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عالقة الكتاب المدرسي بالقراءات الخارجية 

أهمية القراءات الخارجية 

اختالف أهداف القراءات الخارجية 

انتقاء القراءات الخارجية 



تدريسفيإليهااالستناديمكنالتيالجوانبأهممناالجتماعيةالموادمجالفيالمدرسيالكتابيعد
لكفايةامنعاليةدرجةعلىبهايقومأنويستطيعبهاينفردمحددةوظائفلهأنحيث,الموادتلك

يجعلممافهوأهدابالمنهجوثيقاً ارتباطاً يرتبطوإعدادهمحتواهتحديدأنإال..آخرمطبوعأيمنأكثر
بعضلتناوعنعاجزيجعلهقدتقيداً وأهدافهبالمنهجبالتقيدملزمفييكوًنموقففيالمؤلف

علىالقدرةبيتصفأنيجبالجيدالمعلمفإنوبالتالي..آخرمنظورمنتناولهأوبإسهابالموضوعات
المدرسيابالكتأنيدركأنيستطيعبحيثويستخدمهالذيالمدرسيالكتابووظائفخصائصتحديد
لمواداميدانفيالمعرفةأطرافلجميعوشاملً وافياً يكوًنلنفإنهالعلميةالمادةمناحتوًىمهما

.االجتماعية
الجتماعيةاالموادتدريسوإثراءإحياءفيبأخرًىأوبصورةيسهمالخارجيةالمصادراستخدامفإنلذلك

مما,فيهاعيشوًنيالتيالحياةبمشكلتوربطهاوتفسيرهافيهاالتفكيرعلىقدرةأكثرالتلميذويجعل
.قصورأوجمودمنيعتريهقدوماالمدرسيللكتابواستكماالً تدعيماً يعد



أولاً

اً ثانيا



أولاً

اً ثانيا

اً وضوحالمدرسيالكتابتزيدمعلوماتإلىالحاجة

التلميذاةحيواقعإلىوتقربهالحياةمنمزيداً وتكسبه

إلىهاوصولقبلعدةبمراحلتمرالمدرسيةفالكتب..

تضاهابمقالمدرسيالعمليبدأوحينئذ,التلميذأيدي

منيطرأذلكوخلل..األقلعلىدراسيةسنةلمدة

تعديلتإجراءمعهيصعبمماوالتطوراتاألحداث

.المدرسيالكتابعلى



أولاً

اً ثانيا

وعاداتوقيمواتجاهاتوميولمعلوماتإلىالحاجة
ليتهامسؤًويتحملأنالمدرسيالكتابيستطيعالقد

بهاديقصالاالجتماعيةالمواددراسةأنذلك,منفرداً 
أوالتاريخيةالمعلوماتبعضالتلميذيعرفأن

الميولمنالكثيرفهناك..غيرهاأوالجغرافية
ديروالتقالتذوًقونواحيوالعاداتوالقيمواالتجاهات

علىالمدرسيالكتابقدرةعدميظهرالذياألمر
ضرورةويفرضمنفرداً المسئولياتهذهبأعباءالقيام
الكتابمنأكثرهوماإلىالحاجةفيتتمثلملحة

.المدرسي



قراءات تهدف إلى جعل 

التالميذ يستمتعون بدراسة 

المواد االجتماعية

قراءات تهدف إلى 

زيادة المعلومات

قراءات تهدف إلى التعريف 

باألدب في ميدان المواد 

االجتماعية 

قراءات تهدف إكساب التالميذ 

أسلوب التفكير العلمي في 

ميدان المواد االجتماعية 
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قراءات تهدف إكساب التالميذ 

أسلوب التفكير العلمي في 

ميدان المواد االجتماعية 

وبياناتالحقائقالمعلوماتمنالنوعهذايشمل
إثراءالتلميذبهايلمأنبدالالتيوغيرهاوإحصاءات
منالنوعهذامعالجةفيويستخدم,لمعلوماتهم

معالجةفيالمستخدماألسلوبنفسعادةالقراءات
قديمتأسلوبيختلفأنبدالأنهإال,المدرسيالكتاب

نقاطأوإرشاداتالمدرسيقدمبحيثالمعلوماتهذه
يطلبيةتطبيقومشكلتالذاتيللتقويمأسئلةأوموجهة

.فيهابآرائهماإلدالءالتلميذمن
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ميدان المواد االجتماعية 

فوطرائوأخبارااًسيرااًالمعلوماتمنالنوعهذايشمل

دراسةلخالمنلالستمتاعفرصةللتالميذتتيحتاريخية

لالموادهذهدراسةوأنخاصة..الجتماعيةالمواد

رينفمما,الواقعيةعنوالبعدالجموديعتريهاتزال

إلىيلجئوناألحيانأغلبفيويجعلهممنهاالكثيرين

اًأوالمتحاناجتيازلمجردالحفظ أوثوابفيطمعا

اً ..لعقابتجنبا
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علىالتالميذتدريبإلىالقراءاتمنالنوعهذايهدف

,ةالجتماعيالموادميدانفيالعلميالتفكيرأسلوب

وظيفةلهايكونأنينبغيالموادهذهدراسةأنوذلك

هومعاييربقيمهالحاليالعصرأنوخاصة,اجتماعية

كونهالمجردالموادهذهمعالتعامليقبللواتجاهاته

.والتسليةللمتعةأداةأوحلية
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اًالخارجيةالقراءاتمنالنوعهذاويشمل تعريفا

والبحوثوالمخطوطاتوالمراجعالكتبمنباألصيل

مثلالمبتكرةاألعمالمنيعتبرالنوعوهذا,وغيرها

..وغيرهمبطوطةوابنوالجبرتيخلدونابنأعمال

هذاىعلالحكمكيفيةالتالميذيتعودبأنبهذاويرتبط

كتبتالتيالعصورمعاييرباستخدامالكتاباتمنالنوع

اًالتالميذأنحيث,فيها هذهمثلعلىيحكمونماغالبا

اًغالبتختلفالتيالحاليالعصربمعاييرالقراءات عنا

.السابقةالعصورمعايير



خطيطًواإلعدادًوفيًإنًانتقاءًالقراءاتًالخارجيةًينبغيًأالًيتركًللظروفًلتتحكمًفيهاًولكنًينبغيًأنًيخضعًللدراسةًوالت
:أثناءًهذهًالعمليةًالًبدًمنًمراعاةًاعتباراتًأساسيةًمنهاً
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تلميذإلىتقدمحينماالخارجيةالقراءاتمادةإن

أناللهمالمدرسيقرأهاأنينبغياالبتدائيةالمرحلة
هذهيفالقراءةعلىقدرتهمأنذلك,بقراءتهايكلفوا

مادةلهتشملماالكاملباالستيعابلهمتسمحالالمرحلة
.القراءة
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مام,المختارةالقراءاتفيتنوعهناكيكوًنأنبدال

,االتجاهاتمنعديدفيالميولتشعيبعلىيساعد
جلتالماستخدامعلىيقتصرحينماالمدرسأنبمعنى

وأحماسةدرجةمناإلقللإلىيؤديقدذلكفإنمثلً 
بل,تالوقمنفترةبعدعليهاباالطلعالتلميذاهتمام

.عامةاإلضافيةالقراءاتعنينصرفوًنوقد
وعاتالمطبفيالتنويعالمعلميراعيأنينبغيولذلك

علىيساعدممااستخدامهاإلىالتلميذيوجهالتي
منبينهميوجدماويراعيالتلميذمعلوماتتكامل
.واالهتماماتوالقدراتالميولفيفرديةفروًق
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يطلعنأينبغيالتيالقراءاتبينالمعلميفرًقأنبدال

أيآخربمعنى,بعضهمأوالتلميذجميععليها
تيارًياخأوعامتكليفموضوعتكوًنأنينبغيالقراءات

إنماًوذاتهاحدفيغايةليستالخارجيةالقراءاتإن..
منالهدفكانفإذابعينهاأهدافلتحقيقوسيلةهي

كلفيالتيالمعلوماتبعضعلىالحصولهوالقراءات
رورةضفلالفصلفيوعرضهاالتلميذبعضبجمعها
..بذلكالتلميذجميعلتكلفي
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3
أهدافمعمتسقةالمختارةالقراءاتتكوًنأنينبغي

ينبغيالتلميذيبذلهتعليمينشاطأيأنذلك,المنهج
هجالمنكانفإذا,المنهجأهدافمعمتمشياً يكوًنأن

أوالمشكلتحلعلىالتلميذمساعدةإلىيهدف
مساعدةةوسيلالقراءاتتكوًنأوفينبغيالناقدالتفكير
لقراءاتااختيارفإنهناومن..السبيلهذافيللتلميذ

يلمستىحالمنهجبأهدافوثيقاً ارتباطاً يرتبطأنبدال
لهبالنسبةاوأهميتهقيمتهالهاالستخدامهنتيجةالتلميذ
حتوضيفيوضروريةحقيقيةأداةتعدأنهاوكيف

اببالكتالمتضمنةالعلميةالمادةواستيعابالغامض
.المدرسي
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التالميذ يستمتعون بدراسة 

المواد االجتماعية

قراءات تهدف إلى 

زيادة المعلومات

قراءات تهدف إلى التعريف 

باألدب في ميدان المواد 

االجتماعية 

قراءات تهدف إكساب التالميذ 

أسلوب التفكير العلمي في 

ميدان المواد االجتماعية 

اًالخارجيةالقراءاتمنالنوعهذاويشمل تعريفا

والبحوثوالمخطوطاتوالمراجعالكتبمنباألصيل

مثلالمبتكرةاألعمالمنيعتبرالنوعوهذا,وغيرها

..وغيرهمبطوطةوابنوالجبرتيخلدونابنأعمال

هذاىعلالحكمكيفيةالتالميذيتعودبأنبهذاويرتبط

كتبتالتيالعصورمعاييرباستخدامالكتاباتمنالنوع

اًالتالميذأنحيث,فيها هذهمثلعلىيحكمونماغالبا

اًغالبتختلفالتيالحاليالعصربمعاييرالقراءات عنا

.السابقةالعصورمعايير
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تلميذإلىتقدمحينماالخارجيةالقراءاتمادةإن

أناللهمالمدرسيقرأهاأنينبغياالبتدائيةالمرحلة
هذهيفالقراءةعلىقدرتهمأنذلك,بقراءتهايكلفوا

مادةلهتشملماالكاملباالستيعابلهمتسمحالالمرحلة
.القراءة
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مام,المختارةالقراءاتفيتنوعهناكيكوًنأنبدال

,االتجاهاتمنعديدفيالميولتشعيبعلىيساعد
جلتالماستخدامعلىيقتصرحينماالمدرسأنبمعنى

وأحماسةدرجةمناإلقللإلىيؤديقدذلكفإنمثلً 
بل,تالوقمنفترةبعدعليهاباالطلعالتلميذاهتمام

.عامةاإلضافيةالقراءاتعنينصرفوًنوقد
وعاتالمطبفيالتنويعالمعلميراعيأنينبغيولذلك

علىيساعدممااستخدامهاإلىالتلميذيوجهالتي
منبينهميوجدماويراعيالتلميذمعلوماتتكامل
.واالهتماماتوالقدراتالميولفيفرديةفروًق
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يطلعنأينبغيالتيالقراءاتبينالمعلميفرًقأنبدال

أيآخربمعنى,بعضهمأوالتلميذجميععليها
تيارًياخأوعامتكليفموضوعتكوًنأنينبغيالقراءات

إنماًوذاتهاحدفيغايةليستالخارجيةالقراءاتإن..
منالهدفكانفإذابعينهاأهدافلتحقيقوسيلةهي

كلفيالتيالمعلوماتبعضعلىالحصولهوالقراءات
رورةضفلالفصلفيوعرضهاالتلميذبعضبجمعها
..بذلكالتلميذجميعلتكلفي
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أهدافمعمتسقةالمختارةالقراءاتتكوًنأنينبغي

ينبغيالتلميذيبذلهتعليمينشاطأيأنذلك,المنهج
هجالمنكانفإذا,المنهجأهدافمعمتمشياً يكوًنأن

أوالمشكلتحلعلىالتلميذمساعدةإلىيهدف
مساعدةةوسيلالقراءاتتكوًنأوفينبغيالناقدالتفكير
لقراءاتااختيارفإنهناومن..السبيلهذافيللتلميذ

يلمستىحالمنهجبأهدافوثيقاً ارتباطاً يرتبطأنبدال
لهبالنسبةاوأهميتهقيمتهالهاالستخدامهنتيجةالتلميذ
حتوضيفيوضروريةحقيقيةأداةتعدأنهاوكيف

اببالكتالمتضمنةالعلميةالمادةواستيعابالغامض
.المدرسي


