كىي الٍب يرغب ا٤بعلم أك مصمم الوسيلة يف نقلها إُف ا٤بتعلمْب. ٕ

 ػ ا٣باٛبة كىي الٍب تلخص األفكار الٍب قدمت يف ا٤بقدمة كٛبهد لألنشطة القادمة. ٖ

تنظيم ٧بتول ا٤بادة التعليمية يسهل من تعلمها كاالحتفاظ هبا. ك حٌب يتحقق ىذا كبذلك فإف 
التنظيم ينبغي على ا٤بعلم بأف يبدأ ٗبا ىو مألوؼ كمتوفر من معلومات عند ا٤بتعلمْب كتلخيص 

 ا٤بعلومات كاألفكار كربطها مع األفكار كا٤بعلومات ا١بديدة الذم يكوف قد خطط ٥با.

ا٤بادة التعليمية.  ٯبب على ا٤بعلم عند إنتاج الوسيلة التعليمية مراعاة كضوح ا٤بادة ػ كضوح معُب ٙ
التعليمية ا٤بقدمة للمتعلمْب من حيث كضوح معناىا كلغتها كبذلك يسهل التعلم كتزيد مدة االحتفاظ 

 با٤بادة ا٤بتعلمة ، كأيضا ٯبب مراعاة كضوح الوسيلة نفسها من خالؿ حجم مكوناهتا كاأللواف
 ا٤بستخدمة فيها كمناسبتها ٤بستول ا٤بتعلمْب ا٤بعريف كاللغوم كالنفسي .

ػ التمرين كا٤بمارسة.  يعِب مبدأ التمرين كا٤بمارسة أف الوسيلة التعليمية ٯبب أف تصمم ٕبيث تكرر ٚ
ا٤بعلومات أك األفكار الٍب تنقلها بنفسها كىذا قد يكوف مفيدا يف تيسّب عملية التعلم كأيضا يساعد 
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على تعلم أشياء جديدة َف ينتبو ا٤بتعلم ٥با يف ا٤برات األكُف ، حيث أف التعلم عن طريق ا٤بمارسة ليس  
 كافيا ٢بدكث التعلم الفعاؿ لذلك ٯبب أف يصاحبو توجيو كإرشاد ا٤بعلم . 

ة تعلم ػ االنتقاؿ من احملسوس إُف اجملرد.  إف ا٢بواس ىي بوابة التعلم لدينا، فتعلمنا لألشياء احملسوسٛ
يسهل علينا تذكرىا أيسر كأسهل من تعلم األشياء اجملردة. فالوسيلة التعليمية الناجحة ىي الٍب ٙباكؿ 

ترٝبة الرموز كاأللفاظ كالصور إُف صور ٠بعية كبصرية للمتعلمْب حيث تبدأ من األشياء احملسوسة 
حاسة حصلنا على تعلم أفضل   إشراؾ أكثر منيفكتنتقل تدرٯبيا إُف األشياء اجملردة ، ككلما قومنا 

 كباقي األثر . 

ػ توسيع ٦باؿ ا٢بواس. أف توسيع ٦باؿ ا٢بواس يزيد من مقدرة ا٤بتعلم على التعلم كلكن علينا مراعاة ٜ
بعض العوائق الٍب تواجهنا كالٍب ٙبد من توسيع ٦باؿ ا٢بواس مثل السرعة الزائدة أك ا٤بسافات الطويلة 

ْب ا٤بتعلمْب ، فلكل حاسة من حواس اإلنساف ٦باؿ ٧بدد نستطيع أف كالقصّبة كالفركؽ الفردية ب
 نعمل يف ٦بالو كال نتعداه . 

ػ التعزيز كا٤بكافأة.  أف التعزيز كا٤بكافأة تؤدم إُف تشويق ا٤بتعلم كترسيخ فهمو للمادة كباستخداـ ٓٔ
ترتيبها بوقت كزمن ٧بدد ٕبيث الوسائل التعليمية ا٤بالئمة ٲبكن إعطاء التعزيز كا٤بكافأة ا٤برغوب فيها ك 

 ٙبفز ا٤بتعلم على مواصلة تعلمو كإرضاء رغباتو كميولو . 

ػ التجربة ا٤بباشرة ا٥بادفة تزكد ا٤بتعلم بأفضل أنواع التعلم.  أف الوسائل التعليمية تزكد ا٤بتعلم ٔٔ
ية الٍب يريد تعلمها با٣بربات التعليمية الواقعية ا٤بباشرة من خالؿ تفاعل ا٤بتعلم مع ا٣بربات التعليم

،فاستخداـ النماذج ا٢بية كالتجارب كالزيارات ا٤بيدانية كغّبىا تعمل على ٛبكْب ا٤بتعلم من القياـ 
بالعمل ا٢بقيقي بطريقة مباشرة كىادفة كتعمل الوسائل على إثراء خربات ا٤بتعلم كمساعدتو يف تكوين 

  (ٔ)ئة احمليطة بو كتفاعلو مع ا٤بوقف التعليمي ."ا٤بفاىيم كاألفكار ا١بديدة كذلك نتيجة تفاعلو مع البي

الوسائط التقنية : ىي أحد الوسائل التعليمية ا٢بديثة الٍب تواجو عصر الثورة ا٤بعلوماتية " -ٖ
كعصر الوسائل التكنولوجية ا٥بائل الذم ٱبرج علينا كل يـو ٗبا ىو جديد ٩با يشكل عبء 

د أف تكوف حديثة كمتماشية مع ما على من يقـو باستخداـ أم كسيلة تعليمية فالب
                                                           

 موسوعة التعلم كالتدريب إيالؼ نت (   ٔ) 
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يستخدمو التالميذ من ألعاب ككسائل ترفيو حٌب يستطيع ا٤بعلم توصيل معلومتو بيسر كسهولة 
 . 

تقنيات التعليم كأىداؼ ا٤بنهج : كترتبط التقنيات التعليمية بعالقة كثيقة مع أىداؼ ا٤بنهج ،  - أ
 حيث تربز تلك

أىداؼ ا٤بنهج تشَبؾ مع التقنيات التعليمية يف أف كليهما  العالقة يف منحيْب :ا٤بنحُب األكؿ : أف 
من مكونات ا٤بنهج ، فضالن عن أف التقنيات التعليمية يتم ٙبديدىا انطالقان من أىداؼ ا٤بنهج ، 

 كعلى ضوء تلك األىداؼ .

٤بعرفية ػػ ا٤بنحى الثآف : أف التقنيات التعليمية تقـو بدكر أساسي يساعد على ٙبقيق أىداؼ ا٤بنهج ، ا
 (.  (Cognitive Domain   (         " كا٤بهارية " النفسحركيةPsychomotor Domain  كالوجدانية .)

 (ٔ)( ٖٕٔ(. ) ماىر / ص  Affective Domain" االنفعالية "                           

  تقنيات التعليم ك٧بتول ا٤بنهج :   - ب

يشّب ٧بتول ا٤بنهج إُف ا٤بضموف التفصيلي للمادة العلمية ٗبوضوعاهتا الرئيسية كالفرعية ، الٍب       
 يتم تقدٲبها للمتعلم يف إطار مقرر دراسي .

كإذا كاف ٧بتول أم منهج دراسي يسعى إُف إكساب الدارسْب لو قدران مناسبان من : ا٤بعلومات ، 
تماعية ، كا٤بيوؿ ، كاال٘باىات كأكجو التقدير ككذلك أساليب التفكّب كا٤بهارات العقلية كالعملية كاالج

  . 

  كىكذا يتضح أف للتقنيات التعليمية عالقة كطيدة ٗبحتول ا٤بنهج تتلخص تلك العالقة يف منحيْب :     

 ػػػ ا٤بنحى األكؿ : 

م ٧بتول ا٤بنهج بالصور أف التقنيات التعليمية تسهم يف تقدـ ٧بتول ا٤بنهج بصوره أكثر مشولية فتدعي 
كالرسـو كا٣برائط ، أك تدعيمو بنشاطات متنوعة كا٤بعارض كالعركض كالرحالت كالزيارات ، كل ذلك 

 يدؿ على أف التقنيات التعليمية تشكل جزءان مهمان كفعاالن لتقدٔف ٧بتول ا٤بنهج بفعالية أكرب .
                                                           

 ٖٕٔص   ،  ٔط  ،  التعليم تكنولوجيا إلى التعليمية الوسائل من،  ماىر ا٠باعيل،  صربم  (  ٔ) 
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 ػػػ ا٤بنحى الثآف :  

أساسيان كمهمان يف نقل ٧بتول ا٤بادة العلمية إُف ا٤بتعلم  أف التقنيات التعليمية تؤدم دكران  
ببساطو ككضوح  ، كال يقتصر ذلك الدكر على ا٤بعلومات فقط ، بل ٲبتد ليشمل ا٤بهارات كا٤بيوؿ 

  (ٔ)كاال٘باىات كأكجو التقدير ، كأساليب التفكّب"

    تقنيات التعليم كأساليب التدريس :"   - ت
 ا٤بكوف الثالث من مكونات أم منهج دراسي ، إف طرؽ كأساليب التدريس ىي 

  للعمل على ٙبقيق أىداؼ ا٤بنهج حيث يتم من خال٥با نقل ا٤بادة العلمية حملتول ا٤بنهج إُف ا٤بتعلمْب

كقد تعددت طرؽ التدريس ٕبيث ال ٲبكن االدعاء بأف ىناؾ طريقة تدريس ىي األفضل  
يمي معْب ، كلنوعية ٧بدده من التالميذ ، كاألصلح على اإلطالؽ ، فكل منها يصلح ٤بوقف تعل

كعلى ا٤بعلم أف ٱبتار من ىذه الطرؽ ما يناسب طبيعة ا٤بوقف التعليمي ، كطبيعة ا٤بتعلمْب ، 
كاإلمكانات ا٤بتاحة ، علمان بأف ا٤بعلم ٲبكنو االعتماد على أكثر من طريقة تدريس خالؿ ا٤بوقف 

ه تارة يعتمد على اإللقاء ، كتارة أخرل يعتمد على التعليمي الواحد كلما تطلب األمر ذلك ، فنرا
٧باكرة ا٤بتعلمْب كمناقشتهم ، كتارة أخرل يعتمد على طرح مشكلة تعليمية ليطلب من ا٤بتعلمْب حلها 
، كتارة يعتمد على بعض العركض العملية كالتوضيحية ، كتارة أخرل يعتمد على توجيو ا٤بتعلمْب إُف 

. كىو يف كل ذلك يعتمد أساسان على التقنيات التعليمية فيتضح أف بعض أساليب التعلم الفردم 
التقنيات التعليمية ترتبط بعالقة كطيدة بطرؽ التدريس فهي الٍب تسّب عملية التدريس ، كتقتصد يف 

كقت ا٤بعلم كيف ا١بهد الذم يبذلو ا٤بعلم ، بل ىي الٍب تساعد ا٤بعلم يف تدريس ا٤بعآف كا٤بفاىيم 
يسر على ا٤بتعلم استيعاهبا . كالتقنيات التعليمية تسهم يف التغلب على الكثّب من اجملردة ، كت

 مشكالت التدريس .

كعلى جانب آخر نرل أف ىناؾ عالقة بْب تقنيات التعليم كطرؽ التدريس ، أكثر من ٦برد  
اسَباتيجيات مساعدة ا٤بعلم يف عملة ، فقد أفرز كال يزاؿ التقدـ يف تقنيات التعليم طرقان كأساليب ك 

 جديدة للتعليم كالتعلم .
                                                           

 ٕٙٔص ،  ٔط  ،  التعليم تكنولوجيا إلى التعليمية الوسائل من،  ماىر ا٠باعيل،  صربم(  ٔ) 
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كاألمثلة اإلجرائية الٍب تبْب عالقة التقنيات التعليمية بطرؽ التدريس كدكر تلك الوسائل كأٮبيتها 
 لكل طريقة من تلك الطرؽ كثّبة كمتنوعة نذكر منها :

 ا٤بعلم الذم يعتمد على طريقة اإللقاء كاحملاضرة يستخدـ كسائل تعليمية -ٔ

أساسية ، فهو يستخدـ السبورة كاللوحات كا٣برائط كالرسـو التوضيحية خالؿ الشرح ، كقد  
 يستخدـ مكربات الصوت . 

 كا٤بعلم الذم يعتمد على طرؽ تدريس ٧بورىا ا٤بتعلم كحل ا٤بشكالت -ٕ

كالتعلم باالكتشاؼ كالدراسة ا٤بعملية ٰبتاج حتمان إُف توفّب عدد كبّب من األجهزة كاألدكات 
واد التعليمية ، األمر الذم يتيح لكل متعلم حل ا٤بشكالت العلمية أك اكتشافها عن طريق كا٤ب

 ٩بارسة النشاطات العملية كا٤بعملية .

ٰبتاج بشكل  ا٤بعلم الذم يعتمد على طرؽ تدريس ٧بورىا ا٤بعلم كا٤بتعلم معان أيضان  -ٖ
لي أك بعرض فيلم أساسي للوسائل التعليمية ، فقد يقـو ا٤بعلم بعرض توضيحي أك عم

تعليمي ، أك صورة أك رسم توضيحي على ا٤بتعلمْب ، كنقطة بداية للحوار كا٤بناقشة حوؿ 
 موضوع دراسي معْب . 

ك٦بمل القوؿ إف دكر التقنيات التعليمية مهم كأساسي ١بميع طرؽ كأساليب التدريس على  
 (ٔ)اختالؼ أنواعها ، كمن مث فالعالقة كطيدة بينهما "

   لتعليم كتقؤف ا٤بنهج :تقنيات ا" - ث
التقؤف ىو ا٤بكوف ا٣بامس كاألخّب من مكونات ا٤بنهج ، كىو ال يقل أٮبية عن ا٤بكوف األكؿ ) 

أىداؼ ا٤بنهج ( ، حيث يتم يف ضوئو ا٢بكم على مدل صالحية باقي ا٤بكونات ٗبا فيها 
 أساليب التقؤف ذاهتا . 

كالعالقة بْب التقنيات التعليمية كتقؤف ا٤بنهج عالقة قوية حيث تساعد التقنيات التعليمية يف  
إجراء عمليات تقؤف ا٤بنهج مثل االختبارات الٍب تقدـ من خالؿ الكمبيوتر أك االنَبنت أك نص 
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تضح تأثّب مسموع لقياس القدرة على الفهم السماعي للغة أجنبية أك التعبّب الشفهي هبا . كهبذا ي
 التقنيات التعليمية يف التقؤف حيث تساعد يف التقؤف القبلي كالتقؤف البنائي كالتقؤف النهائي .  

يتضح ٩با سبق أف تزكيد ا٤بنهج بوسائط تقنية تساعد على ٙبقيق أىدافو من جهة كتيسّب عمل 
فال ينبغي أف يقدـ  ا٤بعلم من جهة ثانية كثبات ا٤بعلومة كسهولتها لدل التلميذ من جهة أخرل

منهج للطالب كىو غافل الستخداـ الوسائط التقنية يف تيسّب كتوصيل ا٤بعلومات للطالب كالبد 
أف يزكد ا٤بعلمْب ببعض الوسائط الٍب تساعدىم على تنفيذ ا٤بطلوب منهم بطرؽ إبداعية تساعد 

 (ٔ)"يف ٙبقيق ما يصبو إليو ىذا ا٤بنهج . 

 األنشطة التعليمية : "

 التعليم لتقنيات كفقان  التعليمية األنشطة تصنيف 

 بعض باستعراض كسنقـو عدة، كمعايّب ألسس كفقان  متعددة، تصنيفات التعليمية األنشطة صنفت
 :كاآليت منها،

 :النشاط يف ا٤بشاركْب أساس على التصنيف        ·

 تعليمية، برحلة القياـ ا٤بعلم، لشرح االستماع الصفية، ا٤بناقشات: مثل: الكبّبة اجملموعات أنشطة
 .عملي عرض أك فيلم مشاىدة

 إجراء يف ا٤بشاركة مشركع، يف ا٤بشاركة الصغّبة، اجملموعات نقاش: مثل: الصغّبة اجملموعات أنشطة
 .ا٤بعملية األنشطة من غّبىا أك علمية ٘بارب

 عينات أك صور ٝبع ، فردية مقاالت أك تقرير كتابة للعينات، أجملهرم الفحص: مثل: فردية أنشطة
 .اللغة معمل يف أك التعليمية ا٢بقائب  باستخداـ ٛبارس الٍب الفردية األنشطة احمللية، البيئة من

 :الدرس من األنشطة موقع أساس على التصنيف        ·
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 تعليمية لوحة عػرض أك عينة أك ٭بوذجان  أك رسم أك صورة عرض: مثل: الدرس بداية يف ٛبهيدية أنشطة
 كقد للدرس مدخل ٗبثابة كيكوف. قصّبة قصة سرد أك بسيطة ٘بربة إجراء قصّب، تعليمي فيلم أك

 (.Starter) عادة كيسمى الطالب تفكّب إلثارة يستخدـ

 العركض النظرم، الشرح: مثل الدرس، كقت معظم تستغرؽ: التمهيدية األنشطة تلي بنائية أنشطة
، عمل صويت، تسجيل إُف  االستماع ا١بهرية، أك الصامتة القراءة ا٤بناقشة، التوضيحية،  تدريبات رسـو

 .نظرية أك قانوف تطبيق أك  حسابية عمليات على

 ا٤بنزلية الواجبات مراجعة مناقشة، إمالئو، أك السبورم ا٤بلخص كتابة: مثل: ختامية أنشطة
 .كتصحيحها

 :األنشطة فيها تتم الٍب األماكن أساس على التصنيف        ·

 معرض يف ا٤بشاركة التوضيحية، العركض ا٤بناقشة، القراءة،: مثل: الصف غرفة داخل تتم أنشطة
، عمل الفصل، ٦بلة عمل الفصل، ٛبثيليات يف ا٤بشاركة الفصل،  العمليات على عملية تدريبات رسـو
 .التعليمية كاألجهزة األدكات استخداـ أك ا٢بسابية

، ٦بموعة ا٤بدرسية، اإلذاعة ٦بموعة ٛبارسها الٍب األنشطة: مثل: الصف غرفة خارج تتم أنشطة  العلـو
 ا٤بدرسية، كالندكات ا٤بعارض يف ا٤بشاركة دينية، ٦بموعة التصوير، ٦بموعة الرياضيات، ٦بموعة

 .الرياضية األنشطة

 ا٤بسؤكلْب، بعض مع شخصية مقابالت الرحالت، يف ا٤بشاركة: مثل: ا٤بدرسة خارج تتم أنشطة
 .البيئة خدمة مشاريع يف ا٤بشاركة

 :ٙبقيقها ا٤براد التعليمية لألىداؼ كفقان  التصنيف        ·

 إُف كالرجوع كالقصص، كالصحف كاجملالت الكتب قراءة: مثل:  ا٤بعلومات على للحصوؿ أنشطة
 مصادر مع شخصية كمقابالت الندكات، أك احملاضرات إُف كاالستماع األصلية، كالوثائق ا٤بصادر

 .ا٤بشاىدة أك ا٤بالحظة طريق عن معلومات على كا٢بصوؿ للمعلومات، بشرية
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 القصص عرض أك صور أك تعليمي فيلم عرض: مثل: كالقيم كا٤بيوؿ اال٘باىات بعض لتنمية أنشطة
 .كا٤بعارض التعليمية التمثيليات يف ا٤بشاركة أك ا٤بصورة

 على كالتدريب اآلِف، ا٢باسب استخداـ على التدريب: مثل: كتنميتها ا٤بهارات لكسب أنشطة
 أك رسـو كعمل ا٢بسابية، كالعمليات كالنظريات القوانْب تطبيق على كالتدريب القياس، عمليات

 ٔ)".العلمية كاألجهزة األدكات استخداـ على كالتدريب ٨بتلفة، ألشياء ٭باذج

 خامسا التقؤف :                                         

إعطاء كزف نسيب أك قيمة كزنية ١بانب من جوانب النشاط من حيث اكتمالو أك يقصد بالتقؤف 
   (ٕ)نقصانو ، أك من حيث الصواب أك ا٣بطأ."

إف التقؤف ىو ا٢بكم على مدل ٙبقق األىداؼ التعليمية باعتبارىا التغّبات كالتعديالت ا٤بتوقعة 
ـ الٍب تزف هبا ٝبيع جوانب التعلم يف سلوؾ ا٤بتعلمْب . كما يعرؼ التقؤف بأنو ٦بموعة األحكا

كالتعليم ،كتشخيص نقاط القوة كالضعف فيها بقصد اقَباح ا٢بلوؿ الٍب تصحح مسارىا ، كمعُب 
ذلك أف عملية التقؤف تتضمن تقدير التغّبات الفردية كا١بمعية كالبحث يف العالقات بْب ىذه 

     (ٖ)التغّبات كبْب العوامل ا٤بؤثرة فيها .

  قؤف بعناصر ا٤بنهج :   عالقة الت - أ

الوسائط  –األنشطة  –احملتول  –ليست العالقة بْب التقؤف كعناصر ا٤بنهج األخرل )األىداؼ 
التعليمية كطرؽ التدريس ( عالقة خطية ،أم إف التقؤف ليس ىو العنصر األخّب من عناصر 

ٗبعُب أف التقؤف يؤثر يف  ا٤بنهج .ذلك أف عالقة التقؤف بعناصر ا٤بنهج األحرل عالقة دائرية .،
 ٝبيع عناصر ا٤بنهج كيتأثر هبا ،فالتقؤف يقـو بوظيفة) التغذية الراجعة ( 

،فهو يتجاكز حدكد اٚباذ قرار ما بالنجاح أك الفضل بقدر ما يتحقق من األىداؼ الَببوية .، أم 
تسهل الوصوؿ إُف التغّبات الٍب تطرأ على سلوؾ الطالب بالفعل .كدراسة العوامل كالظركؼ الٍب 
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األىداؼ أك تعطلها ، كىنا يعزك عدـ ٙبقق األىداؼ إُف قصور يف أحد عناصر ا٤بنهج األخرل 
،أك أف األىداؼ كانت أعلى أك أدْف كثّبا ٩با ٯبب ،أك أف أدكات التقؤف الٍب استخدمت َف 

   (ٔ)تتوافر فيها ا٣بصائص الواجبة . "

يظهر لنا ٩با سبق ا٢بديث عنو من أسس بناء ا٤بنهج كعناصره ا٤بختلفة ككيفية ٙبديدىا كٙبقيقها 
إُف أٮبية إعداد ا٤بنهج فالبد أف يعُب الَببويوف ببناء ا٤بنهج كإعداده بطرؽ تتناسب كطبيعة اجملتمع 

  أخرل .  من ناحية كطبيعة عمر ا٤بتعلمْب كميو٥بم كقدراهتم كخصائصهم ا٤بختلفة من ناحية

 المحور الثاني : التقويم وأىميتو . 

بالرغم من أف التقؤف أحد عناصر ا٤بنهج إال أف طبيعة دراسٍب تقوٲبية ٙبليلية جعلتِب أفرد ٧بورا  
كامال للحديث عن التقؤف ٤با لو من أثر كبّب يف الوقوؼ على مدل ٪باح ا٤بنهج أك إخفاقو يف 

اىج لذا  ٙبقيق األىداؼ ا٤بنشودة كأيضا ٤با لو من أثر بالغ يف إحداث أم تطور أك تطوير للمن
 كاف ا٢بديث يف ىذا احملور عن التقؤف باستفاضة . 

 مفهوم تقويم المنهج : –أو الً 

عّرؼ الشافعّي كزمياله تقؤف ا٤بناىج بأهّنا عملّية " إصدار حكم على صالحّية ا٤بناىج الدراسّية 
موضوعّية  عن طريق ٘بميع البيانات ا٣باّصة للحكم عليها ، كٙبليلها ، كتفسّبىا يف ضوء معايّب

   (ٕ)تساعد على اّٚباذ قرارات مناسبة بشأف ا٤بنهج "   .

أّما الوكيل كا٤بفٍب فّبياف أّف تقؤف ا٤بنهج عندٮبا ىو عملّية " ٝبع األدلّة الٍب تساعد عل ٙبديد 
مدل فاعلّية ا٤بنهج ، أم مدل ٙبقيق ا٤بنهج ألىدافو ، كذكرا أّف ٜبّة جانبْب لتقؤف ا٤بنهج ، األّكؿ  

ٰبكم على ا٤بنهج من خالؿ توافر معايّب أسسو كمكّوناتو ، كيسّمى التقؤف الداخلّي للمنهج ، 
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أّما ا١بانب اآلخر من التقؤف فهو ذلك الذم ٰبكم على فاعلّيتو يف إحداث التغّّبات ا٤بطلوبة يف 
   (ٔ)ا٤بتعّلمْب ، كيسّمى التقؤف ا٣بارجّي للمنهج "  .

، كيطلق  Meritالتقؤف الداخلّي للمنهج مصطلح جدارة ا٤بنهج العلمّية  غّب أّف ا٢بارثي يطلق على
ا٤بنهج العملّية، فقد ذكر أّف تقؤف ا٤بنهج  Worthعلى التقؤف ا٣بارجي للمنهج مصطلح جدارة 

ىو عملّية هتدؼ إُف " تقدير جدارتو أك جدكاه أك كليهما معان ؛ من أجل ا٤بساعدة يف اّٚباذ قرار 
  (ٕ)، حذفان ، أك تعديالن ، أك تغيّبان "  .صائب بشأنو 

كيقصد ا٢بارثّي بتقؤف ا٤بنهج من حيث جدارتو ، تقوٲبو نظريّان من حيث مراعاتو ا٤بواصفات 
كا٤بعايّب  السليمة يف األسس كا٤بكّونات كالتنظيم ، أّما تقويو من حيث جدكاه ، فيعِب تقوٲبو من 

 ند تطبيقو على أرض الواقع ، يف بيئة ٧بّددة .حيث  فائدتو يف العملّية التعليمّية ع

كمن ىنا نرل أّف مفهـو تقؤف ا٤بنهج ىو عملّية ٝبع بيانات كمّية من خالؿ قياس مدل تعّلم 
ا٤بتعّلمْب من جهة ، كمدل توافر ا٤بعايّب السليمة يف أسس ا٤بنهج ، كعناصره ، كتنظيمو من جهة 

   (ٖ)ُف قرارات يف ضوئها .أخرل ، كتفسّب تلك البيانات ، كالوصوؿ إ

 كمن خالؿ ما تقّدـ من التعريفات يتبّْب ما يأيت  :

تقؤف ا٤بناىج عملّية تبدأ ٔبمع البيانات ، كتنتهي باّٚباذ القرارات ا٤بناسبة يف ضوء تفسّب  -ٔ" 
 ىذه البيانات .

عملّية تقؤف ا٤بنهج ال بّد أف تتّم يف ضوء معايّب موضوعّية ، ٗبعُب أنّو ال يصّح اّٚباذ قرارات  -ٕ
 مبنّية على كجهات النظر الشخصّية ، أك االنطباعات الذاتّية 
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إّف التقؤف يعتمد أساسان على ٝبع البيانات ، كٝبع البيانات تعتمد على القياس ، كالقياس  -ٖ
، إذ يتطّلب كّل جانب من جوانب ا٤بنهج قياسات معّينة ، كنتائج ىذا القياس عملّية جزئّية 

 مقادير كمّية ، أم أرقاـ أك إحصاءات تصف ا١بانب ا٤بقيس بلغة كمّية .

التقؤف عملّية إصدار األحكاـ ،كاّٚباذا القرارات ا٤بناسبة يف ضوئها ، كتتوّقف صّحة ىذه  -ٗ
 ى مدل دّقة القياس ، كمدل صالح أدكاتو . األحكاـ ، كدّقة تلك القرارات عل

التقؤف ليس مقصوران على قضايا ا٢بكم على مدل تعّلم التالميذ فقط ، كلكّن ىناؾ معايّب  -٘
Standards "  يُػت خذ يف ضوئها قرارات أخرل تتعّلق بعناصر ا٤بنهج كأسسو كتنظيمو(ٔ) . 

 مسّوغات تقؤف ا٤بنهج : –ثانيان "

كالتكنولوجّية يف ٨بتلف اجملاالت الٍب تعّم العاَف ، جعلت مناىج التعليم الٍب ال  الثورة ا٤بعرفّية -
تسارع إُف مواكبتها من خالؿ التقؤف كالتطوير الدائمْب متخّلفة عّما ٯبرم يف العاَف ، كعاجزة 

 عن ٙبقيق أىدافها ، كبالتاِف فاقدة ٤بسّوغات كجودىا أصالن .

افّية كاالقتصاديّة ا٤بتسارعة ، كما يصاحبها من ظهور مصطلحات التغّّبات االجتماعّية كالثق -
كأفكار ك اّ٘باىات كقيم  كعادات كأساليب تفكّب جديدة ) دٲبقراطّية التعليم ، تعليم اإلناث ، 

ربط التعليم بسوؽ العمل ، العناية بالتعليم الفِّب كا٤بهِّب ....( تستدعي ٙبليل ا٤بناىج كإثرائها 
 ت بشكل دكرّم .هبذه ا٤بستجّدا

التطورات ا٤بستمرّة يف ٦باؿ علم النفس كتكنولوجيا التعليم ، كمن نتج عن ذلك من ظهور  -
سَباتيجّيات تعليمّية جديدة ، ككسائل تعليم تكنولوجّية حديثة أسهمت إُف حّد كبّب يف حّث ا

لتدريس كالتعّلم أصحاب القرار الَببوّم على التوجيو بضركرة تقؤف ا٤بناىج  ؛ لتطوير طرائق ا
 كالتعليم كاألنشطة ا٤بدرسّية كأساليب التقؤف ، ككسائلو .

ثورة االّتصاالت ، كما أحدثتو من تواصل عا٤بّي ، كتسارع يف االنتشار الثقايّف اضطر النظم  -
ـ الَببويّة إُف العناية باللغات األجنبّية ، كجعل كثّبان منها يعيد النظر يف ا٤بناىج القائمة ، كيقوّ 

                                                           

 ٕ٘ٙ،ٕٗٙ ص ،    ٕ ط،  المناىج أساسي ات:   أشرؼ ٧بمد،  ا٤بكاكمّ  ،(   ٔ)
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مناىج تعليم اللغات األجنبّية ، كيوّسع دائرة تلك اللغات لتشمل اللغات الصينّية كاليابانّية 
 كالركسّية كاأل٤بانّية ، بعد أف كانت مقتصرة على اللغتْب اإل٪بليزيّة كالفرنسّية . 

 ازدياد عدد الدراسات كالبحوث الَببويّة ا٤بختلفة يف ٦باؿ ا٤بناىج ، كما ٛبّخض عنها من -
 نتائج ، تظهر ثغرات ا٤بناىج القائمة ، كتوصي بضركرة تقوٲبها ا٤بستمّر .

ثبوت مقولة إّف استثمار رأس ا٤باؿ البشرّم أفضل أنواع االستثمار دفع الَببويْب إُف تقؤف  -
ا٤بناىج كتطويرىا باستمرار للحصوؿ على أفضل ٨برجات بشريّة مؤّىلة لدفع عجلة التطّور الوطِّب 

 كاالجتماعّي . االقتصادمّ 

انتشار التعليم ، كدخوؿ ا٤بنهج إُف كّل بيت ، جعل ىذا ا٤بنهج أمران مهّمان لكّل فرد يف  -
، كيبدم رأيو فيو يف كسائل اإلعالـ  ياتوبٯباإاجملتمع ، يشّرحو ، كيكشف عيوبو ، كيثِب على 

ا٤بختلفة الٍب رأت يف ا٣بوض فيو ماّدة خصبة هتّم ا١بميع ، كترضي فضو٥بم ؛ األمر الذم لفت 
األنظار إُف أٮبّيتو  ، كدفع القائمْب على العملّية الَببويّة إُف العمل على  تقوٲبو كتطويره بشكل 

 مستمّر  .

 الَببية مغمضة عّما ٯبرم يف ا٤بيداف الَببوّم ، بل إّف ٜبّة ١بانان كال يعِب البند السابق أّف عْب -
مشّكلة لغرض متابعة تطبيق ا٤بنهج القائم كتقوٲبو ، كتقّدـ ىذه اللجاف تقارير دكريّة عن عملها 

لصاحب القرار ، تظهر فيها جوانب القّوة ، كنقاط الضعف يف ا٤بنهج ، فيختار الوقت ا٤بناسب 
  (ٔ)."يف ضوء نتائج التقؤف  إلجراء التطوير

 أىداف تقويم المنهج : –ثالثاً "

يشمل التقؤف أسس ا٤بنهج كعناصره كاّفة ، كىو بذلك يسعى إُف ٙبقيق ٦بموعة من الوظائف 
 كاألىداؼ منها  : 

معرفة ما حّققو الَببويوف من بناة للمنهج كمنّفذين لو ، األمر الذم يرفع من معنويّاهتم      -ٔ" 
 جهة ، كيزّكدىم ٗبؤّشرات يستطيعوف ٗبوجبها ٚبطيط عملهم الالحق .من 

                                                           

 القرل  أـ جامعة مفلح غازم د. المناىج تقويم بعنوان بحث(   ٔ) 
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التعّرؼ إُف آثار ا٤بنهج لدل ا٤بتعّلمْب يف ضوء األىداؼ الَببويّة ؛ األمر الذم يساعد يف  -ٕ
 تطوير ا٤بنهج .

لغاء ٝبع البيانات الٍب تساعد مّتخذ القرار يف اّٚباذ موقف من ا٤بنهج تطويران أك استمراران أك إ -ٖ
. 

 .(ٔ)تطوير أساليب التقؤف كإجراءاتو كنظريّاتو نتيجة للخربة ا٤بباشرة يف ا٤بمارسة "  -ٗ

 كقد ذكر الشريفّي كأٞبد بعض األىداؼ التفصيلّية لعملّية تقؤف ا٤بنهج ، منها  : 

 ا٤بساعدة يف تطوير األىداؼ التعليمّية كاإلجرائّية . -ٔ"     

 ول التعليمّي للمنهج .ا٤بساعدة يف تطوير احملت -ٕ

ا٤بساعدة يف تطوير طرائق التدريس ا٤بستخدمة ، كاختيار ا٤بناسب منها للمنهج     كخصائص  -ٖ
 التالميذ .

 ا٤بساعدة يف تطوير الوسائل التعليمّية ا٤بستخدمة . -ٗ

 ا٤بساعدة يف تطوير األنشطة التعليمّية . -٘

 . (ٕ)كأدكاتو  " ا٤بساعدة يف تطوير أساليب التقؤف ا٤بستخدمة  -ٙ

 كباإلضافة إُف ما ذكر من أىداؼ ، فإّف عملّية تقؤف ا٤بنهج هتدؼ أيضان إُف :

تعّرؼ مدل التقّدـ كالتطّور الذم أحدثو ا٤بنهج يف سلوؾ ا٤بتعّلمْب بصورة صادقة ، األمر  -ٔ
 – من خالؿ التوجيو كاإلرشاد –الذم يساعد على تطوير إ٪بازاهتم ، كتوفّب أفضل الظركؼ 

 لألخذ بيدىم ٫بو التمّيز كالتفّوؽ .

                                                           

،      ٔط   ،  (  النماذج باستخدام)  تطويرىا،  تقويمها،  تنفيذىا،  بناؤىا،  المناىج:   مهدم إبراىيم ،  الشبلي(  ٔ) 
 .ٖٗٔ ص

 القرل أـ جامعة مفلح غازم د. المناىج تقويم بعنوان بحث(  ٕ) 
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التأّكد من توافر ا٤بعايّب السليمة يف األسس الٍب استند إليها ا٤بنهج ، كاألساس الفلسفي ،   -ٕ
 كاألساس االجتماعّي ، كاألساس النفسّي ، كاألساس ا٤بعريّف .

يذ دكرات تدريبّية تتناكؿ العمل على زيادة الكفاية العلمّية كا٤بهنّية للمدّرسْب ، من خالؿ تنف -ٖ
 احتياجاهتم التدريبّية .

صقل ا٤بهارات اإلشراقية كاإلداريّة ككفايات البحث العلمّي  لكّل من ا٤بشرفْب كا٤بديرين  -ٗ
كا٤بعّلمْب من خالؿ إشراكهم بشكل فعلّي يف عملّية تقؤف ا٤بنهج الٍب تتضّمن  ٝبع 

 ا٤بناسبة يف ضوئها  البيانات كٙبليلها كتفسّبىا ، كاّٚباذ القرارات
 نماذج تقويم المنهج : –رابعاً  "

يػػتّم تقػػؤف ا٤بػػنهج كفػػق أ٭بػػوذجْب ، األّكؿ : كيسػػّمى التقػػؤف النهػػائّي للمػػنهج ، كيػػأيت عقػػب تنفيػػذ 
ا٤بنهج ، سواء أكاف ا٤بنهج ٘بريبّيان  أـ منهجان دائمان ، كيشمل ٨بتلف مكّونات ا٤بنهج للوصوؿ إُف 

مكّوناتو ، كبالتاِف العمل علػى تطػوير تلػك ا٤بكّونػات ؛ كصػوالن إُف درجػة أكثػر عوامل الضعف يف 
 فاعلّية .

 كٲبكن ٛبثيل مراحل أ٭بوذج التقؤف النهائّي للمنهج بالشكل اآليت : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تقويم أثر المنهج           تقويم أسس المنهج
 ) المتعّممين (

 نتائج التقويم

 اتخاذ القرار

 إعداد خّطة التقويم

 تقويم مكّونات المنهج



 

  58  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

كتّتصػػف عمليّػػة التقػػؤف ىػػذه بالتكلفػػة ا٤برتفعػػة ، كال سػػّيما إذا َف تتوّصػػل عمليّػػة التقػػؤف إُف نتػػائج 
كلػذلك ١بػأ بعػض الَببػويْب ، كهبػدؼ ا٢بػّد مػن النفقػات إُف كاضحة عػن أسػباب ضػعف ا٤بػنهج ؛ 

أ٭بوذج آخر للتقؤف ، ىو أ٭بوذج التقؤف الَباجعّي للمنهج ، كيقـو ىذا األ٭بوذج على تقؤف ا٤براحل 
الٍب مّر هبا ا٤بنهج ابتداء من ا٤برحلة األخّبة ، كىي مرحلة تقؤف ا٤بنهج ، فإذا ظهر خلل ا٤بنهج يف 

، يتوّقف التقؤف ؛ كبذلك يػتّم التخفيػف مػن نفقػات التقػؤف بدرجػة كبػّبة ، أّمػا إذا َف ىذه ا٤برحلة 
يكشف تقؤف مرحلة التقؤف عن ذلك ا٣بلل ، يتّم االنتقاؿ إُف تقؤف مرحلة ما قبػل التقػؤف ، كىػي 

تنفيػذ ا٤بػنهج ،  مرحلة تقؤف ا٤بتعّلمْب ، مثّ إُف تقؤف ا٤برحلة السػابقة لتقػؤف ا٤بتعّلمػْب ، كىػي مرحلػة
كىكذا إُف أف نصل إُف ا٤برحلة األخّبة من مراحل التقؤف الَباجعّي ، كىي مرحلػة تقػؤف األىػداؼ 

  كالفلسفة الَببويّة .
 كٲبّثل الشكل اآليت أ٭بوذج التقؤف الَباجعّي للمنهج :

 
                       

                       ٚ 
 
 

                      ٙ 
 

 التطوير الجزئّي لممنهج التطوير الشامل لممنهج إلغاء المنهج

ٌّة  األهداف التربو

(1) 

ٌّة  األهداف التعلٌم

(2) 

 المحتوى والخبرات

(3) 
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                      ٘ 
                       

 
                      ٗ 

 
 

                       
 

                        
   

 
                "  

 
 
 
 جوانب تقويم المنهج : -خامساً "

يّتصػػف التقػػؤف بالشػػمولّية كالتكامػػل ، كلػػذلك فػػإّف ا٢بكػػم علػػى مػػنهج مػػا ال يػػتّم باالعتمػػاد علػػى 
كتقؤف أسسو ، أك تقػؤف عناصػره ، أك تقػؤف أثػره ، بػل مػن خػالؿ النظػرة تقؤف جانب كاحد منو ،  

الشػػاملة إُف ا٤بػػنهج ، كتقوٲبػػو ككػػّل ؛ كانطالقػػان مػػن ذلػػك فػػإّف تقػػؤف ا٤بػػنهج يشػػتمل تقػػؤف ا١بوانػػب 
 اآلتية :

 تقؤف أثر ا٤بنهج  . -ٔ
 تقؤف األسس ا٤بعتمدة يف بناء ا٤بنهج . -ٕ
 .  تقؤف عناصر ا٤بنهج كمكّوناتو -4
 
 

 المعلّم وطرائق التدرٌس

(5) 

 المتعلّم

(6) 

الكتب والوسائل 

 واألنشطة

(4) 

 أسالٌب التقوٌم

(7) 

ًّ للمنهج  التقوٌم التراجع
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 وذلك من خالل المعايير اآلتية 
 

 معايير تقويم أثر المنهج 
 مدل توافر ا٤بعيار ا٤بعيار العنصر

متوافر إُف  متوافر
 حّد ما

 غّب متوافر

ٙبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيل 
 ا٤بتعّلمْب

تنػػػػػػػاكؿ تقػػػػػػػؤف ٙبصػػػػػػػيل ا٤بتعّلمػػػػػػػْب ا١بوانػػػػػػػب 
ا٤بعرفيّػػػػػػػػػػػة كا٤بهاريّػػػػػػػػػػػة كالوجدانيّػػػػػػػػػػػة ٗبختلػػػػػػػػػػػف 

 مستوياهتا كبشكل متوازف .

   

اسػػػػػػػتخدمت يف تقػػػػػػػؤف ٙبصػػػػػػػيل ا٤بتعّلمػػػػػػػْب  
٨بتلف أسػاليب التقػؤف ا٤بباشػر كاالختبػارات  
التحصػػػػػيلّية العمليّػػػػػة كالشػػػػػفويّة كالتحريريّػػػػػة ، 
كا٤بالحظة ، كا٤بقابلة ، كاالستفتاء ، كالتقػؤف 
الذايّت ، كاألسػاليب غػّب ا٤بباشػرة كأخػذ رأم 
ا٤بعّلمػػْب كا٤برشػػدين كأكِف األمػػر كالرجػػوع إُف 

 قارير البطاقات كالسجاّلت .الت

   

اشػػػػػػػػػػػتملت االختبػػػػػػػػػػػارات التحريريّػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػى 
االختبػػػػػػػػػػارات ا٤بقاليّػػػػػػػػػػة كا٤بوضػػػػػػػػػػوعّية كشػػػػػػػػػػبو 

 ا٤بوضوعّية .

   

أعػػػدت االختبػػػارات التحصػػػيلّية كفػػػق شػػػركط 
 ا٤بواصفات الَببويّة ا٤بعركفة .

   

ارتبطػػػػػػػت االختبػػػػػػػارات التحصػػػػػػػيلّية بشػػػػػػػكل 
 كاضح بأىداؼ ا٤بنهج ك٧بتواه .

   

اّتسػػػػػمت األسػػػػػئلة بالوضػػػػػوح كدقّػػػػػة الطباعػػػػػة 
 كالبعد عن التعجيز . 
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اّتسػػمت األسػػئلة بالتػػدرّج كالشػػموؿ كمراعػػاة 
 الفركؽ الفرديّة .

   

مّت تصػػػحيح اسػػػتجابات ا٤بتعّلمػػػْب بكػػػّل دقّػػػة 
 بعيدان عن التحامل أك التحّيز .

   

مػنح ا٤بتعّلمػػوف الوقػػت ا٤بناسػب لإلجابػػة عػػن 
 االختبارات .أسئلة 

   

هتّيأت للمتعّلمْب الشػركط الصػحّية كالنفسػّية 
 كالَببويّة السليمة عند قياس ٙبصيلهم .

   

جاءت نتػائج تقػؤف أثػر ا٤بػنهج يف  ا٤بتعّلمػْب 
٧بّققػػة لألىػػداؼ ا٤بوضػػػوعة بنسػػبة تصػػػل إُف 

 % فما فوؽ . ٓٚ

   

ا١بوانػػػػػػػػػػػػػػػػب 
الشخصػػػػػػػّية 
كالسػػػػػػػػػػلوكّية 

 للمتعّلم
  

اشػػتملت أسػػاليب تقػػؤف ا١بوانػػب الشخصػػّية 
للمتعّلم على ٨بتلػف األسػاليب ا٤بباشػرة مثػل  
ا٤بالحظػة كا٤بقابلػػة كاالسػػتفتاء كالتقػػؤف الػػذايّت 
كاألساليب غػّب ا٤بباشػرة كأخػذ رأم ا٤بعّلمػْب 
كا٤برشدين كأكِف األمر كالرجوع إُف البطاقات 

 كالسجاّلت ...كغّبىا . 

   

ٔف ا٤بتعّلمػػْب الشخصػػّية اّتسػػمت أسػػاليب تقػػو 
بالدقّػػة كالسػػالمة العلميّػػة مػػن حيػػث الصػػدؽ 

 كالثبات كا٤بوضوعّية .

   

اسػػػتخدمت يف ٙبليػػػػل اسػػػػتجابات ا٤بتعّلمػػػػْب 
 األساليب العلمّية كاإلحصائّية ا٤بناسبة .

   

لػػوحظ تعػػديل يف سػػلوؾ ا٤بتعّلمػػْب إٯبابيّػػان بنػػا 
 يتوافق كأىداؼ ا٤بنهج .
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األساليب ا٤بناسبة لتعديل سلوؾ استخدمت 
ا٤بتعّلمْب ، كال سّيما أسػلوب القػدكة ا٢بسػنة 

. 

   

اسػػتخدـ أسػػلوب التوجيػػو كاإلرشػػاد ا٤بناسػػب 
 ، كال سّيما التوجيو غّب ا٤بباشر .

   

مّت إعػػػػػػداد الكػػػػػػػوادر البشػػػػػػػريّة مػػػػػػػن مػػػػػػػوّجهْب 
كمرشػػػػػػػػػػػػػػدين كمتخّصصػػػػػػػػػػػػػػْب  اجتمػػػػػػػػػػػػػػاعيْب 

يف  كنفسػػػيْب للتعامػػػل مػػػع مشػػػكالت الطلبػػػة
 ا٤برحلة العمريّة الٍب يطّبق فيها ا٤بنهج .

   

ظهر تطّور كاضح يف تناقص ا٤بشكالت الٍب 
يواجههػػػػػػػػا ا٤بتعّلمػػػػػػػػوف ، كتعػػػػػػػػديل إٯبػػػػػػػػايّب يف 
سػػػػػلوؾ ا٤بتعّلمػػػػػْب مػػػػػن حيػػػػػث العالقػػػػػة فيمػػػػػا 
بيػػػػػػنهم مػػػػػػن جهػػػػػػة ، كعالقػػػػػػتهم با٤بدرسػػػػػػّْب 
كا١بهاز اإلدارّم يف ا٤بدرسة مػن جهػة أخػرل 

 . 

   

إٯبػػػػػػػػايّب كاضػػػػػػػػح يف اّ٘باىػػػػػػػػات  ظهػػػػػػػػر تطػػػػػػػػّور
ا٤بتعّلمػػػػػػػػْب كميػػػػػػػػو٥بم كقػػػػػػػػيمهم ٗبػػػػػػػػا ينسػػػػػػػػجم 

 كأىداؼ ا٤بنهج .
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 معايير تقويم أسس المنهج
 مدل توافر ا٤بعيار ا٤بعايّب األسس

متوافر إُف  متوافر
 حّد ما

 غّب متوافر

األسػػػػػػػػػػػػػػػػاس 
الفلسػػػػػػػػػػػػػفّي 

 كالعقدّم 

الفلسػػػفة الَببويّػػػػة الػػػػٍب يتبناىػػػػا ا٤بػػػػنهج  ىػػػػي  
الفلسػػػفة ا٤بنبثقػػػة عػػػن العقيػػػدة الػػػٍب يػػػؤمن هبػػػا 

 أفراد اجملتمع .  

   

يتبػػػػػػػُّب ا٤بػػػػػػػنهج القػػػػػػػيم الوطنيّػػػػػػػة كالدٲبقراطيّػػػػػػػة 
 كالعقديّة كاالجتماعّية السائدة يف اجملتمع .

   

يسهم ا٤بنهج يف بّث ركح اإلخاء كالتماسك 
أفػػراد اجملتمػػع بغػػض النظػػر عػػن كاالحػػَباـ بػػْب 

 الدين كالعرؽ كا١بنس كاالّ٘باه السياسّي .

   

يعمػػػػػػل ا٤بػػػػػػنهج علػػػػػػى تعزيػػػػػػز ا٥بويّػػػػػػة الوطنيّػػػػػػة 
 كاالنتماء القومّي كاإلنسآّف .

   

يغػػػػػػرس ا٤بػػػػػػنهج يف نفػػػػػػوس ا٤بتعّلمػػػػػػْب شػػػػػػعور 
االعتػػػػػػػػزاز بالشخصػػػػػػػػّيات الوطنيّػػػػػػػػة كالدينيّػػػػػػػػة 
كالعلميّػػة كاألدبيّػػة كالتارٱبيّػػة الػػٍب أسػػهمت يف 

 تعزيز القيم الٍب يؤمن هبا اجملتمع . 

   

يعمل ا٤بنهج على تعزيز ركح التسػامح كاحملبػة 
كنبػػػػػػػػػػػػػذ التعّصػػػػػػػػػػػػػب كالظلػػػػػػػػػػػػػم كاالسػػػػػػػػػػػػػتكبار 

 أك الديِّب .كاالستعالء العرقّي 

   

األسػػػػػػػػػػػػػػػػاس 
 االجتماعيّ 

يعكػػػس ا٤بػػػنهج ثقافػػػة اجملتمػػػع بشػػػكل جلػػػّي 
ككاضػػػػػح ، كيعمػػػػػل علػػػػػى تعزيػػػػػز العموميّػػػػػات 

 الثقافّية مع االعَباؼ با٣بصوصّيات .
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يلػػيّب ا٤بػػنهج طموحػػات اجملتمػػع ، كتطّلعاتػػو ، 
 كيالمس ىواجسو كمشكالتو .

   

العلميّػػة يعػػّرؼ ا٤بػػنهج أفػػراد اجملتمػػع ٕبقػػوقهم 
كالصػحّية كا٢بياتيّػػة ، ككاجبػاهتم كمسػػؤكلّياهتم 
٘بػػػػاه أنفسػػػػهم كأسػػػػرىم كأرحػػػػامهم كجػػػػّباهنم 

 كسائر أفراد اجملتمع .

   

يسػػػػػػػػعى ا٤بػػػػػػػػنهج إُف نشػػػػػػػػر الػػػػػػػػوعي العلمػػػػػػػػّي 
٤بواجهة ا٣برافة كبعض العادات كالتقاليد الٍب 

 ٘بايف ا٢بقيقة كتناقضها .

   

الصػػػػػّحّي ، يسػػػػػعى ا٤بػػػػػنهج إُف نشػػػػػر الػػػػػوعي 
 كالثقافة الصحّية كاإل٪بابّية .

   

يسعى ا٤بػنهج إُف مالمسػة بعػض ا٤بشػكالت 
 االجتماعّية ، ككضع ا٢بلوؿ العلمّية ٥با .

   

يسػػػػػػػػػعى ا٤بػػػػػػػػػنهج إُف نشػػػػػػػػػػر ثقافػػػػػػػػػة ترشػػػػػػػػػػيد 
 االستهالؾ يف ا٤بأكل كا٤بشرب كالطاقة .

   

يسػػػعى ا٤بػػػنهج إُف تعزيػػػز اّ٘باىػػػات ا٤بتعّلمػػػْب 
٫بو ا٢بفاظ على نقاء البيئػة كتوازهنػا اإلٯبابّية 

 كمصادرىا الطبيعّية كا٢بيويّة .

   

يعمػػػػػػل ا٤بػػػػػػنهج علػػػػػػى إشػػػػػػاعة ثقافػػػػػػة العػػػػػػدؿ 
 كا٤بساكاة بْب ا١بنسْب . 

   

يعمل ا٤بنهج على حفز ا٤بتعّلمػْب ٫بػو العمػل 
كإتقانػػػػػو ، كال سػػػػػّيما العمػػػػػل اليػػػػػدكّم ا٤بهػػػػػِّب 

 كالفِّبّ .

   

األسػػػػػػػػػػػػػػػػاس 
 النفسّي 

ا٤بػػػػػػنهج ا٤براحػػػػػل العمريّػػػػػػة كمتطّلباهتػػػػػػا يراعػػػػػي 
 النمائّية .
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يعمػػػػل ا٤بػػػػنهج إشػػػػباع حاجػػػػات ا٤بتعّلمػػػػْب ، 
كتلبيػػة ميػػو٥بم ، كتنميػػة اّ٘باىػػاهتم اإلٯبابيّػػة ، 

 كحّل مشكالهتم .

   

يراعػػػي ا٤بػػػنهج الفػػػركؽ الفرديّػػػة بػػػْب ا٤بتعّلمػػػْب 
يف أىدافػػػػػػو ، ك٧بتػػػػػػواه ، كطرائػػػػػػق تدريسػػػػػػو ، 

 كأنشطتو ، كأساليب تقوٲبو .ككسائلو ، 

   

يأخػػػذ ا٤بػػػنهج بأسػػػاليب الػػػتعّلم الػػػٍب أّكػػػدت 
 فاعلّيتها نظريّات التعّلم ، كالبحوث العلمّية 

   

يراعػػػػػػػي ا٤بػػػػػػػنهج ا٤ببػػػػػػػادئ األساسػػػػػػػّية للػػػػػػػتعّلم  
كاالسػػتعداد ، كالدافعيّػػػة ، كالتعزيػػػز كالتكػػػرار 

 ، كبذؿ ا١بهد ، كالوظيفّية ، كالتنويع . 

   

األسػػػػػػػػػػػػػػػػاس 
 ا٤بعريفّ 

يعمػػػػػػػػل ا٤بػػػػػػػػنهج علػػػػػػػػى إكسػػػػػػػػاب ا٤بتعّلمػػػػػػػػْب 
ا٣بػػػػػػػػربات ٗبختلػػػػػػػػف أشػػػػػػػػكا٥با  ، خصوصػػػػػػػػان 

 ا٣بربات ا٤بربية .

   

يقػػّدـ ا٤بػػػنهج ا٢بقػػائق كا٤بفػػػاىيم كالتعميمػػػات 
 كالنظريّات بصورة متوازنة .

   

يرّكػػز ا٤بػػنهج علػػى تقػػدٔف أساسػػّيات ا٤بعرفػػة ، 
كيتػػػػػػػػػيح اجملػػػػػػػػػاؿ للمػػػػػػػػػتعّلم لالطػػػػػػػػػالع علػػػػػػػػػى 

 . تفاصيلها

   

ٰبػرص ا٤بػػنهج علػى تقػػدٔف كػّل مػػا ىػو جديػػد 
 كدقيق يف ٨بتلف فركع ا٤بعرفة .

   

يػػػػربز ا٤بػػػػنهج الطبيعػػػػة ا٤بتكاملػػػػة للمعػػػػارؼ ، 
 كيعمل على مّد ا١بسور فيما بينها .

   

يقػػػػػّدـ ا٤بػػػػػنهج باقػػػػػة متنّوعػػػػػة مػػػػػن ا٤بعػػػػػارؼ ، 
 كٰبرص على التوازف فيما بينها . 
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تنميػػػػػة مهػػػػػارات التفكػػػػػّب يرّكػػػػػز ا٤بػػػػػنهج علػػػػػى 
العلمػػػّي كالناقػػػد كاإلبػػػداعّي كحػػػّل ا٤بشػػػكلة ، 

 على أهّنا سبل النمّو ا٤بعريّف للمتعّلمْب .

   

يرّكػػػػػػػز ا٤بػػػػػػػنهج علػػػػػػػى طبيعػػػػػػػة ا٤بعرفػػػػػػػة ككيفيّػػػػػػػة 
اكتساهبا من خالؿ مهارات البحػث العلمػّي 

 كأخالقّياتو .

   

 
                        

 معايير تقويم عناصر المنهج                                
 

 مدل توافر ا٤بعيار ا٤بعيار العنصر
متوافر إُف  متوافر

 حّد ما
 غّب متوافر

تعػػرّب عػػن أىػػداؼ ا٤بػػنهج ك فلسػػفتو الَببويّػػة،  األىداؼ
 كتعكس حاجاتو التنمويّة .

   

مّت اشػػػػػتقاقها مػػػػػن طبيعػػػػػة اجملتمػػػػػع ، كطبيعػػػػػة 
ا٤بػػػػػػتعّلم ، كطبيعػػػػػػة ا٤بػػػػػػاّدة العصػػػػػػر ، كطبيعػػػػػػة 

 الدراسّية .

   

ـّ العػػريض  تتػػدرّج األىػػداؼ مػػن ا٤بسػػتول العػػا
) األىػػػػػػػػداؼ الَببويّػػػػػػػػة ( مػػػػػػػػركران باألىػػػػػػػػداؼ 
التعليميّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، إُف ا٤بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتول ا٣بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاّص 

 الضّيق)األىداؼ التدريسّية أك السلوكّية( . 

   

تراعػػػػي األىػػػػداؼ ٨بتلػػػػف جوانػػػػب شخصػػػػّية 
كا٤بهاريّػػػػة كالوجدانيّػػػػة بشػػػػكل ا٤بػػػػتعّلم ا٤بعرفيّػػػػة 

 متوازف .
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مّت اسػػػػػػػػػتيفاء األىػػػػػػػػػداؼ الشػػػػػػػػػركط كا٤بعػػػػػػػػػايّب 
ا٤بعركفة لصوغها كالوضوح ، كالدقة كالقابليّػة 
للتحّقػػػػػق ، كالقابليّػػػػػة للمالحظػػػػػة كالقيػػػػػاس ، 

 كاالرتباط بواقع ا٤بتعّلمْب .

   

يػػػػػرتبط ارتباطػػػػػان كثيقػػػػػان باألىػػػػػداؼ ، كيعمػػػػػل  احملتول 
 .على ٙبّققها 

   

يسػػػػػػمح باكتسػػػػػػاب ا٤بتعّلمػػػػػػْب ا٣بػػػػػػربة علػػػػػػى 
 ٨بتلف أشكا٥با ، كال سّيما ا٣بربة ا٤بربّية .

   

يراعػػػػي النمػػػػّو الشػػػػامل للمػػػػتعّلم مػػػػن ٨بتلػػػػف 
 ا١بوانب العقلّية كا١بسمّية كاالنفعالّية .

   

يتسم احملتول باالسػتمراريّة كالتتػابع كالتكامػل 
٨بتلػػػػػػػػف كاالمتػػػػػػػػداد العمػػػػػػػػودّم كاألفقػػػػػػػػّي يف 

 موضوعاتو .

   

يراعػػػػػػػػػػي احملتػػػػػػػػػػول مراحػػػػػػػػػػل ٭بػػػػػػػػػػّو ا٤بتعّلمػػػػػػػػػػْب 
كمتطّلبػػػػػػػػاهتم النمائيّػػػػػػػػة كميػػػػػػػػو٥بم كحاجػػػػػػػػاهتم 

 كمشكالهتم كاّ٘باىاهتم اإلٯبابّية.

   

يتسػػػػػػم احملتػػػػػػول بالوظيفيّػػػػػػة كاالرتبػػػػػػاط ٕبيػػػػػػاة 
 ا٤بتعّلم .

   

يسػػػػػػػػػمح باسػػػػػػػػػتخداـ الطرائػػػػػػػػػق كاألسػػػػػػػػػاليب 
 التدريسّية ا٤بناسبة كا٤بتنّوعة .

   

يتسػػم با٢بداثػػة كا١بػػّدة مػػن جهػػة ، كالسػػالمة 
 العلمّية كالدّقة من جهة أخرل .

   

يرتبط ا١بانب النظرّم فيػو با١بانػب التطبيقػّي  
 ، كا١بانب العلمّي با١بانب العملّي .

   



 

  68  
 

يسػػػػػاعد علػػػػػى تعػػػػػديل سػػػػػلوؾ ا٤بتعّلمػػػػػْب ٗبػػػػػا 
 ينسجم كأىداؼ ا٤بنهج .

   

بػػػػػْب التنظيمػػػػػْب يتحّقػػػػػق يف تنظيمػػػػػو التػػػػػوازف 
 ا٤بنطقّي كالسيكولوجّي .

   

    يعرض احملتول بطريقة كاضحة كشائقة .
توثّػػػػػػػق ا٤بػػػػػػػاّدة العلميّػػػػػػػة للمحتػػػػػػػول بشػػػػػػػكل  

 يضمن ٥با ا٤بصداقّية العلمّية .
   

طرائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق 
 التدريس

تنسػػػػػػػػػجم كأىػػػػػػػػػداؼ ا٤بػػػػػػػػػنهج ، كتسػػػػػػػػػهم يف 
 ٙبقيقها بشكل فّعاؿ .

   

تناسػػب مسػػتول التالميػػذ ، كتراعػػي خػػرباهتم 
 السابقة . 

   

تسمح با٤بشاركة اإلٯبابّية للمتعّلم يف العملّية 
 التعليمّية التعّلمّية .

   

تسػػػػمح بالتفاعػػػػل بػػػػْب ا٤بػػػػتعّلم كزمالئػػػػو مػػػػن 
جهة ، كبينو كبْب ا٤بعّلم كمصادر الػتعّلم مػن 

 جهة ثانية .

   

ا٤بػػتعّلم لإلقبػػاؿ تثػػّب ا٢بماسػػة كالدافعيّػػة عنػػد 
 على التعّلم .

   

تتسػػػػػػػػػم با٤بركنػػػػػػػػػة كالتنػػػػػػػػػوّع ٕبيػػػػػػػػػث تنسػػػػػػػػػجم 
كمتطّلبػػػػػات احملتػػػػػول مػػػػػن جهػػػػػة ، ك الفػػػػػركؽ 

 الفرديّة بْب التالميذ من جهة أخرل . 

   

تسػػػاعد علػػػى تنميػػػة التفكػػػّب العلمػػػّي كالناقػػػد 
 كاإلبداعّي لدل ا٤بتعّلمْب .
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تسػػػػػاعد علػػػػػى تنميػػػػػة مهػػػػػارات الػػػػػتعّلم لػػػػػدل 
ا٤بتعّلمػػْب ، كال سػػّيما مهػػارات الػػتعّلم ضػػمن 

 فريق ، كمهارات التعّلم الذايّت .

   

الوسػػػػػػػػػػػػػػػػػائل 
 التعليمّية

تػػرتبط بػػاحملتول ، كتسػػهم يف ٙبقيػػق أىػػداؼ 
 ا٤بنهج .

   

تتنوّع ٕبيث ٚباطب ٨بتلف حػواّس ا٤بػتعّلم ، 
 كتليّب حاجاتو كاىتماماتو .

   

كالوضػػػوح  تتسػػػم با١باذبيّػػػة كالسػػػالمة العلميّػػػة
كالَبكيز على النقاط العلمّية احملػّددة ، كالبعػد 

 عن كّل ما من شأنو تشتيت الذىن .

   

تتسػػػم بسػػػالمة االسػػػتخداـ كسػػػهولتو ، كقلّػػػة 
 التكلفة يف ا٤باؿ كا١بهد .

   

تستخدـ يف الوقت ا٤بناسب ٕبيث تنجح يف 
 ٙبقيق أغراض استخدامها .

   

اسػػػػتخدامها يف تتسػػػػم با٤بركنػػػػة ٕبيػػػػث ٲبكػػػػن 
 ٨بتلف البيئات كا٤بواقف التعليمّية  .

   

األنشػػػػػػػػػػػػػػطة 
 التعليمّية

تػػػػػػرتبط بأىػػػػػػداؼ ا٤بػػػػػػنهج ، كتغػػػػػػِب ٧بتػػػػػػواه ، 
 كتسهم يف ٙبقيق أىدافو .

   

تسػػػػػػػػػهم يف إكسػػػػػػػػػاب ا٤بتعّلمػػػػػػػػػْب ا٤بهػػػػػػػػػارات 
 العلمّية كالثقافّية كاالجتماعّية .

   

 تساعد على تنمية اال٘باىات التعاكنّية بعيػدان 
 عن التنافس القائم على األنانّية .

   

تسػػاعد علػػى تنميػػة االّ٘باىػػات اإلٯبابيّػػة ٫بػػو 
 العمل اليدكّم كإتقانو .
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تتنػػػػػػوّع ٕبيػػػػػػث تراعػػػػػػي الفػػػػػػركؽ الفرديّػػػػػػة بػػػػػػْب 
ا٤بتعّلمػػػػػػػْب ، كتلػػػػػػػيّب ميػػػػػػػو٥بم كاىتمامػػػػػػػاهتم ، 

 كتشبع حاجاهتم .

   

تسػػػػػػػهم يف تنميػػػػػػػة مهػػػػػػػارات التفكػػػػػػػّب كحػػػػػػػّل 
 كاّٚباذ القرار .ا٤بشكلة 

   

الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػاب 
 ا٤بدرسيّ 

يبػػدك الكتػػػاب جػػّذابان مػػػن حيػػث مػػػن حيػػػث 
شػػكل غالفػػو ، كألوانػػو، كحجػػم خػػّط عنوانػػو 

 ، كنوع ىذا ا٣بّط .

   

يبدك الكتػاب متينػان مػن حيػث ٛباسػكو كنػوع 
 كرقو . 

   

يناسػػػػػػػب حجػػػػػػػم الكتػػػػػػػاب ككزنػػػػػػػو ا٤بسػػػػػػػتول 
 العمرّم للمتعّلم .

   

يشػػػػػػػػتمل الكتػػػػػػػػاب علػػػػػػػػى أشػػػػػػػػكاؿ كصػػػػػػػػور 
 توضيحّية جّذابة ككاضحة ككافية . 

   

يشػػػػػػػػتمل كػػػػػػػػّل موضػػػػػػػػوع يف الكتػػػػػػػػاب علػػػػػػػػى  
أنشػػػػػطة كتػػػػػدريبات كأسػػػػػئلة تقوٲبيّػػػػػة تسػػػػػمح 
للمػػػػتعّلم بإغنػػػػاء خرباتػػػػو كتعزيزىػػػػا ، كتوطيػػػػد 

 تعّلمو ا٤بوضوع .

   

يشػػػػػػػػتمل الكتػػػػػػػػاب ا٤بدرسػػػػػػػػّي علػػػػػػػػى قائمػػػػػػػػة  
الػػػٍب ٲبكػػػن العػػػودة بػػػا٤براجع كمصػػػادر الػػػتعّلم 

 إليها يف حاؿ الرغبة يف االستزادة العلمّية .

   

 -يف حاؿ شػرائو  –يتناسب سعر الكتاب  
 كالقدرة الشرائّية ألكلياء األمور .
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ا٤برافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق 
 ا٤بدرسّية

تتوافر يف الغرؼ الصفّية ا٤بواصػفات ا٤بعتمػدة 
مػػػػػن حيػػػػػث التهويػػػػػة كاإلنػػػػػارة كحجػػػػػم ا٥بػػػػػواء 

 ا٤بناسب لكّل متعّلم . 

   

تتػػوافر يف ا٤بدرسػػة ا٤بختػػربات العلميّػػة كالػػورش 
التعليميّػػػػػػة كا٤بكتبػػػػػػة ا٤بشػػػػػػتملة علػػػػػػى ا٤براجػػػػػػع 
العلميّػػػػة كمصػػػػادر الػػػػتعّلم ككسػػػػائل االّتصػػػػاؿ 

كالدارات التلفازيّة ا٤بغلقة بالشبكة العنكبوتّية 
 كا٤بفتوحة .

   

تشػػػتمل ا٤بدرسػػػة علػػػى السػػػاحات كا٤بالعػػػب 
ا٤بكشػػػوفة كا٤بغلقػػػة كا٢بػػػدائق ا٤بزركعػػػة كالػػػربؾ 

 ا٤بائّية التعليمّية .

   

يتػػػوافر يف ا٤بدرسػػػة العػػػدد الكػػػايف مػػػن الغػػػرؼ 
الصػػػػػػػػفّية كاإلداريّػػػػػػػػة كقاعػػػػػػػػات االحتفػػػػػػػػاالت 

 .كاالجتماعات كا٤بسرح ا٤بدرسّي 

   

أسػػػػػػػػػػػػػػػػػاليب 
 التقؤف

تػػػػػرتبط ارتباطػػػػػان كثيقػػػػػان باألىػػػػػداؼ ، كتعمػػػػػل 
 على قياس مدل ٙبّققها .

   

تػػػػػػػرتبط ارتباطػػػػػػػان كثيقػػػػػػػان بػػػػػػػاحملتول ، كتغطّػػػػػػػي 
 ٨بتلف نقاطو العلمّية . 

   

تتسػػػػػػػػػػػم بالصػػػػػػػػػػػػدؽ كالثبػػػػػػػػػػػػات كا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعّية 
كالشػػػػػػػػموؿ كاالسػػػػػػػػتمرار كالتكامػػػػػػػػل كالتنػػػػػػػػوّع 

ا١بهػػػػػػػػػد كسػػػػػػػػػهولة التطبيػػػػػػػػػق كاالقتصػػػػػػػػػاد  يف 
 كالكلفة كالوقت .

   

تقػػػػػػيس ٨بتلػػػػػػف جوانػػػػػػب شخصػػػػػػّية ا٤بػػػػػػتعّلم 
ٗبجاالهتػػػػػػػػا ا٤بعرفيّػػػػػػػػة كا٤بهاريّػػػػػػػػة كالوجدانيّػػػػػػػػة ، 

 كبا٤بستويات ا٤بتعّددة يف كّل ٦باؿ .
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تتسػػم بالوضػػوح كالدقّػػة كالبعػػد عػػن الغمػػوض 
 كتعّدد احتماالت اإلجابة الصحيحة .

   

تسػػػػػػػػػػػػػاعد علػػػػػػػػػػػػػى تشػػػػػػػػػػػػػخيص ا٤بشػػػػػػػػػػػػػكالت 
 كالصعوبات التعليمّية . 

   

تسػػػػػػتكمل االختبػػػػػػارات التحصػػػػػػيلّية ٨بتلػػػػػػف 
ا٤بواصػػػػػػػػػفات العلميّػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػدرجات السػػػػػػػػػهولة 

 كالصعوبة كالتمييز .

   

يتنػػاكؿ تقػػؤف أثػػر ا٤بػػنهج ا١بػػانبْب الشخصػػّي 
 كالتحصيلّي للمتعّلمْب . 

   

تشػػػػػتمل علػػػػػػى أغػػػػػراض تعليميّػػػػػػة إضػػػػػػافة إُف 
 أغراضها التقوٲبّية .

   

تتنػػاكؿ ٨بتلػػف عناصػػر ا٤بػػنهج مػػن األىػػداؼ 
 إُف أساليب التقؤف .

   

يػػػػػػتّم ٙبليػػػػػػل نتػػػػػػائج التقػػػػػػؤف كتفسػػػػػػّبىا كفػػػػػػق 
األسػػاليب العلميّػػػة ا٤بعتمػػػدة ، كاإلفػػػادة منهػػػا 

 يف العملّية الَببويّة . 

   

ٚبضػػػػػػع أدكات التقػػػػػػؤف إُف التقػػػػػػؤف ا٤بسػػػػػػتمّر  
 هبدؼ تطويرىا .

   

(ٔ) 
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 خطوات التقويم : -سادساً "
 ٛبّر عملّية تقؤف ا٤بنهج ٔبملة من ا٣بطوات ا٤بتتالية ، كىي :

 كضع أىداؼ التقؤف : -ٔ
تعػػّد مرحلػػة كضػػع أىػػداؼ تقػػؤف ا٤بػػنهج مػػن أكثػػر ا٤براحػػل أٮبيّػػة ، حيػػث تبػػُب ا٤براحػػل التاليػػة علػػى 

بدقّػػة ، ككاضػػحة يف أذىػػاف ا٤بقػػّومْب ، كّلمػػا أساسػػها ، ككّلمػػا كانػػت أىػػداؼ تقػػؤف ا٤بػػنهج ٧بػػّددة 
 آتت عملية التقؤف أكلها .

كقد تكوف عملّية تقؤف ا٤بنهج شاملة ألسس ا٤بنهج كعناصره كافّة ، كقد تقتصر ك تنصّب على 
أساس كاحد أك مكّوف كاحد أك أكثر من أسسو كمكّوناتو ، كىذا يعِب أّف أىداؼ عملّية التقؤف 

 يعة التقؤف ، كمدل مشولّيتو .ٚبتلف باختالؼ طب
 ٙبديد أدكات التقؤف كبناؤىا كٙبكيمها : -ٕ

تتحػػػّدد أدكات تقػػػؤف ا٤بػػػنهج كفقػػػان ألىػػػداؼ تقوٲبػػػو ، فقػػػد تتنػػػاكؿ ٨بتلػػػف أدكات التقػػػؤف يف حػػػاؿ 
التقػػؤف الشػػامل ، كقػػد تقتصػػر علػػى عػػدد منهػػا يناسػػب اجملػػاؿ ا٤بػػراد تقوٲبػػو ، فػػإذا كػػاف ىػػذا اجملػػاؿ 

اىػػات ا٤بتعّلمػػْب ٫بػػو مكػػّوف بعينػػو مػػن مكّونػػات ا٤بػػنهج ، فػػإّف األداة ا٤بناسػػبة للتقػػؤف يف يتعلّػػق با٘بّ 
ىػػػذه ا٢بػػػاؿ ىػػػي مقيػػػاس االّ٘باىػػػات ، كإذا كػػػاف اجملػػػاؿ يتعلّػػػق بتقػػػؤف أثػػػر ا٤بػػػنهج ، فػػػإّف اختبػػػارات 

 التحصيل ٗبختلف أشكالو تكوف أنسب األدكات .
التقػؤف يقػـو ا٤بتخّصصػوف كا٣بػرباء ببنػاء تلػك األدكات كبعد ٙبديد أدكات التقؤف ا٤بناسبة ألىداؼ 

بشكل أّكِف ، مثّ يتّم ٙبكيمها من خالؿ تعّرؼ درجة صدقها كثباهتػا كمالءمتهػا اجملػاؿ ا٤بسػتهدؼ 
 من التقؤف . 

 تطبيق أدكات التقؤف : -ٖ
البحػث مػن كيف ىذه ا٤برحلة يتّم إعداد العناصػر البشػريّة الػٍب سػتتوُف اإلشػراؼ علػى تطبيػق أدكات 

خالؿ إقامة الػدكرات التدريبيّػة الػٍب تتنػاكؿ أىػداؼ التقػؤف ، كاألدكات ا٤بسػتخدمة فيػو ، كأسػاليب 
 تطبيق ىذه األدكات ، كالشركط ا٤بوضوعّية ا٤بساعدة على ٪باح عملّية التطبيق .

كبعػػد إعػػداد العناصػػر البشػػريّة يبػػدأ تطبيػػق أدكات التقػػؤف مػػع ا٢بػػرص الكامػػل علػػى التحلّػػي بػػأعلى 
 العلمّي ، كٙبّمل ا٤بسؤكلّية .  درجات ا٢بّس 

 معا١بة نتائج التقؤف كتفسّبىا :  -ٗ
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بعد االنتهاء من عمليّػة تطبيػق أدكات التقػؤف ، تبػدأ مرحلػة جديػدة ، حيػث ٘بمػع نتػائج التقػؤف ، 
ّم التعامػػل معهػػا ،كٙبليلهػػا  كمعا١بتهػػا باألسػػاليب اإلحصػػائّية ا٤بناسػػبة بإشػػراؼ متخّصصػػْب مػػن كيػػت

الَببػػويْب كاألكػػادٲبيْب كذكم ا٣بػػربة يف ىػػذا اجملػػاؿ مػػع االسػػتعانة بتكنولوجيػػا ا٤بعلومػػات للوصػػل إُف 
 لتفسّب تلك نتائج تّتصف بالسالمة كالدّقة ، مثّ يتّم عرض تلك النتائج على ١بنة من ا٤بتخّصصْب

 النتائج ، ٕبيث تكوف دالالهتا كاضحة لدل صاحب القرار .
 
 اّٚباذ القرار : -٘

يقـو صاحب القرار باالطالع على نتائج التقؤف كدالالهتا ، مثّ يّتخذ  القرار ا٤بناسب بشأف 
 ا٤بنهج من حيث العمل على تطويره كّلّيان أك جزئيّان أك اإلبقاء على كضعو .

كبذلك فإّف عملّية تقؤف ا٤بنهج تعّد مرحلة أساسّية ال ٲبكن االستغناء عنها عند كضع خطّة 
 (ٔ)"لتطوير ا٤بنهج القائم ، كما أنّو ليس غاية يف حّد ذاتو ، كإ٭ّبا ىو كسيلة للتطوير . 

 تقويم التقويم : -سابعاً 
مكّوناتو ، كىذا يعِب أّف التقؤف قد قد يتمّخض التقؤف عن ٝبلة من الثغرات يف أسس ا٤بنهج أك 

حّقق بعضان من أىدافو ، غّب أّف ىناؾ إشكالّية من عدـ إظهار نتائج التقؤف السلبّيات ا٤بتوّقعة يف 
 ا٤بنهج ، على الرغم من أّف الناتج التعليمّي لو يشّب إُف خلل ما .

ا ، كمن ىنا ال بّد من إجراء تقؤف إّف تفسّب ذلك يعود بالدرجة األكُف إُف خلل عملّية التقؤف ذاهت
 :(ٕ)للتقؤف ذاتو " كلتقؤف التقؤف يضع ) ىارلن كأليوت ( ٝبلة من األسئلة منها 

 ما القرارات الٍب مّت اّٚباذىا نتيجة للتقؤف ؟ -ٔ
 ىل مّت فهم التقؤف كترٝبتو إُف إجراءات نّفذت كما ينبغي ، ككما كاف ٨بّططان لو ؟ -ٕ
 لٍب مّت ٝبعها مناسبة ٣بدمة الغرض من التقؤف ؟ىل كانت ا٤بعلومات ا -ٖ
ما ا٣بطوات الٍب استخدمت للسماح لوجهات النظر ا٤بتحّيزة كا٤بتعّصبة كا٤بخالفة كغّب ا٤بمثّلة  -ٗ

 بالظهور ؟
                                                           

 القرل أـ جامعة مفلح غازم د. المناىج تقويم بعنوان بحث (  1) 

ص ،  ٔ ط   ( ،  المناىج ، بناؤىا ، تنفيذىا ، تقويمها ، تطويرىا ) باستخدام النماذجإبراىيم مهدم: ،  (   الشبلي ٕ) 
ٕٗٚ،ٕٗٛ . 
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 ىل كاف ا٤بقّوموف بأحسن أحوا٥بم لتنفيذ التقؤف ؟ -٘
 ىل كانت الطرائق ا٤بستخدمة مالئمة لنوعّية ا٤بعلومات ا٤بطلوبة ؟ -ٙ
 ىل كانت الطرائق نظامّية ككاضحة ؟ -ٚ
 ىل كافق ا٤بشمولوف بالتقؤف على الطرائق ا٤بستخدمة يف ٝبع ا٤بعلومات ؟ -ٛ
 (ٔ)ىل كاف الوقت ا٤بسموح بو ١بمع ا٤بعلومات مناسبان ؟ "  -ٜ

مت ا٢بصوؿ على ا٤بعلومات السابقة من ٕبث مقدـ يف تقؤف ا٤بناىج للدكتور غازم مفلح جامعة أـ   
 القرل . 

تضح ٩با تقدـ أٮبية التقؤف يف معا١بة أم قصور أك إخفاؽ للمنهج كالوقوؼ على استمرا ر ا٤بنهج ي
من عدمو كمدل إفادتو للطالب كما أفضل الطرؽ ا٤بستخدمة كالوسائل كالوسائط ا٤بعينة كاألنشطة 

 ا٤بصاحبة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 القرل أـ جامعة مفلح غازم د. المناىج تقويم بعنوان بحث (  1) 
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األىداف المنشودة من تعليم اللغة العربية ألطفال الصف األول االبتدائي  المحور الثالث :
 وخصائصهم اللغوية والنفسية واالجتماعية و الجسمية والعقلية  .  

 العنصر األول : 
استقراء األدب التربوي لتحديد األىداف المنشودة لمنهج الصف األول االبتدائي بالمملكة 

 العربية السعودية .
 فوزم حنفي أف أىداؼ تدريس اللغة العربية يف ا٤برحلة االبتدائية راضي  يرل - أ

إف ٙبديد األىداؼ ككضوحها أماـ ا٤بعلم كا٤بتعلم أمر مهم لنجاح العملية التعليمية ، كقد حددت 
كزارة الَببية كالتعليم أىدافا عامة لتدريس اللغة العربية يف مرحلة التعليم االبتدائي يف ٦بموعة من 

 لتالية :األىداؼ ا
 أف يكتسب التلميذ مهارات اللغة األساسية ) االستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة (.-ٔ
 أف يستخدـ مهارات القراءة كالكتابة يف منا شط ا٢بياة اليومية بفهم كسرعة كدقة .-ٕ
 أف يعتز بلغتو العربية ، اللغة القومية ، لغة القرآف الكرٔف كا٢بضارة العربية .-ٖ
 خدـ اللغة العربية الفصحى ا٤بيسرة أداة للتواصل كالتعبّب عن أفكاره كمشاعره كخرباتو.أف يست-ٗ
أف تنمو قدرة التلميذ على التفكّب السليم كالفهم ، كالتحليل ، كالتفسّب كالتذكؽ من خالؿ -٘

 االستخداـ لألنشطة اللغوية .
 رتياد ا٤بكتبات .أف يعتاد القراءة ا٢برة بالرجوع إُف مصادر ا٤بعرفة بنفسو كا-ٙ
أف يكتسب مهارات القراءة ا١بهرية كحسن التعبّب عما ٙبملو الكلمات ا٤بقركءة من مشاعر -ٚ

 كأحاسيس .
أف يكتسب مهارات القراءة الصامتة يف سرعة كدقة كفهم ، كأف ٰبسن االستماع إُف الغّب كيفهم -ٛ

 ما يقاؿ كيراعى آداب ا٢بديث كا٢بوار.
ة عن متطلبات ا٢بياة اليومية كمشاعره كأحاسيسو بالغة العربية الصحيحة ، أف يعرب التلميذ كتاب-ٜ

 مراعيا سالمة ا٥بجاء كقواعد اإلمالء كالَبقيم كصحة األسلوب ، ككضوح ا٣بط كٝبالو .
 أف يوظف القواعد النحوية توظيفا سليما يف قراءاتو كاستماعو كحديثو ككتاباتو. -ٓٔ
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كا٤بالحظ أف األىداؼ سالفة الذكر أىداؼ عامة ٲبكن ٙبقيقها على مدار ا٤برحلة  - ب
االبتدائية ككل كيسهم كل فرع من فركع اللغة العربية يف ٙبقيقها على اعتبار أف اللغة العربية 

كل متكامل ، كعلى الرغم من كضوح األىداؼ السابقة كٙبديدىا إال أف ىناؾ بعضا من 
يف اللغة العربية كطرؽ تدريسها أضاؼ أىدافا أخرل ٲبكن إٝبا٥با فيما  ا٣برباء كا٤بتخصصْب

 يلي : 
أف يتمكن التلميذ من أدكات ا٤بعرفة عن طريق إ٤بامو با٤بهارات األساسية كالقراءة كالكتابة -ٔ

 كاالستماع كا٢بديث .
 يحة كاال٘باىات السليمة .حأف يكتسب التلميذ العادات الص-ٕ
 هناية ا٤برحلة االبتدائية إُف مستول لغول ٲبكنو من استخداـ اللغة استخداما  أف يصل التلميذ يف-ٖ

 ناجحا يف ا٢بياة اليومية .
أف يكتسب التلميذ القدرة على االتصاؿ اللغوم الواضح السليم ؛ سواء كانت ىذا االتصاؿ  -ٗ

 شفويا
 أك كتابيا .

الٍب تغذل اللغة العربية ، كتساعد على أف تنمى لدل التالميذ القدرات اللغوية بشٌب الوسائل  -٘
 تذكقها ، كإدراؾ نواحي ا١بماؿ فيها أسلوبا كفكرة .

أف يتمسك التالميذ بالقيم اإلنسانية النابعة من رساالت السماء ، كاالستناد إليها يف توجيو  - ٙ
 سلوكهم يف ا٢بياة .

العربية اإلسالمية على أساس من  أف يدرؾ التالميذ أشكاؿ العالقة بْب اللغة العربية كالثقافة -ٚ
 الفهم كاإلقناع 

 أف ٰبرص التالميذ على استخداـ الفصحى كتوظيفها يف ٨بتلف ٦باالت ا٢بياة. -ٛ
 أف ٰبس / يشعر التالميذ با٤بشكالت الٍب تواجههم يف ٦بتمعهم.  -ٜ

 رفة كتوظيفها .أف يعتمد التالميذ على جهودىم الذاتية يف التعلم كاالستقالؿ يف ٙبصيل ا٤بع -ٓٔ
 أف يربط التالميذ العلم بالعمل كالنظرية بالتطبيق.-ٔٔ
 أف يوازف التالميذ بْب مطالب ا١بسم كالعقل كالركح .-ٕٔ
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أف ينفتح التالميذ على ثقافات الشعوب األخرل مع اإل٤باـ بَباثها كأ٭باط ا٢بياة فيها يف ضوء -ٖٔ
 الثقافة العربية اإلسالمية .

لتالميذ على االستماع ليستطيعوا تركيز انتباىهم فيما يستمعوف إليو كفهمو فهما أف تنمو قدرة ا-ٗٔ
 مناسبا.

أف يزكد التالميذ با٣بربات كا٤بهارات الٍب ٛبكنهم من القياـ ٗبتطلبات التعبّب الوظيفي من كتابة -٘ٔ
 رسائل ، كبرقيات ، كمذكرات ك٫بوىا.

 بة ٤بستول مرحلة النمو الٍب ٲبركف هبا .أف تزداد ثركة التالميذ اللغوية زيادة مناس-ٙٔ
 أف يتدرب التالميذ على تذكؽ النصوص األدبية ، كيتكوف لديهم اإلحساس ٗبا فيها من ٝباؿ .-ٚٔ

كخالصة القوؿ أف ٤بنهج اللغة العربية أىدافا يسعى لتحقيقها ، كتتسم ىذه األىداؼ بأف ٙبقيقها 
الدراسية األخرل على اعتبار الصلة الوثقى بْب اللغة  يستغرؽ كقتا طويال ، كما تشارؾ فيها ا٤بواد

 العربية كغّبىا من ا٤بواد األخرل .
كمن ناحية أخرل فإف لكل فرع من فركع اللغة العربية كالٍب يتم تدريسها يف ا٤برحلة االبتدائية أىدافا 

ط كغّبىا من خاصة مثل االستماع كالكالـ ) التعبّب الشفوم ( كالقراءة كالنصوص كاإلمالء كا٣ب
الفركع األخرل للغة العربية ، لذا ينبغي على القائمْب بالتدريس ٥بذه ا٤بادة ا١بليلة أف يضعوا نصب 

  (ٔ)أعينهم تلك األىداؼ ٗبا يضمن ٙبقيق النجاح يف عمليٍب التعليم كالتعلم.
كقد حددت كزارة الَببية كالتعليم بعض األىداؼ ا٣باصة ٤بنهج لغٍب للصف األكؿ  - ت

 دائي كىي :االبت
 التمييز السمعي ألصوات ا٢بركؼ كمواقعها من الكلمة.-ٔ
 تذكر األحداث كا٤بعلومات كالشخصيات يف النص ا٤بسموع. -ٕ
 التعبّب عن ٧بتول الصور.-ٖ
 سرد قصة مصورة بعد االستماع إليها.-ٗ
 التعريف بنفسو كأسرتو.-٘
 التعبّب شفهيًّا عن أحداث قصة مصو رة.-ٙ
 التالية بأصواهتا القصّبة كالطويلة. قراءة ا٢بركؼ-ٚ

                                                           

  د فوزم حنفي جامعة ا٢بدكد الشماليةموقع (   ٔ) 
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 قراءة كلمات اشتملت على ا٢بركؼ ا٤بستهدفة. قراءة بصرية.-ٛ
 قراءة ٝبل اشتملت على الكلمات ا٤بمثلة للحركؼ ا٤بستهدفة قراءة بصرية.-ٜ

 ٙبليل ا١بمل إُف كلمات كالكلمات إُف مقاطع كا٤بقاطع إُف أصوات.-ٓٔ
 درسها. تكوين كلمات ذات معُب من حركؼ-ٔٔ
 قراءة كلمات جديدة مكونة من ا٢بركؼ ا٤بستهدفة قراءة ىجائية-ٕٔ
 استظهار عدد من األبيات من األناشيد القصّبة.-ٖٔ
 كتابة ا٢بركؼ ا٤بستهدفة ٕبركاهتا القصّبة كالطويلة، مفردة كحسب مواضعها يف الكلمة.-ٗٔ
 كتابة كلمات مركبة من ا٢بركؼ ا٤بستهدفة.-٘ٔ
 درس التلميذ ٝبيع حركفها .ٙبليل كلمة -ٙٔ
 ٧باكاة بعض األساليب اللغوية ك الضمائر ك أ٠باء اإلشارة .-ٚٔ
اكتساب قيم كا٘باىات تتصل بآداب األكل : كالتسمية، غسل اليدين قبل األكل كبعده،  -ٛٔ

 .  األكل باليد اليمُب، التعاكف كالعمل بركح الفريق صلة الرحم، كتوقّب الكبّب، آداب زيارة ا٤بريض
ا٢بقيل أىدافا لتدريس اللغة العربية يف ا٤برحلة االبتدائية ككل مث أفرد   سليماف   كقد  - ث

  (ٔ)أىدافا خاصة للصفْب األكؿ كالثآف من مرحلة التعليم االبتدائي با٤بملكة العربية السعودية 
على  أف ينشأ الطفل متشبعا بركح اإلسالـ كيعتز بو كأف يتزكد بزاد القرآف الكرٔف كيطلع -ٔ

ا٢بديث الشريف كحكمو كيتعرؼ على أمثلة من ا٣بلق اإلسالمي الرفيع يتخذىا قدكة لو يف 
 حياتو ا٤بستقبلية . 

باعتبارىا لغة حية كيتعرؼ على مواطن  –لغة القرآف الكرٔف  –أف ٰبب التلميذ لغتو العربية  -ٕ
ية ذلك كلو يف يسر ا١بماؿ فيها كٰبسن  التكلم ك القراءة كالكتابة هبا ٕبيث يتسُب لو تأد

كسهولة كيسعى إُف توسيع مداركو ٗبختلف ضركب ا٤بعرفة عن طريقها ليكوف كاثقا من نفسو 
حٌب إذا ما بلغ هناية ا٤برحلة االبتدائية ، كاف قادرا على القراءة لكي ينصرؼ إُف إدراؾ ا٤بعُب 

لكلمات كما أنو كالتأثر دكف أف يشغلو ذلك عن تعثر يف اللساف كعسر يف استبيانو رسم   ا

                                                           

أىدافو العامة  –أىميتو  –التعليم االبتدائي في المملكة العربية السعودية "نشأتو ،  سليماف بن عبد الرٞبن ، (  ا٢بقيل  ٔ) 
ص ،     ٖط  ،    بعض مشكالتو متطلبات النجاح لطالبو " ،منهجو ومعلمو –وبعض وسائل تحقيقها  –وأىداف مواده 
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يستطيع كتابة ما ٲبلى عليو من موضوعات كأفكار تالئم  مداركو كتتفق كما اكتسبو من 
 ا٣بربات كا٤بهارات . 

اٚباذ مادة  اللغة الٍب تلقناىا يف بيئتو أساسا لتعليمو كأف ال يبتعد عنها بل يعمل على هتذيبها  -ٖ
قوؿ كحسن األداء مع فهم كتنميتها عن طريق تدريب ٠بعو على الصحيح السهل من ال

 الفكرة العامة كحسن االستنتاج كالدقة يف إصدار األحكاـ . 
تنمية ا٤بيل إُف ا٤بطالعة ا٢برة إذ بواسطتها يسّب التلميذ يف طريق النمو كالتقدـ بدال من أف  -ٗ

 يتوقف كيرتد إُف األمية يف حالة تركو ا٤بدرسة . 
 أك الفكرم كعدـ تقبلو أك الرضا عنو  أف يكوف لدل التلميذ اإلحساس با٣بطأ اللغوم -٘
 اكتساب القدرة على االستماع بانتباه كفهم ما يسمع بصورة مناسبة .  -ٙ
 أف يكتسب ا٤بهارات األساسية لصحة الرسم ا٥بجائي .  -ٚ
 أف يكتسب ا٤بهارات الالزمة للكتابة ٖبط كاضح خاؿ من األخطاء اإلمالئية  -ٛ
 أف تنمو ثركة التلميذ اللغوية كا٤بعرفية كالثقافية .  -ٜ

أف يتمكن من التعبّب عن مشاعره كخواطره بلغة صحيحة كعبارات كاضحة منظمة  -ٓٔ
 ليعتاد كتابة الرسائل كإلقاء الكلمات كاالشَباؾ يف ا٤بناقشات 

أف يستطيع التلميذ قراءة القرآف من ا٤بصحف الشريف مباشرة يف صحة كسالمة  -ٔٔ
 داء كيدرؾ ما فيو من معاف سامية ٗبا يناسب مستواهكحسن أ

سليماف بن عبد الرٞبن    أىداؼ تدريس اللغة العربية يف الصفْب األكؿ كالثآف كما ذكرىا - ج
 ٔا٢بقيل

إجادة التلميذ للهجاء كقراءة ما تعلم قراءتو تتمثل فيها صحة النطق كحسن األداء مع مقدرتو  -ٔ
على نسخ ما يقرأ نسخا صحيحا كٖبط كاضح ككتابة ما ٲبلى عليو من كلمات معينة من  

 كتابو . 
 التعبّب شفهيا عما قرأ أك ٠بع بلغة سهلة كعبارة كاضحة بنا يتفق كسنو كمستواه العلمي .  -ٕ

                                                           
1

أىدافو العامة  –أىميتو  –التعليم االبتدائي في المملكة العربية السعودية "نشأتو ،  سليماف بن عبد الرٞبن ، (  ا٢بقيل  
ص ،     ٖط  ،    بعض مشكالتو متطلبات النجاح لطالبو " ،منهجو ومعلمو –وبعض وسائل تحقيقها  –وأىداف مواده 

ٜٜ 
 



 

  81  
 

ظ بعض العبارات ا٤بختارة سواء من كتاب ا٥بجاء أك ما يتعلمو من دركس العلـو الدينية حف -ٖ
 كاحملفوظات كاألناشيد . 

 فهم الطفل ٤با يقرأ أك يسمع من القصص أك الكالـ الصحيح ا٤بناسب ٤بستواه .   -ٗ
ويل القدرة على ملء الفراغ بالكلمة ا٤بناسبة كاستعماؿ الكلمات ا١بديدة يف ٝبل مفيدة كٙب -٘

ا١بملة من ا٤بذكر إُف ا٤بؤنث أك من ا٤بفرد إُف ا١بمع عن طريق التقليد كاحملاكاة كعرض 
 القصص القصّبة كالقدرة على ا٤بقارنة كالتفضيل . 

 اكتساب ا٤ببادئ األساسية آلداب ا٢بديث كاجملالس .  -ٙ
 

 العنصر الثاني : 
للصف األول االبتدائي إعداد قائمة باألىداف المنشودة من منهج اللغة العربية 

 بالمملكة العربية السعودية والتحكيم عليها.
عرضت فيما سبق جملموعة من األىداؼ سواء كانت عامة لتعليم اللغة العربية يف ا٤برجلة االبتدائية أك 

خاصة لتعليم اللغة العربية للصف ا ألكؿ االبتدائي با٤بملكة العربية السعودية ك٤با كاف دليل ا٤بعلم 
ائمة باألىداؼ ا٤بنشودة ا٣باص ٗبنهج لغٍب للصف األكؿ االبتدائي كاف ذلك معينا آخر على ٙبديد ق

 لتعليم اللغة العربية )منهج لغٍب ( لتالميذ الصف األكؿ االبتدائي . 
الٍب أقرهتا كزارة التعليم با٤بملكة العربية السعودية ٤بنهج  ا٤بعلنةمن ىنا سأقـو بتقدٔف قائمة باألىداؼ 

  (ٔ)لغٍب للصف األكؿ االبتدائي ."
  

 ٤بنهج لغٍب للصف األكؿ االبتدائي با٤بملكة العربية السعودية : ا٤بعلنةاألىداؼ 

التمييز السمعي ألصوات ا٢بركؼ كموقعها من  - االستماع  ٔ
 الكلمة 

تذكر األحداث كا٤بعلومات كالشخصيات يف النص  -
 ا٤بسموع 

                                                           

 ) صدر كل كحدة ( ىػ ٖٗٗٔ ،ٖٖٗٔللصف األكؿ االبتدائي ) لغٍب ( طبعة (  دليل ا٤بعلم  ٔ) 
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             يستنتج ا٤بعُب العاـ للنص ا٤بسموع                                                     -
 يصف الشخصيات فيما استمع إليو                                                                      -
 يربط بْب الشخصيات كاألحداث فيما استمع إليو       -
 ٰبدد موقفو فيما استمع إليو              -

 التعبّب عن ٧بتول الصورة  - التحدث  ٕ
 سرد قصة مصورة بعد االستماع إليها  -
 التعريف بنفسو كأسرتو  -
 التعبّب شفهيا عن أحداث قصة مصورة  -
 يصف مشاىداتو اليومية يف حدكد عشر كلمات       -
يبدم رأيو كيناقش يف موضوع يناسب سنو يف ٝبلة  -

 كاحدة      
ٰبكي حكاية قصّبة استمع اليها مراعيا تسلسل   -

 أحداثها كترابطها 
 عن أسئلة حوؿ النص        ٯبيب -
 يرتب الكلمات مكونا ٝبلة يف ضوء أساليب تعلمها      -

 قراءة ا٢بركؼ بأصواهتا القصّبة كالطويلة   - القراءة  ٖ
قراءة كلمات اشتملت على حركؼ مستهدفة قراءة  -

 بصرية  
قراءة ٝبل اشتملت على الكلمات ا٤بمثلة للحركؼ  -

 ا٤بستهدفة قراءة بصرية  
مل إُف كلمات كالكلمات إُف مقاطع ٙبليل ا١ب -

 كا٤بقاطع إُف أصوات  
 تكوين كلمات ذات معُب من حركؼ درسها   -
قراءة كلمات جديدة مكونة من ا٢بركؼ ا٤بستهدفة  -

 قراءة ىجائية 
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 أبيات من األناشيد القصّبة    ٛ: ٙاستظهار عدد  -
يقرأ العناكين الواضحة من الصحف كاجملالت   -

 كالالفتات  
يكتشف داللة الكلمات ا١بديدة من خالؿ    -

 الَبادؼ 
 يربط بْب مكونات ما يقرأ شخصية كحدث    -
يقرأ كلمات كٝبال ٙبوم ظواىر صوتية ) تنوين    -

 التضعيف (  –الكسر 
 يقرأ ٝبال كمقاطع قراءة مسَبسلة     -
 يقرأ أناشيد قصّبة كلماهتا من حصيلتو اللغوية    -
 ص   يكتشف القيم الواردة يف الن -

كتابة ا٢بركؼ ا٤بستهدفة ٕبركاهتا القصّبة كالطويلة  - الكتابة   ٗ
 مفردة كحسب موضعها يف الكلمة  

كتابة كلمات مركبة من ا٢بركؼ الٍب سبق لو دراستها  -
ٕبركاهتا القصّبة كالطويلة مفردة كحسب موقعها يف 

 الكلمة . 
 ٙبليل كلمة درس التلميذ ٝبيع حركفها   -
عالمة  –الفاصلة  –النقطة يرسم عالمة الَبقيم  -

 االستفهاـ  
يكتب من الذاكرة القريبة كلمات مع حركاهتا   -

 القصّبة أك الطويلة 
 يكتب ٝبال مكتملة ا٤بعُب من ثالثة إُف ٟبسة ٝبل   -
 الفصل بْب الكلمات ا٤بكتوبة   -
يكتب من الذاكرة البعيدة كلمات ٙبوم اؿ   -

 أصوات مد  –تنويا  –الشمسية 
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 يعيد ترتيب الكلمات ليكوف ٝبلة  -
 يعرب عن صورة ٔبملة مكتملة ا٤بعُب  -
 –يكتب من الذاكرة القريبة كلمات ٙبوم اؿ مشسية  -

 أصوات مد  –تنوينا  –تضعيفا  –قمرية 
 –يكتب من الذاكرة البعيدة كلمات ٙبوم اؿ مشسية  -

 أصوات مد  –تنوينا  –تضعيفا  –قمرية 
 يعيد تنظيم مفردات ٝبلة  -
 ب ٝبال بسيطة لبناء نص مَبابط يرت -

األساليب  ٘
 كالَباكيب اللغوية  

 ٧باكاة ا٠بي اإلشارة ىذا كىذه  -
 ٧باكاة أساليب اإلثبات  -
 –ىو  -أنتِ  –أنَت  –٫بن  –٧باكاة الضمائر أنا  -

 ىي 
 ٧باكاة أسلوب النهي بػ )ال (   -
 ٧باكاة ا١بملة الفعلية   -
 ٧باكاة تذكّب الفعل كتأنيثو   -
 ٧باكاة ٝبلة ا٠بية   -
 ٧باكاة تثنية ا٤بفرد   -
 ٧باكاة أسلوب النداء بػ  يا  -
 ٧باكاة العطف بالواك   -
 ٰبقق مع الفاعل تذكّب الفعل كتأنيثو   -
 ٰباكي ٙبويل ا١بملة اال٠بية إُف فعلية  -
 ٰباكي ٙبويل ا٤بفرد إُف ٝبع كالعكس   -

األكل كالتسمية اكتساب قيم كا٘باىات تتفق بآداب  - القيم كاال٘باىات   ٙ
األكل باليد  –غسل اليدين قبل األكل كبعده  –

صلة الرحم  -التعاكف كالعمل بركح الفريق   –اليمُب 
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 آداب زيارة ا٤بريض   –كتوقّب الكبّب 
حب  –اكتساب قيم كا٘باىات تتصل ٕبب الوطن  -

الرفق با٢بيواف كعدـ إيذائو . حب  –النظاـ كالنظافة 
٩بارسة الرياضة )كرة  –قصص (  –القراءة )قرآف 

 ...... ( -القدـ 
اكتساب قيم كا٘باىات تتصل بزيارة طبيب األسناف   -

ا٢بفاظ على  –بالسالمة كمراعاة قواعد ا٤بركر  –
 أثاث ا٤بنزؿ 

اكتساب قيم كا٘باىات تتصل بعدـ حب الذات  -
 االخَباع كاالبتكار   –كتفضيلها على اآلخرين 

 خرين  يكوف ا٘باىات ٫بو التواضع كحب اآل -
اكتساب ا٘باىات كقيم تتصل بػ العمل على إسعاد  -

غرس حب  –اآلخرين ك إدخاؿ البهجة إُف نفوسهم 
  الصـو يف نفوس التالميذ . 

 العنصر الثالث : 

  (ٔ). " تحديد الخصائص اللغوية لتالميذ  الصف األول االبتدائي

 سرعة النمو:  -

تعترب ىذه ا٤برحلة من أسرع مراحل النمو اللغوم ٙبصيال كتعبّبنا كفهمنا. كىناؾ عالقة كثيقة بْب       
قدرة الطفل علي الكالـ كقدرتو علي ا٤بشي، فكلما كاف الطفل قادرنا علي ا٤بشي الصحيح؛ تزداد 

 الكالـ كاكتساب كثّب من الكلمات.قدرتو علي تعلم 

 مظاىر النمو اللغوم: -

                                                           

 .faculty.mu.edu.sa/download .p h p ?fid عرب بينت بور عرض(  ٔ) 
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من مظاىر النمو اللغوم يف ىذه ا٤برحلة: الوضوح، كدقة التعبّب، كالفهم، كٙبسُّن النطق،        
كاختفاء الكالـ الطفوِف، كازدياد فهم كالـ اآلخرين، كالقدرة علي اإلفصاح عن ا٢باجات كا٣بربات، 

 كالقدرة علي صياغة ٝبل صحيحة طويلة، ككذلك استخداـ الضمائر كاألزمنة.

 مو اللغوم:مراحل الن -

 ٲبر التعبّب اللغوم يف الطفولة ٗبرحلتْب:        

( كلمات، كتعرب عن معِب، رغم أهنا ال تكوف ٗ( إِف )ٖمرحلة ا١بمل القصّبة : حيث تكوف من )
 صحيحة من ناحية الَبكيب اللغوم

ت، ( كلماٙ( إِف )ٗأما ا٤برحلة الثانية فهي مرحلة ا١بمل الكاملة : حيث تتكوف ا١بمل من ) 
ا يف التعبّب.  كتتميز بأهنا ُٝبَل مفيدة تامة أكثر تعقيدن

 القدرة علي التواصل:  -

علي الرغم من ٛبكن الطفل من اللغة يف ىذه ا٤برحلة، فإنو يظل يعآف قصورنا من حيث القدرة      
 علي التواصل مع اآلخرين.

 العنصر الرابع : 

  (8)بتدائي ."تحديد الخصائص النفسية لتالميذ  الصف األول اال

  اإلدراؾ: 

ال يستطيع الطفل يف بداية ىذه ا٤برحلة إدراؾ العالقات ا٤بكانية لألشياء، كيكوف إدراكو       
للمسافات كاألحجاـ كاألكزاف كاألعداد غّب دقيق، كلكن عندما يتقدـ الطفل يف العمر يستطيع 

بة لألجزاء التمييز بْب ا٤بثّبات. كيف سن الثالثة يستجيب للمثّبات ككل، كبعد ذلك يبدأ يف االستجا
 ا٤بنفصلة، كتوجد صعوبة لديو يف التمييز بْب الشكل كالصورة يف ا٤برآة.

 إدراؾ الزمن: -
                                                           

 faculty.mu.edu.sa/download .p h p ?fidعرض بور بينت عرب    (   ٔ) 
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ال يستطيع الطفل إدراؾ غّب ا٢باضر، مث يزداد إدراكو ليدرؾ الغد كا٤بستقبل يف سن الثالثة. أما        
، مث الغد، مث األمس. كيف سن  يف سن الرابعة فيستطيع إدراؾ ا٤بدلوؿ الزمِب للماضي، كيدرؾ اليـو

ىذه ا٤برحلة  ا٣بامسة يدرؾ تسلسل ا٢بوادث، كيعرؼ األياـ كعالقتها باألسبوع، كيظل الطفل يف
 متمركزنا حوؿ ذاتو.

 البصر: -

ٰبدث يف ىذه ا٤برحلة ٙبسن كبّب يف قدرة الطفل علي اإلبصار كالَبكيز البصرم، كمع بلوغ      
البصرم قد اكتمل، فهو ال يكتمل إال مع البلوغ، كىذا يعِب أف الطفل سن السادسة ال يكوف جهازه 

النمو البصرم مازاؿ مستمرنا يف ا٤براحل التالية حٌب يتحقق الَبكيز البصرم الواضح. كٰبتاج بعض 
 األطفاؿ يف ىذه ا٤برحلة إِف نظارات طبية.

 

 السمع: -

يتطور السمع تطورنا سريعنا، كمع تقدـ الطفل يف العمر ال تكاد تظهر مشكالت ٠بعية إال لدم       
 % . ٕقليل من األطفاؿ بنسبة ال تتجاكز 

 السلوؾ االنفعاِف:

ينمو السلوؾ االنفعاِف تدرٯبيًّا يف ىذه ا٤برحلة من ردكد األفعاؿ العامة ٫بو سلوؾ انفعاِف        
خاص، كٙبل االستجابات االنفعالية اللفظية ٧بل االستجابات االنفعالية ا١بسمية، كما تكوف 

عدـ التوازف"،  االنفعاالت شديدة كمبالغنا فيها كمتنوعة كمتناقضة، كتسمي ىذه ا٤برحلة باسم "مرحلة
كتظهر عالمات شدة االنفعاالت يف صورة حدة ا٤بزاج كشدة ا٤بخاكؼ كقوة الغّبة، كيرجع ذلك كلو 
إِف أسباب نفسية أكثر منها فسيولوجية، ذلك أف  الطفل يشعر بقدرة غّب عادية، ككذلك يثور علي 

 القيود الٍب يفرضها عليو الوالداف.
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 انفعاؿ ا٢بب: -

اية يَبكز حب الطفل علي ذاتو؛ حيث يكوف ىو موضوع ا٢بب من اآلخرين كمن يف البد       
نفسو، كحبو لوالديو ما ىو إال استثارة ٢ببهما لو حٌب يلبيا لو كل رغباتو؛ ذلك أف الطفل يشعر بقدرة 

 غّب عادية، كيثور علي القيود الٍب يفرضها عليو الوالداف.

 ا٣بوؼ: -

ه ا٤برحلة لقدرة الطفل علي إدراكها، فيخاؼ بالتدريج من ا٢بيوانات تزداد مثّبات ا٣بوؼ يف ىذ      
 كالظالـ كالفشل كا٤بوت، كٲبكن أف تكوف ىذه ا٤بخاكؼ أكرب عائق يف سبيل ٭بوه الصحي السليم .

 

 الغضب: -

تظهر نوبات الغضب ا٤بصحوب باالحتجاج اللفظي، كاألخذ بالثأر أحياننا، كيصاحبها أيضنا        
 ا٤بقاكمة كالعدكاف، كخاصة عند حرماف الطفل من إشباع حاجاتو .العناد ك 

 األحالـ ا٤بزعجة: -

 تنتاب الطفل يف ىذه ا٤برحلة بدرجة أكرب نسبينا من أية مرحلة أخرم كيكوف نومو مضطربنا.         

 الغّبة:  -

بعد أف كاف شعور الطفل بالغّبة عند ميالد طفل جديد، كذلك بسبب ٙبوؿ االىتماـ عنو         
 موضع االىتماـ .

 التعبّب االنفعاِف:   -

ٯبد الطفل تعبّبنا عن حياتو االنفعالية يف ٦باالت عديدة، مثل: األحالـ، كاللعب، ٩با قد ٱبفف عنو  
 أيضا.  حدة تلك االنفعاالت، كما يعترب يف نفس الوقت كسيلة جيدة للكشف عنها، بل كلعالجها

 



 

  89  
 

 العنصر الخامس : 

  (8)تحديد الخصائص االجتماعية  لتالميذ  الصف األول االبتدائي . " 

 العالقات االجتماعية: -

تتسع دائرة العالقات كالتفاعل االجتماعي يف األسرة، كمع ٝباعة الرفاؽ باتساع عاَف الطفل.       
كٲبر ٖبربات كيزداد اندماج الطفل يف الكثّب من األنشطة كتعلم ا١بديد من الكلمات كا٤بفاىيم، 

 كائن بيولوجي إِف كائن اجتماعي.  جديدة هتيئ لو االنتقاؿ من

 ٭بو السلوؾ ا٣بلقي:  -

يكتسب الطفل قيم الوالدين كا٘باىاهتما كمعايّبٮبا السلوكية خالؿ ىذه الفَبة، نتيجة لتعرضو       
 يب.٤بتغّبات التنشئة االجتماعية من ثواب كعقاب كتقليد كتوحد، كغّبىا من األسال

 الصداقة: -

يستطيع الطفل أف يصادؽ اآلخرين، كيلعب معهم، كيستطيع أف ٰبادثهم. ك٪باحو يف العالقات       
 االجتماعية خارج ا٤بنزؿ يتوقف علي نوع ا٣بربات الٍب يتلقاىا يف تربيتو علي أيدم كالديو .

 التعاكف: -

 كاعينا بوجود اآلخرينيصبح الطفل يظهر )الفريق( يف حياة الطفل، كفيو       

 الزعامة:  -

الزعامة عند الطفل يف ىذه ا٤برحلة كقتية، ال تكاد تظهر عنده حٌب ٚبتفي، ك عندما يصبح       
الطفل علي أعتاب دخوؿ ا٤بدرسة تكوف معاَف شخصيتو قد ٛبيزت ٖبصائصها ك٠باهتا، فنجد أف 

 بعض األطفاؿ يتسموف بالزعامة كالقيادة كالبعض اآلخر ٰبب الظهور، كمنهم من يفضل االنطواء. 
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 ا٤بكانة االجتماعية: -

تعترب ىذه الفَبة ىي السنوات ا٢برجة يف عملية التطبيع االجتماعي للطفل، كيتوقف السلوؾ      
االجتماعي كّما ككيفنا علي خربات الطفل كالظركؼ البيئية الٍب يتعرض ٥با كعالقتو هبا، كيشمل ذلك 

 .سلوؾ القيادة، كالسيطرة كالتبعية كا٤بسايرة االجتماعية

 سلوؾ الطفل: -

يبدأ الطفل يف تعلم السلوؾ ا٣بلقي، كيظهر لديو أيضنا سلوؾ العناد كعدـ الطاعة، فيجذب       
االنتباه إليو، كتوجد فركؽ فردية بْب ا١بنسْب يف السلوؾ، فاألكالد ٲبيلوف إِف التخريب، بينما ٛبيل 

م كالتخريب، كنوبات الغضب، البنات إِف العناد، كتظهر مشكالت السلوؾ يف التبوؿ الالإراد
 كالعصبية.

 

 ا٤بنافسة:  -

 ٲبيل الطفل إِف ا٤بنافسة الٍب تظهر لديو يف الثالثة، كتبلغ ذركهتا يف ا٣بامسة.     

 العناد: -

يكوف العناد يف ذركتو حٌب العاـ الرابع، كيتضح ذلك يف الثورة علي النظاـ األسرم، كعلي       
م، كإذا كاف نظاـ الَببية تسلطيًّا عقابيًّا فإنو يؤدم بالطفل إِف تنمية سلطة الكبار، كعصياف أكامرى

 العصياف كالتمرد، ككذلك القياـ بالسلوؾ العدكآف كالنسحايب.

 االستقالؿ:  -

ٲبيل الطفل ٫بو االستقالؿ يف بعض األمور، مثل: تناكؿ الطعاـ، كاللبس، إال أنو ما زاؿ يعتمد       
رين، كاالستقالؿ ال يتحقق ١بميع األطفاؿ حيث توجد فركؽ فردية ك٠بات إِف حد كبّب علي اآلخ

 شخصية ٨بتلفة.



 

  91  
 

الطفل الذم يهتم بأقرانو كيقضي كقتان أطوؿ معهم كيقبل أف يعطي كيأخذ ىو طفل ذك كفاءة 
  اجتماعية

 العنصر السادس :  

  (ٔ). " تحديد الخصائص الجسمية  لتالميذ  الصف األول االبتدائي

 ا١بسمي يف مرحلة الطفولة ا٤ببكرة:النمو 

 األسناف:  -

تستمر األسناف يف الظهور، كيكتمل عدد األسناف ا٤بؤقتة كتظل األسناف اللبنية حٌب سن       
السادسة أك السابعة إِف أف تستبدؿ هبا األسناف الدائمة، كمع ذلك فأسناف الطفل اللبنية يف حاجة 

 لتسوس.إِف الرعاية الطبية حٌب ال يصيبها ا

 الرأس: -

يصل حجم الرأس يف هناية ىذه ا٤برحلة إِف مثل حجم رأس الراشد، كمع ذلك فإف الرأس       
س يكوف كالوجو تظل نسبتهما أكرب با٤بقارنة بأجزاء ا١بسم األخرل، علي الرغم من أف معدؿ ٭بو الرأ

 أبطأ من ا٤براحل السابقة.

 ا١بذع: -

ينمو ا١بذع بدرجة متوسطة، كيستمر ٭بو ا١بذع ٕبيث يصبح الطفل أكثر استقامة كأقل       
استدارة، كيبدأ الطفل يف ىذه الفَبة يف التخلص من الدىوف الٍب تراكمت يف الفَبة السابقة، كيتم 

 ذلك خالؿ عمليات ا٥بدـ كالبناء الٍب تتعرض ٥با األنسجة الدىنية.
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 الطوؿ:  -

- ٛ - ٜ( سم، مث يزداد ببطء نسيب ٗبعدؿ )ٜٓيصل الطوؿ يف هناية السنة الثالثة إِف حواِف )      
(، كيكوف معدؿ الطوؿ أكرب من معدؿ الوزف يف ٙ - ٘ - ٗ - ٖ( سم خالؿ السنوات )ٙ - ٚ

  ىذه ا٤برحلة، كيكوف الذكور أطوؿ من اإلناث

 الوزف:  -

تقريبنا يف السنة، كيكوف معدؿ الوزف أقل من معدؿ الطوؿ، يزداد كزف الطفل ٗبعدؿ كيلو        
( كيلو ٕٔكيكوف الذكور أثقل من اإلناث. كيصل متوسط كزف الطفل يف بداية ىذه ا٤برحلة إِف )

( كغ كمتوسط كزف البنت ٛٔجرامنا تقريبنا للجنسْب. كيف هناية ا٤برحلة يكوف متوسط كزف الولد )
 ا٤برحلة إِف سبعة أمثاؿ كزنو عند الوالدة.( كغ، كيصل يف هناية ىذه ٘.ٚٔ)

 العنصر السابع : 

   (ٔ). " تحديد الخصائص العقلية  لتالميذ   الصف األول االبتدائي

 ا٤بفاىيم:  -

يف ىذه ا٤برحلة تتكوف ا٤بفاىيم ا٤بختلفة عند الطفل، مثل: الزماف كا٤بكاف كاالتساع كالعدد،      
كيتعرؼ أيضنا علي األشكاؿ ا٥بندسية. كمعظم ا٤بفاىيم الٍب يستطيع الطفل إدراكها تكوف حسية، أما 

 ا٤بفاىيم اُلمجر دة فال يستطيع إدراكها إال فيما بعد.

 

 الذكاء: -

اد ٭بو الذكاء، كيستطيع الطفل التعميم، كلكن يف حدكد ضيقة، كيرل "بياجيو" أف الذكاء يف يزد      
 ىذه ا٤برحلة يكوف تصورينا تستخدـ فيو اللغة بوضوح، كيتصل با٤بفاىيم كا٤بدركات الكلية.
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الستفادة التعلم: تزداد قدرة الطفل علي التعلم عن طريق ا٣بربة كاحملاكلة كا٣بطأ، كعن طريق ا٤بمارسة كا
 من خربات ا٤باضي.

 االنتباه: -

 ال يستطيع الطفل يف بداية ىذه ا٤برحلة الَبكيز كاالنتباه، لكن تزداد بعد ذلك قدرة االنتباه.      

ا٣بياؿ: تتميز ىذه ا٤برحلة بصفة عامة باللعب اإليهامي أك ا٣بياِف، كيطغي خياؿ الطفل علي 
بوف اللعب بالعرائس كتقليد الكبار، كالقياـ ببعض األدكار ا٢بقيقة، لذلك فإف أطفاؿ ىذه ا٤برحلة ٰب

 االجتماعية كتقمص األدكار.

 التذكُّر:  -

يتذكر الطفل العبارات السهلة ا٤بفهومة أكثر من تذكُّره للعبارات الغامضة، كذلك يتذكر األ٠باء       
 كاألشخاص كاألماكن كاألشياء.

 التفكّب: -

 ىذه ا٤برحلة باسم "طور ما قبل العمليات"، كىو ينقسم إِف قسمْب:كيسمي طور التفكّب يف       

)أ( فَبة ما قبل ا٤بفاىيم : كىي من سنتْب إِف أربع سنوات. كيظهر يف ىذه ا٤برحلة خاصية التمركز 
 حوؿ الذات، ٗبعِب أنو ال يستطيع أف يتخذ كجهة نظر اآلخر يف أحكامو أك يف إدراكو لألشياء.

سنوات كفيها يتحرر الطفل من بعض عيوب ا٤برحلة  ٚ - ٢ٗبدسي : من )ب( فَبة التفكّب ا
السابقة، فيعتمد علي ا٢بدس العاـ الغّب كاضح التفاصيل، فالطفل يف ىذه ا٤برحلة يعتمد يف تفكّبه 

 بشكل أكرب علي حواسو كٚبيلو أكثر من أم شيء آخر. 

و الٍب ٛبيزه عن غّبه من خصائص ك٩با سبق يتضح لنا إف تلميذ الصف األكؿ االبتدائي لو خصائص
نفسية كعقلية كجسمية كاجتماعية كلغوية كىذا يتطلب مراعاة مثل ىذه ا٣بصائص عند اختيار منهج 

ٗبا ٰبتويو من عناصر فالبد أف تكوف أىداؼ ا٤بنهج متمشية مع طبيعة ىذا الطفل كال تكوف بعيدة  
 كل البعد عن خصائصو سالفة الذكر . 
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اعي من يقـو بوضع احملتول ما يشملو من موضوعات تساعد على تلبية كما أنو ٯبب أف ير 
احتياجات ىذا التلميذ يف ىذا السن فال يكوف احملتول بو من العبارات كا٤بفاىيم الٍب ال تتوافق كسنو 

كبعيد كل البعد عن قدرتو العقلية بل البد أف يراعي حالتو ا١بسمية الٍب قد تؤثر على مسكة القلم 
 و . بالنسبة ل

كٯبب أف تراعي طرؽ التدريس ا٤بستخدمة طبيعة ىذا السن فعندما يتم اختيار طرية يف التدريس البد 
أف تضع يف ا٢بسباف طبيعة الطفل ا٢بدسي كمدل استجابتو كتأثره بكل ما ٲبس حواسو كما أف 

ك لو تأثّبه الستخداـ اسَباتيجية لعب األدكار كمسرحة ا٤بناىج عن طريق الدمى كغّبىا ٩با شابو ذل
الفاعل لذا البد لواضع ا٤بنهج أف ٰبدد الطرؽ التدريسية ا٤بناسبة لتالميذ الصف األكؿ يف ضوء 

 خصائصهم ا٤بتعددة . 

كإذا كانت الوسائل التعليمية كاألنشطة ا٤بصاحبة ىي ا٤بدخل األساسي لتعليم األطفاؿ يف مثل ىذا 
السن لذا لـز علي كاضعي ا٤بنهج أف يكوف ىناؾ تصور مسبق قبل تنفيذ ا٤بنهج  للوسائل كالوسائط 

بسط ا٤بستخدمة كيكوف ا٥بدؼ من الوسائل أك الوسائط توصيل أفكار كمعلومات ا٤بنهج بشكل م
 ك٩بتع . 

ك٤با كاف التقؤف أحد أىم عناصر ا٤بنهج تعْب على كاضعي كمصممي ا٤بناىج ٙبرم الدقة يف اختيار 
أساليب التقؤف كطرقو كأدكاتو كخصوصا أف خصائص الطفل ٙبتاج إُف آلية كاضحة أماـ ا٤بعلمْب 

صبو إليو العملية التعليمية الذين يتعاملوف معو يف تقوٲبو حٌب يعدؿ من سلوكياتو كأخطائو كيصل ٤با ت
  . 
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   ثانيا : الدراسات السابقة: 

 المحور األول : دراسات تناولت تقويم منهج اللغة العربية :

وىي بعنوان "تقويم كتاب األساس  8111محمد نور إدريس عام الدراسة األكُف دارسة    -أ 
 :إُفكهتدؼ الدراسة في القراءة للسنة األولى في مرحلة التعليم  األساسي"       

الية تقػػؤف كتػػاب األسػػاس فػػي القػػراءة ا٤بقػػرر علػػى تالميذ الصف األكؿ يف مرحلة األساس بو  
اكتشاؼ الصعوبات الٍب تواجو تعليم القراءة يف كالية النيل األزرؽ  كالنيل األزرؽ فػي الػسوداف 

ػػة الوقػػػػوؼ علػػػػى ا٣بلفيػػػػات اللغويػػػػة كالثقافيػػك  دافبوصفها إحدل مناطق التداخل اللغوم يف السو 
 مدل تعرؼ ا٤بعلمْب كا٤بعلمات ألىػداؼ ىػذا الكتاب ،كرأيهم يفك  كاالجتماعية ٗبنطقة الدراسة 

  .٧بتواه ،كحػوؿ التػدريبات اللغويػة كطريقػة إخػراج الكتػاب كمرشد ا٤بعلم 

 كمنهج الدراسة ىو ا٤بنهج الوصفي التحليلي ، كتوصلت الدراسة لعدة نتائج أٮبها :

 أىداؼ  مرحلػة األسػاس كاألىػداؼ العامػة لتعلػيم اللغػة العربيػة كاضػحة لػدل ا٤بعلمْب كا٤بعلمات   

و ا٤بػػنهج مناسػب لبيئػػة التالميػذ الثقافيػػة ،كللفتػػرة الزمنيػػة احملػػددة لتدريسو ، كمتدرج يف عرض ٧بتػول ك
لية الٍب ألف ا٤بعلموف كا٤بعلمات َف يدربوا تدريبان كافيان على الطريقة الكك  ،كيراعي ميوؿ التالميذ 
تكػرار ا٢بػركؼ فػي  ، ك ضع إُف قاعدة معينة، كال تتنوع التدريبات اللغوية ال ٚبك الكتاب على أساسها 

ر كينعدـ كليان يف كلمػات الكتػاب ال ٱبػضع إلػى قاعػدة معينػة ،فيكثػر التكرار يف موضع كيقل يف آخ
 الكشف عن نواحي القول كأكجو الضعف يف ما يتضمنو منهج اللغة العربية .  ،بعض ا٤بواضع

وعنوانها  منهاج اللغة  7181السعودي و  عبد اهلل المانع عام  فايزىي    الثانيةالدراسة  -ج
 كسعت ىذه الدراسة إُف ٙبقيقالعربي ة في مرحلة ما قبل المدرسة )الواقع والمأمول( "    

تعّرِؼ كاقع ا٤بنهاج الوطِب التفاعلّي يف رياض األطفاؿ من خالؿ ٧بتواه   :األىداؼ الرئيسة اآلتية
تعّرِؼ كاقع ا٤بنهاج يف رياض األطفاؿ  -ناشيد كالتدريبات كا٤بهارات اللغويّة.ا٤بتمثل يف النصوص كاأل

تعّرِؼ مدل قدرة النصوص  -من خالؿ نقاط القوة بُغية تعزيزىا، كنقاط الضعف لتالفيها مستقبال.
 كالتدريبات كاألناشيد على إكساب الطالب مهاراٍت لغويّةن مناسبة.
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اقَباِح حلوؿ مناسبة ٤بعا١بة نقاط الضعف، على ٫بو يرتقي بالعملّية التعلمّية التعليمّية يف ىذه  - 
 ككاف منهجها ا٤بنهج الوصفي التحليلي ا٤برحلة. 

 كتوصلت الدراسة إُف ٦بموعة من النتائج كاف أٮبها : 

   أكالن: النتاجات التعّلمّية

تنظيم خربات الطالب ا٢بياتّية، من مثل: إتقاف  أْف تتضّمن النتاجات أفعاالن هتدؼ إُف  - 
أف تتضّمن النتاجات أفعاالن هتدؼ -عملّيات التوصيل، كالقّص، كالرسم باستخداـ خطوط مستقيمة.

إُف تعديل سلوؾ الطالب، من مثل: تعرُّؼ مرافق البيئة احمليطة على ٫بو صحيح، ك٩بارسة عادات 
تسلسالن منطقيًّا منسجمنا مَع خربات الطالب الطبيعية،  أف تكوف النتاجات متسلسلة-صحّية سليمة.

أف ُتَبجم النتاجات يف ا٤بنهاج إُف مهّمات عمل -من مثل: الَبكيز على ا٤بهارات ا٢بركّية، مثّ الذىنّية.
  لطالب يف ىذه ا٤برحلة النمائّية.كاضحة تناسب مستول ا

 ثانينا: ا٣بربات التعّلمّية

مَع خربات الطالب ا٢بياتّية، كيتحقق ذلك بوساطة منهاج يتضّمن أْف تنسجم تلك ا٣بربات  - 
٦بموعة من األنشطة ا٤بتعّلقة بتلك ا٣بربات، من مثل: سؤاؿ الطالب عن ألواف اإلشارة الضوئّية الٍب 

أف ترتبط ا٣بربات أفقيًّا كعموديًّا بعضها ببعض على  -شاىدىا يف أثناء مرافقتو كالده إُف مكاف ما.
-، من مثل: تعليم الطالب األلواف )أٞبر، أصفر، أخضر،...(، مثّ تعليمو حرؼ األلف.٫بو تراكميّ 

أف تكوف ا٣بربات متدّرجة من  -أف ترّكز ا٣بربات التعّلمّية على جانب التعّلم من خالؿ الل ِعب.
أف يرتبط -األسهل إُف األصعب، من مثل: االنتقاؿ من تعّلم رسم ا٣بطوط إُف كتابة ا٢بركؼ.

أف يتضّمن  -ف ا٣بربات )النصوص، كاألناشيد، كاألنشطة( بعضو مَع بعض ارتباطنا تكامليًّا.مضمو 
 كتاب الطالب ا٣برباِت باختالؼ أنواعها )النصوص، كاألناشيد، كاألنشطة(.

 ثالثنا: الوسائل التعليمّية

ف تكوف أ-أْف تكوف تلك الوسائل جاذبة كمشّوقة للطفل، ٕبيث يتفاعل مَعها على ٫بو جّيد. - 
 معرّبة عن ا٤بهّمة ا٤بقصودة تعبّبنا صادقنا.
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أف تكوف متنّوعة من حيث عرُضها ا٤بفهـو الواحد، كمن حيث عرُض مفاىيم عّدة من  -
أف ٛبّكن الطالب من  -أف تكوف قابلة ألف ير٠بها الطالب كيلّوهنا، ككذلك لقّصها كلصقها.-خال٥با.

أف تتضّمن مثاالن كال مثاؿ  -ألنشطة على ٫بو سليم. اكتساب ا٤بفاىيم، كبناء النصوص، كتنفيذ ا
أف تتضّمن الوسائُل كسائَل إثرائّية، تشمل مكعباٍت كدمنى -على ا٣بربة ا٤بقصودة كا٤بفهـو ا٤بستهدؼ.

أف تتضّمن الوسائُل كسائَل إلكَبكنّية -كصورنا؛ هبدؼ صقل معارؼ الطلبة كمهاراهتم كا٘باىاهتم.
 عدىم على اكتساب مفاىيَم معينٍة على ٫بو مشّوؽ. ٘بذب انتباه الطلبة، كتسا

 رابعنا: طرائق التدريس

أْف ينّفذ الطالب األنشطة التدريسّية ا٤بتعّلقة ٗبفاىيم كمهارات فرديّة بنفسو، كبتوجيو من  -ٔ
ىات أف تتوافر يف ا٤بنهاج أنشطة تدريسّية ثنائّية أك ٝباعّية تساعد على بناء ا٤بهارات كاال٘با- ا٤بعّلمة.

أف تتوافر مهّمات تدريسّية متنّوعة، تراعي الذكاءات ا٤بتعّددة لدل األطفاؿ يف ىذه  - االجتماعّية.
 أف تكوف األنشطة التدريسّية يف الغرفة الّصفّية مرتبطة ٕباجات الطلبة كاىتماماهتم. -ا٤برحلة العمريّة.

 خامسنا: طرائق التقؤف

أف  -بنائيًّا مرتبطنا با٣بربات التعّلمّية ا٤بقّدمة إُف الطالب.أْف تتضّمن كّل مهّمة عمل تقوٲبنا  -ٔ
 تتضّمن كّل خربة من ا٣بربات التعليمّية الواردة يف كتاب الطالب جانبنا تقوٲبيًّا لتحسْب تعّلم الطالب.

 أف تتضّمن مهّمات العمل الرئيسة أداة للتقؤف الذايّت ٙبتوم على مؤشرات تعرُِّؼ الطالَب مستواه. - 

   م 7111فريق بحثي برئاسة   :عباس سبتي عام دراسة  الثالثةالدراسة   -د 

دور الحاسوب في تطوير طرائق تدريس اللغة العربية في مدارس المرحلة المتوسطة " بعنوان : 
 كىدفت الدراسة إُف :    التعليم العام بدولة الكويت"

-باستخداـ ا٢باسوب ٤بنهج اللغة العربية  إعداد برنامج تعليمي  -دراسة كاقع طرائق التدريس- 
تطوير طرائق تدريس اللغة العربية من خالؿ استخداـ ا٢باسوب كاستخدمت الدراسة ا٤بنهج  

 الوصفي كتوصلت الدراسة إُف ٦بموعة من النتائج كاف أٮبا :   
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 نتائج ا٤بقابالت الشخصية مع موجهي ا٢باسوب : 

 طريقة تدريس اللغة العربية : مدل االستفادة من ا٢باسوب يف تطوير

 أٝبع أفراد العينة أف ا٢باسوب يفيد يف تطوير تدريس اللغة العربية

 دكر ا٢باسوب يف تقدٔف طرائق متعددة للتدريس :

%( أف ا٢باسوب يسهم يف تقدٔف طرائق متعددة للتدريس عند عرض ٘ٛأفاد معظم أفراد العينة ) 
 ا٤بادة العلمية

 لوسائل التعليمية :ا٢باسوب كبديل ١بميع ا

 % ( يعترب ا٢باسوب بديالن ١بميع الوسائل التعليمية ٚ٘،٘أفاد ) 

 مساٮبة ا٢باسوب يف زيادة التفاعل بْب ا٤بعلم كالطالب :

% ( اف الطالب يتفاعل مع ا٤بعلم باستخداـ ا٢باسوب كوسيلة ٖ،ٜٙأفاد معظم أفراد العينة ) 
 تعليمية

 التعلم الذايت للطالب:دكر ا٢باسوب يف تنمية مهارة 

 % ( أف للحاسوب دكران يف التعلم الذايت للطالب8ٛٛ٘أفاد )

 نتائج بطاقة ا٤بقابلة ٤بوجهي : ا٢باسوب كاللغة العربية :

 ىل تؤيد أف ا٢باسوب يفيد تطوير طرائق التدريس ؟

 التدريساتفق موجهو ا٢باسوب كاللغة العربية مع ىدؼ الدراسة يف أف ا٢باسوب يطور طرائق 

 ىل تؤيد أف ا٢باسوب ٲبكن أف يقدـ طرائق متعددة للتدريس عند عرض ا٤بادة العلمية ؟

 أشار ا٤بوجهوف إُف إمكانية أف يقدـ ا٢باسوب طرائق ٨بتلفة للتدريس
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 Powerمنها ٙبقيق مبدأ التعلم الذايت كتنمية الثركة اللغوية كتوفّب بنوؾ األسئلة باستخداـ برنامج " 

Point " 

 يستطيع ا٤بعلم أف يستغِب عن أم كسيلة تعليمية عند استخداـ ا٢باسوب ؟ىل 

ذكر ا٤بوجهوف أسبابان ال يستطيع ا٤بعلم معها أف يستغِب عن استخداـ الوسائل التعليمية األخرل مثل 
السبورة كالكتاب ا٤بدرسي كجهاز العرض كما ذكركا أف تكرار الوسيلة نفسها يبعث ا٤بلل يف نفوس 

 نما تنوعها يعمق ا٤بهارةالطلبة بي

 ىل يتفاعل الطالب مع ا٤بعلم أثناء استخداـ ا٢باسوب كوسيلة تعليمية ؟

 اتفق ا٤بوجهوف يف تفاعل الطالب مع ا٤بعلم أثناء استخداـ ا٢باسوب كوسيلة تعليمية

 ىل يتعلم الطالب تعلمان فرديان أثناء ا٢باسوب يف الفصل ؟

 طالب تعلمان فرديان أثناء ا٢باسوب يف الفصلكانت اإلجابة من ا٤بمكن أف يتعلم ال

 ما ا١بوانب اإلٯبابية يف استخداـ ا٤بعلم للحاسوب يف عملية التدريس ؟

ذكر أفراد العينة بعض ا١بوانب مثل توفّب الوقت كجذب انتباه الطالب كاإلخراج كالَبتيب كتنمية 
 كسائل تعليمية حديثة كمطورة الذكؽ الفِب كاستخداـ حواس متعددة كربط الطالب بالواقع كتوفّب

 ما ا١بوانب السلبية يف استخداـ ا٢باسوب يف عملية التدريس ؟

 منها الَبكيز على التلقْب كإٮباؿ التدريب كالكتابة كاعتماد على ا٢باسوب ٯبعل ا٤بعلم ال يبدع

 ما ا٤بقَبحات الٍب ترل أهنا ٚبدـ أىداؼ ىذه الدراسة ؟

للمعلمْب لتعريف ا٤بعلمْب بأٮبية استخداـ ا٢باسوب يف إعداد منها عقد دكرات تدريبية متقدمة 
  الدركس

 كا٤بدرسْب ٤بادة اللغة العربية :نتائج إجابات ا٤بدرسْب األكائل 
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بعد استخراج نتائج ) بطاقة ا٤بقابلة ( الستطالع آراء أفراد العينة تبْب أف أفراد العينة أٝبعوا على اف 
%( على أف ا٢باسوب ٘ٛ%( كذلك اتفق معظمهم ) ٓٓٔيس )ا٢باسوب يفيد تطوير طرائق التدر 

% ( أف 8ٕ٘ٗيسهم يف تقدٔف طرائق متعددة للتدريس عند عرض ا٤بادة العلمية كأفاد بعضهم )
%( أف الطالب ٖ،ٜٙا٢باسوب ٲبكن أف يكوف بديالن ١بميع الوسائل التعليمية كأفاد معظمهم )

% ( أف ٛ،ٖ٘يلة تعليمية كأفاد بعض أفراد العينة ) يتفاعل مع ا٤بعلم أثناء استخداـ ا٢باسوب كوس
 ا٢باسوب لو دكر يف التعلم الفردم لدل الطالب

 ىذا كقد ذكر أكثر أفراد العينة بعض ا١بوانب اإلٯبابية ك السلبية الستخدامات ا٢باسوب

 ا١بوانب اإلٯبابية :

على االبتكار ، جذب انتباه اختصار الوقت ، تفاعل الطالب ، تقوية ملكة اإلمالء ، ٙبفيز الطالب 
 الطالب ، إعداد الدركس ، تنظيم ا٤بعلومات كعرضها ، ربط الطالب ٗبصادر ا٤بعرفة

 ا١بوانب السلبية :

ضعف مراقبة ا٤بعلم للطلبة ، عدـ معرفة جوانب ضعف بعض الطلبة ، قلة استخداـ اللغة يؤثر سلبان 
 ة ال تكفيعلى مهارة التحدث لدل الطلبة ، ا٤بدة الزمنية للحص

 كأما ا٤بقَبحات فقد ٛبثلت :

عقد دكرات تدريبية للمعلمْب ، تزكيد قسم اللغة العربية بأجهزة ا٢باسوب ، توفّب األمواؿ كاألدكات 
 الالزمة ، ٚبفيض نصاب ا٤بعلم من ا٢بصص

 استخداـ ا٢باسوب يف الكشف با٤بعاجم اللغوية

 ٤بادة اللغة العربية با٤برحلة ا٤بتوسطة :نتائج مالحظات الباحثْب بشاف كاقع طرائق التدريس 

 يف ٦باؿ طرائق التدريس :

% طرائق تدريس ٚ،ٔٗ% من ا٤بعلمْب طرائق تدريس تقليدية بينما َف يستخدـ ٖ،ٛ٘استخدـ 
 تقليدية
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 % من ا٤بعلمْب طرائق تدريس متعددة ) تقليدية حديثة (8ٖٛ٘استخدـ 

 % ٚ،ٔٗبينما َف يستخدـ 

% ٖ،ٖٛ% أثناء شرحهم للدرس بينما شجع ٚ،ٔٙ طلبتهم على االبتكار َف يشجع أكثر ا٤بعلمْب
 طلبتهم على االبتكار

% منهم ىذه الفرصة ٚ،ٙٔ% فرصة التعلم الذايت لطلبتهم بينما َف يتح ٖ،ٖٛأتاح معظم ا٤بعلمْب 
 لطلبتهم

 يف ٦باؿ التقنيات الَببوية :

 % من ا٤بعلمْب تقنيات تربوية تقليديةٓ٘استخدـ 

 % تقنيات حديثةٖ،ٖٚخدـ َف يست

 % منهم تقنيات تربوية متعددةٓٙاستخدـ 

 % تقنيات تربوية مناسبة لطرائق التدريسٓٛاستخدـ معظهم 

 يف ٦باؿ ا٤بعلم:

 % منهم الطلبة على تنمية تفكّبىمٖ،ٛٚيساعد 

 % منهم طلبتهم على مهارة حل ا٤بشكالتَٓٙف يدرب 

 الفصل % منهم بنشاط ا٤بتعلمْب خارجٚ،َٔٚف يهتم 

 % منهم ا٤بعينات الَببوية بطريقة فعالةٓٙاستخدـ 

نتائج مالحظات الباحثْب بشأف الربنامج التعليمي ٤بعرفة أساليب تطوير طرائق التدريس ٤بادة اللغة 
 العربية باستخداـ ا٢باسوب :
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كمبيوتر ( إال أف بعض ا٤بدارس َف يوجد هبا جهاز   CDبعد إعداد الربنامج مت إدخالو يف قرص مرف ) 
 كمت العرض يف بعض ا٤بدارس

استخدـ الباحثوف بطاقة مالحظة مكونة من عدة عبارات تتناكؿ أساليب تطوير طرائق التدريس يف 
٦باؿ اللغة العربية كبعد عرض الربنامج توصل الباحثوف إُف أف أكثر ىذه البنود قد ٙبققت كىذه 

 مالحظات الباحثْب :

 عة يف نفوس الطلبة فتفاعلوا معوأثار ا٤بعلم عنصر التشويق كا٤بت

استفاد ا٤بعلم من بعض ا٤بؤثرات السمعية ك البصرية يف ا٢باسوب كاستخدـ ا٤بعلم طرؽ تقليدية 
 كحديثة يف التدريس

 تعلم بعض الطلبة تعلمان فرديان أك ذاتيان 

الء تغلب ا٤بعلم على بعض جوانب الضعف لدل الطالب حيث عآف بعض الطلبة يف القراءة اك اإلم
كبدأ ا٤بعلم بتقؤف ىذه ا١بوانب من خالؿ حل التمارين تنبيو ا١بهاز بالصورة كالصوت ٗبواطن الضعف 

 لدل الطلبة

استخدـ ا٤بعلم عدة كسائل تعليمية أثناء الشرح منها تقليدية مثل ا٤بصورات ) بستاف ، أشخاص ( 
قرمء على الطلبة كصور حية كصورة الرعد كالربؽ كاستخدـ ا٤بعلم كسائل حديثة مثل ٠باع صوت ا٤ب

 متحركة 

 من خالؿ ا٢باسوب

 زاد التفاعل بْب ا٤بعلم كطلبتو كَف يشعركا با٤بلل

تنوع أساليب تقؤف الطلبة استخدـ ا٤بعلم أسئلة الفهم كاالستيعاب كترتيب األحداث كأسئلة صح 
التعبّبين من كجهة نظرىم كخطأ كأسئلة توصيل ا١بمل كتكليف الطلبة باختيار التعبّب األٝبل من 

 ك٤باذا؟
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م   وعنوانها  7181ذياب عبد الجبار ذياب كلش عام الباحث   ىي دراسة الرابعةالدراسة ىػ 
: تطوير منهج القراءة بمرحلة التعليم األساسي العليا في فلسطين في ضوء االتجاىات الحديثة 

 كهتدؼ ىذه الدراسة إُف :  (ٔ)" في تعليم القراءة

منهج القراءة ٗبرحلة التعليم األساسي العليا يف فلسطْب يف ضوء اال٘باىات ا٢بديثة يف تعليم تطوير 
 القراءة. ككاف منهج الدراسة ىو ا٤بنهج الوصفي كتوصلت الدراسة إُف ٦بموعة النتائج أٮبها :

القراءة  إف أىداؼ منهج القراءة ٗبرحلة التعليم األساسي العليا يف فلسطْب َف تأخذ ٗبعايّب تعليم
 (.ٚٔ.ٕ٘كبنسبة )

إف ٧بتوم منهج القراءة ٗبرحلة التعليم األساسي العليا يف فلسطْب َف يأخذ باال٘باىات ا٢بديثة يف  –
يف  إف األداء التدريسي للمعلمْب َف يساير االسَباتيجيات ا٢بديثة.(ٖ٘.ٛ٘تعليم القراءة كبنسبة )
الثة ا٤بطورة ىف تنمية ا٘باىات التالميذ ٫بو منهج فاعلية الوحدات الث (.٘.ٔٗتعليم القراءة بنسبة )

قدمت الدراسة كتابا مطورا للصف السابع من مرحلة  ائهم الذين درسوا ا٤بنهج القدٔف.القراءة لنظر 
قدمت الدراسة ٭بوذجان لدليل  يتضمن كافة عناصر منهج القراءة. التعليم األساسي العليا يف فلسطْب

   ا٤بعلم للصف السابع األساسي.

 المحور الثاني دراسات تناولت األىداف المنشودة من تدريس اللغة العربية : 

وعنوان الدراسة :     7115عبد الواسع غالب ناجي عام ىي دراسة      األكُفالدراسة  –    
تقويم منهج اللغة العربية في الصفوف الثالثة األخيرة من التعليم األساسي في اليمن في -"

 : كىدفت الدراسة إُفضوء القيم البيئية الالزم تنميتها لد  التالميذ "  

لتعليم  الصفوؼ السابع كالثامن كالتاسع يف اٙبديد القيم البيئية الالـز تنميتها لدل تالميذ  .ٔ
 ٙبديد كيفية تناكؿ أىداؼ منهج اللغة العربية يف ىذه الصفوؼ ٥بذه القيم-األساسي يف اليمن .

ٙبديد األنشطة ا٤بتاحة كا٤بستخدمة لتنمية -تول ا٤بنهج لتناكلو ٥بذه القيم .بياف مدل مناسبة ٧ب - 
 ىذه القيم يف منهج اللغة العربية . 

                                                           

 كلش )قدمت ىذه الدراسة ١بامعة عْب مشس ( ذياب ا١ببار عبد الباحث ذياب(   ٔ) 
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ٙبديدا لقيم البيئية ا٤بتوافرة لدل تالميذ الصفوؼ الثالثة األخّبة السابع كالثامن كالتاسع من -   
التعليم األساسي يف اليمن. ، كاستخدمت الدراسة ا٤بنهج الوصفي التحليلي. كتوصلت الدراسة إُف 

 عدة نتائج أٮبها :

ة من التعليم األساسي يف اليمن من كجود قصور يف منهج اللغة العربية للصفوؼ الثالثة األخّب - 
ٙبديد قائمة بالقيم البيئية الٍب ٲبكن أف تفيد -لٍب ينبغي أف تتوافر يف ا٤بنهج. حيث القيم البيئية ا

كجود قصور يف األنشطة - تضمْب القيم البيئية ا٤برغوبة.كاضعي ا٤بناىج كمطورم الكتب ا٤بدرسية يف
حلة التعليم األساسي يف اليمن . للصفوؼ الثالثة األخّبة من مر  ا٤بقدمة كا٤بصاحبة ٤بنهج اللغة العربية

 . الكشف عن نواحي القول كأكجو الضعف يف ما يتضمنو منهج اللغة العربية -

 القراءة كتابي محتو  تحليل وعنوانها رمضان  ، ممتاز األغا، ىي دراسة : الثانية دراسة ال
 ثنائية التربية أىداف ضوء في االبتدائي بفلسطين األول للصف االنجليزية القراءة و العربية
  اللغة :

 كل ٧بتول ارتباط مستول عن الكشف ك اللغة، ثنائية الَببية أىداؼ معرفة إُف الدراسة ىذه ىدفت

 مث من ك ، اللغة ثنائية الَببية بأىداؼ ، فلسطْب يف اإل٪بليزية القراءة ك العربية القراءة كتاب من
 .اللغة ثنائية الَببية بأىداؼ الكتابْب من كل ٧بتول ارتباط مستويي بْب الفرؽ ٙبديد

 كقد التحليلي، الوصفي ،كا٤بنهج البنائي ا٤بنهج الباحث اتبع فقد األىداؼ ىذه ٙبقيق أجل كمن

  :التالية البحثية األدكات على الدراسة ىذه اعتمدت

 

 حلقة بأسلوب مستعينا القائمة ىذه ببناء الباحث قاـ حيث ، اللغة ثنائية الَببية أىداؼ قائمة
 ٙبقيق ىف تساىم علمية ٤بادة الكتابْب تضمن مدل ٤بعرفة كذلك ا٤بستول، ٙبليل أداة. البحث
 من ٦بموعة علي ا عرضو طريق عن كذلك صدقها من التأكد مت قد ك. اللغة ثنائية الَببية أىداؼ
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 ٙبليل ك الباحث ٙبليل بْب االتفاؽ معامالت ٕبساب كذلك ثباهتا حساب مت حْب يف ، احملكمْب
 بعد التحليل عملية الباحث أعاد أف بعد للكتابْب الثبات معامل حساب مت مث ، آخرين باحثْب أربعة
   االرتباط معامل ك ، ا٤بئوية كالنسب ، التكرارات الدراسة استخدمت كقد تقريبا أسابيع ثالثة فَبة

 : منها النتائج من ٝبلة إُف الدراسة توصلت ك

 رئيسة ٦باالت ستة على موزعة ىدفا(  ٛ٘)  تضمنت قد ك ، اللغة ثنائية الَببية أىداؼ قائمة بناء
 . القيم ك ، ا٤بعارؼ الكتابة، مهارات ، القراءة مهارات احملادثة، مهارات ، االستماع مهارات: ىي

 ،% (  ٙ.ٖٙ)  قدرىا مئوية بنسبة األكُف ا٤برتبة يف الكتابة مهارات جاءت العربية القراءة كتاب يف

 فيما ، الثانية ا٤برتبة يف كحلت ،% (  ٗ.ٜٕ)  قدرىا مئوية نسبة على القراءة مهارات حصلت بينما
 فقد ٛباع االس مهارات أما ،% (  ٘.ٙٔ)  قدرىا مئوية بنسبة الثالثة ا٤برتبة يف ا٤بعارؼ جاءت
 بنسبة القيم جاءت األخّبة قبل ا٤برتبة يف ك ،% (  ٕ.ٛ)  قدرىا مئوية بنسبة الرابعة ا٤برتبة احتلت

 ٛ.ٕ)  قدرىا مئوية بنسبة األخّبة با٤برتبة حلت فقد احملادثة مهارات أما ،%(  ٗ.ٙ)  قدرىا مئوية
 مئوية بنسبة األكُف ا٤برتبة على( النسخ) الكتابة مهارات حازت اإل٪بليزية القراءة كتاب يف% ( .
 ،% (  ٘.ٕٔ)  قدرىا مئوية بنسبة الثانية ا٤برتبة احتلت فقد القراءة مهارات أما (ٜ.ٖٖ) %قدرىا

 ٗبهارات يتعلق فيما أما ،% (  ٛ.ٚٔ)  قدرىا مئوية بنسبة ا٤بعارؼ حلت الثالثة ا٤برتبة يف ك
 مهارات جاءت كبعدىا ،% (  ٖ.ٗٔ)  قدرىا مئوية بنسبة بعة الرا ا٤برتبة احتلت فقد االستماع

)  قدرىا مئوية بنسبة القيم حلت األخّبة رتبةا٤ب يف ك ،% (  ٕ.ٓٔ)  قدرىا مئوية بنسبة احملادثة
ٕ.ٖ . ) % 

 

 جهات لدل االعتبار بعْب األخذ ضركرة : منها التوصيات من ٗبجموعة الدراسة خرجت كقد
 كا٤بعارؼ ا٤بهارات توزيع نسب الفلسطينية ا٤بناىج بناء ١باف يف ا٤بناىج مصممي ك االختصاص

 . شاملة متوازنة تكوف ٕبيث كالقيم
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 :  وىي:   ناصر بن يحيى صلهبي دراسة:   الثالثة الدراسة  

 : الدارسين أىداف ضوء في بها الناطقين لغير العربية اللغة مقررات بعض تقويم

 ماالنج ا٢بكومية ا١بامعة يف الغربية اللغة تعليم مناىج يف تقوٲبية ٙبليلية دراسة ىي الرسالة ىذه
 ما على الوقوؼ هبدؼ كذلك بغّبىا للناطقْب العربية اللغة لتعليم ا٢بديثة ا٤بناىج ضوء يف بإندكنيسيا

 بغّبىا للناطقْب العربية اللغة تعليم منهج مع تتناغم عناصر من فيها ما بكل ا٤بناىج ىذه كانت إذا
 .  ال أـ ا٢بديثة اال٘باىات ضوء يف

 ماالنج ا٢بكومية ا١بامعة يف للناطقْب العربية اللغة تعليم برامج يف ا٤بعلمْب على الدراسة عينة ا٫بصرت
 ىذه يف العربية اللغة تعليم برامج مدير مع أجراىا الٍب الشخصية با٤بقابلة كاستعاف ، بإندكنيسيا

 .  ا١بامعة

 بغّبىا للناطقْب العربية اللغة لتعليم ا٤بتعبة ا٤بناىج أف يف أٮبها تتلخص نتائج إُف الدراسة ىذه توصلت
 .  التقليدم باال٘باه التقيد من تتخل َف جوانبها بعض أف رغم ا٢بديثة اال٘باىات ضوء يف

 بإندكنيسيا ماالنج ا٢بكومية ا١بامعة يف العربية اللغة تعليم يف ا٥بدؼ يكوف أف الدراسة ىذه توصي
 ا٢بديثة كالطرائق ، كتنظيما اختيارا ا١بيدة التعليمية ا٤بواد خالؿ من كذلك ، االتصاِف ا٥بدؼ ىو

 ، كتطبيقا ٚبطيطا ا١بيد التقؤف كالنظاـ ، كجودا نوعا ا٢بديثة التعليمية كالوسائل ، كأسلوبا مدخال
  . كثقافيا كمهنيا معرفيا ا٤بؤىلْب كا٤بعلموف

 دراسة نوال عبد الكريم عثمان التويجري :  الدراسة الرابعة

تقويم منهج اللغة العربية المطور للصف األول االبتدائي بدولة الكويت في ضوء آراء معلمي 
 .  وموجهي مادة اللغة العربية 

إُف تقؤف منهج اللغة العربية ا٤بطور للصف األكؿ االبتدائي من كجهة نظر ا٤بعلمْب ىدفت الدراسة 
لة الكويت كالكشف عن مواطن القوة كنقاط كا٤بوجهْب الَببويْب ٤بادة اللغة العربية يف مدارس دك 

 الضعف يف ا٤بنهج ، كالوقوؼ على مقَبحاهتم الرامية إُف ٙبسْب بناء ا٤بنهج كتطويره . 
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قامت الباحثة بتصميم استبانة استنادا إُف معايّب تقؤف ا٤بنهج كاألدب الَببوم السابق . كتتكوف األداة 
: األىداؼ ، احملتول ، ا٤بهارات اللغوية ، لغة الكتاب ،  ( عبارة ، كتغطي اجملاالت اآلتية ٓ٘من ) 

الرسومات كالصور ، كدليل ا٤بعلم . كعلى أثر التأكد من ثبات األداة كصدقها بالطرؽ ا٤بناسبة ، 
( موجها للغة العربية للصف األكؿ  ٘ٗ( معلما ، ك)  ٕٛٙعمدت الباحثة إُف تطبيقها على )

 االبتدائي بالكويت . 

نتائج الدراسة أف تقديرات ا٤بعلمْب كا٤بوجهْب جملاالت االستبانة كعباراهتا كانت يف ا٤بستول كقد بينت 
غّب أف ا٤بعلمْب كا٤بوجهْب قدموا عددا من ا٤بقَبحات ا٤بهمة لتطوير ا٤بنهج ، ا٤برتفع بوجو عاـ ، 

اللغة العربية يف كتاب كأبرزىا ا٤بواءمة بْب ٧بتول ا٤بنهج كعمر التلميذ ، كخرباتو السابقة ؛ كدمج كتب 
كاحد ؛ كإعادة النظر يف الطريقة الصوتية ؛ كاالنتقاؿ إُف الطريقة التوليفية يف عرض احملتول . كيف 
ضوء ذلك ، ترل الباحثة أف على معدم ا٤بناىج التعليمية دراسة مقَبحات ا٤بعلمْب كا٤بوجهْب . 

ٗبا يتسق مع ا٤بستجدات الَببوية ، كالتحديات كاإلفادة منها يف مراجعة منهج اللغة العربية ، كتطويره 
 ا٤بستقبلية . 

 منهج الدراسة :  

استخدمت الباحثة ا٤بنهج الوصفي كأنسب منهج لبحث مشكلة الدراسة ، ألف أسلوب البحث 
الوصفي ىو أحد أشكاؿ التحليل كالتفسّب العلمي ا٤بنظم لوصف مشكلة ٧بددة ، كتصويرىا كميا 

  عن ا٤بشكلة ، كتصنيفها كٙبليلها نوعيا .عن طريق ٝبع بيانات 

  نتائج الدراسة : 

تشّب نتائج الدراسة ا٢بالية إُف أف ٦باالت منهج اللغة العربية للصف األكؿ االبتدائي قد جاءت 
، حسب ا٤بستويات  ٜ٘.ٕبشكل عاـ ، يف ا٤بستول ا٤برتفع ) ا٤بتوسط العاـ لتقديرات أفراد العينة= 

التقوٲبية لفقرات اجملاالت الستة ٤بنهج اللغة ا٤بعتمدة يف الدراسة ، كأف تقديرات ا٤بعلمْب كا٤بوجهْب 
العربية للصف األكؿ االبتدائي ، كانت يف ا٤بستول ا٤برتفع بالنسبة للمجاؿ ) الرسومات كالصور ( 

ذ َف يقل متوسط تقدير أيا منهما ‘ك٦باؿ ) ا٤بهارات اللغوية ( ، كفقا للمعايّب الٍب حددهتا الدراسة ، 
( عن ٧بك القوة ا٤بعتمدة يف الدراسة . كما P<.05 بداللة إحصائية ) (  z، عند إجراء اختبار ) 
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أف التقديرات لبقية ٦باالت ا٤بنهج ا٤بدرسي جاءت يف ا٤بستول ا٤بتوسط ، حيث تراكحت قيمة 
( كأعلى قيمة جملاؿ ) لغة  ٜٗ.ٖ( كأدْف قيمة جملاؿ ) األىداؼ ( ، ك )  ٕٔ.ٖا٤بتوسط بْب ) 

 الكتاب ( . 

ثة ىذه النتائج إُف أف ا٤بنهج ا٤بدرسي أحد نتاجات خطة التطوير الَببوم يف الكويت كتعزك الباح
، كىي األخذ بطريقة ا٤بشركع ككذلك إُف اآللية ا١بديدة الٍب مت إتباعها يف إعداد الكتب ا٤بدرسية 

ْب ا٤بتكامل ، كالٍب تتضمن قياـ فريق لإلشراؼ على إعداد كتاب ا٤بادة الواحدة ، ٕبيث يضم ٨بتص
يف ٨بتلف اجملاالت ، مع ا٤بشاركة يف ا١بامعات بطريقة مباشرة يف عملية إعداد الكتب ا٤بدرسية يف 

شخوص كوادرىا العلمية ا٤بشهود ٥با بالكفاءة كا٣بربة . كما أف ىذه النتيجة تعد ٜبرة االلتزاـ با٤ببادئ 
الَببية يف الكويت ، كالٍب  األساسية ا٤بتبعة يف تأليف الكتب ا٤بدرسية يف ضوء اسَباتيجية تطوير

أكدت على ضركرة ا٤براجعة الشاملة للمناىج ، مع التأكيد على أساسيات ا٤بعرفة بعيدا عن ا٢بشو 
 :67كالتفصيالت كالَبكيز على تنمية األلفة مع أسلوب التفكّب العلمي يف ا٢بياة ) كزارة الَببية ، 

1999   . ) 

 اعيل  : دراسة خليل عمراف إ٠ب الدراسة الخامسة

تقويم كتاب المنهج وتحليل الكتاب للمرحلة الثالثة من قسم اللغة العربية في ضوء أىدافو 
 . التعليمية 

 : يرمي البحث إُف :  ىدف البحث

تقؤف كتاب ) ا٤بنهج كٙبليل الكتاب  ( للمرحلة الثالثة يف قسم اللغة العربية / كلية الَببية األساسية / 
 ا١بامعة ا٤بستنصرية يف ضوء أىدافو التعليمية . 

 :  منهج البحث

، لتقؤف كتاب ا٤بنهج  ) Descriptive Researchاتبع الباحث منهج البحث الوصفي ) 
عِب بوصف ا٢بقائق كٙبليل البيانات ا٤بتصلة بظاىرة تربوية معينة ، كمتابعتها كٙبليل الكتاب ألنو ي

كتفسّبىا ، كا٤بوازنة بينها كاستقصاء ما تنطوم عليو من عالقات كدالالت ، مث بدقة ، كٙبليلها 
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الوصوؿ إُف تعميمات مفسرة كمكملة ٲبكن اإلفادة منها . كيهدؼ ىذا ا٤بنهج إُف توفّب البيانات 
 ئق عن مشكلة موضوع البحث ، لتفسّبىا كالوقوؼ على دالالهتا . كا٢بقا

  االستنتاجات :  

إف ىناؾ أىدافا تعليمة َف يغطها احملتول ىي : ) األكؿ كالثالث كالثامن كالتاسع كالعاشر ( كيرل 
الباحث إهنا لو ٙبققت ٗبا يالئم قدرات كحاجات الطلبة قد تسهم يف تطوير ٧بتول الكتاب كتنمية 

 جوانب مهمة من إمكانياهتم .

إف اعتماد الكتاب التمرينات ) نشاطات ( يف هناية كل فصل يسهم يف تنمية ا١بانب ا٤بعريف لدل 
 الطلبة . 

تركيز ٧بتول الكتاب على جوانب دكف أخرل ، مثل الَبكيز على األمثلة كالتطبيق دكف االلتفات إُف 
 على تعريف أك اثنْب .  اإلكثار من تعاريف بعض ا٤بفاىيم بل االقتصار

الصفحات الٍب مت إدخا٥با ضمن ا٤بادة غّب ا٤بطلوبة أثرت يف عدـ ٙبقق بعض األىداؼ يف ٧بتول 
 الكتاب . 

 :  التوصيات 

  -أكصى الباحث بتوصيات عدة يف ضوء النتائج الٍب توصل إليها ا لبحث كىي : 

 اعتماد ا٤بادة الٍب حققت األىداؼ بصورة مركزة .  -ٔ
 : د على األىداؼ الٍب َف يغطها ٧بتول الكتاب كمنها التأكي -ٕ
 تعرؼ مفهـو ا٤بنهج . - أ

 ٙبديد ٦باؿ ا٤بنهج كعناصره .  - ب
 تستخلص مفهـو ا٥بدؼ الَببوم .  - ت
 ٙبديد أسس ا٤بنهج .   - ث
 تبْب انعكاسات الفلسفة ا٤بثالية على ا٤بنهج.  - ج
 نتعرؼ ا١بوانب االجتماعية الٍب ٥با عالقة با٤بنهج .  - ح
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 ٙبدد تصنيفات ا٤بنهج ٕبسب تنظيماتو .  - خ
 تبْب أنواع منهج ا٤بواد الدراسية كإٯبابياتو .  - د
 تتحدث عن ا٤بنهج احملورم كصعوبات تنفيذه .  - ذ
 نتعرؼ ا٘باىات بناء ا٤بنهج .  - ر
 تشخص العناصر ا٤بشاركة يف تنفيذ ا٤بنهج .  - ز

 تقدر أٮبية األنشطة التعليمية يف تنفيذ ا٤بنهج .  - س
 قؤف ا٤بنهج . ٙبدد مفهـو كت - ش
 توضح قواعد التقؤف ا١بيد .  - ص
 تعدد ٭باذج تقؤف ا٤بنهج كتأثّب النموذج األكثر عملية يف تقؤف مناىجنا الدراسية .  - ض
 تعرؼ مفهـو كتطوير ا٤بنهج .  - ط
 توضح ا٤بقصود بالتوازف بْب الكالـ كالتكيف يف تطوير ا٤بنهج .  - ظ
 تذكر ٩بنوعات أخرل لتطوير ا٤بنهج .  - ع
 ا٤بعلم يف بناء ا٤بنهج . ٙبدد دكر  - غ

 تبْب دكر ا٤بعلم يف بناء ا٤بنهج .  - ؼ
 تبْب مفهـو الكتاب ا٤بدرسي .  - ؽ
 تقدر أٮبية الكتاب ا٤بدرسي .  - ؾ
 ٙبدد مواصفات الكتاب ا٤بدرسي .  - ؿ
 توضح اإلفادة من الكتاب ا٤بدرسي .  -ـ 

  

 التعقيب على الدراسات السابقة :

اىتمت دراسة "تقؤف كتاب األساس يف القراءة للسنة األكُف يف مرحلة التعليم األساسي كدراسة  تقؤف 
منهج اللغة العربية يف الصفوؼ الثالثة األخّبة من التعليم األساسي يف اليمن يف ضوء القيم البيئية 

ارؼ لطالب الصف األكؿ الالـز تنميتها لدل التالميذ بتقؤف ا٤بنهج من حيث ما يتم تقدٲبو من مع
االبتدائي كمدل مناسبة ا٤بنهج للطالب ككيف استطاع ا٤بعلموف إيصاؿ معلومات ا٤بنهج كتناقش 
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أيضا نواحي القصور ا٤بوجودة يف ا٤بنهج ككيفية عالجها كتزكيد ا٤بنهج بقيم بيئية تتناسب مع اجملتمع 
القيم من عدمو، كتقدٔف قائمة بالقيم البيئية احمليط بالدراسة كتقؤف ا٤بنهج يف ضوء اىتماـ ا٤بنهج هبذه 

الٍب ٲبكن أف تفيد كاضعي ا٤بناىج كمطورم الكتب ا٤بدرسية يف تضمْب القيم البيئية ا٤برغوبة 
،كالكشف عن نواحي القول كأكجو الضعف يف ما يتضمنو منهج اللغة العربية من قيم بيئية كدراسة  

درسة )الواقع كا٤بأموؿ( كانت هتدؼ اُف معرفة التقنيات منهاج اللغة العربّية يف مرحلة ما قبل ا٤ب
كالوسائل ا٤بعينة على تبسيط كتسهيل دراسة اللغة العربية يف ىذا السن كما حاكلت أف تقـو بعملية 

كدراسة  دكر ا٢باسوب يف تطوير طرائق تدريس  –تقؤف ٤با ىو موجود ليساعد على إٯباد األفضل 
رحلة ا٤بتوسطة التعليم العاـ بدكلة الكويت أرادت ىذه الدراسة ٤بس تقنية اللغة العربية يف مدارس ا٤ب

مؤثرة جدا ك٧بببة للتالميذ  كأف تقدـ مادة اللغة العربية الٍب يظن البعض أهنا مادة جامدة تقدـ عن 
طريق برامج تساعد على ٙبقيق األىداؼ ا٤بطلوبة كتوصيل ا٤بعلومات كإٯباد طرؽ تدريسية أيسر 

دراسة  تطوير منهج القراءة ٗبرحلة التعليم األساسي العليا يف فلسطْب يف ضوء اال٘باىات كأسهل  ك 
 العليا األساسي التعليم ٗبرحلة القراءة منهج تطوير:  الدراسة ىدؼ •ا٢بديثة يف تعليم القراءة .  

 .القراءة تعليم يف ا٢بديثة اال٘باىات ضوء يف فلسطْب يف

 إجراءات الدراسة

قائمة با٤بعايّب القومية كالعا٤بية يف تعليم القراءة ٗبرحلة التعليم األساسي العليا يف فلسطْب بناء  -
 الستخدامها يف ٙبليل أىداؼ منهج القراءة.

بناء قائمة ٗبعايّب الوظيفية ، كا٤بعايّب ا٣باصة با٤بفهـو ا٢بديث للقراءة. كذلك الستخدامها يف  -
 ٙبليل ٧بتول منهج القراءة.

بطاقة مالحظة األداء التدريسي ٤بعلمي اللغة العربية يف تدريس القراءة ٗبرحلة التعليم  بناء -
 األساسي العليا يف فلسطْب كذلك الستخدمها يف ٙبليل األداء التدريسي للمعلمْب.

 بناء مقياس اال٘باه ٫بو منهج القراءة. -

 فلسطْب. ٙبليل أىداؼ منهج القراءة ٗبرحلة التعليم األساسي العليا يف -
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 ٙبليل ٧بتوم منهج القراءة ٗبرحلة التعليم األساسي العليا يف فلسطْب. -

مالحظة األداء التدريسي ٤بعلمي اللغة العربية يف تدريس القراءة ٗبرحلة التعليم األساسي العليا  -
 يف فلسطْب.

ليا يف بناء منهج القراءة ا٤بطور للصف السابع األساسي من مرحلة التعليم األساسي الع -
 فلسطْب.

بناء دليل ا٤بعلم لتنفيذ منهج القراءة للصف السابع األساسي يف مرحلة التعليم  األساسي  -
 العليا يف فلسطْب.

٘بريب ثالث كحدات للمنهج ا٤بطور لقياس ا٘باه الطالب ٫بو منهج القراءة، من ٦بموعتْب  -
 ٘بريبية كضابطة. 

 نتائج الدراسة

رحلة التعليم األساسي العليا يف فلسطْب َف تأخذ ٗبعايّب تعليم إف أىداؼ منهج القراءة ٗب -
 (.ٚٔ.ٕ٘القراءة كبنسبة )

إف ٧بتوم منهج القراءة ٗبرحلة التعليم األساسي العليا يف فلسطْب َف يأخذ باال٘باىات  -
 (.ٖ٘.ٛ٘ا٢بديثة يف تعليم القراءة كبنسبة )

يجيات ا٢بديثة يف تعليم القراءة بنسبة إف األداء التدريسي للمعلمْب َف يساير االسَبات -
(ٗٔ.٘.) 

فاعلية الوحدات الثالثة ا٤بطورة ىف تنمية ا٘باىات التالميذ ٫بو منهج القراءة لنظرائهم الذين  -
 درسوا ا٤بنهج القدٔف. 

قدمت الدراسة كتابا مطورا للصف السابع من مرحلة التعليم األساسي العليا يف فلسطْب  -
 منهج القراءة.يتضمن كافة عناصر 

 قدمت الدراسة ٭بوذجان لدليل ا٤بعلم للصف السابع األساسي. -
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 أوجو االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة : 

 ا٤بنهج ا٤بستخدـ كاحد كىو ا٤بنهج الوصفي التحليلي . -ٔ
ا٥بدؼ من الدراسات السابقة نقد كٙبليل للمنهج كالوقوؼ على مدل مراعاة ا٤بنهج لتحقيق -ٕ

أىداؼ يتطلع ٥با اجملتمع كىذا يتقارب مع أىداؼ الدراسة ا٢بالية من معرفة مدل ٙبقيق ا٤بنهج 
 لألىداؼ ا٤بنشودة . 

 تطوير ا٤بنهج ٗبا يناسب األىداؼ ا٤بنشودة لو .-ٖ
 احملتول ا٤بقدـ للطالب باستخداـ األساليب كالطرؽ ا٤بناسبة لذؾ .زيادة فاعلية -ٗ

 أوجو االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة :
الدراسات السابقة تناكلت ىدفا كاحد ٩با يتناكلو ا٤بنهج ككل كحاكلت ٙبديد مدل ٙبققو يف -ٔ

 . حْب الدراسة ا٢بالية تتناكؿ األىداؼ ا٤بنشودة للمنهج ككل 
مة بعض األىداؼ كَف تطرؽ لعناصر ا٤بنهج ككيف أهنا ءالدراسات السابقة كانت على مدل مال-ٕ

تؤثر يف ٪باح ىذا ا٤بنهج من عدمو يف ٙبقيق األىداؼ ا٤بنشودة أما الدراسة ا٢بالية تبحث عن مدل 
 سبتها لتحقيق األىداؼ ا٤بنشودة .ٙبقيق ٝبيع عناصر ا٤بنهج كمنا

 الحالية من الدراسات السابقة : أوجو إفادة الدراسة 

     االستفادة من مدل ٙبقق أىداؼ ا٤بنهج من عدمو ككيف توصل صاحب الدراسة لذلك -ٔ
 مة الوسائط ا٤بعينة لتنفيذ ا٤بنهج ءٙبديد الوسائل ا٤بعينة على اكتشاؼ مدل مال-ٕ

 توصيف ا٤بشكلة الٍب تدكر حو٥با أية دراسة .-ٖ

 ا٤بنهج الدراسي ا٤بقدـ للطالب . كمدل عالقتها بمراعاة البيئة ا٤بكانية -ٗ

بإذف اهلل أهنا ستقـو بتقؤف منهج اللغة العربية للصف  تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
األكؿ االبتدائي با٤بملكة العربية السعودية يف ضوء األىداؼ ا٤بنشودة كذلك عن طريق دراسة ٙبليلية 

ديد مدل مراعاة منهج اللغة العربية يف الصف األكؿ االبتدائي يف ا٤بملكة تقوٲبية كذلك من أجل  ٙب



 

  114  
 

ٙبديد  األىداؼ ا٤بنشودة من منهج اللغة العربية ا٤بطور  كالعربية السعودية لألىداؼ ا٤بنشودة  
 للصف األكؿ االبتدائي با٤بملكة العربية السعودية

ة ٤بنهج اللغة العربية ا٤بطور للصف األكؿ مدل مراعاة  ٧بتول  ا٤بنهج   لألىداؼ ا٤بنشودٙبديد  
 االبتدائي با٤بملكة العربية السعودية  

 مة طرؽ التدريس ا٤بستخدمة يف ٙبقيق األىداؼ ا٤بنشودة للمنهج  ءمدل مال ٙبديد 

الوسائط التقنية ا٤بستخدمة يف ٙبقيق  األىداؼ ا٤بنشودة  الوسائل التعليمية ك مةءمدل مال ٙبديد 
 للمنهج  

 يف ٙبقيق أىداؼ ا٤بنهج .  مدل فاعلية أدكات التقؤفٙبديد 
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 الفصل الثالث :

 منهجية الدراسة

  تحليل منهج اللغة العربية للصف األول االبتدائي بالمملكة العربية السعودية .  

 مقدمة الفصل الثالث  

 األىداف المنشودة الى تحليل أىداف المنهج المعلنة ومحتواه في ضوءيهدف ىذا القصل 
باستخداـ استمارة ٙبليل ٧بتول مث ٙبكيمها من جانب ا٤بختصْب كما يهدؼ أيضا اُف  أقـوكسوؼ 

تقؤف أساليب التدريس كالوسائط التقنية كسوؼ يستخدـ القائم بالدراسة ىنا بطاقة مالحظة كأيضا 
  سيتم ٙبكيمها . 

ن ينفذكف أساليب التدريس كيقوموف باستخداـ ٩ب شريحة أو عينةك٤با كانت بطاقة ا٤بالحظة ٙبتاج 
من مدارس منطقة المدينة المنورة   عشرين مدرسة باختيار  قمتالوسائل كالوسائط ا٤بختلفة لذا 

 باعتبارىا الحدود المكانية للدراسة لزيارتها ومالحظة المعلمين فيها .

  ٦بموعة من احملاكر ستكوف على النحو التاِف : كسيتم تناكؿ الفصل من خالؿ  

 احملور األكؿ : كبو أربعة عناصر : 

 : ا٤بنهج الوصفي التحليلي  العنصر األكؿ ىو : منهج الدراسة 

 :  العنصر الثآف ىو : حدكد الدراسة

 ا٤بكانية : مدارس منطقة ا٤بدينة ا٤بنورة ا٢بدكد 

  ٕٚٔٓ:  ٕ٘ٔٓا٢بدكد الزمانية : 

  الثالث ىو : فركض الدراسة العنصر

 % ٓٙ% : ٓ٘ٙبقق األىداؼ ا٤بنشودة بنسبة من  -ٔ
 مراعاة احملتول لتحقيق األىداؼ بنسبة متوسطة  -ٕ
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 مراعاة الوسائل لتحقيق األىداؼ ا٤بنشودة بنسبة ضعيفة  -ٖ
 مراعاة طرؽ التدريس ا٤بستخدمة لتحقيق ا٥بداؼ ا٤بنشودة بنسبة ضعيفة  -ٗ
 مراعاة أساليب التقؤف لتحقيق األىداؼ ا٤بنشودة بنسبة متوسطة .  -٘

 العنصر الرابع ىو : أدكات الدراسة

   إجراءات الدراسة وأدواتها  :

استقراء األدب الَببوم لتحديد األىداؼ ا٤بنشودة ٤بنهج الصف األكؿ االبتدائي با٤بملكة -ٔ
 العربية السعودية . 

إعداد قائمة باألىداؼ ا٤بنشودة من منهج اللغة العربية للصف األكؿ االبتدائي با٤بملكة -ٕ
 العربية السعودية كالتحكيم عليها . 

ٙبليل أىداؼ ا٤بنهج ا٤بعلنة ك٧بتواه يف ضوء األىداؼ ا٤بنشودة باستخداـ استمارة ٙبليل -ٖ
 ٧بتول.  

 خداـ بطاقة مالحظة .تقؤف أساليب التدريس كالوسائط التقنية باست-ٗ

 كبو عنصراف  : الثآفاحملور 

 ٙبليل أىداؼ ا٤بنهج ا٤بعلنة ك٧بتواه يف ضوء األىداؼ ا٤بنشودة باستخداـ استمارة ٙبليل ٧بتول   

 العنصر األكؿ 

 .ٙبليل أىداؼ ا٤بنهج ا٤بعلنة

 العنصر الثآف 

   .ٙبليل ٧بتول ا٤بنهج يف ضوء األىداؼ ا٤بنشودة باستخداـ استمارة ٙبليل ٧بتول 

 كبو عنصراف  الثالثاحملور 

 تقؤف أساليب التدريس كالوسائط التقنية باستخداـ بطاقة مالحظة .  
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 العنصر األكؿ 

 تقؤف أساليب التدريس باستخداـ بطاقة مالحظة . 

 العنصر الثآف 

  مالحظةتقؤف الوسائط التقنية ا٤بستخدمة باستخداـ بطاقة 

 ٙبليل أىداؼ ا٤بنهج ا٤بعلنة باستخداـ استمارة ٙبليل ٧بتول  : العنصر األكؿ : الثآف احملور  

تحقق من مدل مراعاة احملتول كأساليب التقؤف ا٤بستخدمة ال )كهتدؼ إُف ٧بتول استمارة ٙبليل 
 ئي با٤بملكة العربية السعودية . ٤بنهج اللغة العربية للصف األكؿ االبتدالتحقيق األىداؼ ا٤بنشودة 

لمنهج اللغة العربية  المعلنةمع األىداف جب متقبداية قبل التعرض الستمارة تحليل المحتو  
وىذا ىو الشكل األول لقائمة  للصف األول بالمملكة العربية السعودية من دليل المعلم

  مقسمة إُف أىداؼ تتعلق باالستماع كىي :  تككان (  ليةالصورة األو )  (8)األىداف المعلنة 
 التمييز السمعي ألصوات ا٢بركؼ كموقعها من الكلمة  -
 تذكر األحداث كا٤بعلومات كالشخصيات يف النص ا٤بسموع  -
 يستنتج ا٤بعُب العاـ للنص ا٤بسموع                                                                 -
 يصف الشخصيات فيما استمع إليو                                                                      -
 يربط بْب الشخصيات كاألحداث فيما استمع إليو       -

 يما استمع إليو  ٰبدد موقفو ف -
 كأخرل تتعلق بالتحدث كىي : 

 التعبّب عن ٧بتول الصورة    -
 سرد قصة مصورة بعد االستماع إليها  -
 التعريف بنفسو كأسرتو  -
 التعبّب شفهيا عن أحداث قصة مصورة  -
 يصف مشاىداتو اليومية يف حدكد عشر كلمات       -

                                                           
(

1
 نًُشىدة () انصىرة األونُت نألهداف ا 203:  111ص   1يهحق رقى  
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 يبدم رأيو كيناقش يف موضوع يناسب سنو يف ٝبلة كاحدة       -
 ٰبكي حكاية قصّبة استمع اليها مراعيا تسلسل أحداثها كترابطها   -
 ٯبيب عن أسئلة حوؿ النص        -

 يرتب الكلمات مكونا ٝبلة يف ضوء أساليب تعلمها  .  -
 كثالثة تتعلق بالقراءة كىي : 

 قراءة ا٢بركؼ بأصواهتا القصّبة كالطويلة    -
 قراءة كلمات اشتملت على حركؼ مستهدفة قراءة بصرية   -
 قراءة ٝبل اشتملت على الكلمات ا٤بمثلة للحركؼ ا٤بستهدفة قراءة بصرية   -
 ٙبليل ا١بمل إُف كلمات كالكلمات إُف مقاطع كا٤بقاطع إُف أصوات   -
   تكوين كلمات ذات معُب من حركؼ درسها -
 قراءة كلمات جديدة مكونة من ا٢بركؼ ا٤بستهدفة قراءة ىجائية  -
 أبيات من األناشيد القصّبة    ٛ: ٙاستظهار عدد  -
 يقرأ العناكين الواضحة من الصحف كاجملالت كالالفتات    -
 يكتشف داللة الكلمات ا١بديدة من خالؿ الَبادؼ    -
 يربط بْب مكونات ما يقرأ شخصية كحدث    -
 التضعيف (  –ت كٝبال ٙبوم ظواىر صوتية ) تنوين الكسر يقرأ كلما   -
 يقرأ ٝبال كمقاطع قراءة مسَبسلة     -
 يقرأ أناشيد قصّبة كلماهتا من حصيلتو اللغوية    -

 يكتشف القيم الواردة يف النص  .  -
 كرابعة تتعلق بالكتابة كىي : 

 كتابة ا٢بركؼ ا٤بستهدفة ٕبركاهتا القصّبة كالطويلة مفردة كحسب موضعها يف الكلمة   -
كتابة كلمات مركبة من ا٢بركؼ الٍب سبق لو دراستها ٕبركاهتا القصّبة كالطويلة مفردة  -

 كحسب موقعها يف الكلمة . 
 ٙبليل كلمة درس التلميذ ٝبيع حركفها   -
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 عالمة االستفهاـ   – الفاصلة –يرسم عالمة الَبقيم النقطة  -
 يكتب من الذاكرة القريبة كلمات مع حركاهتا القصّبة أك الطويلة   -
 يكتب ٝبال مكتملة ا٤بعُب من ثالثة إُف ٟبسة ٝبل   -
 الفصل بْب الكلمات ا٤بكتوبة   -
 أصوات مد  –تنويا  –يكتب من الذاكرة البعيدة كلمات ٙبوم اؿ الشمسية   -
 يعيد ترتيب الكلمات ليكوف ٝبلة  -
 يعرب عن صورة ٔبملة مكتملة ا٤بعُب  -
 –تنوينا  –تضعيفا  –قمرية  –يكتب من الذاكرة القريبة كلمات ٙبوم اؿ مشسية  -

 أصوات مد 
 –تنوينا  –تضعيفا  –قمرية  –يكتب من الذاكرة البعيدة كلمات ٙبوم اؿ مشسية  -

 أصوات مد 
 يعيد تنظيم مفردات ٝبلة  -

 .  ب ٝبال بسيطة لبناء نص مَبابطيرت -
 كخامسة تتعلق باألساليب كالَباكيب : 

 ٧باكاة ا٠بي اإلشارة ىذا كىذه   -
 ٧باكاة أساليب اإلثبات  -
 ىي  –ىو  -أنتِ  –أنَت  –٫بن  –٧باكاة الضمائر أنا  -
 ٧باكاة أسلوب النهي بػ )ال (   -
 ٧باكاة ا١بملة الفعلية   -
 ٧باكاة تذكّب الفعل كتأنيثو   -
 ٧باكاة ٝبلة ا٠بية   -
 ٧باكاة تثنية ا٤بفرد   -
 ٧باكاة أسلوب النداء بػ  يا  -
 ٧باكاة العطف بالواك   -
 ٰبقق مع الفاعل تذكّب الفعل كتأنيثو   -



 

  121  
 

 ٰباكي ٙبويل ا١بملة اال٠بية إُف فعلية  -

 ٰباكي ٙبويل ا٤بفرد إُف ٝبع كالعكس  .  -
 هتتم بالقيم كاال٘باىات :كسادسة 
غسل اليدين قبل األكل  –اىات تتفق بآداب األكل كالتسمية اكتساب قيم كا٘ب      -

صلة الرحم كتوقّب الكبّب  -التعاكف كالعمل بركح الفريق   –األكل باليد اليمُب  –كبعده 
 آداب زيارة ا٤بريض   –

الرفق با٢بيواف  –حب النظاـ كالنظافة  –اكتساب قيم كا٘باىات تتصل ٕبب الوطن  -
 ...... ( -٩بارسة الرياضة )كرة القدـ  –قصص (  –كعدـ إيذائو . حب القراءة )قرآف 

 –بالسالمة كمراعاة قواعد ا٤بركر  –اكتساب قيم كا٘باىات تتصل بزيارة طبيب األسناف   -
 ا٢بفاظ على أثاث ا٤بنزؿ 

االخَباع  –كتساب قيم كا٘باىات تتصل بعدـ حب الذات كتفضيلها على اآلخرين ا  -
 كاالبتكار  

 يكوف ا٘باىات ٫بو التواضع كحب اآلخرين   -

اكتساب ا٘باىات كقيم تتصل بػ العمل على إسعاد اآلخرين ك إدخاؿ البهجة إُف  -
 غرس حب الصـو يف نفوس التالميذ .  –نفوسهم 

التربوي والخبرة الطويلة في تدريس الصف األول وتدريس نفس  ومن خالل استقراء األدب
المنهج قمت بإضافة بعض األىداف التي أر  أنها من األىداف المنشودة للمنهج ولم تتوفر 

 :  في األىداف المعلنة في صدر كل وحدة من وحدات المنهج ، وظهرت كالتالي
 بالنسبة لالستماع : مت زيادة اآليت : 

 األساسية كالثانوية يف القصة . ٰبدد الشخصيات -
  ٰبدد هناية ٨بتلفة للقصة الٍب ٠بعها. -

 بالنسبة للقراءة :
 يسمي ا٢بركؼ ا٥بجائية الٍب درسها . 
 كلمة   ٓٗ-ٕٓيقرأ نصا مشكوال عدد كلماتو من)   
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 بالنسبة للكتابة : 
 ينسخ كلمات كٝبال هبا ظواىر سبق لو دراستها ملتزما السطر كقواعد ا٣بط  

 يكمل الكلمات با٢برؼ ا٤بناسب حسب موقعو بالكلمة   
 يكمل ا١بملة بالكلمة من القائمة أك حسب الصورة 

 يصنف الكلمات حسب نوع الظواىر اللغوية 
 ٰبدد ا٤بختلف كا٤بتشاهبة من خالؿ الكلمات أك ا١بمل أك الصور

 يرسم ا٢بركؼ الٍب درسها ر٠با صحيحا بأشكا٥با كحركاهتا ا٤بختلفة 
غة العربية بالصف المعلمين من ذوي الخبرة في تدريس اللآراء بعض  إلى استطالع  باإلضافة  

 في ترشي  عدد كبير منها .  معي واتفقوا  العربية السعودية  األول بالمملكة
 (ٔ)   ٖٔ كعددىم ٦بموعة من احملكمْب مث طلبت من 

 رأل أحد احملكمْب ضركرة صياغة األىداؼ على شكل ا٤بصدر ا٤بؤكؿ )إف مع الفعل ا٤بضارع ( 
)ىنا نزيد آراء احملكمْب قبل عرض  أك ا٤بصدر الصريح كأف تقدـ قائمة األىداؼ هبذا الشكل .

 الصورة النهائية للقائمة كمن مث ٙبليلها ( . 
ا٤بختلف كا٤بتشاهبة من خالؿ الكلمات أك ا١بمل أك أف ىذا ا٥بدؼ )ٰبدد رأل أحد احملكمْب أيضا 

 ب ٘بزأ تو إُف ثالثة أىداؼ كما يلي :   ( ٯبالصور
 ٰبدد ا٤بختلف كا٤بتشابو من خالؿ الكلمات .     

 ٰبدد ا٤بختلف كا٤بتشابو من خالؿ ا١بمل . 
 ٰبدد ا٤بختلف كا٤بتشابو من خالؿ الصور.  

وعة األىداؼ ا٤بضافة من القائم بالدراسة البد من كرأل البعض اآلخر من احملكمْب أف ٦بم
 . إضافة إلٛباـ ٙبقيق ا٥بدؼ ا٤بنشود من تدريس ا٤بنهج 

كرأل أغلب احملكمْب أف تقدـ األىداؼ هبذا الشكل أىداؼ خاصة باالستماع كأىداؼ خاصة 
بالتحدث كأىداؼ خاصة بالقراءة كأىداؼ خاصة بالكتابة كأىداؼ حاصة باألساليب 

كيب كأىداؼ خاصة بالقيم  ؛ يف حْب رأل البعض تقدٲبها ٦بملة بدكف ٙبديد كبالفعل مت كالَبا 
 عرضها كما رأل أغلب احملكمْب . 

                                                           

 ٖٕٛ:  ٖٕٚقائمة احملكمْب ص   ٚملحق رقم  (  ٔ) 
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 الٍب سيتم عرضها اآلف : ( 8)ظهرت بالصورة النهائيةكيذلك 
 أىداؼ تتعلق باالستماع كىي : 

 كموقعها من الكلمة أف ٲبيز التلميذ بْب أصوات ا٢بركؼ  -
 األحداث كا٤بعلومات كالشخصيات يف النص ا٤بسموع  يذكر التلميذأف  -
 ا٤بعُب العاـ للنص ا٤بسموع                                                                 التلميذ  يستنتجأف   -
                          الشخصيات فيما استمع إليو                                            التلميذ يصف أف  -
 بْب الشخصيات كاألحداث فيما استمع إليو      التلميذ يربط أف  -
 موقفو فيما استمع إليو   التلميذ ٰبددأف  -

 كأخرل تتعلق بالتحدث كىي : 
 عن ٧بتول الصورة  أف يعرب التلميذ     -
 قصة مصورة بعد االستماع إليها  التلميذ  سردأف ي -
 بنفسو كأسرتو  التلميذأف يعرؼ  -
 شفهيا عن أحداث قصة مصورة  أف يعرب التلميذ -
 مشاىداتو اليومية يف حدكد عشر كلمات      التلميذ يصف أف  -
 رأيو كيناقش يف موضوع يناسب سنو يف ٝبلة كاحدة      التلميذ يبدم أف  -
 ا كترابطها حكاية قصّبة استمع اليها مراعيا تسلسل أحداثه التلميذ  ٰبكيأف   -
 عن أسئلة حوؿ النص       التلميذ ٯبيب أف  -
 الكلمات مكونا ٝبلة يف ضوء أساليب تعلمها  .  التلميذ  يرتبأف  -

 كثالثة تتعلق بالقراءة كىي : 
 ا٢بركؼ بأصواهتا القصّبة كالطويلة   أف يقرأ التلميذ -
 كلمات اشتملت على حركؼ مستهدفة قراءة بصرية    أف يقرأ التلميذ -
 ٝبل اشتملت على الكلمات ا٤بمثلة للحركؼ ا٤بستهدفة قراءة بصرية   أف يقرأ التلميذ -
 ا١بمل إُف كلمات كالكلمات إُف مقاطع كا٤بقاطع إُف أصوات   أف ٰبلل التلميذ  -
 كلمات ذات معُب من حركؼ درسها  أف يكوف التلميذ   -

                                                           
 ) انصىرة انُهائُت نقائًت األهداف انًُشىدة (   202:  204ص  2(  يهحق رقى 2( 
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 كلمات جديدة مكونة من ا٢بركؼ ا٤بستهدفة قراءة ىجائية   رأ التلميذأف يق -
 أبيات من األناشيد القصّبة    ٛ: ٙعدد  أف يستظهر التلميذ  -
 العناكين الواضحة من الصحف كاجملالت كالالفتات   أف يقرأ التلميذ  -
 داللة الكلمات ا١بديدة من خالؿ الَبادؼ  التلميذ  يكتشف أف   -
 بْب مكونات ما يقرأ شخصية كحدث التلميذ  يربط  أف   -
 التضعيف (  –كلمات كٝبال ٙبوم ظواىر صوتية ) تنوين الكسر أف يقرأ التلميذ   -
 ٝبال كمقاطع قراءة مسَبسلة  أف يقرأ التلميذ  -
 أناشيد قصّبة كلماهتا من حصيلتو اللغوية    أف يقرأ التلميذ -
 ردة يف النص  . القيم الوا التلميذ  يكتشفأف  -

 كرابعة تتعلق بالكتابة كىي : 
ا٢بركؼ ا٤بستهدفة ٕبركاهتا القصّبة كالطويلة مفردة كحسب موضعها يف  أف يكتب التلميذ -

 الكلمة  
كلمات مركبة من ا٢بركؼ الٍب سبق لو دراستها ٕبركاهتا القصّبة كالطويلة   أف يكتب التلميذ -

 مفردة كحسب موقعها يف الكلمة . 
 كلمة درس ٝبيع حركفها    ل التلميذ لأف ٰب -
 عالمة االستفهاـ   –الفاصلة  –عالمة الَبقيم النقطة التلميذ يرسم أف  -
 من الذاكرة القريبة كلمات مع حركاهتا القصّبة أك الطويلة  أف يكتب التلميذ -
 ٝبال مكتملة ا٤بعُب من ثالثة إُف ٟبسة ٝبل  أف يكتب التلميذ  -
 بْب الكلمات ا٤بكتوبة  تلميذ أف يفصل ال -
 أصوات مد  –تنويا  –من الذاكرة البعيدة كلمات ٙبوم اؿ الشمسية أف يكتب التلميذ  -
 ترتيب الكلمات ليكوف ٝبلة التلميذ يعيد أف  -
 عن صورة ٔبملة مكتملة ا٤بعُب  التلميذ  يعربأف  -
 –تنوينا  –تضعيفا  –قمرية  – من الذاكرة القريبة كلمات ٙبوم اؿ مشسية أف يكتب التلميذ -

 أصوات مد 
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تنوينا  –تضعيفا  –قمرية  –من الذاكرة البعيدة كلمات ٙبوم اؿ مشسية  أف يكتب التلميذ -
 أصوات مد  –
 تنظيم مفردات ٝبلة  التلميذ  يعيدأف  -
 ٝبال بسيطة لبناء نص مَبابط . التلميذ يرتب أف  -

 كخامسة تتعلق باألساليب كالَباكيب : 
 ا٠بي اإلشارة ىذا كىذه  أف ٰباكي التلميذ  -
 أساليب اإلثبات أف ٰباكي التلميذ     -
 ىي  –ىو  -أنتِ  –أنَت  –٫بن  –الضمائر أنا أف ٰباكي التلميذ   -
 أسلوب النهي بػ )ال (  أف ٰباكي التلميذ   -
 ا١بملة الفعلية أف ٰباكي التلميذ   -
 تأنيثو تذكّب الفعل ك أف ٰباكي التلميذ    -
 ٝبلة ا٠بية  أف ٰباكي التلميذ   -
 تثنية ا٤بفرد  أف ٰباكي التلميذ   -
 أسلوب النداء بػ  يا أف ٰباكي التلميذ   -
 ٧باكاة العطف بالواك   -
 مع الفاعل تذكّب الفعل كتأنيثو  أف ٰباكي التلميذ   -
 ٙبويل ا١بملة اال٠بية إُف فعلية أف ٰباكي التلميذ   -
 ٙبويل ا٤بفرد إُف ٝبع كالعكس  . التلميذ  أف ٰباكي  -

 كسادسة هتتم بالقيم كاال٘باىات :
غسل اليدين قبل  –قيم كا٘باىات تتفق بآداب األكل كالتسمية  أف يكتسب التلميذ       -

صلة الرحم كتوقّب الكبّب  -التعاكف كالعمل بركح الفريق   –األكل باليد اليمُب  –األكل كبعده 
 ا٤بريض  آداب زيارة  –
الرفق  –حب النظاـ كالنظافة  –قيم كا٘باىات تتصل ٕبب الوطن أف يكتسب التلميذ   -

 ...... ( -٩بارسة الرياضة )كرة القدـ  –قصص (  –با٢بيواف كعدـ إيذائو . حب القراءة )قرآف 
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بالسالمة كمراعاة قواعد  –قيم كا٘باىات تتصل بزيارة طبيب األسناف أف يكتسب التلميذ   -
 ا٢بفاظ على أثاث ا٤بنزؿ  –ا٤بركر 

 –قيم كا٘باىات تتصل بعدـ حب الذات كتفضيلها على اآلخرين أف يكتسب التلميذ   -
 االخَباع كاالبتكار  

 يكوف ا٘باىات ٫بو التواضع كحب اآلخرين   -
ا٘باىات كقيم تتصل بػ العمل على إسعاد اآلخرين ك إدخاؿ البهجة إُف أف يكتسب التلميذ   -

 غرس حب الصـو يف نفوس التالميذ . –نفوسهم 
  

 األىداف التي تم تحديدىا . قائمةبتحليل المنهج في ضوء  قمتومن ثم العنصر الثاني : 
السابق )قائمة األىداف المنشودة بعد التحكيم  ) الصورة النهائية (وكانت بالشكل النهائي 

 .    (بالمالحق
وعددىا :    مستمدا بنودىا من قائمة األىداف المحتو استمارة لتحليل بإعداد  قمتثم 
لها  ) الصورة األولية (   8وكان الشكل األول التي تم إعدادىا سابقا ثم التحكيم عليها بند 51

 كاآلتي : 
٤بادة لغٍب الصف   قائمة األىداؼ ا٤بنشودة  ـ

    األكؿ االبتدائي 
نوع 

 ا٥بدؼ 
 درجة  التحقق  

٩بتازة      
(ٗ) 

متوسطة 
(ٕ) 

 ضعيفة
(ٔ) 

منعدمة 
(ٓ) 

أصوات ا٢بركؼ كموقعها من أف ٲبيز التلميذ  ٔ
 الكلمة

       مهارم 

األحداث كا٤بعلومات  أف يذكر التلميذ  ٕ
 كالشخصيات يف النص ا٤بسموع 

 

       معريف

      معريف ا٤بعُب العاـ للنص ا٤بسموع                                                                التلميذ يستنتج أف  ٖ
       مهارمالشخصيات فيما استمع  التلميذ  يصفأف  ٗ

                                                           
(1 

 ) انصىرة األونُت الستًارة تحهُم انًحتىي (  213:  201ص    3(  يهحق رقى 
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 إليو                                                                     
ٰبدد الشخصيات األساسية كالثانوية يف أف  ٘

 القصة 
      معريف

      معريف ٰبدد هناية ٨بتلفة للقصة الٍب ٠بعها أف  ٙ
بْب الشخصيات كاألحداث التلميذ يربط أف  ٚ

 فيما استمع إليو      
        معريف

       معريف موقفو فيما استمع إليو             التلميذ ٰبدد أف  ٛ
       مهارم  عن ٧بتول الصورة أف يعرب التلميذ  ٜ

      مهارم قصة مصورة بعد االستماع إليها أف يسرد  ٓٔ
       مهارم بنفسو كأسرتو أف يعرؼ التلميذ  ٔٔ
شفهيا عن أحداث قصة  أف يعرب التلميذ  ٕٔ

 مصورة
       مهارم

مشاىداتو اليومية يف حدكد التلميذ يصف أف  ٖٔ
 عشر كلمات      

       كجدآف

رأيو كيناقش يف موضوع التلميذ يبدم اف  ٗٔ
 يناسب سنو يف ٝبلة كاحدة      

       مهارم

حكاية قصّبة استمع اليها التلميذ ٰبكي أف  ٘ٔ
 مراعيا تسلسل أحداثها كترابطها

       مهارم

      مهارم قصة من نسج خيالو التلميذ  ٰبكيأف  ٙٔ
       معريف  عن أسئلة حوؿ النص       التلميذ ٯبيب أف  ٚٔ
الكلمات مكونا ٝبلة يف  التلميذ  يرتبأف  ٛٔ

 ضوء أساليب تعلمها     
       معريف

ا٢بركؼ بأصواهتا القصّبة أف يقرأ التلميذ  ٜٔ
 كالطويلة  

       معريف

      معريف ا٢بركؼ ا٥بجائية الٍب درسهاالتلميذ يسمي أف  ٕٓ
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كلمات اشتملت على حركؼ   أف يقرأ التلميذ ٕٔ
 مستهدفة قراءة بصرية  

       معريف

ٝبل اشتملت على الكلمات  أف يقرأ التلميذ ٕٕ
 ا٤بمثلة للحركؼ ا٤بستهدفة قراءة بصرية  

       معريف

ا١بمل إُف كلمات كالكلمات أف ٰبلل التلميذ  ٖٕ
 إُف مقاطع كا٤بقاطع إُف أصوات 

 

       معريف

كلمات جديدة مكونة من   أف يقرأ التلميذ  ٕٗ
 ا٢بركؼ ا٤بستهدفة قراءة ىجائية

       معريف

أبيات من األناشيد   ٛ: ٙعدد  أف يستظهر ٕ٘
 القصّبة  

       معريف

العناكين الواضحة من الصحف أف يقرأ التلميذ  ٕٙ
 كاجملالت كالالفتات  

       معريف

داللة الكلمات ا١بديدة  التلميذ  يكتشفأف  ٕٚ
 من خالؿ الَبادؼ

       معريف

بْب مكونات ما يقرأ التلميذ يربط  أف  ٕٛ
 شخصية كحدث 

       معريف

       معريف ٝبال كمقاطع قراءة مسَبسلة  أف يقرأ التلميذ  ٜٕ
أناشيد قصّبة كلماهتا من أف يقرأ التلميذ  ٖٓ

 حصيلتو اللغوية   
       معريف

نصا مشكوال عدد كلماتو أف يقرأ التلميذ   ٖٔ
 كلمة(  ٓٗ-ٕٓمن) 

      معرقي

       كجدآف القيم الواردة يف النص   التلميذ يكتشف أف  ٕٖ
ا٢بركؼ ا٤بستهدفة ٕبركاهتا  أف يكتب التلميذ  ٖٖ

القصّبة كالطويلة مفردة كحسب موضعها يف 
      معريف
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 الكلمة  
كلمات مركبة من ا٢بركؼ أف يكتب التلميذ    ٖٗ

الٍب سبق لو دراستها ٕبركاهتا القصّبة كالطويلة 
 مفردة كحسب موقعها يف الكلمة

       معريف

       مهارم كلمة درس التلميذ ٝبيع حركفها    أف ٰبلل  ٖ٘
من الذاكرة القريبة كلمات أف يكتب التلميذ   ٖٙ

 مع حركاهتا القصّبة أك الطويلة
      معريف

ٝبال مكتملة ا٤بعُب من أف يكتب التلميذ   ٖٚ
 ثالثة إُف ٟبسة كلمات

        معريف

       معريف بْب الكلمات ا٤بكتوبة أف يفصل التلميذ  ٖٛ
من الذاكرة البعيدة كلمات أف يكتب التلميذ   ٜٖ

 أصوات مد  –تنويا  –ٙبوم اؿ الشمسية 
       معريف

كلمات كٝبال هبا ظواىر   التلميذ  ينسخأف  ٓٗ
 سبق لو دراستها ملتزما السطر كقواعد ا٣بط 

        مهارم

       معريف ترتيب الكلمات ليكوف ٝبلة التلميذ  يعيدأف  ٔٗ
عن صورة ٔبملة مكتملة  التلميذ  يعربأف  ٕٗ

 ا٤بعُب
      مهارم

من الذاكرة القريبة كلمات  التلميذ  يكتبأف  ٖٗ
تنوينا  –تضعيفا  –قمرية  –ٙبوم اؿ مشسية 

 أصوات مد –

       معريف

من الذاكرة البعيدة كلمات أف يكتب التلميذ   ٗٗ
تنوينا  –تضعيفا  –قمرية  –ٙبوم الشمسية 

 أصوات مد  –

       معريف

الكلمات با٢برؼ ا٤بناسب التلميذ يكمل أف  ٘ٗ
 حسب موقعو بالكلمة 

      معريف
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ا١بملة بالكلمة من القائمة التلميذ يكمل أف  ٙٗ
 أك حسب الصورة 

      معريف 

الكلمات حسب نوع التلميذ يصنف أف  ٚٗ
 الظواىر اللغوية 

      مهارم 

ا٤بختلف كا٤بتشاهبة من خالؿ  التلميذ ٰبدد أف  ٛٗ
 الصور 

      مهارم

أف ٰبدد التلميذ ا٤بختلف كا٤بتشاهبة من خالؿ  ٜٗ
 الكلمات  

     مهارم

أف ٰبدد التلميذ ا٤بختلف كا٤بتشاهبة من خالؿ    ٓ٘
 ا١بمل  

     مهارم

ٝبال بسيطة لبناء نص التلميذ يرتب أف  ٔ٘
 مَبابط

       مهارم

ا٢بركؼ الٍب درسها ر٠با التلميذ يرسم أف  ٕ٘
 صحيحا بأشكا٥با كحركاهتا ا٤بختلفة

      مهارم

قيم كا٘باىات تتفق  أف يكتسب التلميذ  ٖ٘
غسل اليدين قبل  –بآداب األكل كالتسمية 

التعاكف  –األكل باليد اليمُب  –األكل كبعده 
صلة الرحم كتوقّب  -كالعمل بركح الفريق  

 آداب زيارة ا٤بريض   –الكبّب 

       كجدآف

قيم كا٘باىات تتصل أف يكتسب التلميذ   ٗ٘
الرفق  –حب النظاـ كالنظافة  –ٕبب الوطن 

 –با٢بيواف كعدـ إيذائو . حب القراءة )قرآف 
-٩بارسة الرياضة )كرة القدـ  –قصص ( 
) ...... 

       كجدآف

       كجدآفقيم كا٘باىات تتصل أف يكتسب التلميذ   ٘٘
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بالسالمة كمراعاة  –بزيارة طبيب األسناف 
 ا٢بفاظ على أثاث ا٤بنزؿ –قواعد ا٤بركر 

قيم كا٘باىات تتصل أف يكتسب التلميذ   ٙ٘
 –بعدـ حب الذات كتفضيلها على اآلخرين 

 االخَباع كاالبتكار  

      كجدآف

ا٘باىات ٫بو التواضع كحب التلميذ يكوف أف  ٚ٘
 اآلخرين  

       كجدآف

ا٘باىات كقيم تتصل بػ أف يكتسب التلميذ   ٛ٘
العمل على إسعاد اآلخرين ك إدخاؿ البهجة 

غرس حب الصـو يف نفوس  –إُف نفوسهم 
 التالميذ

       كجدآف 

ورأ        84تم عرض استمارة تحليل المحتو  على مجموعة من المحكمين وعددىم     
أحد المحكمين أن يكون عنوان استمارة تحليل المحتو  كاالتي : استمارة تحليل المحتو  
من خالل األىداف المنشودة لمادة لغتي للصف األول االبتدائي بالمملكة العربية السعودية ، 
 ورأ  آخر أن تضاف خانة بعد خانة نوع الهدف وىي الوحدة أو الدرس ويقصد بها الوحدة أو

مع ما قام بو القائم بالدراسة الدرس الذي يوجد الهدف بها ،واتفقت مجموعة من المحكمين 
 .(ٔ) التالي ) الصورة النهائية (  مما أظهر استمارة التحليل بشكلها النهائي

 
استمارة ٙبليل احملتول من خالؿ  ـ

األىداؼ ا٤بنشودة ٤بادة لغٍب 
للصف األكؿ االبتدائي با٤بملكة 

 السعوديةالعربية 

الوحدة  
 أك 

 الدرس 

نوع 
 ا٥بدؼ 

 درجة  التحقق  
٩بتازة      

(ٗ) 
متوسطة 

(ٕ) 
 ضعيفة

(ٔ) 
منعدمة 

(ٓ) 

       مهارم الوحدات أف ٲبيز التلميذ أصوات ا٢بركؼ  ٔ

                                                           

 الستمارة التحليل () الصورة النهائية  ٕٛٔ:   ٕٗٔص  ٗ( ملحق رقم  ٔ) 
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 ٔ:٘من  كموقعها من الكلمة
أف يذكر التلميذ  األحداث  ٕ

كا٤بعلومات كالشخصيات يف النص 
 ا٤بسموع 

 

 
كل 

 الوحدات

       معريف

أف يستنتج التلميذ ا٤بعُب العاـ  ٖ
 للنص ا٤بسموع                                                                

كل 
 الوحدات

      معريف

أف يصف التلميذ  الشخصيات  ٗ
 فيما استمع إليو                                                                     

كل 
 الوحدات

       مهارم

أف ٰبدد الشخصيات األساسية  ٘
 كالثانوية يف القصة 

كل 
 الوحدات

      معريف

أف ٰبدد هناية ٨بتلفة للقصة الٍب  ٙ
 ٠بعها 

كل 
 الوحدات

      معريف

أف يربط التلميذ بْب الشخصيات  ٚ
 كاألحداث فيما استمع إليو      

كل 
 الوحدات

        معريف

أف ٰبدد التلميذ موقفو فيما استمع  ٛ
 إليو             

كل 
 الوحدات

       معريف

كل  أف يعرب التلميذ  عن ٧بتول الصورة ٜ
 الوحدات

       مهارم 

أف يسرد قصة مصورة بعد  ٓٔ
 االستماع إليها 

كل 
 الوحدات

      مهارم

الوحدة  أف يعرؼ التلميذ  بنفسو كأسرتو ٔٔ
 األكُف 

       مهارم

أف يعرب التلميذ  شفهيا عن  ٕٔ
 أحداث قصة مصورة

كل 
 الوحدات

       مهارم
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أف يصف التلميذ مشاىداتو اليومية  ٖٔ
 يف حدكد عشر كلمات      

كل 
 الوحدات

       كجدآف

اف يبدم التلميذ رأيو كيناقش يف  ٗٔ
موضوع يناسب سنو يف ٝبلة 

 كاحدة      

كل 
 الوحدات

       مهارم

أف ٰبكي التلميذ حكاية قصّبة  ٘ٔ
استمع اليها مراعيا تسلسل 

 أحداثها كترابطها

كل 
 الوحدات

       مهارم

أف ٰبكي التلميذ  قصة من نسج  ٙٔ
 خيالو

كل 
 الوحدات

      مهارم

أف ٯبيب التلميذ عن أسئلة حوؿ  ٚٔ
 النص       

كل 
 الوحدات

       معريف 

أف يرتب التلميذ  الكلمات مكونا  ٛٔ
 ٝبلة يف ضوء أساليب تعلمها     

الوحدات 
:  ٘من 

ٛ 

       معريف

أف يقرأ التلميذ ا٢بركؼ بأصواهتا  ٜٔ
 القصّبة كالطويلة  

الوحدات 
:  ٔمن 

٘ 

       معريف

أف يسمي التلميذ ا٢بركؼ ا٥بجائية  ٕٓ
 الٍب درسها

الوحدة 
٘ 

      معريف

أف يقرأ التلميذ كلمات اشتملت  ٕٔ
 على حركؼ مستهدفة قراءة بصرية  

كل 
 الوحدات

       معريف

أف يقرأ التلميذ ٝبل اشتملت على  ٕٕ
الكلمات ا٤بمثلة للحركؼ 

 ا٤بستهدفة قراءة بصرية  

كل 
 الوحدات

       معريف
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أف ٰبلل التلميذ ا١بمل إُف كلمات  ٖٕ
كالكلمات إُف مقاطع كا٤بقاطع إُف 

 أصوات 
 

كل 
 الوحدات

       معريف

أف يقرأ التلميذ كلمات جديدة   ٕٗ
مكونة من ا٢بركؼ ا٤بستهدفة قراءة 

 ىجائية

كل 
 الوحدات

       معريف

أبيات من   ٛ: ٙأف يستظهر عدد  ٕ٘
 األناشيد القصّبة  

كل 
 الوحدات

       معريف

أف يقرأ التلميذ العناكين الواضحة  ٕٙ
 من الصحف كاجملالت كالالفتات  

من 
خارج 
 ا٤بنهج 

       معريف

أف يكتشف التلميذ  داللة  ٕٚ
الكلمات ا١بديدة من خالؿ 

 الَبادؼ

الوحدات 
:  ٘من 

ٛ 

       معريف

أف  يربط التلميذ بْب مكونات ما  ٕٛ
 يقرأ شخصية كحدث 

كل 
 الوحدات

       معريف

أف يقرأ التلميذ ٝبال كمقاطع قراءة  ٜٕ
 مسَبسلة  

الوحدات 
:  ٘من 

ٛ 

       معريف

أف يقرأ التلميذ أناشيد قصّبة   ٖٓ
 كلماهتا من حصيلتو اللغوية   

كل 
 الوحدات

       معريف

أف يقرأ التلميذ نصا مشكوال   ٖٔ
 كلمة(  ٓٗ-ٕٓعدد كلماتو من) 

كل 
 الوحدات

      معرقي

       كجدآفكل أف يكتشف التلميذ القيم الواردة يف  ٕٖ
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 الوحدات النص   
أف يكتب التلميذ  ا٢بركؼ  ٖٖ

ا٤بستهدفة ٕبركاهتا القصّبة كالطويلة 
 مفردة كحسب موضعها يف الكلمة  

الوحدات 
:  ٔمن 

٘ 

      معريف

أف يكتب التلميذ  كلمات مركبة  ٖٗ
من ا٢بركؼ الٍب سبق لو دراستها 

ٕبركاهتا القصّبة كالطويلة مفردة 
 كحسب موقعها يف الكلمة

كل 
 الوحدات

       معريف

أف ٰبلل  كلمة درس التلميذ ٝبيع  ٖ٘
 حركفها  

كل 
 الوحدات

       مهارم

أف يكتب التلميذ  من الذاكرة  ٖٙ
القريبة كلمات مع حركاهتا القصّبة 

 أك الطويلة

كل 
 الوحدات

      معريف

أف يكتب التلميذ  ٝبال مكتملة  ٖٚ
 ا٤بعُب من ثالثة إُف ٟبسة كلمات

كل 
 الوحدات

        معريف

أف يفصل التلميذ  بْب الكلمات  ٖٛ
 ا٤بكتوبة

الوحدات 
 ٘:ٛمن 

       معريف

أف يكتب التلميذ  من الذاكرة  ٜٖ
البعيدة كلمات ٙبوم اؿ الشمسية 

 أصوات مد  –تنويا  –

الوحدات 
 ٘:ٛمن 

       معريف

أف ينسخ التلميذ  كلمات كٝبال  ٓٗ
هبا ظواىر سبق لو دراستها ملتزما 

 السطر كقواعد ا٣بط 

الوحدات 
 ٘:ٛمن 

        مهارم

أف يعيد التلميذ  ترتيب الكلمات  ٔٗ
 ليكوف ٝبلة

الوحدات 
 ٘:ٛمن 

       معريف



 

  135  
 

أف يعرب التلميذ  عن صورة ٔبملة  ٕٗ
 مكتملة ا٤بعُب

الوحدات 
 ٘:ٛمن 

      مهارم

أف يكتب التلميذ  من الذاكرة  ٖٗ
 –القريبة كلمات ٙبوم اؿ مشسية 

 –تنوينا  –تضعيفا  –قمرية 
 أصوات مد

الوحدات 
 ٘:ٛمن 

       معريف

أف يكتب التلميذ  من الذاكرة  ٗٗ
 –البعيدة كلمات ٙبوم الشمسية 

 –تنوينا  –تضعيفا  –قمرية 
 أصوات مد 

الوحدات 
 ٘:ٛمن 

       معريف

أف يكمل التلميذ الكلمات  ٘ٗ
با٢برؼ ا٤بناسب حسب موقعو 

 بالكلمة 

كل 
 الوحدات

      معريف

أف يكمل التلميذ ا١بملة بالكلمة  ٙٗ
 من القائمة أك حسب الصورة 

الوحدات 
 ٘:ٛمن 

      معريف 

أف يصنف التلميذ الكلمات  ٚٗ
 حسب نوع الظواىر اللغوية 

الوحدات 
 ٘:ٛمن 

      مهارم 

أف ٰبدد التلميذ ا٤بختلف كا٤بتشاهبة  ٛٗ
 من خالؿ  الصور 

كل 
 الوحدات

      مهارم

أف ٰبدد التلميذ ا٤بختلف كا٤بتشاهبة  ٜٗ
 من خالؿ الكلمات  

كل 
 الوحدات

     مهارم

أف ٰبدد التلميذ ا٤بختلف كا٤بتشاهبة  ٓ٘
 من خالؿ   ا١بمل  

كل 
 الوحدات

     مهارم

أف يرتب التلميذ ٝبال بسيطة لبناء  ٔ٘
 نص مَبابط

الوحدات 
 ٘:ٛمن 

       مهارم
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الٍب أف يرسم التلميذ ا٢بركؼ  ٕ٘
درسها ر٠با صحيحا بأشكا٥با 

 كحركاهتا ا٤بختلفة

الوحدات       
 :ٔمن 

٘  

      مهارم

أف يكتسب التلميذ  قيم كا٘باىات  ٖ٘
 –تتفق بآداب األكل كالتسمية 

 –غسل اليدين قبل األكل كبعده 
التعاكف  –األكل باليد اليمُب 

صلة الرحم  -كالعمل بركح الفريق  
 آداب زيارة ا٤بريض   –كتوقّب الكبّب 

كل 
 الوحدات

       كجدآف

أف يكتسب التلميذ  قيم كا٘باىات  ٗ٘
حب النظاـ  –طن تتصل ٕبب الو 

الرفق با٢بيواف كعدـ  –كالنظافة 
 –إيذائو . حب القراءة )قرآف 

٩بارسة الرياضة )كرة  –قصص ( 
 ...... (-القدـ 

كل 
 الوحدات

       كجدآف

أف يكتسب التلميذ  قيم كا٘باىات  ٘٘
 –تتصل بزيارة طبيب األسناف 

 –بالسالمة كمراعاة قواعد ا٤بركر 
 ا٤بنزؿا٢بفاظ على أثاث 

كل 
 الوحدات

       كجدآف

أف يكتسب التلميذ  قيم كا٘باىات  ٙ٘
تتصل بعدـ حب الذات كتفضيلها 

 االخَباع كاالبتكار   –على اآلخرين 

كل 
 الوحدات

      كجدآف

أف يكوف التلميذ ا٘باىات ٫بو  ٚ٘
 التواضع كحب اآلخرين  

كل 
 الوحدات

       كجدآف

       كجدآف كل أف يكتسب التلميذ  ا٘باىات كقيم  ٛ٘
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تتصل بػ العمل على إسعاد اآلخرين 
 –ك إدخاؿ البهجة إُف نفوسهم 

غرس حب الصـو يف نفوس 
 التالميذ

 الوحدات

 
التحليل بناء على وحدة الموضوع حتى يتمكن من الوصول إلى أن المنهج  تلقد استخدم

الحالي قد المس األىداف المنشودة وحققها وما نسبة تحقيقو لها وبناء عليو سيظهر لنا الحقا 
 أمور نحتاجها في نقد وتحليل المنهج طبقا لألىداف المنشودة . 

م يقم بتحديدىا وفي ىذا األمر استعان بتحديد مستويات األىداف ألن دليل المعلم ل متوقا
 (8)الدارس بتحكيم مستويات األىداف من خالل مجموعة من المعلمين ذوي الخبرة 

 وكانت نتائج التحليل كالتالي : 
 % ٖٓ.  ٖ   ٙبققت بنسبة   أىداؼ  
 % ٘.ٚٔ  ٙبققت بنسبة   أىداؼ  
 % ٘.ٖٙ  ٙبققت بنسبة   أىداؼ  
 %  ٘.٘ٔ  َف تتحقق ٛباما  أىداؼ 

  بتحليل ا٤بنهج بعد ثالثة أسابيع ككاف التحليل كما سيظهر بالدراسة  مث قاـ القائم 
 نتائج التحليل الثآف كالتاِف :  ككانت

 % ٖ.ٖٔأىداؼ ٙبققت بنسبة 
 % ٕ.ٚٔ  بنسبة ٙبققت أىداؼ
 %   ٖٙ بنسبة ٙبققت أىداؼ
  %  ٘.٘ٔ بنسبة ٙبققت أىداؼ

                                                           

عاـ خربة يف ٗٔأ/ ٧بمود عمر فؤاد  –عاـ خربة يف تدريس الصف األكؿ با٤بملكة ٘ٔ(  أ/ شعباف عبد احملسن السيد علي ) ٔ) 
أ/ ٧بمد عطية  –عاـ خربة يف تدريس الصف األكؿ با٤بملكة  ٖٔأ/ عبد اهلل موسى شحاتو  –تدريس الصف األكؿ با٤بملكة 

د/ ربيع عبد الوىاب دكتوراه يف أصوؿ الَببية  أ/ خالد إبراىيم ديب –يف تدريس الصف األكؿ با٤بملكة أعواـ خربة  ٜعطية 
  أعواـ خربة يف تدريس الصف األكؿ با٤بملكة ٜأعواـ خربة يف تدريس الصف األكؿ با٤بملكة  أ/ طارؽ سعيد فرحات ٜ
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 كمن ىذه النتائج يتضح صدؽ التحليل فالنتائج قريبة جدا كالفرؽ بْب التحليل األكؿ كالثآف قليل جدا 
 ل ككانت نتائج التحليل كاآليت : بالتحلي (ٔ)مث قاـ أحد الزمالء

 ككانت نتائج ٙبليل الزميل  كالتاِف : 
 % ٖٓ. ٛ بنسبة ٙبققت  أىداؼ
 %   ٘.ٙٔ بنسبة ٙبققت  أىداؼ
 % ٖٚ. ٕ بنسبة ٙبققت  أىداؼ
 %    ٘.٘ٔ بنسبة ٙبققت   أىداؼ

أما  ٕ.ٖٚ من التحليل السابق ٪بد أف االختالؼ األكرب ظهر يف نسبة األىداؼ الٍب ٙبققت بنسبة 
 النسب الباقية فهي قريبة جدا من التحليل األكؿ كالثآف . 

 كمن خالؿ الصورة النهائية الستمارة ٙبليل احملتول بعد التحكيم عليها ظهرت النسب النهائية اآلتية 
 % ٕٖ. ٙٚ بنسبة ٙبققت  أىداؼ
 %   ٕٗ.ٚٔ بنسبة ٙبققت  أىداؼ
 % ٖٗ. ٛٗ بنسبة ٙبققت  أىداؼ
 %    ٕ٘.٘ٔ بنسبة ٙبققت   أىداؼ

ؼ يتم استخراج النتائج بناء على الدمج بْب التحاليل الثالثة مستفيدين من ذلك يف معرفة و كس
 من خالؿ احملتول . بشكل عاـ لتحقيق األىداؼ ا٤بنشودة النسب ا٢بقيقة أك األقرب إُف الواقع 

 ىي :  ة اإلٝبالية احملققة نسبة الدرج يف التحليل األكؿ كانت
ٔٔٗ 
         ٖٔ.ٜٗ =   ٓٓٔ× ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ٕٖٕ 

 كيف التحليل الثآف : 
ٔٔٙ 

    ٓ٘  =  ٓٓٔ× ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ٕٖٕ  

                                                           

  س . جامعة ا٤بدينة العا٤بيةأ/ أٞبد حامد علياف ) ماجستّب يف ا٤بناىج كطرؽ التدري(   ٔ) 
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 كيف ٙبليل احملكم : 
 ٔٔٚ  

   ٖٗ.ٓ٘  =  ٓٓٔ×ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ٕٖٕ 

 جدا ٩با يدؿ على صدؽ التحليل .  ةالنسبة بْب التحاليل الثالثة قليل
بجمع النسب الثالث وقسمة  قامت وللتوصل إلى نسبة تحقق األىداف المنشودة في المنهج

  31.15ثالثة وكانت النتيجة النهائية ىي المجموع على 
 :  وتم تحليل محتو  المنهج على النحو التالي

 الفصل الدراسي األكؿ :  
 زمنها ا٤بقَبح  حركفها ا٤بستهدفة  ٦با٥با  رقم الوحدة 

 حصة  ٗٗ ـ، ب، د، ف ، ر أسريت  األكُف 
ص ، ؼ ، س ، ؽ،  مدرسٍب  الثانية 

 ت، ح
 حصة  ٗٗ

أ ، ط ، ز ، ك ، ج ،  مدينٍب  الثالثة 
 ش 

 حصة ٗٗ

 الفصل الدراسي الثآف :  
 زمنها ا٤بقَبح  حركفها ا٤بستهدفة  ٦با٥با  رقم الوحدة 

ض ، ع ، ؾ ، خ ، م  صحٍب كسالمٍب   الرابعة  
 ، ذ 

 حصة  ٗٗ

 حصة  ٖٖ ق، ث ، غ ، ظ ألعايب كىوايايت   ا٣بامسة  
 حصة ٕ٘  ------------  صحٍب كغذائي   السادسة  
 ٕ٘ ------------ عاَف ا٢بيوانات  السابعة  
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 ٕ٘ ------------ مناسبات  الثامنة 
 

عدد ا٢بركؼ  ٕٛ: ٔيسّب احملتول بشكل كاحد  كىي الدركس من  ٘: الوحدة  ٔمن الوحدة  
 األٔبدية حيث عرضها الكتاب بغية ٙبقيق األىداؼ كذلك عن طريق : 

عرض كلمات هبا ا٢برؼ بأشكالو ا٤بختلفة معتمدا على القراءة البصرية فقط للكلمات  -ٔ
 ىي : ا٤بقدمة كعرض الدرس عموما من خالؿ ٦بموعة من ا٤بكونات 

أالحظ كأٙبدث : كيظهر هبا ٦بموعة من الصور الٍب سيتحدث الدرس ( : ٔف )ا٤بكو  -
 .  كيظهر هبا ا٢برؼ عنها 

أالحظ كأقرأ الكلمات : ىنا عرض للكلمات مقَبنة بالصور ٕبيث يربط ( : ٕا٤بكوف ) -
 التلميذ بْب الكلة كالصورة دكف ٛبييز ا٢برؼ ا٤براد تعلمو . ) ٙبتاج لتعديل ( 

الحظ كأقرأ ا١بمل : كىنا أيضا عرض للجملة مع الصورة ككما ذكرت أ( : ٖا٤بكوف ) -
سابقا معتمدا على القراءة البصرية للكلمات كا١بمل ) ىنا مت ٛبييز ا٢برؼ ا٤براد تعلمو 

 بلوف ٨بتلف (
أقرأ : يف ىذا ا٤بكوف يقدـ الكلمات بدكف الصور كىي نفس الكلمات ( : ٗا٤بكوف ) -

 السابقة الٍب مت عرضها مع الصور مع ٛبييز ا٢برؼ ا٤براد تعلمو بلوف ٨بتلف . 
: كمت تقدٔف ا٤بكوف بعرض ا٢برؼ ا٤براد تعلمو من خالؿ إظهاره أقرأ كأجرد ( : ٘ا٤بكوف ) -

دمة كمت كتابتو أسفل كل كلمة مقدمة داخل بلوف ٨بتلف عن بقية األحرؼ يف الكلمة ا٤بق
دائرة كىنا َف يقدـ احملتول يف ىذا ا٤بكوف ٝبيع أشكاؿ ا٢برؼ أكؿ الكلمة ككسط الكلمة 
كأخر الكلمة متصل كأخر الكلمة منفصل كاكتفى بعرض ثالثة أشكاؿ للحرؼ ) ٰبتاج 

 لتعديل ( . 
) ا٤بد ( : كمت عرض ا٢بركة ( : أميز بْب الصوت القصّب  كالصوت الطويل ٙا٤بكوف )  -

القصّبة مع ا٢بركة الطويلة فحسب كَف يدرج كلمات هبا ا٢برؼ مع حركتو القصّبة كأخرل 
 مع حركتو الطويلة . 

( : أالحظ كأكتب : ىنا عرض ا٢برؼ بأشكالو ا٤بختلفة كطلب من التلميذ ٚا٤بكوف ) -
 إعادة نسخها . 
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( : أرسم دائرة حوؿ ا٢برؼ مث أكتبو : التعرؼ على ا٢برؼ يف مواضعو ٛا٤بكوف ) -
 ا٤بختلفة . 

 ( : مع كل درس عرض ألحد األساليب كالَباكيب اللغوية . ٜا٤بكوف ) -
أكتب مث أكمل ا٢برؼ الناقص مث أكتب الكلمة : يكتب ا٢برؼ كما ( :  ٓٔا٤بكوف ) -

كيكمل التلميذ ا٢برؼ الناقص من الكلمة مث زاد إدراج كلمات الدرس  ٚيف ا٤بكوف 
 كسنرل يف الفصل الرابع مالحظاتنا على ذلك . 

 للدرس السادس كىو :  ٔٔيف هناية الوحدة األكُف مت إضافة ا٤بكوف 
 ؼ يتم ا٢بديث عنو بالتفصيل يف الفصل الرابع . و أتعرؼ حرؼ ا٤بد مع ا٢برؼ ا٤بمدكد : كس

ء ( أضاؼ مكوف عنوانو : أقرأ كأالحظ ا٢برؼ ا٤بلوف مع عالمتو يف الوحدة الثانية ) درس حرؼ الفا
 ) مشّبنا إُف ا٢برؼ الساكن ( . 

 ( ٜ( َف يتم عرض ا٤بكوف ) كدرس حرؼ القاؼ  يف الوحدة الثانية ) درس حرؼ السْب 
 ( ليكوف : أالحظ )ػػػػة . ة ( كأقرأ . ٛيف الوحدة الثانية )درس حرؼ التاء  ( مت تغيّب ا٤بكوف )

( ٙبت الكلمة الٍب تبدأ با٢برؼ )ت( مث  صح( ليكوف : أضع عالمة )   ٜكا٤بكوف ) 
 أكتبو . 

( ٙبت   صح( ليكوف :  أضع عالمة )  ٛيف الوحدة الثانية ) درس حرؼ ا٢باء ( مت تغيّب ا٤بكوف )
 الكلمة الٍب تبدأ با٢برؼ )ح( مث أكتبو . 

 كالَباكيب .  كيف نفس الدرس مت االستغناء عن مكوف األساليب
( ليصبح : أالحظ ٜيف الوحدة الثالثة ) درس حرؼ ا١بيم ، كدرس حرؼ الشْب ( مت تعديل ا٤بكوف )

 ( يف أنو يعاًف قيمة .  ٔكأٙبدث كٱبتلف عن ا٤بكوف )
( كىو ا٣باص بعرض أحد ٜيف الوحدة الرابعة )درس حرؼ الياء ( مت االستغناء عن ا٤بكوف )

 ية . األساليب كالَباكيب اللغو 
 للدرس السادس كىو :  ٔٔيف هناية الوحدة الرابعة مت إضافة ا٤بكوف  

 ؼ يتم ا٢بديث عنو بالتفصيل يف الفصل الرابع .و أتعرؼ حرؼ ا٤بد مع ا٢برؼ ا٤بمدكد : كس
( ليكوف : أقرأ كأالحظ ا٢برؼ يف آخر ٜيف الوحدة ا٣بامسة ) درس حرؼ ا٥باء ( مت تعديل ا٤بكوف )

 كل كلمة . 
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 : أالحظ كأقرأ .  ( ليكوفٜ( مت تعديل ا٤بكوف ) الغْبيف الوحدة ا٣بامسة ) درس حرؼ 
( كىو ا٣باص بعرض أحد ٜيف الوحدة الرابعة )درس حرؼ الظاء  ( مت االستغناء عن ا٤بكوف )

 األساليب كالَباكيب اللغوية .  
 للدرس السادس كىو :  ٓٔيف هناية الوحدة ا٣بامسة  مت إضافة ا٤بكوف 

 أتعرؼ حرؼ ا٤بد مع ا٢برؼ ا٤بمدكد : كسوؼ يتم ا٢بديث عنو بالتفصيل يف الفصل الرابع .
 أفهم النص  -ٔأما عن دركس  الوحدة السادسة كالسابعة كالثامنة فبها مكوناف رئيسياف ٮبا 

 أستثمر النص    -ٕ
 أ٭بي لغٍب   -ٗأالحظ كأقرأ      -ٖأصل       -ٕأجيب     -ٔأفهم النص بو : 

 أعرب  -٘إٔبث       -ٗأحوؿ كا٤بثاؿ    -ٖألوف        -ٕأفكر      -ٔالنص : أستثمر 
 سوؼ أقـو با٢بديث عن ٝبيع ا٤بكونات بالتفصيل يف الفصل الرابع . 

كيف ىذا التحليل إٯباز لكن ا٥بدؼ منو عرض احملتول بشكل كامل ليتضح فيما بعد ىل المس 
ا ىي نسبة ىذا التحقق كىو ما ظهر بشكل أكرب سابقا عند احملتول ٙبقيق األىداؼ ا٤بنشودة كم

 ا٢بديث عن نسب األىداؼ احملققة بشكل كبّب كاألىداؼ ا٤بنعدمة . 
 .   تقويم أساليب التدريس والوسائط التقنية باستخدام بطاقة مالحظة  : الثالث المحور 
 في شكلها وكانت بطاقة المالحظة )الحدود المكانية ( عشرين مدرسة   بزيارة  توقد قام
  على النحو التالي : ) الصورة األولية  ( 8األول 
ألساليب التدريسية المستخدمة والوسائط و الوسائل امالحظة الهدف منها  بطاقة ىذه ال

التعليمية  التي تساعد في تحقيق األىداف المنشودة لمنهج اللغة العربية للصف األول 
وتم الحصول على محاور بطاقة المالحظة من خالل   السعوديةاالبتدائي بالمملكة العربية 

الستعانة برأي المشرف الدكتورة / االطالع على دراسات سابقة ورسائل ماجستير مشابهة با
 عنصر ( 33( ) بها  4وعدد بنودىا : ) أمل محمود جزاىا اهلل خيرا . 

٧باكر بطاقة 
 ا٤بالحظة 

 األساليب التدريسية  ـ
 ك 

الوسائط كالوسائل 

 درجة  التحقق  
٩بتازة      

(ٗ) 
متوسطة 

(ٕ) 
 ضعيفة

(ٔ) 
منعدمة 

(ٓ) 
                                                           

(
 ) انصىرة األونُت نبطاقت انًالحظت (  226:  211ص  5(   يهحق رقى  1 
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 التعليمية 
ٛبكن ا٤بعلم من   ٔ اإلعداد -ٔ

موضوعات مادة لغٍب 
 الٍب سيقـو بتدريسها 

     

 ٰبدد ا٤بعلم جدكالن  ٕ
)خطة فصلية  ازمنين 

(لتدريس كحدات 
 مقرر لغٍب 

     

ٰبدد ا٤بعلم األىداؼ  ٖ
العامة ا٤براد ٙبقيقها 

عند تدريس مادة 
 لغٍب 

     

ٰبدد ا٤بعلم طرؽ  ٗ
التدريس ا٤بناسبة 

 لتحقيق األىداؼ 

     

يراعى ا٤بعلم الفركؽ  ٘
الفردية لدل ا٤بتعلمْب 

عند ٙبضّب دركس 
 مادة لغٍب 

     

ينظم ا٤بعلم  ٙ
موضوعات مادة لغٍب 
تنظيما منطقيا يسهل 

تعلمو حٌب لو اختلف 
 مع تنظيم الكتاب 

     

     ٰبدد ا٤بعلم أساليب  ٚ
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التقؤف ا٤بناسبة 
٤بوضوعات مادة لغٍب 

 من خالؿ إعداده 
ٰبدد ا٤بعلم األنشطة  ٛ

التعليمية الالزمة 
لتحقيق أىداؼ مادة 

 لغٍب 

     

ٰبدد ا٤بعلم الوسائل  ٜ
كالوسائط الالزمة 
 لتحقيق األىداؼ 

     

يستخدـ ا٤بعلم  ٔ  التنفيذ  -ٕ
اسَباتيجية لعب 

األدكار لتمثيل أدكار 
 شخصيات ا٤بنهج 

     

يستخدـ ا٤بعلم أثناء  ٕ 
التلقْب تدريسو  

 كا٢بفظ يف التدريس

     

يستخدـ ا٤بعلم  ٖ 
أسلوب ا٤بناقشة  

كمدخل لتحقيق 
 أىدافو

     

يستخدـ ا٤بعلم  ٗ 
اسَباتيجية التعلم 

التعاكٓف يف التدريبات 
 الٍب ٙبتاج إُف ذلك 
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يستخدـ ا٤بعلم  ٘ 
اسَباتيجية التعلم 
باللعب لتحقيق 

 ا٥بدؼ من التدريبات 

     

يستخدـ ا٤بعلم أنواعا  ٙ 
من القراءة يف عرضو 

لنصوص ا٤بنهج )قراءة 
قراءة  –بصرية 
قراءة جهرية  –صامتة 

) 

     

يتيح ا٤بعلم فرصة  ٚ 
للتلميذ للتحدث 

 كاالستماع 

     

يلقي ا٤بعلم أسئلة    ٛ 
تقيس مهارة االستماع 

من خالؿ النصوص 
 ا٤بتاحة 

     

يساعد ا٤بعلم التالميذ  ٜ 
من خالؿ عرضو 

للمنهج على مهارة 
 التفكّب  

     

يدرب ا٤بعلم طالبو  ٓٔ 
من خالؿ موضوعات 

ا٤بنهج مهارات 
 التفكّب الناقد 
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يساعد ا٤بعلم تالميذه  ٔٔ 
على تنمية مهارة 

 التعلم الذايت 

     

يساعد ا٤بعلم تالميذه  ٕٔ 
يف ترسيخ القيم 

ا٤برجوة من دراستو 
 للمنهج 

      

يراعي ا٤بعلم الفركؽ  ٖٔ 
الفردية يف أثناء عرضو 

 ٤بوضوعات ا٤بنهج 

     

يستخدـ للمعلم  ٗٔ 
بطاقات تعليمية 

تساعده على توصيل 
 ا٤بعلومة بيسر كسهولة 

     

 ايستخدـ للمعلم قرصن  ٘ٔ 
خاص با٤بنهج  امد٦بن 

٤بتابعة النشاطات 
ا٤بختلفة ا٣باصة 

 با٤بنهج 

      

يستخدـ للمعلم قرص  ٙٔ 
مدمج خاص با٤بنهج 

٤بتابعة نصوص 
 االستماع كالتحدث 

      

يستخدـ للمعلم قرص  ٚٔ 
مدمج خاص با٤بنهج 
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٤بتابعة نصوص 
كحدات ا٤بنهج 

 ا٤بختلفة 
يستخدـ للمعلم قرص  ٛٔ 

مدمج خاص با٤بنهج 
٤بتابعة كتاب التهيئة 

 كتدريباتو 

      

يستخدـ للمعلم قرص  ٜٔ 
مدمج خاص با٤بنهج 
٤بتابعة كتاب النشاط 

 كتدريباتو 

      

 ايستخدـ للمعلم قرصن  ٕٓ 
خاص با٤بنهج ا مد٦بن 

٤بتابعة نصوص 
األناشيد ا٤بختلفة 
 ا٤بقدمة للطالب 

      

يستخدـ للمعلم  ٕٔ 
خاص ا ٠بعين  اشريطن 

با٤بنهج ٤بتابعة نصوص 
األناشيد ا٤بختلفة 
 ا٤بقدمة للطالب 

      

يستخدـ للمعلم  ٕٕ 
شرائط فيديو  خاصة 

با٤بنهج ٤بتابعة نصوص 
 االستماع 
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يستخدـ للمعلم  ٖٕ 
شرائط فيديو  خاصة 
با٤بنهج ٤بتابعة كحدة 
حكايايت الٍب أشار 

 إليها دليل ا٤بعلم 

      
  

يستخدـ ا٤بعلم  ٕٗ 
لوحات مكربة لعرض 

 نصوص ا٤بنهج 

     

يستخدـ ا٤بعلم  ٕ٘ 
شفافيات ٨بتلفة 
لعرض كلمات 

 كموضوعات ا٤بنهج 

     

يستخدـ للمعلم  ٕٙ 
يفيد   موقعا اليكَبكنيا

يف ٙبقيق أىداؼ 
 ا٤بنهج   

      

يستخدـ ا٤بعلم  ٕٚ 
ا٢باسوب كأحد 

الوسائل ا٤بعينة على 
توصيل ا٤بعلومات 

 لتالميذه 

     

يستخدـ ا٤بعلم  ٕٛ 
اللوحات الوبرية 

كلواحات ا١بيوب  
كأحد الوسائل 
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 التعليمية 
 
 التقؤف -ٖ

يقـو ا٤بعلم ا٣بربات  ٔ
اللغوية يف الدرس 

السابق لدل 
الطالب) التقؤف 

 القبلي(

     

يقـو ا٤بعلم تعلم  ٕ 
الطالب ٤بوضوعات 

مواد اللغة العربية أثناء 
الدرس)التقؤف 

 التكويِب(

     

يقـو ا٤بعلم تعلم  ٖ 
الطالب ٤بوضوعات 

يف هناية  مادة لغٍب
الدرس) التقؤف 

 البعدم(

     

يستفيد ا٤بعلم من  ٗ 
نتائج التقؤف يف عالج 

أخطاء الطالب يف 
مادة تعلم موضوعات 

 لغٍب

     

يراعي ا٤بعلم الفركؽ  ٘ 
الفردية بْب الطالب 

 أثناء التقؤف

      

     يشجع ا٤بعلم الطالب  ٙ 



 

  151  
 

 على التقؤف الذايت
يستفيد ا٤بعلم من  ٚ 

نتائج التقؤف يف 
 تعديل أدائو

      

 
 : بطاقة المالحظة يآراء المحكمين ف  

 رأل أحد احملكمْب  إضافة عناصر حملور التقؤف كىي : 
 يتأكد كيراقب الواجبات ا٤بنزلية كيصححها ١بميع التالميذ  -ٔ
 يستعمل النقد اإلٯبايب الذم يتقبلو التالميذ عند تقييم أعما٥بم     -ٕ
 يستخدـ قوائم الرصد كا٤بالحظة كوسائل لتقؤف تعلم التالميذ   -ٖ

 كما رأل أحد احملكمْب زيادة ٧بور رابع كىو: 
 إدارة الصف كالتفاعل الصفي كتكوف عناصره كاآليت : 

 يعزز ا٤بعلم استجابات التالميذ   -ٔ
 يزيد ا٤بعلم دافعية التالميذ للتعلم   -ٕ
 ٯبذب  ا٤بعلم انتباه التالميذ من خالؿ ما يقدـ   -ٖ
  يدير ا٤بعلم الفصل بكفاءة عالية   -ٗ

 ) الصورة النهائية ( ولذلك تم تعديل شكل بطاقة المالحظة لتصب  في شكلها النهائي
 ( ٔ)اآلتي 

 
٧باكر بطاقة 

 ا٤بالحظة 
 األساليب التدريسية  ـ

 ك 
الوسائط كالوسائل 

 التعليمية 

 درجة  التحقق  
٩بتازة      

(ٗ) 
متوسطة 

(ٕ) 
 ضعيفة

(ٔ) 
منعدمة 

(ٓ) 

     ٛبكن ا٤بعلم من   ٔ اإلعداد -ٔ
                                                           

1
 ) انصىرة انُهائُت نبطاقت انًالحظت  (  6يهحق رقى  
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موضوعات مادة لغٍب 
 الٍب سيقـو بتدريسها 

ٰبدد ا٤بعلم جدكؿ  ٕ
زمِب )خطة فصلية 
(لتدريس كحدات 

 مقرر لغٍب 

     

ٰبدد ا٤بعلم األىداؼ  ٖ
العامة ا٤براد ٙبقيقها 

عند تدريس مادة 
 لغٍب 

     

ٰبدد ا٤بعلم طرؽ  ٗ
التدريس ا٤بناسبة 

 لتحقيق األىداؼ 

     

يراعى ا٤بعلم الفركؽ  ٘
الفردية لدل ا٤بتعلمْب 

عند ٙبضّب دركس 
 مادة لغٍب 

     

ينظم ا٤بعلم  ٙ
موضوعات مادة لغٍب 
تنظيما منطقيا يسهل 

تعلمو حٌب لو اختلف 
 مع تنظيم الكتاب 

     

ٰبدد ا٤بعلم أساليب  ٚ
التقؤف ا٤بناسبة 

٤بوضوعات مادة لغٍب 
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 من خالؿ إعداده 
ٰبدد ا٤بعلم األنشطة  ٛ

التعليمية الالزمة 
لتحقيق أىداؼ مادة 

 لغٍب 

     

ٰبدد ا٤بعلم الوسائل  ٜ
كالوسائط الالزمة 
 لتحقيق األىداؼ 

     

يستخدـ ا٤بعلم  ٔ  التنفيذ  -ٕ
اسَباتيجية لعب 

األدكار لتمثيل أدكار 
 شخصيات ا٤بنهج 

     

يستخدـ ا٤بعلم أثناء  ٕ 
تدريسو  التلقْب 

 كا٢بفظ يف التدريس

     

يستخدـ ا٤بعلم  ٖ 
أسلوب ا٤بناقشة  

كمدخل لتحقيق 
 أىدافو

     

يستخدـ ا٤بعلم  ٗ 
اسَباتيجية التعلم 

التعاكٓف يف التدريبات 
 الٍب ٙبتاج إُف ذلك 

     

يستخدـ ا٤بعلم  ٘ 
اسَباتيجية التعلم 
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باللعب لتحقيق 
 ا٥بدؼ من التدريبات 

يستخدـ ا٤بعلم أنواعا  ٙ 
من القراءة يف عرضو 

لنصوص ا٤بنهج )قراءة 
قراءة  –بصرية 
قراءة جهرية  –صامتة 

) 

     

يتيح ا٤بعلم فرصة  ٚ 
للتلميذ للتحدث 

 كاالستماع 

     

يلقي ا٤بعلم أسئلة    ٛ 
تقيس مهارة االستماع 

من خالؿ النصوص 
 ا٤بتاحة 

     

يساعد ا٤بعلم التالميذ  ٜ 
من خالؿ عرضو 

للمنهج على مهارة 
 التفكّب  

     

يدرب ا٤بعلم طالبو  ٓٔ 
من خالؿ موضوعات 

ا٤بنهج مهارات 
 التفكّب الناقد 

     

يساعد ا٤بعلم تالميذه  ٔٔ 
على تنمية مهارة 
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 التعلم الذايت 
يساعد ا٤بعلم تالميذه  ٕٔ 

يف ترسيخ القيم 
ا٤برجوة من دراستو 

 للمنهج 

      

يراعي ا٤بعلم الفركؽ  ٖٔ 
الفردية يف أثناء عرضو 

 ٤بوضوعات ا٤بنهج 

     

يستخدـ للمعلم  ٗٔ 
بطاقات تعليمية 

تساعده على توصيل 
 ا٤بعلومة بيسر كسهولة 

     

يستخدـ للمعلم قرص  ٘ٔ 
مدمج خاص با٤بنهج 

٤بتابعة النشاطات 
ا٤بختلفة ا٣باصة 

 با٤بنهج 

      

يستخدـ للمعلم قرص  ٙٔ 
مدمج خاص با٤بنهج 

٤بتابعة نصوص 
 االستماع كالتحدث 

      

يستخدـ للمعلم قرص  ٚٔ 
مدمج خاص با٤بنهج 

٤بتابعة نصوص 
كحدات ا٤بنهج 
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 ا٤بختلفة 
يستخدـ للمعلم قرص  ٛٔ 

مدمج خاص با٤بنهج 
٤بتابعة كتاب التهيئة 

 كتدريباتو 

      

يستخدـ للمعلم قرص  ٜٔ 
مدمج خاص با٤بنهج 
٤بتابعة كتاب النشاط 

 كتدريباتو 

      

يستخدـ للمعلم قرص  ٕٓ 
مدمج خاص با٤بنهج 

٤بتابعة نصوص 
األناشيد ا٤بختلفة 
 ا٤بقدمة للطالب 

      

يستخدـ للمعلم  ٕٔ 
شريط ٠بعي خاص 

با٤بنهج ٤بتابعة نصوص 
األناشيد ا٤بختلفة 
 ا٤بقدمة للطالب 

      

يستخدـ للمعلم  ٕٕ 
شرائط فيديو  خاصة 

با٤بنهج ٤بتابعة نصوص 
 االستماع 

     

يستخدـ للمعلم  ٖٕ 
شرائط فيديو  خاصة 
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با٤بنهج ٤بتابعة كحدة 
حكايايت الٍب أشار 

 إليها دليل ا٤بعلم 
يستخدـ ا٤بعلم  ٕٗ 

لوحات مكربة لعرض 
 نصوص ا٤بنهج 

     

يستخدـ ا٤بعلم  ٕ٘ 
شفافيات ٨بتلفة 
لعرض كلمات 

 كموضوعات ا٤بنهج 

     

يستخدـ للمعلم  ٕٙ 
موقعا اليكَبكنيا يفيد  

يف ٙبقيق أىداؼ 
 ا٤بنهج   

      

يستخدـ ا٤بعلم  ٕٚ 
ا٢باسوب كأحد 

الوسائل ا٤بعينة على 
توصيل ا٤بعلومات 

 لتالميذه 

     

يستخدـ ا٤بعلم  ٕٛ 
اللوحات الوبرية 

كلواحات ا١بيوب  
كأحد الوسائل 

 التعليمية 

     

     يقـو ا٤بعلم ا٣بربات  ٔ 
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اللغوية يف الدرس  التقؤف -ٖ
السابق لدل 

الطالب) التقؤف 
 القبلي(

يقـو ا٤بعلم تعلم  ٕ 
الطالب ٤بوضوعات 

مواد اللغة العربية أثناء 
الدرس)التقؤف 

 التكويِب(

     

يقـو ا٤بعلم تعلم  ٖ 
الطالب ٤بوضوعات 

يف هناية  مادة لغٍب
الدرس) التقؤف 

 البعدم(

     

يستفيد ا٤بعلم من  ٗ 
نتائج التقؤف يف عالج 

أخطاء الطالب يف 
مادة تعلم موضوعات 

 لغٍب

     

يراعي ا٤بعلم الفركؽ  ٘ 
الفردية بْب الطالب 

 أثناء التقؤف

      

الطالب يشجع ا٤بعلم  ٙ 
 على التقؤف الذايت

     

      يستفيد ا٤بعلم من  ٚ 
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نتائج التقؤف يف 
 تعديل أدائو

يتأكد كيراقب  ٛ 
الواجبات ا٤بنزلية 

كيصححها ١بميع 
 التالميذ

    

يستعمل النقد اإلٯبايب  ٜ 
الذم يتقبلو التالميذ 

 عند تقييم أعما٥بم

    

يستخدـ قوائم الرصد  ٓٔ 
كوسائل كا٤بالحظة  

 لتقؤف تعلم التالميذ

    

إدارة الصف  - ٗ
 كالتفاعل الصفي

يعزز ا٤بعلم استجابات  ٔ
 التالميذ

    

يزيد ا٤بعلم دافعية  ٕ 
 التالميذ للتعلم

    

ٯبذب  ا٤بعلم انتباه  ٖ 
التالميذ من خالؿ ما 

 يقدـ

    

يدير ا٤بعلم الفصل  ٗ 
 بكفاءة عالية   

    

 
  ٕٗٓكانت الدرجة اإلٝبالية ا٤بستحقة ىي : 

 نسبة الدرجة الٍب ٙبققت من خالؿ بطاقة ا٤بالحظة ىي : 
ٕٔٓ 
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   % ٓ٘  =  ٓٓٔ×ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ٕٓٗ  

التسجيل  مع   أعطيت جملموعة من احملكمْب   ك٤با كاف من الضركرم أف يقـو أحد احملكمْب فقد 
 بتحكيمها ككانت على النحو التاِف :  وا بطاقة ا٤بالحظة حٌب يقوم

ٔٓٓ 
 %   ٔٓ.ٜٗ =  ٓٓٔ      × ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ٕٓٗ  
 كما قمت بو من عمل يف بطاقة ا٤بالحظة  ْب ىناؾ تقارب بْب احملكم

 كالنسبة تعترب قليلة جدا كذلك سنناقشو بالتفصيل يف الفصل  الرابع ك٫بن نناقش نقد ا٤بنهج كتقوٲبو . 
عرضت في ىذا الفصل ما تم من إجراءات الدراسة واألدوات التي تم استخدمها بعد التحكيم 

من كل محاولة تحقيق الهدف  عليها وعرض الصورة األولية والصورة النهائية لكل أداة ومن ثم 
 داة في التوصل لما أصبو إليو . أ

 وسوف يتم في الفصل القادم عرض النتائج التي توصلت إليها ومناقشتها وتحليلها .
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 الفصل الرابع 

 نتائج الدراسة ومناقشتها
   مقدمة الفصل الرابع

كنت قد استخدمت اداتْب استمارة ٙبليل ٧بتول كبطاقة مالحظة كذلك هبدؼ الوقوؼ على ما 
بعدد من احملكمْب من أساتذة باالستعانة  كقمتالمس ا٤بنهج من ٙبقيق لألىداؼ ا٤بنشودة منو 

مالء من أصحاب ا٣بربة يف تدريس منهج لغٍب ا١بامعة بدرجات علمية ٨بتلفة كٗبجموعة من  الز 
 كؿ يف ا٤بملكة العربية السعودية  كمت التحكيم على ما قمت بو من عمل . للصف األ

متعرضا لكل   الٍب ظهرتيف ضوء األىداؼ ا٤بنشودة للنتائج  ٙبليليف ىذا الفصل سأقـو بعرض 
ا٤بنهج ىذا العناصر من حيث األىداؼ كمدل ٙبققها احملتول كنواحي عناصر ا٤بنهج ككيف راعى 

كظهرت جلية كاضحة طرؽ التدريس ا٤بستخدمة كمدل فاعليتها يف ٙبقيق  القصور الٍب المستها
أىداؼ ا٤بنهج الوسائل كالوسائط كمدل توافرىا كجودة استخدامها لتحقيق األىداؼ ا٤بنشودة تقؤف 

 ا٤بنهج كما لو كما عليو . 
أىتم بعرض كسيظهر إف شاء اهلل يف ىذا الفصل أيضا نواحي القصور الٍب أغفلها ىذا ا٤بنهج كما س

 مرئيات القائم بالدراسة مع التفسّب كعرض األسباب الٍب بُب عليها القائم بالدراسة ىذا التحليل . 
ك٩با ال شك فيو أف ىذا الطرح سيصل بنا إف شاء اهلل إُف ما هندؼ اليو يف ىذه الدراسة كىو معرفة 

ضا اإلٯبابيات كليست مدل ما قدـ  يف ىذا ا٤بنهج ليحقق األىداؼ ا٤بنشودة منو كسنذكر أي
 السلبيات فقط . 
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 أوال : كيف راعى المنهج الحالي تحقيق األىداف ؟ 

 ٕٗ.ٚٔ كمنها ما ٙبقق بنسبة ٙٚ.ٕٖ بنسبة ٪بد أف األىداؼ الٍب مت ٙبديدىا منها ما ىو ٙبقق 
كىناؾ أىداؼ كاف ٯبب أف تكوف موجودة أغفلها ا٤بنهج أصال    ٛٗ.ٖٗكمنها ما ٙبقق بنسبة 

 فنحن اآلف أماـ ٦بموعة من النقاط الرئيسة الٍب من مناقشتها نستطيع اإلجابة على السؤاؿ السابق . 
 : % ٙٚ.ٕٖ) أىداؼ ٙبققت بدرجة عالية ( نسبتها    -ٔ

  التمييز السمعي ألصوات ا٢بركؼ كموقعها من الكلمة -
  كا٤بعلومات كالشخصيات يف النص ا٤بسموعتذكر األحداث  -
 يستنتج ا٤بعُب العاـ للنص ا٤بسموع                                                                 -
 يصف الشخصيات فيما استمع إليو                                                                      -
 داث فيما استمع إليو      يربط بْب الشخصيات كاألح -
 ٰبدد موقفو فيما استمع إليو              -
 يبدم رأيو كيناقش يف موضوع يناسب سنو يف ٝبلة كاحدة   -
     ٰبكي حكاية قصّبة استمع اليها مراعيا تسلسل أحداثها كترابطها  -
 ٯبيب عن أسئلة حوؿ النص        -

٪بد يف ىذه اجملموعة السابقة من األىداؼ كلها هتتم بالتحدث كاالستماع كىو ما اىتم بو حقيقة 
ىذا ا٤بنهج عن ا٤بنهج السابق لو فنجد ىذه األىداؼ قد ٙبققت بدرجة عالية جدا كيعترب ذلك من 

 أىم إٯبابيات ا٤بنهج ا٢باِف عن السابق الذم كاف قد أغفل ىذا ا١بانب . 
تلميذ يف ىذا السن على التحدث بطالقة كالتعبّب ٕبرية كيزيد من سرعة تآلفو مع كىذا يساعد ال

حققها  قد داؼ ا٣باصة بالتحدث كاالستماع أف ا٤بنهج اجملتمع احمليط بو كإف ظهرت بعض األى
   ٗبا ٙبقق بدرجة كبّبة . أهنا منعدمة فهي قليلة إذا قارناىا بدرجة قليلة أك

 ٙبققت بنسبة عالية : كنكمل باقي األىداؼ الٍب 
  قراءة ا٢بركؼ بأصواهتا القصّبة كالطويلة -
 أبيات من األناشيد القصّبة    ٛ: ٙاستظهار عدد  -
 يقرأ ٝبال كمقاطع قراءة مسَبسلة    -
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  كلمة  ( ٓٗ-ٕٓيقرأ نصا مشكوال عدد كلماتو من)  -
 يكتشف القيم الواردة يف النص    -

يف ىذه اجملموعة السابقة يظهر اىتماـ ا٤بنهج ٔبانب من القراءة أال كىو القراءة البصرية الٍب تعد أيضا 
من حسنات ىذا ا٤بنهج كالٍب تعد إضافة قوية جدا يشهد هبا ٝبيع من تعامل مع ىذا ا٤بنهج كنشعر 

يف حْب أٮبل القراءة  أيضا أهنا تقوم مهارة التحدث الٍب كضعها كاضعوا ا٤بنهج ا٢باِف نصب أعينهم
 ا٥بجائية كما سيأيت الحقا . 

 نكمل باقي األىداؼ الٍب ٙبققت بنسبة عالية : 
  يكمل الكلمات با٢برؼ ا٤بناسب حسب موقعو بالكلمة  -

ىذا ا٥بدؼ الوجيد ا٣باص ٗبهارة الكتابة الذم ٙبقق بنسبة عالية كىذا إف دؿ فإ٭با يدؿ على افتقار 
إُف االىتماـ ٗبهارة الكتابة كعدـ ٙبقيقو لألىداؼ ا٤بنشودة من تعليم  ا٤بنهج ا٢باِف بشكل كبّب

 العرض ا٣باص باألىداؼ .  يالكتابة كما سيتضح يف باق
 نكمل باقي األىداؼ الٍب ٙبققت بنسبة عالية : 

 .يكتشف القيم الواردة يف النص    -
غسل اليدين قبل األكل كبعده  –اكتساب قيم كا٘باىات تتفق بآداب األكل كالتسمية  -

 –صلة الرحم كتوقّب الكبّب  -التعاكف كالعمل بركح الفريق   –األكل باليد اليمُب  –
 . آداب زيارة ا٤بريض  

الرفق با٢بيواف  –حب النظاـ كالنظافة  –اكتساب قيم كا٘باىات تتصل ٕبب الوطن  -
 . ...... (-٩بارسة الرياضة )كرة القدـ  –قصص (  –ذائو . حب القراءة )قرآف كعدـ إي

 –بالسالمة كمراعاة قواعد ا٤بركر  –اكتساب قيم كا٘باىات تتصل بزيارة طبيب األسناف  -
 .  ا٢بفاظ على أثاث ا٤بنزؿ

عماؿ االىتماـ با١بانب القيمي يف ىذا ا٤بنهج أخذ عناية كاىتماـ كإف كاف قد أغفل بعض األ
كالتكليفات العملية الٍب من ا٤بمكن أف تسرم ا٤بنهج أكثر لكن مع ذلك تعد من حسنات كإٯبابيات 

ذا ا٤بنهج كٙبققت بنسبة عالية ألهنا أيضا مرتبطة بالتحدث كاالستماع عناية كاىتماـ ىذا ا٤بنهج ى
تعاليم يرسخ يف حقيقة مطلب ٥بذا السن الصغّب فما يتعلمو طفل الصف األكؿ من اآلداب كال هكىذ

 ذىنو رسوخ ا١بباؿ . 
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 : % ٕٗ.ٚٔ) أىداؼ ٙبققت بدرجة متوسطة  ( ككانت نسبتها   -ٕ

 .  التعبّب عن ٧بتول الصورة -
 .  التعبّب شفهيا عن أحداث قصة مصورة -
 .  ا١بمل   خالؿ من كا٤بتشابو ا٤بختلف التلميذ ٰبدد أف -

ىنا ٪بد أف ىذه األىداؼ تابعة للتحدث ٩با يدؿ على ما ذكرناه سابقا من اىتماـ ا٤بنهج بالتحدث 
كاالستماع حيث أف ىدفْب فقط من ٝبلة أىداؼ التحدث كاالستماع قد ٙبققا بنسبة متوسطة كإف  

دث إذا قورنت بغّبىا كىذا يقوم ما سبق من أف ىذا ا٤بنهج جعل مهارتا التحكانت نسبة مقبولة 
 كاالستماع ٮبا أساس ىذا ا٤بنهج . 

 نكمل باقي األىداؼ الٍب ٙبققت بنسبة متوسطة : 
 .  يربط بْب مكونات ما يقرأ شخصية كحدث -

 ىذا ا٥بدؼ خاص بالقراءة البصرية كليست ا٥بجائية كىي أيضا أخذت حظا كبّبا يف ىذا ا٤بنهج . 
 تابع أىداؼ ٙبققت بنسبة متوسطة : 

 تهدفة ٕبركاهتا القصّبة كالطويلة مفردة كحسب موضعها يف الكلمة  كتابة ا٢بركؼ ا٤بس -
 .  يكتب من الذاكرة القريبة كلمات مع حركاهتا القصّبة أك الطويلة -
 .  الفصل بْب الكلمات ا٤بكتوبة -
 يرسم ا٢بركؼ الٍب درسها ر٠با صحيحا بأشكا٥با كحركاهتا ا٤بختلفة .  -

الكتابة من الذاكرة القريبة كىي قليلة هارة ي خاصة ٗبىذه األىداؼ الٍب ٙبققت بنسبة متوسطة ى
جدا إذا قورنت بعدد األىداؼ ا٣باصة ٗبهارة الكتابة ٩با يدؿ على إٮباؿ االىتماـ ٗبهارة الكتابة كما 

  ضعيفا جدا كما سيظهر الحقا . البعيدة االىتماـ ٗبهارة الكتابة من الذاكرة أف 
 .  اآلخرين كحب التواضع ٫بو ا٘باىات التلميذ يكوف أف -
 البهجة إدخاؿ ك اآلخرين إسعاد على العمل بػ تتصل كقيم ا٘باىات  التلميذ يكتسب أف -

 .  التالميذ نفوس يف الصـو حب غرس – نفوسهم إُف
 

 : %  ٛٗ.ٖٗككانت نسبتها  ) أىداؼ ٙبققت بدرجة ضعيفة  ( -ٖ



 

  164  
 

 سرد قصة مصورة بعد االستماع إليها .  -
  اليومية يف حدكد عشر كلمات  .يصف مشاىداتو  -
  يعرب عن صورة ٔبملة مكتملة ا٤بعُب .    -

ٗبهاريت التحدث كاالستماع ك٪بد أهنما ٙبققا كلكن بنسبة ضعيفة كعدد  األىداؼ السابقة مرتبطة
األىداؼ الٍب ٙبققت بنسبة ضعيفة إذا قورنت بالٍب ٙبققت بنسبة عالية تثبت أف ا٤بنهج اىتم ٗبهاريت 

  ا٥بجائية كليست البصرية .   القراءة كالكتابة كخاصة القراءة كاالستماع على حساب مهاريتالتحدث 
 يرتب الكلمات مكونا ٝبلة يف ضوء أساليب تعلمها .   -
  ٙبليل ا١بمل إُف كلمات كالكلمات إُف مقاطع كا٤بقاطع إُف أصوات .  -
 ٙبليل كلمة درس التلميذ ٝبيع حركفها  .   -
  ليكوف ٝبلة  . يعيد ترتيب الكلمات -
 يرتب ٝبال بسيطة لبناء نص مَبابط . -

ترتيب كلمات مقدمة للطفل يف ىذا السن من أجلو تنشيط ذىنو كجعلو يربط بْب العالقات ا٤بختلفة 
كىذا مكوف أساسي كمطلب ٰبتاج إُف أف يتحقق بشكل أكرب من ذلك كيف نفس الوقت ا٥بدؼ 

ا٥بدؼ فضال عن معرفة التلميذ ٗبكونات الكلمة  اآلخر ا٣باص بعملية التحليل يساعد على نفس
كأصواهتا كالتمييز بْب الصوت القصّب كالطويل فيها فضال عن معرفة ا٤بقطع الساكن ككيفية نطقو كل 

 فكاف ٯبب أف يعطى مساحة أكرب .  ىذا يسهم التحليل فيو
  قراءة كلمات جديدة مكونة من ا٢بركؼ ا٤بستهدفة قراءة ىجائية .  -
ؼ ا١بوىرم كاف ٯبب أف يكوف يف صدارة األىداؼ الٍب تتحقق بنسبة عالية ألنو أساس ىذا ا٥بد

عملية تعليم القراءة للصغار كىو أف يتهجى الكلمة حٌب يتقن القراءة كلن يدرؾ ذلك كىو كبّب 
هر جليا عدـ اىتماـ ظكسيكوف من معوقات تعلمو العلـو األخرل إذا َف يتعلم كيف يقرأ كىنا ي

 لقراءة ا٥بجائية كسيتضح أكثر عند مناقشة باقي عناصر ا٤بنهج . باا٤بنهج ا٢باِف 
 يكتشف داللة الكلمات ا١بديدة من خالؿ الَبادؼ .  -

إغفاؿ مثل ىذا ا٥بدؼ من شأنو عدـ تطور لغة التلميذ فهو ال ٲبيز بْب معآف الكلمات كمرادفاهتا يف 
 مع اجملتمع الذم يعيش فيو من خالؿ معرفتو با٤برادفات كا٤بعآف ا٤بختلفة . حْب تلـز بشدة ليندمج 
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كتابة كلمات مركبة من ا٢بركؼ الٍب سبق لو دراستها ٕبركاهتا القصّبة كالطويلة مفردة  -
 .  كحسب موقعها يف الكلمة . 

 يكتب ٝبال مكتملة ا٤بعُب من ثالثة إُف ٟبسة كلمات .  -
 أصوات مد .   –تنويا  –لمات ٙبوم اؿ الشمسية يكتب من الذاكرة البعيدة ك -
 –تنوينا  –تضعيفا  –قمرية  –يكتب من الذاكرة القريبة كلمات ٙبوم اؿ مشسية  -

 أصوات مد .
 –تنوينا  –تضعيفا  –قمرية  –يكتب من الذاكرة البعيدة كلمات ٙبوم الشمسية  -

 أصوات مد . 
   يكمل ا١بملة بالكلمة من القائمة أك حسب الصورة . -

ة من داألىداؼ السابقة ٙبققت بنسبة ضعيفة كإذا نظرنا إليها كجدهنا كلها خاصة ٗبهارة كاح
مهارات اللغة العربية األربعة كىي مهارة الكتابة بشقيها كتابة من الذاكرة القريبة أك من الذاكرة البعيدة 

ادر كأيضا أغفل االىتماـ كىنا أٮبل ا٤بنهج تكوين كلمات من حركؼ درسها التلميذ إال يف القليل الن
من مدكد كالـ مشسية كقمرية كغّبىا من ا٤بهارات الواضح ا٠بها يف  ة كلمات با٤بهارات األساسية كتاب

 ٦بموعة األىداؼ السابقة . 
كما ٪بد أيضا عند إكماؿ كلمة ٕبرؼ ناقص أك إكماؿ ٝبلة بكلمة ناقصة ىذا من شأنو زيادة 
 مهارة الكتابة عند التالميذ كخصوصا الكتابة من الذاكرة البعيدة ٩با سينهض ٗبستول التالميذ . 

 ينسخ كلمات كٝبال هبا ظواىر سبق لو دراستها ملتزما السطر كقواعد ا٣بط . -
نهج يف االعتبار أف كتاب ا٣بط العريب مت إلغاؤه ٩با كاف الزما على كاضعي ىذا َف يأخذ ىذا ا٤ب 

ا٤بنهج إٯباد البديل بتوفّب أماكن يف ىذا ا٤بنهج لينسخ الطفل كلمات كٝبال ٖبطو مع بعض 
الشركحات البسيطة للحركؼ الصاعدة كا٥بابطة عن السطر كغّبىا من ا٤بهارات الٍب ال غُب عنها 

 ميذ الطرؽ الصحيحة لرسم ا٢برؼ . لتعليم التال
االخَباع  –اآلخرين اكتساب قيم كا٘باىات تتصل بعدـ حب الذات كتفضيلها على  -

 كاالبتكار  
 يكوف ا٘باىات ٫بو التواضع كحب اآلخرين  .  -
   اكتساب ا٘باىات كقيم تتصل بػ العمل .  -
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قليلة ٲبكن تداركها إذا مت األىداؼ السابقة خاصة با١بانب القيمي يف ا٤بنهج كإف كجدت لكنها 
لذلك ىي  تعديل ا٤بنهج  لكن حقيقة ما تلمسو يف ىذا ا٤بنهج االىتماـ األكرب با١بانب القيمي 

 قليلة إذا قورنت بعدد األىداؼ كالقيم الٍب أراد ا٤بنهج تعليمها للتالميذ . 
 : %  ٕ٘.٘ٔككانت نسبتها  منعدمة  (  –) أىداؼ َف تتحقق  -ٗ

 ٰبدد الشخصيات األساسية كالثانوية يف القصة .   - ٔ
 ٰبدد هناية ٨بتلفة للقصة الٍب ٠بعها .  -ٕ
 التعريف بنفسو كأسرتو .  -ٖ
  ٰبكي قصة من نسج خيالو .  -ٗ
 ٰبدد ا٤بختلف كا٤بتشاهبة من خالؿ الكلمات أك ا١بمل أك الصور . -٘
 .  يسمي ا٢بركؼ ا٥بجائية الٍب درسها -ٙ
 قراءة كلمات اشتملت على حركؼ مستهدفة قراءة بصرية  .  -ٚ
 قراءة ٝبل اشتملت على الكلمات ا٤بمثلة للحركؼ ا٤بستهدفة قراءة بصرية  .  -ٛ
 يقرأ العناكين الواضحة من الصحف كاجملالت كالالفتات  .  -ٜ

 يصنف الكلمات حسب نوع الظواىر اللغوية .  -ٔٔ
األىداؼ السابقة َف تتوفر ضم األىداؼ الٍب حددىا ا٤بنهج فلم يشر إليها دليل ا٤بعلم من قريب أك 

بعيد كَف تظهر مكتوبة حوؿ أيا من ا٤بكونات الذم حاكؿ كتاب الطالب أك كتاب النشاط عرضها أك 
ليو من يقـو عالجها لذلك كاف ٯبب أضافتها كتنفيذىا ٤با ٥با من أٮبية كبّبة يف ٙبقيق ما يصبو إ

 بتدريس تالميذ الصف األكؿ االبتدائي . 
الدارس يف ٙبديد ىذه األىداؼ معلموف أكفاء أصحاب باع كبّب يف تدريس القائم بكما أتفق مع 

الصف األكؿ االبتدائي يف ا٤بملكة العربية السعودية لسنوات طواؿ فاقت العشر سنوات كما أف 
من أحد ٩بيزاتو لذا نشّب إُف أٮبيتها كأٮبية ما تسهم يف ا٤بنهج السابق كاف قد تعرض ٥با ككانت 
 ٙبقيقو من خربات ٰبتاج إليها التلميذ . 

ٙبتاجها مهاريت التحدث كاالستماع الٍب اىتم ا٤بنهج هبما بشكل بالغ كىي  ٘:  ٔفاألىداؼ من 
أٮبل ا٤بنهج تفيد مهاريت القراءة كالكتابة الٍب  ٔٔ:  ٙستزيد من ىذا االىتماـ ، كاألىداؼ من 
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ها ٝبيعا كأٮبل أيضا ة درس حركفالقراءة ا٥بجائية كالفراءة البصرية ٢بركؼ ككلمات كٝبل مستهدف
 الكتابة من الذاكرة البعيدة ٩با يدؿ على احتياج ا٤بنهج لألىداؼ السابقة بشدة .

 ا١بدكؿ التاِف يلخص العرض السابق كيوضح اإلجابة على السؤاؿ األكؿ : 
عدد األىداؼ 

 نشودة ٤بنهج لغٍب ا٤ب
عدد األىداؼ الٍب 
 ٙبققت بنسبة عالية 

عدد األىداؼ الٍب 
 ٙبققت بنسبة متوسطة

عدد األىداؼ الٍب 
 ٙبققت بنسبة ضعيفة

عدد األىداؼ الٍب َف 
 تتحقق ) منعدمة (

٘ٛ ٜٔ ٔٓ ٕٓ ٜ 
ٔٓٓ % ٖٕ.ٚٙ % ٔٚ.ٕٗ % ٖٗ.ٗٛ % ٔ٘.ٕ٘ % 

 
لألىداف المنشودة لمنهج اللغة العربية المطور   ما مد  مراعاة  محتو   المنهج :  ثانيا

  للصف األول االبتدائي بالمملكة العربية السعودية
بعد العرض السابق الذم قاـ بو القائم بالدراسة لعرض مدل ٙبقق أىداؼ ا٤بنهاج كالٍب حددىا دليل 

كم ا٣بربة جاء دكرنا ىنا لنعرض ٤بكونات ٧بتول ا٤بنهج كىل ذا٤بعلم كأضاؼ إليها بعض الزمالء من 
    راعت ىذه ا٤بكونات ٙبقيق األىداؼ ا٤بنشودة أـ ماذا ؟ 

الكتاب يف الشكل العاـ كاإلخراج أفضل بكثّب من كتب  قة عرض الكتب كشكلها العاـ : ظهرطري
ىذا السن كمن حيث أيضا إدراج كما ا٤بنهج السابق من حيث توفّب الصور ا٤بلونة كاحملببة للتالميذ يف 
الصف األكؿ االبتدائي يف  لتالميذأكرب من الصور من غّبىا من الكتب السابقة الٍب كانت تقدـ 

   السابق . 
 ظهرت ٧بتويات ا٤بنهج كاآليت : 

كتاب التهيئة كىذا كتاب ينتهي بعد ثالثة أسابيع من بدء الدراسة كال يستخدـ بعد ذلك كسوؼ 
نتحدث عنو بالتفصيل ، ككتاباف للطالب ) كتاب الطالب للفصل الدراسي األكؿ ، ككتاب الطالب 

 للفصل الدراسي الثآف ( ككتاباف للنشاط ) كتاب النشاط للفصل الدراسي األكؿ ، ككتاب النشاط
للفصل الدراسي الثآف ( ككتابا النشاط خصصت للتقؤف ، كأضيفت ٦بموعة من القصص بعنواف 

) الفصل الدراسي األكؿ ( إُف جانب كتابْب للمعلم ) دليل ا٤بعلم للفصل حكايايت لدليل ا٤بعلم 
 الدراسي األكؿ ، كدليل ا٤بعلم للفصل الدراسي الثآف ( 

 أكال كتاب التهيئة : 
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 ـ ٕٚٔٓ – ٕٙٔٓق  ا ٤بوافق   ٖٛٗٔ -ٖٚٗٔ طبعة الكتاب
الشكل ا٣بارجي للكتاب ٩بتاز ك٧ببب لألطفاؿ يف ىذا السن كىادؼ حيث أنو عرض أبرز  -ٔ

 شخصيات ا٤بنهج . 
 صفحات الكتاب منظمة بشكل كبّب جدا .  -ٕ
 صور الكتاب جيدة جدا كمعربة .   -ٖ
ليدكية كاحد كثالثوف صفحة عدد الصفحات الٍب سيستخدـ التلميذ فيها ا٤برساـ للتدريبات ا -ٗ

كٜبانْب صفحة كىي نسبة ضعيفة حيث ٰبتاج التلميذ التدريب األكثر على من أصل أثنْب 
 التحكم يف ا٤برساـ كتقوية عضالت يديو . 

الحظ كألوف ( أمكوف بعنواف )  ٕٛكٙٚكٓٚك ٕٙكٗ٘كٙٗكٖٛك ٖٓصفحات   -٘
ما كا٥بدؼ منو التدريب على نطق صوت ا٢برؼ كتسمية الصورة كتلوين ا٢برؼ اجملوؼ ؛ 

الفائدة الٍب ستعود على التلميذ من نطق صوت ا٢برؼ ؟ حيث لن يدرس ا٢بركؼ بشكل 
إٝباِف بل سيقـو بدراسة حرؼ حرؼ ككاف من األفضل التعرؼ على الصور فقط كالتحدث 

 لو كماذا يعرؼ عنها ؟   عما ٛبثلو بالنسبة 
اعتمد كتاب التهيئة بشكل كبّب يف أغلب تدريباتو على اسطوانة تعليمية مصاحبة لعرض  -ٙ

األصوات ا٤بختلفة الٍب أراد ا٤بؤلفوف تعرؼ التلميذ عليها كَف تطرح اسطوانة تعليمية مرفقة 
ميذ كأٮبل بعض للتالميذ كمرفق يستأنس التلميذ بو ٩با قلل من الفائدة العائدة على التال

 ٕ٘- ٚٔ- ٙٔ – ٓٔا٤بعلمْب التدريبات بسبب ىذا األمر  كما يف صفحات الكتاب ) 
-ٕٙ -ٖٗ- ٗٗ- ٕ٘  ) 

ظهر الكتاب يف أفضل ما يكوف بالنسبة للتدريبات الٍب تساعد على االستماع كالتحدث كإف  -ٚ
ترتفع نسبة  نقص ذلك االسطوانة التعليمية ا٤بصاحبة الٍب توزع على ٝبيع التالميذ حٌب

الفائدة كيستطيع التالميذ تكرار التدريبات بأنفسهم كىذا ليس با٤بستحيل كظهر ذلك 
 كاضحا يف أغلب صفحات الكتاب . 

كانت اىتماـ ٧بتول الكتاب بتدريبات دقة ا٤بالحظة كتنمية مهارات التفكّب قليل جدا  -ٛ
زيادة ىذا ككاف من ا٤بمكن  ٖٚك  ٜ٘ك  ٚ٘ك  ٙ٘ك  ٜٗك ٖٚحيث ظهر يف صفحات 
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العدد من الصفحات كىي من األشياء الٍب تساعد التالميذ على االنطالؽ كالتحدث كالتعبّب 
 بشكل أفضل . 

خالف ا٤بعدكف التنسيق ا١بيد ٥با فالشكل صعب جدا على التالميذ كيواجهوف  ٛٙصفحة    -ٜ
 ٖٖصعوبة كبّبة يف توصيل الصور ببعضها البعض ككاف من ا٤بمكن أف ٰبذك حذك صفحات 

 .   ٜٙك
كاف ٰبتاج ألف تكوف الصور ٕبجم كاحد حٌب تظهر  ٚ تنسيق الصور يف صفحة  -ٓٔ

 الصفحة أكثر تنسيقا .  
 ٕٚٔٓ -ٕٙٔٓا٤بوافق  ٖٛٗٔ -ٖٚٗٔثانيا : كتاب الطالب ) الفصل الدراسي األكؿ ( طبعة 

الغالؼ شيق كجاذب للتالميذ كالصور كاأللواف ا٤بستخدمة يف الكتاب كاضحة كجيدة للتالميذ  -ٔ
 يف ىذا السن . 

ك ) أكتب مث أكمل ا٢برؼ الناقص مث أقرأ ا٢بركؼ ا٤بنقوطة يف تدريب ) أالحظ كأكتب ( -ٕ
 – ٓٔٔ – ٖٓٔ – ٜٙ – ٜٛ – ٖٛ- ٗٚ -ٖٗ -ٕٕ- ٕٓصفحات )  الكلمة ( 

ٙبتاج أف تقدـ بشكل أفضل من ذلك (  ٘ٙٔ – ٛ٘ٔ – ٜٗٔ -ٕٗٔ – ٖ٘ٔ – ٕٛٔ
 . 

حجم ا٣بط ا٤بستخدـ صغّب ال يتناسب مع التالميذ يف الصف األكؿ كما يف صفحات )   -ٖ
ٕٕ- ٕٜ- ٖٙ- ٖٗ- ٘ٓ- ٘ٛ- ٜ٘- ٚٙ- ٖٛ- ٜٛ- ٜٙ- ٕٔٓ-ٔٔٓ- 

ٔٔٔ-ٕٔٛ- ٖٔ٘- ٕٔٗ- ٜٔٗ- ٔ٘ٛ- ٔٙ٘- ٔٙٙ  ) 
كينفذ النشاط ا٤بطلوب مساحات  التلميذ كتب ا٤بالحظ ىنا أف ا٤بساحات ا٤بخصصة لكي ي -ٗ

ضيقة جدا ال تتناسب كسن كطبيعة كتابة التلميذ فهو الزاؿ ال يتحكم يف حجم ا٢برؼ الذم 
فراغات الٍب سيكتب فيها يكتبو من ىنا كاف البد من األخذ يف االعتبار بزيادة حجم ال

من الوحدة األكُف من كتاب الطالب ككل ما  ٓٔالطالب كيظهر ذلك جليا يف ا٤بكوف رقم 
كيظهر ذلك يف أخر ( أكتب مث أكمل ا٢برؼ الناقص مث أكتب الكلمة على شاكلتو بعنواف )أ

 على مدار الوحدات كلها. سطرين من ا٤بكوف 
 .  ٕٚٔٓ: ٕٙٔٓا٤بوافق   ٖٛٗٔ: ٖٚٗٔثالثا : كتاب النشاط الفصل الدراسي األكؿ طبعة 
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للتالميذ كالصور كاأللواف ا٤بستخدمة يف الكتاب كاضحة كجيدة الغالؼ شيق كجاذب  -ٔ
 للتالميذ يف ىذا السن . 

عرض الصور كتنظيمها يصعب على التلميذ توصيل الكلمات بالصور بسبب ىذا  ٙصػفحة  -ٕ
العرض كٲبكن ترتيبها ٕبيث تكوف رأسية كيستطيع التلميذ إيصاؿ الصور بالكلمات بدكف 

هبا نفس الشيء كٲبكن تعديل  ٖٗنفس الشيء أما صفحة  ٛٔأدْف مشكلة ، أيضا صفحة 
 ىذه الصفحة لتكوف الصور بشكل أفقي كالكلمات أسفلها . 

 – ٓ٘ -ٖٖ -ٕٖ -ٛٔ – ٙٔ – ٘ٔ – ٓٔا٣بط ا٤بستخدـ صغّب كما يف صفحات )  -ٖ
٘ٔ  ) 

  ٕٙٔٓ:  ٕ٘ٔٓا٤بوافق  ٖٚٗٔ:  ٖٙٗٔرابعا : كتاب الطالب للفصل الدراسي الثآف  طبعة 
الغالؼ شيق كجاذب للتالميذ كالصور كاأللواف ا٤بستخدمة يف الكتاب كاضحة كجيدة  -ٔ

 للتالميذ يف ىذا السن . 
ٙبت عنواف رئيس  ٖالتدريب أكتب فوؽ ا٢بركؼ ا٤بنقوطة يف صدر الكتاب تدريب رقم   -ٕ

كىو مراجعة ا٢بركؼ الٍب سبقت دراستها يف الفصل الدراسي األكؿ : ٰبتاج ىذا التدريب 
 لزيادة حجم ككضح ا٢بركؼ الٍب سيكتبها التلميذ . 

 -ٖٚ -ٙ٘ -ٔ٘ – ٘ٗ – ٖٚ -ٖٔ – ٕٗا٣بط ا٤بستخدـ صغّب كما يف صفحات )  -ٖ
. كلها ٙبت اسم مكوف كاحد كىو أكتب مث أكمل ا٢برؼ الناقص مث  ٜٗ – ٛٛ – ٓٛ

 أكتب الكلمة . ( 
الصور ا٤بقدمة كثّبة على حجم الصفحة كتساعد على تشتيت التلميذ  ٙٗا٤بكوف صفحة   -ٗ

 كٙبتاج إلعادة ترتيبها أك تقليلها . 
ؿ للحفاظ على الشكل كأفضل كاف باإلمكاف جعلها كلها على ٭بط ا٤بثا  ٛ٘ٔصفحة  -٘

 للتلميذ يف الكتابة . 
ٙبتاج الكلمة ا٤بعركضة لكي يتم إيصا٥با بالصورة أف تكوف باألعلى كالصور  ٕٚٔصفحة  -ٙ

 أسفل منها . 
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دكرس الفصل الدراسي الثآف ا٤بقدمة للتلميذ عن طريق ا٤بكوف ) أالحظ كأقرأ ا١بمل ( كانت  -ٚ
ا٤بربع الصورة كا١بملة الٍب تدؿ عليها حٌب ٚبرج  ٙبتاج أف تقدـ على ىيأة مربعات داخل

 بشكل أفضل كيسهل على التلميذ ٙبديد أية صورة مع أية ٝبلة . 
   ٖٕٔٓ: ٕٕٔٓا٤بوافق  ٖٗٗٔ: ٖٖٗٔخامسا : دليل ا٤بعلم للفصل الدراسي األكؿ طبعة 

 ) ىذه الطبعة ا٤بتوفرة لدينا كَف بصل غّبىا إُف ا٤بدارس (          
يد جدا يف عرضو كمهم جدا للمعلم من حيث الشكل ال ا٤بضموف ألف ا٤بضموف سيكوف لو الدليل ج

 عرض آخر حْب ا٢بديث عن التقؤف فمن حيث الشكل أٮبل الدليل ا٢بديث عن : 
 كتاب التهيئة يف ا١بانب اإلجرائي كاكتفى با٢بديث عنو يف ا١بانب النظرم .  -ٔ
 كتاب النشاط َف يعرض كامال كلكن اكتفى بعرض جزء يسّب منو .  -ٕ
نصوص االستماع ككحدة حكايايت بالدليل فقط كذلك من األمور الٍب ٙبتاج ٤براجعة فالدليل  -ٖ

غّب متواجد يف مدارس كثّبة من حيث الزيارات ا٤بيدانية الٍب قمنا هبا يف منطقة تعليم ا٤بدينة 
دليل كلكن كنوع من األخذ يف االعتبار كاف البد من التفكّب يف ا٤بنورة كىذا ليس عيبا يف ال

 عالج ذلك إف ظهر 
   ٖٕٔٓ: ٕٕٔٓا٤بوافق  ٖٗٗٔ: ٖٖٗٔسادسا : دليل ا٤بعلم للفصل الدراسي الثآف  طبعة 

 (  ) ىذه الطبعة ا٤بتوفرة لدينا كَف بصل غّبىا إُف ا٤بدارس         
علم من حيث الشكل ال ا٤بضموف ألف ا٤بضموف الدليل جيد جدا يف عرضو كمهم جدا للم -ٔ

 سيكوف لو عرض آخر حْب ا٢بديث عن التقؤف فمن حيث الشكل أٮبل الدليل  : 
  عرض كتاب النشاط بشكل مفصل ككاف ٰبتاج ذلك .  -

من خالل العرض السابق أكون قد أجبت على السؤال الثاني وأوضحت مد  مراعاة المحتو  
حيث أنني أظهرت في كل كتاب من مكونات المحتو  قصور ىذا لألىداف المنشودة للمنهج 

 الكتاب في تحقيق األىداف المنشودة منو . 
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ثالثا : ما مد  مراعاة  طرق التدريس المستخدمة لتحقيق األىداف المنشودة لمنهج اللغة 
 العربية المطور للصف األول االبتدائي بالمملكة العربية السعودية .  
بعد أن  محكم  84من من خالل بطاقة المالحظة التي عرضت سابقا والتي تم تحكيمها 

للتسجيالت التي قام القائم بالدراسة بتوثيقها وأيضا عدد من مقاطع الفيديو التي  وااستمع
 سأقوم اآلن بعرض مد  مراعاة طرق التدريس المستخدمة لتحقيق أىداف المنهج :  شاىدوىا

: أظهرت بطاقة َباتيجية لعب األدكار لتمثيل أدكار شخصيات ا٤بنهج يستخدـ ا٤بعلم اس  -ٔ
ا٤بالحظة أف استخداـ ا٤بعلمْب السَباتيجية لعب األدكار متوسطة كٙبتاج لتفعيل أكثر حٌب 

 ٙبقق األىداؼ ا٤بنشودة .  
ظهرت طريقة التلقْب كا٢بفظ  : يستخدـ ا٤بعلم أثناء تدريسو  التلقْب كا٢بفظ يف التدريس  -ٕ

بصورة قوية ٩با يدؿ على احتياج ا٤بعلمْب للتخلص من الطرؽ التقليدية يف التدريس كال نقوؿ 
ىا كلكن نقوؿ التقليل من استخدامها حٌب يكوف التعليم متمركز حوؿ الطالب كتنمى ؤ الغا

 مهارات التفكّب 
ة : أيضا ظهرت طريقة ا٤بناقشيستخدـ ا٤بعلم أسلوب ا٤بناقشة كمدخل لتحقيق أىدافو   -ٖ

بصورة ٩بتازة كىي أيضا من الطرؽ التقليدية كلكن ىامة ىنا جدا حيث جل اىتماـ ا٤بنهج 
ىو تعويد التلميذ التحدث كاالنطالؽ فكاف ٥با دكر يف ٙبقيق ىدؼ رئيس كىو تعويد 

 ١برأة كالتحدث بطالقة التلميذ ا
: ظهرت ىذه  ذلك يستخدـ ا٤بعلم اسَباتيجية التعلم التعاكٓف يف التدريبات الٍب ٙبتاج إُف  -ٗ

االسَباتيجية ضعيفة جدا بالرغم من احتياج أىداؼ ا٤بنهج ٥با كذلك إما عدـ اقتناع من 
ا٤بعلم أنو ال ٲبكن تنفيذ ذلك مع الصغار يف ىذا السن أك عدـ ا٤بعرفة كاالتقاف لطريقة 

 التنفيذ .  
ظهرت ىذه :  يستخدـ ا٤بعلم اسَباتيجية التعلم باللعب لتحقيق ا٥بدؼ من التدريبات  -٘

االسَباتيجية بدرجة متوسطة كٰبتاج ا٤بعلموف التعود على استخدامها لكي يستطيعوا ٙبقيق 
 ا٥بدؼ ا٤بنشود من التدريبات الٍب تقـو عليها . 



 

  173  
 

 –قراءة صامتة  –يستخدـ ا٤بعلم أنواعا من القراءة يف عرضو لنصوص ا٤بنهج )قراءة بصرية   -ٙ
ز كذلك إٲبانا من ا٤بعلمْب ك٘باكب التالميذ معهم ٩با ٙبققت بتقدير ٩بتا :قراءة جهرية ( 

  يساعد بشكل كبّب جدا على ٙبقيق ا٥بدؼ ا٤بنشود من التدريب . 

: ٙبققت بدرجة متوسطة كإف كاف صلب يتيح ا٤بعلم فرصة للتلميذ للتحدث كاالستماع   -ٚ
ا٤بنهج يقـو عليها فيحتاج ا٤بعلم أف يَبؾ فرصة للتلميذ للتحدث كالتعبّب عن نفسو كما يهيئ 

 لو ا٤بناخ ا٤بناسب لالستماع ا١بيد . 
: أيضا ىنا جاء إلقاء يلقي ا٤بعلم أسئلة تقيس مهارة االستماع من خالؿ النصوص ا٤بتاحة   -ٛ

لٍب تقيس مدل انصاهتم كاستماعهم ا١بيد بدرجة متوسطة ككاف من ا٤بعلمْب لألسئلة ا
 األجدر أف تتحقق بدرجة عالية جدا حيث أكُف ا٤بنهج عناية كبّبة جدا لذلك . 

: تعرض ا٤بنهج ا٤بطور يساعد ا٤بعلم التالميذ من خالؿ عرضو للمنهج على مهارة التفكّب   -ٜ
بات تساعد على التفكّب كلكن ظهرت يف بعض األماكن لتنشيط ذىن الطالب كتقدٔف تدري

 ىنا متحققة بدرجة متوسطة . 
: ظهر استخداـ يدرب ا٤بعلم طالبو من خالؿ موضوعات ا٤بنهج مهارات التفكّب الناقد -ٓٔ

ا٤بعلمْب لتنمية مهارات التفكّب الناقد بشكل ضعيف رغم أف ا٤بنهج عرض يف أكثر من موضع 
 اعد على التفكّب الناقد . كإف كاف قليال لكنو تعرض لتدريبات تس

: اىتم ا٤بنهج بتقدٔف تدريبات يف كتاب  يساعد ا٤بعلم تالميذه على تنمية مهارة التعلم الذايت-ٔٔ
الطالب ككتاب النشاط تساعد على البحث كاالستقصاء كالتعلم الذايت كلكن ما ظهر من خالؿ 

اؼ بأٮبية التعلم الذايت ٥بذا التطبيق للمعلمْب ىو ضعف يف التطبيق قد يكوف ذلك لعدـ االعَب 
 السن أك عدـ التدريب ا١بيد لتحقيق مثل ىذا ا٥بدؼ . 

: أعطى ا٤بنهج حقيقة القيم  يساعد ا٤بعلم تالميذه يف ترسيخ القيم ا٤برجوة من دراستو للمنهج-ٕٔ
بدرجة  قدرا كبّبا َف يكن موجودا يف ا٤بنهج السابق كظهر اىتماـ ا٤بعلمْب أيضا هبا قويا حيث ٙبققت

 ٩بتاز . 
 : ٙبقق ذلك بدرجة متوسطة يراعي ا٤بعلم الفركؽ الفردية يف أثناء عرضو ٤بوضوعات ا٤بنهج    -ٖٔ

 ٩با قد يؤثر على ٙبقيق األىداؼ ا٤برجوة . 
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رابعا : ما مد  مراعاة  الوسائل والوسائط المستخدمة لتحقيق األىداف المنشودة لمنهج اللغة 
 العربية المطور للصف األول االبتدائي بالمملكة العربية السعودية .  

  )متوسطة (بطاقات تعليمية تساعده على توصيل ا٤بعلومة بيسر كسهولة ا٤بعلم يستخدـ   -ٔ
)ضعيفة ٤بعلم قرص مدمج خاص با٤بنهج ٤بتابعة النشاطات ا٤بختلفة ا٣باصة با٤بنهج ا يستخدـ -ٕ

)  
  )ضعيفة (٤بعلم قرص مدمج خاص با٤بنهج ٤بتابعة نصوص االستماع كالتحدث ا يستخدـ  -ٖ

 
)ضعيفة ٤بعلم قرص مدمج خاص با٤بنهج ٤بتابعة نصوص كحدات ا٤بنهج ا٤بختلفة ا يستخدـ  -ٗ

)  
    )ضعيفة (٤بعلم قرص مدمج خاص با٤بنهج ٤بتابعة كتاب التهيئة كتدريباتو ا يستخدـ  -٘
  )ضعيفة (٤بعلم قرص مدمج خاص با٤بنهج ٤بتابعة كتاب النشاط كتدريباتوا يستخدـ  -ٙ
يستخدـ ا٤بعلم قرص مدمج خاص با٤بنهج ٤بتابعة نصوص األناشيد ا٤بختلفة ا٤بقدمة للطالب  -ٚ

 )ضعيفة (

يستخدـ ا٤بعلم شريط ٠بعي خاص با٤بنهج ٤بتابعة نصوص األناشيد ا٤بختلفة ا٤بقدمة للطالب  -ٛ
  )منعدمة (

 )منعدمة (يستخدـ ا٤بعلم شرائط فيديو  خاصة با٤بنهج ٤بتابعة نصوص االستماع  -ٜ
يستخدـ ا٤بعلم شرائط فيديو  خاصة با٤بنهج ٤بتابعة كحدة حكايايت الٍب أشار إليها  -ٓٔ

 ( منعدمة ) دليل ا٤بعلم 
  )متوسطة (يستخدـ ا٤بعلم لوحات مكربة لعرض نصوص ا٤بنهج  -ٔٔ
 )متوسطة (يستخدـ ا٤بعلم شفافيات ٨بتلفة لعرض كلمات كموضوعات ا٤بنهج  -ٕٔ
  )متوسطة (يستخدـ للمعلم موقعا اليكَبكنيا يفيد  يف ٙبقيق أىداؼ ا٤بنهج  -ٖٔ
علومات لتالميذه يستخدـ ا٤بعلم ا٢باسوب كأحد الوسائل ا٤بعينة على توصيل ا٤ب -ٗٔ

 )ضعيفة (
 ) ٩بتازة (يستخدـ ا٤بعلم اللوحات الوبرية كلواحات ا١بيوب كأحد الوسائل التعليمية    - ٘ٔ
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يظهر لنا ٩با سبق أف ا٤بعلم استخدامو للتقنيات كالوسائل كالوسائط الٍب ٰبتاجها ا٤بنهج  -
 ضعيف جدا كاحيانا منعدـ كذلك يرجع ألمرين : 

األكؿ : ىو عدـ توفّب اسطوانات تعليمية خاصة با٤بنهج مع الطالب كوسيلة مصاحبة للكتاب 
؛ كإف كاف قد كجد اسطوانة تعليمية باسم غاّف ا٢بارثي فهي َف تصل  يستأنس هبا الطالب كا٤بعلم 

 بشكل ر٠بي عن طريق كزارة التعليم كلكن باألسواؽ كَف ٰبضرىا األغلبية الساحقة من ا٤بعلمْب
 كالطالب . 

الثآف : ىو ٛبسك فئة من ا٤بعلمْب ليست بالقليلة بالوسائل كالوسائط التقليدية كعد اقتناعهم 
 بالوسائل التقنية ا٢بديثة يف التدريس . 

 على النقيض ٛباما فالوسائل التقليدية ىي األميز يف االستخداـ .  -
 رة متوسطة . يف حْب استخداـ اللوحات كالبطاقات كا٤بوقع االلكَبكٓف بصو  -

كىنا ٯبدر بنا أف نشّب إُف أنو كي تتحقق أىداؼ ا٤بنهج البد من زيادة فاعلية الوسائل كالوسائط 
التقنية كأيضا ٛبكْب اسطوانة  تعليمية تساعد على ٙبقيق ا٥بدؼ ا٤بنشود من نصوص االستماع حيث 

 . االسطوانة التعليمية مع التالميذ بشكل مستمر سيحقق بإذف اهلل نتائج مبهرة  كجودأف 
اىتماـ ا٤بعلمْب بالوسائل التقليدية دكف تطويرىا ٰبدث ملال عند التالميذ لذا البد من  -ٔ

 تطويرىا كي تتوافق مع أىداؼ ا٤بنهج ا٤بطور.  
 خامسا : التقويم :    

أود عرض تقويما موجزا ثم تقويما مفصال عن طريقة عرض تقويم المحتو   اىنا تحديدً 
 وكيف أن ىذا التقويم حقق األىداف المنشودة أم ال ؟   

التقويم الموجز ىو ما أظهرتو بطاقة المالحظة ألداء المعلمين ومد  توفيقهم في تحقيق 
 . األىداف من عدمو

 بق لدل الطالب) التقؤف القبلي()٩بتاز(يقـو ا٤بعلم ا٣بربات اللغوية يف الدرس السا -ٔ
 يقـو ا٤بعلم تعلم الطالب ٤بوضوعات مواد اللغة العربية أثناء الدرس)التقؤف التكويِب()متوسط( -ٕ
 يقـو ا٤بعلم تعلم الطالب ٤بوضوعات مادة لغٍب يف هناية الدرس) التقؤف البعدم()متوسط(  -ٖ
الطالب يف تعلم موضوعات مادة يستفيد ا٤بعلم من نتائج التقؤف يف عالج أخطاء  -ٗ

 لغٍب)متوسط(
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 يراعي ا٤بعلم الفركؽ الفردية بْب الطالب أثناء التقؤف )متوسط(  -٘
 يشجع ا٤بعلم الطالب على التقؤف الذايت) منعدـ ( -ٙ
     ) متوسط(  .   يستفيد ا٤بعلم من نتائج التقؤف يف تعديل أدائو -ٚ

بطاقة ا٤بالحظة  بصورة  ارس ٗبتابعتها من خالؿ ىنا ٪بد ٙبقق أغلب بنود التقؤف الٍب قاـ الد
منعدمة كىذه تظهر  متوسطة كيف حْب أف البند ا٤بعتمد على تشجيع ا٤بعلمْب على التقؤف الذايت 

 عوف تقؤف أنفسهم ذاتيا  أـ ال لعدـ تقدير أغلب ا٤بعلمْب لقدرات التالميذ يف ىذا السن ىل سيستطي
 التقويم التفصيلي : 

 ب التهيئة : أكال : كتا
سؤاؿ تقوٲبي ) أتعرؼ الصورة ( ككاف من األفضل ) أتعرؼ ٧بتويات الصورة ( فالصورة  ٙص -ٔ

 هبا العديد من األشياء كليس شيئنا كاحدا . 
استخداـ ا٤برساـ يف كاحد كثالثْب صفحة من أصل أثنْب كٜبانْب صفحة كىذه النسبة ٙبتاج  -ٕ

لزيادة حيث طبيعة التالميذ يف ىذا السن كخصوصا أنو يوجد با٤بملة عدد  ليس بالقليل َف 
 يذىب للركضة ٩با ٯبعلو ٰبتاج لإلمساؾ با٤برساـ للتعود على ذلك كتقوية عضالت يده . 

 ا٤بقدمة للتلميذ ليكتبها بدكف حركات كما يف تدريب ) أالحظ كأكتب ( تقدٔف ا٢بركؼ  -ٔ
تقؤف التلميذ يف كتابة كلمات َف يدرسها حركفها بعد كما يف تدريب ) أكتب مث أكمل ا٢برؼ  -ٕ

 الناقص مث أكتب الكلمة ( . 
عرؼ  عدـ تعرض التقؤف للقراءة ا٥بجائية مطلقا فحْب أف التلميذ يف هناية كل كحدة يكوف قد -ٖ

ستة أحرؼ كىنا من السهل ٗبكاف تكوين ٦بموعها من الكلمات من ا٢بركؼ الٍب درسها 
كيقرأىا قراءة جهرية كيكتبها من الذاكرة القريبة كالبعيدة كنكوف قد حققنا أحد األىداؼ الٍب 

َف ٰبققها ا٤بنهج كىي قراءة كلمات من حركؼ درسها التلميذ قراءة جهرية كا٥بدؼ اآلخر كىو  
 ة كلمات من حركؼ درسها التلميذ من الذاكرة القريبة أك البعيدة كتاب

 –٭بر  –لنب  –بلد  –ردـ  –برد ر (  –ف  -د -ؿ -ب -مثال ) حركؼ اجملموعة األكُف  ـ
 مرد .... كىكذا (  –درف 
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ا٤بيم –ترتيب حركؼ الوحدة األكُف كاف ٰبتاج إلعادة النظر فمثال الباء كا٤بيم قريباف يف ا٤بخرج  -ٗ
الباء كالنوف يف أكؿ ككسط الكلمة قريباف  –من ا٢بركؼ الصعبة يف ر٠بها على التالميذ الصغار 

 يف الشكل لذا كاف يستحسن كضع كل حرؼ منهم يف ٦بموعة ٨بتلفة . 
على التالميذ كاف باإلمكاف اإلتياف بكلمات أسهل منها مثل :  استخداـ كلمات صعبة -٘

  –شراعية    -شاطئ  –طبيعة  –ٙبضر  –ينسق  –تكنس 
حركؼ اجملموعة الثانية الفاء كالقاؼ معا يف نفس اجملموعة كٮبا قريباف يف الشكل كالسْب   -ٙ

ا٤بطور أف تكوف  أيضا يف نفس اجملموعة قريباف يف ا٤بخرج مع أف من أىداؼ ا٤بنهجكالصاد 
 ا٢بركؼ ا٤بتشاهبة يف ا٤بخرج كالشكل متباعدة ٛباما . 

األناشيد ا٤بقررة على التالميذ من أىداؼ ا٤بنهج أف تكوف من ا٢بركؼ الٍب درسها التالميذ  -ٚ
كىي على العكس ٛباما َف يدرس التلميذ أغلب حركفها مع كرب حجمها الغّب مناسب لسن 

 .  التالميذ 
َف يتعرض لتدريب التالميذ كتعريفهم للمقطع الساكن يف حْب أنو من ا٢بركات القصّبة الٍب  -ٛ

 ىي من أحد أىداؼ ا٤بنهج أف يتعرؼ التالميذ على ا٢بركات القصّبة كالطويلة للحركؼ . 
َف يتعرض الكتاب يف كل درس إُف مهارة ٧بددة يريد إيصا٥با للتلميذ أك حٌب يف هناية الوحدة  -ٜ

ا٤بد  -ا٤بمكن ٙبقيقا لألىداؼ أف حدد مهارة كاحدة يود إظهارىا ) ا٤بد باأللف ككاف من
كىكذا  –اؿ الشمسية  –اؿ القمرية  -ا٢برؼ ا٤بشدد –ا٤بقطع الساكن  –ا٤بد بالواك  –بالياء 

 ) 
 ثالثا : كتاب النشاط الفصل الدراسي األكؿ : 

من ضم أدكات التقؤف فيقدـ لكل طبعا نعلم جيدا أف كتاب النشاط أعد خصيصا ليكوف أداة 
لتقؤف الوحدة كتقييم ما حصلو التالميذ لذا يرل القائم بالدراسة كحدة ٦بموعة من التدريبات 

 أنو ٰبتاج لكثّب من التعديل فمثال : 
َف يتم ضبط أحرؼ التدريب بالشكل ليكوف التلميذ منها كلمة يف حْب أكتفى  ٛص  -ٔ

لميذ يكوف كلمة ٭بل هبا حرؼ ا٤بيم ساكن كىو َف فقط بالصورة ؛ أيضا مطلوب من الت
 يشر إُف ا٤بقطع الساكن يف الوحدة األصلية يف كتاب الطالب .
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سؤاؿ ) أحلل الكلمة إُف حركفها مث أكتبها ٗبحاكاة السطر األكؿ ( مت ٙبليل كلمة  ٓٔص -ٕ
غي هبا حرؼ ساكن كمت كضعو ٗبفرده كيف يتم ذلك ؟ ىل ينطق الساكن ٗبفرده ؟ كاف ينب
أف نتجنب ا٢برؼ الساكن كإف كاف كالبد فكاف من األكُف ٙبليل الكلمة إُف حركؼ 

 كمقاطع حٌب يأيت ا٤بقطع الساكن كامال . 
) أكتب يف الفراغات حرؼ ا٤بد مع ا٢برؼ ا٤بمدكد ٗبحاكاة السطر األكؿ تدريب  ٗٔص -ٖ

 ( أيضا مت ٙبليل ا٢برؼ الساكن ٗبفرده . 
َف يدرج يف تقؤف الوحدة عن طريق كتاب النشاط أم تدريب للقراءة ا٥بجائية أك الكتابة  -ٗ

من الذاكرة القريبة أك البعيدة ال للحركؼ مع حركاهتا ا٤بختلفة مع أنو ىدؼ رئيس أك  
كلمات من حركؼ درس حركفها أك حرؼ مع حركة قصّبة كمعو حرؼ أخر مع حركة 

 طوبة أك نفس ا٢برؼ . 
َف يتم ضبط األحرؼ ٩با قد يعْب التلميذ على ترتيب األحرؼ  ٜٖك ٖٛك ٕٔك ٕٓص  -٘

 كتكوين كلمة بدكف مساعدة من معلمو . 
تدريب )أكمل با٢برؼ ا٤بناسب مث أقرأ الكلمة كأكتبها ( ىنا ككأف  ٕ٘ ٖٚكك  ٕٗص  -ٙ

التلميذ ٰبفظ الكلمة كاف من ا٤بمكن أف ٰبقق التدريب ىدفا ىاما كىو أف يتعرؼ على 
٢برؼ أكؿ ككسط كآخر الكلمة منفصال كمتصال إذا قدـ لو نفس ا٢برؼ مع شكل ا

اختالؼ شكلو كيستطيع التلميذ بإعماؿ عقلو أف ٱبتار ما يناسب الكلمة من خالؿ 
تعرفو على شكل ا٢برؼ  كبذلك يتحقق ا٥بدؼ أما تقدٔف التدريب هبذا الشكل فما 

ٕبركاهتا كىذا من الصعوبة ا٥بدؼ منو سول أف يكوف الطالب قد حفظ شكل الكلمة 
 ٗبكاف ألنو َف يدرس كل حركفها . 

تدريب جيد جدا ليتعرؼ التلميذ على طريقة القراءة ا٥بجائية للحركؼ ٕبركاهتا  ٕٚص  -ٚ
الطويلة كالقصّبة ككاف ٯبب إدراج كلمات من ا٢بركؼ الٍب درسها بنفس الطريقة حٌب 

 ٰبقق ا٥بدؼ ا٤بنشود من التدريب . 
تقدٔف ا٢برؼ الساكن ٗبفرده ككاف ٯبب تقدٲبو كمقطع ساكن   ٜٗك ٖٔك ٖٓك ٕٛص -ٛ

 أك تأخّب ذلك لكن ال يقدـ ا٢برؼ الساكن ٗبفرده فهو ال يقرأ ٗبفرده . 
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تدريب جيد جدا ليتعود التلميذ الكتابة ا٤بنسوخة الٍب أمامو لكن تقدٔف مهارات  ٓٗص  -ٜ
 مطر (  –د كلي -كالتنوين بالضم يف كلمات جسورَف يتعرص ٥با الكتاب  

) أكتب ٝبيع ا٢بركؼ الٍب درستها ، مث أنطقها( يكتب ا٢بركؼ  ٘تدريب  ٔٗص  -ٓٔ
الٍب درسها من الذاكرة البعيدة دكف أف ٛبلى عليو كاف ٯبب أف ٛبلى عليو من قبل ا٤بعلم 
أيضا قدمت لو ثالثة من ا٢بركؼ بدكف حركات فكيف إذا كتب بدكف حركات فكيف 

ىنا ٰبدث خلط على ا٤بعلم كال ٰبقق ا٥بدؼ  أـ بأ٠بائها ؟  ينطقها ىل ينطقها بأصواهتا
 ا٤بنشود كىو أف يكتب التلميذ ا٢بركؼ مع حركاهتا ا٤بختلفة من الذاكرة البعيدة . 

تدريب بعنواف ) أكتب ما ٲبلى علي ( طبعا ىذا التدريب ا٥بدؼ منو أف  ٗٗص -ٔٔ
ىو با٤بناسبة ا٤برة األكُف يكتب الطالب من الذاكرة البعيدة كلمات درس ٝبيع حركفها . ك 

كاألخّبة بكتاب النشاط للفصل الدراسي األكؿ كىذا يدؿ على البعد ٛباما على ٙبقيق 
أىداؼ الكتابة من الذاكرة القريبة أك البعيدة الٍب َف يعطها ا٤بنهج حقها مقارنة ٗبهاريت 

طة بالشكل التحدث كاالستماع ؛ أيضا ٪بد الكلمات ا٤بطلوب ٛبلتيها للتلميذ غّب مضبو 
يف دليل ا٤بعلم هبا مهارات َف يتعلمها التلميذ ككلها من كتاب التلميذ فا٥بدؼ ىكذا لن 

  . يتحقق 
 

 رابعا :  كتاب الطالب للفصل الدراسي الثآف : 
كلمات الدركس ا٥بدؼ منها قراءهتا قراءة بصرية ) اإلتياف بكلمات صعبة جدنا على تلميذ  -ٔ

 -( ٖٗيضمد ص –) آنية –( ٕٓمتأ٤با ص  –الصف األكؿ االبتدائي ( مثل :) يؤ٤بِب 
)ٱبتبئ  –(  ٖ٘ٔببطءص –)البطيئة  –(   ٖٓٔ،  ٕٓٔص  نطمئن –ا١بوالْب  –أبنائي 

 –)يتحلقن  –(  ٓٚٔ، ٜٙٔغذائية ص  –الن )قائ –( ٔ٘ٔ)شيئنا ص –( ٕٗٔص
 ( .  ٘ٛٔ)أصدقاءه ص  –(  ٙٚٔ، ٘ٚٔزمياليت ص 

كثّبة الكلمات ٕبيث أهنا تشكل صعوبة كبّبة   ات السادسة كالسابعة كالثامنة دركس الوحد -ٕ
 على التالميذ كخصوصنا يف ظل عدـ اعطاء ا٤بنهج للقراءة ا٥بجائية مساحة أكرب . 

 الفصل الدراسي األكؿ  . األناشيد مثلها مثل  -ٖ
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بعنواف ) أستمع مث أنطق ا٢برؼ ا٤بشدد ( تعرض الكتاب للتدريب بشكل  ٖٕص  ٜتدريب  -ٗ
ضعيف جدا ) أستشهد بكلمتْب بدكف أم توضيح ككاف من ا٤بفركض زيادة عدد الكلمات 
مع االستشهاد بكلمات أخذ التلميذ ٝبيع حركفها حٌب يتهجى الكلمات مع التأكيد على 

 الشدة .  مهارة
) أستمع كأحاكي عمر يف نطق ا٤بقطع الساكن ( َف يَبؾ مساحة للتلميذ  ٖٓص  ٜتدريب  -٘

لتطبيق ا٤بهارة ا٤بستهدفة كٰبلل بنفسو كلمات هبا مقطع ساكن  كحاكؿ ا٤بنهج تدارؾ ذلك 
كلكن كاف من ا٤بمكن توفّب كقت كجهد ا٤بعلم بوضعها يف درس من الدركس  ٙ٘ص 

كلمات الٍب هبا مهارة ا٤بقطع الساكن كيكتب التلميذ كٰبلل حسب كيستخرج التلميذ ال
 ا٤بطلوب . 

كانت ٕباجة إلضافة تدريب للقراءة يف الفصل الدراسي الثآف   )الرابعة كا٣بامسة( الوحدة  -ٙ
ا١بهرية من ا٢برؼ ا٢باِف مع ا٢بركؼ السابقة كأيضا تدريب كتابة كلمات من الذاكرة القريبة 

 الٍب درسها التلميذ قبل ذلك .  كالبعيدة من ا٢بركؼ
الوحدات السادسة كالسابعة كالثامنة أم مهارة سيعاًف كل درس قلم ٰبدد َف يظهر يف دركس  -ٚ

ككاف ا٤بمكن أف يتبُب كل درس مهارة الدرس أم مهارة من ا٤بهارات الٍب سيكتسبها التلميذ 
  تساعد يف ٙبقيق أىداؼ ا٤بنهج كتكوف أيسر على ا٤بعلم كالطالب . 

 خامسا : كتاب النشاط الفصل الدراسي الثآف : 
انتقل كتاب النشاط بالتلميذ نقلة كبّبة من حيث نوعية األسئلة فهي متنوعة كتعاًف مهارات    -ٔ

كثّبة مطلوب من التلميذ اتقاهنا كلكن ذلك كاف بدكف أم تنسيق مع سّب كتاب الطالب 
كفّبة من األمثلة حٌب أنقلو ليقـو  فلم يتم تدريبو مثال على ا٢برؼ ا٤بشدد بعرض ٦بموعة

باإلجابة بنفسو كإال إف كاف ا٤بطلوب تدريبو يف كتاب النشاط فعدد التدريبات قليل ىذه 
الثانية مٌب سيقيمو ا٤بعلم إذف ، كىكذا يف باقي ا٤بهارات الٍب تعرض ٥با كتاب كاحدة ك 

 النشاط للفصل الدراسي الثآف . 
  من االٯبابيات يف ىذا الكتاب:  -ٕ

أف الطالب سيستخدـ ا٤برساـ أكثر من ذم قبل كما أف تنوع التدريبات ستزيد من قدرات التالميذ  
 . 
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 كجود مهارات التحليل كالَبكيب كالتفكّب كاالتفكّب  الناقد . 
اإلمالء ا٤بنظور كاإلمالء من الذاكرة البعيدة كإف كاف متأخرنا لكن يعترب من إٯبابيات الكتاب  -ٖ

 . 
 َف يهمل مهاريت التحدث كاالستماع .  -ٗ
 كاف ٰبتاج إُف : -٘

بطريقة ٨بتلفة كىي أف يعرض ا٢برؼ بأشكالو مع حركاتو حٌب يصل إُف مدل  ٚتقدٔف التدريب ص 
 إتقاف التلميذ للتفرقة بْب أشكاؿ ا٢برؼ ا٤بختلفة . 

رابعة ال تتناسب مع طريقة تقؤف الوحدة ال ٕٔص  ٛالكلمات الٍب اختارىا يف تدريب  -ٙ
، قدًّـ ، نظ ف   فكلمة نظ ف هبا حرؼ الظاء الذم َف يدرسو التلميذ أصال ، ككلمات ٰببُّ
كلها مشددة مع أنو ركز يف أمثلة الوحدة على ا٤بقطع الساكن ، أيضنا عدد الكلمات قليل 

  –جدا ككاف من األجدل أف نأيت بكلمات هبا مهارات متنوعة ) كلمات من ثالثة أحرؼ 
ككلها من نفس حركؼ الوحدة حٌب يتم  –كلمات هبا مقطع ساكن   –مدكد كلمات هبا 

 التقؤف كالتقييم كما ينبغي ( . 
بدأ باألمالء االختبارم يف الوحدة ا٣بامسة كالسادسة مع أنو مع ا٤بعلـو أف األسهل على  -ٚ

ألخّبة التالميذ كاألجدل يف التدريب اإلمالء ا٤بنظور يف حْب أخر اإلمالء ا٤بنظور للوحدات ا
 السادسة كالسابعة كالثامنة . 

كلمات اإلمالء ا٣باصة بالوحدة السادسة ال ندرم أية مهارة تعاًف فهي من كلمات دركس  -ٛ
الوحدة فقط لكن أية مهارة تعاًف ال ندرم ، كىكذا اإلمالء ا٤بنظور كاالختبارم يف الوحدات 

تحقق مهارات معينة حٌب ا٤بتبقية فقط من الدركس ككاف من األجدل أف تكوف كل إمالء ل
يستطيع ا٤بعلم تطبيق معايّب التقييم ا١بديدة الٍب أقرهتا كزرارة التعليم كما أهنا كانت موجودة 

من قبل باسم  مهارات كال ٲبكن أف نقـو بتقييم التالميذ بأدكات كأشياء َف نكن قد حددناه 
د من أف التلميذ أتقن كدربناىم عليها كأيضا كاف كتاب النشاط ىو ا٤بنفذ الوحيد للتأك

 ا٤بهارات ا٤بطلوبة . 
أغفل أيضا الكتاب ضبط ا٢برؼ األخّب من الكلمات يف صفحات كثّبة مع اف ا٤بفَبض أف  -ٜ

التالميذ يف ىذا السن ٰبتاجوف لضبط ا٢بركؼ ٝبيعها إلتقاف التهجي كخصوصا أف ا٤بطلوب 
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الكتاب ٚبلى عن االىتماـ هبا  من التالميذ يف ٝبيع األنشطة أف يقرأ قراءة هتجئة كمعلـو أف
بط يف الفصل الدراسي األكؿ كركز يف القراءة التصويرية فهذه النقلة كانت ٙبتاج لتدرج كض

 ( .  ٛ٘، ٖٓ، ٜٕ، ٕٛ، ٕٚ،  ٛٔ، ٔٔ، ٙٝبيع ا٢بركؼ ا٤بقدمة للتلميذ ) صفحات 
  

بعد ىذا العرض السابق للنتائج وتحليلها والتوصل إلى مجموعة من النتائج التي تعزز 
أىدافي من ىذه الدراسة كان لزاما علي أن أتعرض ألىم التوصيات واالقتراحات التي 

تساعد من أراد االستفادة من دراستي ىذه في تقويم وتعديل منهج لغتي المطور الحالي 
 مملكة العربية السعودية . للصف األول االبتدائي بال

 سوف يتم تناول االقتراحات والتوصيات في الفصل الخامس واألخير . و 
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  ) التوصيات و االقتراحات ( خاتمة الدراسة الفصل الخامس
   مقدمة الفصل الخامس

 السعودية العربية با٤بملكة االبتدائي األكؿ للصف العربية اللغة منهج تقؤفقمت هبذه الدراسة )
( كذلك من أجل ٙبديد مدل ٙبقيق ا٤بنهج لألىداؼ ا٤بنشودة منو ا٤بنشودة األىداؼ ضوء يف

كمن مث استخدمت ا٤بنهج الوصفي يف دراسٍب ىذه كقمت بتحديد ٦بموعة من األدكات 
بطاقة  –استمارة ٙبليل ٧بتول  -للتوصل إُف ما أصبو إليو ) ٙبديد األىداؼ ا٤بنشودة 

 (  مالحظة
يف عدـ ٙبقيق ا٤بنهج لألىداؼ ا٤بنشودة ٤بنهج  أراهيف الفصل الرابع ٙبليال للنتائج كنقدا ٤با   تقدمك 
على  تما كفق ا٤بنهج يف ٙبقيقو ككقف تٍب للصف األكؿ االبتدائي با٤بملكة العربية السعودية كذكر غل

حقيقة مساٮبة احملتول كالوسائل كالوسائط التعليمية كطرائق التدريس كالتقؤف يف ٙبقيق األىداؼ 
  ا٤بنشودة للمنهج كنسبة ا٤بساٮبة يف ذلك . 

٦بموعة من التوصيات كاالقَباحات الٍب بإذف اهلل ستساىم يف تطوير ا٤بنهج   سأعرضمن ىنا 
كتساعد يف ٙبقيق األىداؼ ا٤بنشودة ٤بنهج لغٍب للصف األكؿ با٤بملكة العربية السعودية مستعرضا 

إليو من خالؿ ىذه الدراسة سائال اهلل العلي القدير أف يكوف ىذا ا١بهد يف ميزاف  تأىم ما توصل
 يـو القيامة .  ا٢بسنات
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  أوال التوصيات 
 توصيات خاصة باألىداؼ :  - أ

ٙبديد قائمة لألىداؼ ا٤بنشودة ٤بنهج لغٍب للصف األكؿ با٤بملكة العربية السعودية كتوضع   -ٔ
 يف صدر دليل ا٤بعلم ا٣باص با٤بنهج ، كالقائمة ا٤بوصي هبا ىي : 

قائمة األىداؼ ا٤بنشودة   ٤بادة لغٍب الصف  ـ
 األكؿ االبتدائي    

نوع 
 ا٥بدؼ

أف ٲبيز التلميذ أصوات ا٢بركؼ كموقعها من  ٔ
 الكلمة

 مهارم 

أف يذكر التلميذ  األحداث كا٤بعلومات  ٕ
 كالشخصيات يف النص ا٤بسموع 

 

 معريف

 معريف أف يستنتج التلميذ ا٤بعُب العاـ للنص ا٤بسموع                                                                 ٖ
أف يصف التلميذ  الشخصيات فيما استمع  ٗ

 إليو                                                                     
 مهارم

ساسية كالثانوية يف أف ٰبدد الشخصيات األ ٘
 القصة 

 معريف

 معريف أف ٰبدد هناية ٨بتلفة للقصة الٍب ٠بعها  ٙ
أف يربط التلميذ بْب الشخصيات كاألحداث  ٚ

 فيما استمع إليو      
 معريف

 معريف أف ٰبدد التلميذ موقفو فيما استمع إليو              ٛ
 مهارم  أف يعرب التلميذ  عن ٧بتول الصورة ٜ

 مهارم أف يسرد قصة مصورة بعد االستماع إليها  ٓٔ
 مهارم أف يعرؼ التلميذ  بنفسو كأسرتو ٔٔ
أف يعرب التلميذ  شفهيا عن أحداث قصة  ٕٔ

 مصورة
 مهارم
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أف يصف التلميذ مشاىداتو اليومية يف حدكد  ٖٔ
 عشر كلمات      

 كجدآف

اف يبدم التلميذ رأيو كيناقش يف موضوع  ٗٔ
 يناسب سنو يف ٝبلة كاحدة      

 مهارم

أف ٰبكي التلميذ حكاية قصّبة استمع اليها  ٘ٔ
 مراعيا تسلسل أحداثها كترابطها

 مهارم

 مهارم أف ٰبكي التلميذ  قصة من نسج خيالو ٙٔ
 معريف  أف ٯبيب التلميذ عن أسئلة حوؿ النص        ٚٔ
أف يرتب التلميذ  الكلمات مكونا ٝبلة يف  ٛٔ

 ضوء أساليب تعلمها     
 معريف

أف يقرأ التلميذ ا٢بركؼ بأصواهتا القصّبة  ٜٔ
 كالطويلة  

 معريف

 معريف أف يسمي التلميذ ا٢بركؼ ا٥بجائية الٍب درسها ٕٓ
أف يقرأ التلميذ كلمات اشتملت على حركؼ  ٕٔ

 مستهدفة قراءة بصرية  
 معريف

أف يقرأ التلميذ ٝبل اشتملت على الكلمات  ٕٕ
 ا٤بمثلة للحركؼ ا٤بستهدفة قراءة بصرية  

 معريف

أف ٰبلل التلميذ ا١بمل إُف كلمات كالكلمات  ٖٕ
 إُف مقاطع كا٤بقاطع إُف أصوات 

 

 معريف

أف يقرأ التلميذ كلمات جديدة مكونة من   ٕٗ
 ا٢بركؼ ا٤بستهدفة قراءة ىجائية

 معريف

أبيات من األناشيد   ٛ: ٙأف يستظهر عدد  ٕ٘
 القصّبة  

 معريف

 معريفأف يقرأ التلميذ العناكين الواضحة من  ٕٙ
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 الصحف كاجملالت كالالفتات  
أف يكتشف التلميذ  داللة الكلمات ا١بديدة  ٕٚ

 من خالؿ الَبادؼ
 معريف

أف  يربط التلميذ بْب مكونات ما يقرأ  ٕٛ
 شخصية كحدث 

 معريف

 معريف أف يقرأ التلميذ ٝبال كمقاطع قراءة مسَبسلة   ٜٕ
أف يقرأ التلميذ أناشيد قصّبة كلماهتا من  ٖٓ

 حصيلتو اللغوية   
 معريف

أف يقرأ التلميذ نصا مشكوال عدد كلماتو   ٖٔ
 كلمة(  ٓٗ-ٕٓمن) 

 معرقي

 كجدآف أف يكتشف التلميذ القيم الواردة يف النص    ٕٖ
أف يكتب التلميذ  ا٢بركؼ ا٤بستهدفة ٕبركاهتا  ٖٖ

القصّبة كالطويلة مفردة كحسب موضعها يف 
 الكلمة  

 معريف

أف يكتب التلميذ  كلمات مركبة من ا٢بركؼ  ٖٗ
الٍب سبق لو دراستها ٕبركاهتا القصّبة كالطويلة 

 مفردة كحسب موقعها يف الكلمة

 معريف

 مهارم كفها  أف ٰبلل  كلمة درس التلميذ ٝبيع حر  ٖ٘
أف يكتب التلميذ  من الذاكرة القريبة كلمات  ٖٙ

 مع حركاهتا القصّبة أك الطويلة
 معريف

أف يكتب التلميذ  ٝبال مكتملة ا٤بعُب من  ٖٚ
 ثالثة إُف ٟبسة كلمات

 معريف

 معريف أف يفصل التلميذ  بْب الكلمات ا٤بكتوبة ٖٛ
أف يكتب التلميذ  من الذاكرة البعيدة كلمات  ٜٖ

 أصوات مد  –تنويا  –ٙبوم اؿ الشمسية 
 معريف
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أف ينسخ التلميذ  كلمات كٝبال هبا ظواىر  ٓٗ
 سبق لو دراستها ملتزما السطر كقواعد ا٣بط 

 مهارم

 معريف أف يعيد التلميذ  ترتيب الكلمات ليكوف ٝبلة ٔٗ
ملة مكتملة أف يعرب التلميذ  عن صورة ٔب ٕٗ

 ا٤بعُب
 مهارم

أف يكتب التلميذ  من الذاكرة القريبة كلمات  ٖٗ
تنوينا  –تضعيفا  –قمرية  –ٙبوم اؿ مشسية 

 أصوات مد –

 معريف

أف يكتب التلميذ  من الذاكرة البعيدة كلمات  ٗٗ
تنوينا  –تضعيفا  –قمرية  –ٙبوم الشمسية 

 أصوات مد  –

 معريف

أف يكمل التلميذ الكلمات با٢برؼ ا٤بناسب  ٘ٗ
 حسب موقعو بالكلمة 

 معريف

أف يكمل التلميذ ا١بملة بالكلمة من القائمة  ٙٗ
 أك حسب الصورة 

 معريف 

أف يصنف التلميذ الكلمات حسب نوع  ٚٗ
 الظواىر اللغوية 

 مهارم 

أف ٰبدد التلميذ ا٤بختلف كا٤بتشاهبة من خالؿ   ٛٗ
 الصور 

 مهارم

أف ٰبدد التلميذ ا٤بختلف كا٤بتشاهبة من خالؿ  ٜٗ
 الكلمات  

 مهارم

أف ٰبدد التلميذ ا٤بختلف كا٤بتشاهبة من خالؿ    ٓ٘
 ا١بمل  

 مهارم

أف يرتب التلميذ ٝبال بسيطة لبناء نص  ٔ٘
 مَبابط

 مهارم
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أف يرسم التلميذ ا٢بركؼ الٍب درسها ر٠با  ٕ٘
 صحيحا بأشكا٥با كحركاهتا ا٤بختلفة

 ممهار 

أف يكتسب التلميذ  قيم كا٘باىات تتفق  ٖ٘
غسل اليدين قبل  –بآداب األكل كالتسمية 

التعاكف  –األكل باليد اليمُب  –األكل كبعده 
صلة الرحم كتوقّب  -كالعمل بركح الفريق  

 آداب زيارة ا٤بريض   –الكبّب 

 كجدآف

أف يكتسب التلميذ  قيم كا٘باىات تتصل  ٗ٘
الرفق  –النظاـ كالنظافة حب  –ٕبب الوطن 

 –با٢بيواف كعدـ إيذائو . حب القراءة )قرآف 
-٩بارسة الرياضة )كرة القدـ  –قصص ( 
) ...... 

 كجدآف

أف يكتسب التلميذ  قيم كا٘باىات تتصل  ٘٘
بالسالمة كمراعاة  –بزيارة طبيب األسناف 

 ا٢بفاظ على أثاث ا٤بنزؿ –قواعد ا٤بركر 

 كجدآف

تلميذ  قيم كا٘باىات تتصل أف يكتسب ال ٙ٘
 –بعدـ حب الذات كتفضيلها على اآلخرين 

 االخَباع كاالبتكار  

 كجدآف

أف يكوف التلميذ ا٘باىات ٫بو التواضع كحب  ٚ٘
 اآلخرين  

 كجدآف

أف يكتسب التلميذ  ا٘باىات كقيم تتصل بػ  ٛ٘
العمل على إسعاد اآلخرين ك إدخاؿ البهجة 

الصـو يف نفوس غرس حب  –إُف نفوسهم 
 التالميذ

 كجدآف 
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ٙبديد األىداؼ طويلة ا٤بدل الٍب تالمس عدد كبّب من الدركس كاألىداؼ قصّبة ا٤بدل   -ٕ
 الٍب تنتهي بانتهاء الوحدة أك الدرس . 

 توافق ما يقدـ يف الوحدة أك الدرس مع األىداؼ احملددة للوحدة أك الدرس .   -ٖ
إعطاء مساحة أكرب يف ا٤بنهج لتحقيق أىداؼ تتعلق ٗبهارة الكتابة سواء ن الكتابة من الذاكرة   -ٗ

 القريبة أك من الذاكرة البعيدة . 
االىتماـ أكثر ٗبا يزيد من ٙبقيق أىداؼ تتعلق بكتابة التلميذ سواء عن زيادة االىتماـ   -٘

كالكتابة ٖبط سن إمساؾ القلم بَبتيب الكلمات أك ٙبليها هبدؼ تعويد التلميذ يف ىذا ال
 ٝبيل منسق . 

إعطاء أىداؼ القراءة ا٥بجائية مساحة أكرب دكف أف تؤثر على القراءة البصرية الٍب اىتم  -ٙ
 ا٤بنهج ا٢باِف هبا كثّبنا . 

االىتماـ أكثر بأىداؼ تتعلق بالتهجئة للحركؼ كتكوبن كلمات ثالثية يف هناية كل كحدة   -ٚ
 ستها كتعويد التالميذ على القراءة ا٥بجائية عقب كل كحدة . تتعلق با٢بركؼ السابق درا

ٙبديد مهارة من مهارة الكتابة لكل درس من ا٤بمكن أف يتقنها التلميذ ٗبعُب أف يكوف مهارة   -ٛ
الدرس األكؿ كىو حرؼ ا٤بيم كتابة ا٢برؼ مع حركاتو ا٤بختلفة من الذاكرة القريبة كالبعيدة ٩با 

 نده . قد يزيد من ىذه ا٤بهارة ع
ٙبديد مهارة كاحدة ٧بددة لكل درس من مهارات القراءة ا٥بجائية كأف تكوف يف كل درس   -ٜ

 قراءة ا٢برؼ ٕبركاتو القصّبة كالطويلة قراءة ىجائية .
ٙبديد مهارة للقراءة ا٥بجائية يف هناية كل كحدة ا٥بدؼ منها قراءة كلمات سبق دراسة حركفها -ٓٔ

 ة . ٝبيعا قراءة ىجائية كليست بصري
 االبقاء على األىداؼ الٍب هتتم بالتحدث كاالستماع كما ىي من حيث القوة . -ٔٔ
 االبقاء كاالىتماـ باألىداؼ الٍب هتتم با١بانب القيمي كىي من أميز حسنات ىذا ا٤بنهج . -ٕٔ

 خاصة باحملتول :    توصيات - ب
 . ٚصفحة تنسيق الصور يف  )الفصل الدراسي األكؿ (كتاب التهيئة    -ٔ
 . ٛٙتعديل تنسيق تدريب التوصيل صفحة  -ٕ
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ا٢بركؼ ا٤بنقوطة يف تدريب ) أالحظ كأكتب (ك  :)الفصل الدراسي األكؿ ( كتاب الطالب  -ٖ
- ٗٚ -ٖٗ -ٕٕ- ٕٓ) أكتب مث أكمل ا٢برؼ الناقص مث أقرأ الكلمة (  صفحات ) 

ٖٛ – ٜٛ – ٜٙ – ٖٔٓ – ٔٔٓ – ٕٔٛ – ٖٔ٘ – ٕٔٗ- ٜٔٗ – ٔ٘ٛ – 
 تقدـ بشكل أفضل من ذلك  )من حيث الوضوح كا٢بجم (( ٙبتاج أف  ٘ٙٔ

 -ٛ٘ -ٓ٘ -ٖٗ -ٖٙ -ٜٕ -ٕٕحجم ا٣بط ا٤بستخدـ كما يف صفحات )  زيادة -ٗ
ٜ٘- ٚٙ- ٖٛ- ٜٛ- ٜٙ- ٕٔٓ-ٔٔٓ- ٔٔٔ-ٕٔٛ- ٖٔ٘- ٕٔٗ- ٜٔٗ- 

ٔ٘ٛ- ٔٙ٘- ٔٙٙ  ) 
 يف ا٤بكوفزيادة حجم ا٤بساحات ا٤بخصصة لكي يكتب التلميذ  كينفذ النشاط ا٤بطلوب   -٘

من الوحدة األكُف من كتاب الطالب ككل ما على شاكلتو بعنواف )أأكتب مث أكمل  ٓٔرقم 
ا٢برؼ الناقص مث أكتب الكلمة ( كيظهر ذلك يف أخر سطرين من ا٤بكوف على مدار 

 الوحدات كلها. 

:  تقدٔف الصور كتنظيمها بشكل يسهل على التلميذ )الفصل الدراسي األكؿ (كتاب النشاط  -ٙ
الكلمات بالصور   كٲبكن ترتيبها ٕبيث تكوف رأسية كيستطيع التلميذ إيصاؿ الصور توصيل 

كٲبكن تعديل ىذه الصفحة لتكوف  ٛٔبالكلمات بدكف أدْف مشكلة ،  كما يف صفحة 
 .الصور بشكل أفقي كالكلمات أسفلها

 -ٖٖ -ٕٖ -ٛٔ – ٙٔ – ٘ٔ – ٓٔا٣بط ا٤بستخدـ كما يف صفحات ) زيادة حجم  -ٚ
٘ٓ – ٘ٔ  ) 

التدريب أكتب فوؽ ا٢بركؼ ا٤بنقوطة يف صدر كتاب الطالب للفصل الدراسي الثآف :  -ٛ
ٙبت عنواف رئيس كىو مراجعة ا٢بركؼ الٍب سبقت دراستها يف  ٖالكتاب تدريب رقم 

الفصل الدراسي األكؿ : ٰبتاج ىذا التدريب لزيادة حجم ككضح ا٢بركؼ الٍب سيكتبها 
 التلميذ . 

 -ٙ٘ -ٔ٘ – ٘ٗ – ٖٚ -ٖٔ – ٕٗتخدـ  كما يف صفحات ) زيادة حجم ا٣بط ا٤بس  -ٜ
. كلها ٙبت اسم مكوف كاحد كىو أكتب مث أكمل ا٢برؼ  ٜٗ – ٛٛ – ٓٛ -ٖٚ

 الناقص مث أكتب الكلمة . ( 
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الصور ا٤بقدمة كثّبة على حجم الصفحة كتساعد على تشتيت  ٙٗا٤بكوف صفحة  -ٓٔ
 التلميذ كٙبتاج إلعادة ترتيبها أك تقليلها . 

ٯبب  جعلها كلها على ٭بط ا٤بثاؿ للحفاظ على الشكل كأفضل  ٛ٘ٔصفحة  -ٔٔ
 للتلميذ يف الكتابة . 

ٙبتاج الكلمة ا٤بعركضة لكي يتم إيصا٥با بالصورة أف تكوف باألعلى  ٕٚٔصفحة  -ٕٔ
 كالصور أسفل منها . 

دكرس الفصل الدراسي الثآف ا٤بقدمة للتلميذ عن طريق ا٤بكوف ) أالحظ كأقرأ ا١بمل  -ٖٔ
تاج أف تقدـ على ىيأة مربعات داخل ا٤بربع الصورة كا١بملة الٍب تدؿ عليها حٌب ( كانت ٙب

 ٚبرج بشكل أفضل كيسهل على التلميذ ٙبديد أية صورة مع أية ٝبلة . 
دليل ا٤بعلم للفصل الدراسي األكؿ : ٯبب ا٢بديث عن كتاب التهيئة يف ا١بانب  -ٗٔ

 اإلجرائي كعدـ االكتفاء با٢بديث عنو يف ا١بانب النظرم . 
كتاب النشاط َف يعرض كامال كلكن اكتفى دليل ا٤بعلم بعرض جزء يسّب منو كلذا  -٘ٔ

 ٯبب عرضو كامال . 
كلذا كجب التأكد من توفر األدلة نصوص االستماع ككحدة حكايايت بالدليل فقط  -ٙٔ

 يف ا٤بدارس أك إرفاقها يف كتاب النشاط ا٣باص بالطالب . 
 خاصة بطرؽ التدريس ا٤بستخدمة :  توصيات 

لعب  –تفعيل استخداـ اسَباتيجيات التعلم النشط بشكل أكرب من ا٤بوجود ) تعلم تعاكٓف  -ٔ
 لميذ . عصف ذىِب كىكذا ( ليكوف التعلم متمركز حوؿ الت –أدكار 

 اإلقالؿ من الطرؽ التقليدية مثل التلقْب كا٢بفظ كإلغاء شخصية التلميذ .  -ٕ
 –جهرية  –ىجائية  –ية االىتماـ بتعليم التالميذ القراءة بكل أنواعها كطرقها ) قراءة بصر   -ٖ

 صامتة ( 
االىتماـ أكثر ٗبهارة التحدث كاالستماع من جانب ا٤بعلمْب حيث البد من إتاحة الفرصة   -ٗ

 للتالميذ للتحدث كتعويدىم لالستماع ا١بيد كالتعبّب ٕبرية عما يدكر يف أذىاهنم . 
ٰبتاج ا٤بعلموف لدمج مهارات التفكّب كالتفكّب الناقد من خالؿ ما يقدموف للتالميذ أثناء  -٘

 ا يعود التلميذ منذ صغره على التفكّب كإعماؿ عقلو . عملية الشرح ٩ب
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ٰبتاج ا٤بعلموف أيضا أثناء عرضهم للدركس لتعويد التالميذ على التعلم الذايت من خالؿ ما  -ٙ
 يقدموف ٥بم من معلومات ٙبتاج لبحث كسؤاؿ من أكرب منهم كذلك يف حدكد سنهم . 

ك من خالؿ تطبيقها على شكل سلوكيات التأكيد على القيم الٍب مت إدراجها يف ا٤بنهج كذل -ٚ
 داخل الصف . 

مراعاة الفركؽ الفردية حْب تقدٔف ا٤بعلومات ألكؿ مرة كما ٯبب مراعاة الفركؽ الفردية أيضا   -ٛ
 عندما نطبق طرؽ كاسَباتيجيات التعلم النشط . 

 خاصة بالوسائل كالوسائط التعليمية :  توصيات
 استخداـ اسطوانة تعليمية خاصة بكتاب التهيئة كتوفّبىا للتالميذ .  -ٔ
 كتوفّبىا للتالميذ .الطالب استخداـ اسطوانة تعليمية خاصة بكتاب   -ٕ
 .  كتوفّبىا للتالميذ استخداـ اسطوانة تعليمية خاصة بكتاب النشاط -ٖ
 استخداـ مقاطع فيديو ٛبس ا٤بنهج لتنشيط التالميذ .  -ٗ
ئل القدٲبة كعدـ تكرارىا مثل اللوحات الوبرية كاللوحات الورقية كالبطاقات اإلقالؿ من الوسا -٘

 الورقية كال ٗبكن االستغناء عنها كلكن اإلقالؿ منها . 
استخداـ ا٤بواقع االلكَبكنية ا٣باصة با٤بنهج  لتنشيط التالميذ كابتكار كسائل كالعاب الكَبكنية  -ٙ

 جديدة جاذبة للتالميذ . 
 ؤف : توصيات خاصة بالتق

 كتاب التهيئة :   
) أتعرؼ ٧بتويات الصورة ( فالصورة هبا  إُفسؤاؿ تقوٲبي ) أتعرؼ الصورة (  ٙصتعديل  -ٔ

 العديد من األشياء كليس شيئنا كاحدا .
استخداـ ا٤برساـ يف كاحد كثالثْب صفحة من أصل أثنْب كٜبانْب صفحة كىذه النسبة مت  -ٕ

ة عدد  ليس كالسن كخصوصا أنو يوجد با٤بمل ٙبتاج لزيادة حيث طبيعة التالميذ يف ىذا
بالقليل َف يذىب للركضة ٩با ٯبعلو ٰبتاج لإلمساؾ با٤برساـ للتعود على ذلك كتقوية 

  عضالت يده . 

 



 

  193  
 

 ثانيا : كتاب الطالب للفصل الدراسي األكؿ  :

تقدٔف ا٢بركؼ ا٤بقدمة للتلميذ ليكتبها بدكف حركات كما يف تدريب ) أالحظ كأكتب (  -ٔ
 كٯبب ضبط ٝبيع ا٢بركؼ ا٤بقدمة للتالميذ ٕبركاهتا ا٤بختلفة .

تقؤف التلميذ يف كتابة كلمات َف يدرسها حركفها بعد كما يف تدريب ) أكتب مث أكمل  -ٕ
كٯبب أال يُػَقو ـ إال يف كلمات درس حركفها ٝبيعها فوجب ا٢برؼ الناقص مث أكتب الكلمة ( 
 . تقدٔف كلمات درس حركفها ٝبيعا 

عدـ تعرض التقؤف للقراءة ا٥بجائية مطلقا فحْب أف التلميذ يف هناية كل كحدة يكوف قد  -ٖ
من الكلمات من ا٢بركؼ الٍب درسها  ةعرؼ ستة أحرؼ كىنا من السهل ٗبكاف تكوين ٦بموع

كيقرأىا قراءة جهرية كيكتبها من الذاكرة القريبة كالبعيدة كنكوف قد حققنا أحد األىداؼ الٍب َف 
ها ا٤بنهج كىي قراءة كلمات من حركؼ درسها التلميذ قراءة جهرية كا٥بدؼ اآلخر كىو  ٰبقق

كذلك كنوع من التعديل كتابة كلمات من حركؼ درسها التلميذ من الذاكرة القريبة أك البعيدة 
 الذم ٯبب من كجهة نظر القائم بالدراسة ٰبتاجها ا٤بنهج بشدة . 

 –٭بر  –لنب  –بلد  –ردـ  –ر ( برد  –ف  -د -ؿ -ب -مثال ) حركؼ اجملموعة األكُف  ـ
 مرد .... كىكذا (  –درف 

–ترتيب حركؼ الوحدة األكُف كاف ٰبتاج إلعادة النظر فمثال الباء كا٤بيم قريباف يف ا٤بخرج  -ٗ
الباء كالنوف يف أكؿ ككسط الكلمة  –ا٤بيم من ا٢بركؼ الصعبة يف ر٠بها على التالميذ الصغار 

 كل لذا كاف يستحسن كضع كل حرؼ منهم يف ٦بموعة ٨بتلفة . قريباف يف الش

 :) استخداـ كلمات صعبة على التالميذ كاف باإلمكاف اإلتياف بكلمات أسهل منها مثل  -٘
بدأ (  –درس  –طار  -( مثل ) ٭برشراعية   -شاطئ  –طبيعة  –ٙبضر  –ينسق  –تكنس 

 كىكذا . 

حركؼ اجملموعة الثانية الفاء كالقاؼ معا يف نفس اجملموعة كٮبا قريباف يف الشكل كالسْب   -ٙ
كالصاد أيضا يف نفس اجملموعة قريباف يف ا٤بخرج مع أف من أىداؼ ا٤بنهج ا٤بطور أف تكوف 
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فكاف ٯبب كضع كال منها يف ٦بموعة ٨بتلفة ا٢بركؼ ا٤بتشاهبة يف ا٤بخرج كالشكل متباعدة ٛباما 
 . يتناسب مع أىداؼ ا٤بنهج  حٌب

األناشيد ا٤بقررة على التالميذ من أىداؼ ا٤بنهج أف تكوف من ا٢بركؼ الٍب درسها التالميذ  -ٚ
كىي على العكس ٛباما َف يدرس التلميذ أغلب حركفها مع كرب حجمها الغّب مناسب لسن 

حرؼ كتكوف فكاف ٯبب اإلتياف بكلمات تناسب سن التالميذ كما درسوه من أالتالميذ 
 .  األناشيد سهلة ك٧بببة للتالميذ 

َف يتعرض لتدريب التالميذ كتعريفهم للمقطع الساكن يف حْب أنو من ا٢بركات القصّبة الٍب  -ٚ
 ىي من أحد أىداؼ ا٤بنهج أف يتعرؼ التالميذ على ا٢بركات القصّبة كالطويلة للحركؼ

ها يف أخر كل كحدة مع التنويو ٥با ككاف باإلمكاف عرضها كمارة مستقلة كتدريب التالميذ علي
 .  مع تقدٔف ا٢برؼ 

 ثالثا : كتاب النشاط الفصل الدراسي األكؿ : 

َف يتم ضبط أحرؼ التدريب بالشكل ليكوف التلميذ منها كلمة يف حْب أكتفى فقط  ٛص  -ٔ
قطع بالصورة ؛ أيضا مطلوب من التلميذ يكوف كلمة ٭بل هبا حرؼ ا٤بيم ساكن كىو َف يشر إُف ا٤ب

 .لذا كجب التعديل الساكن يف الوحدة األصلية يف كتاب الطالب 

سؤاؿ ) أحلل الكلمة إُف حركفها مث أكتبها ٗبحاكاة السطر األكؿ ( مت ٙبليل كلمة  ٓٔص -ٕ
هبا حرؼ ساكن كمت كضعو ٗبفرده كيف يتم ذلك ؟ ىل ينطق الساكن ٗبفرده ؟ كاف ينبغي أف 

بد فكاف من األكُف ٙبليل الكلمة إُف حركؼ كمقاطع حٌب يأيت نتجنب ا٢برؼ الساكن كإف كاف كال
 .  نرل ىنا التعديل ضركرة  ا٤بقطع الساكن كامال

تدريب ) أكتب يف الفراغات حرؼ ا٤بد مع ا٢برؼ ا٤بمدكد ٗبحاكاة السطر األكؿ (  ٗٔص -ٖ
طع الساكن ينطق ٫بتاج التعديل لتعويد التلميذ على أف ا٤بقأيضا مت ٙبليل ا٢برؼ الساكن ٗبفرده 

 . كيكتب سويا 
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َف يدرج يف تقؤف الوحدة عن طريق كتاب النشاط أم تدريب للقراءة ا٥بجائية أك الكتابة من  -ٗ
الذاكرة القريبة أك البعيدة ال للحركؼ مع حركاهتا ا٤بختلفة مع أنو ىدؼ رئيس أك كلمات من حركؼ 

لذا كجب كة طوبة أك نفس ا٢برؼ درس حركفها أك حرؼ مع حركة قصّبة كمعو حرؼ أخر مع حر 
 . علينا إدراج مثل ىذه التدريبات 

التلميذ على ترتيب  يساعد ضبط األحرؼ ٩با  كاف البد من ٜٖك ٖٛك ٕٔك ٕٓص  -٘
 األحرؼ كتكوين كلمة بدكف مساعدة من معلمو . 

تدريب )أكمل با٢برؼ ا٤بناسب مث أقرأ الكلمة كأكتبها ( ىنا ككأف  ٕ٘ ٖٚكك ٕٗص  -ٙ
التلميذ ٰبفظ الكلمة كاف من ا٤بمكن أف ٰبقق التدريب ىدفا ىاما كىو أف يتعرؼ على شكل ا٢برؼ 

أكؿ ككسط كآخر الكلمة منفصال كمتصال إذا قدـ لو نفس ا٢برؼ مع اختالؼ شكلو كيستطيع 
قلو أف ٱبتار ما يناسب الكلمة من خالؿ تعرفو على شكل ا٢برؼ  كبذلك يتحقق التلميذ بإعماؿ ع

ا٥بدؼ أما تقدٔف التدريب هبذا الشكل فما ا٥بدؼ منو سول أف يكوف الطالب قد حفظ شكل 
فكاف البد من التعديل ليحقق الكلمة ٕبركاهتا كىذا من الصعوبة ٗبكاف ألنو َف يدرس كل حركفها 

 . التدريب ىدفو 

تدريب جيد جدا ليتعرؼ التلميذ على طريقة القراءة ا٥بجائية للحركؼ ٕبركاهتا  ٕٚص  -ٚ
الطويلة كالقصّبة ككاف ٯبب إدراج كلمات من ا٢بركؼ الٍب درسها بنفس الطريقة حٌب ٰبقق ا٥بدؼ 

 ا٤بنشود من التدريب . 

كن أك تقدٔف ا٢برؼ الساكن ٗبفرده ككاف ٯبب تقدٲبو كمقطع سا   ٜٗك ٖٔك ٖٓك ٕٛص -ٛ
 تأخّب ذلك لكن ال يقدـ ا٢برؼ الساكن ٗبفرده فهو ال يقرأ ٗبفرده . 

تدريب جيد جدا ليتعود التلميذ الكتابة ا٤بنسوخة الٍب أمامو لكن تقدٔف مهارات َف  ٓٗص  -ٜ
كاف ٯبب تقدٔف كلمات ٩با مطر (   –كليد  -يتعرص ٥با الكتاب كالتنوين بالضم يف كلمات جسور

 ات مت دراستها من قبل . درس التلميذ كمهار 

) أكتب ٝبيع ا٢بركؼ الٍب درستها ، مث أنطقها( يكتب ا٢بركؼ الٍب  ٘تدريب  ٔٗص  -ٓٔ
درسها من الذاكرة البعيدة دكف أف ٛبلى عليو كاف ٯبب أف ٛبلى عليو من قبل ا٤بعلم أيضا قدمت لو 
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ل ينطقها بأصواهتا ثالثة من ا٢بركؼ بدكف حركات فكيف إذا كتب بدكف حركات فكيف ينطقها ى
أـ بأ٠بائها ؟  ىنا ٰبدث خلط على ا٤بعلم كال ٰبقق ا٥بدؼ ا٤بنشود كىو أف يكتب التلميذ ا٢بركؼ 

 مع حركاهتا ا٤بختلفة من الذاكرة البعيدة . 

تدريب بعنواف ) أكتب ما ٲبلى علي ( طبعا ىذا التدريب ا٥بدؼ منو أف  ٗٗص -ٓٔ
س ٝبيع حركفها . كىو با٤بناسبة ا٤برة األكُف يكتب الطالب من الذاكرة البعيدة كلمات در 

كاألخّبة بكتاب النشاط للفصل الدراسي األكؿ كىذا يدؿ على البعد ٛباما على ٙبقيق 
أىداؼ الكتابة من الذاكرة القريبة أك البعيدة الٍب َف يعطها ا٤بنهج حقها مقارنة ٗبهاريت 

للتلميذ غّب مضبوطة بالشكل يف  التحدث كاالستماع ؛ أيضا ٪بد الكلمات ا٤بطلوب ٛبلتيها
دليل ا٤بعلم هبا مهارات َف يتعلمها التلميذ ككلها من كتاب التلميذ فا٥بدؼ ىكذا لن يتحقق 

 .  ٯبب تعديلها لتتماشى مع ما يهدؼ إليو ا٤بنهج 
 

 رابعا :  كتاب الطالب للفصل الدراسي الثآف : 
اإلتياف بكلمات صعبة جدنا على تلميذ  كلمات الدركس ا٥بدؼ منها قراءهتا قراءة بصرية ) -ٔ

 –أبنائي  -( ٖٗيضمد ص –) آنية –( ٕٓمتأ٤با ص  –الصف األكؿ االبتدائي ( مثل :) يؤ٤بِب 
 –( ٕٗٔ)ٱبتبئ ص –(  ٖ٘ٔص ببطء –)البطيئة  –(   ٖٓٔ،  ٕٓٔنطمئن ص  –ا١بوالْب 

(  ٙٚٔ، ٘ٚٔ ص زمياليت –)يتحلقن  –(  ٓٚٔ، ٜٙٔغذائية ص  –)قائالن  –( ٔ٘ٔ)شيئنا ص
ٙبتاج ىذه الكلمات لنظرة كاقعية ٤بستول التالميذ فنأيت بكلمات أبسط (  ٘ٛٔ)أصدقاءه ص  –

 . لتناسب سن التالميذ 
دركس الوحدات السادسة كالسابعة كالثامنة  كثّبة الكلمات ٕبيث أهنا تشكل صعوبة كبّبة  -ٕ

فيجب تبسيط  ا٥بجائية مساحة أكرب على التالميذ كخصوصنا يف ظل عدـ اعطاء ا٤بنهج للقراءة
 .  الدركس كاإلقالؿ من حجمها 

ٙبتاج لتعديل الكلمات كاإلتياف بكلمات أبسط األناشيد مثلها مثل الفصل الدراسي األكؿ  -ٖ
 .  يسهل على التالميذ ترديدىا كحفظها 
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بشكل بعنواف ) أستمع مث أنطق ا٢برؼ ا٤بشدد ( تعرض الكتاب للتدريب  ٖٕص  ٜتدريب  -ٗ
ضعيف جدا ) أستشهد بكلمتْب بدكف أم توضيح ككاف من ا٤بفركض زيادة عدد الكلمات مع 

االستشهاد بكلمات أخذ التلميذ ٝبيع حركفها حٌب يتهجى الكلمات مع التأكيد على مهارة الشدة 
 . 
) أستمع كأحاكي عمر يف نطق ا٤بقطع الساكن ( َف يَبؾ مساحة للتلميذ  ٖٓص  ٜتدريب  -٘

 ٙ٘ق ا٤بهارة ا٤بستهدفة كٰبلل بنفسو كلمات هبا مقطع ساكن  كحاكؿ ا٤بنهج تدارؾ ذلك ص لتطبي
كلكن كاف من ا٤بمكن توفّب كقت كجهد ا٤بعلم بوضعها يف درس من الدركس كيستخرج التلميذ 

 . ٫بتاج للتعديل الكلمات الٍب هبا مهارة ا٤بقطع الساكن كيكتب التلميذ كٰبلل حسب ا٤بطلوب 
ة )الرابعة كا٣بامسة(  يف الفصل الدراسي الثآف كانت ٕباجة إلضافة تدريب للقراءة الوحد -ٙ
كتابة كلمات من الذاكرة القريبة التالميذ  من ا٢برؼ ا٢باِف مع ا٢بركؼ السابقة كأيضا تدريب  جائيةا٥ب

 كالبعيدة من ا٢بركؼ الٍب درسها التلميذ قبل ذلك . 
لم ٰبدد فكالسابعة كالثامنة أم مهارة سيعاًف كل درس  َف يظهر يف دركس الوحدات السادسة -ٚ

الدرس أم مهارة من ا٤بهارات الٍب سيكتسبها التلميذ ككاف ا٤بمكن أف يتبُب كل درس مهارة تساعد 
لذا كجب ٙبديد مهارة بعينها يهتم هبا كل يف ٙبقيق أىداؼ ا٤بنهج كتكوف أيسر على ا٤بعلم كالطالب 

 .  الميذ درس لَبسيخها يف أذىاف الت
 خامسا : كتاب النشاط الفصل الدراسي الثآف : 

انتقل كتاب النشاط بالتلميذ نقلة كبّبة من حيث نوعية األسئلة فهي متنوعة كتعاًف مهارات كثّبة 
مطلوب من التلميذ اتقاهنا كلكن ذلك كاف بدكف أم تنسيق مع سّب كتاب الطالب فلم يتم تدريبو 

٦بموعة كفّبة من األمثلة حٌب أنقلو ليقـو باإلجابة بنفسو كإال إف   مثال على ا٢برؼ ا٤بشدد بعرض
كالثانية مٌب سيقيمو ، ىذه كاحدة  ة ؛كاف ا٤بطلوب تدريبو يف كتاب النشاط فعدد التدريبات قليل

لذا كاف ا٤بعلم إذف ، كىكذا يف باقي ا٤بهارات الٍب تعرض ٥با كتاب النشاط للفصل الدراسي الثآف 
 . ٦بموعة من التدريبات ا٤بتدرجة ليستطيع ا٤بعلم تقؤف تالميذه البد من عرض 

 : الٍب ننصح باإلبقاء عليها كالزيادة منها  من االٯبابيات يف ىذا الكتاب  -ٕ
أف الطالب سيستخدـ ا٤برساـ أكثر من ذم قبل كما أف تنوع التدريبات ستزيد من قدرات التالميذ  

 . 
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 التفكّب كاالتفكّب  الناقد . كجود مهارات التحليل كالَبكيب ك 
اإلمالء ا٤بنظور كاإلمالء من الذاكرة البعيدة كإف كاف متأخرنا لكن يعترب من إٯبابيات الكتاب  -ٖ
 . 
 َف يهمل مهاريت التحدث كاالستماع .  -ٗ
 : من األشياء الٍب نوصي هبا ٮبا أيضا  -٘

بطريقة ٨بتلفة كىي أف يعرض ا٢برؼ بأشكالو مع حركاتو حٌب يصل إُف مدل  ٚتقدٔف التدريب ص 
 إتقاف التلميذ للتفرقة بْب أشكاؿ ا٢برؼ ا٤بختلفة . 

ال تتناسب مع طريقة تقؤف الوحدة الرابعة  ٕٔص  ٛالكلمات الٍب اختارىا يف تدريب  -ٙ
، قدًّـ ، نظ ف كلها فكلمة نظ ف هبا حرؼ الظاء الذم َف يدرسو ال تلميذ أصال ، ككلمات ٰببُّ

مشددة مع أنو ركز يف أمثلة الوحدة على ا٤بقطع الساكن ، أيضنا عدد الكلمات قليل جدا ككاف من 
  –كلمات هبا مدكد   –األجدل أف نأيت بكلمات هبا مهارات متنوعة ) كلمات من ثالثة أحرؼ 

 لوحدة حٌب يتم التقؤف كالتقييم كما ينبغي ( . ككلها من نفس حركؼ ا –كلمات هبا مقطع ساكن 
بدأ باألمالء االختبارم يف الوحدة ا٣بامسة كالسادسة مع أنو مع ا٤بعلـو أف األسهل على  -ٚ

خر اإلمالء ا٤بنظور للوحدات األخّبة آالتالميذ كاألجدل يف التدريب اإلمالء ا٤بنظور يف حْب 
 السادسة كالسابعة كالثامنة . 

اإلمالء ا٣باصة بالوحدة السادسة ال ندرم أية مهارة تعاًف فهي من كلمات دركس كلمات  -ٛ
الوحدة فقط لكن أية مهارة تعاًف ال ندرم ، كىكذا اإلمالء ا٤بنظور كاالختبارم يف الوحدات ا٤بتبقية 

فقط من الدركس ككاف من األجدل أف تكوف كل إمالء لتحقق مهارات معينة حٌب يستطيع ا٤بعلم 
معايّب التقييم ا١بديدة الٍب أقرهتا كزرارة التعليم كما أهنا كانت موجودة من قبل باسم  مهارات تطبيق 

كدربناىم عليها كأيضا كاف   اكال ٲبكن أف نقـو بتقييم التالميذ بأدكات كأشياء َف نكن قد حددناى
 كتاب النشاط ىو ا٤بنفذ الوحيد للتأكد من أف التلميذ أتقن ا٤بهارات ا٤بطلوبة . 

ف ا٤بفَبض أف أأغفل أيضا الكتاب ضبط ا٢برؼ األخّب من الكلمات يف صفحات كثّبة مع  -ٜ
التالميذ يف ىذا السن ٰبتاجوف لضبط ا٢بركؼ ٝبيعها إلتقاف التهجي كخصوصا أف ا٤بطلوب من 

التالميذ يف ٝبيع األنشطة أف يقرأ قراءة هتجئة كمعلـو أف الكتاب ٚبلى عن االىتماـ هبا يف الفصل 
الدراسي األكؿ كركز يف القراءة التصويرية فهذه النقلة كانت ٙبتاج لتدرج كضبط ٝبيع ا٢بركؼ ا٤بقدمة 



 

  199  
 

كل ذلك ٯبعلنا ٫بتاج لضبط (  ٛ٘، ٖٓ، ٜٕ، ٕٛ، ٕٚ،  ٛٔ، ٔٔ، ٙللتلميذ ) صفحات 
وف على الكلمات ا٤بقدمة للتالميذ كالتدريب على القراءة ا٥بجائية كىذا ما نتمُب أف ينظر إليو القائم

   .تعديل ا٤بناىج بعْب االعتبار 
 العامة  لتطوير كٙبسْب منهج لغٍب للصف األكؿ با٤بملكة العربية السعودية : التوصيات   

 -اختيار حرؼ آخر غّب حرؼ ا٤بيم لالبتداء بو كأكؿ درس يصدـ بو التلميذ /   أكصي   -ٔ
يعلمها جيدا من لو  -أكضاع ٘فلهذا ا٢برؼ أكضاع متعددة تصل إُف  -من حيث الكتابة 

كبالتاِف: فإف شعور كثّب من التالميذ بإخفاقهم يف رسم ىذا  -دراية بفن ا٣بط كالكتابة 
 الدراسي  لد لديهم أنواعا من اإلحباط قد تالزمهم طيلة الفصلال شك يو -ا٢برؼ ر٠با سليما

 )ب ،    ر ، ز ، ك ،....( أكصي األكؿ ،
تدعيم ا٤بدخل إُف كل درس بصورة ككلمات تبدأ بأصوات ا٢برؼ الثالثة ال أف نبدأ أكصي    -ٕ

با٢برؼ كسط كأكاخر الكلمات.)كاالنطالؽ من األسهل إُف السهل  ( فكلمة )٪بود( 
تناسب درس )الفاء (. خضركات ص  ٗٗٔدرس ) النوف( ال ) ا١بيم ( فواكو ص تناسب 

تناسب درس )ا٣باء ( . نافذة تناسب درس )النوف( ال الفاء . رؼ تناسب درس  ٗٗٔ
 )الراء( ال الفاء . 

ـَ ،    -ٖ ـُ مث يتم االنتقاؿ إُف العشوائية  ـِ من ا٤بفيد أف يقد ـ ا٢برؼ مرتبنا )بأصواتو( أكال:   ،
 منعنا للحفظ )مراعاة للفركؽ الفردية (. 

تقليل ٧بتول الدرس من حيث عدد كلمات الدرس _الكلمات اجملردة_ كمن حيث أكصي    -ٗ
)ٝبل النص( آخر كل درس _فالعربة بالكيف ال بالكم _؛ كألف ىذا ا٢بشو ٯبرب التلميذ 

بعض ا٤بعلمْب الذم يكلف التلميذ بكتابة الصفحة عشر  على ا٢بفظ اآلِف كالتلقْب ،مثل
 مرات ؛ظنا منو أف ىذا سيحسن خطو 

( فإف كلمات ٕ٘مثاؿ درس الراء ص) -يف ا٤بكوف)أالحظ كأقرأ الكلمات(  أكصي    -٘
 رأس( -عمر -ا٤بدخل إُف الدرس ٛبر

 فإف كلمٍب )ٛبر ،عمر(غّب مناسبتْب كمدخل إُف الدرس من حيث ا٢برؼ األكؿ . 
 ا٤بكوف)أالحظ كأقرأ ا١بمل(:  
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عدـ تكثيف ا١بمل هبذا الشكل السيما بالفَبة األكُف، كٲبكن االقتصار على ثالث أكصي    -ٙ
 ٝبل منتقاة كمنقحة. 

من األنسب تقليل ٧بتول الكلمات، فقد كجدنا أف عدد الكلمات ا٤بطلوب من التلميذ    -ٚ
بالرغم من أننا الزلنا بالوحدة األكُف،  قراءهتا كإتقاهنا يف بعض الدركس يصل إُف عشر كلمات

يتقنها التلميذ بدؿ أف يضطر إُف  -ال تتعدل ا٣بمس كلمات -أال ٲبكن اختيار كلمات أقل
 ا٢بفظ كالَبديد الببغاكم الذم لفظتو النظريات الَببوية ا٢بديثة؟. 

ا٠بية ٕبيث ال يتعدل العشر كلمات ،يف ٝبل  -أيضا ٚبفيف احملتول هبذا ا٤بكوف أكصي   -ٛ
 بسيطة كغّب معقدة، كلمتْب  كلمتْب ، مبتدأ كخرب. 

أف تتماشى األىداؼ كا٤بوضوعات مع الئحة ا٤بعايّب ا١بديدة الٍب حددهتا كزارة أكصي   -ٜ
 التعليم حاليا . 

تكثيف ا١بهود لتعليم التالميذ بداية اإلمساؾ بالقلم مث تعويده ركيدا ركيدا أكصي    -ٓٔ
 االنتقاؿ بو إُف القراءة التصويرية كالتدرج لتعويده األنواع األخرل الكتابة كالقراءة ا٥بجائية مث

مثل القراءة ا١بهرية مث الصامتة مث الوقوؼ على ا٤بعآف ككل ذلك يكوف حسب خطة موضوعة 
 من قبل ك٨بطط ٥با جيدا . 

لنجاح مثل ىذا ا٤بنهج العناية بالتالميذ بإ٢باقهم ركضات كيكوف  أكصي   كما  -ٔٔ
ا ال اختيارينا كانتقاء معلمات الركضات ٕبيث يتم تعليم التالميذ ا٢بركؼ بشكل إجبارين 

 بأصواهتا منذ الصغر كليس بسمياهتا ٩با يضر هبؤالء التالميذ الحقنا . 
ٚبصيص جزء خلف كل درس كلو يسّب لتعويد التالميذ الكتابة الصحيحة  أكصي -ٕٔ

حة مع االسطوانة التعليمية الٍب حيث يتم إدراج فالش لتعليم ا٣بط كرسم ا٢برؼ بطريقة صحي
 سيتسلمها التالميذ حرصا على تعلمو الطرؽ الصحيحة لكتابة ا٢بركؼ ا٤بختلفة . 

أيضا إدراج مكاف ٨بصص يف كتاب النشاط عقب كل درس ككل كحدة أكصي    -ٖٔ
تعليمية للتأكد من أف التالميذ أتقنوا ا٤بهارة ا٤بطلوبة طبعا بعد ٙبديدىا يف كل درس أك أخر  

 ل كحدة . ك
تزكيد دليل ا٤بعلم ٗبا يريد ا٤بنهج إيصالو إٝباال من مهارات كمعارؼ أكصي    -ٗٔ

 كأىداؼ يف صدر دليل ا٤بعلم مث تفصيل ذلك يف صدر كل كحدة تعليمية . 
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إشراؾ ا٤بعلمْب ا٣برباء باستمرار يف أخذ تغذية راجعة منهم حوؿ ما يتم من  أكصي    -٘ٔ
ف كقريبْب من مشاكل التالميذ كما يعانوه أك ما يسعدىم ٩با تعديل كتطوير كذلك ألهنم با٤بيدا

 يقدـ ٥بم من معارؼ كمعلومات .
 

 المقترحات 
الٍب قد تساىم أيضا يف تطوير منهج لغٍب ا٤بقدـ لتالميذ الصف  تأقدـ اآلف ٦بموعة من ا٤بقَبحا

  ئي با٤بملكة العربية السعودية األكؿ االبتدا
 . التعليمية كالوسائط الوسائل  تقؤف منهج لغٍب يف ضوء أثر استخداـ  -ٔ
 عملية تعلم اللغة العربية . كمدل فاعليتها يف طرائق التدريس ا٤بتنوعة  تقؤف   -ٕ
تقدٔف ا٤بناىج بشكل  تقؤف منهج لغٍب ا٤بطور من كجهة نظر ا٤بعلمْب كا٤بوجهْب  كطرؽ  -ٖ

 أفضل . 
 .  يف الصفوؼ األكلية القراءة بأنواعها ا٤بختلفة   تقؤف طرؽ تعليم  -ٗ
 . تقؤف ٧بتول منهج لغٍب ا٤بطور من خالؿ مدل إسهامو يف تعديل سلوكيات التالميذ  -٘
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 المصادر والمراجع

 المصدر أو المرجع  ـ
 الركيفعى األنصارم منظور ابن الدين ٝباؿ الفضل، أبو على، بن مكـر بن ٧بمد ، منظور ابن ٔ

 ق ( ٗٔٗٔ ،   صادر دار  :  بّبكت )  ، ٖ ط  ، العرب لسان(   اإلفريقى
 :  ،)الرياض ٔ ط  واقعي   منظور من وتطويرىا المناىج ،ٚبطيط مسلم أٞبد ،إبراىيم ا٢بارثي  ٕ 

 (ٜٜٛٔ  الشقرم، مكتبة
 – نشأتو" السعودية العربية ا٤بملكة يف االبتدائي التعليم ، الرٞبن عبد بن سليماف ، ا٢بقيل  ٖ

 العربية )ا٤بملكة ، ٖط ، ٙبقيقها كسائل كبعض – مواده وأىداف العامة أىدافو – أىميتو
 ( ٜٜ٘ٔ   ، الوطنية فهد ا٤بلك مكتبة ،  الرياض : السعودية

 ٕٚٛٔ ،  ا٤بصرية النيل كادم مطبعة : مصر ) ، الصحاح مختار، بكر أبو ٧بمد ، الرازم    ٗ
) 

 المدرسي   المنهج  علي عثماف ا٣بتم سر - الكثّبم ٞبد راشد - إبراىيم ٧بمد ،  الشافعيّ  ٘
 ( 8112  ،  العبيكان : الرياض ) ، 8ط   جديد منظور من

 باستخدام)  تطويرىا،  تقويمها،  تنفيذىا،  بناؤىا،  المناىج   إبراىيم مهدم ، الشبلي ٙ
 ( ٕٓٓٓ  ،  كالتوزيع للنشر األمل دار :  األردف : اربد )،ٔ ط ( النماذج

 مكتبة : الرياض ) ،ٔط ، التعليمي ة المناىج ، أٞبد ٧بّمد كأٞبد، السّيد شوقي ، الشريفي ٚ
 ( ٕٗٓٓ   ، الرشد

 ط  التدريس أصول في موضوعات:  العامة الَببية. ،جربائيل بشارة ك الدين فخر ،  القال ٛ
 ( ٜٛٛٔ ،  الَببية كلية : دمشق ).،ٔ

. د الكتب، عاَف القاىرة:: مصر ) ،والتطبيق النظرية بين المناىج ،  حسْب أٞبد ، اللقآف  ٜ
 .ط( 

 .ط ( . ) صنعاء : ا٤بنار د ،المناىج تحليل في الدليل.  عبده، ا٤بطلس، ٓٔ
 ٕٓٓٓللنشر ،  الدكِف ا٤بركز : مصر ) ،ٕ ط ، المناىج أساسي ات ، أشرؼ ٧بمد ، ا٤بكاكمّ  ٔٔ
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) 
 ، األسس،  العناصر،  المفهوم:  المناىج:  أمْب ٧بّمد  ، ا٤بفٍب ك أٞبد  حلمي ، الوكيل ٕٔ

 (  ٕٗٓٓ   ،  ا٤بصريّة األ٪بلو مكتبة : القاىرة ) ، ٖط، التطوير،  التنظيمات
دار ا٤بسّبة للطباعة  :البجرين  )،ٓٔط أسس بناء المنهج وتنظيماتها ،الوكيل ،حلمي أٞبد ك ا٤بفٍب ٧بمد أمْب ،  ٖٔ

 (  ٕٔٓٓ ، كالنشر  
  .   كالنشر للطباعة الكتب القاىرة :عاَف: مصر ) ٔط. المضمون تحليل ٧بمد، ٠بّب حسْب، ٗٔ

ٜٖٔٛ) 
 ىػ ٖٗٗٔ -ٖٖٗٔدليل ا٤بعلم للصف األكؿ االبتدائي ) لغٍب ( طبعة  ٘ٔ

 الدار مكتبة : القاىرة )ٕ ط ، والتطبيق النظرية بين الدراسية المناىج  حسن ، شحاتو ٙٔ
 ( ٕٔٓٓ،  العربية

 (  ٜٕٓٓ   ، الرشد مكتبة : الرياض ) ٔط  – التربوي التقويم - حسْب ملكة ، صابر ٚٔ
 الفكر القاىرة: دار: مصر )ٔ ط. اإلنسانية العلوم في المحتو  تحليل  رشدم، طعيمة،   ٛٔ

 ( ٕٗٓٓ  . العريب
 اإلسكندرية )ٕٓٓٓ ،ط المعاصرة المناىج ، رجب ، ،أٞبد االكلزة ،  ،فوزم إبراىيم ، طو ٜٔ

 ( ٕٓٓٓ   ، ا٤بعارؼ : منشأة
 ٜٜٓٔ، الفكر دار : عماف )ٕ،ط التربية في والتقويم القياس مبادئ  كأخركف، ٠بارة عزيزة ٕٓ

 ) 
 ( ٕٛٓٓ ،  الكتب عاَف : مصر ) ٔ ط ، المعاصرة العربية اللغة معجم ٨بتار أٞبد ، عمر ٕٔ
 في التطبيقات  التدريس وطرق المناىج في حديثة اتجاىات.  كوثر ،حسْب كوجك   ٕٕ

 ( 7112   ، الكتب عالم : مصر )4 ط(  المنزلي االقتصاد) األسرية التربية مجال
 أسسو  التربوي التقويم كامل ٧بمود ،٧بب الرفاعي ،ك  يوسف ٧بمد صربم إ٠باعيل ماىر ٖٕ

 ( ٖٕٔٓ   ، كالتوزيع للنشر الرشد :مكتبة  )الرياض   ٔ،ط وإجراءاتو
 : الرياض ) ٔط ، التعليم تكنولوجيا إلى التعليمية الوسائل من ،  صربم ا٠باعيل ماىر ٕٗ

 ـ (ٜٜٜٔ   ، الشقرم مكتبة
 ( ٕٗٓٓ،    : مكتبة الشركؽ الدكلية   مصر   ) ٗط ، الوسيط المعجم، العربية اللغة ٦بمع ٕ٘
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 مصر: جامعة ) ٔتنظيماهتا، ط عناصرىا، أسسها، مفهومها، :ا٤بناىج" ٧بمد فؤاد موسى، ٕٙ
 ( ٕٕٓٓ   ، ا٤بنصورة

 مراجع شبكة االنترنت 
 ( االردف يف للتوجيهي متخصص موقع اكؿ)  األوائل موقع ٔ
 ك طرائقو التدريس ، العزيز عبد راشد  ، الرشيد كعلمية كأدبية فنية مبادرات موقع ٕ

     اسَباتيجياتو
 نت إيالؼ كالتدريب التعلم موسوعة ٖ
 البحوث موسوعة الشامل موقع ٗ
 االلكَبكٓف المنشاوي موقع ٘
          مرعي توفيق موقع  ٙ
 الشمالية ا٢بدكد جامعة  فوزم  راضي ، حنفي  موقع ٚ
 القرل أـ جامعة مفل  غازي د. ا٤بناىج تقؤف بعنواف ٕبث ٛ
 زياد ٧بمد مسعد الدكتور موقع ٜ

 ا٤بنصورة جامعة – الرياضية الَببية كلية مساعد مدرس حسن محمد  موقع ٓٔ
 التعليمية يزيد منتديات ٔٔ
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 المالحق 

 
 8ملحق رقم 

 
 الصورة األولية لقائمة األىداف : 

  
 
التمييز السمعي ألصوات ا٢بركؼ كموقعها من   - االستماع  ٔ

 الكلمة 
تذكر األحداث كا٤بعلومات كالشخصيات يف النص  -

 ا٤بسموع 
 يستنتج ا٤بعُب العاـ للنص ا٤بسموع                                                                 -
 يصف الشخصيات فيما استمع إليو                                                                      -
 لشخصيات كاألحداث فيما استمع إليو      يربط بْب ا -
 ٰبدد موقفو فيما استمع إليو              -

 التعبّب عن ٧بتول الصورة  - التحدث  ٕ
 سرد قصة مصورة بعد االستماع إليها  -
 التعريف بنفسو كأسرتو  -
 التعبّب شفهيا عن أحداث قصة مصورة  -
 يصف مشاىداتو اليومية يف حدكد عشر كلمات       -
يبدم رأيو كيناقش يف موضوع يناسب سنو يف ٝبلة  -

 كاحدة      
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ٰبكي حكاية قصّبة استمع اليها مراعيا تسلسل   -
 أحداثها كترابطها 

 ٯبيب عن أسئلة حوؿ النص        -
 يرتب الكلمات مكونا ٝبلة يف ضوء أساليب تعلمها      -

 قراءة ا٢بركؼ بأصواهتا القصّبة كالطويلة   - القراءة  ٖ
كلمات اشتملت على حركؼ مستهدفة قراءة قراءة   -

 بصرية  
قراءة ٝبل اشتملت على الكلمات ا٤بمثلة للحركؼ  -

 ا٤بستهدفة قراءة بصرية  
ٙبليل ا١بمل إُف كلمات كالكلمات إُف مقاطع  -

 كا٤بقاطع إُف أصوات  
 تكوين كلمات ذات معُب من حركؼ درسها   -
قراءة كلمات جديدة مكونة من ا٢بركؼ ا٤بستهدفة  -

 قراءة ىجائية 
 أبيات من األناشيد القصّبة    ٛ: ٙاستظهار عدد  -
يقرأ العناكين الواضحة من الصحف كاجملالت   -

 كالالفتات  
يكتشف داللة الكلمات ا١بديدة من خالؿ    -

 الَبادؼ 
 يربط بْب مكونات ما يقرأ شخصية كحدث    -
ٝبال ٙبوم ظواىر صوتية ) تنوين يقرأ كلمات ك    -

 التضعيف (  –الكسر 
 يقرأ ٝبال كمقاطع قراءة مسَبسلة     -
 يقرأ أناشيد قصّبة كلماهتا من حصيلتو اللغوية    -
 يكتشف القيم الواردة يف النص    -
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كتابة ا٢بركؼ ا٤بستهدفة ٕبركاهتا القصّبة كالطويلة  - الكتابة   ٘
 مفردة كحسب موضعها يف الكلمة  

كتابة كلمات مركبة من ا٢بركؼ الٍب سبق لو دراستها  -
ٕبركاهتا القصّبة كالطويلة مفردة كحسب موقعها يف 

 الكلمة . 
 ٙبليل كلمة درس التلميذ ٝبيع حركفها   -
عالمة  –الفاصلة  –يرسم عالمة الَبقيم النقطة  -

 االستفهاـ  
يكتب من الذاكرة القريبة كلمات مع حركاهتا   -

 القصّبة أك الطويلة 
 يكتب ٝبال مكتملة ا٤بعُب من ثالثة إُف ٟبسة ٝبل   -
 الفصل بْب الكلمات ا٤بكتوبة   -
يكتب من الذاكرة البعيدة كلمات ٙبوم اؿ   -

 أصوات مد  –تنويا  –الشمسية 
 يعيد ترتيب الكلمات ليكوف ٝبلة  -
 مكتملة ا٤بعُب يعرب عن صورة ٔبملة  -
 –يكتب من الذاكرة القريبة كلمات ٙبوم اؿ مشسية  -

 أصوات مد  –تنوينا  –تضعيفا  –قمرية 
 –يكتب من الذاكرة البعيدة كلمات ٙبوم اؿ مشسية  -

 أصوات مد  –تنوينا  –تضعيفا  –قمرية 
 يعيد تنظيم مفردات ٝبلة  -
 يرتب ٝبال بسيطة لبناء نص مَبابط  -

األساليب  ٘
 ب اللغوية  كالَباكي

 ٧باكاة ا٠بي اإلشارة ىذا كىذه  -
 ٧باكاة أساليب اإلثبات  -
 –ىو  -أنتِ  –أنَت  –٫بن  –٧باكاة الضمائر أنا  -
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 ىي 
 ٧باكاة أسلوب النهي بػ )ال (   -
 ٧باكاة ا١بملة الفعلية   -
 ٧باكاة تذكّب الفعل كتأنيثو   -
 ٧باكاة ٝبلة ا٠بية   -
 ٧باكاة تثنية ا٤بفرد   -
 ٧باكاة أسلوب النداء بػ  يا  -
 ٧باكاة العطف بالواك   -
 ٰبقق مع الفاعل تذكّب الفعل كتأنيثو   -
 ٰباكي ٙبويل ا١بملة اال٠بية إُف فعلية  -
 ٰباكي ٙبويل ا٤بفرد إُف ٝبع كالعكس   -

اكتساب قيم كا٘باىات تتفق بآداب األكل كالتسمية  - القيم كاال٘باىات   ٙ
األكل باليد  –ه غسل اليدين قبل األكل كبعد –

صلة الرحم  -التعاكف كالعمل بركح الفريق   –اليمُب 
 آداب زيارة ا٤بريض   –كتوقّب الكبّب 

حب  –اكتساب قيم كا٘باىات تتصل ٕبب الوطن  -
الرفق با٢بيواف كعدـ إيذائو . حب  –النظاـ كالنظافة 

٩بارسة الرياضة )كرة  –قصص (  –القراءة )قرآف 
 ...... ( -القدـ 

ساب قيم كا٘باىات تتصل بزيارة طبيب األسناف اكت  -
ا٢بفاظ على  –بالسالمة كمراعاة قواعد ا٤بركر  –

 أثاث ا٤بنزؿ 
اكتساب قيم كا٘باىات تتصل بعدـ حب الذات  -

 االخَباع كاالبتكار   –كتفضيلها على اآلخرين 
 يكوف ا٘باىات ٫بو التواضع كحب اآلخرين   -
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اكتساب ا٘باىات كقيم تتصل بػ العمل على إسعاد  -
غرس حب  –اآلخرين ك إدخاؿ البهجة إُف نفوسهم 

 الصـو يف نفوس التالميذ . 
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 7ملحق رقم 

 لقائمة األىداف :  ةالنهائي الصورة 

 قائمة لألىداؼ ا٤بنشودة ٤بنهج لغٍب للصف األكؿ  االبتدائي با٤بملكة العربية السعودية : 

قائمة األىداؼ ا٤بنشودة   ٤بادة لغٍب الصف  ـ
 األكؿ االبتدائي    

نوع 
 ا٥بدؼ

أف ٲبيز التلميذ أصوات ا٢بركؼ كموقعها من  ٔ
 الكلمة

 مهارم 

أف يذكر التلميذ  األحداث كا٤بعلومات  ٕ
 كالشخصيات يف النص ا٤بسموع 

 

 معريف

 معريف أف يستنتج التلميذ ا٤بعُب العاـ للنص ا٤بسموع                                                                 ٖ
أف يصف التلميذ  الشخصيات فيما استمع  ٗ

 إليو                                                                     
 مهارم

أف ٰبدد الشخصيات األساسية كالثانوية يف  ٘
 القصة 

 معريف

 معريف أف ٰبدد هناية ٨بتلفة للقصة الٍب ٠بعها  ٙ
داث أف يربط التلميذ بْب الشخصيات كاألح ٚ

 فيما استمع إليو      
 معريف

 معريف أف ٰبدد التلميذ موقفو فيما استمع إليو              ٛ
 مهارم  أف يعرب التلميذ  عن ٧بتول الصورة ٜ

 مهارم أف يسرد قصة مصورة بعد االستماع إليها  ٓٔ
 مهارم أف يعرؼ التلميذ  بنفسو كأسرتو ٔٔ
 مهارمأف يعرب التلميذ  شفهيا عن أحداث قصة  ٕٔ
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 مصورة
أف يصف التلميذ مشاىداتو اليومية يف حدكد  ٖٔ

 عشر كلمات      
 كجدآف

اف يبدم التلميذ رأيو كيناقش يف موضوع  ٗٔ
 يناسب سنو يف ٝبلة كاحدة      

 مهارم

أف ٰبكي التلميذ حكاية قصّبة استمع اليها  ٘ٔ
 كترابطها مراعيا تسلسل أحداثها

 مهارم

 مهارم أف ٰبكي التلميذ  قصة من نسج خيالو ٙٔ
 معريف  أف ٯبيب التلميذ عن أسئلة حوؿ النص        ٚٔ
أف يرتب التلميذ  الكلمات مكونا ٝبلة يف  ٛٔ

 ضوء أساليب تعلمها     
 معريف

أف يقرأ التلميذ ا٢بركؼ بأصواهتا القصّبة  ٜٔ
 كالطويلة  

 معريف

 معريف التلميذ ا٢بركؼ ا٥بجائية الٍب درسها أف يسمي ٕٓ
أف يقرأ التلميذ كلمات اشتملت على حركؼ  ٕٔ

 مستهدفة قراءة بصرية  
 معريف

أف يقرأ التلميذ ٝبل اشتملت على الكلمات  ٕٕ
 ا٤بمثلة للحركؼ ا٤بستهدفة قراءة بصرية  

 معريف

أف ٰبلل التلميذ ا١بمل إُف كلمات كالكلمات  ٖٕ
 ا٤بقاطع إُف أصوات إُف مقاطع ك 

 

 معريف

أف يقرأ التلميذ كلمات جديدة مكونة من   ٕٗ
 ا٢بركؼ ا٤بستهدفة قراءة ىجائية

 معريف

أبيات من األناشيد   ٛ: ٙأف يستظهر عدد  ٕ٘
 القصّبة  

 معريف
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أف يقرأ التلميذ العناكين الواضحة من  ٕٙ
 الصحف كاجملالت كالالفتات  

 معريف

داللة الكلمات ا١بديدة  أف يكتشف التلميذ  ٕٚ
 من خالؿ الَبادؼ

 معريف

أف  يربط التلميذ بْب مكونات ما يقرأ  ٕٛ
 شخصية كحدث 

 معريف

 معريف أف يقرأ التلميذ ٝبال كمقاطع قراءة مسَبسلة   ٜٕ
أف يقرأ التلميذ أناشيد قصّبة كلماهتا من  ٖٓ

 حصيلتو اللغوية   
 معريف

أف يقرأ التلميذ نصا مشكوال عدد كلماتو   ٖٔ
 كلمة(  ٓٗ-ٕٓمن) 

 معرقي

 كجدآف أف يكتشف التلميذ القيم الواردة يف النص    ٕٖ
أف يكتب التلميذ  ا٢بركؼ ا٤بستهدفة ٕبركاهتا  ٖٖ

القصّبة كالطويلة مفردة كحسب موضعها يف 
 الكلمة  

 معريف

 أف يكتب التلميذ  كلمات مركبة من ا٢بركؼ ٖٗ
الٍب سبق لو دراستها ٕبركاهتا القصّبة كالطويلة 

 مفردة كحسب موقعها يف الكلمة

 معريف

 مهارم أف ٰبلل  كلمة درس التلميذ ٝبيع حركفها   ٖ٘
أف يكتب التلميذ  من الذاكرة القريبة كلمات  ٖٙ

 مع حركاهتا القصّبة أك الطويلة
 معريف

أف يكتب التلميذ  ٝبال مكتملة ا٤بعُب من  ٖٚ
 ثالثة إُف ٟبسة كلمات

 معريف

 معريف أف يفصل التلميذ  بْب الكلمات ا٤بكتوبة ٖٛ
 معريفأف يكتب التلميذ  من الذاكرة البعيدة كلمات  ٜٖ
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 أصوات مد  –تنويا  –ٙبوم اؿ الشمسية 
أف ينسخ التلميذ  كلمات كٝبال هبا ظواىر  ٓٗ

 سبق لو دراستها ملتزما السطر كقواعد ا٣بط 
 مهارم

 معريف أف يعيد التلميذ  ترتيب الكلمات ليكوف ٝبلة ٔٗ
أف يعرب التلميذ  عن صورة ٔبملة مكتملة  ٕٗ

 ا٤بعُب
 مهارم

أف يكتب التلميذ  من الذاكرة القريبة كلمات  ٖٗ
تنوينا  –تضعيفا  –قمرية  –ٙبوم اؿ مشسية 

 أصوات مد –

 معريف

أف يكتب التلميذ  من الذاكرة البعيدة كلمات  ٗٗ
تنوينا  –تضعيفا  –قمرية  –ٙبوم الشمسية 

 أصوات مد  –

 معريف

أف يكمل التلميذ الكلمات با٢برؼ ا٤بناسب  ٘ٗ
 حسب موقعو بالكلمة 

 معريف

أف يكمل التلميذ ا١بملة بالكلمة من القائمة  ٙٗ
 أك حسب الصورة 

 معريف 

لكلمات حسب نوع أف يصنف التلميذ ا ٚٗ
 الظواىر اللغوية 

 مهارم 

أف ٰبدد التلميذ ا٤بختلف كا٤بتشاهبة من خالؿ   ٛٗ
 الصور 

 مهارم

أف ٰبدد التلميذ ا٤بختلف كا٤بتشاهبة من خالؿ  ٜٗ
 الكلمات  

 مهارم

أف ٰبدد التلميذ ا٤بختلف كا٤بتشاهبة من خالؿ    ٓ٘
 ا١بمل  

 مهارم

 مهارمأف يرتب التلميذ ٝبال بسيطة لبناء نص  ٔ٘
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 مَبابط
أف يرسم التلميذ ا٢بركؼ الٍب درسها ر٠با  ٕ٘

 صحيحا بأشكا٥با كحركاهتا ا٤بختلفة
 مهارم

أف يكتسب التلميذ  قيم كا٘باىات تتفق  ٖ٘
غسل اليدين قبل  –بآداب األكل كالتسمية 

التعاكف  –األكل باليد اليمُب  –األكل كبعده 
صلة الرحم كتوقّب  -مل بركح الفريق  كالع

 آداب زيارة ا٤بريض   –الكبّب 

 كجدآف

أف يكتسب التلميذ  قيم كا٘باىات تتصل  ٗ٘
الرفق  –حب النظاـ كالنظافة  –ٕبب الوطن 

 –با٢بيواف كعدـ إيذائو . حب القراءة )قرآف 
-٩بارسة الرياضة )كرة القدـ  –قصص ( 
) ...... 

 كجدآف

التلميذ  قيم كا٘باىات تتصل أف يكتسب  ٘٘
بالسالمة كمراعاة  –بزيارة طبيب األسناف 

 ا٢بفاظ على أثاث ا٤بنزؿ –قواعد ا٤بركر 

 كجدآف

أف يكتسب التلميذ  قيم كا٘باىات تتصل  ٙ٘
 –بعدـ حب الذات كتفضيلها على اآلخرين 

 االخَباع كاالبتكار  

 كجدآف

أف يكوف التلميذ ا٘باىات ٫بو التواضع كحب  ٚ٘
 اآلخرين  

 كجدآف

أف يكتسب التلميذ  ا٘باىات كقيم تتصل بػ  ٛ٘
العمل على إسعاد اآلخرين ك إدخاؿ البهجة 

غرس حب الصـو يف نفوس  –إُف نفوسهم 
 التالميذ

 كجدآف 
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 4ملحق رقم 

 الصورة األولية الستمارة تحليل المحتو 
استمارة ٙبليل ٧بتول )للتحقق من مدل مراعاة احملتول كأساليب التقؤف ا٤بستخدمة لتحقيق األىداؼ 

 ا٤بنشودة ٤بنهج اللغة العربية للصف األكؿ االبتدائي با٤بملكة العربية السعودية (. 
 درجة  التحقق   األىداؼ 

٩بتازة      
(ٗ) 

متوسطة 
(ٕ) 

 ضعيفة
(ٔ) 

منعدمة 
(ٓ) 

السمعي ألصوات ا٢بركؼ كموقعها من التمييز 
 الكلمة

    

تذكر األحداث كا٤بعلومات كالشخصيات يف 
 النص ا٤بسموع 

 

    

     يستنتج ا٤بعُب العاـ للنص ا٤بسموع                                                                
     يصف الشخصيات فيما استمع إليو                                                                     

يربط بْب الشخصيات كاألحداث فيما استمع 
 إليو      

    

     ٰبدد موقفو فيما استمع إليو             
     التعبّب عن ٧بتول الصورة

     سرد قصة مصورة بعد االستماع إليها 
     التعريف بنفسو كأسرتو

     التعبّب شفهيا عن أحداث قصة مصورة
     يصف مشاىداتو اليومية يف حدكد عشر كلمات      

يبدم رأيو كيناقش يف موضوع يناسب سنو يف 
 ٝبلة كاحدة      
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ٰبكي حكاية قصّبة استمع اليها مراعيا تسلسل 
 أحداثها كترابطها

    

     ٯبيب عن أسئلة حوؿ النص       
يرتب الكلمات مكونا ٝبلة يف ضوء أساليب 

 تعلمها     
    

     قراءة ا٢بركؼ بأصواهتا القصّبة كالطويلة  
قراءة كلمات اشتملت على حركؼ مستهدفة 

 قراءة بصرية  
    

قراءة ٝبل اشتملت على الكلمات ا٤بمثلة 
 للحركؼ ا٤بستهدفة قراءة بصرية  

    

ٙبليل ا١بمل إُف كلمات كالكلمات إُف مقاطع 
 كا٤بقاطع إُف أصوات 

  

    

قراءة كلمات جديدة مكونة من ا٢بركؼ  
 ا٤بستهدفة قراءة ىجائية

    

أبيات من األناشيد   ٛ: ٙاستظهار عدد 
 القصّبة  

    

يقرأ العناكين الواضحة من الصحف كاجملالت 
 كالالفتات  

    

يكتشف داللة الكلمات ا١بديدة من خالؿ 
  الَبادؼ

    

     يربط بْب مكونات ما يقرأ شخصية كحدث  
يقرأ كلمات كٝبال ٙبوم ظواىر صوتية ) تنوين 

 التضعيف –الكسر 
    

     يقرأ ٝبال كمقاطع قراءة مسَبسلة  
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     يقرأ أناشيد قصّبة كلماهتا من حصيلتو اللغوية   
     يكتشف القيم الواردة يف النص   

كتابة ا٢بركؼ ا٤بستهدفة ٕبركاهتا القصّبة   
 كالطويلة مفردة كحسب موضعها يف الكلمة  

    

كتابة كلمات مركبة من ا٢بركؼ الٍب سبق لو 
كحسب دراستها ٕبركاهتا القصّبة كالطويلة مفردة 

 موقعها يف الكلمة

    

     ٙبليل كلمة درس التلميذ ٝبيع حركفها  
عالمة  –الفاصلة  –يرسم عالمة الَبقيم النقطة 

 االستفهاـ  
    

يكتب من الذاكرة القريبة كلمات مع حركاهتا 
 القصّبة أك الطويلة

    

يكتب ٝبال مكتملة ا٤بعُب من ثالثة إُف ٟبسة 
 ٝبل

    

     الكلمات ا٤بكتوبةالفصل بْب 
يكتب من الذاكرة البعيدة كلمات ٙبوم اؿ 

 أصوات مد –تنويا  –الشمسية 
    

     يعيد ترتيب الكلمات ليكوف ٝبلة
     يعرب عن صورة ٔبملة مكتملة ا٤بعُب

يكتب من الذاكرة القريبة كلمات ٙبوم اؿ 
أصوات  –تنوينا  –تضعيفا  –قمرية  –مشسية 

 مد

    

من الذاكرة البعيدة كلمات ٙبوم اؿ يكتب 
أصوات  –تنوينا  –تضعيفا  –قمرية  –مشسية 

 مد
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     يعيد تنظيم مفردات ٝبلة
     يرتب ٝبال بسيطة لبناء نص مَبابط

     ٧باكاة ا٠بي اإلشارة ىذا كىذه
     ٧باكاة أساليب اإلثبات

 -أنتِ  –أنَت  –٫بن  –٧باكاة الضمائر أنا 
 ىي –ىو 

    

     ٧باكاة أسلوب النهي بػ )ال (  
     ٧باكاة ا١بملة الفعلية

     ٧باكاة تذكّب الفعل كتأنيثو
     ٧باكاة ٝبلة ا٠بية  
     ٧باكاة تثنية ا٤بفرد  

     ٧باكاة أسلوب النداء بػ  يا 
     ٧باكاة العطف بالواك  

     ٰبقق مع الفاعل تذكّب الفعل كتأنيثو  
     ٰباكي ٙبويل ا١بملة اال٠بية إُف فعلية

     ٰباكي ٙبويل ا٤بفرد إُف ٝبع كالعكس  
اكتساب قيم كا٘باىات تتفق بآداب األكل  

 –غسل اليدين قبل األكل كبعده  –كالتسمية 
التعاكف كالعمل بركح  –األكل باليد اليمُب 

آداب  –صلة الرحم كتوقّب الكبّب  -الفريق  
 زيارة ا٤بريض  

    

 –اكتساب قيم كا٘باىات تتصل ٕبب الوطن 
الرفق با٢بيواف كعدـ  –حب النظاـ كالنظافة 

 –قصص (  –إيذائو . حب القراءة )قرآف 
 ...... (-٩بارسة الرياضة )كرة القدـ 
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اكتساب قيم كا٘باىات تتصل بزيارة طبيب 
 –بالسالمة كمراعاة قواعد ا٤بركر  –األسناف 

 ا٤بنزؿا٢بفاظ على أثاث 

    

اكتساب قيم كا٘باىات تتصل بعدـ حب 
االخَباع  –الذات كتفضيلها على اآلخرين 

 كاالبتكار  

    

     يكوف ا٘باىات ٫بو التواضع كحب اآلخرين  
اكتساب ا٘باىات كقيم تتصل بػ العمل على 

 –إسعاد اآلخرين ك إدخاؿ البهجة إُف نفوسهم 
 غرس حب الصـو يف نفوس التالميذ
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 3ملحق 

 الصورة النهائية الستمارة تحليل المحتو 
ستمارة ٙبليل احملتول من خالؿ األىداؼ ا٤بنشودة ٤بادة لغٍب للصف األكؿ االبتدائي با٤بملكة ا  

 :  العربية السعودية

 يٍ انًحتىي تحهُم استًارة و

 نًادة انًُشىدة األهداف خالل

 االبتدائٍ األول نهصف نغتٍ

 انسؼىدَت انؼربُت بانًًهكت

انىحدة  

 أو 

 اندرس 

َىع 

 انهدف 

 درجت  انتحقق  

يًتازة      

(4) 

يتىسطت 

(2) 

 ضؼُفت

(1) 

يُؼديت 

(0) 

أن ٌمٌز التلمٌذ أصوات  1
 الحروف وموقعها من الكلمة

انىحداث 

 5:1يٍ 

       يهارٌ 

أن ٌذكر التلمٌذ  األحداث  2
والمعلومات والشخصٌات فً 

 النص المسموع 
 

 

كم 

 انىحداث

       يؼرفٍ

أن ٌستنتج التلمٌذ المعنى العام  3
 للنص المسموع                                                                

 كم

 انىحداث

      يؼرفٍ

أن ٌصف التلمٌذ  الشخصٌات  4
 فٌما استمع إلٌه                                                                     

 كم

 انىحداث

       يهارٌ

أن ٌحدد الشخصٌات األساسٌة  5
 والثانوٌة فً القصة 

 كم

 انىحداث

      يؼرفٍ

أن ٌحدد نهاٌة مختلفة للقصة  6
 التً سمعها 

 كم

 انىحداث

      يؼرفٍ

أن ٌربط التلمٌذ بٌن الشخصٌات  7
 واألحداث فٌما استمع إلٌه      

 كم

 انىحداث

       يؼرفٍ

أن ٌحدد التلمٌذ موقفه فٌما  8
 استمع إلٌه             

 كم

 انىحداث

       يؼرفٍ

أن ٌعبر التلمٌذ  عن محتوى  9
 الصورة

 كم

 انىحداث

       يهارٌ 

أن ٌسرد قصة مصورة بعد  11
 االستماع إلٌها 

 كم

 انىحداث

      يهارٌ

انىحدة  أن ٌعرف التلمٌذ  بنفسه وأسرته 11

 األونً 

       يهارٌ
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أن ٌعبر التلمٌذ  شفهٌا عن أحداث  12
 قصة مصورة

 كم

 انىحداث

       يهارٌ

أن ٌصف التلمٌذ مشاهداته  13
 الٌومٌة فً حدود عشر كلمات      

 كم

 انىحداث

       وجداٍَ

ان ٌبدي التلمٌذ رأٌه وٌناقش فً  14
 موضوع ٌناسب سنه فً جملة واحدة      
 كم

 انىحداث

       يهارٌ

أن ٌحكً التلمٌذ حكاٌة قصٌرة  15
استمع الٌها مراعٌا تسلسل أحداثها 

 وترابطها

 كم

 انىحداث

       يهارٌ

أن ٌحكً التلمٌذ  قصة من نسج  16
 خٌاله

 كم

 انىحداث

      يهارٌ

أن ٌجٌب التلمٌذ عن أسئلة حول  17
 النص       

 كم

 انىحداث

      يؼرفٍ 

أن ٌرتب التلمٌذ  الكلمات مكونا  18
 جملة فً ضوء أسالٌب تعلمها     

انىحداث 
 2:  5يٍ 

       يؼرفٍ

أن ٌقرأ التلمٌذ الحروف بؤصواتها  19
 القصٌرة والطوٌلة  

 انىحداث

 5:  1 يٍ
       يؼرفٍ

الحروف التلمٌذ ٌسمً أن  21
 الهجائٌة التً درسها

انىحدة 

5 

      يؼرفٍ

التلمٌذ كلمات اشتملت  ٌقرأ أن 21
على حروف مستهدفة قراءة 

 بصرٌة  

 كم

 انىحداث

       يؼرفٍ

التلمٌذ جمل اشتملت  ٌقرأ أن 22
على الكلمات الممثلة للحروف 

 المستهدفة قراءة بصرٌة  

 كم

 انىحداث

       يؼرفٍ

أن ٌحلل التلمٌذ الجمل إلى  23
كلمات والكلمات إلى مقاطع 

 والمقاطع إلى أصوات 
 

 كم

 انىحداث

       يؼرفٍ

التلمٌذ كلمات جدٌدة  ٌقرأ أن  24
مكونة من الحروف المستهدفة 

 قراءة هجائٌة

 كم

 انىحداث

      يؼرفٍ

أبٌات   8: 6أن ٌستظهر عدد  25
 من األناشٌد القصٌرة  

 كم

 انىحداث

      يؼرفٍ

العناوٌن  التلمٌذ ٌقرأ أن 26
الواضحة من الصحف 
 والمجالت والالفتات  

يٍ 

خارج 

 انًُهج 

      يؼرفٍ
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أن ٌكتشف التلمٌذ  داللة  27
الكلمات الجدٌدة من خالل 

 الترادف

 انىحداث

 2:  5 يٍ
        يؼرفٍ

أن  ٌربط التلمٌذ بٌن مكونات ما  28
 ٌقرأ شخصٌة وحدث 

 كم

 انىحداث

       يؼرفٍ

جمال ومقاطع  التلمٌذ ٌقرأ أن 29
 قراءة مسترسلة  

 انىحداث

 2:  5 يٍ
      يؼرفٍ

أناشٌد قصٌرة  التلمٌذ ٌقرأ أن 31
 كلماتها من حصٌلته اللغوٌة   

 كم

 انىحداث

       يؼرفٍ

نصا مشكوال  التلمٌذ ٌقرأ أن  31
 41-21عدد كلماته من) 

 (كلمة

 كم

 انىحداث

      يؼرقٍ

أن ٌكتشف التلمٌذ القٌم الواردة  32
 فً النص   

 كم

 انىحداث

      وجداٍَ

أن ٌكتب التلمٌذ  الحروف  33
المستهدفة بحركاتها القصٌرة 

والطوٌلة مفردة وحسب 
 موضعها فً الكلمة  

 انىحداث

 5:  1 يٍ
      يؼرفٍ

كلمات مركبة   التلمٌذ ٌكتب أن 34
من الحروف التً سبق له 

بحركاتها القصٌرة دراستها 
والطوٌلة مفردة وحسب موقعها 

 فً الكلمة

 كم

 انىحداث

      يؼرفٍ

أن ٌحلل  كلمة درس التلمٌذ  35
 جمٌع حروفها  

 كم

 انىحداث

       يهارٌ

من الذاكرة   التلمٌذ ٌكتب أن 36
القرٌبة كلمات مع حركاتها 

 القصٌرة أو الطوٌلة

 كم

 انىحداث

      يؼرفٍ

جمال مكتملة   التلمٌذ ٌكتب أن 37
المعنى من ثالثة إلى خمسة 

 كلمات

 كم

 انىحداث

      يؼرفٍ

أن ٌفصل التلمٌذ  بٌن الكلمات  38
 المكتوبة

انىحداث 

 2:5يٍ 

       يؼرفٍ

من الذاكرة   التلمٌذ ٌكتب أن 39
البعٌدة كلمات تحوي ال 

 أصوات مد  –تنوٌا  –الشمسٌة 

انىحداث 

 2:5يٍ 

      يؼرفٍ
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أن ٌنسخ التلمٌذ  كلمات وجمال بها  41
ظواهر سبق له دراستها ملتزما 

 السطر وقواعد الخط 

انىحداث 

 2:5يٍ 

        يهارٌ

أن ٌعٌد التلمٌذ  ترتٌب الكلمات  41
 لٌكون جملة

انىحداث 

 2:5يٍ 

       يؼرفٍ

أن ٌعبر التلمٌذ  عن صورة بجملة  42
 مكتملة المعنى

انىحداث 

 2:5يٍ 

      يهارٌ

أن ٌكتب التلمٌذ  من الذاكرة القرٌبة  43
 –قمرٌة  –كلمات تحوي ال شمسٌة 

 أصوات مد –تنوٌنا  –تضعٌفا 

انىحداث 

 2:5يٍ 

       يؼرفٍ

من الذاكرة البعٌدة   التلمٌذ ٌكتب أن 44
 – قمرٌة – كلمات تحوي الشمسٌة

 أصوات مد  – تنوٌنا – تضعٌفا

انىحداث 

 2:5يٍ 

      يؼرفٍ

أن ٌكمل التلمٌذ الكلمات  45
بالحرف المناسب حسب موقعه 

 بالكلمة 

كم 

 انىحداث

      يؼرفٍ

أن ٌكمل التلمٌذ الجملة بالكلمة  46
 من القائمة أو حسب الصورة 

انىحداث 

 2:5يٍ 

      يؼرفٍ 

أن ٌصنف التلمٌذ الكلمات  47
 حسب نوع الظواهر اللغوٌة 

انىحداث 

 2:5يٍ 

       يهارٌ 

أن ٌحدد التلمٌذ المختلف  48
 والمتشابهة من خالل  الصور 

 كم

 انىحداث

      يهارٌ

 المختلف التلمٌذ ٌحدد أن 49
   الكلمات خالل من والمتشابهة

 كم

 انىحداث

      يهارٌ

 المختلف التلمٌذ ٌحدد أن 51
   الجمل   خالل والمتشابه من

 كم

 انىحداث

      يهارٌ

بسٌطة أن ٌرتب التلمٌذ جمال  51
 لبناء نص مترابط

انىحداث 

 2:5يٍ 

        يهارٌ

الحروف التً التلمٌذ ٌرسم أن  52
درسها رسما صحٌحا بؤشكالها 

 وحركاتها المختلفة

انىحداث       
  5: 1يٍ 

       يهارٌ

أن ٌكتسب التلمٌذ  قٌم  53
واتجاهات تتفق بآداب األكل 

غسل الٌدٌن قبل  –كالتسمٌة 
األكل بالٌد  –األكل وبعده 

التعاون والعمل بروح  –الٌمنى 
صلة الرحم وتوقٌر  -الفرٌق  
 آداب زٌارة المرٌض   –الكبٌر 

 كم

 انىحداث

       وجداٍَ
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قٌم   التلمٌذ ٌكتسب أن 54
واتجاهات تتصل بحب الوطن 

الرفق  –حب النظام والنظافة  –
بالحٌوان وعدم إٌذائه . حب 

 –قصص (  –القراءة )قرآن 
-ممارسة الرٌاضة )كرة القدم 

) ...... 

 كم

 انىحداث

        وجداٍَ

قٌم   التلمٌذ ٌكتسب أن 55
واتجاهات تتصل بزٌارة طبٌب 

بالسالمة ومراعاة  –األسنان 
الحفاظ على  –قواعد المرور 

 أثاث المنزل

 كم

 انىحداث

        وجداٍَ

قٌم   التلمٌذ ٌكتسب أن 56
واتجاهات تتصل بعدم حب 

الذات وتفضٌلها على اآلخرٌن 
 االختراع واالبتكار   –

 كم

 انىحداث

      وجداٍَ

أن ٌكون التلمٌذ اتجاهات نحو  57
 التواضع وحب اآلخرٌن  

 كم

 انىحداث

       وجداٍَ

اتجاهات   التلمٌذ ٌكتسب أن 58
وقٌم تتصل بـ العمل على إسعاد 

اآلخرٌن و إدخال البهجة إلى 
غرس حب الصوم  –نفوسهم 

 فً نفوس التالمٌذ

 كم

 انىحداث

       وجداٍَ 
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   5ملحق رقم 
 الصورة األولية لبطاقة المالحظة

 
بطاقة مالحظة لألساليب التدريسية ا٤بستخدمة كالوسائط ك الوسائل التعليمية  الٍب تساعد يف    

 ٙبقيق األىداؼ ا٤بنشودة ٤بنهج اللغة العربية للصف األكؿ االبتدائي با٤بملكة العربية السعودية : 
٧باكر بطاقة 

 ا٤بالحظة 
 األساليب التدريسية  ـ

 ك 
الوسائط كالوسائل 

 التعليمية 

 رجة  التحقق د 
٩بتازة      

(ٗ) 
متوسطة 

(ٕ) 
 ضعيفة

(ٔ) 
منعدمة 

(ٓ) 

ٛبكن ا٤بعلم من   ٔ اإلعداد -ٔ
موضوعات مادة لغٍب 
 الٍب سيقـو بتدريسها 

     

ٰبدد ا٤بعلم جدكؿ  ٕ
زمِب )خطة فصلية 
(لتدريس كحدات 

 مقرر لغٍب 

     

ٰبدد ا٤بعلم األىداؼ  ٖ
العامة ا٤براد ٙبقيقها 

عند تدريس مادة 
 لغٍب 

     

ٰبدد ا٤بعلم طرؽ  ٗ
التدريس ا٤بناسبة 

 لتحقيق األىداؼ 
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يراعى ا٤بعلم الفركؽ  ٘
الفردية لدل ا٤بتعلمْب 

عند ٙبضّب دركس 
 مادة لغٍب 

     

ينظم ا٤بعلم  ٙ
موضوعات مادة لغٍب 
تنظيما منطقيا يسهل 

تعلمو حٌب لو اختلف 
 مع تنظيم الكتاب 

     

ٰبدد ا٤بعلم أساليب  ٚ
التقؤف ا٤بناسبة 

٤بوضوعات مادة لغٍب 
 من خالؿ إعداده 

     

ٰبدد ا٤بعلم األنشطة  ٛ
التعليمية الالزمة 

لتحقيق أىداؼ مادة 
 لغٍب 

     

ٰبدد ا٤بعلم الوسائل  ٜ
كالوسائط الالزمة 
 لتحقيق األىداؼ 

     

يستخدـ ا٤بعلم  ٔ  التنفيذ  -ٕ
اسَباتيجية لعب 

األدكار لتمثيل أدكار 
 شخصيات ا٤بنهج 

     

     يستخدـ ا٤بعلم أثناء  ٕ 
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تدريسو  التلقْب 
 كا٢بفظ يف التدريس

يستخدـ ا٤بعلم  ٖ 
أسلوب ا٤بناقشة  

كمدخل لتحقيق 
 أىدافو

     

يستخدـ ا٤بعلم  ٗ 
اسَباتيجية التعلم 

التعاكٓف يف التدريبات 
 الٍب ٙبتاج إُف ذلك 

     

يستخدـ ا٤بعلم  ٘ 
اسَباتيجية التعلم 
باللعب لتحقيق 

 ا٥بدؼ من التدريبات 

     

يستخدـ ا٤بعلم أنواعا  ٙ 
من القراءة يف عرضو 

لنصوص ا٤بنهج )قراءة 
قراءة  –بصرية 
قراءة جهرية  –صامتة 

) 

     

يتيح ا٤بعلم فرصة  ٚ 
للتلميذ للتحدث 

 كاالستماع 

     

يلقي ا٤بعلم أسئلة    ٛ 
تقيس مهارة االستماع 
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من خالؿ النصوص 
 ا٤بتاحة 

يساعد ا٤بعلم التالميذ  ٜ 
من خالؿ عرضو 

للمنهج على مهارة 
 التفكّب  

     

يدرب ا٤بعلم طالبو  ٓٔ 
من خالؿ موضوعات 

ا٤بنهج مهارات 
 التفكّب الناقد 

     

يساعد ا٤بعلم تالميذه  ٔٔ 
على تنمية مهارة 

 التعلم الذايت 

     

يساعد ا٤بعلم تالميذه  ٕٔ 
يف ترسيخ القيم 

ا٤برجوة من دراستو 
 للمنهج 

      

يراعي ا٤بعلم الفركؽ  ٖٔ 
الفردية يف أثناء عرضو 

 ٤بوضوعات ا٤بنهج 

     

يستخدـ للمعلم  ٗٔ 
بطاقات تعليمية 

تساعده على توصيل 
 ا٤بعلومة بيسر كسهولة 

     

      يستخدـ للمعلم قرص  ٘ٔ 
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مدمج خاص با٤بنهج 
٤بتابعة النشاطات 
ا٤بختلفة ا٣باصة 

 با٤بنهج 
يستخدـ للمعلم قرص  ٙٔ 

مدمج خاص با٤بنهج 
٤بتابعة نصوص 

 االستماع كالتحدث 

      

يستخدـ للمعلم قرص  ٚٔ 
مدمج خاص با٤بنهج 

٤بتابعة نصوص 
كحدات ا٤بنهج 

 ا٤بختلفة 

       

يستخدـ للمعلم قرص  ٛٔ 
مدمج خاص با٤بنهج 
٤بتابعة كتاب التهيئة 

 كتدريباتو 

      

يستخدـ للمعلم قرص  ٜٔ 
مدمج خاص با٤بنهج 
٤بتابعة كتاب النشاط 

 كتدريباتو 

      

يستخدـ للمعلم قرص  ٕٓ 
مدمج خاص با٤بنهج 

٤بتابعة نصوص 
األناشيد ا٤بختلفة 
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 ا٤بقدمة للطالب 
يستخدـ للمعلم  ٕٔ 

شريط ٠بعي خاص 
با٤بنهج ٤بتابعة نصوص 

األناشيد ا٤بختلفة 
 ا٤بقدمة للطالب 

      

يستخدـ للمعلم  ٕٕ 
شرائط فيديو  خاصة 

با٤بنهج ٤بتابعة نصوص 
 االستماع 

     

يستخدـ للمعلم  ٖٕ 
شرائط فيديو  خاصة 
با٤بنهج ٤بتابعة كحدة 
حكايايت الٍب أشار 

 إليها دليل ا٤بعلم 

      
  

يستخدـ ا٤بعلم  ٕٗ 
لوحات مكربة لعرض 

 نصوص ا٤بنهج 

     

يستخدـ ا٤بعلم  ٕ٘ 
شفافيات ٨بتلفة 
لعرض كلمات 

 كموضوعات ا٤بنهج 

     

يستخدـ للمعلم  ٕٙ 
موقعا اليكَبكنيا يفيد  

يف ٙبقيق أىداؼ 
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 ا٤بنهج   
يستخدـ ا٤بعلم  ٕٚ 

ا٢باسوب كأحد 
الوسائل ا٤بعينة على 

توصيل ا٤بعلومات 
 لتالميذه 

     

يستخدـ ا٤بعلم  ٕٛ 
اللوحات الوبرية 

كلواحات ا١بيوب  
كأحد الوسائل 

 التعليمية 

     

 
 التقؤف -ٖ

يقـو ا٤بعلم ا٣بربات  ٔ
اللغوية يف الدرس 

السابق لدل 
الطالب) التقؤف 

 القبلي(

     

يقـو ا٤بعلم تعلم  ٕ 
الطالب ٤بوضوعات 

مواد اللغة العربية أثناء 
الدرس)التقؤف 

 التكويِب(

     

يقـو ا٤بعلم تعلم  ٖ 
الطالب ٤بوضوعات 

يف هناية  مادة لغٍب
الدرس) التقؤف 
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 البعدم(
يستفيد ا٤بعلم من  ٗ 

نتائج التقؤف يف عالج 
أخطاء الطالب يف 

مادة تعلم موضوعات 
 لغٍب

     

يراعي ا٤بعلم الفركؽ  ٘ 
الفردية بْب الطالب 

 أثناء التقؤف

      

الطالب يشجع ا٤بعلم  ٙ 
 على التقؤف الذايت

     

يستفيد ا٤بعلم من  ٚ 
نتائج التقؤف يف 

 تعديل أدائو
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 2ملحق رقم 
 الصورة النهائية لبطاقة لمالحظة  

 ٙبقيق يف تساعد الٍب  التعليمية الوسائل ك كالوسائط ا٤بستخدمة التدريسية لألساليب مالحظة بطاقة
  :  السعودية العربية با٤بملكة االبتدائي األكؿ للصف العربية اللغة ٤بنهج ا٤بنشودة األىداؼ

٧باكر بطاقة 
 ا٤بالحظة 

 األساليب التدريسية  ـ

 ك 

الوسائط كالوسائل 
 التعليمية 

 درجة  التحقق  

٩بتازة      
(ٗ) 

متوسطة 
(ٕ) 

 ضعيفة

(ٔ) 

منعدمة 
(ٓ) 

ٛبكن ا٤بعلم من   ٔ اإلعداد -ٕ
موضوعات مادة لغٍب 
 الٍب سيقـو بتدريسها 

     

ٰبدد ا٤بعلم جدكؿ  ٕ
زمِب )خطة فصلية 
(لتدريس كحدات 

 مقرر لغٍب 

     

ٰبدد ا٤بعلم األىداؼ  ٖ
العامة ا٤براد ٙبقيقها 

عند تدريس مادة 
 لغٍب 

     

     ٰبدد ا٤بعلم طرؽ  ٗ
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التدريس ا٤بناسبة 
 لتحقيق األىداؼ 

يراعى ا٤بعلم الفركؽ  ٘
الفردية لدل ا٤بتعلمْب 

عند ٙبضّب دركس 
 مادة لغٍب 

     

ينظم ا٤بعلم  ٙ
موضوعات مادة لغٍب 
تنظيما منطقيا يسهل 

تعلمو حٌب لو اختلف 
 مع تنظيم الكتاب 

     

ٰبدد ا٤بعلم أساليب  ٚ
التقؤف ا٤بناسبة 

٤بوضوعات مادة لغٍب 
 من خالؿ إعداده 

     

ٰبدد ا٤بعلم األنشطة  ٛ
التعليمية الالزمة 

لتحقيق أىداؼ مادة 
 لغٍب 

     

ٰبدد ا٤بعلم الوسائل  ٜ
كالوسائط الالزمة 
 لتحقيق األىداؼ 
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يستخدـ ا٤بعلم  ٔ  التنفيذ  -ٕ
اسَباتيجية لعب 

األدكار لتمثيل أدكار 
 شخصيات ا٤بنهج 

     

يستخدـ ا٤بعلم أثناء  ٕ 
تدريسو  التلقْب 

 كا٢بفظ يف التدريس

     

يستخدـ ا٤بعلم  ٖ 
أسلوب ا٤بناقشة  

كمدخل لتحقيق 
 أىدافو

     

يستخدـ ا٤بعلم  ٗ 
اسَباتيجية التعلم 

التعاكٓف يف التدريبات 
 الٍب ٙبتاج إُف ذلك 

     

يستخدـ ا٤بعلم  ٘ 
اسَباتيجية التعلم 
باللعب لتحقيق 

 ا٥بدؼ من التدريبات 

     

يستخدـ ا٤بعلم أنواعا  ٙ 
من القراءة يف عرضو 

لنصوص ا٤بنهج )قراءة 
قراءة  –بصرية 
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قراءة جهرية  –صامتة 
) 

يتيح ا٤بعلم فرصة  ٚ 
للتلميذ للتحدث 

 كاالستماع 

     

يلقي ا٤بعلم أسئلة    ٛ 
تقيس مهارة االستماع 

من خالؿ النصوص 
 ا٤بتاحة 

     

يساعد ا٤بعلم التالميذ  ٜ 
من خالؿ عرضو 

للمنهج على مهارة 
 التفكّب  

     

يدرب ا٤بعلم طالبو  ٓٔ 
من خالؿ موضوعات 

ا٤بنهج مهارات 
 التفكّب الناقد 

     

يساعد ا٤بعلم تالميذه  ٔٔ 
على تنمية مهارة 

 التعلم الذايت 

     

يساعد ا٤بعلم تالميذه  ٕٔ 
يف ترسيخ القيم 

ا٤برجوة من دراستو 
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 للمنهج 

يراعي ا٤بعلم الفركؽ  ٖٔ 
الفردية يف أثناء عرضو 

 ٤بوضوعات ا٤بنهج 

     

يستخدـ للمعلم  ٗٔ 
بطاقات تعليمية 

تساعده على توصيل 
 ا٤بعلومة بيسر كسهولة 

     

يستخدـ للمعلم قرص  ٘ٔ 
مدمج خاص با٤بنهج 

٤بتابعة النشاطات 
ا٤بختلفة ا٣باصة 

 با٤بنهج 

      

يستخدـ للمعلم قرص  ٙٔ 
مدمج خاص با٤بنهج 

٤بتابعة نصوص 
 االستماع كالتحدث 

      

يستخدـ للمعلم قرص  ٚٔ 
مدمج خاص با٤بنهج 

٤بتابعة نصوص 
كحدات ا٤بنهج 

 ا٤بختلفة 
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يستخدـ للمعلم قرص  ٛٔ 
مدمج خاص با٤بنهج 
٤بتابعة كتاب التهيئة 

 كتدريباتو 

      

يستخدـ للمعلم قرص  ٜٔ 
مدمج خاص با٤بنهج 
٤بتابعة كتاب النشاط 

 كتدريباتو 

      

يستخدـ للمعلم قرص  ٕٓ 
مدمج خاص با٤بنهج 

٤بتابعة نصوص 
األناشيد ا٤بختلفة 
 ا٤بقدمة للطالب 

      

يستخدـ للمعلم  ٕٔ 
شريط ٠بعي خاص 

با٤بنهج ٤بتابعة نصوص 
األناشيد ا٤بختلفة 
 ا٤بقدمة للطالب 

      

يستخدـ للمعلم  ٕٕ 
شرائط فيديو  خاصة 

با٤بنهج ٤بتابعة نصوص 
 االستماع 

     

     يستخدـ للمعلم  ٖٕ 
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شرائط فيديو  خاصة 
با٤بنهج ٤بتابعة كحدة 
حكايايت الٍب أشار 

 إليها دليل ا٤بعلم 

يستخدـ ا٤بعلم  ٕٗ 
لوحات مكربة لعرض 

 نصوص ا٤بنهج 

     

يستخدـ ا٤بعلم  ٕ٘ 
شفافيات ٨بتلفة 
لعرض كلمات 

 كموضوعات ا٤بنهج 

     

يستخدـ للمعلم  ٕٙ 
موقعا اليكَبكنيا يفيد  

يف ٙبقيق أىداؼ 
 ا٤بنهج   

      

يستخدـ ا٤بعلم  ٕٚ 
ا٢باسوب كأحد 

الوسائل ا٤بعينة على 
توصيل ا٤بعلومات 

 لتالميذه 

     

يستخدـ ا٤بعلم  ٕٛ 
اللوحات الوبرية 

كلواحات ا١بيوب  
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كأحد الوسائل 
 التعليمية 

 

 التقؤف -ٖ

يقـو ا٤بعلم ا٣بربات  ٔ
اللغوية يف الدرس 

السابق لدل 
الطالب) التقؤف 

 القبلي(

     

ا٤بعلم تعلم يقـو  ٕ 
الطالب ٤بوضوعات 

مواد اللغة العربية أثناء 
الدرس)التقؤف 

 التكويِب(

     

يقـو ا٤بعلم تعلم  ٖ 
الطالب ٤بوضوعات 

يف هناية  مادة لغٍب
الدرس) التقؤف 

 البعدم(

     

يستفيد ا٤بعلم من  ٗ 
نتائج التقؤف يف عالج 

أخطاء الطالب يف 
مادة تعلم موضوعات 

 لغٍب

     

     يراعي ا٤بعلم الفركؽ  ٘ 
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الفردية بْب الطالب 
 أثناء التقؤف

يشجع ا٤بعلم الطالب  ٙ 
 على التقؤف الذايت

     

يستفيد ا٤بعلم من  ٚ 
نتائج التقؤف يف 

 تعديل أدائو

     

 كيراقب يتأكد ٛ 
 ا٤بنزلية الواجبات

 ١بميع كيصححها
 التالميذ 

     

 اإلٯبايب النقد يستعمل ٜ 
 التالميذ يتقبلو الذم
 أعما٥بم  تقييم عند

     

 الرصد قوائم يستخدـ ٓٔ 
 كوسائل كا٤بالحظة

 التالميذ تعلم لتقؤف

     

إدارة الصف  - ٗ
 كالتفاعل الصفي

يعزز ا٤بعلم استجابات  ٔ
 التالميذ

     

يزيد ا٤بعلم دافعية  ٕ 
 التالميذ للتعلم
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ٯبذب  ا٤بعلم انتباه  ٖ 
ما التالميذ من خالؿ 

 يقدـ

     

يدير ا٤بعلم الفصل  ٗ 
 بكفاءة عالية   
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 ( 2ملحق رقم )                                           
 قائمة المحكمين

 
 التخصص  االسم  ـ
أستاذ مشارؾ بقسم ا٤بناىج كطرؽ التدريس بكلية الَببية        حياة رشيد ٞبزة العمرم ٔ

 طيبة با٤بدينة ا٤بنورةجامعة 
مدرس بقسم ا٤بناىج كطرؽ التدريس بكلية الَببية جامعة       الوىاب أٞبد حامد سليماف عبد ٕ

 األزىر
مدرس مساعد بقسم ا٤بناىج كطرؽ التدريس بكلية الَببية      عاصم السيد السيد ٧بمد شكر ٖ

 جامعة األزىر
 ماجستّب يف ا٤بناىج كطرؽ التدريس جامعة ا٤بدينة العا٤بية  أٞبد حامد علياف  ٗ

مشرؼ الصفوؼ األكلية ٗبدارس ا٣بندؽ األىلية با٤بدينة  شعباف عبد احملسن السيد  ٙ
 ا٤بنورة 

معلم خبّب)صف أكؿ ( ٗبدارس ا٣بندؽ األىلية با٤بدينة  خالد إبراىيم ديب ساَف  ٚ
 ا٤بنورة 

خبّب)صف أكؿ ( ٗبدارس ا٣بندؽ األىلية با٤بدينة  معلم عبد اهلل موسى شحاتو  ٛ
 ا٤بنورة

معلم خبّب)صف أكؿ ( ٗبدارس ا٣بندؽ األىلية با٤بدينة  طارؽ سعيد ٧بمد  فرحات ٜ
 ا٤بنورة 
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معلم خبّب)صف أكؿ ( ٗبدارس ا٣بندؽ األىلية با٤بدينة  ٧بمود عمر فؤاد  ٓٔ
 ا٤بنورة 

معلم خبّب)صف أكؿ ( ٗبدارس ا٣بندؽ األىلية با٤بدينة  ٧بمد عطية عطية  ٔٔ
 ا٤بنورة 

معلم خبّب)صف أكؿ ( ٗبدارس ا٣بندؽ األىلية با٤بدينة  أٞبد فوزم حفِب  ٕٔ
 ا٤بنورة

معلم خبّب)صف أكؿ ( ٗبدارس ا٣بندؽ األىلية با٤بدينة  ٧بمود سلطاف ر٠بي سلطاف  ٖٔ
 ا٤بنورة 

 
 
 

                     
 




