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تقديم :
تندرج املصوغة السابعة املتمحورة حول املنهج الديداكتيكي :منهجية القراءة
والكتابة والحساب والتعبير والقرآن الكريم في إطار ُع َّدة تكوين منشطي ومنشطات
محو األمية .وجذير بالذكر أن هذه العدة تدخ في سياق مشروع أعدته الوكالة
الوطنية ملحاربة األمية في شكل مصوغات للتكوين خصصت لتعزيز وتقوية قدرات
منشطي ومنشطات محو األمية.
وتتوخى الوكالة الوطنية ملحاربة األمية من وراء هذا املشروع الرفع من جودة
التكوين ،وإعداد الفاعلين واملمارسين واملتدخلين في مجال محاربة األمية ،وتحسين
األداء املنهي للمنشطين واملنشطات لبلوغ درجة من االحترافية ،إيمانا منها بأن تأهيل
املوارد البشرية يعتبر عامال أساسيا في ضمان نجاح برامج محو األمية .
يستوحي هذا العمل مرتكزاته من املواصفات والكفايات املنشودة لدى املنشطين
واملنشطات ،ومن املقاربات التي اعتمدها قطاع محو األمية للرفع من قدراتهم على
مواكبة خطوات ومستجدات برامج القرائية في مختلف أوجهها..
ولبلوغ هذه املقاصد تم اعتماد مقاربة متعددة األبعاد من حيث كونها:





مقاربة منفتحة على الخبرات والتجارب التي تعتبر دائمة التحول والتغير بفعل
التطورات التي يعرفها حقل محو األمية.
مقاربة تشاركية تعتبر الفئات املستهدفة شركاء وفاعلين في بناء كفاياتهم.
مقاربة سوسيو  -مهنية تؤهل الكتساب الكفايات املهنية الالزمة ملزاولة املهام
بكفاءة واحترافية.

وتتضمن هذه املصوغة أربعة أقسام متمحورة حول العناصر اآلتية:
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القسم الثاني :يقدم مفاهيم ومعطيات حول الديداكتيك ومقارباته ،ويصف
منهجية تدريس القراءة والكتابة والتعبير والحساب وتدريس القرآن الكريم.
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القسم األول



السياق العام للمصوغة

إطار استراتيجية قطاع محاربة األمية الهادفة إلى الرفع من مستوى التكوين ،وإعداد
الفاعلين واملمارسين واملتدخلين في مجال محاربة األمية لتحسين األداء ،وتطوير
الكفايات واملقاربات املعتمـدة وتوحيدها ،أعدت الوكالة الوطنية ملحاربة األمية ُع َّدة
تتكون من مصوغات خاصة بتعزيز وتقوية قدرات املنشطين واملنشطات.
ومن شك في أن املكون هو الفاعل األساس في تجسيد برامج محاربة األمية على أرض
الواقع واملمارسة ،كما أنه العنصر املحوري في تفعيل األوراش والخطط والبرامج
املرتبطة بهذا املجال .وإيمانا منا بالدور املركزي الحساس الذي يضطلع به هذا
املكون ،كان لزاما علينا وضع هذا املدخل لبيان الشروط التي يتعين أن تتوفر فيه،
واملواصفات التي تشتق مننها الكفايات املطلوب تمكينه مننها  ،وبذلك صار االهتمام
موجها إلى تأهيل املوارد البشرية الفعالة التي تحقق اإلنتاجية املنشودة ،وتسهم في
تأهيل املنشطين ملزاولة مهامهم على أفضل وجه.
وجدير بالذكر ،أن هذا العمل يستوحي مرتكزاته من املواصفات والكفايات املنشودة
لدى املكون ،وكذا املقاربات التي اعتمدتها قطاع محو األمية للرفع من قدرات
املكونين واملكونات على مواكبة الخطوات واملستجدات برامج القرائية في مختلف
أوجهها..
و تسعى هذه العدة إلى تحقيق أهداف عامة من أهمها ما يلي:
وتسعى العدة بوجه عام ،إلى بلوغ مقاصد عامة من أهمها ما يلي :
 توسيع قاعدة املتدخلين في مجال محاربة األمية؛


تطوير املقاربات املعتمدة في مجال وضع خطط التكوين وتدبيرها وتقويمها؛



االستجابة للطلب املتزايد على التكوين؛



اعتماد مبدأ الالتمركز والالتركيز في تدبير ملف محو األمية وضمنه التكوين.

لهذا الغرض تم إدراج خطة التكوين في ضوء مرجعية كفايات املكون التي تعتمد
مواصفات وكفايات مستهدفة محددة .ويقصد باملواصفة مجموع الكفايات والقدرات
التي تشكل دورا من أدوار املكون أو وظيفة من وظائف التكوين ،فهي وصف لآلثار
والغايات املرجو بلوغها بفضل عمليات التكوين.
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أهداف ومضامين املصوغة

أهداف املصوغة :
تساعد املصوغة املنشط(ة) على تخطيط أنشطة التكوين وفق منهج منظم ،وتوظيف مختلف
الوسائط والوسائل التكوينية املتوافرة.
أما أهدافها العملية ،فهي:
 القدرة على تطبيق املقاربات الديداكتيكية :القراءة ،الكتابة ،التعبير ،الحساب ،القرآن
الكريم...
 التمكن من تخطيط درس.
 القدرة على استخدام الوسائل التعليمية.
 القدرة على توظيف تقنيات التنشيط والتواصل داخل الجماعة.

مضامين املصوغة:
تتناول املصوغة املضامين اآلتية:
 خطة املصوغة وأهدافها ومضامينها وطرق تنفيذها
 مداخلة حول طرق التدريس ومنهجياته
 ورشات وأعمال تطبيقية تتعلق بما يأتي:
 تحليل خصائص الجماعة
 تحليل نماذج من جذاذات منهجية
 تحضير جذاذات منهجية
 نصوص ووثائق داعمة تتعلق بما يأتي:
 القراءة
 قدرات التعلم
 طرائق تعليم القراءة
 صعوبات القراءة
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املقاربات املعتمدة

مقاربة منفتحة على الخبرة والتجربة
تعتبر خبرات املنشط واملنشطة وتجاربهما مدخال أساسا الكتساب الكفايات املستهدفة ،وهي خبرات وتجارب
تتشكل من تكوينات سابقة ،وتكتسب من املمارسة امليدانية ،ومن التجارب الشخصية.
املقاربة التشاركية
ال تتحقق أهداف التكوين إال باعتماد مقاربة تشاركية تعتبر املشتركين في التكوين شركاء وفاعلين في بناء
كفاياتهم؛ وذلك عن طريق املمارسة املعملية داخل ورشات ،وتقاسم التجارب بينهم ،واتخاذ القرارات
التوافقية.
املقاربة بالكفايات
إن كفايات املنشط(ة) هي املستهدفة بالتكوين الذي يتعين أن يراعى فيه ما يأتي:
 الخبرة املبنية على النشاط الفعلي الذي يقوم به املنشط(ة) أثناء مشاركته في التكوين.
 قابلية مكتسبات التكوين للنقل إلى مجال املمارسة والتكيف مع وضعيات مختلفة.
 إسهام مكتسبات التكوين في حل املشكالت التي يصادفها املنشط(ة) أثناء مزاولته ملهامه.
مقاربة أندراغوجية
يندرج التكوين ضمن مقاربة أندراغوجية لتكوين الكبار ،وهذا يفرض أن يكون مؤسسا على املقومات اآلتية:
 تلبية حاجات املنشطين واملنشطات املعبر عنها خالل حلقات التكوين.
 اعتبارهم شركاء أكثر منهم متعلمين.
 بناء التعلمات على أساس توافقي وتشاركي.
مقاربة سوسيو  -مهنية
تقوم خطة التكوين املقترحة على اعتبار عملية التكوين مقاربة سوسيو  -مهنية مؤهلة الكتساب الكفايات
املهنية الالزمة ملزاولة التكوين:
 إعداد منشط قادر على املبادرة والتجديد.
 إعداد املنشط التخاذ القرارات وحل املشكالت.
مقاربة الجودة
يجب أن يحقق التكوين قدرا من الجودة وفق مسار للضبط قبل حلقات التكوين وخاللها وبعدها ،ويتم ذلك
اعتمادا على ما يأتي:
 تحضير عدة وأدوات تيسر عمليات التكوين ،وتسهل اكتساب الكفايات املستهدفة.
 إجراء وقفات لترشيد وضبط عمليات التكوين عند نهاية كل مقطع من التكوين.
 تقويم حصيلة التكوين واستشراف آفاقه.
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طرق تنفيذ املصوغة

الطرق :
تنجز املصوغة وفق الخطوات اآلتية:
 مداخلة ومناقشة حول املوضوع.
 أعمال مجموعات تمتد لساعة اعتمادا على البطاقات املقترحة.
 تقاسم نتائج أعمال املجموعات وتثبيت املكتسبات وجرد حصيلة الجلسة.
 تتخلل األعمال أنشطة لتذويب الجليد.
التنشيط:







االهتمام بحاجات ورغبات املشاركين واملشاركات وإثارة تفكيرهم.
اعتبار جميع املشاركين واملشاركات متساوين ،وقبول كل األفكار والعمل على تقويمها.
تشجيع التواصل الجماعي ،واملساعدة على توضيح األفكار التي تبدو غامضة.
إيجاد حلول مالئمة ،وإعادة التذكير باملوضوع عند الضرورة.
معالجة املشاكل غير املتوقعة ،والحسم في اتخاذ القرارات.
تلخيص املداخالت ،وإعادة صياغتها وتبويبها.

الوسائل والوسائط :
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ملفات  Power Pointاملقترحة.
ملفات وأنشطة لتذويب الجليد.
بطاقات للمداخالت وألعمال املجموعات أدرجت في الدليل.
كتاب "القرائية من أجل التمكين" و"دليل املنشطة واملنشطة" و"دليل التقويم"
و"مرجعية الكفايات".
بطاقة املعلومات الخاصة باملستفيد واملستفيدة
بطاقة الحضور اليومية.
نموذج تقرير املؤطر(ة) (ينجزه املؤطر(ة)).
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إجراءات التكوين ومساطره

أوال  :التحضير للورشة:
 .1تحضير املداخالت وتكييفها حسب ما يرتئيه املؤطر
 .2تحضير الوثائق التنظيمية والتربوية
 .3تحضير وسائل لتذويب الجليد
 .4الحضور نصف ساعة قبل انطالق التكوين من أجل التأكد من الفضاء ومن توفر
الوسائل
ثانيا :افتتاح أعمال الورشة:
 .1الترحيب باملشاركين واملشاركات
 .2شرح السياق العام للمشروع اعتمادا على مدخل الدليل
 .3تقديم األهداف والبرنامج
 .4توزيع بطاقة املعلومات وبطاقة الحضور ( توضع بطاقات الحضور في امللف)
 .5التعارف بين املشاركين واملشاركات
ثالثا :إنجاز أعمال الورشة:
 .1عند انطالق أعمال الورشة يجب على كل مشارك ومشاركة التوقيع في بطاقة
الحضور
 .2يعرض البرنامج اليومي ،ويقرأ املقرر تقرير اليوم السابق ،ثم يقدمه للمؤطر كي
يدرجه في امللف
 .3االلتزام بالبرنامج املقدم وبفحوى الدليل
 .4االستعانة بالوثائق املقدمة
 .5عند نهاية كل يوم يحرص املؤطر على جمع بطاقة املعلومات ،وبطاقة الحضور،
ومحضر األعمال الذي أعده أحد املشاركين إضافة إلى تقرير املؤطر.
رابعا  :اختتام أعمال الورشة:
 .1عند نهاية الورشة يتم اختتام أعمالها وتحديد الحصيلة
 .2توزع بطاقة التقويم وتجمع في حينها
 .3من األفضل فرز املعطيات في الحين حتى يكتمل امللف دون تأخير
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تقويم أعمال املصوغة

يتم تقويم التكوين في ضوء املعايير اآلتية:
التأطير

تحقق األهداف

املشاركة

 مالءمة املداخالت
لألهداف

 املشاركة في املناقشة
العامة

 تنشيط الورشات

 املشاركة في أعمال
الورشات

 اإلملام باملفاهيم واملبادئ
األساس
 تطبيق الطرق واألساليب
املقترحة

 املشاركة في جلسات
التقاسم

 إنتاج نماذج وأمثلة

 تنظيم الورشات

أدوات التقويم :
يمكن االستئناس بعدة أدوات للتقويم ،مثل:
 أدوات التقويم الذاتي عن طريق قائمة Check list
 األدوات التصويرية  Evaluation graphique

 مقاييس التقدير املتدرجة
(سلم التقدير التصاعدي من ( :1قليل أو ضعيف جدا) إلى ( :5كثير أو ممتاز))
موضوع التقويم
التنظيم

التنشيط

الخبرة املكتسبة

استثمار النتائج:
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بن ـ ــود التقـوي ـ ـ ــم
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توزيع مواد املصوغة وأنشطتها
ظروف وفضاءات تنفيذ التكوين
املداخالت والعروض والشروح
املناقشات واملوائد املستديرة وجلسات التقاسم
األعمال التطبيقية داخل الورشات
الوسائل والوثائق والدعامات
مفاهيم الديداكتيك ومقارباته
الخطوات املنهجية للتدريس  :القراءة ،الكتابة ،التعبير ،الحساب ،القرآن الكريم
تطبيق الخطوات على دروس

 توثيق األعمال املنجزة. وضع خطط عمل مستقبلية. -توضيح آفاق العمل.
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مداخلة حول طرق التدريس ومنهجياته
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القسم الثاني



مفاهيم الديداكتيك ومقارباته

يتفق جل الباحثين على أن الديداكتيك هو فن التدريس .وتجدر اإلشارة هنا إلى أن هذا الفن
يتطلب كباقي الفنون التحكم في مجموعة من الطرق واملهارات ،ويهدف إلى البحث عن املمارسات
التربوية التي تساعد املستفيد واملستفيدة ،أكثر من غيرها ،على التعلم والتحكم في املعارف
واملهارات التي هو بصدد تعلمها .ومن ثم تعد الديداكتيك من أهم عناصر التدريس والتكوين.
يتجلى العمل الديكاكتيكي حسب فان كلدر ) (Van Gelderفي مستويات عديدة نترجمها إلى
األسئلة اآلتية:
-

-

ما املقصود بالعمل الذي أنوي القيام به؟ وبمعنى آخر ما األهداف
املتوخاة من النشاط الذي نقبل على إنجازه ؟
من أين أبتدئ؟ وماذا أفعل في بداية األمر ؟ ويعني ذلك أن يتساءل املرء
عن املستلزمات واألسس التي سينطلق منها.
كيف أفعل؟ وكيف أدرس حتى أتمكن من تحقيق األهداف املتوخاة من
الدرس؟ وهنا يتطلب األمر تحديد نقطة االنطالقة ونقطة النهاية ثم
العمل على تسطير الخطة أو الخطط التي تسير وتضمن تحقيق
األهداف.
وأخيرا ما النتائج التي حققتها من خالل ما قمت به ومن خالل األنشطة
التي قام بها املستفيدون أو املتكونون؟ وبعبارة أخرى يتعين على
املنشط(ة) أن يتساءل عن نوع ومستوى املعارف واملهارات واملواقف
التي يسعى إلى تحصيلها أو تطويرها لدى املستفيدين واملستفيدات.

وتجدر اإلشارة إلى كون كل سؤال من األسئلة األربعة هذه يمكن تدقيقها وتخصيصها من خالل
أسئلة أخرى متعددة .وعلى سبيل املثال ،فإن السؤال الثالث الذي ينصب على مستوى الكيف،
سواء أتعلق األمر بالتدريس أم بالتكوين ،يمكن ترجمته إلى أسئلة أخرى من بينها:
 كيف أرتب املضامين الواردة في درس من الدروس ؟
ويعني هذا أن يتهم املنشط(ة) بترتيب مضامين درسه مبتدئا باملضامين األسهل تلقينا
وتحصيال مع مراعاة األولوية واألسبقية على مستوى األهداف ،ذلك أن تحصيل
11
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مضمون أو تحقيق هدف معين يتطلب ،عند املتعلمين أو املتكونين ،تحصيل وتحقيق
مجموعة من املضامين واألهداف املعروفة ،والتي يشار إليها بمفهوم املستلزمات
التعلمية ).(Prérequis d’apprentissage
 ما طبيعة املداخالت واملقاربات التي يجب اعتمادها أثناء القيام بنوع من التدريس
أو التكوين ؟
بمعنى آخر يتساءل املنشط(ة) عن طرق ومناهج التدريس والتواصل التي سيعتمد عليها
أثناء الدرس .وال بد هنا من تطابق وتوافق الطرق واملناهج باملضامين واألهداف.
 ما الوسائل والتقنيات التي سأبني عليها مداخالتي التربوية ؟
بعبارة أخرى يفكر املنشط(ة) في تحديد وسائل اإليضاح والتمارين املالئمة لكل
مضمون من مضامين الدرس ،وكذا تلك املنسجمة مع الطرق واملناهج التي اعتمد عليها
في التلقين.
 ما التقويم املناسب للمستفيد(ة) /املتعلم(ة)؟
يتساءل املنشط(ة) ،في هذا الصدد ،عن أنواع التمارين واالختبارات التي تساعده على
إصدار حكم موضوعي سليم بخصوص مستوى تحصيل املستفيدين واملستفيدات
وبخصوص الصعوبات التي يواجهونها عند كل مرحلة من مراحل الدرس .ويتجلى أن
األمر هنا يتعلق بمعرفة مستوى التحصيل والصعوبات التي يواجهها كل منهم في كل
مرحلة من مراحل الدرس وذلك قبل التفكير والشروع في التقويم النهائي والشامل
لحصيلة الدرس كوحدة تعليمية تعلمية.
يتضح لنا أن املمارسة الديداكتيكية ممارسة جد معقدة تحتاج من أجل
التحكم فيها إلى العمل الدؤوب والدقيق املحكم ،كما أنها تتطلب التسلح
بمعارف متنوعة ومهارات وتقنيات خاصة منها ما هو خاص بالحقل
التخصص ي للمادة ،ومنها ما هو خاص بمجاالت علوم التربية املتعددة
واملتجانسة ،ومنها ما ينحصر في مجال الديداكتيك كفرع من فروع علوم
التربية.
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منهجية تدريس القراءة ملستفيدي ومستفيدات محو األمية

تعتبر القراءة مهارة أساسية تساعد املستفيد(ة) على فك الرموز املرسومة ،وتحويلها إلى
ملفوظات ومعان قابلة للفهم واإلدراك ،كما تعد وسيلة ناجعة تمكنه من ولوج عالم
املعرفة واالستيعاب ،واكتساب الرصيد اللغوي املالئم للتواصل والتعبير ،واملهارات
الالزمة لتشكيل الفكر ،وبناء املواقف ،وتكوين االتجاهات ،وتربية الذوق والوجدان.
ملاذا تعلم القراءة ؟
يسعى نشاط القراءة إلى تحقيق ما يأتي:
 تمكين املستفيد(ة) من قراءة املكتوب قراءة خطية تتدرج من مرحلة التهجي إلى القراءة التلفظيةالسليمة والتلقائية.
 إقداره على التمييز بين الصوت والحرف ،وبين الحركات واملدود.. إكسابه القدرة على الفهم والتلقي عن طريق السماع أو البصر. التدرج به إلى فك عناصر امللفوظ ،وتحديد أجزائه. مساعدته على تجاوز صعوبات القراءة التي تعترضه في حياته. إقداره على االستماع ملا يقرأه غيره قراءة جهرية. إكسابه القدرة على القراءة الجهرية ،املتمثلة في سالمة النطق ،وحسن التلفظ  ،وضبط الحركات،وتمثيل املعنى.
 إثراء رصيده املعجمي بمجموعة من األلفاظ والتراكيب واألساليب اللغوية التي ترد في ثنايا نصوصالقراءة.
 جعله قادرا على القراءة الصامتة ،والقراءة الجهرية املتسمة بجودة األداء ،وسالمة النطق. تدريبه على احترام عالمات الترقيم ،وتلوين الصوت تبعا ألساليب املقروء ،مع فهم هذا املقروءوإدراكه.
 مساعدته على تعلم باقي مكونات وحدة اللغة العربية. تعزيز صلته بكتاب هللا وسنة نبيه وبالتراث الذي خلفه األجداد. -ترقية مواقفه الوجدانية من خالل ما تعج به النصوص من قيم نبيلة وأفكار سامية.
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كيف أدرس القراءة في املراحل األولى؟

املالحظة

انطل ق ققق ف ق ققي بداي ق ققة الحص ق ققة م ق ققن الكلم ق ققة أو العب ق ققارة أو الجمل ق ققة القرائي ق ققة الن ق ققواة ،وادع املس ق ققتفيدين
واملستفيدات إلى مالحظتها ،ثم اقرأها عليهم قراءة جهرية متأنية تراعي فيها مخارج الحقروف ،وتركقز
على إبراز الحرف موضوع الدرس عن طريق النبر والتنغيم ،وبعد ذلك كلفهم بمحاكاة قراءتك ،ثم
اطرح عليهم أسئلة تتعلق بمعنى ما تمت قراءته ،وتدرج بهم إلى مالحظة القتلفظ بقالحرف املسقتهدف
في وضعيات مختلفة داخل الجملة ،وذلك تبعا للتدرج اآلتي :
 مالحظة الحرف داخل الجملة ( مالحظة كلية ). مالحظة الحرف داخل كلمة أو كلمتين في الجملة ( مالحظة كلية ). -مالحظة الحرف معزوال في أشكاله املختلفة ( مالحظة تجزيئية ).

التلفظ
بالحرف

س ققاعد املس ققتفيدين واملس ققتفيدات عل ققى ال ققتلفظ ب ققالحرف من ققدمجا ف ققي كلم ققات ،ث ققم منع ققزال عنه ققا ،م ققع
ا
ك
التركيز مقا أمكقن علقى نطققه بالحركقات القثالث  :الفتحقة " ق " ،والضقمة " ق " ،والكسقرة " قمل ق " ،أو باملقدود
أو بالتضعيف والتنوين والتسكين.
ح ققاول أن تت ققدرج ف ققي ه ققذه املرحل ققة بحس ققب ق ققدرات املس ققتفيدين واملس ققتفيدات االس ققتيعابية ،وك ققرر
العمليات كلما استوجب األمر ذلك.
درب املس ققتفيدين واملس ققتفيدات عل ققى ض ققبط مخ ققارج األص ققوات م ققن خ ققالل تعوي ققدهم عل ققى ال ققتلفظ
بالحرف ساكنا ،أو مسبوقا بهمزة مكسورة.
لكي تحقق الهدف املتوخى من هذه املرحلة استعن بمجموعة من األنشطة والتمارين التي تجعل
املستفيدين واملستفيدات يميزون الحرف تمييزا بصريا وسمعيا ،وذلك مثل:
 إحصاء عدد املرات التي تواتر فيها الحرف املستهدف في جملة أو عبارة محددة. تعيين الحرف عند سماعه في الكلمة أو العبارة أو الجملة. -الربط بين الحرف وبين الصور عند سماع النطق به.

تمييز
الحرف

 -استحضار كلمات تتضمن الحرف ،وتمييزه داخلها بالضغط عليه.

توظيف
الحرف

اعرض على املستفيدين واملستفيدات بالتتابع مجموعة من الصور ،وتدرج بهم إلى التركيب بين
مجموعة من الحروف إلنتاج كلمات تناسب تلك الصور ،أو قدم لهم الحرف املستهدف ،وادعهم
إلى التلفظ به بحسب الحركات أو املدود املحددة.
استثمر في هذه املرحلة أي تمرين أو نشاط يساعد على توظيف الحرف املتلفظ به توظيفا سليما.

التقويم

تأكققد مققن قققدرات املسققتفيدين واملسققتفيدات مققن خققالل حملهققم علققى اسققتعمال الحققرف فققي أوضققاع
مختلفققة ،منع ققزال ،ث ققم ف ققي سققياق كلم ققات وجم ققل بحس ققب الحرك ققات واملققدود وغي ققر ذل ققك مم ققا ييس ققر
عملية التلفظ والنطق.
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كيف أدرس القراءة في املراحل املتقدمة؟
مه ققد لدرس ققك بم ققا يثي ققر االنتب ققاه ،ويحف ققز عل ققى متابع ققة ال ققدرس ،ويش ققوق إلي ققه ،وذل ققك م ققن
قبيل ما يأتي:

التمهيد

 مالحظق ققة العنق ققوان وتحديق ققد داللتق ققه ،أو مالحظق ققة مشق ققير آخق ققر يتعلق ققق بموضق ققوعالنص سواء أكان في بدايته أم في نهايته( ..جملة ،فقرة ،كلمات مفاتيح)..
 تحديققد مكونققات الصققورة املصققاحبة للققنص ،أو مققا تعبققر عنققه فققي عالقققة بققالعنوانأو بموضوع النص..
 التوصل إلى تصور ملوضوع النص في شكل فرضية يتم تمحيصها في مرحلةموالية.
اسق ققتثمر مق ققا ت ق قراه مناسق ققبا لتقق ققديم موضق ققوع الق ققدرس وتهيي ق ق املسق ققتفيدين واملسق ققتفيدات
للقق قراءة وتقب ققل الجديق ققد كاستحض ققار معلومق ققات تتعل ققق ب ققدرس سق ققابق ،أو اإلحال ققة علق ققى
الواقع واملحيط ،أو القربط بمناسقبة أو بواقعقة معينقة ،أو استحضقار خبقراتهم وتجقاربهم
الشخصية..
الق ـراءة الســماعية  :نبققه املسققتفيدين واملس ققتفيدات إلققى إغ ققالق كتققبهم واإلصققغاء إلققى م ققا
س ققتقرأه عل ققيهم إص ققغاء تام ققا ومركق قزا ،ث ققم وج ققه إل ققيهم بعق ق األس ققئلة للتأك ققد م ققن م ققدى
انتباههم وقدرتهم على االلتقاط واإلدراك بالسمع (مرحلة اإلدراك السمعي ).
الق ـراءة البصــرية  :أعققد ق قراءة الققنص علققيهم ق قراءة نموذجيققة أخققرى ،واطلققب مققنهم هققذه
املرة أن يفتحوا كتبهم ،وأن يتابعوا فيها ( .مرحلة اإلدراك السمعي والبصري ).

القراءة
النموذجية احققرص علققى أن تكققون قراءتققك للققنص ق قراءة نموذجيققة تراعققي مخققارج الحققروف ،وتحت ققرم
عالمات الترقيم ،وقواعد الوقف ،وتتقيد بمبادئ النبر والتنغيم وإبراز املعنى.
والفردية
 كلققف املسققتفيدين واملسققتفيدات بالتنققاوب علققى ققراءة فق قرات أو جمققل مققن الققنص،ودربهققم علققى التقيققد بمبققادئ الققراءة مققن سققالمة التعبيققر ،وقواعققد النطققق الفصققيح،
واحت قرام عالم ققات الت ققرقيم ،م ققع الح ققرص عل ققى الجان ققب التلفظ ققي ،وال تت ققردد بتات ققا ف ققي
تقققويم ق قراءاتهم وترشققيدها ،أو اطلققب ذلققك مققن بعضققهم كققي تتققيح الفرصققة لتبققادل
املالحظ ققات فيم ققا بي ققنهم دون إخ ققالل ب ققالجو الع ققام لس ققير ال ققدرس ،ودون ال ققدخول ف ققي
صراعات ال فائدة منها ،واهتم أكثر باملتعثرين منهم.
 اسققتدرج املسققتفيدين واملسققتفيدات ،أثنققاء تنققاوبهم علققى الق قراءة الفرديققة لجمققل أوسطور من النص ،إلى فهم النص ،والكشف عن معانيه وبؤره .
فهم النص
 سق ققاعدهم علق ققى شق ققرح الكلمق ققات الصق ققعبة شق ققرحا سق ققياقيا ،وكلفهق ققم باسق ققتعمالها فق ققيتراكيب وظيفية تجلي مدى استيعابهم لها ،ومدى قدرتهم على توظيفها..
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استثمار
التمارين
اللغوية

 وجههم بواسطة حوار إلى اإلجابة عن األسئلة املطروحة. نققوع أسققئلتك ،واألنشققطة املصققاحبة ملرحلققة الفهققم كالكشققف عققن املعنققى ال ققحيحلكلمة أو عبارة ،أو اكتشقاف القدخيل ،أو جقرد الشخصقيات أو العناصقر البقارزة فقي
النص ،أو تحديد مدى صحة أو خطإ األجوبة املقدمة ،إلخ..
 اخ ققتم ه ققذه املرحل ققة بوض ققع ملخ ققص مرك ققز ملض ققمون ال ققنص ،أو درب املس ققتفيدينواملسققتفيدات علققى ذلققك مققن خققالل اقتقراح ملخققص تتخللققه فراغققات ،وكلفهققم بمل هققا
بما يناسب من النص.
 اسققتدرجهم إلققى مناقشققة الققنص وإبققداء آرا هققم ومققواقفهم فققي األفكققار أو القضققية أوالظاهرة املطروحة لكن دون تطويل وإسهاب.
 استثمر النص املدروس بما يساعد على إثراء الرصيد اللغوي للمستفيدينواملستفيدات ،وتمرير املفاهيم والقيم املستهدفة.
 استثمر النص كذلك في التدرب على بع األساليب اللغوية املتعلقةبالصرف والتحويل ،أو بالتركيب..
 استعن بالتمارين البنيوية لتعليم املستفيدين واملستفيدات بنيات اللغة،والنسق التركيبي الذي تقوم عليه الجملة ،ومن أمثلة ذلك:
 تمارين االستبدال  :استبدال عناصر لغوية بأخرى غيرها.
 تمارين التحويل  :تحويل بنيات وتراكيب معينة.
قوم جهود املستفيدين واملستفيدات وإنجازاتهم من خال ل ترصد قدرتهم على ما يأتي:



التقويم
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قراءة النص قراءة معبرة وسليمة وفق املواصفات املطلوبة.
التلفظ السليم بالحروف والكلمات والجمل.
مالحظة العناصر البارزة في الصورة أو تحديد داللة العنوان ،وتحديد
العالقة املباشرة بموضوع النص.
استثمار املقروء على مستويات الفهم واملناقشة.
اكتساب رصيد معجمي وترويجه.
تمرير املفاهيم والقيم املستهدفة.
األساليب اللغوية املتعلقة بالصرف أو التركيب أو التحويل.
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منهجية تدريس الكتابة ملستفيدي ومستفيدات محو األمية

الكتابة هي الطريقة التي تمكن من تحويل املنطوق واملقروء إلى رموز قابلة للقراءة واإلدراك.
ويعتبر الخط وسيلة لرسم الحروف ،وتجسيدا ماديا للكتابة.

ملاذا تعلم الكتابة ؟
 تعريف املستفيد(ة) برموز الكتابة بالعربية.
 إقداره على تمييز أشكال الحروف رسما ونطقا.
 تمكينه من كتابة حروف وكلمات وجمل بخط عربي يستوفي خصائص الكتابة ال حيحة.
 تدريبه على التقاط الحروف أو الكلمات أو الجمل ،وكتابتها كتابة سليمة.
كيف أدرس الكتابة ؟ (الخط واإلمالء)

املالحظة

استحض ققر الكلم ققة أو العب ققارة أو الجمل ققة موض ققوع درس الق قراءة ،وادع املس ققتفيدين
واملستفيدات إلى تمييز الحرف والتلفظ بقه ،ثقم تقدرج بهقم إلقى مالحظقة كيفيقة رسقمه
في وضعيات مختلفة ،وذلك تبعا للتدرج السابق:
 مالحظة رسم الحرف داخل الجملة ( مالحظة كلية ). مالحظة رسم الحرف داخل كلمة أو كلمتين في الجملة ( مالحظة كلية ). -مالحظة رسم الحرف معزوال في أشكاله املختلفة ( مالحظة تجزيئية ).

دع املسققتفيدين واملسققتفيدات عبققر الحققوار إلققى مالحظققة الحرفققة مالحظققة بصققرية،
وذلك كي يترسخ رسمه في أذهانهم.
اس ققتدرجهم إل ققى رس ققم الح ققرف ف ققي أوض ققاع مختلف ققة ،وبحس ققب الحرك ققات وامل ققدود،
التدرب
وراقققب عملهققم عققن كثققب ،واحققرص مققا أمكققن علققى ت ققحيح مققا يعتققور إنجققازهم مققن
على كتابة
أغققالط وهف ققوات ،س ققواء تعلقققت باإلمسققاك ب ققالقلم ،أو بققاحترام الحي ققز ،أو ب ج ققم
الحرف
الحروف.
سققاعد املسققتفيدين واملسققتفيدات مققن خققالل القيققام بحركققات باألصققبع تجلققي رسققم
الحرف ،ومكان االنطالق ألجل كتابته ،ووضع الحركة املناسبة له.
النقل دون على السبورة كلمات أو جمال ،وكلف املسقتفيدين واملسقتفيدات بنقلهقا نققال
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سليما مع مراعاة املعايير اآلتية:
 احترام الفضاء الكتابي. القابلية للقراءة. السالمة من األخطاء. االسترسال والتسلسل.أم ق ملل عل ققى املس ققتفيدين واملس ققتفيدات كلم ققات تتض ققمن الح ققرف أو الح ققروف
موض ققوع النش ققاط ،أو اقتص ققر أحيان ققا عل ققى ح ققروف بعينه ققا ،وادعه ققم ف ققي ك ققال
الحالين إلى تدوين ذلك على األلواح.
راقب ما يعرض عليك ،وصححه.
اقتققرح علققيهم تمققارين متنوعققة تسققتهدف تققدريبهم علققى الخققط واإلمققالء وذلققك
من قبيل ما يأتي:
 ملء فراغات محددة بالحروف املناسبة. الوصل بين قائمتين من الحروف.وينبغق ق ققي خق ق ققالل هق ق ققذه األنشق ق ققطة مراقبق ق ققة أعمق ق ققال املسق ق ققتفيدين واملسق ق ققتفيدات،
والتدخل ملعالجة مواطن النقص لديهم ،ودعمهم.

اإلمالء

التقويم
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يتعين عليك أن تراعي في تقويم إنجازات املستفيدين واملستفيدات مدى قدرتهم
على االلتزام بالتوجيهات املقدمة بشأن كتابة الحرف أو الجملة ،وتتحدد في:
االلتزام الفعلي بالفضاء الكتابي  -االلتزام بالسطور  -نقل حركة اليد  -املرونة
والتناسق بين سلسلة من الحروف  -فضال عن االلتزام بالتمييز بين الحروف
كتابة ونطقا  -نقل الحرف أو الكلمة أو الجملة نقال صحيحا  -عدم الوقوع في
الخطإ عند اإلمالء..
حاول أن تسهم في تثبيت مكتسبات املستفيدين واملستفيدات عن طريق تمارين
قرائية وكتابية تثير قابلياتهم وتشجع املتعثرين منهم على التلفظ والقراءة
والكتابة..

منهجية تدريس التعبير والتواصل ملستفيدي ومستفيدات محو األمية
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يعد نشاط التعبير والتواصل نشاطا محوريا في منهاج التكوين األساس ي ومحو
األمية ،ومنتهى األنشطة ومقصدها ،ووسيلة ناجعة الستكناه اآلليات اللغوية،
وإثراء الرصيد اللغوي وإغنائه ،واكتساب كفايات التواصل والتداول ،ومجاال
خصبا لتعلم مختلف القيم واملفاهيم املستهدفة؛ وذلك انطالقا من وضعيات
تواصلية مستمدة من املواقف االجتماعية الحية ونحوها.
ملاذا أدرس التعبير والتواصل ؟
اسع من خالل نشاط التعبير والتواصل إلى تحقيق ما يأتي :
 اجعل املستفيد(ة) يستحضر تجربته الشخصية ،ويوظفها تبعا للحاالت واملواقف املحددة
للوضعية التواصلية.
 مكنه من الحوار واملناقشة ،وإبداء الرأي ،واتخاذ القرار ،والتعبير عن مواقفه وقناعاته.
ا
 أث ملر رصيده اللغوي بمعجم متنوع ،وتراكيب وظيفية ،وأساليب التخاطب املختلفة.
 أقدره على التواصل والتعبير بلغته العربية في سياق وضعيات مختلفة ومتنوعة.
 أكسبه القدرة على الفعل واإلنجاز ،من خالل دراسة حاالت ،أو حل وضعية مشكلة ،أو
محاكاة أدوار مقترحة بحسب سياقات مقدمة.
 ساعده على إنشاء خطاب يحقق غرضا من أغراض التواصل املحددة.
ما املحتويات التي أقدمها ؟
يتدرج محتوى النشاط بحسب الوحدات الدراسية ،ويشتمل على مفاهيم وقيم تتصل
بمجاالت التربية املدنية والخدمات واألعمال ،والحقوق ،وقضايا الصحة اإلنجابية
والتغذية ،والسكان والبيئة.
ما اآلليات التي أعتمدها ؟
أتبنى النموذج التفاعلي الذي يتأسس على ما يأتي:
 التحسيس :اجعل املستفيد(ة) يتواصل مع موضوع معين انطالقا من تمثالته وخبراته
السابقة ،فيتفاعل معه بفضل ما يمتلكه من معارف وقدرات ومهارات.
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 االكتساب :تدرج باملستفيد(ة) ليتفاعل مع موضوع املعرفة أو الوضعية املقدمة وفق
خطة محددة أو تقنية من تقنيات التنشيط؛ وذلك بهدف إكسابه املهارة ملستهدفة،
وتعويده على حل املشكالت ،واتخاذ القرارات ،وإبداء الرأي..
 اإلنتاج :ساعد املستفيد(ة) في نهاية املطاف إلى إنتاج خطاب عن وضعية أو حالة ما،
موظفا ما اكتسبه في األنشطة السابقة.
كيف أدرس التعبير واإلنشاء؟

التمهيد

مه ققد لدرس ققك منطلق ققا م ققن الص ققورة أو الص ققور املدرج ققة ف ققي كت ققاب "القرائي ققة م ققن أج ققل
التمكققين" ،أو مققن سققند بصققري ،أو ملصققق ونحققوه ،أو مستحضقرا موضققوع درس الققراءة
إذا كق ق ققان لق ق ققه اتصق ق ققال بالنشق ق ققاط .ويمكنق ق ققك فق ق ققي حق ق ققاالت أخق ق ققرى أن تحيق ق ققل املسق ق ققتفيدين
واملس ققتفيدات عل ققى مح ققيطهم املع ققيص وتج ققاربهم الشخص ققية وخبق قراتهم ف ققي املج ققال .وف ققي
جمي ق ققع ه ق ققذه الح ق ققاالت اح ق ققرص عل ق ققى اس ق ققتدراجهم إل ق ققى استحض ق ققار القض ق ققية أو املش ق ققكل
املطروح ،أو الوضعية التواصلية املعروضة ،حيث يتعين عليك أن تطرح علقيهم أسقئلة
دقيقققة تتصققل اتصققاال مباش قرا بموضققوع النشققاط ،وتحفققز علققى املناقشققة والحققوار دون
إطالققة أو إسققهاب مققا دامققت الغايققة مققن التمهيققد هققي إثققارة االنتبققاه والتشققويق إلققى موضققوع
الدرس..

املالحظة

اسق ققتدرج املسق ققتفيدين واملسق ققتفيدات منق ققذ البدايق ققة إلق ققى مالحظق ققة الحالق ققة أو املشق ققكلة أو
القض ققية موض ققوع النش ققاط ع ققن طري ققق ط ققرح أس ققئلة ف ققي متن ققاولهم تنص ققب أساس ققا عل ققى
الجوانققب األثيققرة باالهتمققام ،واملسققاعدة علققى املناقشققة والحققوار ،واملتصققلة بالنشققاط أو
باملهارة قيد الدرس.

فققي حالققة تققوافر نققص معققين احققرص علققى دعققوة املسققتفيدين واملسققتفيدات إلققى االسققتماع
إليه ،ثم اطرح عليهم أسئلة تستهدف الجوانب اآلتية:
 مق ققدى إدراكهق ققم السق ققمعي ملق ققا ورد فق ققي الق ققنص مق ققن أفكق ققار أو أحق ققداث أو عناصق ققرمعينة..
تسميع النص
 شرح بع الكلمات أو التعابير املستعصية على األذهان. ترويج املعجم الوظيفي الوارد في النص اعتمادا على أسئلة مساعدة. -التركيز على بع الظواهر االجتماعية أو القيم واملواقف اإلنسانية البارزة.
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التحاور
والتواصل

اف ق ققتح ب ق ققاب الح ق ققوار م ق ققع املس ق ققتفيدين واملس ق ققتفيدات  ،مس ق ققتدرجا إي ق ققاهم إل ق ققى اس ق ققتثمار
مكتسق ققباتهم السق ققابقة ،واسق ققتغالل خب ق قراتهم الشخصق ققية ،واستحضق ققار معق ققارفهم حق ققول
املوضوع  ،والتعبير عن آرا هم وتمثالتهم.
 وظ ققف ف ققي ه ققذه املرحل ققة أي أس ققلوب م ققن األس ققاليب املس ققاعدة عل ققى املحادث ققةوالتحاور ،وذلك من قبيل ما يأتي:
 oادع املس ق ققتفيدين واملس ق ققتفيدات إل ق ققى تش ق ققخيص أدوار ،واب ق ققدأ معه ق ققم ب ق ققاألدوار
الفردية ،ثم تدرج بهم إلى لعب أدوار ثنائية ،ثقم انتققل بهقم مقن األدوار الفرديقة
والثنائية إلى األدوار املتعددة ،ومن املشاهد البسيطة إلى املشاهد املركبة.
 oادفعهم إلى دراسة حاالت من الواقع .
 oاسق ققتثر أفكق ققارهم حق ققول نقطق ققة محق ققددة ،و ق ققجعهم علق ققى املشق ققاركة( .العصق ققف
الذهني).
 oاقترح عليهم مشكلة ،وادعهم إلى مناقشتها وحلها ،واتخاذ قرارات بشأنها.
 oكلفه ققم بمه ققام مفتوح ققة بش ققكل ف ققردي أو جم ققاعي ،وات ققرك له ققم الحري ققة الختي ققار
مشروع خص ي مرتبط بمحور معين.

س ق ققاعد املس ق ققتفيدين واملس ق ققتفيدات عل ق ققى اتخ ق ققاذ الق ق قرار املناس ق ققب ف ق ققي ض ق ققوء خص ق ققائص
اتخاذ القرار محققيطهم ،وتجققاربهم ،والتمققثالت التققي تكونققت لققديهم ،أو عرفققت تغي قرا ملحوظققا فققي سققياق
ذلك.
كيف أقوم النشاط ؟
قوم أعمال املستفيدين واملستفيدات والجهود التي يبذلونها مركزا على املعايير اآلتية:
 قدرتهم على الحوار والحديث.
 قدرتهم على التعبير عن الفكرة أو املوقف املعروض بكل حرية.
 سالمة تعبيرهم الشفهي أو الكتابي من األغالط املتنوعة.
 قدرتهم على استحضار املعجم والتراكيب واألساليب التي تم ترويجها.
 ق ق ققدرتهم عل ق ققى اس ق ققتعمال األس ق ققاليب والكلم ق ققات والص ق ققي التعبيري ق ققة ذات الص ق ققلة بالرص ق ققيد
املستهدف استعماال سليما.
 مدى تمكنهم من صياغة الخطاب أو ملء وصل أو نحو ذلك.
 قدرتهم على محاكاة األدوار املزمع تشخيصها.
 سالمة قراراتهم املتخذة ،ومدى تنفيذهم للمها أو املشاريع املقترحة.
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منهجية تدريس القرآن وأحكام الدين ملستفيدي ومستفيدات محو األمية

يسعى هذا املكون إلى تحقيق األهداف اآلتية:
مساعدة املستفيد(ة) على قراءة بعض السور القرآنية قراءة صحيحة.
تدريبه على حفظ بعض السور القرآنية القصيرة.
إقداره على فهم وشرح مضامين اآليات الكريمة.
دعم محاور متعلقة بالقيم في البرنامج.
تحسين أداء الواجبات الدينية.
اكتشاف أنواع من املعامالت الدينية ،وإدراك أهميتها.
اتخاذ مواقف إيجابية تجاه املحيط االجتماعي والطبيعي..
تحسين السلوك االجتماعي في مختلف أبعاده.










منهجية تدريس القرآن الكريم:

التمهيد

 ققخص مكتسققبات املسققتفيدين واملسققتفيدات السققابقة حققول السققورة أو اآليققات املزمققع تناولهققاعققن طريققق أسققئلة بسققيطة تمكققن مققن أخققذ فكققرة حققول املوضققوع ،وتصققور معققالم الخطققة الت ققي
يتعين اتباعها.
 مه ققد لدرس ققك بم ققا يثي ققر االنتب ققاه ،ويحف ققز عل ققى متابع ققة ال ققدرس ،ويش ققوق إلي ققه ،وذل ققك مث ققل س ققرداألحداث البارزة املحددة ألسباب النزول ،أو تحديد موقع السقورة فقي الققرآن الكقريم ،أو إبقراز
فضلها ونوعها ،أو استعراض مضمونها العام..

التسميع

 اققرإ السققورة أو اآليققات ققراءة متأنيققة تراعققي قواعققد الققتالوة ال ققحيحة ،وأصققول األداء الجيققد،والسقالمة مقن أي لحققن أو ت قحيف ،وادع املسقتفيدين واملسققتفيدات إلقى اإلصقغاء إلققى مقا تتلققوه
عليهم إصغاء تاما ومركزا ،واحرص على تهيي األجواء املالئمة لذلك.
 -ال تتردد في تقديم السورة أو اآليات مجودة ،أو عن طريق شريط تسجيل بصوت أحد القراء.

التالوة

 أعد قراءة السورة أو اآليقات آيقة آيقة ،وادع املسقتفيدين واملسقتفيدات إلقى الترديقد معقك بشقكلجماعي ثم بشكل فردي.
 اح ققرص عل ققى مالحظ ققة وتتب ققع ق قراءات املس ققتفيدين واملس ققتفيدات وف ققق القواع ققد املتف ققق عليه ققا،وتدخل كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

الشرح

 س ققاعد املس ققتفيدين واملس ققتفيدات عل ققى ش ققرح الكلم ققات الص ققعبة ش ققرحا دقيق ققا ،معتم ققدا عل ققىاملراجع املتخصصة ،وتأكد من مدى استيعابهم لها..
 وجههققم بواسققطة حققوار إلققى اإلجابققة عققن األسققئلة املطروحققة التققي تتققوخى توضققيح معققاني اآلي ققاتبشكل مبسط قريب من مداركهم.

22

الوكالة الوطنية ملحاربة األمية .منهاج محو األمية .عدة تكوين املنشطين واملنشطات.
املصوغة  :7املنهج الديداكتيكي :منهجية القراءة والكتابة والحساب والتعبير والقرآن الكريم

 تققدرج باملسققتفيدين واملسققتفيدات إلققى اسققتخالص املغققزى أو املعنققى اإلجمققالي للسققورة أو اآليققات،ا
وج ملل لهم األحكام والقيم الثاوية فيها لكن دون تعمق أو تطويل.

املغزى
التحفيظ

 س ققاعد املس ققتفيدين واملس ققتفيدات عل ققى حف ققظ الس ققورة أو اآلي ققات؛ وذل ققك ع ققن طري ققق التردي ققدالجماعي والفردي.

التقويم

 قققوم جهققود املسققتفيدين واملسققتفيدات مققن خققالل ترصققد قققدرتهم علققى سققالمة النطققق ،واحت قرامعالمات الوقف ،واستظهار اآليات أو السور القرآنية ،واستعراض املغزى أو بع الشروح.

تدريس أحكام الدين:
اسع من خالل هذا املكون إلى تحقيق األهداف اآلتية:
منهجية تدريس أحكام الدين:

التمهيد

 خص مكتسبات املستفيدين واملستفيدات السابقة حول املوضقوع املزمقع تناولقه عقن طريققأسئلة متنوعة.
 مهقد لدرسقك بمقا يثيقر القذهن ،ويشقد انتبقاه املسقتفيدين واملسقتفيدات ،ويحفقزهم علقى متابعققةالققدرس ،وذلققك مققن خققالل التعريققف بموضققوعه ،وبأهميتققه فققي الحيققاة ،وحققاول أن يققتم ذلققك فققي
صيغة مشكلة.

التسميع

 اقرإ الشاهد أو الشواهد قراءة متأنية سليمة تراعي قواعد القراءة ال حيحة ،وأصول األداءالجيد ،وادع املستفيدين واملستفيدات إلى اإلصغاء إلى ما تقرأه عليهم إصغاء تاما ومركزا.

الشرح

 استدرج املستفيدين واملستفيدات إلقى شقرح الكلمقات الصقعبة واملفقاهيم شقرحا دقيققا ،وتأكقدمن مدى استيعابهم لها..

الفهم
واملناقشة

 وجققه املسققتفيدين واملسققتفيدات بواسققطة حققوار إلققى اإلجابققة عققن األسققئلة املطروحققة التققي تققرومالفهققم ،وتققدرج بهققم إلققى اسققتخالص الفكققرة العامققة األساسققية التققي يتمحققور حولهققا الشققاهد ،ثققم
افقتح بققاب الحقوار واملناقشققة لتعميقق الفهققم ،وإلتاحقة الفرصققة للجميقع قصققد املشقاركة وإبققداء
الرأي.

املغزى
التقويم
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 تدرج باملستفيدين واملستفيدات إلى استخالص املغزى أو املعنقى اإلجمقالي مقن الشقواهد ،وج ملقللهم األحكام والقيم بما يدعم املوضوع ،وعزز ذلك بما تأتى لك من شواهد قرآنية أو حديثية.
ركز في تقويمك لجهود املستفيدين واملستفيدات على مدى تمثلهم للموضوع ،وإدراكهم للمفاهيم،
واستخالص األحكام ،وترصد املغزى أو القيم ،فضال عن استظهار بع

الشواهد..
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منهجية تدريس الحساب ملستفيدي ومستفيدات محو األمية

يشمل الحساب دراسة األعداد الصحيحة والكسور واألعداد العشرية وعمليات الجمع
والطرح والضرب والقسمة .وهو بمثابة األساس ألنواع الرياضيات األخرى حيث يقدم
املهارات األساسية مثل العد وتجميع األشياء والقياس ومقارنة الكميات.
ويستهدف هذا النشاط في برنامج محو األمية التدرب على القيام بالعمليات الحسابية،
واكتساب املهارات الالزمة إلدراك منطقها ومبادئها املجردة.
يسعى نشاط الحساب إلى تحقيق ما يأتي :
 تعليم املستفيد(ة) استخدام األعداد الطبيعية قراءة وكتابة.
 تدريبه على إنجاز عمليات حسابية  :كالجمع ،والطرح ،والضرب ،والقسمة.
 إقداره على تحويل خبراته املكتسبة في مجال الحياة إلى عمليات رياضية مجردة.
 تمكينه من تطبيق الحساب في نطاق األعمال التي يقوم بها ،كحساب امليزانية وغيرها.
 تدريبه على تمييز األشكال الهندسية..
يتعرف املستفيدون واملستفيدات في هذا النشاط املحاور اآلتية:







الوحدات ،والعشرات ،واآلالف.
عمليات الجمع ،والطرح ،والضرب ،والقسمة ،واألعداد العشرية والعمليات األربع...
الساعات والدقائق والقياسات...
األعداد العشرية..
الرسوم الهندسية ،كاملربع واملستطيل والدائرة...
 ......إلخ

يدرس نشاط الحساب وفق الخطوات املنهجية اآلتية :

التمهيد

مهد لدرسك بما تراه مناسبا للمحور قيد الدرس ،كتشخيص خبرات املستفيدين
واملستفيدات السابقة وتعرف مكتسباتهم ،أو عرض املوضوع في شكل حالة أو وضعية
مسألة تستدعي بالضرورة إيجاد حل لها أو وضع خطة ملعالجتها ،أو استثمار صويرات
أو أقراص أو غير ذلك من املعينات.
حاول ما أمكن أن تشد انتباه املستفيدين واملستفيدات ،وأن تبرز لهم أهمية املحور
وقيمته الوظيفية..
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استدرج املستفيدين واملستفيدات ،عن طريق الحوار املوجه ،إلى مالحظة مثال له
اتصال مباشر باملحور املدروس ،ثم قم بتحليله ،واستخراج املبادئ الرياضية من
خالله.
املالحظة

قدم أمثلة أخرى لدعم مدركات املستفيد(ة) ،وتحر الدقة في اختيارها ،وفي تحليلها،
وفي استخالص املبادئ والقواعد القابلة للتعميم.
استعمل املعينات البصرية كلما توافرت لديك ،واستثمر السبورة استثمارا تربويا
مناسبا.
قق ق ققدم للمس ق ققتفيدين واملس ق ققتفيدات أنش ق ققطة أو تمق ق ققارين مناس ق ققبة للت ق ققدرب عل ق ققى إج ق ق قراء
التطبيقققات الضققرورية علققى املبققادئ والقواعققد املستخلصققة ،وحققاول مققا أمكققن أن تختبققر
مداركهم ،وأن ترصد مواطن الققوة أو الضقعف فقي إنجقازاتهم مقن خقالل مراقبقة أعمقالهم
عن كثب ،والتدخل العاجل ملعالجة مواطن النقص لديهم ودعمهم.

التدرب

وينبغ ققي أن تس ققتمد األمثل ققة التطبيقي ققة م ققن التج ققارب والخبق قرات املباش ققرة للمس ققتفيدين
واملس ق ققتفيدات ،وأن تك ق ققون كثي ق ققرة ومتنوع ق ققة وش ق ققاملة( ..م ق ققلء الف ق قرا  -الوص ق ققل بخ ق ققط -
اكتشاف العالمة أو العدد  -االختيار من متعدد )..
كل ققف املس ققتفيدين واملس ققتفيدات باس ققتعمال األل ققواح لع ققرض نت ققائجهم ،والت ققدرب عل ققى
الكتابققة ،وإنجققاز العمليققات املختلفققة ،مققن جهققة ،وتثبيققت مكتسققباتهم وتقويمهققا مققن جهققة
أخ ق قرى ،واسق ققتثمر معق ققارفهم الجديق ققدة ،واربطهق ققا باملفق ققاهيم واملعق ققارف املكتسق ققبة فق ققي حق ققل
املسائل والعمليات.
ساعد املتعثرين ،وأشركهم في النشاط ،واستعن ببع املسقتفيدين واملسقتفيدات علقى
إنجاز العملية أو املسألة أو رسم الشكل الهندس ي املطلوب على السبورة..
قوم جهود املستفيدين واملستفيدات وإنجازاتهم من خالل ترصد قدرتهم على ما يأتي:


التقويم
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استخدام األعداد الطبيعية قراءة وكتابة.
التمييز بن األعداد أو األشكال.
إدراك املفهوم ،وتوظيفه في سياقات مختلفة.
إنجاز العمليات الحسابية.
استثمار املكتسبات في املجال الحياتي.
استرجاع القواعد واملبادئ أو الخالصات املتعلقة بمحور مدروس...
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ورشات وأعمال تطبيقية
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القسم الثالث

النشاط 1

تحليل نماذج جذاذات

توجيهات :
انطلق من الفقرة اآلتية الواردة في نهاية البطاقة األولى املدرجة في القسم الثاني ،وأنجز
املطلوب في إطار الجماعة التي تنتمي إليها:
يتضح أن املمارسة الديداكتيكية ممارسة جد معقدة تحتاج من أجل التحكم فيها إلى العمل
الدؤوب والدقيق املحكم ،كما أنها تتطلب التسلح بمعارف متنوعة ومهارات وتقنيات خاصة
منها ما هو خاص بالحقل التخصص ي للمادة ،ومنها ما هو خاص بمجاالت علوم التربية
املتعددة واملتجانسة ،ومنها ما ينحصر في مجال الديداكتيك كفرع من فروع علوم التربية.
على كل مجموعة أن تنطلق من أحد دروس برنامج "القرائية من أجل التمكين" لكي تحلل ما
تستوجبه جماعة القسم اعتمادا على مفهوم من مفاهيمها.
األعمال املطلوبة من كل مجموعة:
 تقرأ كل مجموعة جذاذة أو تنطلق من نموذج من كتاب "القرائية من أجل التمكين"
لتحليله وإنتاج وضعية ديداكتكية..
 تعرض املجموعة نتائج عملها على املشاركين من أجل التقاسم واملناقشة والتطوير.
 تستخلص استنتاجات حول تنشيط جماعة القسم وحل النزاعات وتدبير الجماعة.
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تحليل نماذج من جذاذات منهجية

النشاط 2

توجيهات للمجموعة :
على كل مجموعة أن تنطلق من هذه الجذاذة التي تصف الخطوات املنهجية لتدريس القراءة والكتابة،
وأن تستحضر ما ورد في البطاقتين املنهجيتين املقترحتين سابقا ،ثم تنجز ما يأتي:
 تسمية الخطوات الخاصة بكل مكون على حدة (القراءة  -الكتابة)؛ اقتراح الكفاية املطلوب إكسابها للمستفيدين واملستفيدات؛ تحديد محتويات الدرس وتدرجها البيداغوجي املناسب؛ تحديد وضعية االنطالق (مشكل ،حالة ،وثيقة ،صورة)؛ تمييز أنشطة التعليم والتعلم ،والوسائل التي تم توظيفها؛ -تحديد إجراءات التقويم والدعم.

نموذج جذاذة في القراءة والكتابة (املراحل األولى من التعلم):
نشاط القراءة والكتابة

املوضوع  :حرف الكاف

التمهيد

 ينطلق املنشط(ة) يف درسه بتذكري املستفيدات واملستفيدين باجلملة النواة موضوع الدرس السابق:
"التعلم مهم للمواطن" ،ويطالبهم بذكر كلمات تتضمن حرف امليم سواء يف وسط الكلمة أو يف أوهلا
أو يف آخرها.

املالحظة

 يقرأ املنشط(ة) الجملة النواة موضوع درس التعبير والتواصل( :تكتب كلمات في دفترك)
قراءة متأنية يراعي فيها مخارج الحروف ،وبخاصة حرف الكاف .وال بأس هنا من أن يحدد
الذين لهم معرفة مسبقة بهذا الحرف.

والتلفظ

 يتلفظ املنشط(ة) بكل كلمة من كلمات الجملة النواة على حدة ،ويدعو املستفيدات
واملستفيدين إلى ترديدها جماعيا ثم بشكل فردي ،بحيث يقتصر على بع العناصر
فقط.
 يستدرج املنشط(ة) أفراد الجماعة إلى
مالحظة حرف الكاف املكتوب بلون أحمر
في كل كلمة ،ثم بشكل معزول تحتها.

ك

تكتب
ــكـ

كلمات

دفترك

كـــ

 يتلفظ املنشط(ة) حرف الكاف ساكنا أو مفتوحا سواء في وسط الكلمة (قكق) ،أو في أولها
(كق) ،أو في آخرها ( ا
قک) ،وفي كل مرة يردد معه املستفيدون واملستفيدات جماعيا وفرديا.
مل
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التمييز



السمعي



والبصري



يتبع املنشط(ة) الخطوات املنهجية اآلتية :
يس ققاعد أفق قراد الجماع ققة عل ققى تميي ققز ح ققرف الك ققاف س ققمعيا وبص ققريا ،في ققدعوهم إل ققى مالحظ ققة
الصور األربع أسفل الصفحة ،ثم يقرأ عليهم الكلمة الدالة على كل منها ،مركزا علقى القتلفظ
بح ققرف الك ققاف املكت ققوب بل ققون أحم ققر ،وتحدي ققد موقع ققه داخ ققل الكلم ققات (كب ققاب  -كس ققكس -
سمك).
يق ققدعو أف ق قراد الجماعق ققة إلق ققى مالحظق ققة كق ققيس الحق ققروف ،وتمييق ققز حق ققرف الكق ققاف بصق ققريا ضق ققمن
مجموعة من الحروف األخرى.
وللتأكد من قدرة مخاطبيقه علقى تمييقز حقرف الكقاف سقمعيا وبصقريا يقدعوهم املنشقط(ة) إلقى
االس ققتماع لتلفظ ققه بك ققل كلم ققة م ققن الكلمت ققين املق ققابلتين لص ققورتي البق قراد ث ققم بالكلم ققة املقابل ققة
لصققورة الكس ققكاس ،ك ققل كلم ققة عل ققى ح ققدة ،فيتلفظققون ب ققدورهم بالكلم ققة عينه ققا ،وك ققذا بح ققرف
الكاف املثبت بجانبها.

التدرب

 يس ققتدرج املنش ققط(ة) أف قراد الجماع ققة إل ققى كتاب ققة ح ققرف الك ققاف أس ققفل الص ققفحة ،وك ققذا كلم ققة
(كسكس).
 يتلفظ بحقرف الكقاف وبالكلمقة املعنيقة ،ويتتبقع أعمقالهم ،وحركقات أيقديهم ،وطريققة كتقابتهم،
ومدى احترامهم للحيز املطلوب ،وأن يتدخل للت حيح والتوجيه ،كلما دعت الضرورة.

تقومي وتعزيز

 يقوم املنشط(ة) األداء من حيث :
 oذكر ألفاظ تتضمن حرف الكاف.
 oكتابة حرف الكاف معزوال في أول الكلمة وفي آخرها وفي وسطها.
 oااللتزام بقواعد الكتابة :رسم الحرف في الحيز املخصص له  -االلتزام ب جم الحرف
وبالفضاء الكتابي  -احترام عدد األسطر  -قابلية قراءة ما كتب  -تنقل اليد ،وطريقة
اإلمساك بالقلم.

التعلم
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نموذج جذاذة في القراءة والكتابة (املراحل املتقدمة من التعلم) :
توجيهات للمجموعة :
-

-

على كل مجموعة أن تنطلق من هذه الجذاذة التي تصف الخطوات املنهجية لتدريس القراءة والكتابة
في مراحل متقدمة من الكتاب ،وأن تستحضر ما ورد في البطاقتين املنهجيتين املقترحتين سابقا ،ثم
تنجز ما يأتي:
تسمية الخطوات الخاصة بكل مكون على حدة (القراءة – الكتابة)؛
رصد أوجه االختالف واالئتالف بين النموذجين؛
تحديد محتويات الدرس وتدرجها البيداغوجي املناسب؛
تحديد وضعية االنطالق؛
تمييز أنشطة التعليم والتعلم ،والوسائل والطرق التي تم توظيفها؛
تحديد إجراءات التقويم والدعم.

نشاط القراءة والكتابة

أمارس حقوقي :صويت تعبري عن اختياري

 اهلدف :التحسيس بأمهية املشاركة يف االنتخابات
قراءة مجلة أو أكثر

كتابة حروف ومجلة انطالقا من منوذج
 األنشطة:








يفتح املنشط(ة) مع املستفيدات واملستفيدين حوارا حول الحقوق والواجبات ،ثم يتدرج بهم إلى حق مشاركة
املواطن في االنتخابات ،متر حا أو مصقوتا ،ومقا يتعلقق بقإجراءات التصقويت يقوم االنتخقاب ،ويتوصقل معهقم إلقى
أهمية تلك املشاركة في خدمة الصالح العام ،وأهمية العمل على إقناع أفراد األسر ومن يحيطون بهم بفعالية
ذلك االستحقاق.
يثير املنشط(ة) انتباه املستفيدات واملستفيدين إلى مالحظة الصور املصاحبة للحوار ،وإبراز مكوناتها ،وربط
ذلك بموضوع الدرس ،مركزا على املشهدين معا :داخل البيت وفي مكتب التصويت.
يققدعوهم إلققى إغققالق الكتققب واالسققتماع إلققى قراءتققه النموذجيققة لققنص الحققوار ،ثققم يوجققه إلققيهم سققؤاال للتأكققد مققن
قدرتهم على التقاط املعاني بالسمع ،ويتعلق األمر بترتيب مراحل التصويت.
يدعوهم بعد ذلك إلى فتح الكتب ،ثم يعيد قراءة نص الحوار ،وهم يتابعون معه.
يتوققف معهققم عنققد طريقققة إقنققاع الققزوج لزوجتققه بممارسققة حقهقا فققي االختيققار ،واإلجقراءات التققي يجققب القيققام بهققا
ملمارسة هذا الحق ،وكذا الوثائق املطلوبة تبعا ملا تردد في نص الحوار.
يستحسن أن يتدرج بهم إلى تشخيص الحوار ،فيتكلف واحد بلعب دور الصانع التقليدي ،واآلخر بتمثيل دور
الزوجة أو من نود إقناعه ،مع مراعاة السياق ،واالنفعاالت املصاحبة له..
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ينتقققل بهققم إلققى نشققاط (أققرأ) ،فينققبههم إلققى االسققتماع إليققه وهققو يققرأ بتق وقأن مققا تضققمنته البطاقققة واللوحققة قبالتهققا،
بينما هم يتابعون معه في الكتاب.
يكلققف بعضققهم بق قراءة عبققارة واحققدة أو ترديققدها بعققد ق قراءة املنشققط(ة) لهققا ،ملتزمققا بسققالمة التعبيققر ،وبمبققادئ
النط ققق الفص ققيح .ويمك ققن ،إذا أص ققبحت العب ققارات مرن ققة عل ققى األلس ققن ،أن يطل ققب م ققنهم اس ققتعمال معلوم ققاتهم
الشخصية..
يساعد املنشط(ة) املستفيدات واملستفيدين على التدرب على الخط ،فيتدرج بهم إلى كتابة الحروف (س  -ش
ا
ك
 ص  -ض  -ط  -ظ) والجملة املقترحة " :اس كأ اص ملو كت اعلى كم ارش ملحي امل افض ملل".
يستحسققن أن يتتبققع إنجققازاتهم عققن كثققب ،وأن يقققوم عملهققم ويثمنققه ،ويتققدخل للققدعم ومعالجققة مققواطن الققنقص
لديهم ،متوسال بعبارات التشجيع والتحفيز.
يتوقققف املنشققط(ة) مققع أفقراد الجماعققة وقفققة عاجلققة يراجققع معهققم خاللهققا مققا تققم اكتسققابه وترويجققه مققن رصققيد،
واستثماره كلما دعت الحاجة إليه.
ينتق ققل به ققم إل ققى النش ققاط (أت ققدرب) ،فيس ققتوقفهم ملالحظ ققة الف ققرق ب ققين (ال) الشمس ققية و(ال) القمري ققة م ققن خ ققالل
كلمتققي (الشققمس) و(القمققر) ،وانطالقققا مققن الصققورتين املعبققرتين عنهم قا ،فيميققز معهققم بققين الحققروف التققي تققدخل
عليها هذه أو تلك ،مثل :ش ،ت ،د ..بالنسبة لق(ال) الشمسية ،أو ق ،كق ،ف ،بالنسبة لق(ال) القمرية.
يقتق ققرح املنشق ققط(ة) علق ققى املسق ققتفيدات واملسق ققتفيدين أنشق ققطة تسق ققتهدف تقق ققويم قق ققدراتهم علق ققى الق ق قراءة املعبق ققرة،
واستعمال (ال) الشمسية و(ال) القمرية ،وتعداد إجراءات املشاركة فقي التصقويت ،والوثقائق املطلوبقة ،وكتابقة
عبارة أو أكثر..
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نموذج جذاذة في الحساب:
توجيهات للمجموعة :
على كل مجموعة أن تبين ،بعد االطالع على محتوى الجذاذة املقترحة ،ما يأتي ثم تتقاسم ما أعد مع باقي
الزمالء:
 الخطوات املنهجية التي تم اتباعها لتنفيذ درس الحساب؛ محتويات الدرس وتدرجها البيداغوجي املناسب؛ وضعية االنطالق؛ أنشطة التعليم والتعلم ،والوسائل والطرق التي تم توظيفها؛ إجراءات التقويم والدعم.نشاط احلساب

املوضوع  :الوحدات والعشرات

التمهيد

 يمهد املنشط(ة) لدرسه بتشخيص خبرات املستفيدات واملستفيدين السابقة ،وترصد مدى
قدرتهم على كتابة األعداد من  1إلى  11واستعمالها بحسب املطلوب ،أو في السياق املنهي.

املالحظة

 يستدرج املنشط(ة) أفراد الجماعة ،عن طريق الحوار املوجه ،إلى مالحظة الصورة ،ثم
القيام بحساب عدد الرشمات البارزة في املنديل املطرز.
 يستنتج املنشط(ة) بمعية أفراد الجماعة الوحدات التي تتألف من عدد واحد من  1إلى ،9
والعشرات التي تتكون من عددين اثنين ،ويطلب منهم تعيينها في الصورة ،أو تلفظها.
 ينبه املنشط(ة) إلى موقع الوحدات على يمين الرقم تليها العشرات في جانبها على اليسار.
 يتدرج املنشط(ة) باملستفيدات واملستفيدين إلى مالحظة األعداد املقترحة ( - 44 - 26 - 13
 ،)99 - 44وتلفظها.
 يحرص املنشط(ة) ما أمكن على تمييز الوحدات والعشرات في كل عدد على حدة ،وتلفظها.

التدريب

 يكلف املنشط(ة) أفراد الجماعة بكتابة أعداد مركبة من وحدات وعشرات .ويعمل
املنشط(ة) آنذاك على تتبع أعمالهم ،ومراقبة إنجازهم ،وتوجيهه.
 يتدرج املنشط(ة) باملستفيدات واملستفيدين إلى مالحظة كل عدد من األعداد الواقعة قبل
نقط الحذف ،وذكر العدد املوالي لكل منها ،ثم كتابتها .وإذا صادف املنشط(ة) صعوبة،
يقتصر على تمييز الوحدات والعشرات ،ويتلفظ هو بالعدد املوالي ،ويكلفهم بتحديد
عنصريه ،ثم كتابته.
 يمكن للمنشط اقتراح أعداد أخرى للتدرب ،والتوسل باأللواح لكتابتها.

تقومي

وتعزيز
التعلم
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يقوم املنشط(ة) جهود املستفيد(ة) تبعا ملا يأتي :
 تحديد الوحدات والعشرات فيما يأتي.11 - 61 – 44 – 21 :
 يراعى في تقويم النشاط مدى التمكن من التمييز بين الوحدات والعشرات.
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نموذج جذاذة في القرآن الكريم :
توجيهات للمجموعة :
على كل مجموعة أن تبين ،بعد االطالع على محتوى الجذاذة املقترحة ،ما يأتي ،ثم تتقاسم ما أعد مع باقي
الزمالء:
 الخطوات املنهجية التي تم اتباعها لتنفيذ درس في القرآن الكريم؛ محتويات الدرس وتدرجها البيداغوجي املناسب؛ وضعية االنطالق؛ أنشطة التعليم والتعلم ،والوسائل والطرق التي تم توظيفها؛ إجراءات التقويم والدعم.قرآن كريم
التمهيد

املوضوع  :سورة الفلق

 يستهل املنشط(ة) الحصة بتشخيص مكتسبات املستفيدات واملستفيدين السابقة،
فيعين بعضهم الستظهار السورة السابقة ،ويثمن إنجازاتهم ،ثم يستفسرهم عمن يحفظ
سورة الفلق ،ومن ال يحفظها.
 يدعو املنشط(ة) من يحفظ السورة إلى استظهارها أو استظهار جزء منها ،ويتتبع تالوته،
وي حح ما يعتور ترتيله من أخطاء ،وال يتوانى في تشجيع من أجاد ذلك ،وفي حث اآلخرين
على بذل الجهد لبلو درجات أفضل..

التسميع

 يدعو املنشط(ة) املستفيدات واملستفيدين إلى اإلنصات إلى ما سيتلوه عليهم من سورة
الفلق إنصاتا تاما يدل على إجالل كتاب هللا والتخشع عند تالوة آياته الكريمة ،حارصا ما
أمكن على ذكر التعوذ والبسملة ثم الحمدلة ،ومهيئا األجواء املالئمة لذلك.
 يمكن للمنشط(ة) التوسل بشريط تسجيل إن توافر ،أو بشخص يجيد قراءة القرآن
الكريم وتالوته ،وفي كال الحالين يتعين التقيد بما يأتي:
 oسالمة التلفظ من اللحن.
 oحسن نطق الحروف مخرجا وصفة.
 oمراعاة قواعد الترتيل من مد وإدغام وإظهار وإخفاء ووقف...

الشرح
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 يشرح املنشط(ة) فحوى اآليات مركزا على تذليل الصعوبات اللغوية من قبيل :
أعوذ :ألجأ  -الفلق :شق الش يء وفصل بعضه من بع  ،أي كل ما يفلقه هللا  -الغاسق :الليل
إذا اسود ظالمه  -وقب :دخل ظالمه في كل ش يء  -النفاثات :واحدها نفاثة ،من النفث وهو
النفخ من ريق يخرج من الفم..
يتدرج املنشط(ة) بأفراد الجماعة إلى استخالص مغزى من اآليات الكريمة ،مبرزا قيمة التعوذ
باهلل واالستعانة به ،ويمكنه هنا التذكير بأسباب النزول ،وتتمثل في ما ألم بالرسول عليه
السالم من سحر ،وكيف جاءه امللكان ،وكيف عرف سبب الداء ،وكيف أخرج أساس السحر،
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وكيف حلت العقد اإلحدى عشرة بتتابع قراءة آيات املعوذتين اإلحدى عشرة (سورة الفلق
وسورة الناس).
الترديد

 يعيد املنشط(ة) قراءة اآليات آية آية ،بطريقة متأنية ،يراعي فيها مخارج الحروف...
 يدعو املنشط(ة) مخاطبيه إلى الترديد معه بشكل جماعي ،ثم بشكل فردي ساعيا إلى
تحفيظ اآليات لهم.
 يحرص املنشط(ة) على مالحظة وتتبع قراءاتهم وفق القواعد املتفق عليها ،ويتدخل
للت حيح والتوجيه كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

االستنتاج  يتدرج املنشط بأفراد الجماعة إلى اإلنصات إلى تلك االستنتاجات والعبارات املصاحبة
للسورة ،والواردة في نشاط "أستفيد".

تقويم
وتعزيز
التعلم
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 يدعو املنشط أفراد الجماعة إلى ترديد تلك العبارات املتعلقة بالتعوذ أو باالستغفار ،والتي
وردت في اإلطار أسفل الصفحة.
يقوم املنشط(ة) األداء ويعززه تبعا ملا يأتي :
رصد مدى تمكن املستفيدين واملستفيدات من استظهار اآليات.
o
إعادة تسميع السورة إذا لوحظ عدم إتقان ترتيلها من لدن عدد من املستفيدين
o
واملستفيدات.
مساعدتهم على ت حيح أدا هم ،واملثابرة على ذلك بصبر وأناة.
o
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نموذج جذاذة في التعبير والتواصل :
توجيهات للمجموعة :
على كل مجموعة أن تبين ،بعد االطالع على محتوى الجذاذة املقترحة ،ما يأتي ،ثم تتقاسم ما أعد مع باقي
الزمالء:
 الخطوات املنهجية التي تم اتباعها لتنفيذ درس في القرآن الكريم؛ محتويات الدرس وتدرجها البيداغوجي املناسب؛ وضعية االنطالق؛ أنشطة التعليم والتعلم ،والوسائل والطرق التي تم توظيفها؛ إجراءات التقويم والدعم.التعبري والتواصل

أمارس حقوقي :صويت تعبري عن اختياري

 الهدف :تعرف اإلجراءات املصاحية لعملية التصويت
التمكن من املالحظة والتعبير
 األنشطة:
وضعية االنطالق:
 يققذكر املنشققط(ة) املسققتفيدات واملسققتفيدين بمققا تققم استخالصققه فققي الققدرس القرائققي السققابق ،ثققم يققربط ذلققك بحققق
املواطن في التصويت واختيار مر حه ،ويدعوهم إلى تعرف الطريقة التي تتم بها عملية التصويت تلك.
 يدعوهم إلى مالحظة الصور املقترحة في كتاب "القرائية من أجل التأهيل" ،وتحديد مكوناتهقا ،ويحقمهم علقى التعبيقر
عما فهموه منها.
العمل في مجموعات:
 يقس ققم املنش ققط(ة) املس ققتفيدات واملس ققتفيدين إل ققى أرب ققع مجموع ققات ،فيكل ققف ك ققال منه ققا بوص ققف عملي ققة التص ققويت
انطالقققا مققن الصققور ،واعتمققادا علققى خب قراتهم وتجققاربهم الحياتيققة ،ثققم مناقشققة الصققعوبات التققي يالقيهققا الفققرد األمققي
أثناء ممارسته لهذا الحق ،ويجب على املنشط(ة) أثناء ذلك أن يقرأ عليهم بصوت مسموع العبارات املصاحبة لكل
صورة.
 يدعو املنشط(ة) كل مجموعة ،بعد انصرام الوقت املحدد ،إلى تقديم نتائج عملها.
تقاسم أعمال املجموعات:
 يفتح املنشط(ة) باب املناقشة ،ويتدخل للتصويب والتوضقيح والتعليقق كلمقا كقان ذلقك ضقروريا ،متقيقدا بقأال يخقرج
النقاش عن نطاق املوضوع املستهدف.
 يت ققدرج م ققع املس ققتفيدات واملس ققتفيدين للتوص ققل إل ققى اس ققتنتاجات ح ققول ممارس ققة الح ققق ف ققي انتخ ققاب مر ققح ،وكيفي ققة
القيام بذلك ،وطريقة التعامل مع الوثائق واملوظفين..
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النشاط 3

تحضير جذاذات منهجية

انطالقا من نماذج الدروس املقدمة ،تحضر كل مجموعة جذاذة تستوفي عناصر منهجية
للتدريس:
نموذج درس في القراءة والكتابة من املستوى األول :

نموذج درس في القراءة والكتابة من املستوى الثاني:

36

الوكالة الوطنية ملحاربة األمية .منهاج محو األمية .عدة تكوين املنشطين واملنشطات.
املصوغة  :7املنهج الديداكتيكي :منهجية القراءة والكتابة والحساب والتعبير والقرآن الكريم

نموذج درس في القرآن الكريم:

نموذج درس في الحساب:
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نموذج درس في التعبير والتواصل:
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القسم الرابع

نصوص ووثائق داعمة
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الوثيقة 1

القراءة

إن فعل القراءة عملية بناء تساهم فيها ذات املتعلم بنشاط وفعالية .وعلى تعبير أن فعل
القراءة ليس خطيا مستمرا ،بل إنه جملة أفعال التركيز والتتابع والفحص لنقط مختلفة على
سطح النص .ألجل ذلك فإن تعليم القراءة يشترط اعتبار البنيات واملعلومات السابقة التي
يتوفر عليها القارئ ،والتي تمكنه من فحص العالمات وتأويلها وإدماجها(Vigner , G. 1972) .
ويتأكد من جهة أخرى أن البنيات اللسانية النحوية ليست كافية وحدها للوصول إلى تعليم
القراءة ،بل إن هناك عناصر ومكونات أخرى تتدخل مثل :العالقات السياقية ونوايا القارئ
وأهدافه والتوزيع املادي للكلمات داخل امللفوظ ،مما يستدعي االستفادة مما تمدنا به حقول
معرفية غير النحو والصرف مثل لسانيات النص ،والتداولية والدراسات السيكولسانية.
).(Gaonac’n, D. 1990
والقراءة :
 عملية تعرف الحروف وتجميعها.
 عملية تلفظ نص مكتوب بصوت مسموع.
 عملية متابعة بواسطة البصر لنص مكتوب قصد التقاط محتواهCoste, D. 1976) .
 نشاط للذكاء؛ فالفهم واستخراج الداللة يستدعيان إدراك العالقات الخطية عن
طريق خلق التناسقات بينها (Petit Jean, R. 1984) .والعمليات التي يقوم عليها إدراك
الكلمة على فحص محيطها ،أي الكلمات األخرى املحيطة التي تدخل في عالقات معها...
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قدرات التعلم

الوثيقة 2
كفاية لغوية :

قدرة لغوية تترجم معرفة الفرد بقواعد استعمال اللغة في سياق اجتماعي قصد أداة
نوايا تواصلية معينة حسب مقام وأدوار محددة)Hymes, H.1984( .
وهي كذلك كفاية فهم وإنتاج اللغة في وضعيات تواصلية ومن أجل التواصل باللغة،
وهي تقوم على ثالثة مكونات أساسية ،هي :


مكون لساني ،يتجلى في اكتساب املتعلم للنماذج الصوتية واملعجمية
والتركيبية والنصية الخاصة بنظام اللغة Linguistique



مكون مقالي يتجلى في اكتساب املتعلم للقدرة على توظيف مستويات مختلفة
من الخطاب وفق وضعيات التواصل Discursif



مكون مرجعي يكمن في إدراك املتعلم الضوابط واملعايير التي تحكم التفاعل
االجتماعي بين األفراد حسب ثقافتهم )Moirand, S.1979( .Référetiel

كفاية تواصلية compétence communicative :
"إن القدرة التواصلية هي مجموع القدرات التي يستطيع بواسطتها خص أن يدخل في
سيرورة تواصلية مع اآلخرين.
إنها ال تقوم على القدرة اللسانية وحدها ،أي القدرة على تكوين جمل صحيحة لغويا.
بل إنها تأخذ بعين االعتبار قدرات لسانية تتدخل في سيرورة التواصل وترتبط
باستعمال اللغة أكثر مما ترتبط بنسق نحوي شكلي...
وقد فكك كنال وسوام ( )Canal et Swamهذه القدرة إلى ثالثة مكونات أساسية
توضح املتغيرات األخرى التي تتدخل في القدرة التواصلية إلى جانب القدرة النحوية
وهي:
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قدرة نحوية  :ترتبط بمعرفة املتعلم ببنيات اللغة.



قدرة سوسيو لسانية  :تتجلى في معرفة املتعلم بما هو مقبول عند االستعمال
للغة من طرف جماعة لغوية.



قدرة استراتيجية  :تتعلق باستعمال اللغة من أجل بلو أهداف معينة".
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الوثيقة 3

طرائق تعليم القراءة

 .الطريقة الجزئية – التركيبية :
ك
ً
تسمى هذه الطريقة بق " الجزئية " ألنها تبدأ بتعليم الجزء – الحرف  /املقطع – أوال  ،ثم تركيب الجزء إلى
جانب الجزء لتكوين الكلمة ،و تركيب الكلمة إلى جانب الكلمة لتكوين الجملة ،ثم تركيب البناء اللغوي
املتكامل من هذه املداميك الثالثة.
و تندرج تحت هذه الطريقة األساليب " الطرائق الفرعية " اآلتية:
ً
ك
الطريقة الهجائية  :و تقوم على أ -تعلم الحروف الهجائية بأسما ها و صورها ،وفقا لترتيبها األلفبائي :ألف " ا
"  ،باء " ب "  ،تاء " ت "  ...إلخ .و بعد االنتهاء من تعلم جميع الحروف ،يبدأ توظيفها في مقاطع و كلمات،
بحيث يتعرف املستفيدون واملستفيدات جميع الحروف بأشكالها املختلفة في أول الكلمة و وسطها و آخرها.
ب -الطريقة الصوتية :
ال تختلف هذه الطريقة عن سابقاتها إال بكونها تعتمد أصوات الحروف ال أسماءها  .فحرف " الراء " ال يقدم
للمتعلمين على أنه " راء " بل على أنه صوت " ار " .و هكذا األمر مع بقية حروف الكلمة الواحدة ،فاملتعلم يقرأ
س " على أنها ثالثة أصوات " اد – ار – ا
كلمة " اد ار ا
س " مجتمعة.
ب -الطريقة الكلية – التحليلية:
ً
ً
هي كلية ألنها تبدأ من كليات تتكون من أجزاء ،تشكل في مجموعها كال متماسكا يؤدي معنى بذاته .و هي
تحليلية ألن تعليم هذه الكليات للمتعلمين ال يتم إال بتحليلها إلى أجزا ها و مكوناتها ،و اكتشاف العالئق
القائمة بينها .و يندرج تحت هذه الطريقة مجموعة من الطرائق الفرعية ،تكتسب تسمياتها من الواقع الذي
تنطلق منه ،لعل أهمها ما يأتي:
ً
ك
ً
طريقة الكلمة :تعرض الكلمة املختارة أمام املتعلمين ،فيقرأها املعلم أوال و يحاكيه متعلموه ثانيا ،و كيكرر
هذا العمل مرات كافية ،حتى تنطبع صورتها في أذهانهم .و قد تربط الكلمة بصورة تساعد املتعلم على
تذكرها و استقراء معناها ،و في مرحلة الحقة يلجأ املعلم إلى تحليل هذه الكلمات بهدف الوصول إلى الحروف
التي يريد تعليمها ملتعلميه.
طريقة الجملة :هي التي تبدأ بجملة تامة املعنى .و طريقتها أن يقدم املعلم للمتعلمين جملة قليلة األلفاظ
مألوفة املعاني ،وال تختلف خطواتها الباقية عن خطوات طريقة الكلمة.
طريقة العبارة  :هي طريقة الجملة ذاتها ،إال أن العبارة ال يشترط فيها املعنى التام ،فيقدم اختيار ألفاظ
العبارة على معناها املتكامل.
الجمبالطي  " :األصول الحديثة لتدريس اللغة العربية
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الوثيقة 4













صعوبات القراءة

تقارب بع الحروف في النطق ( ت  ،ط ) ( س  ،ص ) ( ك  ،ق ) ( ث  ،ذ)..
تشابه كثير من الحروف الصوتية في الرسم الخطي تشابها يصعب التمييز بينها ،وهذه
الحروف املتشابهة متعددة كق ( ب ت ث ) ( ج ح خ ) ( د ذ ) ( ر ز ) ( س ش ) ( ص ض )
(ط ظ) ( ع ) ( ف ق)
تعدد أشكال بع الحروف العربية ،ومثال ذلك حرف الكاف :ك ق قكق ق ققك ،وحرف الهاء:
هق ق قه ق ق ق ققه ،و تعدد صور الحروف وتنوعها ،فلكل حرف صورة خاصة في أول الكلمة وفي
وسطها وفي آخرها ،متصال أو منفصال ،ومثال ذلك حرف الياء .في بداية الكلمة ( ي ق )،
وفي وسطها ( قيق ق ) ،وفي آخرها متصل ( ق ققي ) ،وفي آخرها منفصل( ي).
التنوين :وهو صوت ينطق وال يرسم في الكلمات التي هي عبارة عن أسماء أو صفات
مبهمة.
مشكلة الحروف التي تكتب وال تلفظ مثل :واو ( عمرو )  ،واأللف بعد واو الجماعة
مثل ( سافروا).
مشكلة الحروف التي تلفظ وال تكتب ،مثل ( :هذا  ،وهللا  ،الذي ،التي ،الذين) حيث لم
تكتب األلف بعد اختالف نطق الحروف العربية باختالف ضبطها فتحا وضما وكسرا
وسكونا ا(ر ،كر مل،ر،ر) .
بع الحروف تنطق بطرق مختلفة (للحرف الواحد) مثل :تاء التأنيث في آخر الكلمة
تاء ،وعند الوقف تنطق ً
( جرة) فمرة تنطق ً
هاء ،فالصوت يتغير والرمز ال يتغير.

دور املنشطة واملنشطة في تنمية مهارة القراءة لدى املستفيدين واملستفيدات:
•تدريب املستفيد واملستفيدة على مهارة االستماع السوي ألن ذلك سيمكنهما من املشاركة
في النشاط الصفي املألوف.
•تدريبهما على تمييز األصوات وتعرف املتشابه منها وغير املتشابه ألن هذه القدرة أساسية
في تعلم القراءة والتقدم فيها والعكس صحيح.
•أن يعلم املستفيد واملستفيدة حسن األداء باعتبارها صفة الزمة للقراءة الجيدة
ال حيحة  ،وتحقق حسن األداء.
•أن يعطي املستفيد واملستفيدة التغذية الراجعة عن مستوى تقدمهما ونجاحهما في تعلم
القراءة ليولد الدافع الذي يثير لديهما الرغبة في تعلم القراءة.
http://almanader.myogame.net

43

الوكالة الوطنية ملحاربة األمية .منهاج محو األمية .عدة تكوين املنشطين واملنشطات.
املصوغة  :7املنهج الديداكتيكي :منهجية القراءة والكتابة والحساب والتعبير والقرآن الكريم

