المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين درعة تافياللت  -فرع ورزازات kh -

أهداف الدرس
 -1معرفية  :هً التً ٌستهدف منها المدرس بناء معرفة جدٌدة لدى المتعلم :
 أن ٌتعرف المتعلم مفهوما ..أن ٌكتسب معلومات عن  ...أن ٌتذكر ..أن ٌستوعب ... -2مهارية  :أن ٌصنف ....أن ٌرتب....أن ٌقارن ....أن ٌستنتج ......أن ٌستخلص
 -3-وجدانية  :أن ٌبدي االستعداد  -...أن ٌمٌل إلى.....أن ٌختار

 -4معايير صياغة األهداف :•أن تكون متنوعة (معرفٌة  ،مهارٌة  ،وجدانٌة )...
•أن تكون قابلة للتحقق عند نهاٌة الحصة
•أن تكون قابلة للقٌاس والتقوٌم فً حدود المدة الزمنٌة المخططة للدرس
•أن تكون واضحة ..
•أن ال تكون مركبة
•أن تكون مناسبة لطبٌعة الفئة المستهدفة

مثال
أهداف الدرس
 . 1أن يتعرف المتعلم مفهوم الحج وأركانه
 . 2أن يستنتج آثار الحج التربوية واالجتماعية
واالقتصادية.
 . 3أن يصحح بعض المفاهيم السائدة عن الجمع بين
الحج وبعض المنافع المادية.
 4تمثل قيم التعارف والتسامح والصبر

التقويم القبلي (التقويم التشخيصي )

 -1هدفه :
تشخٌص المكتسبات السابقة الموجودة لدى المتعلم بخصوص موضوع
الدرس الجدٌد  ،وهذه المكتسبات إما أن تكون صحٌحة وإما أن تكون
خاطئة وإما غٌر موجودة .
فمهارة المدرس تكمن فً تعدٌل هذه المكتسبات :
 فإذا تبٌن أن المعارف صحٌحة فهً تحتاج إلى تطوٌر وتعرٌفوإثراء ...
 وإذا كانت خاطئة تحتاج إلى تقدٌم برهان ملموس .. وإذا كانت غٌر موجودة  :وهذا غالبا ما ٌعتمده األساتذة ..هدف األستاذ  :ضبط استراتٌجٌة التدرٌس

البنـــــاء:

تمهيد  :هو مدخل للدرس ٌهدف إلى شٌئٌن اثنٌن :
 -1حصر أذهان التالمٌذ فً موضوع الدرس الجدٌد
 -2تشوٌقهم إلى معرفة جزئٌاته وتفاصٌله
والتمهٌد له محتوى وٌسمى بإشكالٌة الدرس .

 الموضوع  :عبارة عن وضعٌة تعلٌمٌة توقع المتعلم فً نوع من االرتباك والتساؤل وال
تسعفه المكتسبات المعرفٌة والمهارٌة السابقة فً التوصل إلى حلها .
معايير صياغة الوضعية:
 .1االرتباط بواقع المتعلمٌن
 .2أن تكون قابلة للحل عند نهاٌة الحصة  ،بمعنى أن ٌكون زمن الحصة كافٌا للوصول إلى
الحل
 .3أال تكون مركبة (أال تكون إشكالٌات فً إشكالٌة واحدة )
 .4على مستوى الصٌاغة  :أن تكون بأسلوب واضح ومشوق
 .5أن تكون معززة (إحصاءات  ،صورة  ،جرٌدة  ،قصة  ،خرٌطة )...
 .6أن تكون مذٌلة بجملة من األسئلة المتدرجة
 .7ال بد وأن تفرز اإلشكالٌة مواقف متعددة ومتناقضة ومتضاربة .

التعامل مع النصوص
 -1ما هي عوامل اختيار النصوص :
•أن تكون لها عالقة مباشرة ومحورٌة بموضوع الدرس
•أال تشمل على مفاهٌم جزئٌة إضافٌة كثٌرة المشوشة على المضمون المركزي
•أن ٌكون النص مركزا ومختصرا سواء كان نصا قرآنٌا أو حدٌثٌا
•أن تغطً النصوص محاور الدرس
 -2وظيفة النص في التربية اإلسالمية :
•االنطالق  :أي انطالق الدرس  ،وتسمى هذه النصوص التً ننطلق منها  :بنصوص االنطالق
أو النصوص المؤطرة للدرس تشكل الركائز األساسٌة لبناء الدرس..وهً تنمً لدى المتعلم
فكرة تأصٌل المعرفة اإلسالمٌة انطالقا من القرآن والنصوص الحدٌثٌة .
• وظيفة تعزيزية استشهادية دعمية إثرائية ٌ :جب االستشهاد بالنص المناسب فً المكان
المناسب .
•وظيفة تقويمية  :بمعنى أن األستاذ ٌمكن أن ٌستعمل وهو فً مرحلة التقوٌم جملة من
النصوص القرآنٌة مثال ( ما هو النص الذي ٌمكن االستشهاد به على هذا الموضوع من بٌن
النصوص اآلتٌة)

مثال

مر عٌد األضحى هذه السنة على غٌر عادته ،فقد شد األب الرحال
ألداء مناسك الحج .غٌر أن الوالد كعادته دائما ال ٌفارق سلعته التً
ٌتاجر فٌها ،فقد قرر أن ٌصطحب معه جزءا من هذه السلعة لٌبٌعها
فً أٌام الحج .وبعد عودته من هذه الرحلة المباركة ،تحلقت العائلة
كلها حوله ،فسأله ابنه خالد :كٌف كان حجك ٌا أبت؟
قال األبٌ :ا بنً ،لقد أكرمنً هللا مرتٌن :فقد وفقنً سبحانه ألزور
البٌت الحرام وأؤدي المناسك بكاملها ،وفً نفس الوقت ٌسر لً أمر
تجارتً ،فقد بعت سلعتً وجلبت معً ربحا كبٌرا".
 ما األعمال التي قام بها أبو خالد في موسم الحج؟ هل حجه صحيح أم غير صحيح؟ ولماذا؟ -ما رأيك في الحاج الذي يتاجر ويتكسب وهو يؤدي مناسك الحج؟

معالجة النصوص
قراءة النصوص :
قبل قراءة النص ال بد من عرضه على (الورق المقوى أو السبورة  ،الجهازالعارض أو قراءته من الكتاب مباشرة )...
ٌمكن إضافة النصوص وتغٌٌرها وذلك حسب معاٌٌر االختٌار أثناء قراءة النصوص :•الهدف من قراءة النصوص :
هدف نفسً وجدانً  :هو شعور التالمٌذ أن النص الذي ٌقرؤونه نص غٌرعادي  ،وٌتطلب أجواء مناسبة لقراءته .
ال ٌنبغً أن ٌشتغل المدرس أثناء قراءة النصوص بأي شًء  ،بل علٌه أن ٌتابع(تذكٌر التالمٌذ بقوله تعالى  “:وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ”
 هدف معرفً  :التعرف على المضامٌن و قواعد الرسم واألداء-الوسٌلة ٌ :مكن االستعانة بشرٌط سمعً لمقرئ برواٌة ورش

مراحل قراءة النص القرآني الثالثة :
القراءة التوجيهية  :هً القراءة التً ٌقوم بها المدرس  ،أو ٌستعٌن بشرٌطسمعً أو شرٌط سمعً بصري  ،والقصد منها توجٌه المتعلم إلى النص القرآنً
أو الحدٌثً .
-القراءة الفرديــــةٌ :مكن أن تكون من طرف أحد التالمٌذ المتمكنٌن.

التنبٌه على قاعدة التجوٌد إما بوضع خط تحتها أو كتابتها بلون مغاٌر
أو رفع الصوت عند الوصول إلٌها .

التعريف بالنصوص :
 الغاية من تعريف النصوص :هدف  :1تقرٌب النص إلى التلمٌذ من خالل تقدٌم مجموعة من المعلومات تساعده على فهمه
هدف :2تكوٌن رصٌد من الثقافة اإلسالمٌة لدى المتعلم
مصدر النص :
•النص القرآني  :السورة التً ٌنتمً إلٌها النص مكٌة أم مدنٌة  ،عدد آٌاتها ....
ٌجب على األستاذ أن ٌختار ما ٌناسب التالمٌذ حسب موضوع الدرس
•النص الحديثي  :أن ٌتعرف المتعلم على مصادر السنة النبوٌة ( الصحاح  ،والكتب الستة )
أن ٌتعرف المتعلم أن الكتب الحدٌثٌة فٌها المقطوع بصحتها وأن هناك مصادر السنة ٌجتمع
فٌها الصحٌح والحسن والضعٌف وهً الكتب الستة.
أن ٌتعرف ترتٌب هذه المصادر ٌ :بحث أو ال فً صحٌح البخاري ثم مسلم ثم سنن الترمذي ثم
ابن ماجة ....
•النصوص الفكرية  :صحة نسبة النص إلى مصدره (توثٌق النصوص )
•األعالم  :كٌف نعرف األعالم ؟
المتعلم فً هذه المرحلة المهم أن نقدم له من سٌرة هذا الرجل مواقفه .
•أسباب  - :النزول (القرآن)
 -الورود (الحدٌث )

التعريف بالمفاهيم األساسية :

أن تكون فً الجانب األٌسر من السبورة . -فهً مرحلة مفتوحة على الدرس بكاملهٌجب شرح الكلمات المفاتٌح فقط التً تعتبر مركزٌة-سواء داخل النص أو خارجه

مرحلة استخراج المضامين
الهدف األساسي من هذه المرحلة  :هً تقرٌب النصوص من أذهان المتعلمٌن باستخراج مجموعة من
األحكام (آٌات األحكام ) أو استخراج مبدأ أو عبرة
نطلب من المتعلمٌن استخراج مضمون النص فً جملة أو عبارة ....على المدرس أن ٌعد المادة العلمٌة للدرس وذلك بالرجوع إلى كتب التفسٌر وغرٌب القرآن  ،ولكن هذهالمادة العلمٌة ال ٌمكن أن ٌقدمها جمٌعا إلى التلمٌذ  ،فمن الخطأ أن ٌنتقل األستاذ من مدرس إلى واعظ .
هناك مجموعة من الوسائل التً تعٌن بتقرٌب النص إلى المتعلمٌن : تقسٌم النص إلى وحدات تامة المعنى  ،وهذا ٌنبغً أن ٌتم منذ قراءة النصوص وإذا كان النص قرآنٌافنعتمد على الوقف  ،وهذا ٌعٌن المتعلمٌن فً التفكٌر فً المضمون  ،ومن ثم ال بد من تقسٌم النص إلى
أجزاء حتى ٌسهل على المتعلمٌن استخراج المضامٌن .
 طرح أسئلة جزئٌةإعادة قراءة النص ٌلقً األستاذ على التالمٌذ أسئلة إٌحائٌة ولٌس مغلقة .نصف نجاح الدرس قدرة األستاذ على طرح أسئلة إٌحائٌة
 هناك مضمون مرجعً لدى األستاذ  ،والتالمٌذ ٌقومون بإعطاء مضامٌن تقرٌبٌة إلى هذا المضمونوحتى إن لم ٌكن هذا المضمون راقٌا إلى المضمون المرجعً فنسجله على السبورة .
ٌ -ستحسن أن نعتمد صٌاغة المتعلمٌن فإذا أعطٌت فرصة لبعض التالمٌذ فً الحصص األولى فسٌرتقًمستوى المتعلمٌن فً الحصص األخرى .

مرحلة استخراج عناصر التحليل

المضمون عبارة عن صٌاغة فً جملة أو جملتٌن  ،أما عناصر التحلٌل
فتكون فً كلمتٌن.
وٌساعد على استخراج عناصر التحلٌل أمران مهمان:
 حسن اختٌار نصوص االنطالق ترتٌبها وتكتب هذه العناصر فً الجانب األٌسر من السبورة مثال  :مفهوم اإلٌمان والعلمعالقة العلم باإلٌمان
ثمرات العلم واإلٌمان

مرحلة التحليل والتركيب
تستغرق هذه المرحلة ما بٌن  15و  20دقٌقة .

أهدافها:
تنمٌة مهارة الربط بٌن المعرفة اإلسالمٌة والواقعتنمٌة القدرة على التحلٌل والتركٌبتنمٌة القدرة على توظٌف النصوص القرآنٌةتنمٌة القدرة على بناء المواقف واالختٌارات فً ضوء المبادئ والقٌم اإلسالمٌةمفتاح هذه المرحلة :
براعة األستاذ فً صٌاغة السؤالإتقان األسئلة الموجهة وٌجب أن تكون مرتبة ومركزة وذلك بضبط النقاش وعدم الخروج عنالموضوع المناقش أو المحور
وهناك أسئلة جزئٌة أو بٌنٌة قد ٌثٌرها المتعلمون أو األستاذ ولكن البد بالتقٌد باألسئلة المركزة
وفً التخطٌط ٌحدد األستاذ األسئلة التً سٌطرحها فً كل محور  ،وفً التحضٌر ٌكتب هذه األسئلة
المزاوجة بٌن التحلٌل والتركٌب فً كل محور الربط بالمعلومات المكتسبة لدى المتعملٌن فً مرحلة بناء التعلمات  ،وخاصة النصوص والمضامٌنمن حٌث االستعمال
الربط بالواقع من خالل نماذج وأمثلة والواقع هنا هو واقع المتعلمٌن  ،وهذا ٌتطلب من األستاذ أنٌتفقه بواقع الشباب.

مرحلة التطبيق واالستثمار
مفهومها  :هً عبارة عن وضعٌات تعلمٌة تضع قٌما للمتعلم من أجل اختبار قدرته على
تعبئة المعارف والمهارات المكتسبة من أجل حلها.
ال بد من ثالثة إلى أربعة فرضٌات وذلك لسببٌن:
 لمراعاة الفروق الفردٌة للتالمٌذ(...........البٌداغوجٌة الفارقٌة) تثبٌت التعلمات دراسة مٌدانٌة لواقع التالمٌذ دراسات الفضاءات التً سٌدرس فٌها األستاذهذه الوضعٌات الموجودة فً التطبٌق تختلف عن الوضعٌات الموجودة فً
اإلشكالٌة  ،فوضعٌة اإلشكال عامة حول الدرس  ،أما وضعٌات التطبٌق تكون جزئٌة أو
قضٌة أو مسألة
 القصد من هذا تنزٌل النظري على الواقع تمرٌن المتعلم على التطبٌق تثبٌت المتعلم على التعلمات -متعددة ومتنوعة لمراعاة الفروق الفردٌة

التقويم  :تعريفه  ،أهدافه  ،أنواعه
 -1مفهوم التقويم :هو مجموع اإلجراءات التً ٌتم بواسطتها جمع بٌانات خاصة بالعملٌة
التربوٌة ودراسة هذه البٌانات بأسلوب علمً للتأكد من مدى تحقق أهداف محددة سلفا
واتخاذ قرارات مناسبة .
 -2أهميته التربوية:
ٌمكن من التأكد من االنطالق السلٌم فً تنفٌذ العملٌة التعلٌمٌة ٌساعد على تحقٌق أعلى مستوى مطلوب من الجودةٌمكن من قٌاس مدى تحقق األهداف التعلٌمٌة المحددةٌمكن من اكتشاف مكامن القوة والضعف وتصحٌح مسار العملٌة التعلٌمٌة ٌساعد المتعلمٌن على معرفة قدراتهم ومهاراتهم  ،كما ٌساعدهم على تعدٌل اتجهاتهمومٌوالتهم .
ٌمكن من التطوٌر المستمر للمنظومة التربوٌة -2أسسه العلمية والتربوية :
أن ٌكون شامال لكافة األهداف المسطرة ألي نشاط تعلٌمً أن ٌستخدم أسالٌب متنوعة ومتعددةأن ال ٌقف عند حدود التشخٌص بل ٌتعدى ذلك إلى رؤٌا للتطوٌر والتغذٌة والراجعةأن ٌكون مستمرا فهو عملٌة مستمرة تسٌر جنبا إلى جنب مع الفعالٌات التعلٌمٌة التعلمٌة -أن ٌكون موضوعٌا  ،أي بعٌدا عن التحٌز والتذاتٌة

أنواعه:
التقويم التشخيصي  :وٌهدف إلى تحدٌد وضعٌة االنطالق واالستراتٌجٌات المناسبةلإلنجاز
 التقويم المرحلي  :وٌهدف إلى التحقق الجزئً من صحة المسار أوتعدٌل اإلستراتٌجٌةوفق النتائج المحصل علٌها
 التقويم الختامي  :وٌهدف إلى التأكد من مدى تحقق األهداف المسطرة للمشروعالتربوي المنجز

مجاالت التقويم :
تقوٌم المعارف  :القدرة على ( الفهم  ،التذاكر  ،الحفظ  ،االستظهار )....تقوٌم المهارات  :المعرفٌة (ذهنٌة)  :التمٌٌز  ،التصنٌف  ،التعلٌل  ،المقارنة  ،النقد ،التركٌب  ،الربط  ،التحلٌل  ،االستدالل ....
الحسٌة الحركٌة  :القراءة والكتابة  ،التجوٌد  ،تشخٌص أفعال العبادات
...
 -تقوٌم القٌم  :القدرة على ( االنتباه  ،التفاعل  ،االقتناع  ،التمثل  ،الدفاع )..

منقول بتصرف عن  :ذ .حمٌد أوبدٌل

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين درعة تافياللت  -فرع ورزازات kh -

