
  

 املحميد حممد أ. يوسف

   

 للبنني قسم اللغة العربية يف ثانوية فهد السالمرئيس 



 أ. يوسف املحميد   نقد وتقويم -املجاالت القرائية واألدبية 

2 
 

 -املقدمة :
حاجات العرص من أهم الرشوط بلناء انلظم اتلعليميةة   اةاتلعليم وسةيلة مةن وسةائ  املالءمة مع  

ع لك انعطاف يطةرأ   ظةروف العرةةر   اة  ذلا تتغري انلظم اتلعليمية متكيف اإلنسان مع ظرواه   
العةرص الرنايع اكنت انلظم اتلعليمية تهدف إىل إعداد ائتني تواكبان حاجات الرةناعة   ائةة العمةا  
وائة اإلداريني   واكنت املناهج الرتبوية موجهة إىل تواري املعارف الالزمة للك ائة وتةدريبها   املهةارات 

 املطلوبة يف سوق العم .

  لم تعد  داق املعلومات برورة لم يعهدها تاريخ اإلنسانيةومع دخو  اإلنسان عرص االتراالت وت 
انلظم الرتبوية القديمة قادرة   مواكبة االنفجار اهلائ  للمعراة   اأرضب علمةاء الرتبيةة حةفحان عةن 

وحةار اذلايت    اتلعلُّةممهةارات املتمركز حو   اتلعلُّماتلعليم املتمركز حو  املعلومة   وتوجهوا حنو مفهوم 
ريعة يف اعلةم املعراةة ةتكون خمرجات نظمهم الرتبوية قادرة   اتلعام  مع املتغريات السةطموحهم أن 

 .من خال  امتالكها مهارات املعراة املطلوبة يف لك جما 

وتلحقيق ذللك اهلدف سىع علماء الرتبية إىل إقامة نظمهم   أساس مهارات اتلفكري املستخدمة  
يف ح  املشالكت الطارئة   اإلنسان واليت تضعه يف مواقف لم يعهدها من قب    واكن نتاج ذلك املسةىع 

ريف   ومنذ ذلةك اوةوم مستويات يف املجا  املعم من ترنيف لل5691ني بلوم يف اعم بنياماحلثيث ما قدمه 
والعلماء يدخلون تعديالتهم   مستويات بلوم وينتقدونها   إال أن لك ذلك لم يؤثر   جةوهر الفكةرة 

 .املتغرية املتوجهة حنو اتلدريب   املهارات املساعدة   اتلكيف املعريف مع الظروف

  وأن تطةوير مهةارات اللغةة    ا يف معظةم جماالتهة ة يه الواعء احلام  للمعراةغاعتبار أن اللبو 
يف بقية املجاالت   باعتبةار لك ذلةك تأسةس مةنهج اللغةة العربيةة يف  اتلعلُّماملتعلم ينعكس   عملية 

عةريف ااتلعامة  مةع انلرةو   املاملرحلة اثلانوية   أساس اتلدريب   مهارات اللغةة يف مسةتوييها 
الستماع    وتم حياغة املنهج بهدف خدمة هةذ  املهةارات حريك االقراءة والكتابة واتلحدث واوانلفس 

 اليت اكنت حموران رئيسيان يف األهداف العامة تلعليم اللغة العربية.
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وال شك يف أن احتاكك املناهج العلمية بالواقع امليداين يكشةف عيوبةان لةم تكةن واعةحة عنةد 
غةرات الةيت بمستوييه اتلقيةي  واتلقةوي  يك دسةد اثل ا ائم حياغة املنهج   ذلا حتتاج املنهاج إىل انلقد

قةائم   نقةد اذلات أمةام  اتلعلُّةموال غرابة يف احلاجة إىل انلقد اجوهر عمليةة  كشفها الواقع امليداين   
وحوالن إىل معراة متجةددة  اتلعلُّماخلربات املتحدية هلا   ذلك انلقد اذلي يشع  اتي  ابلحث تلبدأ عملية 

 املعارف السابقة أو تعدهلا وقد تلغيها يف بعض األحيان. تضاف إىل

يف امليدان الرتبوي   أقةدم لكةم هةذ    ي   أ السابق   وبناءن   اخلربة املتواععةوانطالقان من املبد 
ايهةا بدراسةة والةيت سةأقوم    يف نقد املجاالت األدبية والقرائية يف مناهج اللغةة العربيةة املوجزةالورقة 
 -اإلجابة عن األسئلة اتلاوة :ت برورة مباةرة بغية املجاال

 ما املقصود باملجاالت ؟ .1

 ما عالقة املجاالت باألهداف العامة تلعليم اللغة العربية ؟ .2

 اذلايت ؟ اتلعلُّمهل تساهم لك املجاالت يف حتقيق مهارة  .3

 اذلايت؟ اتلعلُّمما رشوط صياغة املجاالت املحققة ملهارة  .4

ويف نهاية الورقة سأقدم تروران ملجالني مقرتحني للرف العاةر يك يكةون انلقةد شةامالن ملسةتو  
اتلقييم واتلقويم   راجيان أن تكون هذ  الورقة ةرارة دشع  نار اتلفكري يف جمةاالت جديةدة ذات كفةاءة 

 . هلدف اتلعليم العام ةيف اتلدريب   املهارات املحقق كربأ

 املحميدحممد يوسف 

 22/2/2114اجلمعة 
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 باألهداف العامة تلعليم اللغة العربية: مفهوم املجال وعالقته
تلحديد مفهوم املجا  ال بد من حرص املجاالت بالاكم    وحماولة ترةنيفها لفهةم اهلةدف مةن لك 

 وترنيفها كما ييل : 1جما   وقد قمت حبرص املجاالت
 -جماالت تعرب عن مهارات اتلعامل مع انلصوص : .1

   تدريب الطالب   مهةارات معرايةة حمةددة يعةرب عنهةا عنةوان املجةا  إىل هدفويه جماالت ت
 -:  ومن أمثلتها2وتكون مهاراتها مشتقة من األهداف العامة تلعليم اللغة العربية يف املرحلة اثلانوية

 القراءة إلدراك اهلدف. .5

 
 القراءة تلنمية الفكر انلاقد. .2
 ما بني السطور. القراءة لالستنتاج وإدراك .3 

 
 القراءة تلأييد فكرة أو الرد عليها. .4
 القراءة إلاعدة عرض موضوع معني. .6 القراءة للبحث وادلراسة .5 

 -جماالت تعرب عن موضواعت أو أهداف حمددة : .2

  مةن مثة  اتلواحة  مةع  3ويه جماالت تعرب عن موعواعت حمددة دشتق من األهداف العامةة
ريف اليت تعةرب عةن املفةاهيم اإلسةالمية ةانلرو  اإلسالمية املتمثلة بالقرآن الكريم واحلديث الش

وتغرس القيم اليت داع إوها اإلسالم   ومن أمثلتهةا أيضةان املجةاالت الةيت تهةدف إىل الكشةف عةن 
ويندرج حتت هذا الرنف املجةاالت الةيت  اليت تعترب اثلقااة الكويتية امتدادان هلا  اجلوانب احلضارية 

 -تبني أهداف القراءة   ومن نماذج هذا الرنف من املجاالت بشقيه :

 القرآن الكريم واحلديث الرشيف .5

 
 القدر اخللييج املشرتك. .2
 .اثلقافية احلصيلة لزيادة القراءة .3 

 
 .معني ميل إلشباع قراءة .4

 .الرتاث يف قراءة .6 .الرتاث عن قراءة .5

                                                           

 ( في المرفقات .3،  2، 1راجع الجدول ) 1

 (21-11-12-11-11-9راجع األهداف العامة في الملحقات ، األهداف ) 2

 (1/8) راجع األهداف العامة في الملحقات ، األهداف 3



 أ. يوسف املحميد   نقد وتقويم -املجاالت القرائية واألدبية 

5 
 

 -انلصوص : وظائف عن تعرب جماالت .3

وهذا الرنف يضم املجاالت األدبية   ويتم الرتكزي ايه   وظائف األدب واملجاالت اإلنسةانية 
ترص   الشعر دون غةري  مةن األجنةاس األدبيةة   ةاليت يعرب عنها   مع مالحظة أن مفهوم األدب مق

ويع والفكةري   ومةن أمثلةة هةذ  جمموعة من األهداف العامة بمستوييها املوعةوخيدم هذا الرنف 
 -املجاالت :

 .واتلقايلد للعادات سجل األدب .2 .املجتمعات وظروف  للبيئات انعاكس األدب .5
 .مجال من الطبيعة يف عما تعبري األدب .4 .للحياة انلظرة يوسع األدب .3

 .نفسية راحة حيدث األدب .6 .املايض أجماد ىلع احلارض نافذة األدب .5

سبق نستنتج العالقة الوثيقة بني املجاالت واألهداف العامة   الك جما  يعرب عةن  امن خال  م
تقدم   أنهةا نمةاذج تعةني هدف من األهداف العامة تلدريس اللغة العربية   ويضم املجا  نروحان 

إطار جيمع نمااجج   حتقيق اهلدف العام املتر  باملجا   وعليه يمكن أن نعرف املجا    أنه : 
من انلصوص اليت حتقق هدفاً أو أكا  مان هادف مان األهاداف العاماة تلادرة  اللغاة 

 العربية يف املرحلة اثلانوية.

 

  



 أ. يوسف املحميد   نقد وتقويم -املجاالت القرائية واألدبية 

6 
 

 -اذلايت : اتلعلُّماملجاالت ومهارات 
يتضح من ابليان السابق ملفهوم املجا  أن املجاالت تتنوع بتنوع األهةداف العامةة   ومةن  

واتلفكةري   بة  يه  اتلعلُّةمتعلق باألهداف اخلاحةة بمهةارات ذلك نر  أن جمموعة من املجاالت ال ت
 اتلعلُّةموهذا ال يعين أن هذ  املجاالت ختلو من مهارات جماالت تعرب عن األهداف الوجدانية العامة   

 ب  يتم اتلدرب   هذ  املهارات من خال  دسليطها   انلماذج املندرجة حتت املجا .

 -بطريقني : قد تتحققالعامة  وهذا يوحلنا إىل أن األهداف

ويقرد به توجه املجا  برورة مباةرة خلدمةة هةدف مةن األهةداف  الطريق املبارش : . أ

مةن األهةداف العامةة  وجمةا    2اخيدم اهلةدف  )القرآن الكريم واحلديث الرشيف(العامة  امجا  
من تلك األهداف   وهذا يفرض   املعلم تمث  اهلدف   59ااهلدف خيدم  )القراءة للبحث وادلراسة(

 استيعابه جيدان للوحو  إوه.والعام 

 

أن الوحو  إىل اهلةدف املبةاةر يمةر بعةدد مةن األهةداف ويقرد به  الطريق الضمين: . ب

قيةق حت  وللوحةو  إىل 8يرتبط باهلةدف ا )القراءة لزيادة احلصيلة اثلقافية(امجا  العامة األخر    
  هةذا باإلعةااة إىل أن عيةع املجةاالت   6هذا اهلدف ال بد من استخدام املهارات املحققة للهدف ا

   املترلة بمهارات اللغة األربع.52/58بنروحها دسىع إىل حتقيق األهداف ا

وأن ييع الطريةق املحقةق لةلك  نر  من ذلك إىل وجوب مرااعة األهداف العامة من قب  املعلم  
هدف من األهداف حسب ما يمليه املجا  عليه   اال يركز   اهلدف املباةر للمجةا  حبيةث يهمة  

 األهداف الضمنية املترلة به.
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 -نقد املجاالت :
بعد اتضاح مفهوم املجا  وارتباطه باألهداف العامة   وطرق حتقيق املجاالت تللةك األهةداف  

ومد  كفاءتها يف حتقيق هدف اتلعلةيم اذلي يمكةن تلخيرةه بمحةاور ثالثةة ملجاالت نرشع يف نقد ا
 -    ونوجز انلقد يف انلقاط اتلاوة :اتلعلُّم  إاعدة  اتلعلُّم  عدم  اتلعلُّما

   التشتت : .5

األهداف العامة تنقسم   مستويات األهداف الرتبوية اثلالثة االوجدانية واملعراية  وانلفةس 
اذلايت    اتلعلُّةم  وارتباط املجاالت باألهداف يؤدي إىل دشتت تركزي املعلم واملتعلم   مهةارات حركية  

  إىل اتلحقيق املباةر ذللةك اهلةدف اارتباط املجا  بهدف وجداين من األهداف العامة حيو  انتبا  املعلم
 لواعح يف كثري من األحيان .إىل مستو  اتلحقق الضمين اغري ا اتلعلُّموهذا يؤدي إىل انسحاب مهارات 

  عدم حتديد املهارات : .2

وحو  إىل حتقيق اهلدف املبةاةر لبعض املجاالت خيلو من توحيف للمهارات الضمنية املطلوبة ل
  يسةتلزم وجةود مهةارات 2واذلي يتعلق باهلدف ا )القرآن الكريم واحلديث الرشيف(  امجا   للمجا 

وهذ  املهارات كثرية وحتتةاج إىل اتلةدرج يف اتلةدريب عليهةا  ويف اتلعام  مع انلص القرآين أو انلبوي  
دريب توحيف املجا  ال جند وحفان تللك املهارات   ااألمر مولك للمعلم يف اختيةار إحةد  املهةارات وتة

الطالب عليها   وهذا يعين أن املهارات اليت يتدرب عليها الطالب غةري موحةدة    ةا يةؤثر   معامة  
 . -إن اكنت مبنية   أساس قياس مد  حتقق املهارة -يف االختبارات  4تالردق واثلبا
 
 

                                                           

الدرجة التي يقيس فيها االختبار ما ُوضع لقياسه ، حيث يتت  التصلتإ ىلتؤ ماتترات لت  التخ ااستتقدا   تر   الصدق : 4

 خالة كصد  المحتصى )الظاهري ، المنطقي( والصد  اداللة المحخ )التالزمي( ولد  البناء أو المفهص .

مقياس لالتسا  في ردود أفعال المقتَبَري  ويت  التصلإ ىليه ل   ريق معامإ االرتبا  اي  الدرجات التي حصإ  الثبات :

  لليها المقتبرون ااستقدا  نمطي  م  ىجراءات تطبيق االختبار.

 لّمان( -هيئة التماد ماسسات التعلي  العالي  - 2119)دليإ مصطلحات القياس والتقصي  
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 عدم اتلدرج: .3

رايع مبدأ اتلدرج يف اتلدريب   مسةتويات األهةداف املعرايةة   ياملجاالت املهارية ال ترتيب 
إلدراك )قاراءة   لوجدنا جمةالني مهةاريني همةا 5الو نظرنا إىل توزيع املجاالت يف الرف العاةر ااجلدو  

واملجا  األو  خيدم املستو  اثلاين يف ترةنيف بلةوم االفهةم     اهلدف( و )قراءة تلنمية اتلفكري انلاقد(
  وبةني الفهةم واتلقةويم مسةتويني معةرايني ال  5بينما خيدم املجا  اثلاين املسةتو  اخلةامس ااتلقةويم 

 مباةرة .خدمة املوعوعة يف الفرتة األوىل خيدمهما جما  من املجاالت 

إن من الواعح أن االنتقا  من مستو  معريف إىل آخر ال يتم إال إذا أتقن الطالب املستو  السابق 
أن تركز   مستو  الفهم ومهاراته   ايتدرب الطالب   خمتلف  يف الرف العاةر هل  ذلا   املجاالت

 ىل جماالت املستويات األخر .  قب  االنتقا  إ4املتعلقة بالفهم واملثبتة يف اجلدو  ااملهارات 

 عدم مناسبة وسيلة اتلدريب : .4

بعض املجاالت تعرب عن مهارات ال تتناسةب مةع طريقةة اتلةدريب عليهةا   اوسةيلة اتلةدريب 
املعتمدة   املهارات يه انلرو  املختارة واملدرجة حتت املجا    وهذ  الوسيلة ال تتناسةب مةع بعةض 

جلمع املعلومات  يتطلب احتاكك الطالب بمرادر املعلومات املختلفة  مهارات املجاالت   امجا  اقراءة
لغرض حمدد   أما أن يتدرب الطالب   هذ  املهارة من خال  نص حمدد  وعع ابليانات واملعلومات منها

اهذا ال حيقق مهارة عع املعلومات    الطالب بالكفاءة املطلوبةة   وكةذلك احلةا  مةع جمةا  االقةراءة 
وا راسة  اهذا املجا  يهدف إىل اتلدريب   مهارات ابلحث العل  وكتابته   وهةذ  املهةارات للبحث 

ال يتدرب الطالب عليها من خال  دراسة نموذج بلحث أو دراسة   ب  جيب أن يكون اتلةدريب عليهةا 
 من خال  اتلدريب   لك خطوة عمليان.

ملتبعة لقيةاس نتةائج اتلةدرب   مهةارات ويتفرع عن هذ  انلقطة عدم مناسبة وسيلة القياس ا
اال يمكن قياس قدرة الطالب   تمثي  مهارات ابلحث العل  من خال  االختبارات هذ  املجاالت   

 اتلحريرية   اهذ  املهارات تقاس من خال  إعداد الطالب حبثان يمث  ايه تلك املهارات.
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 -عدم مرااعة أنماط املعرفة اثلالثة: .5

يف حضن املوجة انلقدية ملستويات املعراية بللوم نشأت نظرية األنماط اثلالثةة للمعراةة   يةد 
  ترةنيف بلةوم ملسةتويات املعراةة بعةد علماء علم نفس املعراة   وقد تم إدخا  األنمةاط اثلالثةة 

 -يه : 7  واألنماط اثلالثة 9تعديله

 املعرفة املفاهيمية : .أ 

جمةا  معةني والعالقةات الضةمين للمبةادو والقواعةد الةيت حتكةم  يقرد بها الفهم الواعح أو
ا اخلية بني املعارف يف ذلك املجا    أي أنها تضم عيع املعلومات املدرجة يف مستو  اتلةذكر والةيت ال 
يستغىن عنها يف بقية املستويات   ويمكن أن ندرج حتتها لك املعلومات املترلة باملهارات مثة  تعريةف 

بط حياغتها واتلفريق بينها وبني املعلومات واحلقائق وغريها من املفاهيم املترلة بمسةتو  الفكرة وعوا
 الفهم.
 املعرفة اإلجرائية : .ب 

مةا    املةتعلم مةن معراةة عةن  تعرف   أنها تتابع ألحداث معينة حل  مشلكة حمةددة   ويه
  بمعىن آخر يه املعراة املرتبطة بكيفية استخدام املعراة املفاهيمية   والعالقة بةني   يشء  ال    م  ع  ي   اكيف

املعةةراتني املفاهيميةةة واإلجرائيةةة عالقةةة طرديةةة   ازيةةادة املعراةةة املفاهيميةةة يةةو     املةةتعلم معراةةة 
 . ويزيد من كفاءة استخدامه اإلجراءات باإلجراءات ذات الرلة بها

 املعرفة السياقية : .ج 
وتتضمن معراة املاذا ؟ ومىت ؟ وأين؟  بمعىن أن يكون املةتعلم قةادران   معراةة املواعةع الةيت 
يستخدم ايها املعراة املفاهيمية واملعراة اإلجرائية   ايتخذ االسرتاتيجية املناسبة للمشةالك الةيت يمةر بهةا 

 واقان للمعارف املدرب عليها.
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يفها من وحف األنماط اثلالثة للمعراة   اة  ال تقةدم وبالعودة إىل املجاالت   نالحظ خلو توح
اإلجراءات الالزمة تلحقيق مهةارات املجةا    وهةذا يةنعكس   املعراةة السةياقية   امةن دون تقةديم 
إجراءات واعحة وموحدة ال يمكن الوحو  إىل انلمط السيايق للمعراة   ومن ذلك نر  إىل أن املجاالت 

 .ة املفاهيمية  دون غري ترايع انلمط األو  ااملعرا

 إصالحات مقرتحة ىلع املجاالت :
هةا يف خدمةة بناءن   جوانب انلقد السابقة للمجاالت أقرتح إاعدة حياغة املجاالت لراةع كفاءت

 -  وتلحقق املجاالت ذلك ال بد من مرااعة الضوابط اتلاوة لرياغة املجاالت :مهارات اتلعلُّم اذلايت

 العامةة واملقرود بذلك أن املجاالت ترتبط باألهداف:  غريها دون املهارية املجاالت ىلع االقتصار 11
ارتباطان مباةران   أما بقية األهداف ايتم حتقيقها عمنيان من خال  انلمةاذج املدرجةة   21-59-52-55-51-6ا

 .اانلرو   يف املجا 

 
أي يتم اختيار املهةارات األساسةية :  الفرعية املهارات تتضمن اليت األساسية املهارات ىلع االقتصار 12

  يف لك مستو  من املستويات املعراية بللوم   واليت يمر اتلدريب عليها ببقية املهارات يف نفةس املسةتو 
   .وذلك تلجنب إهدار الطاقات   مهارات ارعية يمكن حتقيقها من خال  اتلدريب   مهارات أساسية

 
والغرض مةن ذلةك تةركزي اجلهةود :  املهارات ىلع اتلدريب يفتلكث وتثبيتها املجاالت عدد تقليل 13

  واملقرتح أن يتضةمن املةنهج  هلاحىت نضمن إتقان الطالب املبذولة من املعلم واملتعلم   مهارات حمددة 
ثالثة جماالت للك ارتة   وأن يتناو  الطالب نموذجني من انلرةو  يف لك جمةا      أن يكةون انلةص 

  املهارة وانلص اثلاين تلطبيقها برةراف املعلم.األو  للتدريب  

وأقرتح أن تكون جماالت الرةف العةاةر منرةبة :  املعرفة مستويات ملرااعة املجاالت يف اتلدرج 14
  مستو  الفهم   االفهم هو الركزية األساسية للك املستويات العليا   وأن يتم الرتكزي   بقية املستويات 

 واثلاين عرش. يف الرفني احلادي عرش
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وعليةه جيةب أن تقةدم :  هل املناسابة واتلقويم القياس ووسيلة جمال لك ىلع اتلدريب طريقة حتديد 15

رح املهةارة ةللطالب يف لك جما  اإلجراءات الالزمة تلمثي  املهةارة املسةتهداة   اتبةدأ احلرةة األوىل بشة
انلةص يف بقيةة   ثةم يطبةق املعلةم ذلةك   وتعريف املفاهيم املترلة بها وتقديم اإلجراءات املتبعة ايها 

أن يطبةق اخلطةوات الةيت  -بعد معراة املفةاهيم-  أما مهارات ابلحث العميل اعىل الطالب تناوالت الفهم
 .تعلمها بنفسه  وأن يعد حبثان متاكمالن برةراف املعلم 

 
ربةط مهةارات املجةا  ال بد مةن :  املجال مهارات ىلع اتلدريب يف للمعرفة اثلالثة األنماط مرااعة 16

بأنماط املعراة ااملفاهيمية واإلجرائية والسياقية    وأن يقدم املجا  تروران واعحان هلةذ  األنمةاط ولك مةا 
  مع تواري السةياقات يتر  بها من مفاهيم أساسية للمهارات املستهداة واإلجراءات املتبعة تلحقيق املهارة

  املدرجةة حتةت املجةا  أو باسةتخدام أي طريقةة مناسةبة املختلفة الستخدام املهارة من خال  انلرةو
 .تلحقيق املهارة يف سياق مناسب

 

 -اختيار املوضواعت داخل املجال بما يناسب أمرين : 10

 املهارات املعراية اخلاحة باملجا .  أ 
 .األهداف العامة تلعليم اللغة العربية اما خيص القيم اإلسالمية والوطنية واحلياتية   ب 
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 )للصف العارش( للمجاالت املقرتحة وتوصيفها: نموجج
 األفاكر : الستنتاج القراءة .1

 : وصف املجال 
يندرج هذا املجا  عمن مستو  الفهم  ويهدف إىل تدريب الطالب تةدريبان مكثفةان   مهةارات 

وتقسيمها   أااكر رئيسة وأخر  جزئية وحياغتها بعبةارات حتقةق  استنتاج األااكر من انلص املقروء  
 الرشوط.

 :املهارات املبارشة للمجال 

 حتديد موعوع انلص   وحكم الاكتب عليه. .5

 استخال  الفكر الرئيسة واجلزئية. .2
 اتلعبري عن الفكرة جبملة تامة حتقق ةروط حياغة الفكر. .3

 للمجال املهارات الضمنية : 

 القراءة الرسيعة ااتلناو  األو  . مهارة .5

مهارة استخدام الفكر يف اتلعبري عن بقية مهارات الفهم ااتلفسري والرشح واتلرنيف واملقارنةة  .2
 واتللخيص .

 :املجال وأنماط املعرفة 

 املعرفة املفهومية: .5

 وةروط حياغتها. يقوم املعلم بتوعيح املفاهيم األساسية املترلة باملهارة كمفهوم الفكرة وتعريفها
 املعرفة اإلجرائية: .2

يقدم املعلم اإلجراءات واخلطوات الالزمةة السةتنتاج الفكةرة     أن تكةون اإلجةراءات واعةحة 
 .وموحدة بني املعلمني  ومدروسة بعناية وقابلة  للتطبيق   انلرو  املختلفة

 :السياقية املعرفة .3
 .الفكر معراة تتطلب اليت األسئلة إجابات إىل لوحو ل اإلجرائية املعراة استخدام   املتعلم يتدرب
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 جدول توصيف جمال )القراءة الستنتاج األفاكر(

 املالحظات املحتوى املهارات

املفاهيم 
 املبارشة

 تعريف الفكرة :
 ةروط حياغتها :

5.   
2.   
3.   
4.   

 الفرق بني الفكرة الرئيسة واجلزئية.
 

 

املفاهيم 
 الضمنية :

 تعريف القضية:
 تعريف املعلومة :
 تعريف احلدث :
 السابقة بالفكرة.عالقة املفاهيم 

 

 اإلجراء

 اخلطوات املتبعة الستنتاج الفكر.
5.   
2.   
3.   

4.   

 

سياق استخدام 
 املهارة

األسئلة اليت يمكن اإلجابة عنهةا باسةتخدام 
 األااكر.
5.   
2.   
3.   
4.   

1.   
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 ابلنية: لكشف القراءة .2
 : وصف املجال 

 كشةف   مكثفةان  تةدريبان  الطةالب تةدريب إىل ويهةدف الفهم  مستو  عمن املجا  هذا يندرج
   الواحةدة الوحةدة مسةتو    اجلمة  بةني الرابطةة والعالقةات وتقسيمه   وحةدات   املوعوع عنارص

 .انلص وحدات بني الرابطة والعالقات
 :املهارات املبارشة للمجال 

 .وحدات   املوعوع تقسيم .5
 .الواحدة الوحدة يف العبارات بني الرابطة العالقات كشف .2
 .الوحدات بني الرابطة العالقات تبيني .3

 للمجال املهارات الضمنية : 

 .الفكر استخال  مهارة .5
 اتللخيص. مهارة .2
  .واملقارنة واتلرنيف والشةرح اتلفسريا الفهم مهارات بقية عن اتلعبري يف الوحدات استخدام مهارة .3

 :املجال وأنماط املعرفة 

 املفهومية:املعرفة  .5

 واتلعلية  اتلفري  كعالقة وتعريفها  والوحدات العبارات بني الرابطة العالقات بتوعيح املعلم يقوم
 .وغريها واالستشهاد

 املعرفة اإلجرائية: .2

 بةني العالقةات ودراسةة وحدات    املوعواعت تلقسيم الالزمة واخلطوات اإلجراءات املعلم يقدم
 .تنفيذها   الطالب ويدرب   والوحدات العبارات

 :السياقية املعرفة .3
 .انلص بنية معراة تتطلب اليت األسئلة إجابات إىل للوحو  اإلجرائية املعراة استخدام   املتعلم يتدرب
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 (لكشف ابلنيةجدول توصيف جمال )القراءة 

 املالحظات املحتوى املهارات

املفاهيم 
 املبارشة

 تعريف العالقات : -
 اتلعلي  .5

 اتلفري  .2

 الربهان .3

 اتللخيص .4

1.  ..... 

 مفهوم الوحدات: -

 اتلرنيف. -

 

املفاهيم 
 الضمنية :

 .عالقة الوحدات باألااكر -

 استنتاج احلجج والرباهني. -

-   

-   

 

 اإلجراء

تلرةنيف الوحةدات ودراسةة اخلطوات املتبعة 
 العالقات بينها

5.   
2.   
3.   

4.   

 

سياق 
استخدام 
 املهارة

عنهةا باسةتخدام  األسئلة اليت يمكن اإلجابة
 األااكر.
5.   
2.   

3.   
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َراَسة    ُمْرَفَقاُت ادلِّ
 .األهداف العامة تلدرة  اللغة العربية يف املرحلة اثلانوية 

  املجاالت القرائية واألدبية للصف العارش.( 1)جدول 

 املجاالت القرائية واألدبية للصف احلادي عرش. ( 2) جدول 

  واألدبية للصف اثلاين عرش.املجاالت القرائية ( 3)جدول 

 ( تصنيف4جدول ) املعريف للمجال املعدل بلوم . 
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 هداف العامة تلدرة  اللغة العربيةاأل

 يف نظام اتلعليم املوحد بمدارس املرحلة اثلانوية

حبان هلةا واعةزازان بممارسةتها ورغبةة يف االسةزادة منهةا  أن ينمو اجتا  املتعلم حنو لغته   .5
 بوحفها لغة  القرآن الكريم ولغة تراث األمة وحضارتها.

أن تتعمق    املتعلم قيم اإلسالم ومبادئه   اتتضح يف سةلوكه الشخ ة ويف نظرتةه إىل  .2
 األحداث واملواقف.

اإلسةالمية  منطلقةان مةن عمةق أن ينمو شعور املتعلم باالعزاز بوطنه وبأمتةه العربيةة و .3
 الروابط اليت تربطه بأبنائها.

 أن يدرك املتعلم أن اض  وطنه وأمته عليه يقابله مسؤووات يلزم أداءها والوااء بها. .4

أبعادهةا أن يتابع بةويع واهتمةام قضةايا وطنةه وأمتةه العربيةة واإلسةالمية ادوااعهةا و .1
 وأهدااها  ويهيئ نفسه لإلسهام يف معاجلتها.

جيع  العم  رضورة حياة ملستقبله   ويتهيأ ملمارسته إعدادان واستعدادان يف املجةا  اذلي  أن .9
 يناسب خرباته وقدراته ورغباته.

أن حيقق تفاعله مع املنجزات العلمية واتلقنية يف املجا  اذلي اقتنع بأنه مةرتبط بوجةود   .7
 ومستقبله.

وثقااته   ومنجزاتةه   ومشةالكته  وأن يسةلك  أن يزداد معراة بعامله املعارص احضارته   .8
 سبي  االنتفاع بما ير  إوه من جتارب.

اذلايت   واالترا  بمرةادر املعراةة معتمةدان    اتلعلُّمأن تنعكس    املتعلم مقومات  .6
 نفسه.



 أ. يوسف املحميد   نقد وتقويم -املجاالت القرائية واألدبية 

08 
 

 

 أن يتمكن من استخدام أساوب اتلفكري العل  يف معاجلة القضايا ومواجهة املشالكت. .51

 سانه ويرح بيانه وحيسن تعبري  حتدثان وحواران وتعقيبان.أن يستقيم ل .55

أن ينطلق يف القراءة بنوعيها اجهريةة   وحةامتة  وبمسةتوياتها املختلفةة نقةدان وتةذوقان  .52
 وتعراان وحتريالن للمعلومات ... إلخ.

أن يكتب ايتضح مقرد  ويستقيم قلمه   وتتاكم  عبارته   ويرةح مةا يكتةب رسةمان  .53
 ومعىن واغية.

مةن االسةتماع   يف خمتلةف ألةوان النشةاط اللغةوي اذلي ما يكتسبه املتعلم  يتضح أن .54
 يمارسه.

أن يدرك املتعلم أرسار اجلما  يف لغته العربية وبواعثه اكران وتعبريان وترةويران وانسةجامان  .51
 مع املوقف اذلي قدم ايه.

مةادة  أن يكتسب القدرة   ابلحث العلة  متمةثالن أهةم عنةارص  ومطالةب إجرائةه .59
 وتطبيقان برورة اعمة.

أن حيسن تطبيق ما اكتسبه من خةربات ذات اترةا  بالسةالمة اللغويةة حتةدثان وقةراءة  .57
 وكتابة.

 أن يعرب عن اكر  ومشاعر  يف إحاطة ووااء وسالمة أداء يف املواقف اليت دستديع ذلك.  .58

سةتهويه مةن أن حيقق املتعلم ذاته ويكشف قدراته   ويقدم يف عوئها   اللةون اذلي ي .56
 انون القو  وجيد نفسه ايه.

أن تنمو    املتعلم القدرة   اتلحلي  وانلقد واملوازنة بني انلرةو  األدبيةة يف عةوء  .21
 املفاهيم انلقدية األحيلة واالجتاهات املعارصة. 
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 (1جدول )
 للصف العارش املجاالت القرائية واألدبية يف منهج اللغة العربية

 

 اثلاين الفصل الفصل األول

 القرآن الكريم واحلديث الرشيف. .5 القرآن الكريم واحلديث الرشيف. .5

 القراءة للبحث عن اذلات. .2 القراءة لزيادة احلريلة اثلقااية. .2

 األدب دو  اتلواح  الرويح. .3 األدب انعاكس للبيئات  وظروف املجتمعات. .3

 القراءة للتمكن يف جما  معني. .4 القراءة لقضاء وقت الفراغ. .4

 األدب يرىق بالوجدان وحيفز اهلمم. .1 يوسع انلظرة للحياة. األدب .1

 القراءة لالستنتاج وإدراك ما بني السطور. .9 قراءة إلدراك اهلدف . .9

 األدب نااذة احلارض   أجماد املايض. .7 األدب عملية إبداعية. .7

 القراءة تلأييد اكرة أو الرد عليها. .8 القراءة لزيادة احلريلة اللغوية. .8

 األدب معني من القيم والفضائ  واالجتاهات اإلجيابية. .6 عن الوحدة الوطنية.األدب تعبري  .6

 القراءة تلنمية احلريلة اللغوية. .51 القراءة تلنمية اتلفكري انلاقد. .51

 .املشرتك اخللييج القدر .55 القدر اخللييج املشرتك. .55
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 (2جدول )
 عرشاملجاالت القرائية واألدبية يف منهج اللغة العربية للصف احلادي 

 

 الفصل اثلاين الفصل األول

 القرآن الكريم واحلديث الرشيف. .5 القرآن الكريم واحلديث الرشيف. .5

 قراءة إلشباع مي  معني. .2 القراءة جلمع املادة العلمية. .2

 األدب نتاج نظرات عميقة وجتارب واعية. .3 األدب سج  للعادات واتلقاود. .3

 إلاعدة عرض موعوع معني. قراءة .4 بالواقع. القراءة لربط املواقف واألهداف .4

 األدب مورد اكر وإبداع. .1 األدب شحنة من العواطف واالنفعاالت. .1

 قراءة ملناقشة رأي. .9 القراءة للبحث وا راسة. .9

 من القدر اخللييج املشرتك. .7 األدب ثقااة إنسانية. .7

  قراءة للترفح الرسيع. .8

 القدر اخللييج املشرتك. .6
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 (3جدول )
 واألدبية يف منهج اللغة العربية للصف اثلاين عرشاملجاالت القرائية 

 

 الفصل اثلاين الفصل األول

 القرآن الكريم واحلديث الرشيف .5 القرآن الكريم واحلديث الرشيف. .5

 قراءة يف الرتاث. .2 قراءة للبحث وا راسة. .2

 األدب عالج ملشالكت املجتمع. .3 األدب يساعد   اهم اإلنسان نفسه. .3

 قراءة للنقد. .4 قراءة عن الرتاث. .4

 األدب تعبري عما يف الطبيعة من عا . .1 األدب تنمية للخيا  واالبتاكر. .1

 قراءة للتعرف   اكتب معني. .9 القراءة لكيفية استنباط ما بني السطور. .9

 األدب حيدث راحة نفسية. .7 األدب تعبري عن حياة الشعوب وحضارتها. .7

 للتعرف   مدرسة اكرية معينة. قراءة .8 من القدر اخللييج املشرتك. .8

 القدر اخللييج املشرتك. .6 
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 (4اجلدول )
 جامعة امللك سعود( –قسم املناهج وطرق اتلدريس بكلية املعلمني  –عثمان الرتيك د.) إعداد:  تصنيف بلوم املعدل للمجال املعريف

 :يبتكر -6

فرض  -توليد -

 فروض.

 –تخطيط   -

 .تصميم

 بناء. – إنتاج -

 

 :يقّوم -5

 تنسيق، فحص: -

 تعيين ، مراقبة،

 .اختبار

 إصدار -نقد  -

 .حكم

  

 

 :يحلّل -4

 :تفريق -

مالحظة  تمييز،

 تركيزالفرق،

 .اختيار،االهتمام

إيجاد  –تنظيم   -

 ترابط منطقي ،

 .بناءتكامل ، 

 –تحديد األسباب   -

 .تفكيك

 

  

 :يطبّق -3

 .انجاز –تنفيذ   -

 –تأدية عمل   -

 .استخدام

 

 :يفهم -2

 تفسير:  -

تمثيل  توضيح، إعادة صياغة،

 .ترجمة ، 

 ضرب أمثلة:  -

 .تفسير بمثال توضيح بمثال، 

 .ٍتصنيف، تقسيمتبويب:   -

 .، تعميم جمالإ تلخيص:  -

استقراء ،  ،استنتاجاستدالل:   -

 .تنبؤ، إضافة

تحديد التباين ،  مقارنة:   -

 .ترتيب ،وضع خارطة

  .بناء نماذج -شرح   -

 :يتذّكر -1

تعّرف  –إدراك  -

 .على

 –استدعاء  -

 .استرجاع

  

 

 

 بعد العمليات 
 المعرفية

 

 

 

 بعد المعرفة
 

 6أ
 االبتكار باستخدام

 الحقائق

 5أ
 التقويم باستخدام

 الحقائق

 4أ
 التحليل باستخدام

 الحقائق

 3أ
 تطبيق
 الحقائق

 2أ
 فهم

 الحقائق

 1أ
 تذكر

 الحقائق

 معرفة الحقائق: - أ

 معرفة المصطلحات.  -

 معرفة تفاصيل وعناصر محددة.   -

 6ب
 االبتكار باستخدام

 المفاهيم

 5ب
 التقويم باستخدام

 المفاهيم

 4ب
 التحليل باستخدام

 المفاهيم

 3ب
 تطبيق المفاهيم

 2ب
 فهم

 المفاهيم

 1ب
 تذكر

 المفاهيم

 المعرفة المفاهيمية: –ب 

 معرفة التقسيمات والتصنيفات.  -

 معرفة المبادئ والتعميمات.  -

معرفة النظريات ، والنماذج والبنى  -

 )الهياكل، األنظمة(. 

 6ج
 

 باستخدام بتكاراال
 اإلجراءات

 5ج
 يم باستخدامالتقو

 اإلجراءات

 4ج
 

 التحليل باستخدام
 اإلجراءات

 3ج
 

 تطبيق اإلجراءات

 2ج
 

 فهم اإلجراءات

 1ج
 

 تذكر اإلجراءات

 المعرفة اإلجرائية: -ج

معرفة مهارات ولوغاريتمات محددة   -

 في مجال تخصصي ما.

معرفة تقنيات )أساليب( وطرق   -

 .محددة في مجال تخصصي ما

حّدد التوقيت معرفة المعايير التي ت  -

 المناسب التخاذ اإلجراءات المناسبة.

 6د
ابتكار استراتيجيات 

 ما فوق المعرفة

 5د
تقويم استراتيجيات 

 ما فوق المعرفة

 4د
تحليل استراتيجيات ما 

 فوق المعرفة

 3د
تطبيق 

استراتيجيات ما 
 فوق المعرفة

 2د
 فهم استراتيجيات 
 ما فوق المعرفة

 1د
تذكر استراتيجيات 

 ما فوق المعرفة

 د. معرفة ما وراء المعرفة:

 المعرفة االستراتيجية.  -

 معرفة المهام  المعرفية ) السياق،  -

 والشروط(.

 المعرفة الذاتية.  -




