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   "ِإنََّك َأْنَت اْلَعِلیُم اْلَحِكیمُ  ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم َلَنا ِإالَّ َما َعلَّْمَتَنا"
  .32: البقرة

  

  

  

  



 
 

  

  كلمة شكر  
َربِّ َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل "

اِلِحینَ صَ    "اِلًحا َتْرَضاُه َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّ
  .19: النمل

  الشكر هللا أوًال وآخرًا 

  الكریمین عرفانا بالفضل واإلحسان  ثم الشكر إلى والدي

  وٕالى أستاذي الكریم الدكتور حنیفي بن ناصر عرفانا بالنصح واإلرشاد

األستاذ الدكتور الجیاللي بن یشو                        : ذة الكراموالى أعضاء لجنة المناقشة األسات
               داود    فاطمةوالدكتورة  حاج علي عبد القادر والدكتور

األفاضل، وأخص بالذكر علمي وأساتذتي وٕالى كل من تفانى في تعلیمي بإخالص، مُ 
  طاهروأستاذي جباري محمد ال عبد الدایم لخضر، ُمعلمي األستاذ

مصلحة التكوین والتفتیش  رئیسوأخص بالذكر  ،كل من أعانني على إنجاز هذا العملو 
              السید غربیة مسلم، وأخي العزیز مفتش اللغة الفرنسیة  والیة بسكرةبمدیریة التربیة ل

       مي مبروك، وأخي وصدیقي موسى بن غزالة  السید مو 

  

  



 
 

  

  

  

  

  اإلهداء
  والدي الكریمینإلى 

  أخواتيو  ...إخوتي... زوجتيإلى 

   صهري هاني أحمدإلى 

  ... خدیجة وزینبإلى صالح و 

  ...كل من له الفضل في حیاتيوٕالى 
 

 

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمـة
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 ،هاتطلعاتو  هااهتماماتفي جمیع  ألمم العربیةالذي تعیشه ال الواقع الراهن في ظ      
      لعالم ید قطاع التربیة والتعلیم، وما یشهده اخاصة على صعوب، ومن بینها الجزائر

، مبدأي وأشكالها بكل معطیاتهاو من حولها من تطورات فكریة ومنهجیة، تفرض العولمة، 
وبخاصة                هري التباعد واالختالف، مظ، نفسهفي الوقت  فرزوتُ التعاون والتكامل، 

  .القومیة غوي وأثره في اللغاتاالختالف اللّ مسألة في 

ارس في قطب تیارین متعاكسین، یعصف التي تضع الدّ وأمام هذه المسألة اللغویة       
قطاع التربیة  مبدأ المنفعیة في یحكمهاالتي اآلخر بجملة من الحجج والدالئل  أقواهما

، تنشأ في المقابل، "غنائم حرب"غات األجنبیة، باعتبارها في تعلیم اللّ  والتعلیم، وبخاصة
من تخوفات من أولئك  ینشأ عنها، وما "فات االحتاللمخلّ "حول هواجس الت أخرى تمثّ 

جدران المساجد والمدارس، محیین الذین یهتفون بالفرانكفونیة، ویركنون لغتهم القومیة بین 
  .بذلك كل ما یلحن بالعربیة من لغات ولهجات وطنیة

تعایش لد مهّ ، باهتمام بالغلها، بالجزائر بعد استقال حظي تدریس اللغة الفرنسیةقد ل      
       غتیندات اللّ مفر جمع ، یافرید الغوی سجاالمثمرا غتین العربیة والفرنسیة، امي اللُّ نظ

 على ألسنة النخبة من المثقفین والجامعیینفي العبارة الواحدة على ألسنة العامة، بل 
جانب النفسي الفراد في ات األفي سلوك دةمجسّ تتعدى تداعیاته الجانب اللغوي، ل، أیضا

  .م اللغتینتعلّ  ال یخدموهذا ال ریب،  .واالجتماعي والثقافي

             ، أثر اللغة الفرنسیة في تعلیم اللغة العربیة في الجزائرولمحاولة تدارك مسألة       
اعتمد م اللغة الفرنسیة في المدرسة االبتدائیة، لدى أصغر فئة عمریة تتعلّ  خصوصا
 عتبارهال "اللغةمنهاج "ـق بي للتخطیط اللغوي، فتعلّ على الجانب الحسّ ي دراسته فالبحث 

  . میذهس وتالدرّ وصل بین المُ الحلقة التخطیط، و  ثمرة

  

  



 
 

:                           بـوالموسوم  ،، جاءت فكرة البحثفي الحقل التعلیمي اللغةج هامن ونظرا ألهمیة  
في تعلیم اللغة العربیة، منهاج السنة الثالثة ابتدائي  مناهج اللغة الفرنسیة وأثرها"

، وذلك بتسلیط مهاوتعلّ  اللغة األجنبیةعملیة تعلیم جوانب  ز على أحدلتركّ ، "أنموذجا
 ،رفي المرحلة االبتدائیة بالجزائ، الضوء على مختلف أسس بناء مناهج اللغة الفرنسیة

  .لبحث في أثرها في تعلیم اللغة العربیةبهدف ا

، إلى كونه أنموذجا للبحثبالذات، منهاج السنة الثالثة ابتدائي اختیار سبب ویعود       
         منهاج للغة الفرنسیة في المدرسة الجزائریة، وفي المقام الثاني،  لفي المقام األول، أوّ 

ل فیها ینتق ،أول سنة دراسیة دّ عوالتي تُ میذ السنة الثالثة، لتال العمریةخطورة المرحلة إلى 
 االزدواجیة"إلى  "التعدد اللغوي"أو " اللغویة الثنائیة"أو  "األحادیة اللغویة"الطفل من 

سنة تطرح العدید من اإلشكاالت، من حیث بذلك وهي . "جنبیةاأللغة الم تعلُّ "أو  "اللغویة
 في، ومن ثم م اللغة العربیةیتعل في ، وأثرها"حرجةالمرحلة ال"إمكانیة تدریسها في تلك 

  .األخرى باقي المواد الدراسیة

یات وانطالقا من اإلیمان بالقواسم المشتركة بین نظریات تعلیمیة اللغة العربیة ونظر   
 ،هذا البحث حلقة وصل ُیعدّ اللغة الفرنسیة، ، ومن بینها تعلیمیة تعلیمیة اللغات األجنبیة

   :  وذلك من أجل، اللغة الفرنسیةمن مدرسي زمالئهم و  ،اللغة العربیة يسدرّ م بین

              ة دالمعتموالثقافیة  ،واالجتماعیة ،والتربویةوالنفسیة،  ،البحث عن األسس اللغویة -
  .في المرحلة االبتدائیة وبخاصة، مناهج اللغة الفرنسیةبناء في 
الكشف عن دور علم اللغة في تطویر مناهج اللغة، وذلك بالرجوع إلى مختلف فروعه  -

  .لتطبیقیةوا ،النظریة
            بها  یتصلوما  ،نقاط التداخل بین القضایا اللغویة، وقضایا النفس البشریةإبراز  - 

             صات العلمیةمختلف التخصّ باستثارة وذلك ، ةجتماعیات امن عملیات معرفیة، وسلوك
  .یةالتربعلم و  االجتماعوعلم  النفسعلى رأسها علم التي 

  



 
 

 لمختلف مناهج، منهاج اللغة الفرنسیة للسنة الثالثة ابتدائيالل یم مدى استغو تق -
وبیداغوجیات  ، وما أسفرت عنه من مقارباتمهاوتعلّ  األجنبیة م اللغاتیونظریات تعل

  .دیثةح
وذلك أثر المنهاج في تعلیم اللغة العربیة، معرفة مختلف مستویات التوصل أخیرا إلى  -

بناء مناهج تربویة  التربویة، واالجتماعیة، والثقافیة، بهدف، والنفسیة، و من الجوانب اللغویة
 ثنائیةالبحث في انطالقا من اللغة الفرنسیة،  سومدرّ اللغة العربیة و  سومدرّ یتشارك فیها 

  .ات والسلبیات، في تعلیم اللغتین معایجابیاإلثنائیة التداخل والتكامل، و 

  :ؤالین اآلتیینالس في إشكالیة البحث صتتلخّ  ما سبق،حوصلة لو   

، الجوانب اللغویةفي  ثر مناهج اللغة الفرنسیة في تعلیم اللغة العربیةأ ما  -1
  ؟ یجابیة منها والسلبیةاإل والنفسیة، والتربویة، واالجتماعیة، والثقافیة،

              للظفر بتعلیم اللغة العربیة بالموازاة  آثارها السلبیة ب علىالتغلُّ یمكن  كیف  -2
 ؟لغة أجنبیةمع تعلیم 

مفاهیمي تناول مدخل لإلجابة عن السؤالین الجوهریین السابقین، ابتدأ البحث ب      
والتعرض لمختلف  ،اللغة یةبعض مفاهیم تعلیم بالرجوع إلىوذلك مفهوم منهاج اللغة، 

  .جوانبهاالعلوم التي تدرس 

به من  ظىوما تح، كونها لغة عالمیة، واقع اللغة الفرنسیةول الفصل األ بحثو   
 ،مناهج اللغة الفرنسیةإلى ، لیعرج بعدها الجزائریة في السیاسة التعلیمیة مكانة خاصة

بدءا من المناهج  من الرجوع إلى تاریخ مناهج اللغة؛انطالقا ، أسس بنائهاموضحا 
بمختلف نظریات تعلم اللغة وتعلیمها، قصد  مروراة، ووصوال إلى المناهج الحدیثة، التقلیدی

  . التي قد تؤثر في تعلیم اللغة العربیة سسأهم األ استخالص

  

  



 
 

مشاكل ما تواجهه من و  ،واقع اللغة العربیةس ، فعرج إلى تحسُّ أما الفصل الثاني  
باالستفادة مما جادت به األقالم العربیة، وذلك  تعلمها،تعلیمها و ، تعیق خارجیةو  داخلیة
، "بین التكامل والتداخللغة الفرنسیة التعلیم "، ُمعنون بـمبحث جوهريإلى  التمهید بهدف
في تعلیم األسس المستخلصة من الفصل األول، الضوء على مختلف آثار تلك  اطمسل

  .تقدیم بعض الحلول لمشكالتهال في محاولة، والسلبیة، یجابیةاإلاللغة العربیة، من جوانبها 

 ،والنفسیة ،اللغویة تلك اآلثارعن عرض نماذج ا، یالفصل الثالث تطبیقیوجاء   
للسنة الثالثة من التعلیم  ،والثقافیة، في منهاج اللغة الفرنسیة ،واالجتماعیة ،والتربویة
وثائقه الرسمیة، من أجل  أهم، عبر ه، انطالقا من تحلیل جمیع عناصر االبتدائي

 خیر، بأداة استبیان، بقصدعین في األستُ او  .یجابیة، والسلبیةاآلثار اإل استخالص تلك
إلى آراء معلمیهم، مستوى التالمیذ أنفسهم، استنادا  ع تلك اآلثار علىمعرفة واق

          وبخاصةتالمیذهم،  اتسلوكسونه من آثار تتجلى معالمها في ومعلماتهم، فیما یلم
، لبحث إمكانیة تدریس اللغة الفرنسیة في هذه المرحلة اللغویة، والثقافیةفي الجوانب 

  .العمریة

                  ، النتائج المتوصل إلیها جملة منتم البحث باستعراض خُ  ،وفي األخیر      
  .، بتعدد أقسامه وفروعهوذلك عن طریق لملمة شتات البحث

ا، تحلیلی اوصفیومن أجل ذلك، تعددت مناهج البحث أیضا؛ فكان المنهج، جملًة،       
أسس  تحلیلانطالقا من  ،نبیةاألج اللغةهج ادراسة مننقدیا؛ لما تستدعیه و تقابلیا ومقارنا 

م اللغة والبحث في أثرها في تعلیم اللغة العربیة، بقیاس درجة تناسبها مع آلیات تعلّ ، ابنائه
العربیة، وذلك بالمقارنة بین طبیعة اللغتین، وما تفرضه أوجه االختالف، والتشابه بینهما، 

ه، في ظل التعدد اللغوي، وكفاءات م اللغة العربیة،من تداعیات على مستوى قدرات متعلّ 
تلك المناهج، واستنباط بعض ، ولو بالیسیر، عن من أجل إبداء نقد ذلكوكل . والثقافي

  . حلول اإلشكالیة السابقة

  



 
 

، إال أنه ینحصر في تحلیل أثر مناهج اللغة فروعهومع توسع البحث وتعدد        
اللغویة، والنفسیة، والتربویة  معلّ متالفرنسیة في تعلیم اللغة العربیة، على مستوى كفاءات ال

والنظریات في حقل التعلیمیة إال ما یخدم الثقافیة؛ فلم ُتعرض من المناهج واالجتماعیة و 
  .   ن طبیعتهابیّ الكشف عن تلك اآلثار، ویُ  مسار

أساسا  دتتجسّ من صعوبات أیضا وكما أن لكل بحث صعوباته، لم یخل هذا البحث       
المستطاع، من أجل لملمة أوراق منهاج اللغة، والتي تتعدد بتعدد في حصر البحث قدر 

استخالص نقاط التأثیر بین تعلیم اللغتین العربیة والفرنسیة، بذلك ، ُمحاوال بنائه أسس
            من أهم الصعوبات اختیار ما یخدم البحث ؛ فكان ممتعلّ وذلك على مستوى كفاءات ال

  .من نظریات ومناهج

ط تیارین متعارضین، بشأن تقبل مسألة الصعوبة الثانیة، فكانت في محاولة توسّ أما       
حججه الدامغة،  لكل منهماو في المراحل التعلیمیة األولى؛ م اللغة الفرنسیة أو رفضها، تعلی

  .القراءة والتحلیل التي تستدعي المزید من

ع الراهن الذي یتخبط في ظل الواقلثالثة في ترجمة المصطلحات، وتكمن الصعوبة ا      
هده من عدم استقرار، شفیه تعریب المصطلح األجنبي في جمیع األقطار العربیة، وما ی

             ونقص في السعي الجاد إلى توحیده؛ فكان األستاذ المشرف على البحث، 
  .      مصطلحات البحث قد ُترجمت بمعیتهفحنیفي بن ناصر خیر عون لي في ذلك، كتور لدا

أما الصعوبة األخیرة، فكانت في التخوف من عدم مطابقة النتائج المیدانیة لواقع       
األثر الحقیقي لمنهاج اللغة الفرنسیة في تعلیم اللغة العربیة، خصوصا مع تعدد مستویات 

اللغویة، والنفسیة، والتربویة، واالجتماعیة، والثقافیة، فكان ال بد من مساءلة  ؛التأثیر
العربیة للسنة الثالثة ابتدائي، بشأن نتائج اللغة العربیة عامة، ونتائج معلمي اللغة 

اختبارات التعبیر الشفهي، والكتابي، والقراءة، واإلمالء، والنحو، والصرف، وذلك لقیاس 
حجم تلك اآلثار، والتي یمكن أن تغلب علیها الذاتیة، في تمثالت المعلمین، بین مرحب 

  .باللغة الفرنسیة ورافض لها



 
 

، من أهمها على سبیل ملة من المراجع العربیةعین بجووفق طبیعة البحث، استُ       
  :الحصرالمثال، ال 

 ،وسائل تنمیتها , مصادرها، أهمیتها: الحصیلة اللغویةأحمد محمد المعتوق،  -
 .م1996عالم المعرفة، الكویت، 

، مجلة -یلواقع وبد -اللغة العربیة في التعلیم العالي بالجزائرصالح بلعید،  -
 .2003، دیسمبر ، المملكة المغربیة56، 55اللسان العربي، العددان 

، دار المعرفة الجامعیة، علم اللغة التطبیقي وتعلیم العربیةعبده الراجحي،  -
 .م1995، مصر، إسكندریة

، شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزیع، اللغة والمجتمع علي عبد الواحد وافي، -
 .م 1983/ ه 1403، 4ط

  :أما المراجع األجنبیة، فكان أهمهاو 
- Defays, Jean-Marc, avec la collaboration de Sarah Deltour, Le français 
langue étrangère et seconde enseignement et apprentissage, Pierre 
MARDAGA, Belgique, 2003. 

- Martinez, Pierre  :  La didactique des langues étrangères, Que sais-je.  
Puf, Paris, 1996. 

 ؛للفصل األول من البحث دلیال توجیهیا   Martinez, Pierreـلویعد هذا الُكتیب األخیر 
. لما یمتاز به من شمولیة موضوعیة ودقة اصطالحیة في حقل تعلیمیة اللغات األجنبیة

  : على كل منبشكل أساسي، ، فقد اعتمد األجنبیة وأما القوامیس
    ، مفاهیم التعلیمیة بین التراث والدراسات اللسانیة الحدیثةبریر وآخرون، إبشیر  -

  .2009 الجزائر، مخبر اللسانیات واللغة العربیة، جامعة باجي مختار، عنابة،
- Dubois, Jean et autres, Dictionnaire de linguistique, Larousse-
Bordas/VUEF, 2002. 

- Robert, Jean-Pierre, Dictionnaire pratique de didactique du FLE, 
Editions Ophrys, Paris, 2008. 

بوثیقة منهاج السنة الثالثة ابتدائي، باإلضافة إلى االستعانة في الفصل الثالث،       
  . والوثیقة المرافقة له، ودلیل الكتاب المدرسي



 
 

           علیم اللغة العربیةومن الدراسات السابقة في أثر تعلیم اللغة الفرنسیة في ت      
مظاهر التداخل اللغوي في لغة "رسالة دكتوراه في علم الترجمة، موسومة بـ ،في الجزائر

بقسم اللغة العربیة وآدابها، )" تأثیر اللغة الفرنسیة في اللغة العربیة(أخبار التلفزة الجزائریة 
، من إعداد 2007/ 2006ة ، في السنة الدراسی2كلیة اآلداب واللغات، جامعة الجزائر 

  .  طالبة یمینة تومي سیتواح، وتحت إشراف األستاذ الدكتور محمد یحیاتنال

التداخل اللغوي بین العربیة والفرنسیة وأثره في تعلیم "رسالة ماجستیر موسومة بـو        
               كلیة اآلداب واللغات،بفرع اللغویات، " اللغة الفرنسیة في قسم اللغة العربیة وآدابها

             طالبة ، من إعداد ال2006/ 2005قسنطینة، في السنة الدراسیة  -جامعة منتوري 
  .قدور نبیلة، وتحت إشراف الدكتور صالح خدیش

حث من قریب، فكانت رسالة ماجستیر موسومة ا الرسالة التي تناولت موضوع البوأم      
          بیة في السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي الجزائري التداخل اللغوي بین الفرنسیة والعر "بـ
ة اآلداب واللغات، كلیبقسم علوم اللسان، " دراسة وصفیة تحلیلیة - مدینة بجایة أنموذجا –

طالب ، من إعداد ال2011/ 2010، في السنة الدراسیة 2بوزریعة  -جامعة الجزائر
            وخلص فیها الطالب . صیفمعزوز سمیر، وتحت إشراف الدكتور الطاهر لو 

  :نتائج، أهمها ما یأتيإلى 

         ضعف التالمیذ في المدرسة فقط؛ مما نجم عنه  إالاللغة الفرنسیة ال ُتمارس  -
وفي المقابل، لیس لها أثر كبیر في مستوى تعلم اللغة . في مستوى اللغة الفرنسیة

 .العربیة
  .للغتین معا یذ كثیرا في تحصیلهم اللغويالتالمتدریس اللغة الفرنسیة یساعد  -
في مستوى مهارات التواصل  إیجابيأثر  ةلتعلیم اللغة الفرنسیة في سن مبكر  -

 .واالستماع، والقدرات الذهنیة التي تدخل في مسألة إدراك اللغة
 .أثر سلبي في مستوى إتقان اللغة العربیة ةلتعلیم اللغة الفرنسیة في سن مبكر  -

 



 
 

بعد وبخاصة ، ر التلمیذ، ازدادت قدرته على تعلم اللغة الفرنسیةكلما ازداد عم -
 .تمكنه من لغته العربیة

               ُینصح بتدریس اللغة الفرنسیة في مرحلة متأخرة، بعد أن یتمكن التلمیذ  -
تعلم  مصلحةمن أساسیات اللغة العربیة، ویتشبع بثقافته الوطنیة، وذلك في 

  .اللغتین

أثر تعلیم اللغة الفرنسیة في تعلیم اللغة العربیة لتالمیذ في  من هذه النتائج،وانطالقا      
التي تتمیز بتعدد لغوي، یجمع بین اللغة األمازیغیة،  الثالثة ابتدائي، في والیة بجایةالسنة 

، الفتواللغة العربیة، واللغة الفرنسیة، والتي تتمیز أیضا، بتداول اللغة الفرنسیة بشكل 
یة بسكرة            في والي تالمیذ السنة الثالثة ابتدائي ف نفسهالبحث مسألة األثر  تناول هذا
، خارج أسوار المدرسة، والذي بعدم تداول اللغة الفرنسیة باقي والیات الجنوبك التي تمتاز

  . في مادة اللغة الفرنسیة وطلبتها هاتالمیذأهم أسباب تدني مستوى نتائج  ُیعد من

اللغات تعلیم  في توحید جهود سیاساتالبحث هذا قد یسهم ، ا سبقومن كل م     
ها معج، لكن یالثقافيو  الطبیعي االختالف یمیزها القومیة بالموازاة مع تعلیم لغات أجنبیة

خصوصیة رم مبدأ الیحت ،صحیحاتعلما نظامیا  هاتعلمموحد، یهدف إلى  یميمسعى تعل
، لغويتعدد یمتاز ب الجزائري الذيمجتمع لافي خاصة وب، اللغویة، ویرفض الخلط بینها

 ممناطقهتعدد حسب على و ، ثقافاتهم بتنوع ،هأفرادتفكیر في مستوى  طبیعياختالف و 
البحث و  االلتزام بالموضوعیة،؛ مما ینبغي والعقدیة ةرافیة الشاسعة، وانتماءاتهم الفكریالجغ

  .عدل وٕانصافب

                                                            

  بن غزالة فتحي                                                                   
  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  مــدخــل
  

  

  

  غةـج اللهـامن
  منهاج اللغة - أوال

  أسس منهاج اللغة -ثانیا      
      

  

  

  

  

  



 
 

   (le curriculum) :اللغة منهاج –أوال       

  )la langue( :اللغةمفهوم  -1      

ها فإنها أصوات أما حدّ : باب القول على اللغة وما هي": جني في قوله ابن فهاعرّ       
 الكائنَ (E. Sapir, 1921) 1ادوارد سابیر هاوأخصّ  ".بها كل قوم عن أغراضهم ریعبّ 

                فحسب، وسیلة تواصل غریزیة فلم یعتبرها ، دون غیره من الكائنات األخرى؛البشري
  . 2اعاطفیو  افكری لیتواصلوا فیما بینهم،المجتمع أفراد یختاره  ،من الرموز انظام بل

                 " نظام"بأنها أیضا  De Saussure) (Ferdinandر فردینان دي سوسیفها عرّ و       
لیست اللغة ذلك المستوى السطحي ف ؛والمعجمیة المترابطة ،قواعدیةمن العناصر ال

                     ، قیعم يمستوى معرفیقف وراءها  وٕانما، فحسب والنصوص ،العباراتو  ،لأللفاظ
               نات الجمل والفقرات، وبین المعنى والسیاق، یربط بین األلفاظ واألفكار، وبین مكوّ 
مبادئ  هاعالقات تحكموفق الكالم ونیة المتكلم، وبین أصل اللفظ ومشتقاته، وبین تنغیم 

  .3اللغاتكل تشترك فیها  ،ةعام

التي تتولد في ذهن  المعارف اللغویةجملة من  تتكونقدرة ذهنیة أیضا اللغة و       
، افطری كتسبتُ درة قهي و  .مهمفرداتومعاني  اآلخرین،نه من فهم كالم مكّ فتُ اإلنسان، 
                  ةرغبمع ال، فئة معینةإلى  ءنتماالبا وحضاري ،واجتماعي ،شعور نفسيیدعمها 

نسق الوهي أو أنساق،  وحداتاللغة، نسق ي تكوین وتدخل ف. هاالتعایش مع أفرادفي 
   .4الصرفي، والمعجميالنحوي، و الصوتي، والداللي، و 

  
                                                             

  .فهرس األعالم في آخر البحث للتعریف بهم صُخصّ نظرا  لتعدد أعالم البحث،  1
م،  2004، دار الفكر العربي، القاهرة، 1، طمستویاتها، تدریسها، صعوباتها: المهارات اللغویةأحمد طعیمة، : ینظر 2

    .151-150ص 
، 1، طاللغة العربیة لغیر الناطقین بها النظریة والتطبیق، تعلیم ٕایمان أحمد هریديو  علي أحمد مدكور: ینظر 3

  .28، ص م 2006القاهرة، دار الفكر العربي، 
عالم المعرفة، الكویت،  ،وسائل تنمیتها , مصادرها، أهمیتها: الحصیلة اللغویة ،أحمد محمد المعتوق: ینظر 4

  .30 – 29ص  ،م1996



 
 

  :مفهوم المنهاج التعلیمي -2      

  . 1"الطریق الواضح"في لسان العرب  بـ المنهاج، ف ابن منظورعرَّ   :لغة      
مجموعة الخبرات التربویة التي تهیؤها المدرسة للتالمیذ سواء " هوف :الحااصط أما      

داخلها أو خارجها بقصد مساعدتهم على النمو الشامل المتكامل أي النمو في كافة 
الجوانب العقلیة والثقافیة والدینیة واالجتماعیة والجسمیة والنفسیة والفنیة، نموا یؤدي 

م بنجاح مع بیئتهم ومجتمعهم وابتكارهم حلوال لما إلى تعدیل سلوكهم ویكفل تفاعله
  .2"یواجههم من مشكالت

)    (la méthodeالمنهج ف؛ "المنهاج"و" المنهجیة"و" المنهج"كل من بین ز وُیمیَّ       
هو مجموع الغایات واألهداف المراد الحصول علیها والوسائل التي یتم بواسطتها "

طرائق  تحلیل"فهي عملیة  (la méthodologie)ة لمنهجیاأما و ؛ "تحقیق هذه األهداف
التدریس في غایاتها وأهدافها وأسالیبها وتقنیاتها، وهذا التحلیل یبحث في المبادئ التي 

                ".یقوم علیها اختیار العناصر التعلیمیة وكیفیة ترتیبها ثم طریقة عرضها وتعلیمها
سلسلة من الوحدات "قصد بها الدراسیة، التي یُ  الخطةفهو  (le curriculum)المنهاج وأما 

التعلیمیة المعتمدة انطالقا من األهداف على شكل استراتیجیة للتعلم تتضمن األهداف 
   .3"والوسائل التعلیمیة واألدواتوالمحتویات واألنشطة 

                   " المقرر الدراسي"و "المنهاج"الفرق بین  إلى في هذا المقام، اإلشارة وتجدر      
(le programme scolaire) المفاهیم واألفكارو  المعلومات والحقائق مجموع" هو الذي 

  . 4"التي یدرسها الطلبة في صورة مواد دراسیة

                                                             
دار إحیاء  مین محمد عبد الوهاب و محمد الصادق العبیدي،أ: تصحیح، 3، ط14ابن منظور، لسان العرب، ج  1

  .300ص  م،1999/ ه1419ي، بیروت، لبنان، التراث العرب
        ،1، طتقویمها-تخطیطها-عناصرها-أسسها-مفهومها-المناهج التربویة نظریاتهامحمد حسن حمادات،  2

  .33،  ص 2009، للنشر والتوزیع الحامددار 
مخبر اللسانیات واللغة العربیة، ، مفاهیم التعلیمیة بین التراث والدراسات اللسانیة الحدیثةن، بشیر ابریر وآخرو  3

  .113 ،205، 204 ، ص2009معة باجي مختار، عنابة، جا
  .  33، ص مرجع سابقمحمد حسن حمادات،  4



 
 

انطالقا من تحدید مفهومي اللغة والمنهاج، یتضح مفهوم  :مفهوم منهاج اللغة -3      
دون  ونه منهاجا یختص بتعلیم اللغةك ،(le curriculum de la langue)منهاج اللغة 

          بالغوص  ص أجزائه وعناصره،ولتوضیح مفهومه أكثر، َوجب تفحّ . غیرها من العلوم
وخصائص  ممتعلّ أسس بناء الفرد الفي أسس بنائه، وسبر أغوار مكوناته، التي تجمع بین 

  .ة التي یتعلمهالغال

  :أسس منهاج اللغة -ثانیا      

  : سس اللغویةاأل -1      

معارف علوم و ن ، وما تحمله مللغة والتركیبیة ،والمعجمیة ،الصوتیة جوانبالمثل وتُ       
ومن الحكمة في هذا الباب، االستعانة بأهم علومها، أال وهو . المعرفة دروبفي شتى 

  . ووظیفتها تها،ودالل ها،تكوینفي مستوى  ،نبهاواجكل  مناللغة  إذ یتناول ؛"علم اللغة"

  )la linguistique( :أو اللسانیات علم اللغة -أ      

          ، "اللغة بذاتها ولذاتهایدرس "العلم الذي ب فردینان دي سوسیرمؤسسه  فهعرَّ       
والتركیبیة، ضمن األطراف القائمین على  ،والمعجمیة ،من حیث مكوناتها الصوتیة

 ،(Chomsky, Avram Noam) شومسكي العالم اللغوي نعوم ه فیما بعدوقد طور . إنتاجها
من جانبها البنیوي التركیبي فقط، إلى  ،یدرس اللغة ،(constructive) بنیویاً  من كونه علماً 

،  (structure profonde)" بنیة عمیقة" هیئةعلى  لبشري،فكر االد داخل اعتبارها لغة تتولّ 
 مظهرا صوتیا وتركیبیاملة حا ، (structure de surface)"بنیة سطحیة"تتحول بعدها إلى 

بما ُیعرف ة ناطقیها، ألسن تعددب ،تكون قابلة للتشكل في عدة مظاهرو معینا،  وداللیا
  . 1"التحویلیةالتولیدیة النظریة "بـ

  

  
                                                             

عرفة، سلسلة كتب ثقافیة شهریة ، عالم الماللغات األجنبیة تعلیمها وتعلمهانایف خرما وعلي حجاج، : ینظرلالستزادة  1
  .38- 26ص  م،1988والفنون واآلداب، الكویت، یصدره المجلس الوطني للثقافة 



 
 

  : الجانب الصوتي -1      

جوانبها بدراسة فرعیة، ال هكما أن علم اللغة یدرس اللغة في عمومها، تختص علوم      
ها، بما ُیعرف بالمصطلح أصواتبدراسة   (la phonétique)"علم األصوات"عنى األخرى؛ فیُ 

           ،"الصواتم"من مصطلح  قابله في اللغة العربیة كلی الذي (les phonèmes) الفرنسي
  .1"الفونیمات"و ،"الفونات"و

)    (Nikolai Sergueievitch Troubetskoi ف اللغوي نیكوالي تروباتسكويعرّ ویُ       
               .2"ةالعلم الذي یدرس الوجه المادي ألصوات اللغة اإلنسانی"ـ، ب"علم األصوات"

              األصوات وظائف درسالذي ی (la phonologie) "علم وظائف األصوات"زه عن ویمیّ 
إن علم ": في قولهأیضا ن دي سوسیر الفرق بینهما وقد بیّ  .3نظام التواصل اللغوي في
فهو علم ) فونولوجي(جزء أساس من علم اللغة، أما النظام الصوتي ) فونتیك( لصوتا

   .4"مساعد یختص بالكالم فقط

  : الجانب المعجمي -2      

              والمفرداتي للغة، ،الجانب المعجمي (la lexicologie)" علم المعجم"یدرس       
على وجه  التركیبيو  ،الصوتي ینجانبالفي أي  ؛األخرى هاقاته بمختلف عناصر عالفي 

ویتناول أصغر جزء  .5والنفسیة ،والثقافیة ،مختلف العوامل االجتماعیةفق ، و الخصوص
یتشارك مع علم آخر ُیعنى حیث ، (le lexème) المجردة المفردة معجمي، وهو اللكسیم أو

  ".علم الصرف"،  وهو أیضا بدراسة مفردات اللغة

                                                             
   . 130، ص مرجع سابقبشیر ابریر وآخرون، : ینظر. استبدالها تغییر معنى الكلمة ینشأ عنصغرى  اتوحد 1
2 Troubetskoï (Nikolai Sergueievitch), Crundzuge der Phonologie, Prague, 1939 ; trad. fr. par  

J. Cantineau. Principe de phonologie, Paris. Klincksieck, 1949 ; reimpr. 1967, p. 430. In Dubois, 
J. et autres, op. cit., Larousse-Bordas/VUEF 2002. p. 361.  

       )251ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص (
3  Dubois, J. et autres, op. cit., p. 362. ) 251ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص (       
  .51، ص  1985، ترجمة یوئیل یوسف عزیز، دار آفاق عربیة، بغداد، علم اللغة العامفردینان دي سوسیر،  4
5   Dubois, J. et autres, op. cit., p. 281. ) 250ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص ( 



 
 

دراسة أشكال هو  ،القواعد التقلیدیة حسبب: )(la morphologie: علم الصرف -       
أو ما یسمى " دراسة الوظائف" علم ، في مقابلهاشتقاقاتوا هازوائدفي مستوى  ،الكلمات

 ،نیأساسی نوصفی" علم الصرف"لـ فإنمفهومه الحدیث، بأما . (la syntaxe)" علم النحو"بـ
  : وهما

        تركیبقواعد ما یعرف بأي  ؛لیة للكلماتتي تضبط البنیة الداخلقواعد الا وصف -
(la combinaison) "أو األصلیة المورفیمات الجذریة "(les morphèmes racines)  التي

،                   في أول الكلمة ةوالزیاد ،قواعد تشكیل الكلماتهي دخل في تشكیل الكلمات، و ت
(la préfixation) هافي آخر  ةلزیادا وأ (la suffixation) لتلكاألشكال المختلفة ، ووصف 

          :الكلمة طبیعةحسب على ، أو عدد والجنس والزمن والشخصالحسب على الكلمات، 
             المورفیمات المعجمیة تركیب الذي یصف قواعد" علم النحو"في مقابل  ،لفعو أ اسم

(morphèmes lexicaux)التي تدخل  ،والكلمات معجمیةال المورفیمات والجذور ؛ أي
  . الجمل جمیعا في تكوین

  .1الجملة في  (syntagmes)وقواعد ربط التراكیب ،وصف قواعد البنیة الداخلیة للكلمات -

  : الجانب التركیبي – 3      

عنى بتنظیم الذي یُ  (la syntaxe) "علم النحو"فیدرسه  ،ركیبي للجملةأما الجانب الت      
 وظائفمختلف عالج یُ  ،(la grammaire) اللغة قواعدوهو جزء من . یبیةالترك هاقواعد

                      ،هئأجزاو الخطاب  أشكال ةسادر یقتصر على الذي  "لم الصرفع"بخالف الجملة، 
 . 2المختلفة أو عملیات االشتقاق ،أو تشكیل الكلمات

                                                             
والتي ال یمكن تقسیمها إلى وحدات  (un énoncé)وحدة حاملة للمعنى داخل الملفوظ هو أصغر أو الصرفیم المورفیم  1

ن المورفیمات المعجمیة التي هي میز بیكما نُ  .(phonologique)بمستوى صوتي وظیفي أصغر منها، دون المرور 
الواو والنون في الجمع المذكر (النحویة مثل عن المورفیمات ...) كتب، قلم،(الملفوظ، مثل  الوحدات المعجمیة داخل

                                     .Dubois, J. et autres, op. cit., p. 310-311 :ینظر...). السالم، وتاء التأنیث 
  )250ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص (
  )252ص األجنبیة المترجمة، ص ملحق النصو (    .Dubois, J. et autres, op. cit., p.468 :ینظر  2



 
 

                        "القواعد المعیاریة"فـ؛ وفق وظیفتهاقواعد اللغة، " علم النحو"ویدرس       
(la grammaire normative)  تمییز بین تسمح بال ،والكتابة ،قواعد الكالممجموع التي هي

هي  التي (la grammaire descriptive)" القواعد الوصفیة"، وهصوابو اللغوي، الخطأ 
وكذا مختلف  ،كلماتالو  التراكیب،و  ،صواتن األتكوُّ عناصر قواعد الدراسة النظامیة ل

                     "القواعد التفسیریة"و ،ةاستخدامات اللغمختلف تصنیف ن بذلك من مكّ تف ها؛إجراءات
(la grammaire explicative)  دراسة  عندخاصة وب ،القواعدتلك التي تعرض أسس عمل

                                (la grammaire comparative) "القواعد المقارنة"باإلضافة إلى . نماذج مجردة
بین لغتین  فواالختال أوجه الشبهتحلیل سمح بالتي ت (la grammaire contrastive)أو 

مبادئ وجود التي تفترض  (la grammaire universelle) "القواعد العامة"وأو أكثر، 
 اأساسم هتس،  (des universaux)ل عمومیات لغویة شكّ تُ ، لغات العالمفیها جمیع شترك ت

  .1في تعلم أي لغة أجنبیة

تناولت مسألة اللغة، في جانب استخدامها، قد باإلضافة إلى علوم أخرى هذا و       
الجمل الحاملة  نثمّ الذي  (la sémantique)ما قام به علم المعنى  وبخاصةوتداولها، 

عناصرها في  ،اتصفت بالتراصف التركیبي ٕان، و فاقدة للمعنىللمعنى عن الجمل ال
               2أو ما قامت به التداولیة ،احترمت قواعد تسلسلها وانتظامها وأالصوتیة، 

(la pragmatique) ستخداماته المیدانیة، ال ها، وبیان3وظائف الخطابل هاتحدید، في          
     .   ..في اإلعالم والتعلیم واالقتصاد
                                                             

1 Defays, Jean-Marc, Sarah Deltour, Le français langue étrangère et seconde enseignement 
et apprentissage, Pierre MARDAGA, Belgique, 2003, p.47.  

  )243ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص (
طبیعة الالتحفیز البسیكو لغوي للمخاطبین وردود أفعالهم و (  بدراسة خصائص استخدام اللغة التداولیة تختص 2 

والمظهر  (l'aspect syntaxique)المظهر النحوي كال من تعارض بذلك ف... وموضوع الخطابلخطاب لاالجتماعیة 
تشمل ل ،أوستنلعالم توسع مفهومها بفضل دراسات أفعال الكالم ومفاهیم األداء لو .  (l'aspect sémantique)الداللي 

   .Dubois, J. et autres, op. cit., p. 375  :ینظر. تحلیل عملیات التخاطب
  ) 251ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص (
وتختص بتوجیه  -الوظیفة المرجعیة والوظیفة التعبیریة والوظیفة اإلفهامیة: "حدد رومان جاكوبسن وظائف اللغة في 3

باإلضافة إلى الوظیفة  -وتختص بإقامة العالقة بین الباث والمتقبل –ظیفة التنبیهیة والو  -األوامر والنداءات إلى المتقبل



 
 

   (la linguistique appliquée) :علم اللغة التطبیقي -ب      

واجه إال أنه ما أحرزه علم اللغة، من تقدم في الدراسات اللغویة، مرغم على ال      
أمام تعقیداتها النفسیة، واالجتماعیة، والتي تتجلى  تفسیر حقیقة اللغة،صعوبات من أجل 

                  ة، ر بها عن مختلف شؤون الحیافي مجالها التطبیقي، حینما تتناولها األلسن، لتعبّ 
  .اتالسلوكوما تشمله من رصید فكري وثقافي، یتجدد بتجدد المفاهیم وتعدد 

                 ر بجمیع العلوم التي تناولت جوانب اللغة؛ فأخذ واستقل بذلك علم جدید، تأثّ       
للغة، ا وتعامالته معمفاهیم العالقة بین اإلنسان،  (la psychologie)" علم النفس"عن 

اللسانیات "أو " علم اللغة التطبیقي"تأثر و . "علم اللغة النفسي"مي بـسُ  آخرنشأ عنه علم ف
محیطها في  تخدام اللغةاسجانب الذي تناول  (la sociologie)" علم االجتماع"بـ" التطبیقیة

  ". علم اللغة االجتماعي" مي بـما سُ  هورظفكان ثمرة ذلك  ؛االجتماعي

د اختصاصات علم اللغة التطبیقي، إال أنه یدرس في الغالب، تعدّ من م رغعلى الو       
اللغة األجنبیة، لدرجة أن أبرز أعالمه، ألصقوا اسمه بتعلیم  وبخاصة، "تعلیم اللغة"مسألة 

: ن، وهمافي دعامتین أساسیتی دالتي تتجسّ و معالم تعلیمیة اللغة، بذلك اتضحت ف ؛1اللغة
اإلنسان، وما یقوم به من عملیات عقلیة داخلیة، في أثناء  عنر ُیعبّ الجانب النفسي الذي 

                                                                                                                                                                                         
صابر الحباشة، دار الحوار : ، ترالتداولیة من أوستن إلى غوفمانفیلیب بالنشیه، ."  المیتالغویة والوظیفة اإلنشائیة

  . 38ص . 2007، 1للنشر والتوزیع، سوریا، ط
صار موضوعا مستقال بمعهد  ما، حین1946سنة  قرابة" اللسانیات التطبیقیة"أو " یقيعلم اللغة التطب"ظهر مصطلح  1

تعلیم اللغة االنجلیزیة بجامعة میتشجان، المتخصص في تعلیم اللغة االنجلیزیة لغة أجنبیة، تحت إشراف كل من 
      یصدر مجلته المشهورة وقد كان المعهد  .(Robert Lado)وروبرت الدو  (Charles Fries)العالمین تشارلز فریز 

  :"االتحاد الدولي لعلم اللغة التطبیقي"ثم تأسس  ،"مجلة علم اللغة التطبیقي -تعلم اللغة"
 (AILA) (Association Internationale de Linguistique Appliquée)   

علم تعلیم "تسمیته بـ Mackey)(كاي ، واقترح ما"الدراسة العلمیة لتعلیم اللغة األجنبیة"تسمیته بـ (Wilkins)اقترح ولكنز 
" علم اللغة التعلیمي"تسمیته أیضا بـ  (Spolsky)، ودعا سبولسكي(Language Didactique)" اللغة

(Educational linguistics) . تعلیم اللغة وبحث التعلم"انتشر في ألمانیا مصطلح و"                            
(Sprachlehr- und Lernforshung) .دار المعرفة علم اللغة التطبیقي وتعلیم العربیةعبده الراجحي، : ینظر ،

  .10، 8 ص ،1995الجامعیة، مصر، 



 
 

      صدره،من أثر استخدامه للغة، وكل ما یُ  شملهغة، والجانب االجتماعي، وما یتعلمه لل
  .  اإلنسانیة ر عن طبیعتهعبّ وثقافیة، تُ  واصلیة،من نماذج ت

  : األسس النفسیة والتربویة -  2      

النفسیة جوانب مختلف ال اللغة،منهاج بناء عملیة والتربویة في یة ل األسس النفستمثّ       
وخصائص نموه واحتیاجاته ومیوله وقدراته واستعداداته وحول  ممتعلّ الحول طبیعة "

   :بذلك إلىالمنهاج یهدف و  ."طبیعة عملیة التعلم

  .والرغبات النفسیة ستعداداتت واالقدرابین ال الربط -أ  
ر وجمع المعلومات كالتفكیر والفهم والتذكّ  ،القدرات العقلیة ب منجوانالتركیز على  -ب

  .وحل المشكالت ،والتبصیر ،والتركیز ،واالستنتاج ،والقدرة على الربط ،وتحلیلها وتنظیمها
  .ه والمقصودالتدریب الموجّ بتنمیة القدرات  -ت
  .1ستعداداتوفقا لتلك القدرات واال ،تحدید المواد داخل الفصل أو العام الدراسي -ث

   (la psycholinguistique) :علم اللغة النفسي -أ      

مظاهره  فيللغة،  يهالشفالسلوك " اللسانیات النفسیة"أو " علم اللغة النفسي"یدرس       
ما یتلفظون ل انيمع من إعطاء ینالمتكلمن تمكّ بالعملیات التي  وصاصخیهتم و  .النفسیة
       التي تدخل في التبلیغعملیات الو  ،یةهء العادات الشفوٕانشا ،الكلمات عملیات ربطبه، و 

                ، التحفیز والشخصیة ووضعیة التواصلك، la communication2)( أو التواصل
  التي ساهمت جمیعها مباحث علم النفس التربوي باإلضافة إلى . 3تم اللغاتعلّ من ثم و 

                                                             
    .99، 86 ص محمد حسن حمادات، مرجع سابق، 1
التبلیغ واإلبالغ والتوصیل واإلیصال والتواصل : عربیة وهي عدة مقابالت (communication)لمصطلح األجنبي ل 2

أن التبلیغ ینطلق من مرسل إلى مرسل إلیه وال یعود الكالم إلى المرسل، في حین أن التواصل ُیحدث إال . واالتصال
مفاهیم التعلیمیة بین التراث والدراسات بشیر ابریر وآخرون، : ُینظر. ( بین المرسل والمرسل إلیه وتفاعال تبادال

  .)55-54، ص اللسانیة الحدیثة
) 251، ص ملحق النصوص األجنبیة المترجمة(  Dubois, J. et autres, op. cit., p. 390.  ینظر:   3 



 
 

مختلف البحوث المیدانیة، في المجالین في تحدیث صورة علم اللغة التطبیقي، بفضل 
   . الحدیثالتعلیمي دت أسس المنهاج النفسي والتربوي، والتي حدّ 

دراسة السلوك اللغوي عند اإلنسان في منهجین  تتمایز: دراسة السلوك اللغوي – 1      
  :أساسیین وهما

فهومي ویعتمد هذا المنهج على م: (le behaviorisme) المنهج السلوكي –أ      
على السلوك الظاهر  زإذ یركّ  ؛(la réponse)" االستجابة"و (le stimulus)" المثیر"

المتكلم، وخطته مقاصد  متحاشیاو ما یمكن مالحظته،  مقتصرا بذلك على؛ فقط لإلنسان
         ؛ ممتعلّ وفق هذا المنهج، من دراسة البیئة الخارجیة لل ،یبدأ تعلم اللغةو . في الكالم
غویة، باالستعانة بمختلف سلوكي استقرائي، یهدف إلى ترسیخ العادات الل فهو منهج

تمامات اهأحد  ،(le constructivisme)" النظریة البنائیة السلوكیة" دعتُ و . الخارجیة العوامل
مبادئه السلوكیة، في دراستها لألشكال اللغویة، وتسلسل باعتمادها على هذا المنهج؛ 

قصد الحصول على عادة لغویة وتدریبات التكرار والمحاكاة،  جها،تدر المادة اللغویة، و 
  . 1 (la langue cible) للغة المستهدفة يتقان الفرداإلر تفسّ مستقرة، 

ینطلق المنهج العقلي في دراسته للسلوك اللغوي، من نفي : العقلي المنهج – ب      
                 لتعقد سلوك األول والسلوك الحیواني؛ وذلك  ،عالقة التشابه بین السلوك اإلنساني

              وعلى رأسهم العالم النفساني بیاجیه - اهتمام العلماء حیث اتجهعن سلوك الثاني؛ 
 (Piaget, J.) -  أن تطور كالم الطفل یمر بسلسلة نحو المنحى العقلي الذي یرى               

اللسان، والذي یسبق بدوره ظهور  ظهورلمن التطورات الحسیة، والحركیة، التي تهیئ 
أدى إلى قلب میزان القوى في معادلة  األمر الذي؛ 2العالمات األولى للسلوك الكالمي

ُبعدیها الذهني، والمعرفي، ب ،وظیفة اللغة فيالسلوك اللغوي، انطالقا من رؤیته العمیقة 
  .عبر منهج استداللي جدیدوذلك 

                                                             
  .32، 28، ص 1995، دار المعرفة الجامعیة، مصر، علم اللغة التطبیقي وتعلیم العربیةعبده الراجحي،  :ینظر 1
ت قاسم المقداد ومحمد ریاض المصري، دار الوسیم للخدما: ، ترجمةاللسانیات التطبیقیةشارل بوتون، : ینظر 2

  .15 -14ص ، الطباعیة، دمشق



 
 

 (la didactique de la langue): تعلیمیة اللغة -2      

" تعلیمیة" كل من ،اللغة العربیةفي  (la didactique) الفرنسي مصطلحَ الیقابل       
وهو الدراسة "، "الدیداكتیك"و" التدریسیة"و" علم التعلیم"و" علم التدریس"و" تعلیمیات"و

تلمیذ التعلم التي یخضع لها الالعلمیة لطرائق التدریس ولتقنیاته وألشكال تنظیم حاالت 
نفعالي أو اال  دة سواء على المستوى العقليالمنشو  األهدافتحقیق  إلىیة الوصول بغ

  .1"حركي –أو الحسي 

المستهدفة، أو اللغة  أو اللغة الثانیة األجنبیة ةاللغ وبخاصة اللغة،وتتلخص تعلیمیة       
  :وهما ،في نظریتین أساسیتین

   (l'analyse contrastive) :التحلیل التقابلي - أ       

 ،(Charles Fries)فرایز  لغويالأعمال فرضیة التحلیل التقابلي إلى جذور  تعود      
فترض أن الخطأ اللغوي ینجم وتَ . (Robert Lado)عالم اللغة الدو  ،طورها فیما بعد التي
عند تعلمه ، ممتعلّ لالذي یحصل ل (l'interférence l'linguistique)" التداخل اللغوي"عن 

أو اللغة  (la langue seconde) أو اللغة الثانیة (la langue étrangère)لغة األجنبیة لا
 أو لغته (la langue mère) لغته األمب إلى جان (la langue cible)الهدف أو المستهدفة 

  .2(la langue vernaculaire) أو لغة المنشأ (la langue d'origine)األصلیة 

العالقة الطردیة بین تشابه اللغة األجنبیة مع اللغة األصلیة  وتتلخص الفرضیة في      
؛ فكلما اختلفت اللغتان صُعب تهاصعوب أو سهولة تعلم اللغة األجنبیةمع أو اختالفهما، 

، تعلمالغتین، سُهل خطاء اللغویة، في حین أنه كلما تشابهت تراكیب اللّ ازدادت األتعلم، و ال
     البحث في التحلیل التقابلي  اصختصامن رغم لى العو . اللغویة خطاءاألت بذلك وقلّ 

                                                             
  .84، ص مفاهیم التعلیمیة بین التراث والدراسات اللسانیة الحدیثةبشیر ابریر وآخرون،  1

مجلة فصلیة یصدرها المجلس ، 10، مجلة اللغة العربیة، ع"التعلیمیة معرفة علمیة خصبة"بشیر ابریر، : وأیضا
   .285الجزائر، ص  ،األعلى للغة العربیة

، كما سیتناول )34 -31ص (من هذا البحث  الفصل األولومكانتها في  وضیح جل مفاهیم وضعیة اللغةت سیتم 2
  .) 105 - 100ص (  مسألة التداخل اللغوي بین اللغتین العربیة والفرنسیةالفصل الثاني 



 
 

بین مستوى لغوي،  یقتصر على المقارنةإال أنه ، واالختالف بین اللغتین، الشبهأوجه  عن
بذلك  ُمقابالبین لغة وأخرى؛  دون المقارنةآخر، أو بین نظام ونظام آخر،  بمستوى لغوي

  .1فیة، والنحویة، والمعجمیةبین عناصر اللغتین في جوانبهما الصوتیة، والصر 

   (l'analyse des erreurs) :تحلیل األخطاء -ب      

في حل مشاكل تعلم اللغة، المنهَج التقابلي  امنحى تعلیمیة اللغة، من اعتماده تغیر      
مقارنة باللغة  ممتعلّ الي ینتجها تال اللغة" ةمستهدفة، إلى دراسواللغة ال األملغة البین 

د هذه الدراسة في تشخیص مواطن التداخل بین اللغة المنشأ واللغة وتفی .الهدف
     ویفید تحدید األخطاء .ممتعلّ اللمعرفة الصعوبات والخطأ التي یقع فیها " وذلك، "الهدف

  .2"أو یسهم في إدراج برامج تسعى إلى التخفیف من تلك التداخالت اللغویة

، وجعله وسیلة نفسهاسة الخطأ اللغوي نظریة تحلیل األخطاء من در  هذا وتنطلق      
مجموعة في  صنفها إمافیُ ، ُطالبه أخطاءلمجمل  في المقام األول، ،للتعلم، بتحدید المعلم

في  ٕاماو والعادات الجدیدة،  التداخالت اللغویة التي تحدث بین العادات اللغویة القدیمة،
أن  ٕاماو نفسه،  ممتعلّ الات مجموع قدر  في ٕاماو دة، ، بخصائصه المحدّ نفسهاللغوي  النظام

             ، لیتمكن في األخیر، طریقته في التعلیم وأ، جملةً  مبالمعلّ  صلما یتیصنفها فی
  . 3ستقبالعدم تكرارها مُ بذلك یضمن و  ها،حیتصح، ثم تفسیرهامن 

  :ةیعلوم الترب -3      
وعلم النفس  (la pédagogie) یسهم كل من علم التربیةإضافة إلى التعلیمیة،       
إحداث مختلف التوازنات بین عناصر عملیة تعلم في  (la psychopédagogie) التربوي

بناء  معالم حددمدروس، ضمن خطة تعلیمیة محكمة، تُ في إطار وذلك اللغة وتعلیمها، 
  ".التخطیط اللغوي"ها، وذلك بما یعرف بـهجامن

                                                             
  .47-46ص  ،مرجع سابقعبده الراجحي، : ینظر 1
 .59، ص مرجع سابقبشیر ابریر وآخرون،  2
  .58ص  ،نفسه المرجع 3



 
 

  :1التخطیط اللغوي -أ      

التخطیط "أول من استعمل مصطلح  إن (Haugen, 1965: 2009)هوجن  یرى      
 ؛ 1957دت في جامعة كولومبیا عام عنوانًا لندوة عق (Weireich)، العالم فیراخ "اللغوي

 اللغویة المشكالت معالجة نحو منصبا في أول األمر اللغوي التخطیط اهتمام كانإذ 
 ،فرضت لغاتها عندماتالل االح دول التي طمستها والقومیة اللغویة الهویةب المتصلة

ة للدول المحتلة، والمحلی والوطنیة، القومیة، اللغاتعلى حساب  ،والفرنسیة كاإلنجلیزیة
فكان  أین فقدت لغاتها وظیفتها االجتماعیة، اوآسی اإفریقیمن  دول في حصلكما 

وي فقد توجه التخطیط اللغ السبعینیاتأما في . اللغویة هالمشكالت حالاللغوي  التخطیط
 دولیة، عالقاتإنشاء من أجل  االنتشار واسعة لغات والبحث عن ،اللغات تنمیةنحو 

                             "؟اللغة تخطیط یمكن هل" :نبعنوا 1971 عام ویرنود روبن كتاب حیث كان
(Can Language Be Planned?, Rubin & Jernudd, eds. 1971) لتخطیط ل تطورا

  .اللغوي

  :التخطیط اللغوي عناصر -ب      

المتعلم یة تعلیم اللغة وتعلمها، بدءا بیشمل التخطیط اللغوي جمیع عناصر عمل      
  .المنهاج التعلیمي بجمیع عناصره ومكوناتهف ،والمعلم

" ممتعلّ " مصطلح ، فإن"الطالب"أو " التلمیذ"بخالف ): l'apprenant( ممتعلّ ال - 1      
 "سُمَدرَّ " صیغة المفعولعلى نقیض وهو  ،رهماعمأ تمهما كان مینمتعلّ الفئة یطلق على 
(enseigné) حمل داللة سلبیة تي تال(passif) ،صیغة اسم الفاعل حملها  عوضا عن

(apprenant) لفاعلیة تمتاز باي تال(actif).  ذاك التلمیذ  ممتعلّ البالمفهوم الحدیث، لیس و
                   مدرسه، له تلقیه لما یقدمه  م بالتخزین السلبي للمعارف، حینأو الطالب الذي یقو 

                                                             
".                     دور التخطیط اللغوي في رسم سیاسة تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها"فواز عبد الحق الزبون، : ینظر 1

سجل المؤتمر العالمي لتعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها، معهد اللغة العربیة، جامعة الملك سعود، المملكة  في
 . 255- 254، ص 2009دیة، أكتوبر العربیة السعو 



 
 

لما حظي به من وصف وظیفي، وذلك  ؛في تعلمه ذاك الفرد الذي یشارك عملیاً هو وٕانما 
  . 1متعلّ مُ سمُه بالوَ 

یتضح مفهوم ، ممتعلّ لاوم مفهتحدید من انطالقا  :) (l'enseignantمالمعلّ  -2      
، باعتماده ممتعلّ الم یتعلب یقومالفرد الذي ذلك هو و  .قة بینهمالترابط العالوذلك  ؛"ملّ المع"

 ،وما یشمله من عناصر ،منهاج اللغةیبنیها باالستناد إلى ، منظمة على خطة تعلیمیة
  .  التعلیمیة حدد وظیفتهوتُ  التربوي، برز دورهتُ 

  :یتكون من العناصر اآلتیةو : منهاج اللغة –3      

  :  )(les objectifs األهداف التعلیمیة – أ      

أن یكتسبها بأقصى ما تستطیع  ممتعلّ المیة مخططة، على نتاجات تعلُّ " هيو       
 .3"نشاط عرفاني أو مهاري یمارس على محتوى" يوه .2"قدراته، وبشكل تلبي احتیاجاته

   :4ما یأتي على تعتمدهي و 

  .بوعي وقصد والتعلُّم التعلیم ةعملیل الموجهة :القصد أو النیة  1-
  .التعلم من تحقیق المعلِّم غایة: النهائیة النتیجة أو الُمخرجات 2- 
 :مثل .والمالحظة للقیاس قابلة اتسلوكم وفق التعلّ : والتقویم للقیاس النتیجة قابلیة  3-

 ،یفسر یستبدل، یحول، یختار، یسمي، یمیز، یردد، ،ـب فعرّ یُ  إلى، المتعلم یتعرف" 
  ...." یصف یوازن، ،صیقلّ  یلخص، ،نكوّ یُ  ینشئ، صیاغة، یعید یشرح،

  .میالتعلعملیة في : جوهري الهدف مفهوم -4 

                                                             
 ,Robert, Jean-Pierre, Dictionnaire pratique de didactique du FLE, Editions Ophrys :ینظر 1

Paris, 2008, p.10. ) 284ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص(  
  .  127، ص مفاهیم التعلیمیة بین التراث والدراسات اللسانیة الحدیثة محمد حسن حمادات، 2
 .216ص ، سابقمرجع بشیر ابریر وآخرون،  3
في سجل المؤتمر . "األسس العلمیة واللغویة لبناء مناهج النحو لغیر الناطقین بالعربیة"محمد صاري،  :ینظر 4

، العالمي لتعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها، معهد اللغة العربیة، جامعة الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة
  .28، ص 2009أكتوبر 



 
 

   :1ما یأتي عدة أقسام أهمها إلىأیضا األهداف التعلیمیة وتنقسم       

وهي األهداف التي تتبناها الدولة : (les objectifs généraux)أهداف عامة  -1      
    .والفلسفة والتراث القومي المجتمعو  ،من طبیعة الدین ستمدتو  .ماتعلیم لغة بخصوص 

                 : ( les objectifs spécifiques)المهارات خاصة أو أهداف أهداف  -2      
خصوص بوذلك ، معینةوهي األهداف النهائیة المنتظر تحقیقها في نهایة مرحلة تعلیمیة 

فالهدف من مهارة  ؛تابةالكالقراءة و الكالم و االستماع و : ة األربعالمهارات اللغوی حدىإ
في حوار، والهدف من الكتابة  المشاركةتمكین الطالب من على سبیل المثال،  الكالم

  . ماموضوع عن جمل وفقرات في ي باالمقدرة على التعبیر الكت

اف هي األهدو : (les objectifs opérationnels) سلوكیةعملیة أو  أهداف -3      
: وهي ،حقول ةثالثفي صنفها بلوم وزمالؤه حیث التي تدخل في سلوك الفرد، العملیة 

یمكن تقسیم هذه و . لمجال الحركي أو النفس حركيالمجال المعرفي والمجال الوجداني وا
المعرفة والفهم والتحلیل والتقویم "كحقل إلى حقول أصغر منها األخیرة الحقول 

جابة والتقدیر والتنظیم والتركیب وٕاظهار المواقف تجاه األشیاء واالستقبال واالست
   ."وغیرها

  : (le contenu)المحتوى التعلیمي  -ب      

خطة وفق ، حددبرنامج دراسي م، في ممتعلّ الإلى مقدمة المادة التعلیمیة الوهو       
ي تدریسه، وللطالب س فة للمدرّ عدّ وغیر اللغویة المُ  ،جمیع العناصر اللغویةتشمل  تعلیمیة

وتقنیات  ،وطرائق تدریس ،من مواد تعلیمیة ،باستخدام الوسائل المناسبةوذلك في تعلمه، 
  2...تربویة 

  
                                                             

  .185 - 183ص ، اللغات األجنبیة تعلیمها وتعلمهانایف خرما وعلي حجاج، : ینظر 1
  .187 -186 ، صنفسهمرجع ال: ینظر 2

وما یتعلق بها من مفاهیم ) األجنبیة(المبحثان الثاني والثالث من الفصل األول لتناول طرائق تعلیمیة اللغة  صخصّ 
  ).75 -38ص (التعلیمیة والتقنیات المستخدمة  حدیثة عن طبیعة الوسائل



 
 

   (l'évaluation) :1التقویم -ت      

 ،ر منفذیهادو أو  ،تنفیذهطرق و  ،أهدافهواتجاه  ،بناء المنهاج آلیاترصد  عملیة وه      
ن أطراف العملیات التبادلیة بید مختلف التي ُتجسّ  (le feed-back) التغذیة الراجعةعمل و 

الذي یعین على یجابي من التفاعل اإل اجو  التي تضمن لنقل المعلوماتو العملیة التعلیمیة، 
عناصر عند تطبیقهم لذون قدمها المنفّ التي یُ بالمادة التعلیمیة  ممتعلّ التغذیة استمرار 

  . 2ج أو فشلهد نجاح المنهاحدّ من یُ وهو  .المنهاج

 (l'évaluation diagnostique)" التشخیصي التقویم" :إلى أنواع أهمها التقویم وینقسم      
 ص ملمح الدخولحیث ُیشخّ في بدایة المسار الدراسي، یكون الذي " القبلي"أو " األولي"أو 

(le profil d'entrée) قبلیة  للتلمیذ، وما یشمله من مكتسبات(des pré-acquis)،     
، (formative)" التكویني التقویم"خالل اته األساسیة، لُتقوم نقائصه، واحتیاجحتى ُتعرف 

أخیرا  المتعلمم ُیقوَّ و  .أو الوحدة التعلیمیةأو المشروع التعلیمي  مراحل المسار الدراسي ةلیط
 یةیموذلك بإعداد شبكات تقو   (l'évaluation sommative)"التحصیلي التقویم"باالستعانة بـ

(des grilles d'évaluation) مهم مستوى تعلّ ُتقو  عالمات تنقیطیة هتمنح .  

جمیع عناصر  انتمسان شاملتان، تعملی (la remédiation) المعالجةو لتقویم او       
؛ تشمل جمیع أجزائه وعناصره، فتربطها كحلقة 3وفق عملیة دائریة ال خطیة، المنهاج
 أهدافقها، وعدم تعارضها مع مستوى تحقُّ في یمیة هداف التعلاألیم تقو بدءا بواحدة، 

             ما قیل و . في مستوى استیعاب المتعلم لهامیة المادة التعلییم خرى، وتقو األالتعلیمیة لمواد ا
   .األخرى باقي عناصر المنهاجعلى أیضا ینطبق ، والمحتوى م األهدافعن تقوی

                                                             
، 3، ط11ابن منظور، لسان العرب، ج : ینظر. إضافة إلى إصالح االعوجاج فهو یعني أیضا تحدید قیمة الشيء 1

                    بیروت، لبنان، ي،دار إحیاء التراث العربأمین محمد عبد الوهاب و محمد الصادق العبیدي، : تصحیح
 .357 ،356 ، صم1999 /ه1419

 .197، ص اللغات األجنبیة تعلیمها وتعلمهانایف خرما وعلي حجاج، : ینظر 2
في سجل المؤتمر . "األسس العلمیة واللغویة لبناء مناهج النحو لغیر الناطقین بالعربیة"محمد صاري، : ینظر 3

، جامعة الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة، العالمي لتعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها، معهد اللغة العربیة
  .46، ص 2009أكتوبر 



 
 

  : األسس االجتماعیة والثقافیة -  3      

    القوى االجتماعیة المؤثرة في وضع المنهاج وتنفیذه، وتتمثل " مجموع وهي      
في التراث الثقافي للمجتمع، والقیم والمبادئ التي تسوده، واالحتیاجات والمشكالت التي 

 ،على الباحثین في هذا المجال؛ ف1"یهدف إلى حلها، واألهداف التي یحرص على تحقیقها
مها، في محیطها الفكري، اعي، والثقافي للغة، بغیة التوصل إلى تعلُّ مراعاة اإلطار االجتم
  .2(le bain linguistique) "االنغماس اللغوي"والثقافي، بما ُیعرف بـ

  :(la sociolinguistique) علم اللغة االجتماعي -       

العالقة  داوهو أحد فروع علم اللغة، یجمع بین المظاهر اللغویة، واالجتماعیة، محدّ       
      (l'ethnolinguistique)" علم األعراف اللغوي"ویساعده في ذلك كل من . بینهما

                  " جغرافیا اللسانيعلم ال"و  (la sociologie de la langue)"علم االجتماع اللغوي"و
 أعرافانطالقا من درس اللغة في محیطها االجتماعي؛ علوم تهي و  .3"علم اللهجات"و

بتقدیمها  ؛في التخطیط اللغويكلها تسهم و . هلهجاتومختلف  محیط الجغرافيوال المجتمع
  . بذلك عوامل نجاح تعلمه اللغويمحددة لخصائص المتعلم في بیئته االجتماعیة 

تعدد اتجاهات دراسة اللغة، في جانبها االجتماعي، إال أنها قد من رغم على الو       
  :ة من جانبین أساسیین، وهماها، في دراسة اللغلّ تتفق جُ 

  : الجانب التبلیغي -أ      

متكلم و  ،(un énoncé)  كالماأو  بین متكلم ُینتج ملفوظا يهالشفالتبلیغ هو التبادل       
                 التبلیغف اللسانیة،من الناحیة النفسیة و . ُمحاوراخر ُیفترض أن یكون مستمعا أو آ

 لمعانياء تقدیمهما أثنفي وم بها كل من المتكلم والمستمع، التي یق انفسهالعملیة هو 

                                                             
  .  104محمد حسن حمادات، مرجع سابق، ص  1
دیوان  ،منطلقاتها النظریة وتعمیقاتها المنهجیة: اللسانیاتمختار لزعر، و  حنیفي بن ناصر: ینظر تهمیش 2

  .26-25 ، ص2009المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
  )252ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص ( .Dubois, J. et autres, op. cit, p. 435 : ینظر 3



 
 

             ،ممتعلّ الو م وفي الحقل التربوي، ُتسقط عناصر التبلیغ على كل من المعلّ  .1األصوات
              د معالم نجاح العملیة التعلیمیةدّ ححیط بهما من سیاقات تربویة واجتماعیة وثقافیة، تُ وما یُ 

فتماسك تلك العناصر، وتوافقها مع مقتضیات المناهج، ُیفسح المجال لبناء أو فشلها؛ 
   :  ، وفق مبدأین أساسیین، وهماممتعلّ المهارات 

من منطلق مارتیني : 2 (la compétence communicative)التبلیغیة  الكفاءة -1      
(Andrée Martinet)  ا اللغة الوظیفة األساسیة التي تتمحور خالله"أن الذي یرى            

هي تلكم العملیة التواصلیة القائمة بین أفراد المجتمع على اختالف اتجاهاتهم 
              القدرة على استعمال اللغة " التواصلیةالملكة "أو  "الملكة التبلیغیة" دُتع، 3"وتصوراتهم

 ؛ف ظروف السیاقة مختلومعرف ،"أفعال الكالم" نجازإمع القدرة على  ،في جانبها اللغوي
                   القدرة على استعمال على  الملكة التبلیغیة ، تعتمداللغوي جانبإلى ال ضافةفباإل

التفاعل  وازینم"و ،"القواعد االجتماعیة"، وومالعل مجاالت، ومعرفة "القوالب الخطابیة"
   .4ومختلف العالقات فیما بینها ،"التاریخ الثقافي"معرفة و  ،"االجتماعي

ترتبط الملكة التبلیغیة في تأسیسها، : (les actes de la parole)أفعال الكالم  -2      
كتابه في ، بین أوستنوقد . بأفعال الكالم؛ لكونها العنصر األساس في تكوین الخطاب

(quand dire, c'est faire) شیرا بذلك إلى أن التلفظ مُ  ،"الفعلیتم القول ب"، أن
                                                             

  )248ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص ( .Dubois, J. et autres, op. cit, p. 94 :ینظر1 
                     (Hymes) إلى العالم هایمس ها یعود مفهومو  .أو الملكة التبلیغیة التبلیغیة الكفایةمصطلح  یطلق علیها أیضا 2

  .203بشیر ابریر وآخرون، مرجع سابق، ص : نظری .(vers la compétence de communication)في كتابه 
البحث عن كما أن  .الحدیث عن الملكة التبلیغیة في عصرنا ال یخرج عما تحدث عنه علماء اللسان والبالغة العرب"و

العربي على قدر كبیر من األهمیة، انطالقا من سیبویه في القرن الثاني، وصوال إلى  جذور النظریة التبلیغیة في التراث
، 10، مجلة اللغة العربیة، ع"التعلیمیة معرفة علمیة خصبة"بشیر ابریر،   ."ابن خلدون في القرن الثامن الهجري

  .298المجلس األعلى للغة العربیة، الجزائر، ص 
صر لغویة وملفوظات من أفعال الكالم، فتستلزم القدرة على استخدام أفعال الكالم في والكفاءة التبلیغیة تجمع بین عنا

خطاب شفهي أو كتابي ضمن وضعیة معینة، مع األخذ في الحسبان طریقة التفكیر والتصرف لمستخدمي تلك اللغة، 
                                                 .Robert, Jean-Pierre, op. cit., p. 38: ینظر . (sociolinguistique)مما یفترض وجود كفاءة سوسیو لسانیة 

 .77، ص منطلقاتها النظریة وتعمیقاتها المنهجیة: اللسانیاتحنیفي بن ناصر، مختار لزعر،  3
  .203-202، ص مرجع سابقبشیر ابریر وآخرون، : ینظر 4



 
 

(l'énonciation) أدائي" ملٌ ع "(performative)  الشيء " فعل" إلى وصفما تجاوز الإذا
رؤیة سوسیو لسانیة ي وه ."فقط قوله لمجردفعل الشيء "بذلك إلى إمكانیة  ُمنوهاو  ؛بنفسه

 ینممتعلّ الحینما ساهمت في تحدید طبیعة  ،1أدخلتها المقاربة التواصلیة ،وتداولیة
    .  2الناسیتشارك فیها جمیع خبرات من  هتتطلبوما واحتیاجاتهم اللغویة؛ 

  :يالثقافجانب ال  -ب      

                 هیعلى حد قول مایكل توماس وزمیلالثقافة  روبرت بیرستد فعرَّ         
كل ما نفكر فیه، أو نقوم  هي ذلك الكل المركب، الذي یتألف من" :)10ص  ،1997(

             بكل إذن في عمومهاترتبط الثقافة ف ؛3"عأو نتملكه، كوننا أعضاء في المجتم بعمله،
             بشري وثقافته على اإلطالق مع عطائه تراث "من یخصه ما له صلة باإلنسان، وما 

منهج "التي هي  من موارد اللغة مهم، مورد نفسهفي الوقت وهي  .4"في مختلف المجاالت
مجتمع كامنة في لغته، وفي معجمها للتفكیر، ونظام لالتصال والتعبیر؛ فثقافة كل 
   5 ..."ونحوها وصرفها وأصواتها وفقهها وفنها وآدابها

في الجانبین اللغوي والثقافي، بخاصة و  ،منهاج اللغةتتحدد أسس من كل ما سبق و      
د حدّ ، یُ رصید معرفيصورة ُتقدم للمتعلم في  ةكتابیو  ة،شفهیوما ُیعبر عنهما من أنشطة 

               وأثرها، هاستقبلمُ ، نفسهنا في الوقت ومبیّ  .افة ناطقیها، وتاریخ أهلهاثقطبیعة اللغة، و 
  .ةحضاریالساهمتها ، وماإلنسانیةقیمتها  حسبعلى  یها،ممتعلّ في 

                                                             
 .Barthelemy, F. et autres, le français langue étrangère, L'Harmattan, Paris, 2011, p.45: ینظر 1
  ).47-45ص (لفهم المقاربة التواصلیة، والعملیة ینظر الفصل األول  )235ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص (
 Flament-Boistrancourt, Danièle, Théories, données et pratiques en français langue:ینظر 2

étrangère, Université Charles-de Gaulle, Lille, France, 1992,  p. 22.  
  ) 252ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص (

یحتاج  ها، ألن القیام ب"أفعال كالم"هي ، "یقبل"، و"یرفض"، و"یجیب"و" یدعو"، و"یأمر"، و"یطلب"كل من األفعال   
                 ال یحتاج إلى كالم  هال كالم، ألن تنفیذ مهاملیست أفعا" یقطع الخشب" و" یقود سیارته"إلى كالم، إال أن األفعال 

   )283ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص ( .Robert, Jean-Pierre, op. cit., 2008, p.6: ینظر .أو كتابة
  .271، ص مرجع سابقعلي أحمد مدكور، إیمان أحمد هریدي،  3
  .22، ص ، مختار لزعر، مرجع سابقحنیفي بن ناصر: ینظر 4
  .248، ص المرجع السابقعلي أحمد مدكور، إیمان احمد هریدي،  5



 
 

  

  

  

  الفصل األول
  

 

  مناهج اللغة الفرنسیة
  

  تعلیم اللغة الفرنسیة –أوال       
  غة أجنبیةمقاربات تعلیم اللغة الفرنسیة ل -ثانیا

  أسس مناهج اللغة الفرنسیة –ثالثا      
  
  
  
  
  



 
 

  :   تعلیم اللغة الفرنسیة –أوال      
  : واقع اللغة الفرنسیة -  1      
حظیت اللغة الفرنسیة بأوروبا، في القرن السادس عشر المیالدي، بلقب لغة الثقافة       
مناطق  فيو  ،يفرنسن ملیون لنحو ستی" ة األماللغ"وهي اآلن لغة عالمیة، و. الرفیعة

                . یطالیا، وٕاقلیم كوبیك بكنداذاتي باحكم ذات و، ومنطقة ببلجیكا وسویسرا، وموناك
الجزائر  وبخاصةفي التعلیم واإلدارة، في عدد من الدول اإلفریقیة،  مهمةتحتل مكانة وهي 

                   .ومدغشقر القمروجزر  جیبوتي فریقیاأ، وشرقي فریقیاأوتونس والمغرب، وغربي 
 .لجامعات، بمصر ولبنان وسوریاولها وجود ثقافي وتعلیمي أیضا في عدد من المدارس وا

  .1في االتحاد األوروبي، وفي األمم المتحدة والمنظمات الدولیة أیضا مهمةلغة  وهي

صدار ، بعد إ1539اعمة للغة الفرنسیة إلى سنة تعود جذور المؤسسات الدّ و      
تأسست بعده ، حیث لوثائق الرسمیةللغة  فرانسوا األول ألول قانون یجعل اللغة الفرنسیة

وبخاصة من تأثیر  ، بغرض حمایة اللغة الفرنسیة1635سنة " األكادیمیة الفرنسیة"
مؤسسات التي تخدم توجد اآلن، العدید من الو . اللغتین االیطالیة واالسبانیة على ألفاظها

الذي أنشئ " مكتب اللغة الفرنسیة"، و"المفوضیة العامة للمصطلحات"منها  ؛ةاللغة الفرنسی
التي أسست في " الجمعیة الوطنیة لنشر اللغة الفرنسیة في المستعمرات"و، 1935سنة 

، 1964التي أنشئت سنة " الفرنسي النتشارفدرالیة الجمعیات ل"والقرن الثامن عشر، 
المجلس "، باإلضافة إلى 1966الُمنشأة سنة " فرنسیةاللجنة العلیا للدفاع عن اللغة ال"و

                  عات اللغویة االذي یمثل األكادیمیة الفرنسیة للبث في النز  "الدولي للغة الفرنسیة
                وكالة التعاون الثقافي والفني "، واللغة الفرنسیة في الدول الفرانكفونیة مستخدميبین 

الجمعیة الفرانكفونیة " ستتأسّ  1974وفي سنة  .1970ي أسست سنة الت" مع الحكومات

                                                             
، مجلة مجمع اللغة السیاسة اللغویة في التعلیم خبرات معاصرة ورؤیة مستقبلیةمحمود فهمي حجازي، : ینظر 1

  .224 -223م،  ص 2009، 117العربیة بالقاهرة، العدد 



 
 

سه الرئیس الفرنسي الذي أسّ  "لس األعلى للفرانكفونیةالمج"، وبعدها "لالستقبال واالتصال
   .19841السابق متران سنة 

        حسب على  –تهدف المنظمة الدولیة للفرانكفونیة : 2المنظمة الدولیة للفرانكفونیة -       
إلى المساعدة في نشر الدیمقراطیة، واألمن، وتحسین اإلدارة، وتسویة  -ما جاء في میثاقها

الحوار بین الثقافات النزاعات، ودعم دولة القانون، وحقوق اإلنسان، والمساعدة في تعزیز 
لمتبادل، وتعزیز أنشطة التعاون والتقریب بین الشعوب، بمد جسور التعارف ا والحضارات،

التربیة أیضا إلى ترقیة المنظمة تهدف و . راف، من أجل تطور اقتصادي دوليطمتعدد األ
عضوا بكامل  53 ،2007سنة  فیها، بلغ عدد الدول والحكومات األعضاء إذوالتكوین، 

العدد اإلجمالي للناطقین  قد یصلو . دولة مالحظة 13مشتركتین، والحقوق، ودولتین 
  . ملیون فرانكفوني 200ما یقارب إلى لم، العاسكان ، عبر حالیا باللغة الفرنسیة

   :مكانة اللغة الفرنسیة -2      

فق معطیات عدیدة، أهمها المعطیات السیاسیة، و ، عموما لغةالمكانة  تتحدد      
النسیج داخل  رسم حدودهابویة، التي تسهم في واالجتماعیة، والثقافیة، واالقتصادیة، والتر 

           ، بذلك وُتصنف اللغة الفرنسیة. التعلیمیة تهي منظوم، ومن ثم إدراجها فيعاجتماال
  :   أهمها ما یأتيفي مراتب أساسیة 

  
                                                             

، مجلة مجمع اللغة عصر العولمة وموقف اللغة العربیة منه صراع اللغات فيأحمد بن محمد الضبیب، : ینظر 1
  .   7 -6م،  ص  2006، 107العربیة بالقاهرة، العدد 

م، 1880سنة  (la Francophonie)مصطلح الفرانكفونیة  (Onésime Reclus)ابتدع العالم الجغرافي أونیزیم ركلیس  2
والتي  "phoni"التي یعود أصلها إلى الكلمة الیونانیة  "phone"بمعنى فرنسیة و "franco"والذي یتكون من مقطعین 

أنشئت المنظمة و . هو متكلم اللغة الفرنسیة لغة أم أو لغة أجنبیة" فرانكفوني"أصل كلمة  إنوهكذا ف". صوت"تعني 
ر هو الحفاظ على اجتناب التفتت الذي یهدد أفریقیا الفرانكفونیة المستقلة، والهدف اآلخبهدف  (OIF)الدولیة للفرانكفونیة 

  :الرباط الممتاز مع فرنسا، وللمنظمة میثاق یعرف بـ
   ( la Charte de la Francophonie, Antananarivo, 2005)  .ینظر :  

     Robert, Jean-Pierre, Dictionnaire pratique de didactique du FLE, Editions Ophrys, Paris, 
2008, p.98. )291المترجمة، ص  ملحق النصوص األجنبیة (   



 
 

   (français langue mère, langue maternelle, FLM): اللغة الفرنسیة لغة أم -أ      

على اللغة المستخدمة في بلد المتكلم األصلي، وعلى " اللغة األم"ُیطلق مصطلح       
ویطلق علیها أیضا  .1م اللغوي للطفللغة المكتسبة في المراحل األولى من التعلّ ال

الندماج لاألولى لغة ال"ال على الدّ  )(la langue vernaculaireالمصطلح الفرنسي 
             مهماداخل األسرة، والتي تسهم في البناء العاطفي للفرد؛ إذ تلعب دورا " االجتماعي

أما اللغة التي . بین أفراد المجتمع في الجانب التفاعلي وبخاصة خرى،مه للغات أفي تعلّ 
                               "اللغة المرجعیة"یتعلمها الطفل في المدرسة، فُیطلق علیها مصطلح 

(la langue de référence) والتي یتعلم الطفل بفضلها أساسیات اللغة في القواعد ،
  . 2األخرى والكتابة، وشتى المعارف

م، 1986إلى سنة  (DFLM)" لغة أم تعلیمیة اللغة الفرنسیة"ویعود تاریخ نشأة       
تعود و . "(AIRDF) الجمعیة الدولیة لألبحاث في تعلیمیة اللغة الفرنسیة"بفضل مجهودات 
اللسانیات "ة، كمصطلح إلى مصطلحات عدّ أیضا " تعلیمیة اللغة الفرنسیة"جذور مصطلح 

؛ إذ یمثل هذا "نسیةالبیداغوجیا العلمیة للغة الفر "، و"بیداغوجیا اللغة الفرنسیة"و" التطبیقیة
                 ، م1979لف سنة أُ  (Hélène Romian)" هیالن رومیان"كتاب لـاألخیر عنوان 

         كل س هذا العلم في العقدین الماضیین بفرنسا، وبالمناطق الناطقة بالفرنسیة بتأسّ حیث 
  .3ویسرا، وبلجیكا، وكوبیكسمن 

  

                                                             
1    Dubois, Jean et autres, Dictionnaire de linguistique, Larousse-Bordas/VUEF, 2002, p. 

   )250ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص ( .266
2 Defays, Jean-Marc, Sarah Deltour, Le français langue étrangère et seconde enseignement 

et apprentissage, Pierre MARDAGA, Belgique, 2003. p.26. ) 240ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص(   
3 Chartrand, Susane-G., l'apport de la didactique du français langue première au    

développement des capacités d'écritures des élèves et des étudiants. In Collection Diptyque, 
n° 5, Didactique de l'écrit, la construction des savoirs et le sujet- écrivant, Actes de la journée 
d'étude du 13 mai 2005, université d'Orléans, France, Presses universitaire de Namur, 2005,  

p.13. ) 236ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص (    



 
 

     (français langue étrangère FLE): اللغة الفرنسیة لغة أجنبیة -ب      

أبعاد على األقل،  ةن لخاصیة أجنبیة اللغة، ثالثأ، (.Dabène, L) رى لویس دابانت       
  :1وهي

اللغة،  ممتعلّ  الت لدىوُیقصد به البعد الجغرافي، الذي یبني تمثّ  :البعد المادي -1      
  .م اللغة، أو الحصول على سنداتها األصلیةحول صعوبة التنقل، والتكلفة، في عملیة تعلّ 

وُیقصد به اختالف أسالیب الحیاة، والظروف السوسیو : البعد الثقافي -2      
      الت، والعالقات اإلنسانیة، التي تؤثر اقتصادیة، واإلیدیولوجیة، والدینیة، ومختلف التمثّ 

، كالمعارف االصطالحیة، تهافهم المفاهیم الثقافیة األجنبیة أو صعوبفي مدى سهولة 
  ...واالستعارات، والكنایات

ز اللغویون بین العائالت اللغویة؛ فباختالف عائلتي اللغتین ُیمیّ : البعد اللغوي -3      
             في حین أنه، العربیة والیابانیة على سبیل المثال، قد تنشأ مظاهر التباعد بینهما، 

اختالف طریقة الكتابة بین اللغتین العربیة والالتینیة، یشتد االختالف بین على الرغم من 
والثانیة تعتمد على الصور الذهنیة  (alphabétique)العربیة والیابانیة، ألن األولى هجائیة 

(idéogrammatique).  اللغة الفرنسیة، مقارنة  مثال، یجد سهولة في تعلم الجزائري ممتعلّ الو
مع تعلمه للغة الیابانیة؛ وذلك لقرب المسافة أوال، من وطنه إلى فرنسا، فیسهل حصوله 

تي تساعده في تعلم ال (les documents authentiques) 2على السندات األصلیة
ر عنه بالموروث الثقافي الُمعبّ ه الذي یربطو ، أیضا العامل الثقافي یسهم، كما الفرنسیة

                                                             
                Cuq, Jean- Pierre, Isabelle Gruco, Cours de didactique du français langue:  ینظر 1

 étrangère et seconde, Presse universitaire de Grenoble, 2005. p. 93- 94.                                      
   ) 239ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص (

  )240ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص ( .Defays, Jean-Marc, op. cit. p.30    :وینظر أیضا
الُمعدة " الوثیقة المصطنعة"هي كل وثیقة صوتیة أو مكتوبة، لم تهیأ لتدریسها في القسم، في مقابل  "السندات األصلیة" 2

 .217بشیر ابریر وآخرون، مرجع سابق، ص : ینظر .خصیصا وسیلة تعلیمیة



 
 

           أخرى، أجنبیة لغات مع اللغة الفرنسیة، مقارنة ه من بفي إنشاء تمثالت ُتقرّ  بالفرنسیة
  .1بین اللغتین العربیة والیابانیةكثیرا البعد اللغوي یتضح و . ذلك الموروثبمثل  تتمتعال 

   (français langue seconde FLS) :اللغة الفرنسیة لغة ثانیة –ت       

أن مصطلح اللغة الثانیة یطلق على اللغة المستخدمة بعد  2دیفیسن مارك جایرى       
والبلد  األصلي كل من البلدبالظروف التاریخیة ل وله عالقة. اللغة األولى، أو اللغة األم

ت بعد استقاللها، اللغة الفرنسیة، ، مثلما حل بالمستعمرات الفرنسیة التي تبنّ للغةالمستورد 
منافستها الشدیدة من عدة على الرغم من ، "لغة النخبة"و "المثقفین لغة"ـفأصبحت ُتوصف ب

  . لغات وطنیة وعالمیة أیضا

ز اللغة األجنبیة عن اللغة الثانیة هو ما یمیّ  إنمارتیناز في قوله بیار ویوضح ذلك       
دون وجود أي سیاق لها في الممارسة االجتماعیة؛ إذ یرى أن الجزائري كتسب لغة تُ  كونها

 (le répertoire verbal)مرجعیة شفهیة  إلى جانب لغته العربیة الفصحى،لذي قد یمتلك، ا
فهیة بالعربیة أمازیغیة، على سبیل المثال، باعتبارها لغة أولى أو لغة عائلیة، ومرجعیة ش

جلیزیة ناللغتین األجنبیتین اإل، بخالف الفرنسیة بالنسبة له، لغة ثانیة اللغة دالعامیة، قد ُتع
ط ؛ وبذلك یتوسّ 3في مراحل ما بعد التعلیم االبتدائي هماسیدر تیتم و االسبانیة اللتین أ

  .4مفهوم اللغة الثانیة، كال من مفهومي اللغة األم، واللغة األجنبیة

  

  

                                                             
مثل الكتابة الصینیة الطریقة التي تعبر عن الفكرة بصورة أو رمز : وهما للكتابة نین رئیسیتیریو باي طریقتما یصف 1

التي ال وجود لعالقة بین األصوات المنطوقة والرموز المكتوبة، بل تشیر الرموز مباشرة إلى صور ذهنیة، والطریقة 
  .وز المكتوبة األصوات المنطوقة ذاتهاالثانیة هي الطریقة األبجدیة المقطعیة، حیث تمثل الرم

    .60ص  م،1998، القاهرة، 8أحمد مختار عمر، علم الكتب، ط: ، ترأسس علم اللغةماریو باي، : ینظر
2    Defays, Jean-Marc, op. cit., p.31. ) 241ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص (  
3 Martinez, P., La didactique des langues étrangères, Que sais-je.  Puf, Paris, 1996. p.20.   
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4 Defays, Jean-Marc, op. cit., p.31. ) 241ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص(  



 
 

  :تدریس اللغة الفرنسیة في الجزائر - 3        

، اتات واإلدار ؛ ُتستخدم في المؤسسمهمةاللغة الفرنسیة في الجزائر لغة د عتُ       
وتصدر بها العدید من الجرائد الیومیة، والمؤلفات العلمیة واألدبیة؛ لما لها من امتداد 

ئت لهم سبل تعلمها، فأتقنوها، ، حیث نشأت أجیال، وُهیّ 1830تاریخي طویل، بدءا من 
وتبرز . من ُنخب البالد، في شتى المجاالت السیاسیة، والعلمیة، والفكریةبذلك وصاروا 

العبارات،  شتىمفردات اللغة الفرنسیة في مع مفردات اللغة العربیة، تعایش في ارها آث
ارتباطها  عززالتي ت الشواهدفي المحالت والطرقات، وغیرها من  یةواللوحات اإلشهار 
  .    1من المجتمع الجزائري معتبرةالعمیق بشریحة 

            النظر في تصنیف اللغة،  ه قد ُیعادنبأإلى القول  كیكجان بیار  هذا ما دفعو       
بعد وهذا ما حصل . ف ضمن اللغات األجنبیة، فُتصنّ سیاسيالأو  جتماعيالجانب اال من

نسیة لغة إعالن اللغة الفر حیث تم ، عامة وأقطار المغرب العربي استقالل الجزائر،
  .2من المجتمع المدني مهمةشریحة ل یلهاتمث على الرغم منأجنبیة، 

في الجزائر رسمیا، لغة أجنبیة حیة؛ إذ بقیت لعدة اآلن س اللغة الفرنسیة تدرّ و       
        (la langue véhiculaire)ناقلة ، لغة  1970و 1962في الفترة ما بین سنوات، 

                 ، داخل المؤسسات التعلیمیة أیضا مهماوكانت وسیطا تعلیمیا . المؤسسات الوطنیةفي 
على الرغم  ،هااالهتمام ب زحیّ ص تقلّ  1970سنة  اد االهتمام باللغة العربیةیزداإال أنه مع 

وبالمقارنة مع فترة االستقالل، حینما لم . 3في النسیج االجتماعيالفعلي  ورهاحض من
                        تلمیذ 750000ي المدرسة الفرنسیة یتجاوز عدد األطفال الجزائریین المتمدرسین ف

                                                             
. ..رشید بوجدرةو  كاتب یاسینو مولود فرعون، محمد دیب، و : باللغة الفرنسیةالجزائریین الذین یكتبون  األدباءمن أبرز  1
 ,Liberté, El-Watan, Le Soir d'Algérie, El Moudjahid: من الجرائد الیومیة التي تصدر باللغة الفرنسیة و

L'Horizon, Le Quotidien d'Oran, L'Expression…     
2 Cuq, Jean- Pierre, Isabelle Gruco, op. cit., p. 93. ) 239ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص(  
3 Queffélec, Ambroise, Yacine Derradji, et autres, le français en Algérie lexique et dynamique 

des langues,  1er éd., De Boeck et Larcier s.a., Editions Duculot, Bruxelles, 2002 . p. 68-69.   
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مها أزید ، تحتل اللغة الفرنسیة الیوم مكانة مرموقة في قطاع التعلیم، إذ یتعلّ 19621سنة 
یعتمد تعلیم اللغة الفرنسیة و  .، من مختلف األطوار التعلیمیةتلمیذ وطالب 7500000من 

  :على عدة أهداف أساسیة وهي ي الجزائر، من الناحیة المنهجیة،ف

وهذا ما توضحه التشریعات . اآلخرالتواصل مع تخص : أهداف تواصلیة - أ       
           صراحة تي ُأعید تبنیهابشأن تعلیم الفرنسیة وسیلة تواصلیة، وال 1982الرسمیة لسنة 
  ).5: 1992( في تشریعات 

على أن تعلیم اللغات ) 65: 1976(یؤكد المیثاق الوطني : أهداف حضاریة  -ب       
  العلوم والتقنیات الحدیثة، وروح اإلبداع، یسهم في التواصل مع الغیر؛ أي مع مختلف 

على هذا الهدف ) 4: 1992(وأكدت التشریعات الرسمیة . في بعدها العالمي الرحب
ها على توسیع اآلفاق الثقافیة للُشبان، عن طریق اكتشاف اآلداب، أیضا في حثّ 

  .والمجتمعات األخرى

أن المدرسة األساسیة ) 4: 1992( ُیستشف من تشریعات : أهداف ثقافیة - ت       
  .اآلداب والثقافات األخرىتدعو لالنفتاح عن 

على أن اللغات ) 6: 1992( تؤكد التشریعات الرسمیة : أهداف وظیفیة - ث       
  .2ل الدخول إلى مختلف العلوم والتقنیاتاألجنبیة ُتسهّ 

، غایات 1 من الفصل 2في المادة  3ف القانون التوجیهي للتربیة الوطنیةوُیعرّ       
بمعالم وطنیة أكیدة،  دمزوّ تكوین مواطن "التربیة في أن المدرسة الجزائریة تهدف إلى 

بقیم الشعب الجزائري، قادر على فهم العالم من حوله والتكیف معه  قالتعلّ  شدید
   ".والتأثیر فیه، ومتفتح على الحضارة العالمیة

                                                             
1 Kateb, Kamel, Ecole, population et société en Algérie, L'harmattan, 2005. p. 90.   
   )256ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص (
2 Queffélec, Ambroise, et al., op. cit., p. 88-89. ) 280-279ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص (  
،  1، الفصل  2008جانفي  23في  المؤرخ 04 -08، رقم القانون التوجیهي للتربیة الوطنیةوزارة التربیة الوطنیة،  3

  . 60ص  ،2المادة 



 
 

ي لغتین أجنبیتین على األقل للتفتح تمكین التالمیذ من التحكم ف"أیضا على  حثّ و       
        على العالم، باعتبار اللغات األجنبیة وسیلة لالطالع على التوثیق والمبادالت 

  . 1"مع الثقافات والحضارات األجنبیة

المرجع العام للبرامج،  حسبعلى د بذلك األهداف العامة لتعلیم اللغة الفرنسیة، وُتحدّ      
الفكر العالمي، عن طریق  في مباشرالسیة وسیلة تبلیغیة، للدخول في تعلیم اللغة الفرن

ُیعنى تعلیم اللغة الفرنسیة و هذا . والثقافات الوطنیة اللغات بیناستثارة التفاعالت الخصبة 
  .2والقیم الفكریة، والجمالیة، وأبعادها الوطنیة، والعالمیةبقیم الهویة الوطنیة، أیضا 

اإلطار األوروبي "یرى  ؛ إذ"التعلیم باللغة األجنبیة"ألجنبیة عن ویختلف تعلیم اللغة ا      
                عملیة اكتساب، ضمن سیاقات متعددة، " م باللغة األجنبیةالتعلّ "أن " العامالمرجعي 

اسبة، من أجل إنجاز فیها أفضل استراتیجیاته المن ممتعلّ الصة، یجمع في مجاالت متخصّ 
ن، بهدف یكون إال ضمن حجم ساعي معیّ  ال "م اللغة األجنبیةتعلّ "، في حین أن 3مهامه

س درّ تإذ  في الجزائر، حاصلما هو وهذا . تعلم صیاغات لغویة متعددة باللغة األجنبیة
، أهمیتهامكانتها و  عززباللغة الفرنسیة؛ مما ی والعلوم التقنیةالطب ك بعض الفروع العلمیة

  .في المجال العلمي والتقني وبخاصة

                                                             
  .63، ص  2008، 04: ، المادة02: ، الفصلالقانون التوجیهي للتربیة الوطنیةوزارة التربیة الوطنیة،  1
 Ministère de l'Education Nationale, Direction de l'Enseignement Fondamental, Programmes: ینظر 2

et documents d'accompagnements de la langue française du cycle primaire (3ème, 4ème et 5ème 
Année Primaire), "Programme de Français de la 3e Année Primaire" et "Document 
d'Accompagnement du Programme de Français de la 3e et 4e Année Primaire",  juin 2011. 

p. 7.  
   )301ملحق وثیقة المنهاج، ص (
   .Robert, Jean-Pierre. op. cit., p.10: ینظر 3
  )284ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص ( 

(le Cadre Européen Commun de Référence) (CECR) التي ُتعرف  2001تأسست سنة  ،هو هیئة أوروبیة
أداة سیاسیة أیضا وهي . ا لتعلیم اللغات الحیة، بالتزوید بالمؤلفات والبرامجوتمثل الهیئة مرجع". السنة األوروبیة للغات"بـ

للتعاون في مجال التعلیم والثقافة والعلوم والتجارة والصناعة، إذ تهدف إلى تأسیس مبادئ التسامح واحترام التنوع الثقافي 
  )287لمترجمة، ص ملحق النصوص األجنبیة ا( . 26المرجع نفسه، ص  :لالستزادة ینظر. بأوروبا



 
 

  :مقاربات تعلیم اللغة الفرنسیة لغة أجنبیة -ثانیا       

تعتمد مناهج اللغة الفرنسیة، انطالقا من مسیرتها التاریخیة، على مختلف المقاربات       
(les approches)  والمناهج(les méthodologies)  حقل عرف، حیث والحدیثةالتقلیدیة 

 مناهجالا ملحوظا، على مستوى بناء ر اللغات األجنبیة، تطو  وبخاصة، اتتعلیمیة اللغ
                            البنیویةالدراسات دءا بكبیرا، ب اتأثر  "المنهاج التقلیدي" تأثر؛ إذ التعلیمیة

(le structuralisme) المقاربات المعرفیةوبتمت بالصیاغات اللغویة الشكلیة، ، التي اه 
لیستأنس عملیة اكتساب المعارف،  في هلتدخّ و التي غاصت في مسألة الوعي اإلنساني 

حصیلة تلك المقاربات،  ُتعدّ التي  "العملیة الحدیثةالمقاربة "أو  "التواصلیة المقاربة"ـأخیرا ب
ج ومناه (des méthodes)دت عنها، طرق وثمرة الجهود واالجتهادات، حیث تولّ 

(méthodologies) لغة الفرنسیة، في صیاغة المناهج الحالیة لكلها ساهمت  1عدیدة           
  .     لغة أجنبیة

  )(l'approche traditionnelle :المقاربة التقلیدیة -1      

المیالدي،  17القرن الـ بدایة منلغة الالتینیة القدیمة بأوروبا اعتبرت دراسة ال      
 وقد ارتبط مفهوم تعلیمیة. اللغات في الوسط المؤسساتينموذجا لكل منهجیات تعلیم 

، بصورة مباشرةالمیالدي  19اللغات المیتة واللغات الحیة األجنبیة، في منتصف القرن الـ
، فكانت األهداف (la méthode grammaire-traduction)" طریقة النحو والترجمة"بـ

     .2ةالحضاری دون التعمق في محتویاتها ،آنذاك، هي معرفة اللغة المكتوبة األساسیة
                  مهارة القراءة مستوى في  وبخاصة، مهمةمكانة بالالتینیة  اللغةحظیت فیها وقد 

  .3في تعلیم اللغات األجنبیة ز علیهاالمهارات التي ُیركّ  أهمآنذاك التي كانت 

  

                                                             
  )285ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص ( .Robert, Jean- Pièrre, op. cit., p. 12:ینظر 1
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  .40،  ص م1978، ، عالم المعرفة، الكویتأضواء على الدراسات اللغویة المعاصرةنایف خرما، : ینظر 3



 
 

وتعتمد المناهج التقلیدیة على العالقة التربویة القویة القائمة على الدور األساسي       
محاكاة النصوص األدبیة، نموذجا للكفاءة  وبخاصةلمحاكاة، للمعلم، حیث ُتعد عملیة ا

ومن أعالم المنهج التقلیدي في اللغة . اللغویة، في اكتساب النظام اللغوي الخاص بالمعلم
توماس مان  و (Novalis)وفي اللغة األلمانیة نوفالیس ، (Cicéron)الالتینیة سیسیرون 
(Thomas Mann) .م في الرمز اللغوي            عملیة التحكّ  المنهج التقلیدي وباستهداف

(le code)1  قواعد النحو والصرف والمعجم، وذلك بحفظ إتقان  فيانصبت أهدافه المباشرة
  .2"قل وال تقل"ر عنها بصیغة قوائم الكلمات، وجداول القواعد النحویة التي ُیعبّ 

ه هو یقدم دروسو را جمیال؛ للمعلم دو  متوما یمیز الطریقة التقلیدیة أیضا أنها قدّ       
، في انتباه شدید، قد حظي فیه معلمهم للتالمیذبمستوى رفیع، ُتوزع على شكل معارف 

     "ممتعلّ معلم نحو "أما عالقتهم بمعلمهم فتُبنى من اتجاه واحد؛ عالقة من . بالهیبة والوقار
(enseignant-enseigné) ّ3في شرحه وأدائه معلمالفیها حدیث المتعلم أمام إسهاب  ، یقل .

ة عن طریق ، إال أن دراسة اللغممتعلّ الالدور السلبي الذي قد یبدو على وعلى الرغم من 
       ممتعلّ للقدرة العقلیة الحیلة ذكیة لتسریع التعلم، وذلك باستغالل د قواعد النحو قد ُتع

  . 4في التعمیم والتجرید، بدال من التكرار والتقلید

   (l'approche structurale): بنیویة أو التركیبیةالمقاربة ال -2      

   تشمل المقاربة البنیویة عموما، كل المناهج والطرائق المتبعة، منذ العقد الثالث      
ي في أواخر السبعینیات، وأوائل الثمانینیات من القرن العشرین إلى تاریخ ظهور ما ُسمّ 

یة أیضا جمیع الطرائق التي نشأت نتیجة وقد تشمل الطریقة البنیو ". المنهج التواصلي"بـ
                                                             

نظام من العالمات الصوتیة أو المكتوبة الشائعة : ویعني .في اللسانیات إلى نظریة التواصل "رمز"یعود مصطلح  1
ونمیز بین الرمز  .والمجردة، الخاضعة لمجموعة من القواعد التركیبیة النحویة والمستخدمة في التبلیغ، والتفكیر واإلبداع

التي  é – er – et – es – ezرموز الكتابة :  قد تتعدد رموز الكتابة لرمز صوتي واحد مثلف :الشفهي والرمز الكتابي
   .Robert. Jean-Pierre, op. cit., p.34  :ینظر .[e]یقابلها رمز صوتي واحد وهو 
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3 Robert, Jean-Pierre, op. cit., p.32. ) 287ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص (  
 .45ص ماریو باي، مرجع سابق، : ینظر 4



 
 

لظهور نزعة جدیدة مناهضة لتعلیم النحو، على حساب االستخدام الواقعي للغة، وظهور 
علم اللغة الوصفي الحدیث، والدعوة لالهتمام باللغة في أنظمتها اآلنیة بدال من أنظمتها 

 .1التاریخیة أو المقارنة

م باعتماد النظریات السلوكیة 1970و  1950ما بین  وتمیزت تلك المقاربة في الفترة      
ه، في تعلیم والبنیویة؛ حینما اعتمدت على وضعیات التواصل، التي كانت تلعب دور المنبّ 

فساهم بذلك كل من علم  2اللغات الحیة، وكذا التدریب على تكرار الصیاغات اللغویة
المثیر واالستجابة "تمد أساسا على النفس السلوكي، ونظریات التعلم المنبثقة عنه، والتي تع

الشعور كأخرى  مهمة، في نشأة تلك المقاربة الجدیدة، باإلضافة إلى عوامل "والتعزیز
، وتطور وسائل جلیزیةناإلاللغة  وبخاصةة إلى تعلم اللغات األجنبیة، بالحاجة الملحّ 

السلكیة، التي المواصالت البریة، والبحریة، والجویة، ووسائل االتصاالت السلكیة، وال
كاستخدام آالت التسجیل، ومختبرات اللغة،  ،دت لظهور أسالیب جدیدة في التعلیممهّ 

   .3والفیدیو، والتلفاز

  (l'approche directe) : المقاربة المباشرة -أ      

ات یعود تاریخ المقاربة المباشرة أساسا إلى النجاح الذي حققته أوروبا والوالی      
ت حركة األسفار، ئ، عندما ُهیّ 20المیالدي وبدایة القرن الـ 19اخر القرن الـالمتحدة، في أو 

        شخصیة ماكسیمیلیان برلیتز ، إذ تعد المعارف بین الدولبذلك وانتقلت 
(Maximilian Berlitz) بفضل مراكزه الخاصة بتعلیم وهذا  .الشكل الرمزي لتلك الحقبة

عندما لم یكن -م، 1902ومنذ سنة . 4"یقة المباشرةالطر "لم َیستخدم مصطلح  ٕاناللغات، و 
 إتباعه التعلیمات نحو اقتضى األمر أن ُتوجّ  -للغةلیم التلمیذ الجانب التعبیري ُیهتم بتع

                                                             
                    ، م1988عالم المعرفة، الكویت، ،اللغات األجنبیة تعلیمها وتعلمهانایف خرما وعلي حجاج،  :ینظر 1

  .159 -157ص 
2 Flament-Boistrancourt, Danièle, Théories, données et pratiques en français langue 
étrangère, Université Charles-de Gaulle, Lille, France, 1992,  p. 20.  
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  .159 - 157نایف خرما وعلي حجاج، المرجع السابق، ص : ینظر 3
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                  وانعقد بذلك مؤتمر علمي عالمي . الطریقة المباشرة في تعلیم اللغات األجنبیة
تعد ، كما ریقة المباشرةد أوج الطات الحیة، لیجسّ ، جمع العدید من أساتذة اللغ1909سنة 

بمثابة توجیهات دقیقة لألساتذة، بخصوص الطرق الفعالة  1950التعلیمات الصادرة سنة 
. 1التي تهتم بتنمیة قدرة التلمیذ على التعبیر باللغة األجنبیة، دون تدخل من اللغة األولى

             أن تعلم اللغة األجنبیة، ونیر بها كان أصحافر طویال؛ أن تلك الطریقة لم ُتعمّ إال 
أو مواد لغویة  نم نظام معیّ یتقدتسهم في كما أنها لم  ،ال یختلف عن تعلم اللغة القومیة

  .2د علیهااعتمتم االدة لیمحدّ 

األولویة في تعلیم المقاربة المباشرة إلى إكساب المهارات الشفهیة؛ إذ تعطي  وتهدف      
االستعانة بالنص  دون ،مبدأ االستماع أوالالعتماد على طة الشفهیة، بالغة إلى األنشال

ب الداللي على جانب الجانم تقدّ زها أیضا ما یمیّ و . ، مع االهتمام بالنطق السلیمالمكتوب
                   . 3من استخراج قواعد وظائف اللغةفیها ن أداة المالحظة تمكّ ، كما قواعد اللغة

منحته مساحة ف ؛في مكانة أفضل من مكانته السابقةها وضعت التلمیذ إنوخالصة القول 
  . 4مهخاصة به للمشاركة في تعلّ 

  (la méthode audio-orale MAO): الطریقة السمعیة الشفهیة -ب       

م       1986سنة  (Richards et Rodgers)أرجع كل من ریتشاردز ورودجرز       
. م تقریبا1960م  و1930لشفهي إلى الفترة ما بین عامي الجانب تاریخ إعطاء األولویة ل

داخل القسم،  (la langue cible)زت باستخدام اللغة المستهدفة نا أن تلك الفترة قد تمیّ وبیّ 
حالما  یتم تدریسهماأما القراءة والكتابة ف. رفمع االهتمام البسیط بالمعجم، والنحو، والص

         إلى اهتمام تلك الطریقة بالجانب السمعي، وباإلضافة . ُتضمن الوسائل اللغویة

                                                             
 LUC, Christiane. "Des représentations aux productions en langue étrangère dans le :ینظر 1

cadre  scolaire".  Repères, N° 6 nouvelle série, ,"Langues vivantes et français à l'école" , INRP,  
 France, 1992.p. 26.      ) 258ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص(   

 .41ص ، مرجع سابق، أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرةنایف خرما، : ینظر 2
3 Martinez, P., op. cit., p.52. ) 266ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص(  
4  Robert, Jean-Pierre, op. cit., p. 32. ) 287ص األجنبیة المترجمة، ص ملحق النصو(  



 
 

              " الوضعیة"مفهوم  :وهما أیضا أخذا حیز االهتمام اثنانظهر في بریطانیا مفهومان 
(la situation) ل على الشكل اللغوي في إطار مقاصد المتكلم ادال)le locuteur( ومفهوم ،

 ممتعلّ للالدال على إنتاج نموذج یسمح  (la structure linguistique) "البنیة اللغویة"
  .                         1إعادة إنتاجهمن ثم بتقلیده، و 

وتبعا لتلك الطریقة، یمر تعلم اللغة األجنبیة إلزامیا، بتقدیم تلك الصیاغات اللغویة       
"                    یویةالتمارین البن"في ملف تعلیمي بأكمله، وذلك على شكل تمارین، ُیطلق علیها 

(des exercices structuraux)   الذي " مخبر اللغات"التلمیذ فردیا داخل  ُینجزهاالتي
مخبر التسمیع "أو (le laboratoire d'enregistrement)  "مخبر التسجیل"طلق علیه یُ 

یسمح  ، إذ(un magnétophone)، وذلك باستخدام آلة التسجیل (audio- affectif) "الفعال
إال أن تطور  .لللتلمیذ أیضا بإعادة االستماع إلى تعبیره، ومقارنته بالنموذج الُمسجّ 

كانه نوع جدید ُیعرف المعلوماتیة قد ساهم في اختفاء هذا النوع من مخابر اللغة، وظهر م
، إلى جانب الكتب المبرمجة، (le laboratoire multimédia)2 "متعدد الوسائطالمخبر "بـ

  .3لتعلیم التي انتشرت في الوالیات المتحدةوآالت ا

ب ، تعتمد الطریقة السمعیة الشفهیة في جزء منها على تجنّ ذكره ما سبق عالوة على     
في الوالیات  اعتمدتو . 4الخطأ، واالعتماد على التكرار، والتردید، والمحاولة، والخطأ

حة لنفس السلوكي الموضّ المتحدة على جملة من األسس اللسانیة البنیویة، وأسس علم ا
  :  فیما یأتي

على الثنائیات اللغویة لـدي سوسیر، واللسانیات  اعتمدت: اللسانیات البنیویة -1      
 في وضعهما  (Bloomfield, Harris, Fries)التوزیعیة لكل من بلومفیلد وهاریس وفرایز 

المستوى على  (l'axe syntagmatique)  "تركیبي التتابعيالمحور ال" :5لمحوَري اللغة
                                                             

1  Martinez, P., op. cit., p.55- 56. ) 268 - 267ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص (  
2 Robert, Jean-Pierre, op. cit., p.16. ) 285ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص(  
 .45ص مرجع سابق،   .أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرةنایف خرما، : ینظر 3
  .44، ص المرجع نفسه: ینظر 4
  . 158-157 ، صمن هذا البحث الفصل الثالث: لمزید من الشرح ینظر 5



 
 

عملیات الالذي یختص ب (l'axe paradigmatique)" الستبداليالمحور ا"، واألفقي للتراكیب
  .العموديالمستوى  ستبدالیة علىاال

"    النموذج السلوكي"من  وبخاصةاقُترضت من علم النفس، : نظریة سلوكیة -2      
(le modèle béhavioriste) من أجل "تعزیز -إجابة -منبه"، وذلك انطالقا من المخطط ،

الطریقة بالمقاربة التقابلیة، وٕاعطاء األولویة للشفهي،  تلكز وتتمیّ . حصول التعلم اآللي
باالستفادة من الوسائل الشفهیة، ومخابر اللغة، والتمارین البنیویة المكثفة البعیدة عن كل 

  .1اجات الدرس الظرفیةبعنایة وفقا الحتیفیها مفردات التُنتقى حیث حقیقیة، وضعیات 

:                  la méthode audiovisuelle MAV)(الطریقة السمعیة البصریة  -ت      
آخر بأوروبا وباألخص بفرنسا، قد یعود تاریخ نشأة و نتیجة لوجود تیار بالوالیات المتحدة، 

ال م تقریبا؛ فبعد أعم 1970و 1950الطریقة السمعیة البصریة إلى ما بین عامي 
ري تعلیم اللغات في أمریكا وبریطانیا، حینما ظهرت الطریقة السمعیة الشفهیة التي ُمنظّ 

َئ الجانب ، والتي انتشرت بأوروبا بعد الحرب العالمیة، ُهیّ "الوضعیة"كانت تهتم بمفهوم 
العلمي لتطویر تطبیقات الحقل التعلیمي، مع تطور تقنیات إعادة إنتاج الصورة، 

التسجیل الصوتیة، واألفالم، واأللوان، والتي أصبحت مقبولة الجودة،  والصوت، من آالت
  .  2لتستخدم في القسم

  (SGAV)  :الشاملة البنیویة الطریقة السمعیة البصریة -ث      
      (la méthode structuro-globale-audiovisuelle)   
مركز "بـ م بفرنسا1950بعد نهایة سنة  (P. Rivenc)ریفون كل من ساهمت أعمال       

بزاغراب  (P. Guebrina)فریق جبرینا و ، 3"البحث والدراسات لنشر اللغة الفرنسیة
 "الشاملةالبنیویة  الطریقة السمعیة البصریة"بیوغوسالفیا، في تأسیس الطریقة المسماة بـ

   :التي تعتمد على

                                                             
1  Martinez, P., op. cit., p.57 – 58. ) 270-269ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص(  
 )271- 270ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص ( .59- 58المرجع نفسه، ص  2
3 le Centre de recherche et d'étude pour la diffusion du français, (CREDIF)  



 
 

  (la linguistique de la parole)نظریة لسانیة بنیویة مستوحاة من لسانیات الخطاب  -1
، ولیس من االتجاه الذي سلكه دي سوسیر وعلماء اللغة (Ch. Bally)لـلعالم بالي 

                                  .(la progression)ج اللغوي األمریكیون، وذلك على مستوى اختیار المحتویات والتدرّ 

   .عطاء األولویة إلى الجانب الشفهيإ -2
    .وسائل السمعیة البصریةإدماج كثیف لل -3

   ".التمارین السلوكیة"سة على اعتماد نظریات التعلم المؤسّ  – 4

  .                                1المفهوم الشامل لـلتواصل المنفتح على الممارسة االجتماعیة -5

اللغة الفرنسیة  تعلیم"م إلى أن 1979عام  Henri Besse)(أشار هینري باس قد و       
   في الخمسینیات من القرن العشرین ما یستحقه من اهتمام التربویین؛  جدلم ی" األساسیة

إال أن مجموعة من أساتذة اللغة  .ده في حقل تعلیم اللغات األجنبیةفلم ُیعنى بتجدی
قامت في الستینیات، بإعادة إنشاء متن ضخم (Reading) الفرنسیة، بجامعة ریدینغ 

، والذي یخدم كال من أهداف التعلیم، (un corpus du français parlé)للفرنسیة الشفهیة 
                 (le Corpus d'Orléans)" متن أورلیون"والبحث على حد سواء، فنجم عنه إعداد 

قامت بشرائه جامعات و . كلمة 4.500.000تسجیال، و 497م، الذي احتوى 1974عام 
 (Bielefeld)، وبیلفیلد (Louvain)ولوفان ، (Amesterdam)غیر فرانكفونیة بأمستردام 

  . 2في الحاسوب هماالستخد

عاب ، إال أنه یُ من تطور في الحقل التعلیمي تلك الطرقما أحرزته على الرغم مو       
           ؛استقاللیة التلمیذ عن مسألةفلها ، وتغا3علیها استخدامها المفرط ألدوات التسجیل الثقیلة

 هاقته بمعلمه، وجعلتها في أبسط صور صت من عالنولوجیة قلّ أحاطته بأغالل تكإذ 
  . 4ممكنةال
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   (l'approche communicative):المقاربة التواصلیة - 3     

بسبب ف، ة السبعینیات من القرن العشرینإلى بدای" المقاربة التواصلیة"تعود أصول       
أمرا ضروریا جدا، مما أثار  ، أضحى تعلیم اللغاتد لغاتهوتعدّ  تنوع المجتمع األوروبي

قام كل من تریم، وریشتریش، ف؛ (le Conseil de L'Europe)المجلس األوروبي اهتمام 
 1"للكبارص المخصّ أنظمة تعلم اللغات الحیة "فهم وفان ایك، وویلكینز بإصدار مؤلَّ 

         ، (National syllabus)" المناهج الوطنیة"ویلكینز ف لّ كما أم، 1973بستراسبورغ عام 
التي سبقتها أعمال  Niveau-seuil)" (مستوى العتبة اللغویة"بتألیف ـكوست ورفاقه  قامو 

    ، والتي ُتعد حجر األساس(Threshold level) جلیزیةناإلم في اللغة 1975فان ایك عام 
مستوى العتبة "هو و وتبعها مفهوم آخر في الحقل المدرسي، . 2في بناء المقاربة التواصلیة

  . 19793عام  (le niveau-seuil pour des contextes scolaires)" للسیاقات المدرسیة

استجابة للتغییرات في حقل اللسانیات " التدریس التواصلي للغة "وبذلك یعود مفهوم       
في تلك العشریة، واستجابة أیضا للحاجة لمقاربة جدیدة في تدریس اللغة بأوروبا نتیجة 

أدى إلى تحول تركیز  األمر الذيلتي قام بها المجلس األوروبي؛ یة اللمبادرة الجماع
                      اللسانیات من المادة النحویة، باعتبارها أساسا للقدرات اللغویة، إلى تركیزها 

  . 4على االستخدام الشفهي في مختلف السیاقات التواصلیة

                 صعوبات أهمها ذلك التنوع الكبیربإال أن المقاربة التواصلیة قد اصطدمت         
"                       منهجیة المواضیع"في منهجیات تناول الوضع اللغوي التي شهدتها تلك الحقبة، كـ

(la méthodologie des thèmes)في المقهى"، "في مركز البرید: "، من قبیل مواضیع" ،

                                                             
1 (Système d'apprentissage des langues vivantes par les adultes)  
  .Martinez, P., op. cit., p.69 -70. et Flament-boistrancourt, D. op. cit., p. 22 :ینظر 2
   .) 252و ص  273- 272ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص (
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  .)283ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص ( .Robert, Jean-Pierre, op. cit., p.6  :ینظر  

 Richards, J. C., Curriculum development in language teaching, Cambridge University: ینظر 4  
Press, 2001, p. 36. ) 281ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص(   



 
 

مفردات جسم "، و"مفردات الحدیقة"كـ (des centres d'intérêt)" منهجیة مركز االهتمام"و
الذي یعتمد  مفاهیم التواصل الحقیقي عنالبحث  فيرت ، والتي ربما قد أثّ 1"...اإلنسان

  .على استخدام اللغة أكثر من اعتماده على البحث في تجمیع مفرداتها، وٕانشاء متونها

   )l'approche actionnelle(: المقاربة العملیة - 4       

ُتعد المقاربة العملیة منظورا تجدیدیا، ظهر نتیجة ألعمال الهیئة المشتركة التي       
ورة توحید الذي دعا إلى ضر  "وبي المرجعي المشترك حول اللغاتاإلطار األور "ُتدعى بـ

م، باعتباره وسیلة 2001تح مجال التألیف سنة وفُ . داخل أوروبا رؤى تعلم اللغات الحیة
لبرامج اري علیم اللغات، من معلمین، ومنظّ كل المتخصصین في تمرجعیة مشتركة ل

" اإلطار األوروبي المرجعي المشترك حول اللغات"د وقد حدّ . فین، وناشرینوالمناهج، ومؤلّ 
التي تتحقق ضمن أنشطة " أفعال الكالم"مفهوم المقاربة العملیة، انطالقا من نظرته إلى 

                       اللغة  ممتعلّ د ُیعإذ لسیاق االجتماعي الكامل؛ ام معنى لغویة، ُتدرج ضمن أفعال ُتقدّ 
                   مهام لغویة وغیر لغویة،  نجازإمن واجبه  (un acteur social)" فاعال اجتماعیا"

  . 2صدة، ومحیط معین، ضمن مجال عملي مخصّ في ظروف محدّ 

ز بین المقاربتین التواصلیة، والعملیة؛ یّ عندما م (C. Puren)وهذا ما وضحه بیرون       
في وضعیة  اتواصلی العب دور ی أن ممتعلّ الفهو یرى أن المقاربة الجدیدة لم تعد تطلب من 

له إلى أن یتواصل عملیا، خارج ما تطمح إلى إعداده إعدادا یؤهّ مصطنعة داخل القسم، وٕانّ 
ر األوروبي المرجعي المشترك اإلطا"واستنادا إلى . 3هبنفس كیفیة تواصله داخلالقسم، 

فاعال " مستخدم اللغة"أو " مالُمتعلّ "فإن هذا النموذج العملي قد جعل " حول اللغات

                                                             
 Portine, Henri, la notion d'énonciation et l'évolution de la didactique des langues. In: ینظر 1 

Théories, données et pratiques en français langue étrangère, Université Charles-de Gaulle, Lille, 
France, 1992. p.49. ) 277ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص(  
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L'Harmattan, Paris, 2011, p. 46. ) 236ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص(  
  . المرجع نفسه، الصفحة نفسها 3



 
 

 اللغویة البحتة، ضمن ظروف معینة،بمهام تتعدى مهامه  أن یقوم علیهاجتماعیا ینبغي 
شطة أن یتم ضمن أن ینبغيبل إن التحقق الفعلي ألفعال الكالم  ،دأو مجال عملي محدّ 

  .  1لغویة تدخل في أعمال السیاقات االجتماعیة الحقیقیة

اإلطار األوروبي المرجعي "استراتیجیات هذه المقاربة الجدیدة، بناء على  وُتعد      
أي كفاءاته،  (les ressources) ممتعلّ الالحد الفاصل بین موارد " المشترك حول اللغات

: مبادئ وهيثالثة تعتمد هذه المقاربة على و  .ارها، أي األنشطة التواصلیةوجوانب استثم
أي ما یعرف ( تعویض النقائص عند التنفیذمع  توازن الموارد -ب ،التخطیط للعمل-أ

                 النقائص معالجةمع   (le contrôle)مراقبة النتائج -ت ،la régulation)بالتنظیم 
(la remédiation) . یرتبط بوضعیة حل المشكالت أیضا، ویمكن لهذا المنظور العملي أن

 أن تشمل أنشطة التفكیر في قواعد اللغة، والتفكیر في ما وراء المعرفة ینبغيالتي 
(métacognitive)2.     

یة سة على المقاربة التواصلز الطرق المؤسّ ومما سبق، یمكن استخالص أن ما یمیّ      
لتلمیذ ا هابإعطائه دور المربي، ومنح المعلممسؤولیة لنطاق  توسیعهاأو المقاربة العملیة، 

بذلك  وُتصبح ؛هذا األخیرالطرق، حول لیتمحور التعلیم أساسا، وفق تلك  ،"ممتعلّ ال"صفة 
  . 3تهتصب دائما في مصلح همعلمب تهعالق
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  : أسس مناهج اللغة الفرنسیة –ثالثا       

، المقاربة التواصلیة              ت المناهج الحدیثة للغة الفرنسیة في العدید من الدولتبنّ       
، لیشمل بناء الفرد في حد ذاتهاغة قته من نجاح، یتعدى تعلم الل، وذلك لما حقّ 1أو العملیة

أیضا، من جمیع النواحي اللغویة، والنفسیة، والتربویة، واالجتماعیة، والثقافیة،  ممتعلّ ال
التي ، و سس بناء تلك المناهجتحلیل أعند التي تتضح  ى كفاءاته المتعددةوذلك في مستو 

التي تناولت عناصرها، دراسة  ، انطالقا من البحث في أصولها العلمیةهایمكن استخالص
  :على النحو اآلتيوتطبیقا، وذلك 

د األسس اللغویة لمناهج اللغة الفرنسیة أساسا، في بناء تتجسّ  : األسس اللغویة -1      
    . 2"الكفاءة اللغویة"ما ُیعرف بـ

  (la compétence linguistique) :3الكفاءة اللغویةمفهوم  -أ      

الكفاءة اللغویة هي نظام من القواعد الداخلیة للمتكلمین، والذي یشمل معارفهم       
           اللغة الفرنسیة، ُتعد الكفاءُة القدرَة على تشكیل جمل نحویة،  ممتعلّ لوبالنسبة . اللغویة

ها، والكشف عن الجمل الغامضة، بتفسیرها، من أجل إنتاج جمل مع التعرف علیها، وفهم
والكفاءة أیضا حدُس المتكلم، في قدرته على الحكم على سالمة الملفوظات . جدیدة أخرى

الذي  (la performance) من الناحیة النحویة والصرفیة؛ فتختلف بذلك الكفاءة عن األداء
   .حصر مجال استخدامهاق جملة من القیود على تلك الكفاءة، فییطبّ 
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التي تشكلها ) la compétence universelle(" الكفاءة العامة"ز أیضا بین ُیمیّ و       
 "الكفاءة الخاصة"والتي تشترك فیها كل اللغات، و (innées)القواعد الفطریة 

(compétence particulière)، ومثال ذلك، . التي تشكلها القواعد الخاصة بكل لغة
"           مكون اسمي+ فعل + مكون اسمي : "نحوي للجملة الفرنسیة ذات النمطالتركیب ال

(SN+V + SN) ؛ فإذا تطابق المكونان االسمیان للجملة مثل :(Pierre lave Pierre)  ،
، والتي ُتعد إحدى القواعد العامة للغات، ومن ثم )بیار یغسل نفسه( بیار یغسل بیار : أي

، la transformation réflexive)(" التحویل المنعكس"لجأ إلى إحدى الكفاءات العامة، یُ 
: الذي تختص به القواعد النحویة للغة الفرنسیة، فتصبح الجملة السابقة على النحو اآلتي

(Pierre se lave) سل، وهذا ما یمثل الكفاءة الخاصةتـغـیـبیار : ، أي .  

  :   1مهاما أربع ممتعلّ لل، فإن (W. Klein)انطالقا من أعمال كالین : إجراءاتها -ب      

.                                      كالقیام بتقطیع السالسل الصوتیة إلى وحدات داللیة: تحلیل اللغة -1
.                                                              عند الكالم وبخاصةبتجمیع الكلمات معا، : تشكیل الملفوظ -2
.                  ره معلومات موازیةعن طریق ربط الرسالة بسیاق تفسّ : استخدام السیاق -3
تأسیس تقابالت لغویة عن طریق : مقارنة لغته مع اللغة السائدة في المجتمع -4

  .لمعرفة االختالفات بینهما

  :عناصرها -ت      

، (productive)" األداء اإلنتاجي"فاءة اللغویة، في كل من ن عناصر الكتتبیّ       
حینما یستقبل ، (réceptive)" األداء االستقبالي"حینما یتكلم اإلنسان اللغة أو یكتبها، و

اإلنتاج "ویكاد االهتمام العلمي الحدیث أن ینصب نحو . اللغة استماعًا، أو قراءةً 
             یرة ضمن عملیة االكتساب اللغوي، للغة؛ لوجود عملیات داخلیة كث" االستقبالي
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أم العودة إلى مخزونه  الرجوع إلى مخزونه اللغوي،ن اختیاره حیث یتساءل اإلنسان ع
  . 1عملیاته اللغویةل كةالمحرّ  "واعد الكلیة العامةالق"النظري، أي 

         اصةوبخُتكتسب اللغة باكتساب النماذج الصوتیة، وقواعد اللغة األساسیة، و       
وجود  على الرغم من، ویتشارك أفراد المجتمع في استعمالها، ةفي سن مبكر 

االختالفات البسیطة في استخداماتها، وذلك بمقتضى مواقعهم الجغرافیة، وطبقاتهم 
  . 2االجتماعیة، وطریقة تعلمها

       تسعى مناهج اللغة الفرنسیة بذلك إلى بناء الكفاءات اللغویة، انطالقا و       
   ویمكن تصنیفها . ، والقراءة، والكتابةوالكالماالستماع، : من مهارات اللغة األربع

  :على النحو األتي

  (l'oral: réception/ production) ):استقباال وٕانتاجا(المنطوق  -1      

   (la compréhension de l'oral) ): االستقبال الشفهي( فهم المنطوق -أ      

استقبال المنطوق، أو فهم المنطوق، أو المسموع، في تعلیم اللغات، تلك العملیة ُیعد       
. رسالة شفهیة (décodage)لفك رموز  (un auditeur)الذهنیة التي یقوم بها المستمع 

للغة، أو سجال الخطاب  (un code oral)وتحتاج تلك العملیة إلى معرفة الرمز الشفهي 
(les registres du discours) ّد تلك العملیة، في مشروع سماعي                          ، حیث تتجس

(un projet d'écoute) ّعن أمر ما،       من االستعالم  نه، في وضعیات ُتمكّ ممتعلّ للم ، ُیقد
ف على عناصر وضعیة التواصل، ومن ثم  وذلك من أجل التعرّ ... أو الترفیه عن نفسه

 (les savoir-faire)ومهاراته  (connaissances)معارفه  تحلیلها، عن طریق اعتماده على
   .3من؟ وأین؟ ومتى؟ وماذا؟ وكیف؟ ولماذا؟: جابة عن األسئلة الجوهریةلإلالسابقة، 
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على اكتشاف الكلمات، والعبارات النحویة  ممتعلّ الولبناء إستراتیجیة السماع، یتدرب       
والمفاهیم ، (accents)اللغة، بعدة لكنات  التي تهدف إلى بناء معارفه اللغویة، وسجال

ویتدرب أیضا على . ي معارفه السوسیو لسانیة، والسوسیو ثقافیةنمّ الحضاریة التي تُ 
، واألصوات التي (les sons voisins) األصوات المتقاربة وبخاصةاألصوات، التمییز بین 

في وضعیة  همةالمالعناصر  (repérer)یجهلها، وعلى اكتساب استراتیجیات إحالة 
 أو األساس ، وكذا إحالة كلمات المفتاح(la situation de communication)التواصل 

(les mots-clés) 1.   

 ممتعلّ المن إنشاء  (le document sonore)ن االستماع المتكرر للسند الشفهي ویمكّ       
ما یمكنه عن موضوع السند، حین االستماع األول، ك (des hypothèses)الفتراضاته 

ن في األخیر، من إثبات افتراضاته             مكنوناته، لیتمكّ  صاالستماع للمرة الثانیة، من تفحّ 
  بالتنغیم ق ذلك، بمعزل عن االهتماموال یتحقّ . أو نفیها، عند استماعه الثالث

(l'intonation) ن طبیعة الملفوظ، من استفهامالتي تبیّ  في مستوى حركة الكالم               
                           شدةال نبراتواالنتباه ل (les pauses)واحترام الوقفات ... أو استعالم

(les accents d'insistance) والحركات ،(les gestes) واإلیماءات ،(les mimiques) 
 (la prononciation)في الخطاب المباشر، وكل العوامل األخرى كطریقة النطق  وبخاصة

  2... (le débit)عة اإللقاء وسر 

   (la production orale) :اإلنتاج أو التعبیر الشفهي -ب      

رین من یصف ترتبط كل من عملیتي الفهم، واإلنتاج ارتباطا وثیقا؛ إال أن من المنظّ       
، في حین یصف (les skills passifs) "المهارات السلبیة"بـ االستماع، والقراءةمهارتي 
    وهي رؤیة قد تفتقد . (les skills actifs)" الةالفعّ المهارات "الكالم، والكتابة بـمهارتي 

تعمل  (cognitives)إلى الدقة؛ ألن عملیة الفهم تستدعي أیضا وجود عملیات معرفیة 
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، 1الذي یقوم به المستمع أو القارئ (mentale)ضمن استراتیجیات، تُترجم النشاط الذهني 
ك َملكات الضبط التي تحرّ و حول المعنى،  (la négociation)التفاوض حین قیامه بعملیة 

(l'ajustement)  المتصلة أساسا بنشاط التلفظ(l'activité énonciative)2.  

وباإلضافة إلى معرفة فونیمات اللغة، تدخل اعتبارات أخرى في التعبیر الشفهي،            
 :3وهي (l'oralité)أو في عملیة التسمیع 

:                      بع اللغة الفرنسیة عموما النظام اآلتيتتّ :  (l'enchaînement) التسلسل -1
  : حرف صائت، مثل+ حرف صامت + حرف صائت + حرف صامت 

 )(c'est un homme allemand وتنطق :(c'es/t'un/n'ho/mm'a/lle/mand)   

غة الفرنسیة، داللة معنویة، لیس الرتفاع األصوات في الل: (la hauteur) االرتفاع -2
  . فقط وٕانما تقتصر أهمیته على الجانب التعبیري

  .نادرا ما تكون لها داللة معنویة في اللغة الفرنسیة: (la durée) اإلطالة -3

بهدف توضیح ، (la syllabe)كون دائما في آخر مقطع صوتي تو : (l'accent) دةشال -4
  .(syntaxique)ذلك وظیفة تركیبیة نهایة الكلمة أو العبارة، فتكون لها ب

 اتداولی الها دور تعبیري، في تشكیل العبارة، كما أن لها دور :  (le rythme)الوتیرة  - 5
  .الحوارأثناء في  ، في بیان حركة الكالمأیضا

، ذو دور (une courbe mélodique) نغميُمنحنى  ووه: (l'intonation) التنغیم -6
كما أن له داللة تركیبیة ... اللة عن الجزم أو األمر أو السؤالتعبیري، وآخر تداولي، للد

  .في تشكیل الجمل، والفقرات أیضا
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   (l'écrit: réception/ production)): استقباال وٕانتاجا( المكتوب  -2      

  (la compréhension de l'écrit) ):استقبال المكتوب(فهم المكتوب  -أ      

                   فحسبلعالمات الكتابة فك عملیة  (la lecture)" القراءة"لیست       
(signes graphiques)  وٕانما هي أیضا عملیة بناء للمعنى، انطالقا من مختلف ،

رف علیها، والذاكرة طویلة االمؤشرات المتعكبة، العملیات الفیزیائیة، والمعرفیة المركّ 
رضیات حول مقاصد الخطاب، والفحص، ، والتوقعات، والفأیضا المدى، وقصیرة المدى

والقراءة لیست عمال . وغیرها من العملیات المذكورة سابقا، بخصوص فهم المنطوق
میكانیكیا فحسب، وٕانما یدخل في آلیاتها، كل من الحدس والتوقعات والخبرات السابقة، 

  . 1به من مسائل اللغة یتصلإضافة إلى معرفة الرمز اللغوي، وما 

ي القراءة أیضا نوعین من المعارف؛ معارف لغویة تتعلق بعلم أصوات اللغة تستدعو       
ات، عن األماكن، والسلوك وسیو ثقافیةالمستهدفة ومعجمها، ونحوها، وصرفها، ومعارف س

  .2ر عنه من تمثالتوأسالیب الحیاة، وما تعبّ 

  (la production écrite): اإلنتاج أو التعبیر الكتابي -ب      

اجتماعیة لمجموع المعارف،  ممارسة أن الكتابة(Y. Reuter, 2001) ى رویتر یر       
وبنائه بناء لغویا، ، من أجل إنتاج المعنى، والتمثالت، والقیم، واالستثمارات، والعملیات

. ما ساتيومؤسّ  ز اجتماعيحیّ  ضمن، (un support)على سند وذلك  .بمساعدة أداة
القدرة على إنتاج على الرمز اللغوي فحسب، وٕانما د م الكتابة ال یعني التعوّ وتعلّ 

(produire) ،النظام الكتابي"الدخول في ما یسمى بـو  المعنى "(l'ordre scriptural)  الذي
من إنتاج ن والكلمات، وٕانما التمكّ  على كتابة الحروف یقتصریعني ذلك النظام الذي ال 
                ،لمعارفحاملة ل یة وثقافیةممارسة اجتماعهي التي و ، 3المعنى عن طریق الكتابة
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                بها  یتصللرموز اللغویة، إلى جانب تكییف ما ل، و انفسه ُیعد تكییفها تكییفا للمعارفف
  .  اد بنیانهوتحدّ  ابط استخدامهضت قواعدضمن ، 1من رموز اجتماعیة وثقافیة

  : (la grammaire) اللغة قواعد - 3      

ولكونها مظهرا ثانویا یأتي بعد  .إلى أصل یوناني بمعنى الكتابةكلمة قواعد تعود       
التي تدل  (la structure)ل بعض اللغویین المحدثین استعمال كلمة التركیب الكالم، ُیفضّ 

في مستوى بذلك كل القوانین التي تضمن سالمة اللغة ل ، فتمثّ 2على طریقة بناء الشيء
نحو والصرف                    الو  (le vocabulaire)تشكیل المفردات و  (l'orthographe)مالء اإل

(la grammaire)  وتصریف األفعال(la conjugaison) لیست غایة في حد ، التي هي
كیفیة  تعلمم هو ذاتها، وٕانما الهدف منها تنمیة القدرة اللغویة؛ لیكون الهدف من التعلّ 

  .3یف األفعالالتواصل، ولیست معرفة ـمجمل قواعد تصر 

في المقاربة التقلیدیة،  انقسمتف، من مقاربة إلى أخرى؛ "القواعد"ر مفهوم تغیّ وقد       
 الذي یدرس الكلمات بمعزل عن الجمل، وعلم التراكیب  "علم الصرف"إلى جزأین، وهما 

(la syntaxe) كان علم الصرف یرتكز آنذاك ف ،ترابط الكلمات داخل الجملة الذي یدرس
، عن طریق تشكیل جداول لجمع األسماء، وقوائم (la mémorisation)مارین الحفظ على ت
وجاءت الطرق . على تمارین إعادة بناء الجملأیضا وكان النحو یرتكز ... لألفعال
 النحو، دون اللجوء إلى رة ضمنیةمدة على إعادة البناء بصو معت (structurales)البنیویة 
ز فیها على تعلیم القواعد اللغویة لذاتها على شكل قواعد ركّ ال یُ ف؛ (explicites)4الصریح 

  .    لذاتها ولیس غایة وسیلةً ا ضمن إعادة التعبیر، مهدة، وٕانما یكون تعلّ مجرّ 
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من أجل د لتشمل جمیع مظاهر اللغة، ع من مفهوم القواعأما تشومسكي فقد وسّ       
 :للغةانات مكوّ  شملت (générative)ق وظیفتها األساسیة؛ فالقواعد التحویلیة یتحق

في مستوى البنیة النحو، وبشكل أدق، وقد شمل . داللیة، وبینهما النحویةالصوتیة، وال
قواعد إعادة الكتابة، أو التحویل، والتي تسمح بترجمة األفكار                 نظامَ  العمیقة،

ات التداولیة  وأما اللسانی. الكلمات إلى أفكاربترجمة  ،يعكسبشكل إلى كلمات، و 
(pragmatiques) دورها أیضا، وجعلتها و  صت من مكانة القواعدفقد قلّ  والطرق التواصلیة

              وطبیعة السیاق، ونوع الخطاب، وغیرها  (les locuteurs)خاضعة لنوایا المتكلمین 
یمي، ، لیتم إعدادها في المستوى التعل1من االعتبارات التداولیة، والتواصلیة األخرى

  . ق بناء الكفاءة اللغویةتحقّ " وحدة تعلیمیة"بإدماجها في 

  (l'unité didactique): الوحدة التعلیمیة -ث      

یحتاج كل تعلیم، بما فیه تعلیم اللغات األجنبیة، إلى تجزئة ق الكفاءة اللغویة، یلتحق      
، وطبیعة ینممتعلّ اللنوعیة رة، وتلبیة خدمة لألهداف المسطّ  (la matière)المادة التعلیمیة 

  اختلفت تسمیات الوحدة التعلیمیة، بدءا قد و . الدروس، والحجم الساعي المخصص لها
، إلى تسمیة الشاملةالتي أطلقتها الطرق البنیویة  (les leçons)" الدروس"من تسمیة 

. ثةالتي أطلقتها الطرق الحدی (les unités)" الوحدات"أو  (les dossiers)" الملفات"
مشروع "وهي جزء من . والوحدة التعلیمیة هي سلسلة تعلیمیة، تُنجز في مدة متغیرة

د من التمارین                 ، ُیعرض فیه عدد محدّ (un projet d'apprentissage)"تعلیمي
(des exercices)  واألنشطة(des activités) 2مویالخاضعة للتق . 

؛ (compétence langagière) لغویة كفاءةً  مَ متعلّ ال میةالوحدة التعلی أنشطةُ  وُتكسب      
األدوار  ها، كلعبنجاز إالواجب   (les tâches)ذ شكل المهامتأخ، تبلیغیة كفاءة لسانیةأي 

(les jeux de rôle) ، والكتابة وفق الوضعیة(la situation) . ُنجاز لإل ةدّ عوتكون م             
     وُتختم بمجموعة من االختبارات... حویة، وصرفیةفي تمارین صوتیة، ومفرداتیة، ون
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(des testes) تمر بثالث مراحل أساسیة، وهيو . ممتعلّ الم مستوى اكتساب وّ التي ُتق :
 أي استغالل (l'appropriation)، فمرحلة المالءمة (la découverte)مرحلة االكتشاف 

دوار، أو الكتابة وفق مختلف د في لعب األالمعارف وتثبیتها، ثم مرحلة تطبیقیة، ُتجسّ 
وال یتم ذلك دون النظر إلى اختالف مستویات المتعلمین، واحتیاجاتهم . 1الوضعیات

ق االكتساب دقیقة، تضمن تحقّ " عتبة لغویة"اللغویة والتبلیغیة، مما یستوجب تحدید 
   .   اللغوي

  : le niveau seuil) ( 2مستوى العتبة اللغویة -ج      

د الوظائف والمفاهیم التي ُتحدّ  بتحدید مستویات األداء اللغوي مجلس األوروبيقام ال      
 ةجدیبصورة " المستویات اللغویة"والوضعیات واألدوار الحواریة المختلفة، فَطرح مسألة 

التي تمنح الكفاءة  (la perspective fonctionnaliste)" النظریة الوظیفیة"انطالقا من 
دید ما یمكن فعله بمستویات مختلفة من مستویات اإلتقان شكال وظیفیا یستدعي تح

  . اللغوي

یضاهي  -، مهمإجابة على تساؤل ، "مستوى العتبة اللغویة"ومن هنا، نشأت فكرة       
                             م أدائيلّ ُیطرح في المیدان المهني، بشأن إمكانیة تحدید سُ  ما

(échelle de performance) على الفرد أن یكون قادرا  ینبغيبفضله وصف ما  یمكن
        ممتعلّ الن هل یمكن تحدید مستوى أدنى یمكّ : ، وهو -على فعله في مستویات متعددة

  ؟ لغويالتواصل ال من

   عادة" ساللم األداء"إال أنه ما یعیب كثیرا مسألة تحدید المستویات، هو أن جمیع       
 في المقابل، تصفكفاءًة نموذجیًة، ُیستوجب بلوغها، و  ما تصف كفاءة الناطق األصلي

  .(soustractives)أو الناقصة  تویات األولیة، بالسلبیةما عداها من المس
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  : (la compétence bilingue) 1اللغة مزدوجكفاءة  -ح      

الذي  "اللغة مزدوجكفاءة "، ُیفترض وجود مفهوم "الكفاءة اللغویة"باإلضافة إلى       
          (des interactions)تفاعالت من  (le bilingue) اللغة لمزدوجحدث إلى ما ی شیری

ل الكثیر من الدراسات وجودها، من منطلق بین كفاءته في اللغتین األولى والثانیة؛ إذ تعلّ 
  .بارها تنظیمات أعمق من ذلك بكثیرعتالرد تفاعالت ولیدة الصدفة، وٕانما أنها لیست مج

اللغة، بأن ُیدرج  لمزدوجتلك التنظیمات التي تسمح " اللغة مزدوجكفاءة "ني تعو        
من اللغة الثانیة في ملفوظ من اللغة األولى،  (un constituant syntaxique)نا نحویا مَكوّ 

من اللغة الثانیة، ومنحه شكال  (lexème) دةلمفردة مجرّ أن یدمج عنصرا معجمیا  وأ
     (alternance)" التناوب"أن یلجأ إلى  وأة للغته األولى، یتالءم مع األنظمة الصوتی

، (polyphonique)د األصوات من أجل تحدید معلم التغییرات الصوتیة، في ملفوظ متعدّ 
  .اللغویة ازدواجیته برزأو أن یحتل موقعا اجتماعیا یُ 

  :األسس النفسیة والتربویة - 2      

تنمیة المهارات والكفاءات المعرفیة             تهدف مناهج اللغة الفرنسیة إلى       
(les compétences cognitives) ، التي هي مختلف العملیات الذهنیة التي تدخل     

مته في استقبال اللغة، ثم في إعادة التعبیر عنها أو إعادة إنتاجها؛ فباإلضافة إلى ما قدّ 
 التواصلیة والعملیة ال سیما الحدیثةزت المقاربات مختلف المقاربات والطرق القدیمة، تمیّ 

  .ك من زوایا نفسیة وتربویة متعددة، وذلممتعلّ لل يبناء الفردالبخاصیة 
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  ، جدیدةبظهور مقاربات وبیداغوجیات أیضا المقاربات الحدیثة  تلكساهمت وقد       
، وریثة (l'approche par compétences APC)" المقاربة بالكفاءات"في مستهلها 

             رت، هي األخرى، التي غیّ  (la pédagogie par objectifs)  "األهداف یداغوجیاب"
من مفهوم منهاج اللغة؛ بتغییر نظرتها للعملیة التعلیمیة، من كونها عملیة تستهدف نقل 

التي  خذ جملة من األهدافإلى عملیة تتّ  المعارف، والمضامین، بطریقة آلیة تلقینیة،
    على المستوى المعرفي  دة،حدّ مهارة مكل هدف منها یستهدف إذ  ؛قاُیخطط لها مسب

  .أو الوجداني أو السلوكي

یات، من الحكمة المرور على بعض وقبل التطرق إلى تلك المقاربات والبیداغوج      
التي ُتعد مبادئ معرفة أسسها النفسیة والتربویة  م اللغة وتعلیمها، من أجلتعلّ  نظریات

   .ك المقاربات والبیداغوجیاتأساسیة لتل

  : اللغة وتعلیمها متعلّ نظریات  -أ      

ساهم كل من علم النفس الحدیث، وعلم اللغة النفسي، في اقتراح عدة طرق، إلدراك       
  :انطالقا من أربع نظریات أساسیة، وهيوذلك مسألة اللغة، 

وهي مجمل النظریات : (les théories mécaniques) النظریات المیكانیكیة –1      
" تعزیز –إجابة  –منبه : " ، وهي الصیغة (Skinner)التي تعتمد على صیغة العالم سكینر

(stimulus-réponse-renforcement) التي تكون " اإلجابة"یحث على تحصیل " فالمنبه"؛
   (il faut)؛ فالتعبیر الفرنسي l'association)(بمثابة رد فعل، انطالقا من عملیة الربط 

        ، subjonctif)(" غیر واقعیة"له داللة  "أن ینبغي "على سبیل المثال، الذي یعني 
 (la sédimentation) "ترسب"ه ، والذي ینتج عنانفسهبتكرار العملیة " التعزیز"إذ یحصل 

  .  1في التعلم" اآللیة"مبدأ عنهما نشأ الذي یو فعلي لتلك العملیة، 
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د النظریات الذهنیة       تؤكّ :  (les théories mentalistes) هنیةالنظریات الذ –2      
" القدرة الفطریة"لعملیة اكتساب اللغة األولى، والتي هي   (naturel)على الخاصیة الطبیعیة

جهاز اكتساب "ر عنها شومسكي بـالتي یختص بها النوع البشري في تعلم اللغة، والتي عبّ 
انطالقا من نقده لنظریة سكینر                     –م 1959؛ حیث قام شومسكي منذ 1"اللغة

(le skinnérisme) -  ،باعتبار أن اإلنسان حیوان عاقل، یمتلك جهازا الكتساب اللغات
یقوم بتعدیالته لاللغة المستهدفة،  حول شعوریا فرضیات، أن اإلنسان ُینشئ ال یرىف

  . 2علیها

                    جان بیاجیه دعیُ  : (la théorie constructiviste )  ائیةالنظریة البن -3      
)(Jean Piaget  التي تجمع بین أهمیة العوامل الداخلیة  "البنائیةالنظریة "صاحب

. 3عالقاته بوسطه الخارجي البیولوجیة للفرد، والتكامل التام لبنیته التنمویة الشاملة، في
من دوافع  لهیشكّ ، وتؤمن بتأثیر المجتمع، وما وهي نظریة تتعدى الجانب الفردي للمتعلم

  .  مهق سبل تعلّ حقّ سیة، تسهم في بناء المتعلم، وتُ نف

  :  (la perspective sociocognitive) النظریة السوسیو معرفیة -4      

إلى أعمال العالم النفساني الروسي " النظریة السوسیو معرفیة"یعود مفهوم       
الذي ربط أشكال السلوك الثقافي للفرد في مجتمعه، بخلفیته  (Vygotsky)فیجوتسكي 

عالقة وطیدة بالمجتمع،  یرى أن لجمیع الوظائف المعرفیة الكبرى،ف؛ 4الطبیعیة المعرفیة
  . 5اللغة في رأیه، وسیلة خارجیة، یستخدمها األطفال أوال من أجل التواصل مع ذویهمف
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    كن استشفاف بعض المفاهیم والنظریات، ومن هذا التعریف الوظیفي للغة، ُیم      
  :  في تعلم اللغة، ضمن عالقتها بالمجتمع، وهي

  : (la langue intérieure) :اللغة الداخلیة -أ      

ه ، إال أنّ "اللغة الداخلیة"ل من استعمل مفهوم العالم األمریكي واتسون أوّ  دُیع      
ر ذلك المفهوم، الم فیجوتسكي طوّ استعمله من منظور سلوكي بحت، في حین أن الع

حها بیاجیه، بأنها التي وضّ  (la langue égocentrique)" اللغة الذاتیة"انطالقا من مفهوم 
تلك اللغة التي تختفي عند الطفل حالما یدخل المدرسة، وهو في سن السادسة أو السابعة، 

أما فیجوتسكي فقد . هنه من التواصل مع أفراد محیطتمكّ " للغة اجتماعیة"لیترك المجال 
لها ، بافتراضه تزامن بدایة تشكّ "اللغة الذاتیة"تفسیرا آخر لمفهوم  م1934اقترح منذ سنة 

  .   1مع لحظة تمدرس الطفل

   ، بالمفهوم المجرد، هي تقریبا لغة "اللغة الداخلیة"أن تلك ویرى فیجوتسكي أیضا       
                ن، تاووظیفة مستقلّ  (une mélodie) نغمة -بالنسبة له -من دون كلمات؛ إذ إنها 

          یستوجب مساعدة الطفل بتوجیهه توجیها ذهنیا صحیحا، وتوعیته ومساعدته  األمر الذي
واللغة الداخلیة عنصر . ب على الصعوبات، والعوائق، وٕاعانته على التفكیرفي التغلّ 

روحة، والتحضیر الئمة للمشاكل المطل لتنفیذ المهام، ویسمح بالبحث عن الحلول الممسهّ 
  .2الذي یسمح له بتصحیح أخطائهللفرد، سلوك العملي ال، ومن ثم تنظیم لإلجابات المقنعة

:                                  (la zone proximale de développement, ZPD) المنطقة القریبة من النمو - ب    
ى مبدأ المقارنة، واستخالص الفرق بین مستوى حل للعالم فیجوتسكي مفهوم آخر یعتمد عل

   ، متمثال نفسه لمشكللالمشكل المطروح بمساعدة اآلخرین، ومستوى الحل الشخصي 

                                                             
 Viselthier, Bernard La médiation: du langage intérieur de l'apprenant à sa zone de :ینظر1 

proche développement. In Psycholinguistique et didactique des langues étrangères, 
Danielle Chini, Pascal Goutéraux (Eds). Editions Ophrys, Paris, 2008. p.35-36.   
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التي یتفاعل فیها كل وهي تلك المساحة العقلیة . 1"المنطقة القریبة من النمو"في مفهوم 
بذلك  كري للمتعلم، ومنحهمن قیاس النمو الف هذا األخیرمكن مه، فتُ من المتعلم ومعلّ 

  . 2تنمیة فكرهمن أجل من الدعم المناسب،  المزید 

  : (l'interlangue)نظریة اللغة البینیة  -ت      

                      انطالقا" اللغة البینیة"مصطلح   1972في (Selinker)اقترح العالم سیلینكر      
ها بالنظام اللغوي المستقل الذي یعتمد ف، فعرّ (Weinreich, 1953)من  أعمال واینرتش 

التي یتحصل علیها المتعلم عند محاولته إنتاج ملفوظ مطابق  الملموسةعلى تلك النتائج 
            ینشأ  (un système intermédiaire)وهي بذلك نظام وسیط . 3لشكل اللغة الهدف
        ب تلقائیا إدخال عناصر یسبّ مما أخرى إلى جانب تعلم لغة المتعلم،  في أثناء تعلم لغة

  . 4في اللغتین معا

الداخلیة لیات اآلم اللغة، باستغالل وانطالقا مما ذكر من مفاهیم عن ربط تعلّ       
، وتفاعلها مع وسطه التعلیمي، قد ُتعد نظریة اللغة البینیة، من زاویة تعلیم اللغة لمتعلمل

؛ لما یحصل "المنطقة القریبة من النمو"األجنبیة، وصفا لما طرحه فیجوتسكي من مفهوم 
     ، والمنطقة القریبةلمتعلمل لغة البینیةالز العالقة بین بین المتعلم ومعلمه من تفاعالت تُعزّ 

  . من النمو

من هذا المنظور، نظام انتقالي، ینشأ عبر سلسلة من االفتراضات  واللغة البینیة      
للغة األجنبیة، حیث ُتعد أخطاؤه آثارا لنظام لغوي التي ُینشئها متعلم اللغة، عن نظام ا

 " التداخل اللغوي"وهي نظریة تعترف بأهمیة دراسة . 5وسیط، ُیصطلح علیه باللغة البینیة
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 Selinker (1972), p. 214. In Evelyne Glaser, et autres, Compétence interculturelle pour: ینظر 3  
le développement de la mobilité professionnelle, Conseil de l'Europe, Autriche, 2007, p. 38. 
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1(l'interférence l'linguistique)  تناستها ربما قد التي " التقابل اللغوي"نظریة  تحیي بذلكو
          النظریة، بتركیزها  تلك، والتي تخدم كثیرا العدید من أدبیات تعلیم اللغات األجنبیة

على تحلیل اللغة األصلیة، ومقارنتها مع اللغة األجنبیة، ومن ثم استخالص عوائق 
  .تعلمها، وصعوباته

  : (le filtre émotionnel)أو العاطفي  نظریة الراشح الوجداني -ث      

اكتساب اللغة الثانیة، مماثل تماما أن خاصیة  (S. Krashen)یرى العالم كراشن       
استمرار و شكل المنتجات، وٕانما لخاصیة اكتساب اللغة األولى؛ فلیس المهم، في رأیه، ه

م الواعي إال من أجل تنظیم وتنقیة المنتجات ولیس التعلّ . (naturelle) التواصل الطبیعي
راشح "كراشن وجود یفترض و . نها المتعلم، والتي تسمح بها عملیة االكتسابالتي تلقّ 

ینعدم وجوده في أثناء عملیة لیة اكتساب اللغة الثانیة، و یعرقل عم "وجداني أو عاطفي
ر اللفظیة غی كل من الوسط الظرفي، والعناصر ةساعدم بفضل ،اكتساب اللغة األولى

  . 2التواصلفي عملیة  المهمة

 "التعلیم التلقائي"نمط  :ةتعلیم اللغات األجنبی بین نمطيأیضا ز كراتشن وبذلك یمیّ       
، ونمط الحقیقي الذي یعتمد على تهیئة الظروف المساعدة لمحاكاة ظروف التواصل

.                         الذي یتخذ تعلم قواعد اللغة مبدءا أساسیا في تحقیق االكتساب اللغوي "التعلیم الموجه"

سیو معرفیة أیضا، نظریة التعلم من النظریات السو : نظریة التعلم بالمالحظة -ج      
       (Albert Bandura)العالم النفساني الكندي باندورا  سها ظة أو ما أسماه مؤسبالمالح

؛ حیث یرى أن عملیة تقلید اآلخرین، هي وسیلة تعلیمیة ناجحة، "التقلید بالنماذج"بـ 
عند األطفال،  بوضوحد وتتجسّ  .لمن حوله هذهنیة المتعلم، في أثناء مالحظت تستحضر

  .3أدوات أهالیهم وطرق استخدامها في منازلهمدین مى مقلّ الدُ األلعاب و وهم یلعبون ب
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  :الحدیثة البیداغوجیاتالمقاربة بالكفاءات و  -ب      

ظهرت المقاربة بالكفاءات في التسعینیات من القرن : المقاربة بالكفاءات -      
طار الضیق للمدرسة، نحو إعداده إعدادا العشرین، وتهدف إلى إخراج التلمیذ من اإل

ما؛ لیدخل بعدها واقع الحیاة العملیة، وهو مزود بآلیات التعلیم المختلفة، في تجمیع ُمنظّ 
 (Guy Le Boterf)وقد صنف جي لو بوتارف  . معارفه كلها، ومن ثم تحویلها، وٕادارتها

  : 1تلك المعارف إلى

وهي معرفة الفهم، : (des connaissances théoriques)معارف نظریة  -1      
ف، بالتكیّ  تتصلالمحیط المهني المستقبلي للتلمیذ، أو معارف  تخصوالتفسیر، ومعارف 

  . وما یتناسب مع ردود األفعال

وهي معرفة التعلم،  :(des savoir-faire cognitifs)مهارات سلوكیة معرفیة  -2      
، وهي معرفة  )(relationnelsاعیة أو ترابطیة والتفكیر، ومعالجة المعلومة، ومعارف اجتم

، وهي اتخاذ (opérationnels)ومعارف عملیة  طرق التعاون، وكیفیة التصرف،
  .اإلجراءات، والقیام باألعمال والواجبات

وهي اإلحساس : (des ressources émotionnelles)مصادر عاطفیة  -3      
بإدارة الطاقة الذاتیة، وأخذ  المتصلةولوجیة المصادر الفسیو  ،س المشاعربالوضعیة، وتحسّ 

   . التدابیر االضطراریة

            أدى تطبیق المقاربة بالكفاءات في الحقل التربوي إلى ظهور العدید و       
رت من أدوار التي ساهمت كثیرا في تطویر تعلیمیة اللغات؛ إذ غیّ  من البیداغوجیات

  :یأتي ومن أهمها ما. جمیع القائمین علیها
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تهدف إلى إدماج و : (la pédagogie de l'intégration) بیداغوجیا اإلدماج  -1      
                اللغویة، في صورتها األمثل،  ءةمن أجل تحقیق الكفاالمعارف بشتى أنواعها، 

خاصة في الجانبین وببمعزل عن تكامل جمیع معارف اإلنسان، ومهاراته،  ال تتحقق والتي
 تخصي والمعرفي، وما یمثالنه من مظاهر سلوكیة وحركیة، ومستویات فسیولوجیة السلوك

          ام الجهاز العقلي، وما ینتج عنهاسالمة الحواس، ومستویات ذهنیة كالذكاء، ونظ
تبلیغیة، وثقافیة، تتجسد في سلوك المتعلم، كتأقلمه مع من حوله، وتعاونه  كفاءةمن 
     متقدّ  (la situation d'intégration) إدماجیةوضعیة  رةصو عملیا في د وتتجسّ  .معهم

نه من استغالل جمیع معارفه وكفاءاته في صیغة واقعیة، أو شبیهة بحیاته الواقعیة، تمكّ  له
  .للتعبیر عنها شفهیا أو كتابیا

  (la pédagogie de contrat) :بیداغوجیا التعاقد -2     

مصطلحا قانونیا، یتعدى مجال تعلیمیة اللغات األجنبیة؛  (le contrat)" التعاقد"یعد       
م وضعیات التعلم        التي تنظّ  "بیداغوجیا التعاقد"یة، ُتعرف بـفهو یمثل منهجیة تربو 

(les situations d'apprentissage) اتفاق خاضع للتفاوض"، بإحالل                           "
(un accord négocié)1طراف الشركاء ، یتبادله األ(les partenaires) . وعلى الرغم       

هذه البیداغوجیا من طابع اجتماعي تبلیغي، إال أن لها طابعا نفسیا وتربویا،  هتحملما م
  :تفترضه تلك البیداغوجیا من شروط، أهمهاى فیما یتجلّ 

تین ي كل من المقاربانخراط طرفین في النظریات الحدیثة لتعلم اللغات، أي تبنّ  -أ
  .التواصلیة أو العملیة، أو االثنتین معا

سة؛ حیث یعرض األستاذ بشأن محتوى المادة المدرّ  (contractualiser)إجراء تعاقد  -ب
أهداف الدروس،  (unité)أو الوحدة الدراسیة  (module)في بدایة المقیاس الدراسي 

                                                             
1  "La pédagogie de contrat est une pédagogie qui organise des situations d'apprentissage ou' il  

y a un accord négocié mutuel entre partenaires qui se reconnaissent comme tels". Preszmycki, 
H., 2003. In Robert, Jean-Pierre, op. cit., p. 52.   



 
 

             ، لیدمج المتعلم(les résultats escomptés)نتظر من نتائج ووسائل تحقیقها، وما یُ 
  .في آخرها، في تلك االقتراحات ویتعاقد معها

یه بروح التفتح على مقترحات یجمع المعلم بین وظیفته، في تقدیمه للمعرفة، وفي تحلّ  -ت
  .المتعلمین، بغض النظر عن صحتها أو خطئها

ه منوط باحترامه ي المتعلم بروح المسؤولیة؛ وذلك بإدراكه أن مسألة استقاللیتتحلّ  -ث
  . 1(les règles de contrat)لقواعد العقد 

   (la pédagogie du projet) :بیداغوجیا المشروع  -3      

وبیداغوجیا التعاقد، إال أنهما  االختالف بین بیداغوجیا المشروع،على الرغم من       
الطلبة، وتحفیزهم التالمیذ أو  (les apprentissages)مات جتمعان في مسألة تثمین تعلّ ت

(motiver)حول المقاربة اللغویة، وما تحمله  مفاهیمهما المشتركة عتماد علىباالوذلك  ؛
   من المعلم والمتعلم في إنجاح عملیة التعلم،  كل (implication) إشراك فيمن مفاهیم 

           ؛قل طموحابیداغوجیا المشروع أ أن أهدافخصوصا  اختالف أهدافهما؛ على الرغم من
 ،(une tâche complexe)د، أو مهمة مركبة إلى تحقیق مشروع محدّ فقط تهدف إذ 

    ضمن مجموعة ،على سبیل المثال إنشاء مجلة أو موقع الكتروني، أو قطعة مسرحیةك
(un groupe) 2من الطلبة أو التالمیذ    .  

تي أدخلت مفهوم من أهم البیداغوجیات الحدیثة ال "بیداغوجیا المشروع" ُتعدو       
ووفقا لـ بیرنود . في تعلیم اللغات (le projet didactique) " المشروع التعلیمي"

(Perrenoud) ،نما هو منعطف یضع التلمیذفي حد ذاته، وإ  الیس المشروع هدف           
ویهدف إلى إثارة التحدي في نفسه، أمام مختلف . أو الطالب، أمام مختلف العوائق

  .3موضعیات التعل
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نحو االندماج في إحدى الوضعیات الحقیقیة  ة المتعلمباإلضافة إلى قیادهذا و       
واقع، العن  (représentations langagières)الته اللغویة لإلنتاج أو التعبیر، وٕانشاء تمثّ 

           وما یحیط به من دالئل تفسیریة، تستوجب القیام ببناء تلك الوضعیات، بشكل فردي،
. اعي؛ إذ لم یعد المتعلم مقتصرا على وصفها، بل مستثمرا حقیقیا لما یتعلمه منهاأو جم

      وتسهم المواد التربویة، هي األخرى، في تحقیق هدف اإلنتاج الحقیقي، لما تقدمه 
  . 1یبرز فیها الدور األساسي لعملیة التلفظ ،من منهجیة

              حقل تعلیم اللغات األجنبیة، ما ذكر من بیداغوجیات حدیثة، في  عالوة علىو       
  من أهمها أیضا؛ لما تقدمه  (la pédagogie différenciée)" البیداغوجیا الفارقیة"ُتعد 

من اهتمام بالفوارق الفردیة بین المتعلمین، ومن ثم تحدید آلیات تعلمهم، والتي تتحدد 
  . وعناصرهبموجبها معالم أسس منهاج اللغة، وذلك عبر كل مكوناته 

نظریة "، التي تعتمد على (la pédagogie de l'erreur)" بیداغوجیا الخطأ" ُتعدو       
ة من اإلجابات التعلیمیة، في معالجتها للخطأ، انطالقا من اختیار مجموع" تحلیل األخطاء

بذلك، من طرح تساؤالتهم عنها؛  هم، والقیام بشرح أسباب وقوعها، فتمكنالخاطئة للمتعلمین
  . 2یزول شعورهم بالتخوف من وقوعها، وتتضح نقائصهم، فیتجنبون تكرارهاف

 حدأأیضا (la résolution des problèmes) " بیداغوجیا حل المشكالت" ُتعدو       
التي تثمن الخطأ، بل تجعله " بیداغوجیا الخطأ"تطبیقات تعلیمیة اللغة، من نفس منطلق 

؛ فهي بیداغوجیة (les apprentissages linguistiques)منطلقا في بناء التعلمات اللغویة 
ز متعلم اللغة على استغالل ، ُتحفّ "مشكالت"أو " مسائل"ر الصعوبات اللغویة إلى تحوّ 

  .     جمیع قدراته لحلها
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  :أسس بناء الكفاءات -ت      

ءات في ضوء ما ذكر من األسس والمبادئ التي تعتمد علیها كل من المقاربة بالكفا      
وبیداغوجیا اإلدماج، والتعاقد، والمشروع، والبیداغوجیا الفارقیة، وبیداغوجیا الخطأ، وحل 

، من حیث التأسیس واإلجراء، في حقل ة وتعلمهام اللغیلالمشكالت، ومختلف نظریات تع
اللغة األجنبیة، تتجلى أسس بناء الكفاءات، في مناهج اللغة  وبخاصةللغة عامة، ا ةعلیمیت

ة، وفق مبدأ الشراكة بین طرفي العملیة التعلیمیة؛ المتعلم ومعلمه، وذلك بتحدید الفرنسی
  :، على النحو اآلتيأدوارهما

  : المعلم - 1      

 یتصل، وكل ما اومساعدا موجهلعملیة التعلیمیة؛ من كونه تتعدد أدوار المعلم، في ا      
، في أدبیات التعلیمیة وار محوریةإال أن له ثالثة أد. بمهامه التربویة، وقیمه األخالقیة

ئیتي بین ثناوذلك  جاوزها، في أثناء تقدیمه لدروسه،دت له خطوطا ال یتالتي حدّ  الحدیثة
  :  وهذه األدوار هي .الكم والكیف، والحذر والقدر

یأخذ المعلم دور الوسیط المساعد الذي ال یتدخل إال عند الضرورة؛  :الوساطة -أ      
طارئ  أنشاط الشفهي مثال، بحجة تصحیح خطالبه أو تلمیذه، خالل الفال یقطع حدیث ط

عه على مواصلة التعبیر واإلنتاج، في شقیه الشفهي في النطق، بل بالعكس، ُیشجّ 
؛ إذ یضطلع دوره، بالدرجة األولى 1شروط القواعد الكاملةب تعبیرهیتمتع لم  ٕانوالكتابي، و 

            الذاتي، بدل تواكلهم واعتمادهم  في توجیه طلبته، بهدف بناء آلیات تعلمهم
  . على االستقبال دون اإلنتاج

یسمح دور الوساطة بالقیام بمهام نفسیة أخرى، أهمها مهمة التحفیز؛  :التحفیز -ب      
السلوكي  :نفسي لتالمیذه أو طلبته، في شقیهحیث یقوم المعلم باستغالل الجانب ال

 والكتابیة، وذلك باستخدامه لمختلف أنواع المحفزات؛ والمعرفي، في األنشطة الشفهیة 
         في تعلم اللغة؛  la motivation instrumentale)(" التحفیز الوسیلي"بـبدءا 
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التحفیز "أو الفنیة، أو المهنیة، و ،)relationnel(بحاجات المتعلمین االرتباطیة  والمتصل
د على سبیل المثال، الذي یولّ  (intégrative)" التحفیز اإلدماجي"كـ (symbolique)" الرمزي

                      . في نفس المتعلم، رغبة االنتماء إلى فئة معینة، وذلك عن طریق إتقان لغتها
، عن تلك (les contraintes)" الضغوطات"ویمكن التمییز أیضا، بین المحفزات المرتبطة بـ

  .1بتذوق المعرفة، واالستمتاع بحالوتهاالمحفزات المرتبطة بالتطلع إلى النجاح، أو 

   :اختیار طرق التدریس -ت      

ُتحدد طرق تدریس اللغة الفرنسیة، استنادا إلى الدورین السابقین، وذلك بتجسیدهما       
   (R. Oxford)ویمكن االعتماد على ُأكسفورد. على شكل استراتیجیات، جاهزة للتطبیق

  :2على النحو اآلتيفي تصنیفه لتلك االستراتیجیات 

مستوى  في االستراتیجیات التي تخص الذاكرة وهي تلك :استراتیجیات مباشرة -  1      
عملیات الربط الذهنیة والمخططات واستخدام الحركات واإلیماءات واألحاسیس المساعدة 

             مستوى التعامل  في، أو االستراتیجیات الذهنیة هاأو حثّ  على استرجاع ذكرى معینة
مع اللغة الثانیة وعملیة تحویلها، كعملیة المحاكاة أو القیام بتحلیل تقابلي بین اللغة األولى 

أیضا  شملوقد ت .أو تسطیرها أو حصرها المهمةواللغة الثانیة أو تدوین النقاط 
                استراتیجیات االستعاضة، كاستراتیجیه طلب المساعدة، أو اللجوء إلى اللغة األولى، 

  .أو االجتناب، أو االبتداع، أو التلخیص

التي تختص  ،"ما وراء المعرفة"ستراتیجیات اوهي  :استراتیجیات غیر مباشرة – 2      
یم، وتلك االستراتیجیات و في تطبیقات اللغة الثانیة، والتقبتنظیم التعلمات، والبحث 

عن الصعوبات، وتلك العاطفیة كمحاولة االسترخاء، والتشجیع الذاتي، واإلفصاح 
االستراتیجیات االجتماعیة كطرح األسئلة، والتعاون في أثناء أداء المهمة، وتنمیة مهارة 

  .فهم اآلخر، وثقافة اللغة الثانیة
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، جملة من االقتراحات، التي توضح دوره في هذا السیاق قدم جان بیاجیه للمعلموقد       
خیصا لمجمل استراتیجیات التعلم، على النحو األساسي، في ظل المقاربة الحدیثة، وذلك تل

   :1اآلتي

  . تنمیة روح اللعب لدى المتعلم، وٕاشباع فضوله الطبیعي، في اكتشاف من حوله -أ   
  . ، والمصادر األولیةصلیةاستخدام المعلومات األ -ب 
     .تقدیم الوسائل الفیزیائیة، والتفاعلیة، والعملیة للمتعلمین -ت 
      .'أوجد'و' توقع'و' حلل'و' صنف' :مصطلحات المعرفیة مثلاستخدام ال -ث 
    .إیجاد فرص للحدیث االستكشافي داخل القسم -ج 
  .دفع التالمیذ للمحاولة، عن طریق إنشاء صراع ذهني داخلي مثال -ح 

  : المتعلم - 2      

              ر معلمه، تتحدد أدوار متعلم اللغة في مناهج اللغة الفرنسیة، وفق ما تملیه أدوا      
            .السلوكي والمعرفيعلى المستوى وما تمنحه من ثمرات، تتحقق في صورة مكاسب 

  :  ما یأتي ومن أهم هذه المكاسب

  (l'autonomie): االستقاللیة -أ      

         منحته له      حظي المتعلم باستقاللیته، بفضل المقاربة التواصلیة أو العملیة، وما       
مهامه لوحده، دون اعتماده على غیره، ضمن مشروع فردي أو جماعي،  نجازإمن حریة 

، أین یشعر (le contrat d'apprentissage)" ميالعقد التعلّ "ُیقترح في إطار ما یسمى بـ
ز التي تركّ  ة مختلف وضعیات التواصلمتعلم اللغة باستقاللیته، حینما ینجح في مواجه

      سته التعلیمیة، في حین غة المستهدفة، فیشرع في التعلم داخل مؤسّ على معرفته لل
         یأخذ صفة دون االستقاللیة، باعتبار وجود درجات فأن معارفه لم تكتمل بعد، 

  .2 (semi-autonome) "شبه مستقل" بذلك االستقاللیة؛ فیكون في
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ما یتوزعون في مجموعات عند ةیعمل بصورة بدأ عملیة بناء استقاللیة المتعلمینوت      
                 .حسب الشخصیات واألنشطةعلى  ،عناصر خمسة إلى ةمشكلة من ثالث صغرى

       المباشرة مراقبة الدون  ،واإلنجازتنظیم المستویي في  (une tâche)مهمة خاصة  م لهموتقدّ 
  . ظة سیر النشاطلمالحأخرى،  إلىینتقل من مجموعة الذي  أستاذهمأو المنتظمة من 

شفهي أو كتابي، ُیعرض على األستاذ  (un rapport)تقریر نشاط بال ، ُیتوجختامال وفي
  .   1القسم وتالمیذ

               اصة في جانب طرائق التعلیم، خوبوتتحدد عناصر منهاج اللغة الفرنسیة،       
استقاللیته، وتعزیز أفق  مبدأار أهم االستراتیجیات التي تدفع التلمیذ إلى ترسیخ یختفي ا

           من أجل إشعاره بأن تعلمه مرتبط باستثماره لذاته، عن طریق استحضار  تفكیره،
، لیبحث خارج  یقتصر في تعلمه، على دور معلمهكل محفزاته، واعتماده على نفسه، وأال

  .مدرسته، عن كل ما یسهم في بنائه وبلوغ أهدافه أسوار

  :كفاءاتتكامل ال -ب      

على المتعلم، لیس فقط على مستوى احتیاجاته اللغویة  ز المنهج التواصليلقد ركّ       
، وعاداته في التعلم، (le profil psychologique)النفسي  2فحسب، بل أیضا على ملمحه

واستراتیجیاته الذهنیة الواعیة منها، وغیر الواعیة، فیتحدد دور المتعلم بذلك في اكتسابه 
بالموازاة مع جملة ، (savoir-vivre)ومعارف الحیاة  le savoir-faire)(ف المهارات لمختل

مه، وفي مختلف األنشطة ، ومشاركة معلمه في تعلیمه وتعل(les savoirs)المعارف 
خارج القسم  مبادرة، ویستغل جمیع فرص التعلمأین یأخذ فیها زمام ال داخل القسم التربویة

  .3أیضا
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لمجموعة من المعارف والمهارات  المتعلم على استخدام أ تكامل الكفاءاتمد مبدویعت      
 ،والسلوكات المشتركة بین كل التعلمات أو األنشطة، من أجل مواجهة وضعیة جدیدة

م ، في ظل مقاربة بیداغوجیة حدیثة تنظّ 1المشاریع نجازإ و  ،وحل المسائل ،ف معهاوالتكیّ 
   د على وظیفة العالقة بین مجمل الكفاءات، یعتم (un système)كفاءاته داخل نظام 

مرورا بالكفاءات یم، صوب المحتویات األكثر دقة، في صیغة تنطلق من الغایات والق
التي تشمل باقي الكفاءات التواصلیة  2 (la compétence transversale)المستعرضة

       . 3والفكریة والمنهجیة واالجتماعیة والعاطفیة

یقترح المعلم على تالمیذه مشروعا ، وتكاملها بناء كفاءات المتعلم وكنموذج عن      
تتاح لهم فعناصر،  ةمن ثالثة مشكلّ في مجموعات  المتعلمین زیعمعینا، فیشرع في تو 

السند م بذلك قدّ یُ و ، على سبیل المثال اإلشهاري ، كالموضوعفرصة اختیار الموضوع
                     كفاءاتهم اإلدماجیة ن التالمیذ من بناءیتمكّ و  .اإلعالمي المناسب

(compétences d'intégration) ،ذات المستوى العالي جدا، كتعلم الكتابة، والقراءة  
 (plus spécifiques)وتنمیة كفاءاتهم الخاصة جدا ... وٕاتقان لغة بعض وسائل اإلعالم

... (les textes publicitaires)اإلشهاریة كإتقان عملیات التسجیل، وكتابة النصوص 
 بخصوص (des connaissances très pointues)إضافة إلى تنمیة معارفهم الدقیقة جدا 

یتمكن و  ...اللغة وٕاتقان، اإلشهاریةتصنیف السندات  بعة في اإلشهار، فياإلجراءات المتّ 
           (des capacités relationnelles)من تنمیة قدراتهم االرتباطیة في األخیر ، التالمیذ

    4... (l'engagement)وااللتزام  ي بروح المسؤولیةالعمل الجماعي، والتحلّ  في
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  :األسس االجتماعیة والثقافیة - 3      

استوحت مناهج اللغة الفرنسیة الحالیة، أسسها االجتماعیة والثقافیة، في مستوى بناء       
المقاربة "ما یعرف بـبالتواصلي، مبادئ المنهج أو التبلیغیة، من الكفاءة التواصلیة 
مستوى "التي أطلقها  (l'approche notionnelle-fonctionnelle) "المفاهیمیة الوظیفیة

                 (le Niveau seuil du Conseil de l'Europe)" العتبة اللغویة للمجلس األوروبي
     لها؛ ألنها ترتكز " هیميتجدید مفا"م على المقاربة التواصلیة؛ فكانت بمثابة 1975سنة 

، لكونها تهتم بالسندات األصلیة        "تجدید تداولي"على أهداف التبلیغ، وأفعال الكالم؛ و
   .1ومختلف األنشطة ضمن التعبیر المسرحي كالمحاكاة ولعب األدوار

 أیضا إلى مقاربة (l'approche de la grammaire)" المقاربة النحویة"لت وقد تحوّ       
مفاهیمیة؛ فلم تعد مجرد تعبیر عن نماذج نحویة كالتعبیر النحوي الزمني، أو التعبیر 

تحكمه ، تتجسد في واقع تفاعلي، 3بل أصبحت تحمل سمة وظیفیة 2...النحوي السببي 
  .مختلف وظائف اللغة التبلیغیة

  (la compétence communicative) :التبلیغیة الكفاءة  -      

       تفاعليوالوظیفي یدخل كل من المستویین ال ،اللغوي والنفسي ینجانبال إضافة إلى      
  :أسسهما في المفاهیم اآلتیةتتلخص ، إذ عملیة بناء الكفاءة التبلیغیةفي 

  

  

                                                             
  )235جنبیة المترجمة، ص ملحق النصوص األ( .Barthelemy, F. et al., op. cit., p.45 :ینظر 1
  )252ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص (  .Flament-Boistrancourt, D. op. cit.,  p. 22 :ینظر 2

  )248ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص (  .Delory, Christian, op. cit., p. 22: وینظر أیضا
                   بنى وظیفة اللغة، ومن أعالمها أندري مارتینينظریة لسانیة ترفض النظام الشكلي للغة وتت "الوظیفیة" 3

(Martinez, A.)  ورومان جاكوبسون (Jakobson R.) .ینظر. واستغلت في حقل تعلیم اللغة:   
  .223بشیر ابریر وآخرون، ص 



 
 

   : (la fonction sociologique de la langue) الوظیفة االجتماعیة للغة -1      
                   به اللغة ما تقوم  ، إلى1فقا لـ غالیسون وكوستیعود مفهوم الوظیفة االجتماعیة للغة، و 

، ضمن إطار جماعي أو عالمي؛ حیث شهدت ةبه، عند ممارستها ممارسة عملیأو تسمح 
سنوات السبعینیات من القرن العشرین في مجال تعلیمیة اللغات الحیة تراجعا في المناهج 

                               مه علم األصواتستثناء ما قدّ م نتائج ملموسة، باالسلوكیة التي لم تقدّ 
2(la phonétique)مام بإحدى ، إضافة إلى أنها اهتمت بالصیاغات النحویة دون االهت

  .3أال وهي الوظیفة التبلیغیة ؛الوظائف األساسیة للغة

والذي یعتبر  هو ذاك التبادل اللغوي بین ذهنیتین أو أكثر،: االجتماعي التفاعل -2     
، أو عملیَة بناء وضعیة محددة، أو نشاط متبادل نجازإعمال مشتركا، ومستمرا، من أجل 
للقاءات، حیث یقوم  رمتعدد االتجاهات، ومفسّ  ستدالليللمعاني، وذلك عبر القیام بعمل ا

به شخصان، عند تحلیلهما لكل من الخطاب والتبلیغ، وطبیعة العالقة االجتماعیة 
   ما، إضافة إلى ما یقوم به الناطق األصلي، والناطق غیر األصلي للغة، المحیطة به

، من جمع معارفهم (le partenaire)ن شركاء التبلیغ ، تمكّ "تحالیل تفاعلیة"من 
   .4ومهاراتهم
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مفهوما لثقافة الفن واألدب " الحضارة"قد تمثل : التواصل الثقافي والحضاري -3      
ش والمالبس والغذاء ثقافة العیك اإلنسانیة الیومیة المشتركة، القیم، أو ثقافة ...والتاریخ

قد تشیر الحضارة تویات الثقافة القابلة للتنقل، و من مح أو مجموع ما ُذكر ...والهوایات
بإنشاء مل والقواعد البنائیة التي تسمح التفكیر ونماذج الع إلى مختلف صیاغات ونماذج

   مكون حضاري یتناقل  نهذا المنظور، فالثقافة إذ ومن .1ضمن تنوعه نسانلإلمقاربة 
له من مجتمع إلى آخر، عبر وسائل متعددة، من بینها تعلم اللغات األجنبیة؛ لما یمثّ 

 ؛الت في تعلیم اللغة الفرنسیةالتعلیم المدرسي من مسهّ  فياستخدام األدب الفرنسي مثال 
     للغة األجنبیة، ا ذي یعرقل تعلمال" راشح الوجدانيال"بتنمیة الذوق األدبي، وتالشي 

   .أیضا أنواع النصوص العلمیة، والفنیةوینطبق ذلك على مختلف  .احقیق تعلمهومن ثم ت

   :(l'interculture)الثقافة البینیة  -4      

للعالم " اللغة البینیة"، تقلیدا لمفهوم  (Kordes, 1991) ورداسهي تصور أنشأه ك      
               وهي تعني المراحل االنتقالیة بین الثقافة األصلیة. (Selinker)سیلینكر 

(la culture d'origine)  والثقافة الهدف(la culture cible) – وهنا ثقافة اللغة الفرنسیة - 
أیضا بدرجة " الثقافة البینیة"رف تعّ و . م في مقاربته للثقافة الهدفالتي یمر عبرها المتعل

لما تأقلم الفرد ك، فیجیا بین ثقافتي المصدر والهدفالتي تتراوح تدر و  ،فرادالكفاءة الثقافیة لأل
  . 2من ثقافته األصلیة (se détache)ر تحرّ  مع ثقافة الهدف

الوعي حول شر إلى نتهدف و )(l'approche interculturelleلتثاقف وهي مقاربة ل      
                   مساعدتهأو افة أخرى، ة على تعلیم المتعلم ثقعالو فم؛ الثقافة بمفهومها العا

                          تهدف تلك المقاربةمح، االتساستیعاب مفهوم أو تشجیعه على  على فهمها
         (pluriculturels)في أوساط ووضعیات متعددة الثقافات تنمیة مهارة العیش إلى أساسا 

                       ، تلك االتصاالتدیدة نابعة من أشكال ثقافیة ج إنشاءوالمشاركة الفعلیة في 
                                                             

  )276-275ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص ( .Martinez, P., op. cit., p.102-103 :ینظر 1
     Glaser, Evelyne, et autres, Compétence interculturelle pour le développement de la:ینظر 2

mobilité professionnelle, Conseil de l'Europe, Autriche, juillet 2007. p. 39.   
  )254ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص (



 
 

تسمح بتنسیق إذ  ،وما هو خصوصي بین ما هو عالمي منطقيعل اتفكما أنها 
ة مبنیّ  ،أیضا اءةوتفاعلیة وبنّ  ،جدا مقاربة نقدیة إذنفهي  وتجاوزها؛ االختالفات الثقافیة

  .1على التفاهم ضمن التنوع الثقافي

حیث  ،من الثقافة أنماطداخل القسم مع ثالثة المعلم یتعامل ، لمقاربةتلك اولتجسید       
  :وهيانسجامها یشارك شخصیا في عملیة 

وهي مختلف ثقافات  :(la/ les cultures-sources) األصلیةالثقافات  أوالثقافة  -
المستهدفة وتشمل تصوراتهم عن الثقافة  .خصوصا في القسم متعدد الثقافات ،نالمتعلمی

(la culture-cible).   
التي ثقافة القد تكون وهي  :(la/ les cultures-cibles) المستهدفةالثقافات  أوالثقافة  -

مع الثقافات  مالمح التقارب والتباعدفیها د علیه أن یحدّ  ینبغيالذي  األستاذیحملها 
  .یة للمتعلمین األصل الثقافةرات عن تصوّ األصلیة، وما تشمله من 

 ،(véhiculaire)وناقلة وهي ثقافة مختلطة  :(la culture de la classe) ثقافة القسم -
  . 2القسمفي  مشاركةفي أثناء التتشكل تدریجیا 

دعم نظریات تعلم النظرة السوسیو ثقافیة من شأنها أن ت تلك القول، إنخالصة و       
وهنا  - یمیةتعلن الثقافي، للمادة البالتركیز على آلیات تفسیر المكوّ ؛ اللغة األجنبیة

، األصلیة عن طریق ما یقوم به المتعلم من عملیات تقابلیة بین ثقافته -المحتوى اللغوي
تعلمه  فباإلضافة إلى ؛في بناء شخصیتهیدخل  مهم وهو جانب. افة اللغة األجنبیةوثق

، وتوظیفه لآللیات السلوكیة والكفاءات الصوتیة والمعجمیة والتركیبیة ویةللغلعناصر اا
في جانبیها الشفهي والكتابي، یبني المتعلم  التبلیغیةمن أجل تحقیق كفاءته  عرفیةالم

التي ُتعد إقرارا على طبیعته  (la compétence socioculturelle)كفاءته السوسیو ثقافیة 
؛ بمعزل عن بناء كفاءات جماعته هحدیث عن بناء كفاءاتیمكن ال، وأنه ال االجتماعیة

  .نهم جمیعا مشاركون في تعلیمه وتعلمهأببنشر وعي من حوله، 

                                                             
   )246ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص ( .Defays, Jean-Marc, op. cit., p.78  : ینظر 1
   )246ص ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، (. 82المرجع نفسه، ص  :ینظر 2



 
 

  

  

  الفصل الثاني
 

  

اللغة الفرنسیة وأثرها                                   
  في تعلیم اللغة العربیة

  

  تعلیم اللغة العربیة –أوال 
  تعلیم اللغة الفرنسیة بین التكامل والتداخل –ثانیا

  تعلیم اللغة العربیةحلول مشاكل  - ثالثا
  
  
  
  



 
 

م اللغات األجنبیة واللغات القومیة، تعلّ نظریات من منطلق القواسم المشتركة بین       
، جملة من األسس اللغویة والنفسیة لغة أجنبیة أفرزت أدبیات تعلم اللغة الفرنسیة وتعلیمها

 أثر كان لهاف ،التعلیمیة فیة، التي ساهمت في بناء مناهجهاوالتربویة واالجتماعیة والثقا
ر عنهما وما یعبّ  ،والسلبي یجابي، وذلك من الجانبین اإلم اللغة العربیةتعلّ بالغ في 

سیتم  نتیلالو ، "اللغویة المتناقصة االزدواجیة"و" اللغویة المتزایدة االزدواجیة" :نمفهومیالب
     .م اللغة العربیةفي تعلی اللغة الفرنسیة ألة أثرتوضیح مسحین  إلیهماالتطرق 

  :للغة العربیةتعلیم ا -أوال      

    :واقع اللغة العربیة - 1    
             .تنتمي اللغة العربیة إلى مجموعة اللغات السامیة كالعبریة واآلشوریة والسریانیة     

فهي  األولىالعربیة البائدة والعربیة الباقیة؛ أما : ز الباحثون بین نوعین من العربیةوقد میّ 
قبل اإلسالم، وقد یكون السبب هو احتكاكها باللغات  لهجات القبائل العربیة التي بادت

ماتها، وأما العربیة الباقیة فهي اللغة مقوّ و أفقدتها خصائصها ف ،فیها التي اندمجت میةرااآل
اآلن  تخدمستُ وهي التي . ت في المناطق العربیةالتي نشأت في الحجاز ونجد، ثم انتشر 

وصلتنا من طریق الشعر الجاهلي والقرآن قد التي و  ،في مجال التألیف والكتابة واألدب
حتى وصلتنا في الصورة  لف إلى الخلفالكریم والسنة النبویة، فتداولتها األجیال من السّ 

  .1التي علیها الیوم
للدكتور عمر فروخ، مرت اللغة العربیة )  1981عبقریة اللغة العربیة، (وفي كتاب       

  :  بثالثة أطوار، وهي

ج اللغة العربیة من األعرابیة إلى العربیة، وذلك في مرحلة سابقة خرو : الطور األول
.                                                                                      لتاریخنا

                                                             
بین العامیة والفصحى مسألة االزدواجیة في اللغة العربیة في زمن العولمة ریمان وعلي درویش،  إیمان: ینظر 1

  .48، ص  2008أسترالیا،  –، شركة رایتسكوب المحدودة، ملبورن واإلعالم الفضائي



 
 

ل اللغة العربیة من قواعد الطور األول وتمیزها بالعامل الموسیقي، تحلّ : الطور الثاني
  .هليوذلك في العصر الجا

. میةدخول اللحن على العربیة بسبب تكاثر غیر العرب في البالد اإلسال: الطور الثالث
        لم یعرف اللحن إذ  ؛وهو مرحلة متأخرة بعد اإلسالم ."الطور األعجمي"ویطلق علیه 

               فظهر تحریف الكالم في الجزیرة العربیة إال بعد أن اختلط العرب باألمم المجاورة، 
أو قواعد اإلعراب أو القراءة أو تركیب الجملة، وهو الخطأ في اإلعراب ومخالفة  في اللغة

  .1وجه الصواب فیما هو شائع

 422، یتحدث اللغة العربیة أزید من 2004نكارتا لعام إووفق إحصائیات موسوعة       
 جلیزیةناإلینیة و ملیون نسمة، ُمحتلة بذلك المرتبة الرابعة عالمیا، بعد الصینیة المندر 

   ملیون عربي،  325دة ألكثر من وهي اللغة الرئیسة، وأداة التواصل الموحّ . والفرنسیة
لغة الدین والشعائر لملیار ، كما أنها دولة عربیة 22في  إفریقیافي قارة آسیا وشمال 

             بالمئة من مجموع قرابة ستة ملیارات نسمة،  22.7لون ونصف الملیار نسمة، یشكّ 
  . 2زها عن سائر لغات العالممن مجموع سكان العالم، حیث منحها القرآن الكریم قدسیة تمیّ 

               المتحدة، األمم منظمة أعضاء من عضًوا ةعشر  تسع لغة العربیة اللغةوتعد       
 ،ووثائقها ،هامناقشات في لغة رسمیة تستخدم أین منظمةال في سادسةهي اللغة الف
  .والروسیة والصینیة، واألسبانیة، والفرنسیة، ،جلیزیةناإلاللغة على شاكلة  ،هایاتتوصو 

 والثقافة، والعلوم للتربیة المتحدة األمم منظمةك متخصصة، منظماتفي  عمل لغةوهي 
 العمل ومنظمة العالمیة، الصحة ومنظمة والزراعة، لألغذیة المتحدة األمم ومنظمة
  . 3فریقیةاإل الوحدة ومنظمة الدولیة،

                                                             
  .47، ص سابقالمرجع الایمان ریمان وعلي درویش، : ینظر 1
  .45ص  ،المرجع نفسه: ینظر 2
  . 1973دیسمبر في 2206رقم  العامة الجلسة في ورد ،3190 رقم المتحدة األمم قرار  :المتحدة األمم: ینظر 3
 لغیر العربیة اللغة تعلیم ندوات قائعتهم و ونوعیا األجانب من العربیة اللغة دارسو  :الواسطي داود سلمان: ینظرو 

  .211 ص م 1985 الریاض، الخلیج، لدول العربي التربیة مكتب ،2 ج ، الناطقین بها
 .50ص  ،1991 الریاض، الشوف، دار العربیة، اللغة فنون تدریس : مدكور علي: و



 
 

  : مشاكل تعلیم اللغة العربیة -2      

  :یمكن تقسیم مشاكل تعلیم اللغة العربیة، إلى قسمین أساسیین، وهما     

  : المشاكل الداخلیة -أ      

اصر العملیة مشاكل تعلیم اللغة العربیة انطالقا من البحث في عن قد ُتحدد      
یصحبها وما ، والتعلیمیة، والسیاسة اإلداریة ن،یعلى مستوى المعلمخاصة التعلیمیة، وب

  .من تبعیات على مستوى المتعلمین، من طالب وتالمیذ

قة في تنفیذ العملیة التعلیمیة، أهم حل لمالمعّ  باعتبار: ینمشكل تأهیل المعلم – 1      
من مسایرة المستجدات، یشكل عثرة في تعلیم اللغة  وعدم تمكنهأي إخفاق في تأهیله،  فإن

ن التي تستدعي تأهیال دوریا ومستمرا، یمكّ  المناهجالمقاربات و مع تطور خصوصا  العربیة
  . بما یخدم كفاءات المتعلمین ن طریقته في التعلیمالمعلم من مواكبة المستحدثات، لیحسّ 

  : والتعلیمیة السیاسة اإلداریةمشكل  –2      

         ستوى ضعف كفاءاتهم إضافة إلى الضعف الثقافي لبعض المعلمین، في م      
قطاع في ظروف التسییر اإلداري ل فإنفي التدریس من الجانب المنهجي والبیداغوجي، 

بالحاجة المعلم  شعر؛ فكلما 1تعلیم الطفل وتربیتهأثر سلبي في  التعلیم واألجور والعالوات
ضعف و عزیمته،  خمدت، أو عمله بجهده طرتبال ت زمنیةوأدرك أن ترقیته یة، مادال

مسار حیاتهم، بالتوجه  بالتفكیر في اختصاراحتذى التالمیذ أو الطالب حذوه، حماسه، و 
              ، مما نجم عنه تسرب مدرسي، تفشى في عدد كبیر السریع نحو مختلف المهن

  .من المؤسسات التعلیمیة

                                                                                                                                                                                         
تحلیل الحاجات اللغویة في مواقف االتصال اللغوي لدى دارسي اللغة " هدایة هدایة ابراهیم الشیخ علي، : نقال عن

لتعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها، معهد اللغة العربیة، جامعة في سجل المؤتمر العالمي ". العربیة الناطقین بغیرها
  .51، ص 2009الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة، أكتوبر 

مجلة فصلیة یصدرها ،  22العدد . ، مجلة اللغة العربیة لغة الطفل العربي والواقع المعاصرونوغي إسماعیل، : ینظر 1
  .198 -196ص ، ، الجزائرالمجلس األعلى للغة العربیة



 
 

ة وقلة نقص الجدی"قد یعود الضعف الحاصل في مستوى اللغة العربیة أیضا إلى و       
    .1"المتابعة واالهتمام وٕالى ضعف السیاسات التي توّجه المؤسسات العلمیة العربیة

الشعوب العربیة، وما ینتابها من عجز وقصور، في االهتمام كثیر من الوصف لحال وهو 
بحاجة ماسة إلى سواعد جادة، تدمج  ن هماذیل، ال، والتعلیم العاليالتربیة والتعلیم يبقطاع
      .واألجود في تسییر المنظومة التربویةفي وظائف المجتمع، وتختار األصلح  ینالقطاع

تخضع التي  السیاسة التعلیمیة للغة العربیة في تخطیط المناهج التربویة تتجسدو       
  :إلى عوامل متعددة، أهمها ما یأتي

         همامدورا یلعب  الذي حركیة فریق العمل وهي: التخطیط للمشروععوامل  –أ       
 آراؤهمدت وتوحّ  ،في إنجاح عملیة تطویر المنهاج؛ فكلما ازداد التزام أفراد الفریق بالمشروع

دخل وهنا ی .2ت الصعوبات عما إن كانت تملؤهم الصراعات واالختالفات في الرأيقلّ 
مهم تزابعدم ال ما كثیر من أفراد الفریق التربوي؛اللذان یفتقدهالعامالن التربوي والثقافي 

على حساب ماءاتهم الفكریة أو االیدیولوجیة أو میلهم النت بالموضوعیة في طرح اآلراء
    .   مصلحة المشروع

المدرسة بعلى مستوى المؤسسات التربویة، بدءا : عوامل مؤسساتیة –ب       
تنظیمات  ،(Morris, 1994)في رأي موریس  ،المؤسسات إناالبتدائیة إلى الجامعة، ف

              ؛تأسیس مبدأ التغییر أو التجدیدفي  مساعدعامل وهي  .ةجتماعیایة و وحر و ثقافیة 
بعض، مع بعضهم  المعلمینكل  اتعاون فیهح مناخها، و ، وتفتّ إذا ما أحسن إعدادهاف

وانعزل  ،إذا ما انشغل مدیرها في إدارتهأما التغییر،  كان لها شرفع معلمیه، والمدیر م
، التعلیمیة أو ضاق حیز اجتماعهم بشأن المواد ،بعضعن ضهم بعمعلموها في أعمالهم 

  .3حظ المؤسسة من ذلك التغییر قلّ  ،مع غیاب آلیات الحوار بینهم، وحل مشكالتهم

                                                             
مجلة فصلیة یصدرها المجلس األعلى للغة ، 22العدد . مجلة اللغة العربیة، تطویر اللغة العربیةعبد الناصر بوعلي،  1

  .56صالجزائر،  العربیة،
  )281ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص ( Richards, J. C., op. cit., p. 95  :ینظر 2
  )282 ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص(  .97ص المرجع نفسه،  :ینظر 3



 
 

إضافة إلى الظروف االجتماعیة التي یعاني منها المتعلمون  :نیالمتعلممشكل  -3      
اتهم األسریة، وما تعكسه بمختلف أعمارهم من تالمیذ وطلبة، سواء في مستوى حی

   األزمات االقتصادیة، على المستوى المادي ألولیاء أمورهم، وما ینجر عنه من إخفاق 
       ، أیضا نیعاني المتعلمو في مواصلة الدراسة، واالنزالق نحو تحصیل رغیف العیش، 

موض وغع، یضاالمو طول استیعاب مواد اللغة، والذي مرده إلى من في مستوى مدارسهم، 
سیاقات التي من الو ولهم، عقعلى مفاهیمها ثقل ، و وشذوذها تراكیبغرابة العبارات، و ال

م اللغة، فتقل من تعلّ  نفورالإلى  ؛ مما یدفعهماإلجهاد في التفكیر، والحفظ، والتذكر تتطلب
  .1بذلك حصیلتهم الفكریة واللغویة

          . لغة واستخدامهاوترجع أسباب ذلك إلى مشاكل عدیدة تمس جمیع عناصر ال      
صاحبها،              یدوسیلة في  إالوهذا لیس اتهاما للغة بالعجز والقصور، إذ لیست اللغة 

     تحدیث مفرداتها،  وأتجدید ممارستها،  وأتدارك مسائلها، نقص اتهاما لصاحبها ب بل
   : وأهم تلك المشاكل ما یأتي. أو انسالخوذلك دون تجریح 

       ال تكمن مشكلة تعلم اللغة العربیة في اللغة ذاتها، وٕانما : مشكلة النحو -أ      
وقد اعتمد  .2مها قواعد تلقینیة وقوالب صماء، بدال من تعلمها لسان أمة ولغة حیاةفي تعلّ 

في استنباط قواعدهم على التعلیل، والتأویل، ولم یكتفوا بالوصف المجرد "النحاة قدیما 
ا النحو على نظریة العامل وتحّدثوا عن اإلعراب التقدیري والمحلي وهذا والتبویب وأقامو 

       األمر وغیره هو الذي جعلهم یجنحون ربما إلى األفكار الفلسفیة على أن ما زاد 
    من تعقید هذه المحطات والوقفات التي وقفها النحاة القدامى هو الطرق المنتهجة

ة لطالبنا، والتي غدت عند بعض المدرسین واألساتذة في تقدیم مادة قواعد اللغة العربی
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هدًفا في نفسها، قبل أن تصبح وسیلة یتعلمها المتلقي من أجل عصمة لسانه، وقلمه 
  . 1"من الزلل، والخطأ

ضعف ما یالحظ في المجتمعات العربیة بشكل عام، : مشكلة الممارسة -ب      
استماعا للغة العربیة  تهممارسلعدم موذلك ، اللغویة هماستعدادات نقصو المتعلمین  كفاءات

ممارسة فعلیة، دون لحن         ال تمارس اللغة العربیة ف ؛2وتحدثا وقراءة وكتابة وتعلیما وتعلما
             أو انزیاح، خارج أسوار المدارس والمساجد، حتى صارت لغة مقتصرة على األذهان

  .ا عن مسائل الحیاة، وانشغاالت النفوسال تتداولها األلسن، وُیعجز عن التعبیر به

  : مشكلة المعجم -ت      

ضآلة المحصول اللفظي، والجهل أیضا من أسباب الضعف الحاصل في اللغة و       
وبطرق استغاللها أو استخدامها، أو بعدم إتقانها أو إدراك  ،بمصادر مفردات اللغة

رة المادیة السائدة، والصراع الفكري وظائفها األساسیة، والهبوط الثقافي الملحوظ، والنظ
   .3والتذبذب الثقافي في خضم التغیرات الحضاریة

          ر التي تعبّ  مكنون اللغة، وعملتها المفرداتیةتصف حال مشاكل وكل هذه ال      
           ران عن ثقل حجم أمریكا وأوروباعن وزن أصحابها؛ فكما أن الدوالر والیورو یعبّ 

         ر اللفظ العربي عن مستوى أصحابه، ، یعبّ الدولیة لة السیاسیة واالقتصادیةفي المعاد
ر عن االنحطاط الثقافي التي تعبّ  األغالط والتجاوزاتوهو في حال مزریة، تشوبه 

    .د نظمه واستخدامهستهزئا بقواعالذي یبدیه مستخدمه مُ  والحضاري
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  : مشكلة المصطلحات -ث      

أیضا اللغة العربیة ة إلى معاناة اللفظ العربي، من عبث أصحابه به، تعاني باإلضاف      
یمّر به المصطلح العلمي في الدول ؛ وذلك بسبب ما 1لمصطلحات العلمیةل هامن استیعاب

سرعة  في مقابلسات التي تعمل على توحیده، العربیة من حركة روتینیة، داخل المؤسّ 
  . 2وكأّنه عربيدون قیود ، وتداولوه نذهااألفي  د المصطلح األجنبي أو العاميتوحّ 

یدخل ساحة المعرفة في العالم ما یربو "في هذا المقام، أنه  3ذكر شحادة الخوريقد و       
مصطلحًا كل یوم، وأما المقاِبالت  20مصطلح جدید سنویًا، أي بمعدل  7300على 

   ".ى وجه التقریبمصطلح عل 2500العربیة التي توضع فال یتجاوز عددها سنویًا 
بمسائل علمیة وفنیة،  ة استخدام اللغة وتوظیفها، لیتصلمشكل خطیر یتجاوز مسألوهذا 

  .  تمس جمیع مجاالت الحیاة، عن طریق إدراك المفاهیم الحدیثة، ومواكبة مستجداتها

  : المشاكل الخارجیة -ب      

التعددیة اللغویة، ا حول للغة العربیة أساسعن نطاق اة مشاكل الخارجتتمحور ال      
وفود لغات أجنبیة یخص أو ما  باللغات المحلیة أو اللهجات المتداولة یتصلسواء بما 

  :د في مفهومین أساسیین وهماوالتي تتجسّ  ،سیاسیة واقتصادیة أخرى، فرضتها حتمیات

  :) (la diglossieاللغویة الثنائیة - 1      

متقاربین، ینحدران من لغة واحدة؛ األولى ذات و  امین لغویین مختلفینوهي وجود نظ      
      4محلیةال هالهجاتمیة، والثانیة ذات مستوى سفلي كمستوى علوي كاللغة العربیة النظا
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كثرة ، نتیجة لعوامل اجتماعیة وسیاسیة ناجمة عن سعة انتشار اللغة بسببنشأت  التي
وأدبیة،  عیة نفسیة،اجتماللغة، وعوامل ا توحیدسیاسة ، وضعف هااستقاللالمناطق و 
بیئیة وطبیعیة تفصل تتحكم فیها عوامل التقالید واألعراف، وعوامل جغرافیة كاختالف 

جناس، وعوامل بعض، وعوامل شعبیة كاختالف السالالت واألعن الشعوب بعضها 
لهجات ویبدأ الخالف بین هذه ال. وتكوینه جهاز النطقطبیعة ب تتصلجسمیة فسیولوجیة 

تختلف بذلك معاني فتختلف طریقة نطق الحروف، حیث لمستوى الصوتي، في ا أوال
  (syntaxique)التنظیميأو  (morphologique)في جانبها البنیوي  ات، أما القواعدالكلم

  .1فال تتغیر كثیرا

       ُیبعد اللغة عن مركزها، " طردیا مركزیا"مسلكا جانب الكالمي للغة الیسلك و       
حه اللغوي الفرنسي وهذا ما وضّ ؛ 2مل التیارات الجاذبة نحو مركزهاف عما توقّ  إذا

أن اللغة، أیة لغة كانت وفي أیة فترة كانت من وجودها، في تطور دائم " دارمستیتر في
مستمر، یتنازعها في تطورها هذا عامالن متناقضان تجاهد اللغة في االحتفاظ بتوازنها 

یكتب لها طول العمر بین الناطقین بها، وهذان بینهما، وبقدر احتفاظها بهذا التوازن 
  .3"العامالن هما عامل المحافظة من ناحیة، وعامل التطور من ناحیة أخرى

حجم الخطر على كفاءته  یزدادزدواج اللسان في بیئته، مع جهل الفرد بمسألة او        
       .4لمنظومتین معاالتام با إخاللهإلى  المؤدیةاللسانیة،  هتداخالتد في المجسّ  التبلیغیة

لت إلى أصوات ومثال ذلك ما حدث ألصوات الجیم والثاء والذال والظاء والقاف، التي تحوّ 
لتثاقل أعضاء النطق في كثیر من البالد العربیة في لفظها لفظا وذلك أخرى قریبة منها، 
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        مي د في استفحال الخطاب العانجم عنه مشكل لغوي حقیقي، تجسّ  األمر الذي، 1صحیحا
   .2على ألسنة النخبة من المثقفین واألساتذة والطلبة

تعدد لغوي، دول المغرب العربي، ب خاصةبالدول العربیة، و  كسائرالجزائر  وتمتاز      
میز مدن شرقها عن غربها، وعن شمالها عن جنوبها، إلى جانب تُ من لهجات محلیة 

              من المجتمع الجزائري؛ مما أدى  ةمهماألمازیغیات التي تمثل اللغة األم لشریحة 
محیط االجتماعي عدم إلى وجود تنوع لغوي مزاحم للغة العربیة الفصحى التي یفرض ال

 بهاأفراده ر لغة أجنبیة أخرى، لُیعبّ  ةأو أی إلى تلك اللغات واللهجات المحلیةُیلجأ فتداولها، 
وخیمة على مستقبل اللغة ال هبعواقمن دون شك، له  وهذا. مومشاعره معن أفكاره

  .مهاالعربیة، وتعلّ 

  )la bilingualité, le bilinguisme(: اللغویة االزدواجیة -2      

اللغویة؛  االزدواجیةبین مفهومي  (Blanc)وبالنك  (Hamers)ز كل من هامرز یمیّ       
استخدام  فينیة ر عن مجمل العوامل البسیكولسافُیعبّ  (bilingualité)أما المفهوم األول 

           ،اللغوي نظامین لغویین مختلفین؛ فهو یختص بسن المتعلم في أثناء عملیة االكتساب
، اإلضافة، أو بالعالقات النظامیة مثل عملیات اآلنیة وأأو بأنماط االكتساب المتتابعة 

               ي، والتركیب، والتنسیق؛ في حین یختص المفهوم الثانواإلتقان، والتوازن، والحذف
(le bilinguisme) اللغویة القدرة  االزدواجیة ُتعدوبالمفهوم الفردي، . بالعوامل اللغویة فقط

أما بالمفهوم السیاسي، فهي حركة سیاسیة تقوم على . على التعبیر بطالقة بلغة أجنبیة
ء مبدأ مبدأ مساهمة اللغات األجنبیة في إكساب الفرد سلوكات، وطرق في التفكیر، وبنا

   .3التسامح بین الشعوب
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ات الفرد، بسلوك ارتباطها إلى، ذاتها اللغة باللغة ارتباطوبهذا المفهوم الذي یمتد من      
المنطقي، تبریر موقف ال زاهم والتثاقف بین الشعوب، یتعزّ وآلیات تفكیره، ومد جسور التف

   . أفق التعایش السلميو  حتمیة الواقع الظرفيتملیه الذي و تدریس اللغات األجنبیة،  حول

  :تدریس اللغات األجنبیة - أ      

 لُتعجّ اختالفا بینا؛ فبعض الدول  لغات األجنبیة في الدول العربیةیختلف تدریس ال      
من التعلیم من السنة األولى بدءا  )أو اللغة الفرنسیة جلیزیةناإلاللغة (اللغة األجنبیة تعلیم 

بعضها أما السنة الخامسة، من ، وبعضها ابتدائي الثالثةالسنة من االبتدائي، وبعضها 
  . 1إلى المرحلة المتوسطة لهؤجّ فیاآلخر 

  السیاسة التعلیمیة للغات األجنبیة خالد بن عبد العزیز الدامغص الدكتور وقد لخّ       
  : 2في بعض الدول العربیة واألجنبیة، كما هو مبین في الجدول اآلتي
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 دریس اللغة األجنبیةت   الدولة

اإلمارات 
العربیة 
  المتحدة

منذ الصف األول االبتدائي،                            جلیزیةناإلیبدأ تدریس اللغة 
 .بمعدل أربع حصص أسبوعیة، وفق المنهج التواصلي

مملكة 
  البحرین

 

، في الصف األول،            جلیزیةناإلابتدأ تدریس اللغة  2008في عام 
عد أن كانت ُتدرس في الصف الثالث االبتدائي، وفق المنهج ب

 .االنتقائي الذي یتبع ما هو مناسب من كل األسالیب التعلیمیة

، من الصف األول االبتدائي، بثالث جلیزیةناإلیبدأ تدریس اللغة  قطر
.             حصص أسبوعیا، وتزداد إلى أربع حصص في الصف الثالث

 . داد إلى خمس حصصوفي الصف الرابع تز 

، منذ الصف األول االبتدائي، جلیزیةناإلم بدأ تعلیم اللغة 1993عام  الكویت
 .وفق المنهج التواصلي

ابتداء من الصف األول االبتدائي، بدال من الصف  جلیزیةناإلتدرس  سلطنة عمان
الرابع االبتدائي، المعمول به سابقا، بحجم ساعي قدره خمس حصص 

 .لصف األول، وفق المنهج التواصليأسبوعیا، في ا

الجمهوریة 
 الیمنیة

من الصف الرابع االبتدائي، بعد أن كان                  جلیزیةناإلیبدأ تدریس 
 ). األول متوسط( في الصف السابع األساسي 

المملكة 
األردنیة 
 الهاشمیة

بدأ تدریس اللغة األجنبیة، في الصف األول االبتدائي،  2001عام 
حصص أسبوعیا                     6إلى  5 من الصف الخامس سابقا، من بدال

 .في الصف األول، وفق المنهج االنتقائي



 
 

جمهوریة 
 مصر العربیة

             ، من الصف األول االبتدائي، منذ عامجلیزیةناإلبدأ تدریس 
 .بثالث حصص أسبوعیا، وفق المنهج التواصلي 2004/ 2003

  .في الصفین الرابع والخامس االبتدائیین جلیزیةنإلاتدرس  تركیا

 .منذ سن الثامنة جلیزیةناإلتدرس معظم المدارس  ألمانیا

 59الخامس، من  وأیبدأ تعلیم اللغة األجنبیة منذ الصفین الرابع  سویسرا
 .ساعة في السنة 285ساعة إلى 

مدارس، إلى جانب تدرس اللغة األجنبیة منذ سن الثامنة، في غالبیة ال ایطالیا
لغات أخرى، مثل الفرنسیة واأللمانیة واالسبانیة، بثالث ساعات 

 .أسبوعیا

  السوید

  

 

، من الصف األول حتى جلیزیةناإلأصبح تدریس  1995في عام 
دقیقة أسبوعیا، من الصف  40إلى  30الصف الرابع، بمعدل من 

الث دقیقة مرتین أو ث  40إلى  30األول حتى الصف الثالث، ومن 
باإلضافة إلى لغة أجنبیة ثانیة، إما . مرات أسبوعیا للصف الرابع

األلمانیة أو الفرنسیة أو االسبانیة أو لغة الوطن التي تدرس في 
 . وُیطلب أیضا تعلم لغة ثالثة في الصف الثامن. الصف السادس

       

     

  

  

  

  



 
 

  :الجزائربوأثره في واقع اللغة العربیة تدریس اللغة الفرنسیة  -ب      

ص الدكتور صالح بلعید واقع تدریس اللغة الفرنسیة، بالجزائر، مبینا أثره في واقع لخّ       
  :  1اللغة العربیة، وذلك في المراحل اآلتیة

زت بهیمنة اللغة وتمیّ . مرحلة الستینیات من القرن العشرین: المرحلة األولى      
ات الشرقیة باللغة الفرنسیة، مما أعطى للفرنسیة س اللغة العربیة واللغالفرنسیة، فكانت تدرّ 

سي اللغة العربیة، في تلك الفترة، تكوین روح الریادة والصدارة، حیث كان ألغلب مدرّ 
          ز تلك المرحلة، غیر أن ما یمیّ  .ر في تكوینهم اللغوي، والمعرفيبالفرنسیة، كان قد أثّ 
   .ظهور فكرة التعریب

  : زت بما یأتيوتمیّ . مرحلة السبعینیات: ةالمرحلة الثانی      

.                                                        تعریب بعض األقسام والمعاهد تعریبا شامال -أ"
.                                 توحید أنماط التعلیم، بإدماج التعلیم األصلي التابع للشؤون الدینیة -ب
.                                           بة األخرى كالریاضیات والفیزیاءع المعرّ افتتاح الفرو  -ج
.                                               إنشاء لجان دائمة في كل الجامعات لمتابعة عملیة التعریب - د

  ."الهیئة التدریسیة في العلوم اإلنسانیة 2"جزأرة"بدایة ظهور  - ه

ال یفهم " مفرنس"جیل  :نعملیة التعریب، نشأ جیالن متناقضالى الرغم من وع      
ال یفهم الفرنسیة " بمعرّ "وهو جیل خریج جامعة جزائریة، ببرنامج موروث، وجیل  .العربیة

بتاتا، وهو في أصله، من تالمیذ ثانویات التعلیم األصلي أو الزوایا أو المدارس الحرة، 
ن من البالد یبسیطا في السجون أو أولئك العائدأخذوا تكوینا وبعضهم من التالمیذ الذین 

  . العربیة الذین كانوا یدرسون بالعربیة، في فترة االحتالل
                                                             

، 55سان العربي، العددان ، مجلة الل- واقع وبدیل -اللغة العربیة في التعلیم العالي بالجزائرصالح بلعید،  :ینظر 1
مسترشدا في التقسیم بمقال األستاذ مولود قاسم، . 372 - 369، ص 2003، المملكة المغربیة، دیسمبر 56

الموسم الثقافي السادس . اللغة العربیة في مؤسسات التعلیم العام والعالي أسالیب النهوض بها في الجزائر: والموسوم
  .373 – 369، منشورات مجمع اللغة العربیة األردني، ص 1988: عمان) 1988نیسان  –آذار 19(
  . وهنا، یعني استغالل الكفاءات الجزائریة. العودة إلى ما هو جزائري" الجزأرة"یقصد بمفهوم  2



 
 

  :كما عرفت تلك المرحلة وضعیات صعبة مثل      

         عدم تكافؤ الحظوظ بین العربیة والفرنسیة في ظل دعوى التبادل واالنفتاح  -
ي جاء بها المخطط الرباعي، بشأن تعلیم توالمعارف العصریة، وال ت األخرى،على الثقافا

د الوضعیة الحقیقیة للغة الفرنسیة، كسائر اللغات األجنبیة اللغات األجنبیة، فلم ُیحدّ 
  . س دونیة اللغة العربیة في السیاسة التعلیمیةاألخرى؛ مما كرّ 

عن التعدد اللغوي، تغافل المخطط الرباعي عن قضیة تعریب المواد العلمیة، و  -
  .واالختالف الثقافي

وقد نجم عن ذلك شرٌخ لغوي بین خریجي الجامعة؛ بعضهم ال یتقن لغته العربیة       
بة وشهدت المرحلة الثانویة، تخصیص أقسام معرّ . ال یتقن اللغة الفرنسیةاآلخر وبعضهم 

           . منتدبا من المشرقوأقسام مفرنسة، باإلضافة إلى أن بعض أعضاء الهیئة التدریسیة كان 
  .ز تلك الحقبة أیضا، استیراد البرامج، والمحتویات اللغویة، والعلمیةوما یمیّ 

زت بوضع مشروع تعریب التعلیم تمیّ . مرحلة الثمانینیات وما بعدها: المرحلة الثالثة      
عوبات، م، غیر أنها اصطدمت بص1979العالي المستمد من مبادئ المیثاق الوطني لعام 

  : أهمها

                 أدى إلى تفشي العامیة  االمر الذياتذة الجامعیین للغة العربیة، عدم إتقان األس -1
في محاضراتهم؛ فنجم عنه نفور المتمدرسین من اللغة العربیة، واعتقادهم بأنها لیست       

                                                              .                                   راقیة لحمل المعارف الحدیثة
.               بة إلى الدقة العلمیةنقص المراجع باللغة العربیة، وافتقار بعض الكتب المعرّ  –2
.                                              قلة استخدام الوسائل والمعینات التعلیمیة الحدیثة –3
.                           اء التعلیم العالي في نمطیة مغلقة، مع عدم وجود تغییرات حقیقیةبق – 4
  .عدم االهتمام بالندوات والتدریب اإلضافي وخالیا البحث التربوي – 5



 
 

  :1یم تلك المعطیات، في أوائل التسعینیات، نتائج سلبیة وهيیمت عملیة تقوقدّ    

یة في بعض مواد العلوم اإلنسانیة ببعض الجامعات التراجع عن التدریس بالعرب" - 
.                                                                                          الوطنیة

.                                                       التخلي عن تدریس مادة المصطلحات في المعاهد العلمیة - 
.                        واآلجال المحددة لذلك ،كوت عن السیاسة المبرمجة لتعریب المواد العلمیةالس - 
بقاء الجامعة والمعاهد العلیا تسیر بوتیرة تقلیدیة، وعدم مسایرة المستجدات  - 

  ." العصریة

  : وفي المقابل، صاحبت تلك المعطیات فعالیات في المحیط الخارجي وهي      

.                                 حیط العالمي الذي یتصف بتقدم رهیب في مجال اإلعالم اآلليالم –  1"
.                                    اإلنتاج النوعي والرهیب والمتالحق یومیا باللغات األجنبیة  –  2
  ."تخلفةاللغات األجنبیة على لغات الشعوب الم طهاتسلّ العولمة اللغویة التي   –  3

  :    وقد شهد المحیط الداخلي في المقابل      

.                                 الفقر اللغوي المزري في مجال اإلنتاج المعرفي للغة العربیة  – 1"
.                                                فشل سیاسة التعریب في أكثر األقطار العربیة  –  2
لتخطیط اللغوي للمؤسسات الثقافیة العربیة، وغیاب سیاسة لغویة مبنیة ضعف ا  -   3

.                                                                              على منهجیة دقیقة
نقص الصرامة اللغویة في متابعة األفكار والمقترحات المتعلقة بتطویر اللغة   – 4

   2 .العربیة

لى واقع اجتماعي یرفضها من حیث ع فرض اللغة الفرنسیة لنفسها باسبأ ُتفسر وقد     
إلى ابتعاد  والتعریب التمسك بالهویة، و التحررو  ع إلى االستقاللوالتطلّ ، مبدأ االحتالل

            دفعهم مما ضعف حالها في نفوس أصحابها، ف ؛اللغة العربیة عن العلوم الحدیثة
                                                             

 .372ص مرجع سابق، ، -واقع وبدیل -اللغة العربیة في التعلیم العالي بالجزائرصالح بلعید،  1
  .373المرجع نفسه، ص  2



 
 

 اللغة الفرنسیةكانت قد حظیت به  وجدوه في لغات أخرى؛وي، لغبدیل عن  همبحثإلى 
منحوها طابع الرقي االجتماعي، وأصبحت بذلك لغة التعلیم، واالقتصاد، واإلدارة، التي 

عتبرا أن تعلم تفسیرا نفسیا، مُ بیار مارتیناز  هفسر وهذا ما ؛ 1رةولغة النخبة الوطنیة المسیّ 
             من الروتین الفكري والثقافي السائد  لدماغ البشريص التخللغة أجنبیة جدیدة، ُیعد فرصًة 

  .2في المجتمع

         استقرار لغوي نسبي في مستوى تعلم اللغة العربیة، ب نبئی راهنالواقع الإال أن       
، االنترنتوفضاء  اتتبواألدبیة العربیة التي غزت المك بفضل األعمال الفكریةخصوصا 

یغطي العجز المعرفي المدون  إلى بدیل لغويالماسة الحاجة تلك یا والتي غطت نسب
ضعف ُیلمح  ،مقابلالفي و . أجنبیةأو لغات تعلم لغة حتما فرض والذي ی، باللغة العربیة

وهذا ما أرجعه  .، في جمیع المراحل التعلیمیةت األجنبیةفي مستوى تعلم اللغا واضح
  :3الدكتور دیاب قدید إلى األسباب اآلتیة

  .اآلخرین إلى تعلیمها یود التي الفرنسیة اللغة إتقان في المعلم ضعف -1"
 باللغات االهتمام عدم المقابل وفي جید، بشكل العربیة تعلم على اإلقبال تزاید -2

  .الماضیة السنوات في كان كما األجنبیة،
ربیة اللغة الع أقسام في الحظناه ما وهذا المتلقي، عند النفسي االستعداد ضعف -3

اللغات  تعلم في المستوى ضعف تفشي لمسنا إذ الجامعات، في الطالب عند وآدابها
            لیسانس سنة آخر في قادرا الطالب یعد لم إذ ،)وٕانجلیزیة فرنسیة،( األجنبیة

 صحیحة، بطریقة الكتابیة أو الشفویة للمحاورة تؤهله لغویة اكتساب مهارات من
  ."سلیم بشكل اسمه كتابة حتى یستطیع ال نم هناك ذلك أن من واألغرب

                                                             
                       ، 07، مجلة الممارسات اللغویة، العدد مقام اللغات في ظل اإلصالحات التربویة صالح بلعید، :ینظر 1

  .26، ص 2011، الجزائر، تیزي وزو - مخبر الممارسات اللغویة، جامعة مولود معمري
 ,Martinez, Pierre  :  La didactique des langues étrangères, Que sais-je.  Puf, Paris  :ینظر 2

1996. p.21. ) 261ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص(   
تجربة مركز التعلیم المكثف . االزدواج اللغوي بین االنحباس الذاتي واالنفتاح الخارجي إشكالیة" دیاب قدید،   3

                 ربیة لغیر الناطقین بها، في سجل المؤتمر العالمي لتعلیم اللغة الع". بجامعة منتوري قسنطینة نموذجا الجزائر
  .235 - 234ص ، 2009معهد اللغة العربیة، جامعة الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة، أكتوبر 



 
 

   : تعلیم اللغة الفرنسیة بین التكامل والتداخل –ثانیا      

  : ةوالمعارض التأییداللغات األجنبیة بین  -1      

        تعلیم اللغة العربیة،في مشاكل الداخلیة، والخارجیة الفي ظل تفاعل مختلف       
        خاصة وبعبر أنحاء العالم، في تعلیم اللغات األجنبیة، وما أسفرت عنه تجارب الدول 

 . في األقسام األولى من المرحلة االبتدائیة أو األولیة، انقسم الباحثون بین مؤید ومعارض

 :   ص مواقفهم في الحجج اآلتیةوتتلخّ : المؤیدون - أ       

  :الخصائص النفسیة للطفل – 1      

ز بتلقائیة في تعلمه ن في االزدواجیة اللغویة أن الطفل یتمیّ د جمیع الباحثیأكّ       
ثالث حتى األصوات، والتراكیب اللغویة، فال یصعب علیه بذلك، تعلم لغة أو لغتین، أو 

 ، غیره من الكبار ،بنفس الدرجة المتالكه قدرات عصبیة حیویة، ال یمتلكهاوذلك لغات؛ 
وأوضح جراح الدماغ . داته، ودوافعه في التعلمنموه المعرفي، واستعدابزه إضافة إلى تمیّ 

           الستینیات من القرن العشرین، أن الطفل الذي یقل عمره  فيالكندي وایلد بنفیلد، 
            بمرونة في تعلم اللغات، وتنغیمها، ونطق أصواتها؛  هز مخعن عشر سنوات، یتمیّ 

سریع حتى سن  بمعدل) كر العنبس(حیث أكتشف أن الدماغ یستهلك مادة الجلوكوز 
  .1السن هیع تعلیم اللغات األجنبیة قبل هذدفعه إلى تشج األمر الذيالعاشرة تقریبا، 

ده الدراسات العصبیة، والعصبیة النفسیة اللغویة، انطالقا من بروسون وهذا ما تؤكّ       
ي التواصل وتیتون، في وجود تلك المرونة على مستوى دماغ الطفل، ورغبته الشدیدة ف

في تعلیقه على أعمال  موقف تروكمي فابر،ر ذلك ویفسّ . أیضا اللفظي، وغیر اللفظي
دور كل من اللغة والثقافة المحیطتین بالطفل  إلى، التي خُلص فیها  (Tsunoda)تسونودا

  . 2في تعدیل عقله، خالل سن الثامنة أو التاسعة

                                                             
  )231 - 230ص ، مرجع سابقعلي القاسمي، : ینظر 1
  .Bresson, F. 1991:  Le développement cognitif et l'apprentissage des langues vivantes: ینظر  2



 
 

القدرة على اكتساب "في اعتبار أن  ؛بل من النظریات من اتجهت إلى أبعد من ذلك      
قبل سن الخامسة، بینما  –كما یرى بعض علماء اللغة  –اللغة تكون في أوج نشاطها 

تبدأ بالضعف والفتور بعد سن البلوغ حیث یفقد الجزء المسؤول عن اللغة في الدماغ 
غة تدریس اللموقف  ونیوبورت وجونسنز دراسات باتكاوسكي زّ وتع. 1"بعضا من مرونته

             على المستویاتألالطفل  ببلوغالثانیة في أصغر مرحلة عمریة ممكنة، معللة ذلك 
  .2في مهارات اللغة الثانیة

   اللغویة  لالزدواجیةدراسة عملیة األثر السلبي  ةلم تثبت أیإضافة إلى ذلك، فإنه       
     ف أفراد جماعته؛ع بنفس ظرو ما حظي بوضعیة إدماجیة، وتمتّ  إذا في تنمیة الطفل

االزدواجیة دة لسلبیات م جمیع األفكار المؤیّ 1960دت األبحاث المنجزة منذ سنة فقد فنّ 
لیس لإلنسان القدرة إال على إتقان لغة واحدة "اللغویة، ومن بینها الرأي القائل بأنه 

                ، "فقط لألطفال الموهوبین صمخصّ التعلیم المثالي للغة الثانیة "، أو أن "فقط

                                                                                                                                                                                         
Titone, R. -1992 : "Dix thèses sur l'enseignement précoce des langues étrangères" Europe 
Plurilingue.  
Trocmé-Fabre, H. - 1991 : «J'apprends, donc je suis ....» Le Français dans le Monde.  

 Araûjo Carriera, Maria Helena. " La diversité des langues à l'école : réflexions sur la:   نقال عن
place d'une langue romane, le portugais". In Repères, N° 6 nouvelle série, "Langues vivantes  

et français à l'école" , INRP, France, 1992.p. 57.  ) 233ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص(   
1 Eric Lennenberg, Biological Foundations of Language: (New York: John Wiley and Sons 1997)       

 p. 178. 43ص . أحمد محمد المعتوق، مرجع سابق: نقال عن.  
 Patkowski, M. 1980. ' The sensitive period for the acquisition of syntax in a second  :ینظر  2

language'. Language Learning 30/2: 449-72.   
 Johnson, J. and Newport. 1989. 'Critical period effects in second language learning: the        :و 

influence of maturational state on the acquisition of English as a Second Language'. Cognitive 
Psychology. 21: 60-99.  

 Leightbown, Pasty M. and Nina Spada, How Languages Are Learned, Oxford University:  نقال عن
Press, 1993. p. 49. ) 257ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص(   



 
 

لغات أخرى یعرقل التطور الفكري للطفل ویكون على حساب مجاالت أخرى  تعلم"أو أن 
  .1"أو على حساب لغته األم

  : اللغة األم متعلّ لتعلم اللغة األجنبیة في  یجابياإلاألثر  -2      

أثبتت  نتائج االختبارات الشفهیة، وغیر الشفهیة قدكال من أشار جان بوتي إلى أن       
اللغة، عن مستوى أقرانهم من أحادیي اللغة؛ المتالكهم مزدوجي ارتفاع مستوى األطفال 

ره وهذا ما یفسّ . مرونة ذهنیة في انتقالهم عبر اللغتین، وقدرة ممتازة في حل المشكالت
لغة واحدة؛ االقتصار على المتواصل للغتین معا، بدال من  النشاط الفكري، واالستخدام

       من ال یعرف لغات أجنبیة فهو : "إلى أبعد من ذلك، فقال Goethe)(تیه حیث ذهب غو 
لما تمنحه معرفة قواعد لغة أخرى من فهم أفضل لقواعد وذلك ؛ "ال یعرف شیئا عن لغته

التي قد تسهم و لتشابه والخالف، ل اتقدم عملیة المقارنة بین اللغتین أوجهإذ ؛ 2اللغة األم
  . األم، ومن ثم التمكن من تعلمهافي إدراك صعوبات اللغة 

                 ، ما خلص إلیه كیكس وبابفي هذا الباب ومن النتائج العملیة أیضا    
)Kecskes & Papp, 2000(،  م الطالب الهنغاریین للغات تعلّ ، حول أثر إیجابیةنتائج من

وى المهارات اللغویة األجنبیة، في تطویر مهاراتهم اإلدراكیة والمعرفیة، إضافة إلى مست
إلى أن  أیضا 1998في دولة الكویت، خلص الباحثان عیسى والمطوع عام و . األم ةللغ

             . 3ر سلبا في تعلم اللغة العربیة، ولو في السنة األولى ال یؤثّ جلیزیةناإلتدریس اللغة 
  . جدا ةمبكر  وهذا ما دفع العدید من الدول إلى تعلیم أبنائها اللغة األجنبیة في سن

  

  

                                                             
 Petit, J. Le don de langue, p. 13. In Roessler, Aries, Bilingue à dix ans! Playdoyer pour :ینظر 1

l'apprentissage précoce, L'Age d'Homme, Suisse, 2006, p. 39.  
   .Petit, J. Le don de langue, p. 14. In Roessler, Aries, op. cit., p. 40 :ینظر 2
  )294ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص (
  .769 - 768 خالد بن عبد العزیز الدامغ، مرجع سابق، ص :ینظر 3



 
 

   :المعارضون -ب       

ر عدد من التربویین واللغویین في سنوات الخمسینیات والستینیات من القرن حذّ        
وكان من أبرزهم في الغرب، . ةالعشرین، من مضار تعلیم اللغات األجنبیة في سن مبكر 

ندن بین عامي عبر مقاالته التي صدرت بل ،(M. west) اللغوي البریطاني مایكل ویست
. (Language Teaching English)" جلیزیةناإلتعلیم اللغة "في مجلة  1959و 1958

ن بیّ إال أنه في أنحاء العالم،  جلیزیةناإلاختصاص المجلة في تعلیم اللغة وعلى الرغم من 
  . 1فیها أسباب مناهضته لتعلیم األطفال اللغات األجنبیة

كتور عبد العزیز القوصي، المختص في علم النفس وفي الدول العربیة، أقنع الد      
التربوي ووكیل وزارة التعلیم المصریة األسبق ومدیر مركز الیونیسكو للبالد العربیة في 

من مناهج المدارس االبتدائیة  جلیزیةناإل بیروت سابقا، أصحاَب القرار بإلغاء تعلیم اللغة
الذي كان یشغل  -بوي ساطع الحصري اه التر وهو ما تبنّ . 1952في مصر بعد ثورة یولیو

منصب مدیر الدائرة الثقافیة في جامعة الدول العربیة بالقاهرة من خالل آرائه بالمجلد 
بضرورة إلغاء تعلیم اللغة األجنبیة في المدارس  -الثالث من حولیة الثقافة العربیة 

  .2االبتدائیة في األقطار العربیة

  : في الحجج اآلتیة اللغات األجنبیةقف معارضي تعلیم وتتلخص موا      

أثبتت الخبرة واألبحاث : اللغة األجنبیة متعلّ تفوق األطفال األكبر سنا في  -1      
، مستوى أعلى من مستوى ةفي سن متأخر  ،غة ثانیةالمیدانیة أن لألطفال المتعلمین لل

طفال الذین كفاءة األطفال األقل منهم سنا؛ ففي إحدى الدراسات التي أجریت على األ
 ةعشر  ةأو الثانی ةعشر  ةیتعلمون لغة ثانیة، ُوجد أن األطفال في سن العاشرة أو الحادی

على سبیل المثال، ضمن ساعات قلیلة أسبوعیا، یتعلمون أسرع من األطفال األقل منهم 
  . 3سنا
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فرد، یصاب ال: (bilinguisme soustractif)  اللغویة المتناقصة االزدواجیة – 2      
ألن التعلیم باللغات األجنبیة ؛ 1بالضعف في اللغتین معا الذي تتجاذبه لغتان أو أكثر

   .2یضعف الفهم واالستیعاب بلغة األم، سواء في فهم المسموع أو المقروء

بنفس وفي ظل نظام تربوي هش، تطمح أهدافه التعلیمیة إلى إتقان الطفل للغة ثانیة،       
اللغویة باالزدواجیة "بما یسمى  تتأثر فإن لغة الطفل األولى ناطقها األصلي، إتقان مستوى

مشاكل  اینجم عنهإذ ؛ عندما تتسبب لغة معینة في ضیاع لغة أخرى، "المتناقصة
مما یستوجب تأخیر تعلیم اللغات األجنبیة إلى حین إتقان ؛ 3شخصیة، وأخرى أكادیمیة

    . 4اللغة األولى

 جمیع ألفاظ المجتمع أو اللهجات تحوي العامیات: ةتكریس العودة إلى العامی -3      
 ملیئة بمفردات اللغة الفرنسیةالجزائریة، على سبیل المثال، ؛ فإذا كانت العامیات هوعبارات

المستویات التعلیمیة،  حسبعلى كانت في كثیر من األحیان مشوهة  ٕانو  – وعباراتها
     ةخاصة في سن مبكر وبالفرنسیة، ، فإن تعلم الطفل للغة -المناطق الجغرافیةواختالف 

  . للغة الفرنسیةاتعلم نحو قد یرجعه إلى العامیة التي یجدها قاعدة أساسیة، ینطلق منها 

طغیان  ما یزید ضعف الفرد في لغته إن: الضعف الحاصل في اللغة العربیة -4      
اجب دخول فلیس من الو ؛ لغة أجنبیة في المجتمع، وهو قلیل الحصیلة أصال في لغته

یتمكن األفراد من فهم لغتهم ذا ما لم اللغة األجنبیة في التدریس لغة مشاركة للغة األم، إ
  .5وٕادراك أساسیاتها
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  :اللغة الفرنسیة بین التكامل والتداخل -2      

أن مجمل  تعلیم اللغات األجنبیة ومعارضیه ديُیستشف من تحلیل مواقف مؤیّ       
تهم افي تعلم لغها السلبي ف من أثر والتخوّ ، م لغات أجنبیةتعلّ  الرغبة في طتتوسّ  حججال
ة األم للغة بین االلغوی عناصرالفي مستوى نقل  لما ینشأ من حركیة لغویةوذلك ؛ قومیةال

من آثار نفسیة وتربویة  اوما قد یصحبهفي أثناء العملیة التعلیمیة، ، واللغة األجنبیة
  . التعلیمیة مناهجهمامیع عناصر جواجتماعیة وثقافیة، تستدعي تحلیل 

  : الجانب اللغوي - أ      

الصوتي، والمعجمي،  ، في المجالاالختالف، و انطالقا من البحث عن أوجه الشبه      
في التحلیل  (R. Lado)نظریة الدو تسهم قد والتركیبي بین اللغتین العربیة والفرنسیة، 

            والنقل السلبي (le transfert positif) اإلیجابيالنقل في ما یتصل ب التقابلي،
(le transfert négatif)والتي تسهم           ،، في تحدید القواعد اللغویة المشتركة بین اللغتین

تعلم  فيفي حین قد تؤثر القواعد اللغویة المختلفة سلبیا  هما اللغویة،ترسیخ قواعد في
  : ویتجلى ذلك فیما یأتي. اللغتین

  :ل اللغويالتكام -1

منهما األول یعود  ؛إلى مقترحین أساسیین" التكامل اللغوي"تعود جذور فرضیة  قد      
 اللغةبشأن تدریس الصیاغات الشبیهة بصیاغات 1957 ما دعا إلیه الدو سنة إلى 

یصعب تعلم الصیاغات أنه یسهل تعلمها، في حین ف ،نظرا لبساطتهاوذلك األصلیة، 
 بخصوصنظریة شومسكي  فیعود إلىالمقترح الثاني أما و ، 1صلیةة األلغالالمختلفة عن 

التي تجمع قواعد اللغات في عمومیات  (les universaux du langage) "الكلیات اللغویة"
  . لغویة
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               دها النموذج التولیدي التحویلياعتقد شومسكي أن عالقات البناء التي یحدّ لقد       
نسبة إلى النواة                  -ُتعد الجمل النوویة  حیثنة من لغة إلى أخرى، ال تختلف عبر األزم

  والتي ،وهي تلك الجمل البسیطة المبنیة للمعلوم .فیها أهم األبنیة األساسیة -أو الجوهر
د ما بین و وج 1969وقد زعم كل من نایدا وتابر عام . 1ال تكاد تحتاج إلى أي تحویل

تتفق جمیع اللغات فیها التي  بناء من تلك األبنیة النوویة األساسیة عشر يستة أبنیة واثن
ویذكران أیضا أن مستوى النواة هو المستوى . األخرى أكثر من اتفاقها في األبنیة المعقدة

الذي تنقل فیه الرسالة إلى اللغة المستهدفة، قبل تحویلها إلى البناء السطحي عبر ثالث 
" نقل الحد األدنى"، ثم مرحلة (le transfert littéral)" حرفيالنقل ال"مرحلة : مراحل وهي

(le transfert minimal) النقل األدبي"، وأخیرا مرحلة "(le transfert littéraire) 2.   

  :3في الجوانب اآلتیةبین اللغة العربیة واللغة الفرنسیة وتتجلى أوجه التكامل        

ن تشابه األصوات بین اللغتین تكامل صوتي یمكّ  ینجم عنقد : التكامل الصوتي -أ      
               متعلم اللغة العربیة من إتقان جانبها الصوتي، وذلك في مستوى األصوات المتشابهة، 

             ت اصو أ: مثلأیضا نطقها، والتمییز بین األصوات المتقاربة سالمة و تركیبها عملیة في 
 ]b [ و]p [ - ]f [  و]v[ ،وتنمیة  ،الصوتي هفي تطویر جهاز أیضا قد یسهم  ر الذياألم

  ...مهاراته الصوتیة في القراءة الجهریة وطریقة اإللقاء

د مظاهر التكامل المعجمي أساسا في ما یعرف تتجسّ : التكامل المعجمي -ب      
              تأثرت لغة الكتابة ، عندما نفسهااللغة الفرنسیة الذي شهدته  "االقتراض المعجمي"بـ

شهد عصر النهضة ؛ ففي فرنسا باللغتین الالتینیة واإلغریقیة وباللغات األوروبیة الحدیثة
(Renaissance)  ،بذلك اقتباس المفردات من اللغتین الالتینیة والیونانیة القدیمة         

         واقتبست العدید من المفردات واألسالیب  ،دت أسالیبهما وقواعدهما ومناهجهمافُقلّ 
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شأن معظم لغات وذلك واأللمانیة،  جلیزیةناإلخاصة وبن اللغات األوروبیة الحدیثة م
 ات حیة وبخاصةغلبحدیثا رت فقد تأثّ  أما اللغة العربیة. 1في العصر الحاضر الكتابة

المصطلحات المفردات و  سیما ال همالعدید من مفرداتا تقترضفا الفرنسیة،و  جلیزیةناإل
، وأسماء األجهزة ...)تكنولوجیا، وسوسیولوجیا، ومیكانیك( أسماء العلومكة العلمیة، والفنی

  ...)، وانترنت، وفیدیوتلفزیون، وتلیفون، وفاكس(

        تتكامل الصیاغات النحویة بین اللغتین العربیة والفرنسیة : التكامل التركیبي - ت     
  : ومن أمثلة التشابه ما یأتي .نتااللغتي تشترك فیها ال یةالتركیبالقواعد في مستوى 

  (non+verbe+nom) اسم+ فعل + اسم : تركیب الجملة االسمیة -
  un livre achète Mohamed                  .. كتابا یشترى محمد: مثل

        1    2      3                                    3           2          1         
تتبع الصفة الموصوف في التذكیر والتأنیث واإلفراد : موصوفعالقة الصفة بال -

 .                                                                                            والجمع
ن والمكان، التي یمكن أن تتصدر الجملة                     اموضع العبارات الدالة عن الزم -

                                                                           . تقع في نهایتها أو تتوسطها أو
  .العملیات التركیبیة كاإلبدال والحذف والتوسع وتغییر المكان -

  : (l'interférence linguistique) التداخل اللغوي -ب      

عنصرا  (bilingue)اللغة  مزدوج یحدث التداخل اللغوي عندما ُیدخل: مفهومه -1      
" النقل اللغوي" دیعو . 2أخرى في لغةصوتیا، أو صرفیا، أو معجمیا، أو تركیبیا من لغة 

(le transfert linguistique)  من مصادر  مهماالنظریات السلوكیة، مصدرا حسب على
          رها جذّ الخطأ والتداخل في تعلم اللغة الثانیة؛ وذلك لتماسك عادات المتعلم، وعمق ت

  . 3األولى تهفي لغ
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  :التداخل اللغوي، عبر مراحل أساسیة، وهيیحدث : مراحله –2      

أول مرحلة تلي مرحلة تالقي كل من اللغة األم واللغة  ووه: النقل اللغوي –أ      
اتسعت حضارة األمة، وكثرت حاجاتها ومرافق حیاتها، ورقى تفكیرها، " فإذا ما ؛األجنبیة

هذبت اتجاهاتها النفسیة، نهضت لغتها، وسمت أسالیبها، وتعددت فیها فنون القول، وت
الوضع "فیلجأ إلى  ؛"ودقت معاني مفرداتها القدیمة، ودخلت فیها مفردات أخرى

ستعان فیها التي یُ  1"عن المسمیات واألفكار الجدیدةر واالشتقاق واالقتباس للتعبی
  .اللغة العربیةعناصر نحو  هانقل عناصر ه أ عننشیقد بمفردات اللغة الثانیة، مما 

  : االنحراف اللغوي –ب       

أن تعلم اللغة الثانیة في المرحلة األولى ینجم عنه  أثبتت الدراسات المعاصرة      
      ؛ 2انحراف لغوي، یدفع المتعلم الذي ال یتقن لغته األم إلى التخلي عن خصائصها

 (le système transitoire)" النظام االنتقالي"استقرار في حالة عدم انتظام أو عدم ف
الناجم عن حاجته  (l'encodage)اآلني " التشفیر"مظهر  بال شك یواجهفإنه  ،للتلمیذ

داخل النظام  ،الملحة إلى التواصل اللغوي، فیقوم النظام االنتقالي بتعدیالت بنائیة
                 ؛المعطیات الجدیدةك تلمعالجة وذلك من أجل  (le système-source) المصدر

ویطلق على هذا النظام االنتقالي  .قیام بالتلفظعند الیقوم بتجمیعها وتنظیمها مستقبال ف
"                     النظام المتقارب أو التقریبي"و )(interlangue" اللغة البینیة: "عدة مسمیات وهي

(le système approché ou approximatif) 3غیرهما من المسمیات األخرى، و.   

    :التداخل اللغوي - ت      

اقتراض لحظي ال إرادي  أي؛ ینشأ تداخلحینما  النتقال اللغويل هرآخر مظوهو       
ُیتفق على عدم فأو شكل مختلط ذي طابع أصلي،  ،لشكل من أشكال النظام المصدر
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            ه بصیغة الدهشة ر عنالنقد المعبّ  وأالتصحیح  وأصحته عن طریق التكرار 
أو غیر  قد ال توحي تلك الظاهرة بالعجز أصال، بل بالرغبة الواعیة  وأ ...أو الضحك

  . 2معینة من صفة االفتخار مثال 1ز مثل ما تبدیه نبرة صوتیةاالحتفاظ بسمة التمیّ بالواعیة 

ى، ضمن حركة القدر الذي تأخذه لغة من لغة أخر إلى مستوى التأثیر هذا  یخضعو       
بین الشعبین، ومدى االحتكاك  وجودةمقتضى العالقات الموٕالى التبادل اللغوي بینهما، 
أي نظام لغوي من مظاهر التداخل في الواقع إال أنه ال یسلم  .3المادي والثقافي بینهما

عبده الراجحي الدكتور ر بل أقّ  ؛اللغوي، مهما بلغت درجة التقارب أو التباعد بین اللغتین
.     4(les faux amis)بالنظائر اللغویة التي تنفرد  بشدة التداخل بین اللغات المتقاربة

   .  وهي تلك المفردات المتشابهة في الشكل، والمختلفة في المعنى في اللغتین

  :مستویاته -3      

. ةاألخطاء اللغویوهو أحد مسببات  .التداخل اللغوي جمیع مستویات اللغة مسی      
  :ما یأتيت مستویاتلك النماذج ومن 

عن االختالف الصوتي بین اللغتین التداخل الصوتي ینجم قد : التداخل الصوتي –أ      
ر في طریقة نطق األصوات؛ فقد ینطق حرف الباء إلى تغیّ بذلك  اؤدیمالعربیة والفرنسیة، 

]p[  بدال من نطقه الصحیح]b[ وقد ینطق حرف الفاء ،]v[لصحیح ، بدال من نطقه ا]f[ ،
وقد ینطق حرف الراء غینًا، لعدم تفریق . ]o[ نطق الحرفكدا قد ُینطق الحرف ُأ مشدّ كما 

ق بین السین والصاد أیضا، فلكلیهما صوت فرّ یُ ال قد كما  ،اللغة الفرنسیة بین نطقهما
          مقابلوینطبق األمر مع التاء والطاء اللذین لهما صوت واحد . ]s[مقابل واحد وهو 

  . في نطق أصوات مفردات اللغة العربیة تداخلقد ینشأ عنه  األمر الذي، ]t[وهو 
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  : التداخل المعجمي -ب       

من أهم مظاهر التأثر اللغوي؛ وذلك بفعل یعد الجانب المعجمي أو المفرداتي       
وقد ُتخص لغة معینة عن باقي اللغات، فتقتبس معظم . اقتباس اللغات بعضها عن بعض

فرداتها، كما فعلت اللغة التركیة مع الفارسیة والعربیة، واللغة السریانیة مع الیونانیة، م
دة أیضا من لغة إلى أخرى فتتشكل قد تنتقل الكلمة الواح، كما واللغة الفارسیة مع العربیة

  .   1حسب ما یتفق مع أسالیبها الصوتیةعلى 

لى الخصوصیات المعجمیة لكل لغة؛ ویرجع السبب الرئیس في التداخل المعجمي إ       
         خاصة في جانبها االشتقاقي، بمرونة وبإذ تختص اللغة الفرنسیة عن اللغة العربیة، 

تولد لفظي  التطور الحاصل في المجال االصطالحي؛ فقد نجم عن في التطویع واالشتقاق
یر                  مما سبب في اقتباس عدد كب، تعریبهحركة في مقابل عجز  سریع ومتجدد،

"                      المفردات المستحدثة"من المفردات األجنبیة والمشار إلیها سابقا، وبخاصة تلك 
(les néologismes) في مختلف العلوم والفنون.   

دت أشكال التداخل المعجمي، نتیجة لالجتهادات الفردیة في الترجمات، تعدّ لقد       
  : قنوات اإلعالم بسائر أنواعها، ومن أمثلة ذلك ما یأتي ز انتشارها، فيفتعزّ 

، "الصیدلي لدى"أو " الطبیب لدى"ذهب : ظهور عبارات غریبة عن اللغة العربیة مثل -
، وذلك بسبب نقل الكلمة الفرنسیة "ذهب إلى الصیدلي"أو " ذهب إلى الطبیب: "بدال عن
(chez) إلى"وتمییزها عن حرف الجر  ،...)طبیب، صیدلي( التي تتقدم أسماء المهن "(à) 

  )...المستشفى، الصیدلیة(األماكن الذي یتقدم أسماء 
یعالج : "قاتل األعداء، أو: بدال من" األعداء ضدقاتل : "ظهور بعض العبارات مثل -

وذلك بسبب االستخدام غیر المناسب لكلمة  یعالج األمراض،: بدال من" األمراض ضد
  .(contre)رنسیة المقابلة للكلمة الف" ضد"
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رة أو مؤنثة، وهي في األصل بخالف ذلك، وذلك استخدام بعض األلفاظ العربیة مذكّ  -
قد ینشأ عنه ألفاظ وعبارات  األمر الذياللغتین، في بسبب اختالف جنس تلك األلفاظ 

             رة مع مقابالتها بسبب تداخل تلك األلفاظ المذكّ " هذه البیت" ، أو"هذه الباب: "غریبة مثل
  . ,la porte) (la maison: من األلفاظ المؤنثة في الفرنسیة

التداخل الصرفي الناجم عن تصریف األفعال، وجمع األسماء وٕافرادها وتذكیرها  -
قد ینشأ عنه عبارات عربیة  مماى في الفرنسیة، غیاب صیغة المثنّ وتأنیثها، إلى جانب 

اسین، الحدیث عن كتابین أو قلمین أو كرّ  تتحدث عن صیغة المثنى بصیغة الجمع، مثل
  ". كراریس"و" أقالم"و" كتب" بعبارات 

  : التداخل التركیبي -ت      

مؤشرا حقیقیا للتالشي  باعتبارهأخطر مظاهر التداخل هو التداخل النحوي و       
طغیان لغة أجنبیة على لغة محلیة، فتطمس معالم تراكیبها  الذي یسببه 1الحضاري

  .      التداخل التركیبي بین اللغتینذلك بفعل و ة، وتفقدها روح أسلوبها، اللغوی

  :2النماذج اآلتیة في االختالف بین األسلوب العربي عن األسلوب الفرنسي،ضح ویتّ  

مقابل  تتكون الجملة العربیة من أجزاء قصیرة تربطها حروف العطف بعضها ببعض، -
  .ینجم عنه ظهور جمل عربیة معقدةقد  األمر الذيالتعقد، التي یمیزها الجملة الفرنسیة 

        وجوب اشتمال الجملة الفرنسیة على فعل بخالف الجملة االسمیة أو شبه الجملة  -
دفع إلى إقحام یقد مما ،  utile) est(La lecture  "القراءة مفیدة: "في اللغة العربیة، مثل

بدال من ." أنا أكون طبیبا: "ي الجملةف (avoir)أو فعل الملكیة  (être)فعل الكینونة 
              : الجملةأو  ،(je suis médecin): في مقابل الجملة الفرنسیة "أنا طبیب: "االكتفاء بقول 

               مقابل الجملة الفرنسیة" عمري عشرون سنة"الجملة بدال من " عشرون سنة لي"
vingt ans) ai'(j .  
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العربي تمیز األسلوب  في مقابللة، نهایة الجملة الفرنسیة المطوّ قد یتأخر الخبر إلى  -
قد ینجر عنه ظهور جمل غریبة یتأخر فیها موقع  األمر الذيبقرب الخبر عن مبتدئه، 

  .الخبر حتى نهایة الجملة فیصعب فهمها

یمتاز األسلوب الفرنسي بكثرة استخدام صیغة المبني للمجهول، في حین ال تستخدم  -
ینتج عنه قد مبني للمجهول في األسلوب العربي إال عند غیاب الفاعل فقط، مما صیغة ال

ُكتبت "و ،"ةوالدالمن قبل الطعام  ُطهي: "مبالغة في استخدام صیغة المبني للمجهول، مثل
طهت الوالدة الطعام، وكتب فالن : ، بدال عن الجمل البسیطة"الرسالة من طرف فالن

             ، "عن طریق"، "بواسطة: "عباراتتي تستخدم فیها الالرسالة، وغیرها من الجمل ال
   .(par)في مقابل الكلمة الفرنسیة " من طرف"، "من قبل"

ة العربیة یتصدرها عموما در الجملة الفرنسیة اسم أو ضمیر، في حین أن الجملیتصّ  -
سیارة اشتراها ال: "ینجم عنه إفراط في استخدام الجمل االسمیة، مثلقد  األمر الذيفعل، 
، أو المبالغة في استخدام الضمائر الشخصیة "اشترى محمد السیارة: "بدال من" محمد

                          "أملك حدیقة أنا" :المنفصلة بدال من االكتفاء بالضمائر المتصلة أو المستترة، مثل
(j'ai un jardin)أملك حدیقة: "، بدال من االكتفاء بقول. "  

من مضاف إلى مضاف إلیه الجملة الفرنسیة عن الجملة العربیة بإضافة أكثر تختص  -
تشكیل جمل عربیة تثقل على المضاف إلیه بأكثر من مضاف  هذا قد ینجم عنو واحد، 

قراءة الموضوع : "بدال عن" الموضوعقراءة وفهم وشرح : "واحد في تسلسل غریب، مثل
  ".وفهمه وشرحه

         لعدید من األسماء دون استخدام أدوات العطف، یستخدم األسلوب الفرنسي ا -
األسس : "مما قد یؤدي إلى ظهور جمل عربیة تكثر فیها األسماء دون أدوات الربط، مثل

: ، بدال من استخدام أداة  العطف الواو في"النفسیة، التربویة، االجتماعیة، والفلسفیة
  ".فیةاألسس النفسیة، والتربویة، واالجتماعیة، والفلس"



 
 

إضافة إلى اإلفراط في اقتراض عبارات فرنسیة قضت على استخدام معانیها الحقیقیة  -
    : بدال من" قرأ بصورة جهوریة: "مثل" بصورة"أو " بشكل" في اللغة العربیة، مثل عبارة 

غیرها من التداخالت و ، "كتب بخط جید"بدال من " كتب بشكل جید"، أو "قرأ جهراً "
  . النحویة

  :الجانب النفسي والتربوي -ب      

أثر بالغ في تعلیم اللغة النماذج األخرى وغیرها من ، التداخل المذكورة سابقالنماذج       
، أیضا یمتد إلى الجانبین النفسي، والتربويل والسلبي،اإلیجابي في شقیها وذلك العربیة، 

    :ذلك فیما یأتيو 

  : التكامل النفسي والتربوي -1      

    كرمن منطلق ما ذُ  في جانبیه النفسي والمعرفي" التكامل"فرضیة معالم  تتبین      
            تمثله وما خاصة في مرحلة الطفولة، وبتعلیم اللغات األجنبیة، إیجابیات من 
إلى نظریة  واستنادا ا،ونفسی اوعصبی افسیولوجی ، یتم فیها نمو الطفلخصوصیة عمریةمن 

التواصل  أو" الخارجیة"الوظیفة  :للغة األساسیتینن وظیفتیالبشأن ، أیضا العالم فیجوتسكي
  . 1التفكیر أو عملیة "الداخلیة"مع أفراد المجتمع، والوظیفة " الخارجي"

ن كوّ یرى بعض الباحثین أنه ال یمكن للطفل أن یكتسب معاني الكلمات، إال بعد أن یُ      
تصبح إذ ؛ نصر جوهري في كیان الكلمةع نفالمعنى إذ؛ 2لها صورا ذهنیة أو مفاهیمیة

مرهونة بقیمتها  - (.Vendryes, J)العالم اللغوي جوزیف فندریس في رأي  -الكلمة 
ما یؤمن به علماء التربیة وعلماء النفس أیضا، حین یربطون النمو العقلي  وهذا. 3المعنویة

ونما ذكاؤه وقوي  ،قلیةلإلنسان بنموه اللغوي؛ فكلما تطورت لغة اإلنسان، ارتقت قدراته الع
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الذكاء یسوق إلى التفكیر، والتفكیر یسوق إلى اكتساب المادة  فإنوبذلك "؛ 1تفكیره
المعرفیة التي یعمل فیها الفكر، والمادة المعرفیة المكتسبة تقود في العادة إلى البحث 

 تكّونیوبهذا . عنها وتقایض بها أفكار اآلخرین ومعارفهم وتعّبرعن اللغة التي تنقلها 
  .2"الرصید اللغوي الغزیر لیكون دلیال على الذكاء أو مشیرا إلیه

          خصوصا على الخصوبة في التفكیر،  دلیالالثراء اللغوي  عدیُ ومن هذا المنظور،       
االختزان والتصنیف والتنبه والتأثر "عملیات  أن مجمل العملیات الفكریة تدخل في

فة والتصور والتجرید والتصنیف واالسترجاع والتحدید والربط واالستجابة للمثیرات المختل
معرفة هذه اللغة تفتح لإلنسان آفاقا بعیدة رحبة من التجارب  فإنوبهذا   [ ...]

والمعارف واألفكار وتمكنه من أن یطل على حیاة الماضین بكل شعوبهم وأجیالهم 
 ویتحّسسب عیشهم وطبقاتهم ومذاهبهم، فیطلع على عاداتهم وتقالیدهم وأسالی

أذواقهم، ویطلع على تراث أمته الفكري والحضاري واالجتماعي وعلى تراث مجتمعات 
مختلفة مترامیة األطراف متباعدة األماكن واألزمان، فیستفید من خبراتهم وتجاربهم 
وأفكارهم، وبذلك یكون أكثر وعیا وأثرى فكرا وأوسع معرفة وأكثر قابلیة على اإلبداع 

   .3"واإلنتاج

 1963سنة  Fodo)(وفودو  Katz)(كاتز للعالمین  "نظریة المعنى"ده وهذا ما تؤكّ       
بأن ما نحتاجه هو معرفة معنى كل كلمة على حدة داخل الجملة، والعالقات "في قولهما 

هي الذاكرة " ذاكرة المعنى واعتبار أن، "النحویة األساسیة التي تربط الكلمات ببعضها
        تتراكم عبر السنین في مقابل اختزان نوع معین من المعلومات  طویلة المدى التي
  .4"عبر فترات محدودة

                                                             
   .م1971، مجلة عالم الفكر، المجلد الثاني، العدد األول، الفكر واللغةأحمد أبو زید، : ینظر 1

  .33أحمد محمد المعتوق، مرجع سابق، ص : نقال عن
 .34ص  ،نفسهمرجع الأحمد محمد المعتوق،  2
  . 35، ص نفسهمرجع ال 3
  .  172 ،169ص مرجع سابق، ، التفكیر واللغةجودیث غرین،   4



 
 

یتضح أن الستغالل نظریة المعنى في تعلیم اللغات ، ذكره ومن كل ما سبق      
 أبحاثوذلك ما ُیستشف من  ؛األجنبیة، أهمیة بالغة في بناء المهارات الفكریة للمتعلم

العمیقة المكتسبة  حین یرى إمكانیة انتقال الكفاءات الذهنیة  (Cummins, 1978)كومینیس
أیضا، من خالل ما یشیر إلیه كوهن وهو . 1لغة أخرىكفاءات تعلم إلى  من اللغة األم

س اللغة األجنبیة بدءا من سن تدرّ التي  اللغةمزدوجة مالحظاته في إحدى المدارس 
       مون بتنمیة مرونتهم الذهنیة؛ فیتمكنون الثالثة، والتي خلص فیها إلى أن األطفال یقو 

من خاللها من االنتقال من سلسلة من الرموز إلى سلسلة أخرى، وصوال إلى فهم القواعد 
  . 2التنظیمیة للغتین معا

االنتقال من لغة إلى أخرى یساعد الطفل على حل مشاكل في لغته األم؛  فإنوبذلك       
كل من دابان ولیك وبایلي، مناسب جدا لتنمیة أنشطة  إذ إن المنهج التقابلي، في رأي

إدخال اللغة الثانیة یقوي النمو  ، في قوله بأنوهذا ما یؤكده نانون أیضا. القواعد اللغویة
   ، في مستوى معین من مستویات النمو اللغوي في اللغة األولىوذلك في اللغتین معا، 

هنیة التي تعتمد على استخدام األنشطة الذتشجیع أنشطة تلك القواعد اللغویة، و عن طریق 
  . 3اللغتین معا

اللغة  مزدوجقیام فترض ی ذيال -" اللغة مزدوجكفاءة "مفهوم اعتماد یمكن بهذا و       
لمناهج اللغة اإلیجابي األثر  بیانفي  -ىعبر انتقاله من لغة إلى أخر  بعملیات ذهنیة

                                                             
1 "les compétences cognitives profondes acquises à travers la langue maternelle peuvent se  
transférer sur l'apprentissage d'une autre langue."  Dabène, Louise, " Le développement de 
la conscience métalinguistique: un objectif commun pour l'enseignement de la langue 
maternelle et des langues étrangères" .In Repères, N° 6 nouvelle série, ,"Langues vivantes 
et français à l'école" , INRP, France, 1992. p. 17. 

2  Cohen, 1991 , p. 52.نقال عن: Araûjo Carriera, 1992. p. 58.   
  )233ملحق النصوص األجنبیة المترجمة، ص (
   :وأیضا.   . Dabène, 1991 ; Luc & Bailly, 1992 :ینظر 3

«A un certain niveau de développement de la première langue, l'introduction de la seconde 
potentialiserait le développement des deux, en favorisant les activités métalinguistiques et 
cognitives qui s'appuient sur les deux langues à la fois» (Nonnon,  1991 , p. 341 ). 
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من خالل فرضیة وذلك  النفسي والمعرفي،بیة، في جانبها الفرنسیة في تعلیم اللغة العر 
كانت بلغات أجنبیة،  ٕانو  طالعه على نصوص كثیرة،واالعتقاد بأنه من یكثر ا ؛"التكامل"

 ،من اكتساب مهارات تحلیلیة أفقیة نهیكتسب درایة مفاهیمیة، وعملیات تحلیلیة فكریة، تمكّ 
           في حین أنه  لغته، قل زاده في قواعد ٕانساعده على فهم أفضل، و عمودیة، تُ أخرى و 

  .مفاهیمه عنده إذا ما قلت ة النص من فهمه له،یقل حظ المتمكن من قواعد لغقد 

المشار إلیها  طرائقها، عبر مراحلها التاریخیةومن مبدأ تكامل مناهج تعلیم اللغات و       
اصة في شقه خوبمكن التسلیم بمبدأ التكامل التربوي، ، یُ من هذا البحث في الفصل األول

  بین مناهج اللغات عامة، ومن ثم منهاجي اللغتین العربیة، والفرنسیة، وذلك  المنهجي،
یط لبناء مناهج مستوى التخط فيفي مستوى عناصر المنهاج كلها؛ بدءا من التكامل 

ومن ثم  ،یمهاو وٕاعداد محتویاتها، ورسم شبكات تقصیاغة أهدافها،  عنداللغة العربیة، 
فحوى عملیة  خصیُ ت التقویم، وترتیب أشكال المعالجة، إضافة إلى كل ما إجراء عملیا

  .تعلم اللغة وتعلیمها

           .في مستوى جمیع المواد التعلیمیة وُیعزز ذلك الموقف، تكامل أهداف التربیة      
بشأن التعلیم  45، في مادته الـ1وهذا ما حث علیه القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة

منح المحتویات التربویة األساسیة من خالل مختلف المواد : "ساسي الرامي إلىاأل
            : التعلیمیة التي تتضمن المعارف والمهارات والقیم والمواقف التي تمكن التالمیذ من

تعلم المالحظة "و" اكتساب المهارات الكفیلة بجعلهم قادرین على التعلم مدى حیاتهم - 
الل وحل المشكالت وفهم العالم الحي والجامد، وكذا السیرورات والتحلیل واالستد

تنمیة إحساس التالمیذ وصقل الروح الجمالیة والفضول "، و"التكنولوجیة للصنع واإلنتاج
التمكن من التكنولوجیات الجدیدة لإلعالم "و، "والخیال واإلبداع وروح النقد فیهم

المبادرة لدیهم وبذل الجهد والمثابرة وقوة تشجیع روح "و، "واالتصال وتطبیقاتها األولیة
  ". التحمل

                                                             
  .78، 77ص ، 2008، 45، المادة 03: ، الفصلقانون التوجیهي للتربیة الوطنیةالوزارة التربیة الوطنیة،  1



 
 

ضافة إلى أن تعاون مدرسي اللغتین العربیة، والفرنسیة في مستوى معرفة هذا وباإل      
نقائص المتعلمین، وطبیعة اللغتین، والوسائل المستخدمة في تعلیمهما، من شأنه أن یدفع 

 كفاءاتیكتسبون قد المتعلمین أنفسهم  بل إن ،بالمتعلمین إلى النجاح، وتخطي العقبات
        مستوى تخطیطهم، وبناء افتراضاتهم، وتوقعاتهم التي تخدمهم في تعلمهم فيمنهجیة 

  . في أثناء قیامهم بمختلف المهام التربویة ضمن المشاریع التعلیمیة المتعددة

الحدیثة،  التكامل التربوي أیضا بكل سبل تطبیق مختلف البیداغوجیات ویتصل      
ومدى تجاوب مدرسي اللغتین مع إمكانیة تطبیقها؛ فلیس من السهل تغییر األذهان، 

دون أخرى، وهو ینظر إلى ما ال ینظر إلیه غیره، من عجز  وٕاقناع المعلم بطریقة تعلیمیة
  ...  في اإلمكانیات والوسائل، واكتظاظ في الصفوف والحجرات

  : التداخل النفسي والتربوي – 2      

سالمة اللغة مرهونة بسالمة ذهن مستخدمها، وانتظام عملیاته الداخلیة،  إذا كانت      
الذي قد یكون أحد مسببات  قد ُیوجد االختالف اللغوي، بطبیعته، نوعا من التداخل اللغوي

األخطاء اللغویة؛ حینما یتأثر فكر متحدث اللغة العربیة، عبر مراحل تفكیره في مستوى 
خاصة في المراحل التعلیمیة وبوهو یتنقل من نظام لغوي إلى آخر، " يجهازه اللغو "

  .األولى، مما قد ینتج عنه تعب وٕارهاق، تتداعى آثاره كلما ازداد تعرضه للنظام األجنبي

أو المرض،  للغة نتیجة ألسباب فیزیقیة كاإلرهاقاوتحدث عادة أخطاء متعلم       
اللسان المتمثلة في الحذف والنقل والتكرار  وأسباب نفسیة كالتوتر والشك، وهي زالت

ومن هنا یتضح األثر السلبي لمناهج اللغة الفرنسیة، في تعلیم اللغة . 1وتغییر خطة الكالم
  :في المستویات اآلتیةوذلك العربیة، 

یؤدي تعلم لغة أجنبیة إلى جانب تعلم اللغة األم، إلى إرهاق قوى  :اإلرهاق –أ       
      أن الطفل خصوصا  والبیولوجي، ،واه العقلي، والنفسي، والعاطفيالمتعلم، في مست

في البالد العربیة، حین یشرع في تعلم لغة أجنبیة، فهو في األساس، یتعلم لغة ثالثة؛ 
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       ، باإلضافة 1، یتعلم أیضا لغته العربیة)اللغة العامیة( إلى لغته الدارجة فباإلضافة
   .   ى التي تثقل الحجم الساعي لبرنامجه الدراسيإلى المواد التعلیمیة األخر 

                 متعلم تدریجیا بفعل ما تمارسه اللغة الیزداد إرهاق : الصراع الداخلي -ب      
صراع  ا؛ فینشأ عنهمن عملیات تجاذب، تؤثر في مستواه الذهنياألجنبیة أو اللغات 
  .النفسیةلمشاكل ، ُیعد أول مظاهر التداخل ومدخل ا2نفسي داخلي

د في مردود العملیات ینشأ عن ذلك الصراع النفسي تبدّ : االرتباك والشك -ت      
 ةقدر الك في ، وتشكّ ويلغالستخدام الفكر، وارتباك في االینجم عنه تشتت في فقد  ؛الذهنیة
 ینجر عنه هروبقد  األمر الذياألولى؛  یةمیتعلالمراحل الخاصة في وب، ءدااألعلى 
في المقابل في جوانبها التي تبدو له صعبة، ویكتفي  وبخاصة ،لغته من استخدام مالمتعل
تنعدم فاعلیتها في نفسه، ویشعر بالتذبذب والحیرة حین ف وسهل، ما هو بسیط بتعلم

من وقت ثانیة لغة  تعلم هقتضیلما ی استخدامها، مما ینتج عنه ضعف في مستویاتها؛
  .3اللفظیة والمعنویةفي عناصرها غته له لاستیعابمن  لقلمن شأنه أن یوجهد، 

تمیزها عن غیرها         لغة منظومة مفهومیة  بما أن لكل: التداخل في التفكیر –ث     
ن تكویفي  ةعرقل -وبخاصة في مراحله التعلیمیة األولى -للمتعلم تحصل  من اللغات،

حتیاجات التعدد اباألثر ویشتد  .4الفكري، والعاطفيوه نمفي تؤثر سلبا والتي مفاهیم، ال
 ةلغعندما یصاحبه شعور بعجز العن مختلف سیاقات میادین الحیاة،  في التعبیر النفسیة

دون إدراكه في المقابل على مفاهیم اللغة األجنبیة، المتعلم یعتمد ف ،5ئهاعن احتوا األم
            تنشأ عنده  لما استخدام اللغة األم؛ارتباك في ه عن یتولدبعمل المنظومتین اللغویتین، ف

  .الفكري والعاطفي یینمستو الستقرار في احالة عدم من 
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   نص علماء التربیة على أن تعلم الطفل كلمتین لشيء واحد: أمراض الكالم -ج      
     ؛اللغوي نموالتأخر في و ، صعوبة في الكالمومن َثم ب له تداخال، أو لفكرة واحدة، یسبّ 

               كان ف) سنة 17 -4( ت التي أجریت على أطفال بأعمارت إحدى الدراسانبی قدف
اللغة كانوا مصابین بالتأتأة، بینما لم یزد  ثنائیيمن األطفال %  2,8أن " من نتائجها

وجود نبئ بیُ ما  وهذا. "فقط من أطفال وحیدي اللغة%  1,8المصابون بالتأتأة عن 
وذلك لعدم توافق النظام الصوتي للغتین،  اللغة وأمراض الكالم؛ ازدواجیةعالقة بین 

إما في طریقة الكتابة أو في  ،فباختالف خصائص اللغة األجنبیة عن خصائص اللغة األم
حدة زداد ت -ف أو أن تكتب إحداهما بأحرف متصلة واألخرى بحركات مثالو رسم الحر 

األنظمة  وشملت اتختالفإذا ما توسعت دائرة االخاصة وبارتباك المتعلم في لغته، 
  .1والتركیبیة ،والصرفیة ،الصوتیة

  : األثر االجتماعي والثقافي -ت       

  : التكامل االجتماعي والثقافي –1      

إمكانیة في ظل زها من خصوصیات، الهویة الثقافیة وعي الجماعة، بما یمیّ ُتعد       
البیئة، وما تشیر بي أو المجتمع المحلبوجود هویة ثقافیة فرعیة أخرى، قد ترتبط بالدین أو 

إلیه من مؤثرات حضاریة كاللغة والدین والتراث والعادات والقیم الفكریة والبنیة االجتماعیة 
تدخل الهویة أیضا ضمن التفاعل اإلقلیمي والقومي ، كما والماضي واآلمال المشتركة

  .2والعالمي

            ، (la globalisation) ، أو بمفهوم العولمة"القریة الواحدة" وفي ظل ما یعرف بـ      
س جمیع قضایا المجتمع، تموما یمثله من مظاهر اجتماعیة وثقافیة وسیاسیة واقتصادیة، 

لتي من أهمها الشبكة الذي نشأ بفضل تطور وسائل التبلیغ ا وأهمها الحراك االجتماعي
   قافات، التي ساهمت بقسط وافر في تقریب المجتمعات، وما تحمله من ث العنكبوتیة

               ، حینما تجتمع أقالم المثقفین صفاتهجسد في أرقى م تكامل اجتماعي وثقافيینشأ 
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    العدد الواحد المؤتمر الواحد أو من شتى بقاع العالم، لتعبر عن أفكارها واهتماماتها، في 
بخاصة و  ؛عن غیرهم من أطیاف المجتمعأیضا وما یقال عن النخبة، یقال . ةمن المجلّ 
           الذین ساد حدیثهم مبدأ الحوار، وثقافة فهم اآلخر، والتسامح بین الشعوب، أولئك 

  .  المتبادلةومن ثم تحقیق تعاون مشترك، قوامه المصلحة 

لمناهج اللغة الفرنسیة في تعلیم اللغة العربیة؛ اإلیجابیة هنا تتضح صورة تلك اآلثار       
                ر عن هویة أصحابها، فتؤثر في سامعها كما تتأثر تعبیر تعبّ اللغة من أداة لما تمثله 
بحضارة األمة، ونظمها، وتقالیدها، وعقائدها، واتجاهاتها العقلیة، ودرجة "هي أیضا 

فكل تطور . وما إلى ذلك ..ثقافتها، ونظرها إلى الحیاة، وشؤونها االجتماعیة العامة
  .1"یتردد صداه في أداة التعبیریحدث في ناحیة من هذه النواحي 

اللغة الفرنسیة لغة العلم واألدب والثقافة، لما تمتاز به من خصوصیات وٕاذا كانت       
خاصة في جانب مرونتها في استیعاب المصطلحات، والكلمات المستحدثة             وبلغویة، 

(les néologismes) 2وني في العالمملیون فرانكف 200لغة لما یقارب أیضا ، وكونها، 
فإنها تمثل ثقافة هؤالء جمیعا، باختالف أجناسهم ومواطنهم وعاداتهم وثقافاتهم 

ُیكسب تعلیمها رصیدا معرفیا في شتى العلوم قد  األمر الذيصاتهم وصنائعهم؛ وتخصّ 
خاصة في ظل وبمها مختلف المسائل العلمیة، والفنیة، واألدبیة، متعلّ ویستوعب والثقافات، 
ب في تشكیل صورة كة التعریب، لما تشهده من عدم استقرار اصطالحي، سبّ ركود حر 

بة؛ حینما یلجا متعلم اللغة العربیة، لفهم داللتها، إلى استعانته ضبابیة بشأن األلفاظ المعرّ 
  .بالمصطلح األجنبي

في أهداف المدرسة الجزائریة التي یبینها القانون التوجیهي أیضا ویتضح ذلك       
التعلیم بضمان  المدرسة في مجال تقوم: "02من الفصل  04في المادة  3الوطنیة للتربیة

تعلیم ذي نوعیة، یكفل التفتح الكامل والمنسجم والمتوازن لشخصیة التالمیذ بتمكینهم 
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       من اكتساب مستوى ثقافي عام وكذا معارف نظریة وتطبیقیة كافیة قصد االندماج 
سین باختالف ال یتحقق إال بتضافر جهود جمیع المدرّ وهو هدف . "في مجتمع المعرفة

  .اختصاصاتهم

  :التداخل االجتماعي والثقافي – 2     

صارعت اللغة العربیة، منذ القدم، لغات االحتالل، في مشرق الوطن العربي       
العربیة، اللغة رسمیة بإیقاف التعلیم بال هتعلیماتاالحتالل صدر حینما أ وبخاصةمغربه؛ و 
على ألسنة حالها  وضعف اللغة العربیة تتدهور فالمدارس القرآنیة، عدد قلیص وت

قسم انو في المغرب العربي على سبیل المثال، شدید صراع لغوي نشأ عن ذلك ف ،أصحابها
        إلى ثقافة فرنسیة،  أصحابه ، یمیليفرانكفونتیار  :تیارین متعاكسینالمجتمع إلى 

  . 1ى ثقافة عربیةإل میل أصحابهی بتیار معرّ و 

دخول مفسحا المجال لمظاهر الصراع حینما ینقسم أفراد المجتمع الواحد، أشد وهو       
 یانالوطنیة، ونس ةهویعن ال تراجعالتي نجم عنها  "الهیمنة اللغویة وأالعولمة "مي بـما سُ 

منتج ل صبحوا یقبلون كأصحابها الذین أ تقزمت فاعلیة اللغة العربیة في نفوسفتاریخ، ال
 لم ُیعد ینظر إلى اللغة الفرنسیة في الجزائرو  .2وطنيمنتج  كل، في مقابل رفضهم ليغرب
فرضت نفسها داخل النسیج االجتماعي، ونالت بذلك وٕانما ، احتالل، على أنها لغة مثال

  .3العربیةعلى حساب اللغة الصدارة، 

    لتربیة الوطنیة، في مادته المادة الصریحة من القانون التوجیهي لوعلى الرغم من       
تعزیز هویتهم بما : " 4التي تحدد هدف التعلیم األساسي بالنسبة للتالمیذ في 45الـ 

التشبع بقیم "و "یتماشى والقیم والتقالید االجتماعیة النابعة من التراث الثقافي المشترك
تقویة الوعي "وتحدیده لغایات التربیة في ، "المواطنة ومقتضیات الحیاة في المجتمع
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الفردي والجماعي بالهویة الوطنیة، باعتباره وثاق االنسجام االجتماعي وذلك بترقیة 
 أصحاب القرار، في قطاع یستنجد بعض ،1"مازیغیةواألالقیم المتصلة باإلسالم والعروبة 

غة ن بقصور اللیجتحجّ مالتعلیم، بتعلم المواد العلمیة، والتطبیقیة، والطبیة باللغة األجنبیة، 
            د لغزو ثقافي شرس، العربیة، وعجزها عن احتواء مفاهیم العلوم الحدیثة؛ مما قد یمهّ 

على اللغة العربیة، بل على ثقافة المجتمع، ووعیه، ومبادئه؛ فُیستعان بالكلمة الفرنسیة، 
  . للتعبیر عما عجز اللسان العربي عن اإلفصاح عنه

النخبة من المثقفین والساسة أنفسهم في استخدام ض بع یتعمد ،ذلكوباإلضافة إلى      
        االجتماعات والمنابر الرسمیة، مما غرس في اللغة الفرنسیة، في مقامات ال تلیق بها، 

              ،في نفوس أفراد المجتمع استنتاجاتهم بشأن أهمیة اللغة الفرنسیة وضرورتها الملحة
           اإلدارات الحكومیة في استخدام اللغة الفرنسیة في أیضا  كما یتعمد بعض المسؤولین

یطرح تساؤالت  األمر الذي؛ باللغة بجهل زبائنهم تهممعرف على الرغم من ،مع زبائنهم
تجاه زبائنهم، أو تعزیز  مسؤولیاتهمفي نوایا هؤالء المسؤولین، في تهربهم من  وشكوك

  .الء الزبائن البسطاءمكانتهم االجتماعیة، ببناء تصورات في ذهنیة هؤ 

دورا مهما في تعزیز مكانة اللغة  االجتماعي واالقتصادي نلعامالا وقد یلعب     
                 أفراد الجالیة الجزائریة في فرنسا، به سهم الفرنسیة على حساب اللغة العربیة؛ لما ت

لهجرة لالجزائري، من الشباب معتبرة شریحة ، أمام تلهف في تعزیز مكانة اللغة الفرنسیة
 ن، من تصوراتو ن الجزائریو هؤالء المهاجر  یصنعهإلى فرنسا، لما  بخاصةإلى أوروبا، و 

مفتاحا للدخول            اعتبارها و ، تدفعهم إلى تثمین اللغة الفرنسیة، في ذهنیة هؤالء الشباب
  . إلى أوروبا، ومن ثم حال لمشاكلهم االجتماعیة واالقتصادیة

  

  

  

                                                             
  .60، ص 2008، 2، المادة 1: ، الفصللوطنیةالقانون التوجیهي للتربیة ا 1



 
 

  :تعلیم اللغة العربیةمشاكل  ولحل - ثالثا     

والسلبیات، اإلیجابیات للخروج من مأزق التأیید والمعارضة، والخوض في مسألة       
ن وجب البحث عن حلول ناجعة، من أجل الظفر بتعلیم لغة أو لغات أجنبیة، تمكّ 
         . المتعلمین من االستمتاع بثمار الحضارة اإلنسانیة، وبشتى اللغات األجنبیة

اللغویة، وتعلیم  االزدواجیةوذلك عن طریق إعداد تصور عملي من أجل تجاوز اعتبارات 
  .اللغتین العربیة والفرنسیة في جو تعلیمي یخدمهما معا

  :التخطیط اللغوي -1      

تخطیط مكانة اللغة : أساسیة، وهيمبادئ السیاسة اللغویة على ثالثة تعتمد        
المجتمع، وتخطیط االكتساب في مجاالت التعلیم المدرسي و لة واستخدامها في الدو 

والتألیف والدین واإلعالم والعمل، وتخطیط المدونة من مفردات ومصطلحات ودالالت 
تطبیقات التخطیط اللغوي  (Moshe Nahir)موشي ناهیر وقد قدم  .1وتراكیب وأسالیب
  :2على النحو اآلتي

ما یشوبها م اللغة وهي تنقیة: (la purification linguistique) التنقیة اللغویة -أ      
الهویة  على المحافظةس مبدأ أسوة بعمل المجمع الفرنسي الذي كرّ  ودخیل، غرائبمن 

وبشكل عملي . اللغة الفرنسیة لسالمة الفرنسي، والمصطلحات المناسبة للشعب الوطنیة
المفردات  م بتحدیثوالجامعات، ثم قا المدارس على نتائجه بتطبیق قام المجمع

  . المعرفي التفجر بما یواكب اوتولیده والمصطلحات،

إحیائها للغة "مثلما قامت به إسرائیل، بـ :المهجورة أو المیتة اللغات إحیاء -ب      
 دریستكان ف بمختلف لغاتهم، الیهود شتات من أجل لم طویلة لقرون العبریة المهجورة

                                                             
، مجلة مجمع اللغة "السیاسة اللغویة في التعلیم خبرات معاصرة ورؤیة مستقبلیة"محمود فهمي حجازي، : ینظر 1

  .212 -211ص ، 2009 ،117العربیة بالقاهرة، العدد 
 ،مرجع سابق، "العربیة للناطقین بغیرها دور التخطیط اللغوي في رسم سیاسة تعلیم اللغة"فواز عبد الحق الزبون،   2

  .258 -256ص 



 
 

استعمالها، لیتم تقییسها                           أن شاع إلى نفسها بالعبریة العبریةاللغة 
(la standardisation)  وتأطیرها(la codification)  وتحدیثها(la modernisation).  

          مثلما قام به األتراك : (la réforme linguistique) اللغوي اإلصالح -ت      
 كمال عربیة، فأصدر مصطفى بحروف تبتك التركیة التي كانت من إصالحات في لغتهم

اللغة  بتنقیة" لغوي مجلس قامإذ الالتینیة،  إلى حروفها تغییرب قرارا م1927عام   أتاتورك
وتولید  المعاجم، تألیف خالل من وذلك والفارسیة، العربیة اللغة من التركیة جزئیاً 

والمدارس،  اإلعالم، وزارة بین بالتعاون وذلك المصطلحات وبناء المفردات، وتطویرها،
  ".والجامعات التركیة

 شرق في زنجبار في حصل كما  (la standardisation):اللغوي التقییس -ث      
اللهجات  من العدید عامة الختیار لغة التعلیم من بین لغویة جمعیة نشئتأ إفریقیة، حینما

نفوس  في ومقبولة شائعة، لهجة وطنیة، كونها لغة السواحلیة اللغة المنتشرة؛ فاختیرت
  .إفریقیة شرق السواحیلیة القواعد وتأطیر المعاجم تألیف وتم .مستعملیها

 عن طریق تنسیق:  (la modernisation lexicale)وتطویرها  المفردات تحدیث -ج      
  .وتوحیدها وتعمیمها المحدثة، المصطلحات

            الباحثون مدتیع تخطیط لغوي، یسهم في بناء منهاج اللغة، نجازإمن أجل و       
  : ما یأتي في مقدمتهاعلى جملة من التحالیل العلمیة 

ظهر هذا المفهوم في الستینیات من القرن العشرین مقاربة : تحلیل االحتیاجات -1      
وممیزة  مهمةوهو أحد االفتراضات المطروحة في بناء المنهاج التعلیمي، ومرحلة . عملیة

قدم جاك ریتشاردز نموذجا عن طرق إجراءات  وقد. 1تربویة أیضافي تخطیط البرامج ال
  :تحلیل احتیاجات الطالب الجامعي، على سبیل المثال، وذلك من خالل المصادر اآلتیة

                                                             
1 Needs analysis as a distinct and nessassary phase in planning educational programs emerged 

in the 1960s  as part of the systems approach to curriculum development and was part of the 
prevalent philosophy of educational accountability. Stufflebeam,et al. 1985. In Richards, J., op. 
cit., p. 51.  



 
 

.                                                              عینات من كتابة الطالب -أ
                                                              .   بیانات االختبار ألداء الطالب -ب
.                                                تقاریر المدرسین حول المشاكل النموذجیة التي یواجهها الطلبة -ت
                 .                                                                     آراء الخبراء -ث
.                                                 معلومات الطلبة من خالل إجراء مقابالت واستبیانات -ج
.                                                             بها من أدبیات یتصلالمسوحات أو ما  -ح
.                                                 األخرىنماذج من البرامج الكتابیة من المؤسسات  -خ
  .1نماذج من التمارین الكتابیة المقدمة في السنة الجامعیة األولى - د

باعتبار أن وظیفة منهاج اللغة هي بناء مختلف العالقات : تحلیل الوضعیة -2      
بالجانب االجتماعي  صلةالمتبین ما یُهم المادة بشكل خاص، والعوامل األخرى المتبادلة 

والسیاسي والجانب الفلسفي للمواد وأنظمة القیم التعلیمیة والنظریات والتطبیقات في تصمیم 
هم المناهج وحكمة المعلم وخبراته والمحفزات المقدمة للمتعلم، ُیعد تحلیل الوضعیة من أ

ة على سبیل المناهج؛ فبالنسبة لمنهاج اللغة األجنبی التحالیل التي یقوم بها مخططو
المثال، فإنه من الضروري فهم كیفیة بناء عالقات بین مختلف المؤثرات، من أجل 

  .2توضیح كل من عملیتي التخطیط والتنفیذ

  :اللغویةالمشاكل حلول  -2      

وغیرها من المشاكل  لحلول مشاكل التداخل اللغوي بین اللغتین العربیة والفرنسیة      
المقام األول، على البحث ، یمكن االعتماد في ا اللغة العربیةاللغویة التي تعاني منه

مختلف التداخالت اللغویة في ظل ضرورة االستفادة  لتجاوزأهم خطوة  دعالذي یُ  اللغوي
هو السبیل إلى المشاركة في حضارة هذا العصر، "فـ ؛من منتجات الحضارة العالمیة

       شّكل ثقافة األمة العلمیة ویرمزغناء المعرفة البشریة، كما أّنه یإواإلسهام في 
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        إلى نشاطها الفكري والذي ال یقوم التقّدم والرقي دونه، بل هو سبیلنا إلى المشاركة 
   .1"غناء العلوم، واالنتقال من المستهلك إلى المنتج الفاعلإفي 

عنى التي تُ  مختلف النظریات اللغویة الحدیثة وتتمثل أفق البحث اللغوي في استغالل      
             والداللیة، واألسلوبیة ،والتركیبیة ،والمعجمیة ،االهتمام بجمیع جوانب اللغة الصوتیةب

مجابهة ل المتعلم ملكات اللغویة، وٕاعدادالفي إعداد المقررات التعلیمیة، من أجل صقل 
عنى بتحلیل تُ  ومن أهم البحوث اللغویة التي. االزدواج اللغويالناجمة عن  ةسلبیالر اثاآل

    : ما یأتي احتیاجات المتعلمین

  : التحلیل التقابلي -أ     

لغة األصلیة واللغة المستهدفة، في الحقل التعلیمي، من الوقوف الن المقارنة بین مكّ تُ       
 على مختلف الصعوبات التعلیمیة، وتصمیم االختبارات المالئمة الحتیاجات المتعلم، 

، واكتشاف نفسهاالمتعددة، ومعرفة مشكالت اللغة المستهدفة  وحل المشكالت اللغویة
          الصعوبات اللفظیة والمشكالت الداللیة، وفهم ثقافة اللغة األجنبیة، ومن ثم استثمارها 
في الحقل التربوي، بتقویم المواد الدراسیة، والتعرف على مدى نجاعتها، وتقویم عرض 

  .2نظم اللغة في الكتب المقررة

وباإلضافة إلى نجاعة التحلیل التقابلي في تطویر المواد التعلیمیة في تعلیم اللغة       
، عن طریق توعیتهم بمسألة قد یكون نافعا أیضا في تعلیم اللغة ألبنائهافإنه األجنبیة، 

مكن الثنائیة اللغویة أو االزدواج اللغوي، وما تتضمنه من اختالفات ومتشابهات لغویة، یُ 
فقد ثبت عملیا  في صقل كفاءات المتعلمین، والتحذیر من الوقوع في األخطاء؛ استغاللها

 .3العربیة تتضح حین تعرض على الدرس التقابلياللغة أن الكثیر من الظواهر اللغویة في 

                                                             
 .119صمرجع سابق، ، اللغة العربیة بین الواقع والعولمةصالح بلعید،  1
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        من ال یعرف لغات أجنبیة، : "حینما قال Goethe)(غوتیه  وهذا تفسیر لما أشار إلیه
   .1"لغتهفهو ال یعرف شیئا عن 

  : تحلیل األخطاء - ب     

الكشف  یخصضافة إلى أهمیة منهج تحلیل األخطاء في جانبه النظري، فیما باإل      
      التي تشترك فیها جمیع اللغات،  (les universaux)" الكلیات اللغویة"عن الكثیر من 

خطاء أهمیة بالغة والذي یشاركه فیها، من حیث المبدأ، المدخل التقابلي، فإن لتحلیل األ
 تغییر طریقة تدریسه أو تطویع مادته علىفي الجانب العملي، وذلك في مساعدة المدرس 

یسهم في تخطیط المقررات الدراسیة وتقدیم أنه  واألهم من ذلك. تعدیل محیط عملهأو 
    . 2تدریب المعلمینكذا و  الوصفات العالجیة

لمنهج تحلیل  مهمینإجراءین  ا السیاق،، في هذوقد حدد الدكتور عبده الراجحي      
  :3وهما ،التعلیمیة هافي مستوى مقرراتاألخطاء، لبناء مناهج اللغة العربیة، 

وتعني وجوب تحلیل أخطاء المتعلم في التعبیر الحر والمقال : النماذج الحرة -  1       
ء، وذلك الحر، دون استبعاد تصمیم نماذج الستخالص األخطا الشفهيوالقصص والحوار 

  .فال یمكن االعتماد على التدریبات اآللیة داخل قاعة الدرس ؛ألن اللغة اتصال

ویكون باختیار جماعات متجانسة في العمر والمستوى : االختیار المتجانس - 2      
حتى تتم دراسة أخطاء تلك الجماعات  ؛ولیس لجماعات غیر متجانسة ،والمعرفة اللغویة

  ". الشیوع"صفة المتجانسة التي تتمیز ب

  

                                                             
 Petit, J. Le don de langue, p. 14. In Roessler, Aries, Bilingue à dix ans! Playdoyer pour :ینظر 1

l'apprentissage précoce, L'Age d'Homme, Suisse, 2006, p. 40.  
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لخص الدكتور محمد صاري حلول مشاكل النحو العربي،  :حلول مشاكل النحو -أ      
  : 1في العنصرین اآلتیین

  :التمییز بین النحو العلمي والنحو التربوي -1      

 مادة تدریس تدهور في خطیر التعلیمي سبب والنحو العلمي بین النحو الخلطإن       
یفرق إذ  ،مناهجها مما ینعكس سلبا على بناء عامة، اللغة یستدر  في بل النحو،

اللغوي  األداء وراء الكامنة للبنیة كامل تحدید إلى یهدف األول بأن" تشومسكي بینهما
ولكنها  رأیه، في منظمة، فقواعده المتكلم، عند اللغویة المقدرة تفسیر أي الفرد، عند

  :أهمها سمات نظره في فله ويالترب النحو وأما .والصعوبة التجرید بالغة

 الرؤیة من نفسه الوقت في اإلفادة مع السطحیة للبنیة مباشرًا عرضاً  یقدم - أ
  .التحویلیة

  .الصفي االستخدام یناسب كي التفصیلیة المعلومات من كبیرًا قدرًا یحذف - ب
 لمعاییر طبقاً  المفصل، العلمي النحو من مختارة مادة من یتكون خاص نمط هو -ت
  ". العملیة والفائدة الوضوح توخىت

  : تنظیم المحتوى النحوي -2      

وزع في وحدات تعلیمیة أو دروس وفق ، تُ وكیفاً  بعد اختیار محتویات النحو كماً       
م كمتتالیات خاضعة لتسلسل منطقي تنظیم منهجي یخدم األهداف العامة واإلجرائیة؛ فتنظّ 

 المعقد، إلى البسیط ومن المجهول، إلى المعلوم نوم الخاص، إلى العام من"أو تربوي، 
فیرتبط  ؛من أجل عرض المادة النحویة تدریجیا وبسالسة" ...الصعب إلى السهل ومن

  . الدرس الجدید بالدرس الذي قبله والدرس الذي بعده، فتحصل المكتسبات وتدعم وتثبت

  

                                                             
                  ،، مرجع سابق"ویة لبناء مناهج النحو لغیر الناطقین بالعربیةاألسس العلمیة واللغ"محمد صاري،   1

  .42، 38، 34 - 33ص 



 
 

              المعرب یدرس كأن"للغویة؛ بین األبنیة ا استغالل ثنائیة التشابه والتقابلویمكن       
                الناقصة واألفعال الفاعل، نائب أو المبتدأ مقابل في والفاعل المبني مقابل في
 الفعلیة، الجملة مقابل في االسمیة والجملة بالفعل، المشبهة الحروف مقابل في

 اإلضمار، مقابل في واإلظهار الحذف، مقابل في والذكر النفي، مقابل في واإلثبات
 اإلنشاء، مقابل في والخبر الوصل، مقابل في والفصل التأخیر، مقابل في والتقدیم
فیساعد المتعلم  ،" ... التعریف مقابل في والتنكیر اإلطالق، مقابل في )القصر( والتقیید

اه على تخزین األبنیة المختلفة واسترجاعها، لما یكتسبه من ترابط بنیوي وداللي في مستو 
  .الذهني

 عامال وظیفیة، دوریة الوظیفي، أي بطریقة وفق التدرجوُیعد تقدیم المحتوى النحوي       
       النحویة للتراكیب من اكتساب مثلما یقوم به الطفل الطبیعي، اللغوي لالكتساب امساعد

 نحویة أبواب إلى تنتمي وأجزاء عناصر یومیاً  فیكتسب" بطریقة دوریة، بیئته في
  ". فةمختل

  : حلول المشكل المعجمي -ب      

  ال یحتاج المتعلم إلى كل ": یقول الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح في هذا المقام
ما هو ثابت في اللغة للتعبیر عن أغراضه، بل تكفیه األلفاظ التي تدل على المفاهیم 

              حیاة العصریة، العادیة وبعض المفاهیم العلمیة والفنیة أو الحضاریة مما تقتضیه ال
أما اللغة التقنیة التي سیحتاج إلیها بعد اختیاره لمهنة معینة ثم الثروة اللغویة الواسعة، 
فهذا سیكون من مكتسباته الشخصیة، یتحصل علیها على ممر األیام في مسیرته 

   1".الثقافیة وفي تلقیه لشتى الدروس غیر دروس  اللغة
، یشكل البحث المعجمي دعامة أساسیة لحل المشاكل المعجمیة ومن هذا المنطلق      

في ظل وفود المفردات األجنبیة إلیها، دون ضابط     وبخاصةالتي تشهدها اللغة العربیة، 
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میزات أساسیة الختیار المحتوى المعجمي  أربعیمیز الدكتور عبده الراجحي و . أو رادع
  : 1وهي

          خاصة إذا وبعلى تعلم اللغة؛  مات الشائعة فعالً یساعد اختیار الكل: الشیوع –1      
أخذ في الحسبان اختالف أخذ العینة المعجمیة، وفق نمط تعلم اللغة؛ إما لتعلیمها  ما

ألبنائها أو تعلیمها لغة أجنبیة، حیث ُیشرع في التحلیل الكمي للمفردات إما على أساس 
 –افتح  –یفتح  –فتح " ي حد ذاتها مثل د حینها كل صیغة وحدًة فعفتُ " صیغة الكلمة"

تنتظم تلك الصیغ ف" الوحدة"، وٕاما على أساس جعل المدخل المعجمي هو ..."افتتح 
  .؛ وعندها ُیتفق على الكلمات التي ُتستخدم في المقرر الدراسي"فتح"جمیعها تحت الكلمة 

ت؛ فالكلمات ویقصد به قابلیة استعمال الكلمة في مختلف المجاال: التوزیع -2     
القابلة لالستعمال أنفع في تعلیم اللغة، حیث یستطیع المتعلم توزیعها في مختلف 

                                              .استخدامات اللغة

  .وتعني اختیار الكلمات التي یسهل تذكرها: قابلیة االستدعاء -3      

  . تكییف الكلمات مع خصائص المتعلموذلك ب: القابلیة للتعلیم والتعلم -4      

المعاجم  ظهوروقد اعتُني قدیما بالجانب المعجمي للغة العربیة، مما نجم عنه       
معجم العین للخلیل، ومعجم الصحاح " :األولى المختصة باأللفاظ والمعاني، مثل

صص للجوهري، ومقاییس اللغة للفیروزآبادي، وأساس البالغة لإلمام الزمخشري، والمخ
مع قصورها في تدوین جمیع كالم ، "البن سیده، ولسان العرب البن منظور وغیرها

تستوعب العدید  المعاجم التيالعربیة بحاجة ماسة إلى المزید من اللغة تزال ما و . العرب
مما ورد في لغة العرب وكتبها من مفردات عامة ومتخصصة، ومن فصیح وغیر فصیح، 

... ب األدب، والتاریخ، والفلسفة، والفقه ودواوین الشعروما حوته كت ،ومن مولد ومعرب
  .2والتفكیر مما یكفل للغة العربیة مواكبتها للتطور الحضاري، وتسهم في اإلبداع

                                                             
  .69 – 68، ص مرجع سابق، علم اللغة التطبیقي وتعلیم العربیةعبده الراجحي،  1
 . 64-63ص ، مرجع سابق عبد الناصر بوعلي، :ینظر 2



 
 

  : حلول المشكل االصطالحي –ت      

تطرح قضیة استیعابها  إضافة إلى الجانب المفرداتي للغة العربیة عموما،      
 حقیقیا، بخالف ما قامت به اللغتان الیابانیة والصینیة مثال للمصطلحات العلمیة مشكال

جمیع مصطلحات الحضارة المعاصرة، وما قامت به أیضا كل من تركیا ل همافي استیعاب
والدانمرك واسبانیا، مع أن تاریخ اللغة العربیة في مجال الترجمة قد أثبت مدى قدرة 

من خالل عملیات االشتقاق، والنحت، استیعاب اللغة العربیة لمعاني الحضارة، وذلك 
           التي استخدمت في ترجمة المصطلحات والمفاهیم العلمیة، و  ،والتعریب، والمجاز

: ومن بین تلك المؤلفات .مثل الفلسفة والسفسطة والكیمیاء والفیزیاء والجبر والجغرافیا
في  المعرب األعجمي"و للجرجاني،" التعریفات"للخوارزمي، وكتاب " مفاتیح العلوم"كتاب 

  1...للخفاجي" شفاء الغلیل فیما في كالم العرب من الدخیل"للجوالقي، وكتاب " لغة العرب

یتعین تهیئة ف، عربیةفي حالة التدریس باللغة األجنبیة إلى جانب اللغة الأما      
وعلى واضعي المناهج استخدامها  .المقابالت الصحیحة للمصطلحات الحضاریة الجدیدة

       في مقرراتهم، وعلى المدرسین تداولها في موادهم الدراسیة؛ حتى تنقل إلى تالمیذهم 
  . 2في سیاقات مالئمة، فتستوعب اللغة العربیة بذلك تلك المستجدات الحضاریة الجدیدة

بقضیة االهتمام إلى المجامع اللغویة مع مطلع القرن العشرین  وهذا ما دفع      
                      1955تمر العالمي العربي الثاني الذي عقد في القاهرة سنة فدعا المؤ  ؛المصطلح

إلى توحید الترجمة العربیة لنحو عشرة آالف مصطلح في مختلف التخّصصات منها الفلك 
توجت تلك و  .واالقتصادیة ،والریاضیات والطب وعلم النبات والكیمیاء والعلوم االجتماعیة

  .3التعریب في شتى األقطار العربیة المجهودات بظهور سیاسة
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  :النفسیة والتربویةالمشاكل حلول  -3     

                 ،أیضا أن یعنوا بالجانب النفسي والتربوي نبغي لواضعي مناهج اللغة العربیةی      
والثنائیة  وياللغ االزدواجفي أثناء وضعهم للمناهج، وذلك بعدم التغاضي عن مشكل 

فمن نفسه؛  على مستوى المتعلمنفسیة وتربویة ا من تداعیات ما ینجم عنه، وماللغویة
. ، عن طریق تحفیزهم وتشجیعهمنمتعلمیالالواجب ترسیخ حب اللغة العربیة في نفوس 

وتقع مسؤولیة ذلك على عاتق جمیع المسؤولین في النظام التربوي، بتثمین أهداف تعلیم 
  .شتى مجاالت الحیاة، دون إهمال اللغات األجنبیةاللغة العربیة، وٕاعطائها األولویة في 

    :المعلمحلول مشاكل  -أ      

الكفاءة اللغویة والخبرة المهنیة في التعلیم، : بجملة من العوامل وهي ختص المعلمی      
وأسلوب التدریس  والمحفزاتوالتدریب والمؤهالت والروح المعنویة  والمهارات والتخصص
ومن أجل إعداد برنامج للغة، من الضروري انتقاء المعلمین . والمعتقدات والمبادئ

المعتمدین في إعداد البرنامج، وأولئك الذین ُیعتمد علیهم في ضمان تحقیق غایات تلك 
  .   1البرامج

تلعب شخصیة المدرس من الناحیة السلوكیة أو العلمیة، دورا كبیرا في نفوس و       
  ُتكسب قدرة المدرس و . ي أفعاله وربما في لغته أیضاالتالمیذ؛ فهم یحاكونه ویقلدونه ف

            ، تهشعورا بتمكن أستاذهم، ومن ثم إعجابهم بطالق على تقدیم المعلومات واألفكار التالمیذَ 
حصیلتهم من مفرداتها  غناءإ مما یشجعهم على االهتمام باللغة، وتنمیة قدراتهم فیها، و 

ال بالتالمیذ إلى الوعي العمیق باللسان الذي یجعلهم وتقع مسؤولیة اإلیص. 2وتراكیبها
            فة بتأهیل المعلمین، جیدة وكاملة على عاتق المعاهد الجامعیة المكلّ  بصفةمتحدثین 

  . 3وهذا بفضل اللسانیات العامة وما تقدمه للمعلمین
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 وتأهیلهم اتاللغ مدرسي إعدادإن أولى األولویات في إصالح مناهج تعلیم اللغة،       
 یحملون"، من ذوي االختصاص الذین همختیار المشرفین على تأهیلانطالقا من ا بجدیة
    ذاتها بحاجةفي حد والتعلیمیة  ."اللغة وتعلیم التطبیقیة اللسانیات في جامعیة شهادة

الذي یمتاز " الباحث المعلم مصطلح بعضهم علیه أطلق المعلمین، من جدید نموذج" إلى
 لكل ینقاد ال بحیث وتعلُّمها اللغة تعلیم ألسس المتكامل النظري الفهم": مهابصفات أه

 على  بناء باستمرار أسالیبه في ویطور ویعدل یبادر وٕاغراء؛ جاذبیة من الجدید في ما
             في ظل التطور الحاصل  خاصةوب؛ 1"التطبیق إلیه یفضي وما تنظیر من یستجد ما

تربویة، وتبني المنظومة التربویة الجزائریة للمقاربة التواصلیة ال اإلصالحاتفي مستوى 
والمقاربة بالكفاءات والعدید من البیداغوجیات الحدیثة التي تستدعي التفحص الجدي، 

  . والتحلیل الفعلي

 ءمعلم ودعمه المادي والمعنوي في زیادة عطائه، ومن ثم إعطاالویسهم تشجیع      
م المعلم، زّ ما قُ  إذاخالف  ىون بأسوته، علبه ویتأسّ  المتعلمون ، فیقتادلمهنتهصورة حسنة 
بوضعه ثر الطلبة أتوخبرات، فیما یحمله من شهادات وكفاءات، ومؤهالت على الرغم م

 األمر الذي              ، بین مختلف المهن والوظائف،االقتصادیة البسیطة یجرون مقارناتهموهم 
أیضا یرتبط  لتخطیط اللغويأن ا؛ خصوصا مدرسيال همتسربقد یسبب زیادة في حدة 

  :2التي تتلخص في النقاط اآلتیة، و نظرته االقتصادیةب

بها  العاطفي التعلق إلى ویقود المعنويباللغة یقوي االرتباط  المادي االرتباط أن" - 
  .لها والوالء

   . المادي القومي والدخل الثروة مصادر من مصدرًا اللغة تعد - 
 یعود اللغویة السیاسة والفائدة عند التخطیط لرسم الكلفة تحلیل نظریة تطبیق أن - 

   ".الكثیر، ربح التخاذ العربیة لغة تواصل عالمي والنفع بالفائدة
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  : حلول مشاكل المتعلمین -ب      

من  -في شتى المستویات التعلیمیة ،من تالمیذ وطلبة -االهتمام بالمتعلمین  إن      
وتوفیر كل السبل المادیة  ،وذلك بتشجیع تدریسهم ؛حقیق تعلیم حقیقيأیسر السبل نحو ت

في شتى مجاالت العلوم والفنون، وذلك تحفیزهم على العلم والتعلم، من أجل والمعنویة، 
  .  المادي هاحاملو  ها المفاهیميالتي هي عماد اللغة العربیةعلوم خاصة في وب

ن تختار الموضوعات والمقررات التي ، على المناهج الدراسیة أذلكومن أجل       
ومستویاتهم العقلیة والثقافیة، وحاجاتهم الفعلیة، وظروفهم  المتعلمین،تتناسب مع أذواق 

فترض أن تكون بذلك لغة المناهج الدراسیة قریبة من لغة ویُ . موضوعیة بصفةوطموحاتهم 
ة على احتواء جمیع فتكون لغة فاعلة تمتاز بالمرونة، والحیویة، والقدر  ؛العصر وروحه

مفاهیم الحیاة ومستجداتها؛ فیقتنع الناشئة بأهمیتها ویعتز باالنتساب إلیها، فیقوى ارتباطه 
وباإلضافة إلى أهمیة طریقة التدریس، ینجذب الناشئة أیضا، . نمي مهاراته فیهابها، ویُ 

لعقلیة والمتصلة نحو المواد والموضوعات المتنوعة والمفیدة المالئمة لمستویاتهم الزمنیة وا
  . 1بحیاتهم الواقعیة

   :حلول مشكلة ممارسة اللغة العربیة -ت      

التي تدفع  من العوامل النفسیة واالجتماعیة اللغویة الفعلیة جملة تقتضي الممارسة      
.                 بالناشئة إلى استخدامها للتعبیر عن مشاعرهم وأحاسیسهم، وما یختلج نفوسهم

ألولویات في هذا الباب، تعزیز قیمة اللغة العربیة، كما تقوم به الدول المتطورة وأولى ا
التي تعتز بلغاتها، وال تقبل بدیال عن ممارستها، بدءا من ساستها وحكامها، والى من 

  . یتأسون بهم، وُیحكمون برأیهم

على تلك  یمكن االسترشاد في هذا المقام، بمقترحات الدكتور صالح بلعید للقضاءو       
  :2التي عرضها في النقاط اآلتیة المشاكل
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.                                                    اإلقرار بمكسب اللغة الفرنسیة ووجوب االستفادة منها – 1
اإلقرار بإصالح أسالیب وطرائق تعلیم اللغة العربیة وذلك من خالل تخطیط لغوي  – 2

.                                                      ات األجنبیةدون إهمال تعلیم وتعلم اللغ
إتباع منهج اللغات الحیة في النمو اللغوي واإلنتاج المعرفي وذلك باستخدام تقنیات  – 3

االستبیان أو دراسات الجدوى لمعرفة مشكالت اللغة العربیة في الجامعة الجزائریة وفي 
                                                              .             المعاهد العلیا

            عدم االستنجاد بالقرار السیاسي لجعل اللغة العربیة لغة علمیة وٕانما یكمن الحل  – 4
في التخطیط العلمي واألكادیمي الذي یعتمد على التدرج في البرامج والحلول النوعیة 

                                                                         .                للمشكالت
أنه ال یمكن اللحاق بركب بم من اللغة العربیة ویرى إزالة الحاجز النفسي الذي یقزّ  –5

اللغات األجنبیة، وذلك بإقناع الناس بأن اللغة العربیة هي الوسیلة الحاسمة لغرس 
.                                              ري وقاعدة لمداركه العقلیةاالنتماء االجتماعي والحضا

.                       االستفادة من اللغة الفرنسیة وسائر اللغات األجنبیة كنافذة للعلم – 6
تقنیات عصریة تتماشى مع العولمة والتعلیم الجدید من أجل و وجوب إعداد وسائل  – 7

                                                                   .    عصرنة الجامعة
.                                                                                   التخطیط اللغوي ضمن سیاسة وطنیة لتعمیم استخدام اللغة العربیة في الجامعة – 8
یة واألردن والسودان في مجال ترقیة اللغة العربیة االستفادة من تجارب كل من سور  –9

.                                                             وذلك بتكییفها في جامعاتنا
.              تكوین هیئة تدریس في العلوم تشترط إتقان لغة أجنبیة واحدة على األقل –10
وحین في الدول الغربیة على ترجمة أطروحاتهم     إجبار طالب الدراسات العلیا الممن – 11

  .  أو تقدیم ملخص عنها بالعربیة
تجنید طاقات كبیرة إلقامة مؤسسات للترجمة بكل أنواعها وذلك لإلفادة من أمهات  –12

.                                                                          الكتب العلمیة القیمة
  .                            بیق الجانب النظري واالهتمام بالتقنیات المعاصرة باللغة العربیةتط –13
 .االهتمام بمدرس اللغة العربیة بتشجیعه وتحسین مستواه اللغوي والعلمي –14



 
 

 :االجتماعیة والثقافیةالمشاكل حلول  –4      

لذي تتخبط فیه العدید من الدول ا االجتماعي والثقافيالتغریب  لمشكللقضاء على       
وسلوكاتهم، یمكن االعتماد           العربیة، وما یحمله من آثار سلبیة في أذهان األفراد

  :على بابین مهمین، وهما

  : المثاقفةباب  - أ      

قوة أهم وما تمثله اآلن من كونها  الثقافة المصدر األساس لدراسة المجتمع،باعتبار       
أنه ال وجود بالقول  في موازین القوى العالمیة، من المنطقالمتحكمة تراتیجیة االس ةصناعل

ففي ظل العولمة ؛ 1لتنمیة ذاتیة بعیدا عن أنماط المجتمع وأسالیب الحیاة الخاصة به
یتجسد وفق مبدئي أمرا ضروریا، " المثاقفة"الثقافیة المفروضة على الشعوب العربیة، باتت 

      باللغة العربیة دون غیرها، ،والحضارة اإلنسانیتین صنع الثقافةفي  المساواة والمشاركة

علمي والصناعي، من خالل اإلنتاج العلمي ذلك أن الهویة ال تستقر إال في ظل الثبات ال
دون إهمال منطق المثاقفة الذي تفرضه حتمیات وهذا ال ریب، . 2المتمّیز والتكافؤ الثقافي

فته، مع احترام الخصوصیة والمحلیة في شعور اإلنسان التواصل مع اآلخر، وتقّبل ثقا
بثقافته، وانتمائه ألمته، مما یستوجب أوال تعلُّمه للغته وٕاتقانها قبل تعلم باقي اللغات 

   .3األخرى

وعلى هذا األساس، فالمشكل الجوهري مشكل ذهني، تنقصه فقط العزیمة الجادة،       
غة ولمن ینتسبون إلیها، والشعور بالعروبة واالنتماء والتقید بالمبادئ والقیم، واإلخالص لل

ولن یتحقق ذلك بمعزل             . القومي، ونبذ الخالف والشقاق، والدعوة إلى التوحید والتكاثف
عن التحرر الفكري، والتشبث بالقیم وبآلیات التطور التي تعتز بها الدول المتطورة          

لشعوبها، ولموروثها الثقافي والحضاري الذي ال یمكن التعبیر دة في احترامها للغاتها الموحّ 
  .    عنه بوجه أكمل من إطار اللغة التي ُرسم بها
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             وخیر دلیل على ذلك، ما ُیالحظ من بوادر تبعث على التفاؤل واألمل،        
       والمرئیةل المقروءة والمسموعة والتي تتجسد في حركات التبادل الفكري، بشتى الوسائ

خصوص في مواقع التواصل ، وبال)االنترنت(من أهمها فضاء الشبكة العنكبوتیة التي 
التي تعمل على تقریب الشعوب والثقافات، ویسهم فیها الحماس الشبابي  االجتماعي

على الرغم بالتعبیر الحر عن االنشغاالت والتطلعات، وتبرز فیه اللغة العربیة شامخة، 
ن أغالط أو تجاوزات، إال أنها مبعث للفخر واالعتزاز، ومبعث للتأسي ما یشوبها مم

  . واالقتداء

  : المؤسسات الثقافیة واإلعالمیة باب -ب      

متطلبات العولمة،  ت، إذا ما استوعباللغویةال سیما  حل تبعات العولمة عامة یمكن      
افیة، وتموین القنوات وما تحتاجه من إبداع وتفعیل في المؤسسات اإلنتاجیة والثق

اإلعالمیة النشیطة والصناعیة والدائمة، وذلك من خالل التوعیة اللغویة بین أبناء األمة 
       .1باعتبارها أداة تعبیر وتفكیر وهویة وٕانتاج

یفترض أن تقوم المؤسسات اإلعالمیة بترقیة اللغة العربیة وتقریب المصطلح و       
            العربیة في المجال اإلعالمي بطریقة عصریة للغة اوتقدیم الجدید، وتسّهل حركة 

مع الحفاظ على الثوابت األساس؛ وذلك من خالل إعداد الصحفیین إعدادًا لغویًا باستخدام 
                خاصة في الحوارات والمسلسالت، وب ،الفصحى في اإلعالم المرئي والمسموع

  .2عالمیة لمواجهة قضایا المصطلح األجنبيوحتى اإلعالنات، وتزویدهم بالمواد اإل

إن النهوض باللغة العربیة، وتفعیلها في المجتمع، عبر مختلف  وخالصة القول،     
الذي یكفل لها سالمتها من خطر وفود اللغات  سیاسات والوسائل هو السبیل األمثلال

ظها، صواتها وألفاالتي تتعدى أ و الثقافي، على مكوناتها األساساألجنبیة، وشراسة الغز 
   .       في مستوى ثقافته وفكره ووعیه وانتمائهلتمس أفراد المجتمع العربي 
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  الفصل الثالث
  

 

منهاج اللغة الفرنسیة للسنة الثالثة             
  ابتدائي وأثره في تعلیم اللغة العربیة

  
  

  المنهاج وأثره في تعلیم اللغة العربیة -أوال
                         ستبیاناال -ثانیا         

  
  
  
  

  



 
 

وبعد تناول أبرز مؤشرات أثر مناهج اللغة الفرنسیة في تعلیم اللغة العربیة،       
إیجاد بعض أو السلبي، في محاولة اإلیجابي وتصنیفها وفق وظیفتها في مسألة التأثیر 

ریخیة تعدد لغوي، تملیه كل المعطیات التا وجودالحلول لها، وسط واقع یفرض 
كان ال بد من تفحص العولمة؛  معطیاتوغیرها من  سیة واالقتصادیةواالجتماعیة والسیا

منهاج السنة الثالثة ابتدائي، وذلك عبر تصفح  نهاج للغة الفرنسیة،في أول م تلك اآلثار
یم درجة و اآلثار، بغیة تحلیلها، ومن ثم تقجمیع وثائقه التربویة، واستشفاف دالئل تلك 

              وفي األخیر، . والسلبياإلیجابي  المیذ للغة العربیة، من الجانبینتعلم التأثرها في 
ات ومؤشرا داللیا یتضح أثره في سلوككان االستبیان شاهدا فعلیا على تلك اآلثار، 

           .         للغة العربیة همالتالمیذ في أثناء تعلم

    :ة العربیةالمنهاج وأثره في تعلیم اللغ -أوال      

  : تقدیم المنهاج - 1      
تي یستخدمها یشمل منهاج اللغة الفرنسیة للسنة الثالثة ابتدائي جمیع الوثائق ال      

  :                                                                                هيالمعلم، و 

  :1وثیقة المنهاج –أ       

منهاج وصفة شاملة لمختلف غایات ومرامي وأهداف تعلیم اللغة وثیقة ال دعتُ       
الفرنسیة في المدرسة االبتدائیة، ومختلف الكفاءات اللغویة وغیر اللغویة، التي ُیراد تثبیتها 
عند تلمیذ السنة الثالثة، انطالقا من عرض ملمح الدخول، وملمح الخروج للتلمیذ، وتقدیم 

ب اختیارها المنهجي، وعرض السیر التربوي في المرحلة أسس المقاربة بالكفاءات، وأسبا
وتعرض وثیقة المنهاج أیضا مبادئ بیداغوجیا . االبتدائیة، بمبادئه النظریة، والمنهجیة

بالكفاءات السلوكیة المتوقعة في نهایة  یتصلاإلدماج ومختلف التطبیقات التعلیمیة، وما 
وفهم ) الحدیث( والتعبیر الشفهي ) االستماع( السنة الدراسیة، والمتمثلة في فهم المسموع 

  ).الكتابة( والتعبیر الكتابي ) القراءة( المكتوب 
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والوضعیات اإلدماجیة للكفاءات  نشطة،وتعرض أیضا األهداف التعلیمیة، واأل      
في جانب  تعلیم اللغةوتعرج إلى توضیح . الكتابيالمذكورة سابقا، وكذا المحتوى الشفهي و 

باإلضافة إلى تحدید  .المعجمي، والنحويوجانبها  ،كتابة حروفها، و وتيتدرجها الص
یم و وفي األخیر تعرج إلى التق. واضیعالحجم الساعي، والتوزیع الدراسي، والسندات، والم

لكفاءات نهایة السنة على مستوى الكفاءات، مع اقتراح جملة من المشاریع  التحصیلي
مناهج اللغة الفرنسیة للطور "من  39فحة إلى الص 6وهي من الصفحة  .التعلیمیة

  ".2011، جوان االبتدائي للسنوات الثالثة والرابعة والخامسة ابتدئي، والوثائق المرافقة لها
Programmes et documents d'accompagnements de la langue française du 
cycle primaire  (3ème , 4ème et 5ème Année Primaire), "Programme de 
Français de la 3e AP",  juin 2011.   

في القسم الثاني من وثیقة المنهاج، توجد الوثیقة : الوثیقة المرافقة للمنهاج -ب      
                 ؛ فلیست السنة الثالثة وذلك لتكاملهما بعة معا؛المرافقة لمنهاج السنتین الثالثة والرا

وثیقة المرافقة مختلف الشروحات الالزمة لتطبیقات وثیقة وتمثل ال. إال مدخال للسنة الرابعة
؛ فتعرض تطبیقات بیداغوجیا المشروع داخل القسم، مبینة توزیع الحصص 1المنهاج

. الدراسیة، وحجمها الساعي، وموضحة طریقة تسییر القسم، وكذا سیر المشروع التعلیمي
ضعیة اإلدماجیة، مع عرضها وتشرح للمعلم كیفیة طرحه لألسئلة التربویة، وصیاغته للو 

 یمو التق ةین عملیوفي الختام تب. الشفهیة والكتابیة نشطةلمختلف الوسائل اللغویة، واأل
مناهج اللغة الفرنسیة "من  157إلى الصفحة  112وهي من الصفحة  .2بأنواعه وأدواته

، جوان قة لهاللطور االبتدائي للسنوات الثالثة والرابعة والخامسة ابتدئي، والوثائق المراف
2011."  

Programmes et documents d'accompagnements de la langue française du 
cycle primaire (3ème , 4ème et 5ème Année Primaire), "Document 
d'Accompagnement du Programme de Français de la 3e et 4e AP", juin 
2011.  
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  :دلیل الكتاب المدرسي  -ت      
یما ؛ حیث یقدم تصم1یمثل دلیل الكتاب المدرسي مخططا توضیحیا لكتاب التلمیذ      

األدلة " من 28إلى الصفحة  4وهو من الصفحة . للدرس ضمن المشروع التعلیمي
   ".2012ة والرابعة والخامسة ابتدئي، جوان ثالبیداغوجیة لكتب اللغة الفرنسیة للسنوات الثال

Guides Pédagogiques des Manuels de Français 3e AP - 4e AP- 5e AP, "Guide 
Pédagogique du Manuel de Français 3ème AP",  juin 2012. 

تشمل ، )(séquencesأن كل مشروع یحتوي على ثالث وحدات  ویوضح الدلیل      
  :2أنشطة شفهیة وأخرى كتابیة، وفق الوضعیات اآلتیة

    :وضعیات اآلتیةویشمل ال :النشاط الشفهي -1      

ا نصا ُیقرأ شفهیا بصوت میستقبل التلمیذ فیه :"أستمع وأحاور"الوضعیتان  -أ      
لوسائل من رسومات ولوحات حیث تتعدد ا ،)(les mimesمرتفع، وتصحبه حركات المعلم 

             ُیدعى فیهما التلمیذكما یكون فیها االستماع والحوار بطریقة آنیة، ... وملصقات
وتظهر أفعال الكالم تدریجیا مصحوبة باكتساب التلمیذ . معلمهإلى التعبیر، تحت رقابة 

  .لمختلف األصوات

وأفعال الكالم والمفردات؛  یكون فیها تكرار الصیاغات اللغویة ":أكرر"الوضعیة  -ب      
  .ثري بها ملكته اللغویةلیتعود التلمیذ على استعمالها وی

                 المهمةاألصوات ز تمییتمارین التدرب على وتشمل  ":أتدرب"الوضعیة  -ت      
(la discrimination auditive)ویعید التلمیذ فیها استعماله لمكتسباته . ها، بهدف تقلید             
  .في مختلف الوضعیات األخرى
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  :نشاط القراءة -2      

  :ویشمل الوضعیات اآلتیة      

ا النشاط الشفهي وهي مرحلة سابقة للقراءة، ُیربط فیه": أحضر قراءتي"الوضعیة  -أ     
یكتشف  (les bandes dessinées)فبفضل الصور المرفقة بالحوارات  ؛بالنشاط الكتابي

ویتمكن التلمیذ من فهم الوضعیة . التلمیذ جملة أو جملتین تساعدانه في نشاط القراءة
وتعطي تلك الجمل . ضمن تلك الصوروجود التواصلیة بفضل ذلك الحوار البسیط الم

تسهم في تكوین افتراضات والتي فكرة مسبقة عن محتوى نص القراءة، أیضا لتلمیذ ا
  .لنصل تهقراءیطرحها التلمیذ قبل 

 .من األسئلة التي تساعد على الفهموتطرح فیها مجموعة ": أفهم"الوضعیة  -ب      
حیحة باالعتماد على الرسومات المصاحبة ویتمكن فیها التلمیذ من فرز إجاباته الص

  . لنصوص القراءة

                     . وفیها یتذكر التلمیذ كلمات وعبارات سابقة: "أتذكر"الوضعیة  - ت     
  . (le stock lexical)وفي هذه الوضعیة ُتجمع مكتسبات التالمیذ على المستوى المعجمي 

ُیطلب منه قراءته قراءة و لتلمیذ نص قصیر، یقدم فیها ل": أقرأ"الوضعیة  -ث      
، فُیفك ترمیزه من معلمه (lecture expressive)معبرة مسترسلة و مسبوقة بقراءة صامتة، 

(décoder)ا في النشاط الشفهي، معارفه السابقة التي تناولهمختلف ، بتوظیف التلمیذ ل
ینتقل التلمیذ  حینما؛ (la combinatoire)على قراءة المقاطع الصوتیة  هتدربإضافة إلى 

  .  من قراءة النص إلى التدرب على قراءة المقاطع الصوتیة

بعد قراءة المقاطع الصوتیة، ُیطلب من التلمیذ ": أقرأ بصوت مرتفع"الوضعیة  - ج       
     . المعبرةتحقق كفاءته في القراءة الفردیة  ،قراءة كلمات وجمل قصیرة بصوت مرتفع

  1(évaluation de la lecture).یم للقراءة و تقعملیة بة وهذه الوضعیة بمثا
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حیث یكتب التلمیذ في هذه  ؛(j'écris)" أكتب"ویمثل الوضعیة : النشاط الكتابي -  3     
وحركاتها الخطیة       (en cursive)المرحلة حروفا وكلمات وجمال، متبعا خط الكتابة 

(les gestes graphiques) . ینتقل التلمیذ " المشروع الثالث"من " لثةالوحدة الثا"أما في
  .  یتعلم تدریجیا مهارة الكتابةفمن مرحلة النسخ إلى مرحلة الكتابة، 

وتكون بعد النشاط الكتابي،  :(la situation d'intégration)الوضعیة اإلدماجیة  -4     
لشعوري وتسمح بجمع معارف التلمیذ على المستوى الذهني وا. وهي أول خطوات المشروع

وینجز التالمیذ فیها مشاریعهم بأنفسهم داخل . والنفسي في مختلف وضعیات التواصل
حجرة الدرس، لكن تحت رقابة معلمهم، بهدف تدریبهم االعتماد على المكتسبات في حل 

  1.(les situations problème)مختلف الوضعیات المشكلة 

دلیال توجیهیا یشرح كیفیة إعداد خطة  مدلیل المعل یعد إضافة إلى الوثائق السابقة،      
الدلیل كما ُیعد  ،بینا الوسائل الالزمة لتحقیق ذلكمو الدرس في مختلف األنشطة التعلیمیة، 

لمعالجة وطرق إعدادها وفق احتیاجات ل مهمامرجعا ، أیضا البیداغوجي للمعالجة
  .المتعلمین

  :المنهاج أسس بناء -2      

سس بناء مناهج اللغة الفرنسیة، في جوانبها اللغویة والنفسیة إعادة قراءة أ تمكن      
یم تقو  ، منمن هذا البحث الموضحة في الفصل األول والتربویة واالجتماعیة والثقافیة

أسس بناء منهاج اللغة الفرنسیة للسنة الثالثة ابتدائي، وذلك عن طریق تفحص جمیع 
  :العناصر اآلتیة زها في ویمكن إیجا. في مجموع وثائقه التربویة عناصره،

  : األهداف التربویة –أ      

 المبتدئیهدف تعلیم اللغة الفرنسیة في المرحلة االبتدائیة إلى تنمیة مهارات المتعلم        
في مجال التواصل الشفهي، استماعا وحدیثا، والتواصل الكتابي، قراءة وكتابة؛ ففي الطور 

یسمى بالطور المعمق الذي یسبقه طور أولي، درس فیه الثاني من التعلیم االبتدائي أو ما 
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التلمیذ اللغة العربیة لمدة سنتین، یشرع التلمیذ تدریجیا في تعلم أول لغة أجنبیة، فیكتسب 
تطوره الذهني مهارات التواصل الشفهي والكتابي ضمن وضعیات مدرسیة، تتماشى مع 

  .1ساعد في ذلكالقسم ذلك السیاق االنغماسي المحیث ُیعد والمعرفي، 

  : وتتجلى أهداف المنهاج في العناصر اآلتیة      

باعتبار السنة الثالثة ابتدائي أول سنة یدرس : (profil d'entrée) ملمح الدخول -1      
في هذه فیها التلمیذ اللغة الفرنسیة، وهو في سن الثامنة أو التاسعة، ُیعد ملمح الدخول 

                 تعبیر عن آرائه ومشاعره، حینما یتحكم في اللغة، ، للتهویقظ التلمیذ فضول السنة
یحترم التي  نشطةمن روح جماعیة تجعله ُمحبا للتفاعل في مختلف األأیضا وما یتمتع به 

        یكون فردا قادرا على التعبیر التي ُتؤهله لذهنیة ال هقدراتو فیها متطلبات العمل الجماعي، 
بوضعیة تعلیمیة حظي خاصة إذا ما وب ه،تعبیر یتطور و  هیر تفكو عن شخصیته، فینم

  .2مالئمة

  : بناء الكفاءات -2      

أساسا أولیا لتنمیة مهاراته الجدیدة؛ سابقا الكفاءات القبلیة التي اكتسبها التلمیذ  ُتعد      
إذ تعتمد تعلیمیة اللغات األجنبیة على المكتسبات في المجال التواصلي، والمنهجي، 

لذهني، واالجتماعي، والشخصي، والجماعي، ومختلف المكتسبات القبلیة المدرسیة منها وا
على قدرات التلمیذ في االستقبال واإلنتاج في جمیع أیضا یعتمد التعلیم و . وغیر المدرسیة

  .3البرنامج أنشطة

  :  ما یأتيكفاءات النشاط الشفهي فی تتجسد: 4 النشاط الشفهي –أ      

  . الة شفهیة في حالة االستقبالصیاغة معنى رس -
 . في وضعیات التواصلتحقیق أفعال الكالم  -
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  : نتمكن التلمیذ في النشاط الشفهي موی      
  . والمستویات الصوتیة ووحدات المعنىالتمییز بین الفونیمات  -
 . بها الخاصتحدید أفعال الكالم وحفظ الرصید المعجمي  -
ني ااإلطار الزمتحدید و  ،یان وضعیاتهموب ،تحدید المشاركین في وضعیة التواصل -

 . والمكاني لألحداث التواصلیة
   .(le schéma intonatif)بطریقة ذكیة مع احترام المستوى الصوتي  إنشاء ملفوظ -
    .إعادة إنشاء رسالة -
  ....أسرته ومدرسته وهوایاتهمن تقدیم التلمیذ لنفسه ومحیطه  -
  .ناتحدید المكان والزم -
  .سیسه ورغباتهالتعبیر عن أحا -

 : ما یأتيكفاءاته  وتشمل: 1النشاط الكتابي – ب      

  .قراءة نص مكتوب في حدود الثالثین كلمة مع فهمه -
 .   إنشاء تعبیر یتكون من فعلین من أفعال الكالم، وذلك إجابة عن سؤال أو طلب -

 :ویتمكن التلمیذ في النشاط الكتابي من      

                                                               .التعرف على مقدمة النص -
  .(les graphèmes) التعرف على حروف الكتابة -
 (graphie/ phonie)  الربط بین حرف الكتابة وصوته  -
 .والقدرة على استعمالها ،التعرف على عالمات الترقیم في الجمل والنصوص -
لمكان والموضوع ا(التعرف على عناصر النص استغالل الرسومات في  -

 ...). والشخصیات
 .التعرف على الفكرة العامة بفضل الكلمات المعروفة سابقا والكلمات المساعدة -
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 . إعادة كتابة الحروف مع احترام قواعد الكتابة -
 .  نسخ كلمات وجمل وملفوظات -
 ...الطلب والقصص والوصفكتابة نصوص قصیرة في التقدیم و  -

لمراحل التعلیمیة االبتدائیة، باالعتماد على الكفاءات نمى الكفاءات طیلة اوتُ       
القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة، بشأن مهمة المدرسة وهذا ما یوضحه . المستعرضة
   :1، وهمامهمینحول عنصرین  التي تتمحورالجزائریة 

لتفكیر، في أدوات ا متحكّ الضمان اكتساب التلمیذ للمعارف في شتى المجاالت، و  -
  .الواقعیة أیضا لحیاتهل تعلیمه وتعلمه، وُتعده التي تسهّ  المعرفة المنهجیةوأدوات 

ودائمة، یمكن استخدامها في وضعیات  متینةذات قاعدة إیجابیة منح التالمیذ كفاءات  -
        فهم حیاتهم، وتفاعلهم  في حل مشكالتهممن أجل ة، تواصل حقیقیة، بطریقة جید
  .اتهاوالتأقلم مع مستجدّ  ،ة واالقتصادیةفي الحیاة االجتماعیة والثقافی

           م ُتقسّ التي  مستعرضةالكفاءات تلك الویكتسب التلمیذ من شتى حقول المعرفة،       
  :2، وهيةأربع إلى أنظمة

  :، ویشمل (l'ordre communicationnel) النظام التواصلي - أ 

  المشاركة في الحوارات -
  االهتمام بحدیث اآلخرین -
  :، ویشمل (l'ordre intellectuel)النظام الفكري –ب 

   المقدمة حسب المهمةعلى االنتقاء من السندات  -
  حل المشكالت -
  ختیاراتاالتبریر  -
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  :، ویشمل(l'ordre méthodologique) المنهجيالنظام  –ت   

  الفعّ  يالتمتع بمنهج عمل -
  البحث عن المعلومة داخل السند -

  :، ویشمل (l'ordre socio-affectif)عي والعاطفيالنظام االجتما -ث 
                   اآلخرین استماعا وتعاونا ومبادرةتطبیق مبادئ الحیاة الجماعیة مع  -
التمسك بالنشاط الجماعي                                                                    -
  ةهویالجمع عناصر  -

 (profil de sortie): وجملمح الخر  -3      

یرتبط تعریف ملمح الخروج بالعالقة بین الكفاءات المستعرضة والكفاءات التعلیمیة       
مات وعلى المستوى المنهجي، یسمح ملمح الخروج بتنظیم التعلّ . ومختلف مجاالت المعرفة
ختامي  هدف"شكل في في التعلیم االبتدائي الملمح ُیترَجم و َتبعا لألطوار والسنوات، 

ن التلمیذ مكّ ت"بالنسبة للسنة الثالثة  ُیعد (Objectif Terminal d'Intégration OTI)" مدمج
من إنتاج ملفوظ مع استخدامه لفعلین من أفعال الكالم في النشاطین الشفهي والكتابي، 

  . 1المهمةوذلك عند وضعه في إحدى وضعیات التواصل 

ن التلمیذ من التحكم في فونیمات اللغة تمكّ و الخروج في النشاط الشفهي ه وملمح      
              حداث،لأل (contexte situationnel)ونطقها نطقا سلیما، وٕایجاد السیاق الوضعي 

والتعرف على عناصر وضعیة التواصل  أین؟ ومتى؟ :السؤالینوالذي یتمحور حول 
 وعن ماذا؟ ولماذا؟ن؟ من یتكلم؟ ومع م: طرح األسئلةواسطة ألحداث، بتلك االبسیطة ل

           إنتاج ملفوظات مع احترام طریقة النطق عند السؤال أو األمر یشمل الملمح أیضا و 
معینة، واإلجابة عن سؤال  یةإنتاج ملفوظ في وضعیة تواصلكذا أو التعبیر االنفعالي، و 

   .2حیاته المعاشة وصخصب
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  : النظریات والمقاربات والبیداغوجیات -ب      

  :بنى المنهاج جملة من النظریات والمقاربات والبیداغوجیات الحدیثة، وهيیت

  : المعرفیة والسوسیو معرفیة النظریات - 1       

والنظریات السوسیو معرفیة، یعتمد السیر  ،النظریة المعرفیة مبادئباالعتماد على       
  :  1التربوي على عدد محدد من المبادئ النظریة وهي

  .مات لیشارك في بنائها وتشكیلهافي قلب التعلّ وضع التلمیذ  -
والهدف  ،یتعلمه، وكیفیة تعلمهما  طبیعةلتلمیذ یعي امیة تجعل اقتراح وضعیات تعلّ  -

 .من نجاحه
یم و تسمح بتقوالتي ) والتلمیذ مع معلمه ،التلمیذ مع التلمیذ(تنظیم أوقات للتفاعل  -

 .   ماتالتعلّ مستوى بالتطور في تسمح عملیة التحریر و  .أدائهوشرح كیفیة  ،اإلنتاج
 . لنقائص الموجودةا لمعالجةاستغالل الخطأ واعتباره وسیلة  -

      یدمج التلمیذ فیتبنى المنهاج المقاربة التواصلیة؛  :المقاربة التواصلیة – 2       
         بأسلوب مناسب، التعبیر  تمكنه منفي المستوى التواصلي، في وضعیات تواصلیة، 

  .2األنشطة الشفهیة والكتابیةجمیع ویكون ذلك في  .یاق التبادل اللغويفي س

التي تترجم المقاربة بالكفاءات ویعتمد المنهاج أیضا على : المقاربة بالكفاءات -3      
 ،وردود األفعال ،م المرتكز على التلمیذ على مستوى األفعالاالهتمام الفعلي بمنطق التعلّ 
ت المشكلة، وفق منطق تعلیمي یعتمد على مختلف المعارف وذلك عند مواجهة الوضعیا

المعارف والمهارات والمعارف السلوكیة تلك الكفاءات مجموع شمل تو  .3الواجب اكتسابها
          انطالقا من وضعیات مشكلة،وذلك لتعلیم والتعلم، ل اأهداف ُتعدالوجدانیة التي 
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 ؛وتنظیم مكتسباته تنظیما عملیا ،بناء معارفهإلى  التلمیذفیها میة ُیدعى ت تعلّ وضعیا ُتعد
  .1عدد من المهام نجازإمن أجل  مجموع الموارد فیستغل

 إلى مكونات تترجم إلى أهداف تعلیمیة،من تلك الكفاءات كل كفاءة  وتتضاعف       
 وبفضل .ومتكیفة مع مستوى محدد ،جیة معینةبتحدید أفعال بیداغو منها یسمح كل هدف 

 نشطةاأل: الثالثیة مي على أساسینطلق الجهاز التعلیمي التعلّ  ،المختارة األهدافتلك 
  . 2والمحتویات والتقویم

 : بیداغوجیا اإلدماج -4      

من أجل مات مدخل الكفاءات الذي یضع التلمیذ في قلب التعلّ ل تبني المنهاج إن      
      التي تهدف  اإلدماجاختیار بیداغوجیا یستلزم  (les problèmes)المسائل مختلف حل 
الوضعیات "بة تدعى بـمكتسباته في وضعیات مركّ  تجمیععلى التلمیذ  إعانةإلى 

مبدأین  ةبیداغوجیهذه التتوسط ، حیث بتطبیق الكفاءة المستهدفة لهالتي تسمح " اإلدماجیة
رة تسمح هذه األخیو  ".الوضعیات اإلدماجیة"و" موضعیات التعلیم والتعلّ " :أساسیین وهما

                 المجال التعلیمي، في  دمجا كلیا، وفق أساس معنوي، هإادماجو مكتسباته، جمع ب
  . 3أیضا بالنسبة للتلمیذ ةجدبال متازتكما 

النواحي النفسیة  شتىمن  ،بناء الكلي للتلمیذبال بیداغوجیا اإلدماج تسهموبهذا        
ذلك أن اإلدماج عملیة فردیة ُیدمج التلمیذ  ؛والذهنیة والمعرفیة واالجتماعیة والثقافیة

بین مختلف وبناء عالقة  ،بفضلها مساره الشخصي الذي یتطلب منه القیام بعملیات شراكة
القواعد والمفاهیم واإلجراءات، وعملیات ارتباطها كمعطیات أو العناصر المشتركة، ال

 بذلكواإلدماج . مختلف الوضعیاتفي وجمعها وانسجامها، من أجل اكتساب وعي ذهني 
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عملیتي التنسیق بین ، عبر دینامیكیة ترابطیة منفصلةً جمٌع لمختلف العناصر المكتسبة 
  . 1تكون الوضعیة اإلدماجیة آخر وحدة تعلیمیة ، حیثواإلنتاج

لبناء الوضعیة اإلدماجیة   :(la situation d'intégration)الوضعیة اإلدماجیة  -       
                        ،والكفاءات المستعرضة ،أوال على مختلف الكفاءات التعلیمیةف تعرّ سمح للتلمیذ بالیُ 
                  الُممثلة ،ر صیغة العملحرّ ختار الوضعیة المالئمة، ثم تُ تُ میة، و د األهداف التعلّ حدّ تُ ف

جماعیا أو فردیا، وكذا مراحل  هنجاز إالتلمیذ، وكیفیة  وطبیعة عملتمرین،  شكلفي 
من مكتسبات سابقة، ووسائل مادیة، ومساعدات  ،ومختلف الوسائل المتاحة ،العمل

  . 2(la situation problème)وضع التلمیذ في وضعیة مشكلة بمه، وذلك معلّ 

  : بیداغوجیا المشروع -5      

دخل التالمیذ في عمل جماعي یهدف المشروع إلى إنتاج نص شفهي أو كتابي، یُ       
 ونخذفیأ، موسلوكاته مومهاراته هممعارف ينمیُ ، دموحّ أجل تحقیق هدف أو بحثي، من 

 ارفهممن تصنیف مع ون أیضایتمكنو  .بعضإلى بعضهم  ویستمعأطراف الحدیث، 
االجتماعي،  المشتركد العمل ، ُیجسّ في إنتاج نص جماعيعلى سبیل المثال،  ویشاركون
من أو  من أقسام أخرى لى تالمیذ آخرینعتلك المنتجات رضت عُ  إذا ما خصوصا

           أو غیرهم  هاتالمیذأولیاء  وأ هامدیر كفي المدرسة  الناشطینأو  مدرسة أخرى
  .3اآلخرین من المشاركین

تلك المشاریع التي أنجزها التالمیذ طیلة السنة الدراسیة من مطویات،            وُتعد      
ثمرة بوعة بحوارات، بمثابة مت صورو  ة،جم مصور ابطاقات هویة لحیوانات، ومعو 

              إضافة  ٕادماجها،و  معارفالبناء الغایة منها ألن  ؛ومردود عملهم الجماعي ،سلوكاتهم
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تلك تحسین من أجل  وتشجیعهم ،تعلیمهمدون إهمال مسألة منتجاتهم، االهتمام بإلى 
  . 1المنتجات

ذلك  تدخل فيالتلمیذ، و هتمام اختیار مواضیع المشاریع على مركز اعملیة عتمد تو       
                          . ، وأعمارهم، والوسائل المتوفرة(profil) عدد التالمیذ، ومالمحهمعوامل عدیدة، ك

، وبین التالمیذ أنفسهم، حیث ُیفترض هتالمیذشروع تفاعال حركیا بین المعلم و ویبني الم
الذي یسمح في نهایة " روعد المشعق"وفق ما یسمى بـ ي،عملبناء مشترك لمخطط وجود 
  .2ویمتقالبعملیة  المسار

، واختیار أهداف إتقانهماثم  كفائتینانطالقا من اختیار كفاءة أو  وُینجز المشروع      
الضروریة  نشطة، واختیار المحتویات المالئمة واألاوربما تولید أهداف أخرى عنه ،تعلمال

للنشاط الشفهي والنشاط الكتابي، وذلك بفضل میة جل تحقیق مختلف األهداف التعلّ أمن 
عدد  د في المشروعوُتحدّ  .عملیتي الفهم والتعبیر، مع اختیار السندات المناسبة والمتنوعة

وحدات للمشروع الواحد، تبعا لحجم النشاط  4إلى  3الوحدات التعلیمیة، وذلك من 
إما ضمن الفوج یضا أُتحدد أشكال التوظیف ، كما لشفهي أو الكتابي داخل المشروعا

            الدراسي أو ضمن مجموعات فرعیة داخل الفوج الدراسي الواحد، أو على شكل أزواج 
            المشروع  نجازإُتحدد أیضا آجال و . األخرى من التالمیذ أو غیرها من األشكال

              ةردیل التقویم التي إما أن تكون فأسابیع، باإلضافة إلى تعیین أشكا 4إلى  3 من
  . 3أو غیرها من األشكال األخرى ةأو جماعی

            وتقسم مراحل المشروع إلى مرحلة أولیة؛ یتم فیها تقدیم المشروع إلى التالمیذ      
لم، ومرحلة التع أنشطة نجاز، ومراحل لتنظیم العمل، وفترة أخرى إلحوله من أجل التشاور

                ،مات، ودفع المشروع نحو التقدممن أجل دمج التعلّ  )المنتج(العودة إلى المشروع 
           میذ بالتفكیروهي بمثابة التجربة األولیة، ومرحلة للتحضیر الذهني التي تسمح للتال
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ماذا فعلت ": أنفسهم أسئلة من قبیلعلى ت التعلم الخاصة بهم، فیطرحون في استراتجیا
ج، ومرحلة إلعادة كتابة المنت "ماذا علي أن أفعل؟ اآلنجابة؟ و حتى أحصل على هذه اإل

مرحلة وأخیرا . التي تقود عند الضرورة، إلى محاولة ثالثة وهي بمثابة المحاولة الثانیة
  .1(l'évaluation certificative) یم التحصیليو مات المتمثلة في التقالتعلّ و  یم المشروعو تق

  : 2آلتیةویمر المشروع التعلیمي بالمراحل ا     

         یقدم المعلم في هذه المرحلة، المشروع : تقدیم المشروع والتشاور الجماعي -أ      
إلى تحدید وضعیة  ، للوصولهم، فیوجه عملیة التشاور معإلى كامل تالمیذ القسم

           یعود ، فعنهألسئلة علیهم؛ لیتبین ما یعرفونه ویطرح ا. بالمشروع خاصةالتواصل ال
                یمنحهم فرصة التعرف علیها أكثر، ومن ثم یدفعهم و عینات من أعمالهم؛  إلى

                هم بخصوص المشروع المتعلمون آراءیقدم كما  ،إلى استخراج عوامل نجاحهم
 عمالألاویقترحون خصائص  ،طبیعة المتلقي ومقاصد التبلیغفیه یحددون فالذي یتبنونه، 

وبمساعدة معلمهم، یقوم التالمیذ أیضا بتعداد . حیاتهم المعاشة وفق هانجاز إالمراد 
  . نجاحلاعوامل أیضا التي ُتعد و خصائص المنتج 

یم و مراحل تقتحدید ذه المرحلة في یتجسد دور المعلم في ه: تنظیم العمل –ب       
  .  المشروع

         میة في كل حدات التعلّ یقوم المعلم بتنظیم الو : والتعلیم مالتعلّ  أنشطة نجازإ –ت      
  .  ها بعد ذلكنجاز إ من تالمیذتمكن ال، لیوتعبیراً  فهماً ، الكتابيو  ،الشفهي ینمن النشاط

  .  محاولة أولیةبمثابة وُیعد  :تحریر األعمالو  ماتالتعلّ إدماج  –ث       
  .  وهي بمثابة تقویم تكویني: المواجهة واإللقاء –ج       
  .وهي المحاولة الثانیة: الكتابة إعادة  -ح      
  .         وهي المحاولة الثالثة: إعادة الكتابة - خ       
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  .من حیث درجة النجاح:  یم المشروعو تق –د       
  . یم تحصیليو وهي بمثابة تق: یم الكفاءاتو تق –ذ       

  : بیداغوجیا التعاقد -6      

            ؛مسار المشروع التعلیميفي كامل  ،قدیتضح تطبیق المنهاج لبیداغوجیا التعا      
مي، شرك التلمیذ في العقد التعلّ التي تُ  "تقدیم المشروع والتشاور الجماعي"مرحلة بدءا ب

وتمنحه حقه في االستقاللیة في اختیار المحتویات، وتحدید الوسائل واإلجراءات، من أجل 
ته بناًء د في بناء كفاءافاءات؛ والمجسّ دت به بیداغوجیا الكالذي تفرّ  مكسبه األهمقیق تح

                  ، "تنظیم العمل"بـمراحل سیر المشروع، والمعبر عنها أول كلیا ال جزئیا، بدءا ب
نحو مراحله األخرى،  یلتزمون بإرشادات معلمهم، لیتجهوافیتقید التالمیذ فیها ببنود العقد، و 

   .      بنفس النسق التنظیمي، وااللتزام التقنیني

  :بیداغوجیا الخطأ - 7      

أخطاء یعتمد المنهاج أیضا في مستوى أنشطته الشفهیة والكتابیة، على تثمین       
ینهض بالتقویم، ویرتكز ات، واختیار المحتویات؛ فهو موجعلها منطلقا لبناء التعلّ  ،التالمیذ

في استقاللیة التلمیذ  ، سواء(auto)على مبدأ الذاتیة المعبر عنها بالالحقة الفرنسیة 
(autonomie)  أو السماح له في مراحل سیر المشروع بالتصحیح الذاتي

(autocorrection) التي تتقدمها مرحلة التقویم الذاتي  یمیةالتقو  أو في المرحلة
(autoévaluation)  م مع زمالئه ث ،بتصحیح أخطائه بمفرده أوالفیها سمح للتلمیذ یُ التي

    . 1هفي آخر خطوة على تصحیح معلم هداتمعفي القسم، قبل ا
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  :األنشطة التعلیمیة -ت      
             الشفهي  اكتشاف النص"مرحلة : ثالث مراحل وهي علىسیر التعلم  یقسم المنهاج      

 التي یتم فیها تحلیل النص، "المالحظة المنهجیة"، ومرحلة "أو الكتابي، والتواصل معه
            "یمو التق"مرحلة أخیرا و مفردات التلمیذ، واسطة وتكون ب" الشخصيالتعبیر " ومرحلة 

  . 1تصحیح أخطاء التلمیذ ومن ثم تقویمهاتهدف إلى  التي

: بـ المتصلةأفعال الكالم على تجسید  المحتوى الشفهي یرتكز: النشاط الشفهي -1      
الطلب أو تقدیم المعلومات، أو االستئذان، وتقدیم النفس أو تقدیم اآلخرین، و  التحیة

والقبول أو الرفض، والتأكید أو اإلنكار، والتساؤل أو الرد عن التساؤل، والتعبیر عما 
. وهي أفعال كالم تخدم في المقام األول، المستویات االبتدائیة 2...یفضله التلمیذ، واألمر

  . ى كفاءاته التبلیغیةالذي یبني بالدرجة األول تعبیر الحروتمكن التلمیذ من التعود على ال

   :نشاط القراءة -2      

         ، األصواتفي  البحث یعتمد المنهاج في تحدید أنشطة القراءة انطالقا من      
مقاربة تقابلیة بین أصوات اللغتین ، عن طریق إجراء التحلیل التقابليوذلك باعتماده على 

تركة، واألصوات المختلفة بینهما، الفرنسیة والعربیة، من أجل استخراج األصوات المش
أمثلة على كل وذلك بتقدیم التدرج الصوتي، مستوى وتدارك الصعوبات المتزایدة في 

الصغرى التي تبین للتلمیذ االختالفات الصوتیة صوت، ثم القیام بمقابلة بین األزواج 
                      روف الصامتةالحخاللها یتعلم و المؤدیة إلى تغییر المعنى، فیتمكن المتعلم من تمییزها، 

(les consonnes)،  والحروف الصائتة(les voyelles)  ضروریة في نطقالتي ُتعد 
  .3ویستمر تعلم األصوات إلى السنة الرابعة ابتدائي. وفي بناء المعنى أیضا األولى،

            عرف وُیعد فعل القراءة عملیة إنتاج لتفاعالت بین عملیات تنازلیة تشمل الت      
على األصوات، وتركیبها، والتعرف على األشكال الخارجة عن السیاق، وعملیات 
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ویعتمد ... السیاق استغاللو التفكیر، واالفتراضات، وجمع المعارف،  تخصتصاعدیة 
والمعنى؛ حیث یشیر تعلم  سیر درس القراءة على استراتیجیات تجمع بین الرمز اللغوي

رمز ثم الولوج إلى المعنى، مما یفترض القدرة على التسییر اآلني إلى تعلم ال القراءة
للعملیات بطریقة آلیة كتركیب المقاطع اللفظیة مثال، وعملیات أخرى أكثر تعقیدا، تتطلب 

  .1أخذ المعلومة ومعالجتها

             یكتسب التلمیذ أدوات معالجة المعلومة، انطالقا من البحث في أفكار النص، و       
خلي، ، فیبحث التلمیذ في السیاق الدامصاحبة وما یحیط به من عنوان، وصورة

، وعملیات عقلیة أخرى كالتفكیر والتركیب هافتراضاتوالخارجي، انطالقا من تكوین 
ویتمكن التلمیذ، على المستوى الذهني، من تطویر مساره نحو البناء . 2والتحلیل واالنتقاء

   .3فاعلالتعلیمي عن طریق التلفظ والت

  :نشاط الكتابة -3      

والربط بین على مقدمة النص، وحروف الكتابة،  یتعرف التلمیذ في النشاط الكتابي      
ویتعرف . ، وعالمات الترقیم في الجمل والنصوص، وكیفیة استعمالهاهصوتحرف الكتابة و 

           ، استغالل الرسوماتب... أیضا على عناصر النص من مكان وموضوع وشخصیات 
انطالقا من الكلمات التي یعرفها مسبقا، والكلمات  ،على الفكرة العامةأیضا یتعرف كما 

ویتمكن من إعادة كتابة الحروف محترما قواعد الكتابة، ونسخ الكلمات، . المساعدة
  4...كتابة نصوص قصیرة في التقدیم والطلب والقصص والوصف و  والجمل، والملفوظات،

من القراءة والكتابة، فیؤدي تعلمهما تدریجیا إلى بناء نظام اللغة الفرنسیة،  وترتبط كل      
تخداما صحیحا، اس (le code graphique)حیث یستخدم التلمیذ قواعد الرمز الكتابي 

أشكال الكلمات، و  (l'interlignage)قواعد رسم الحروف، وأحجامها وذلك في استخدامه 
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 (la présentation)لتعبیر الكتابي في طریقة العرض قواعد اوترتیبها داخل الجملة، و 
  .  1 (la consigne)وتوافقها مع مهمة النشاط 

  : نشطةتنظیم األ  -       

فهم المنطوق، والمكتوب،       أنشطةفي استخدام  بالتنوعالمقترحة  نشطةتتمیز األ     
كأن  باألهمیة تمیزالتعبیر الشفهي، والكتابي، في جمیع مراحل سیر الدرس، وت أنشطةو 

م و فُتق یمو بالقابلیة للتق معنى، فتتحدد بذلك مهامها، كما تتمیز نشطةیكون لمختلف األ
  (des grilles d’évaluation)یمو حسب شبكات التقعلى فهیة، والكتابیة الش نشطةمهام األ

              المعدة لحساب درجة تحقیق األهداف، لیتمكن المعلم بعدها من إجراء المعالجة      
(la remédiation)  ّمات، والتحكم التدریجي في كفاءات اإللقاء الشفهي بهدف تنظیم التعل

 .2، وكفاءات الكتابة في التعبیر واإلنتاجاستقباال وٕانتاجا، وفي كفاءات القراءة

ُتعد األنشطة الشفهیة األنشطة األولى التي یبدأ بها المعلم مشروعه، حیث یؤدي و       
         أما النشاط الكتابي فینجز . میذ في كل حصة تعلیمیة نشاطي االستماع والتعبیرالتل

القراءة، والكتابة، مستهدفا إنتاج الملفوظات، إما على شكل كلمات أو عبارات               أنشطةفي 
وفق منطق التطور، خدمًة لألهداف  ..الوسائل من سبورة ولوحة وكراسوتتعدد . أو جمل

  .میةلّ التع

  :3أما العرض التعلیمي فیشترط أن یكون       

  ...) القراءة والكتابة( مات یخدم التعلّ  :وظیفیا  -
  . حیث یمكن رؤیته من عدة نقاط في القسم: متعدد االتجاهات -
  .   حیث یتم تحدیثه أثناء تسلسل التعلمات: تطوریا –
  ). صقات، علب تغلیفإعالنات، مل( في اختالف السندات األصلیة : متنوعا -
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  : الوسائل التعلیمیة -ث       
           في اجتیاز أول مرحلة تعلیمیة، في المرحلة االبتدائیة،  یشرع التلمیذ تربویا      

البتدائي، معارفه ومهاراته من التعلیم ا وهو قد نمى طیلة السنة األولى والسنة الثانیة
            ات كتابیة، وعلى كیفیة استخدامها؛ اته، وهو قد تعرف مسبقا، على سندوسلوك

  . 1فهو قد ألف مختلف التوجیهات داخل القسم،  وٕاجراءات العمل المختلفة

وُیكسب تعرف التلمیذ على مختلف الوسائل التعلیمیة، والتقنیات الحدیثة، مهارة       
لبومات والكتب فنیة؛ فُیقترح علیه، باإلضافة إلى كتابه المدرسي، بعض األعمال كاأل

الوثائقیة والمعاجم والمذكرات وأدلة االستخدام والمجالت والمصورات والرسوم المصحوبة 
المناسبة لعمر التلمیذ،  وائر الحواریةبالحوارات ذات النقوشات واأللوان والشخصیات والد

، ومستوى وعیه، باإلضافة إلى الخرائط الخارجیة كالخرائط الموجودة في كتاب الجغرافیا
التلمیذ  وكل هذا یعین. شاء ركن للمطالعة أو خزانة مكتبة، وٕانالمدرسیةوالوسائل الوثائقیة 

 هدف من ذلك قراءة كل تلك األعمالولیس ال. لقراءة، فینفتح نحو عالم المكتوبعلى ا
  .2مطالعةلتحریك فضوله، وٕاثارة رغبته في ا بقدر تصفحها، ومن ثم

  :ف النصوص مثلوُتختار السندات بموجب وظائ     
وتكون مصحوبة ... النصوص السردیة والنصوص الوصفیة والنصوص الشارحة  -

  .   بالصور الشارحة التي تسهل للتلمیذ التوصل إلى المعنى

والنصوص التي تتمتع بالشعریة، وروح اللعب، كاألناشید واألغاني واأللغاز واألشعار  -
 ...  والرسومات الحواریة

 ...                        عال كالمیا كالحوارات والتمثیلیاتوالنصوص التي تحدث تفا -

والنصوص السردیة كالقصص العجیبة، والحكایات القصیرة، والرسومات الحواریة   -
 ...                                                                           والرسائل

الرسومات و  ،قوائمالوانات أو النباتات، و والنصوص الوصفیة كالبطاقات الفنیة للحی  -
.                                                                                     الحواریة التي تشرح طریقة عمل معین
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طریقة بسیطة  وأفال والنصوص التي توضح كیفیة االستعمال كوصفة طبخ لألط -
          قائمة للنصائح واإلرشادات، أو  دلة استخدامأ وأ لعبةلتركیب وصفة  وأللصنع 

 ...ما قواعد لعبة وأ

والنصوص اإلرشادیة كالملصقات، واأللواح التعلیمیة في مجال الصحة والعنایة  -
 ...  وقانون المرور

مركز اهتمام الذي ُیعد    (la littérature de jeunesse)أدب الشباب إضافة إلى -
 . 1فتاحهم نحو العالم الخارجياننافذة وهو . التالمیذ

  : (l'évaluation)التقویم  -ج      

             :ٌتخصص فیها أربعة أسابیع للتقویمأسبوعا،  32ُتقسم السنة الدراسیة إلى       
  .2م في كل ثالثيویوأسبوع آخر للتق م التشخیصي، ویكون في بدایة السنة،ویأسبوع للتق

في بدایة السنة الدراسیة، :  (l’évaluation diagnostique) م التشخیصيویالتق -1      
وهي في الغالب، رصیدهم اللغوي والمعرفي . یشرع المعلم في تشخیص مكتسبات تالمیذه

الذي كونوه طیلة سنوات الدراسة، وما اكتسبوه أیضا خارج المدرسة، من ألفاظ وعبارات 
، مهمةلغویة التي تعد انطالقة و وجمل بلهجاتهم المحلیة، ولغتهم العربیة، واللغة الفرنسیة، 

رصیدهم اللغوي باللغة الفرنسیة، مستوى خاصة في وبیحدد فیها المعلم مستوى تالمیذه، 
        محاوال استغالل ما هو قریب للغة الفرنسیة، من مفردات وجمل، فُیحسنه، ویعززه 

  .في تالمیذه

               یني یم التكو و ُینجز التق:  (l’évaluation formative) یم التكوینيو التق -2      
م و قانة بشبكات تُ في النشاط الشفهي كما في النشاط الكتابي، طیلة سیر المشروع، باالستع

تي في وضعی استنادا على وضعیات مقترحةوذلك ماته؛ مدى تقدم المتعلم في تعلّ 
       م المتعلم بطریقة ذاتیةوّ أن ُیق ینبغيیم الفردي، و وفي التق. االستقبال واإلنتاج
(s’auto-évaluer) لنص، قبل تقدیم عمله ل هفي الحصص األولى من إعادة إنتاج
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بشأن  (un auto questionnement)ومعلمه، حیث یستعین بتساؤالته الذاتیة  لزمالئه
هل هذه الكلمة المناسبة؟ وهل احترمت عدد : كأن یتساءل مثال -وجمله  كلمات النص

فیجد المتعلم  -؟  (accords) بالربط المناسب؟ وهل قمت  (syllabes)المقاطع الصوتیة 
وُیقسم  .بورةالُملصق على الس (le texte de départ)إجاباتها حینما یواجه النص األصلي 

            من تلمیذین  مكونة إلى مجموعات (co-évaluation)یم الجماعي  و في التق المتعلمون
أنجزه إلى زمالئه، فیقرؤونه، ویتناقشون  أو ثالثة تالمیذ، حیث ُیقدم كل تلمیذ عمله الذي

  .1حوله

یم التحصیلي بتحصیل الكفاءات التي یحددها و یختص التق: یم التحصیليو التق -3       
یم و والتق ،(évaluables)یم الكفاءات و قابلیة تق: مبدأین أساسیین وهما البرنامج، وفق

تخرج مجموعة من معامالت أو الكتابي ُتس یم العمل الشفهيو الفردي للتالمیذ؛ فلتق
(critères) التي ُتحددها مجموعة أخرى من المؤشرات  یمو التق(indicateurs) حیث ُینجز ،

شكالیتها إ ُتجسد مهاما جدیدة بنفس مستوى تعقدها و  "وضعیة مشكلة"في  یمو التق
(complexité)الكفاءة  وفي السنة الثالثة ابتدائي، ُتعد. ، على أساس عوامل النجاح                    

م الكفاءة و ُتقوقد ". نجاز أفعال الكالم في وضعیة تبادل الكالمإ : "هي الشفهيفي النشاط 
احكي في ثالث : "مثال، انطالقا من مهمة ُتصاغ على النحو اآلتي الشفهيفي العمل 

حارس، وقفص، : في حدیقة الحیوانات، ُمستخدما الكلمات اآلتیة دقائق ما شاهدته
  .2یم استنادا إلى مؤشرات محددةو أما المعلم فُینشئ معامالت التق ".ت، وأسدوحیوانا

 ُتعین إذ وضعیة تنهض بمكتسباتهم؛یم التالمیذ، جعلهم في و تق عندومن المهم      
 اتهمممارسة كفاءعلى ، ونهاضعیة الیومیة التي یعیشالوضعیة اإلدماجیة القریبة من الو 

ت، وفحص جمع المعلومایم عملیة قو والت .هافحصعلى  لمعلم أیضاا عینالفعلیة، كما ت
                  التوجیه مستوى مجموع المعامالت، في إطار أخذ قرار معین في مع  هاتالؤمدرجة 

أن تكون متعددة نسبیا، ومستقلة،  یشترط في المعامالتكما ...  أو التأكید أو الفحص
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لكفاءة  اأخیر  ةمهدممة بمؤشرات، و ومصاغة صیاغة متجانسة، وأن تكون عملیة مدعو 
  . 2یم التحصیلي النهائيو بمعامالت ومؤشرات التقأیضا ملمح الخروج ُیزود كما  ،1جدیدة

  : أثر المنهاج في تعلیم اللغة العربیةفرضیات  -3     

في تعلیم اللغة إیجابیة ثار قد یكون لمنهاج اللغة الفرنسیة للسنة الثالثة ابتدائي آ     
، وذلك والتداخلالتكامل فرضیتي في  دةكما قد یكون له آثار سلبیة أیضا، مجسّ  العربیة

  :ما یأتيفی

  :األثر اللغويفرضیات  -أ      

  :التكامل اللغوي -1      

ن العربیة والفرنسیة في تعلیم الجانب اتتكامل اللغت قد: التكامل الصوتي –أ       
  :الفرضیات اآلتیة الصوتي للغة العربیة، في

   ، بین اللغتین ألصوات المتشابهةم نطق اقد یسهم تعلّ : األصوات المشتركة - 1       
للغة  الصوتي مهارات التلمیذ في الجانبتنمیة في ، طریقة الكتابة فیهما تاختلف ٕانو 

  .   العربیة

بین مختلف من التمییز  التلمیذَ ن المنهاُج كّ ُیمقد : التمییز الفونولوجي -2      
  :ثنائیات من الكلمات مثلوذلك باستخدامه ، pو  b :مثل تقاربة بین اللغتینت الماألصوا

 papa/ ballon)  ،(poule/ boule الصوتین، و f  وv من قبیلثنائیات ل ه، باستخدام:                  
(famille/ vélo) ... 3    
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بة مع الصوت، األصوات، وفق انتظام الكتا یسهم تركیب قد: األصوات تركیب -3      
م التلمیذ لتركیب أصوات اللغة في تعزیز تعلّ  m+i= mi  و  m+a= maو b+a= ba: مثل

  . العربیة

  
  .11ص : الكتاب المدرسي

  : 1األداء الصوتي -4      
 د المنهاج، في التعبیر الشفهي مثال، على التعبیر بوضوح، وبصوت مرتفع، یؤكّ       

                 كاف للرد  اوقت ومنحهمم، وتمكینهم من الفهم، تالمیذ القس جمیعتسمیع من أجل 
 ،تقدیم التمارینفي على االهتمام بالجانب الصوتي أیضا یحث و . عن األسئلة
على  االعتمادالمساعدة على الفهم، و  (mimique)واستعمال الحركات  ،والمحفوظات

النبرة الصوتیة والوتیرة ن ، باعتبار أفي التعبیر الشفهي أدائهمتحسین  من أجل القصص
  : عن ذلك فيمثاالأورد المنهاج ، كما حاملة للمعنىكلها واإللقاء ورفع الصوت والوقفات 

                           "la porte"                              ":                   الباب"كلمة    
                           .La porte            )                   للحدیث عن الباب( الباب   -
                             ?La porte ...) للتساؤل عن الباب تحدیدا، ولیس عن النافذة( الباب؟  -
   !ǃ   (                                          La porteأخرج: بمعنى(  ǃالباب  -

، ضرورة معرفة وظیفة جهاز النطقتوعیة تالمیذه بلى عالمعلم بذلك المنهاج ویحث       
عند نطق ف :ویقدم مثاال على ذلك .في عملیة إرسال األصوات، حین اإللقاء أو االستقبال

 الهواء تحریرعملیة مغلق، ثم الیشرح المعلم عملیتي تخزین الهواء داخل الفم  ]p[الصوت 
  . ا صوتیاانفجار  محدثا ،فجأةً 
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 تهصور لكل صوت ل شكأن یُ من أجل تمارین صوتیة  هبتقدیمذلك م المعل یعززو       
ویؤكد المنهاج أیضا . الصوت غیر موجود في لغتهم األم ذلكخاصة إذا كان وب، صوتیةال

من الهیئة والحركات ومالمح الوجه  كالمعتبرا أن على أهمیة كل من الهیئة والسیاق؛ 
اإلطار، ( خارج سیاقه ىفوظ معنلیس للملإذ ؛ ة لهاكملمو  معنى الرسالةل ةعماد

              إیجابيأثر  ؛ األمر الذي قد یكون له...)المتكلمون، وضعیاتهم، األشیاء الضمنیة
   .في مستوى أداء التلمیذ ألصوات اللغة العربیة أیضا

  ): المفرداتي( التكامل المعجمي  -ب      

بتثمین مسألة عودته                   لمفردات؛ أدوات التعامل مع ا التلمیذَ  ُیكسب المنهاجُ       
 :اختیاره لنمطین من المفردات وذلك بواسطة، إلى السیاق في أثناء عملیة اكتسابها

المواضیع، وأفعال تخص وظیفة والتي لها  ،اللغویة نشطةاألتتصل ب مفردات موضوعاتیة
  :1بما یأتي تتصل مفردات وظیفیةوالكالم التي یتضمنها المشروع، 

اقرأ واكتب واحذف وأشر وضع (وهي نصوص التمارین مثل  :التواصل داخل القسم -
، ومفردات ...)تحته خط وأطر وألصق وقطع ولون وانسخ وضع في دائرة وخطط وحدد

، والكلمات التي تسمي أجزاء ...)امحي السبورة ووزع الكراریس(تتخلل الدرس مثل 
لتذكیر ا اتوفاعل وصفة نوعیة ومحدد نص وجملة وفعل واسم(الخطاب واللغة مثل 

األثاث واألدوات ككراس وطاولة معجم (، ومعجم القسم مثل ...)والتأنیث واإلفراد والجمع
 ...)المدرسة كساحة وقسممعجم و  ...وقلم

، ...)الفرح والحزن(، والمشاعر مثل ...)قفز ورمى وأخذ (مثل  :التعبیر عن األفعال -
...)                                             أوه وآه (ة مثل والعبارات الصوتیة التعجبی

...)                                            األلوان واألشكال والمقاس(مثل  :الوصف -
...)                                    أضاف وقسم وحذف وناقص وزائد(مثل  :الحساب -
...)                                                     وأقل من أكثر من،(مثل  :المقارنة -
...)                                                                   ألن(مثل  :التفسیر -
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...)                                                                           الواو(مثل  الربط -
...)                                               أمس والیوم وغدا وعندما واآلن(مثل  :ناتعبیر عن الزمال -
...)                                                              قبل وفي أثناء وبعد(مثل  :التعبیر عن التزامن -
...)                                         مام وقربفوق وتحت وداخل ووراء وأ(مثل  :تحدید المكان -
  ...) في أحد األیام، وفي إحدى المرات(مثل  :السرد -

      في معرفة التلمیذ لمقابالتها في لغته العربیة؛ إیجابي وقد یكون لهذه المفردات أثر      
           في لغته،  مهاها أو مفاهیانطالقة معجمیة نحو استخدام مقابالتفتكون بالنسبة له، 

         .لما تحمله تلك المفردات الفرنسیة من خصائص وظیفیة تمتاز بالدقة في االستخدام
               كلمات المفتاح بمثابة للنص، ألنها  المهمةمن التحكم في المفردات أیضا تمكنه قد و 

  .  في جمیع أنماط الخطاب

ت المشتركة أو المتقاربة بین اللغتین كأسماء العلوم المفرداذلك، فإن إلى  إضافة       
 تفسیر مختلف علىبذلك عینهم ت، و تقرب المفاهیم إلى التالمیذقد ... والفنون والوسائل

         ة التي تمتاز وقد تسهم أیضا المفردات الدقیق. التي یتعرضون لهاالعربیة  النصوص
كأسماء األشجار والنبات واألزهار  ميبها اللغة الفرنسیة في مستوى استخدامها الیو 

في اللغة العربیة، بتعزیز  والتي تأخذ في المقابل، طابعا شمولیا... والحیوان والمالبس
التي من شأنها أن تعین التلمیذ على إثراء مفرداته في اللغة  عن مقابالتها الدقیقةالبحث 
  :رومثال ذلك في الكتاب المدرسي، تنوع أسماء األزها. العربیة

  

  
  .57ص : الكتاب المدرسي

  



 
 

  ):النحوي( التكامل التركیبي  -ت       

لمختلف العملیات التركیبیة في مستوى الجملة  یعرض المنهاج مثاال توضیحیا     
  :1عملیات وهي أربعفها في التي یصنّ و الفرنسیة، 

           ویكون على المحور العمودي            ):(le remplacement اإلبدال -1     
)l'axe paradigmatique ou vertical (للجملة، مثل  :  

L’avion        est      un moyen de transport sûr     confortable. 
La voiture   a été     un moyen de transport sûr     rapide.  

                          .                      ومریحةوسیلة نقل آمنة        الطائرة         
  .وسریعةوسیلة نقل آمنة        السیارة    كانت

، "الطائرة"ـب "السیارة" ، واستبدلت")كانت"الفعل (ل زمن الماضي بالحاضر حیث استبد
  ."مریحة"بالصفة  "سریعة"والصفة 

عندما تحذف أجزاء من :  )(l'effacement ou la commutation الحذف -2      
  :مثال ،الجملة

Malika brode un joli napperon depuis quelques jours.  
    .شرشفا للطاولة منذ بضعة أیامملیكة تطرز 
                                                            .Malika brode.ملیكة تطرز

   ."كة تطرزملی"واكتفي بالجملة البسیطة  "شرشفا للطاولة منذ بضعة أیام"حذفت العبارة 

   ):(l'addition ou l'expansion اإلضافة أو التوسع -3     

                     .Malika brode un napperon  . تطرز ملیكة شرشفا للطاولة
                    .Malika brode un joli napperon .للطاولة جمیالتطرز ملیكة شرشفا 

   Malika brode un joli napperon blanc.            
  .  للطاولة جمیالو أبیضاتطرز ملیكة شرشفا 
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Malika brode un joli napperon blanc en dentelle.  
   .ومخرما أیضا للطاولة جمیال أبیضاتطرز ملیكة شرشفا 

  ".    جمیل، وأبیض، ومخرم"وهنا حدث توسع في الجملة، بإضافة الصفات 

ویكون تغییر مكان : )(le déplacement ou la permutation تغییر المكان - 4       
 ،(l'axe syntagmatique ou horizontal)العبارة على المحور األفقي التركیبي للجملة 

  :مثال

Malika brode un joli napperon depuis quelques jours.  
  .منذ بضعة أیامتطرز ملیكة شرشفا للطاولة  

Depuis quelques jours, Malika brode un joli napperon.   

  1.تطرز ملیكة شرشفا للطاولة منذ بضعة أیام

  .أولها من آخر الجملة إلى "منذ بضعة أیام "ر مكان العبارة الدالة على الزمن وهنا ُغیّ 

وٕاذا كانت اللغة العربیة تسمح في كثیر من النماذج بالعملیات نفسها فإنه              
          ت بتعزیز استخدامها في العملیات التركیبیة المماثلة من الممكن أن تسهم تلك العملیا

  .  لها في اللغة العربیة

  : التداخل اللغوي – 2      

ونشاط القراءة، تداخل  الشفهيفي النشاط  یحدث للتلمیذقد : التداخل الصوتي -أ       
  .f/v2و  p/b: مثل خاصة في األصوات المتقاربةوبصوتي بین النظام الصوتي للغتین، 

  : التداخل المعجمي -ب       

          600ر المخزون المعجمي لتلمیذ السنة الثالثة من یقدّ : التداخل المفرداتي –1      
حروف الجر ومحددات التذكیر والتأنیث كمن وحدات مفرداتیة  ویتكون .كلمة 800إلى 
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       ى جانب األسماء المركبة واإلفراد والجمع، واألسماء واألفعال والصفات والضمائر، إل
، فتعطي "كبیر" والصفة " أب"المركبة من الكلمة " جد"التي تمیز اللغة الفرنسیة مثل كلمة 

التي تتألف من " بطاطس"، والكلمة المركبة (un grand-père)" أب كبیر"مفهوما داللیا 
، (une pomme de terre)" تفاح األرض"لتدل على التشبیه بـ" أرض"وكلمة " تفاح"كلمة 

                            . 1"قلم"و االسم " یبري"المركبة من الفعل (un taille-crayon) " مبراة"والكلمة 

وهذا المخزون المعجمي قد یكون له أثر سلبي في اكتساب التلمیذ لمفردات اللغة العربیة 
  .ومعنىشكًال  الفرنسیةالتي تختلف كثیرا عن مفردات اللغة 

من  تحوي اللغة العامیة لتلمیذ السنة الثالثة ابتدائي، العدید :العودة إلى العامیة -2      
عرقل تعلمه لمفردات اللغة العربیة ، مما قد یأیضا عباراتهاحتى مفردات اللغة الفرنسیة و 

             ومن هذه المفردات . د إلى لغته العامیة، واعتمد علیها في تعلمهاعوعباراتها، إذا ما 
                (…table, tableau, cartable, cahier, gomme, stylo) :في الكتاب المدرسي مثال

... طاولة، سبورة، محفظة، كراس، ممحاة، سیالة: على الترتیبالتي تقابلها الكلمات 
  :المبینة في الصور اآلتیةو 

  

  

  
  .9ص : الكتاب المدرسي
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تقابل اللغوي بین النظام الصرفي للغتین العربیة عند ال: التداخل الصرفي - 3      
 والفرنسیة، قد تتداخل كل من الضمائر واألزمنة والصیغ الصرفیة على تلمیذ السنة الثالثة،

                    في الفعلین المساعدین وبخاصة في لغته العربیة، هاال یجد دائما مقابالتوهو 
 (être, avoir) ن اعلى سبیل المثال، واللذ، )الكینونة والملكیة(فعال  اللذین ُیطلق علیهما

           للتعبیر وذلك  ، بعیدا عن معنیي الكینونة والملكیة،"أفعال مساعدة"أحیانا  نستعمالیُ 
  .(le passé composé)" الماضي المركب"عن األزمنة المركبة مثل 

یات التركیبیة المشار إلیها في مقابل فرضیة تكامل العمل: التركیبي التداخل –ت      
لما تتمیز به من خصوصیات ؛ في اللغة العربیة قد یرتبك التلمیذ في النشاط النحويآنفا، 

  .1اللغة الفرنسیة تركیبیة تختلف عن تراكیب

  :األثر النفسي والتربويفرضیات  -ب      

  : التكامل النفسي والتربوي – 1      

مهارات یخدم  ما كل تیناللغ يمنهاجوالتربوي بین  تشمل فرضیة التكامل النفسي      
     . في مستوى تعلمات اللغة العربیة تربویةالسلوكیة، والمعرفیة، والمنهجیة، وال التلمیذ

  :ویمكن تصنیفها على النحو اآلتي

  :الكفاءات النفسیة والمعرفیة -أ      

تنمیة كفاءات المتعلم،  عند تحلیل مبادئ المقاربة بالكفاءات التي تعتمد على      
انطالقا من االهتمام به في تعلمه، ومراعاة طبیعته الفسیولوجیة، وظروفه النفسیة، 

بناء مهاراته،  عندواالجتماعیة، ومنحه المزید من االستقاللیة، وفرص التفاعل مع غیره، 
                ن التلمیذ   ویمكّ المنهاج في تكریس تلك المبادئ الجوهریة،  قد یسهموكفاءاته، 

  .في أنشطة اللغة العربیة هالستغالمن ا
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فرصة  ةالشفهی األنشطة أثناء لتلمیذ فيا منحمن نماذج تكریس تلك المبادئ، و       
               الممیزة  األشیاء التي تعبر عن هوایاته الشخصیةوذلك بتفضیل التعبیر عما یفضله، 

    . تعلمه نفسیا نحودافعا  النسبة لهتكون بلعن باقي زمالئه،  له

صور عن الحاسوب والكتاب والتلفاز : في الكتاب المدرسي نماذجتلك الومن       
  .والدراجة والكرة

  

  

  .25الكتاب المدرسي، ص 
  

وفي نشاط القراءة أیضا، على المستوى المعجمي، ُتكتب الكلمات الجدیدة                
كتسب التلمیذ بواسطتها أداتي المالحظة واستخدام أو كلمات المفتاح على السبورة، فی

المرجعیات، من أجل تعیین المادة اللغویة في الجملة أو النص، ومن ثم تسمیته لتلك 
                 المعالجة أداة  هتمكنكما  ،وعائالت الكلمات وأضدادالمادة اللغویة، من مترادفات 

             ات،كنایال وأ أو األضدادمترادفات باستخدامه لتلك ال ه،تعبیر من تعدید أشكال 
ویسهم تشكیله للجمل الحاملة للمعنى،                  . نفس المعنىصیاغات أخرى من  وأ

اإلیجابي باألثر  وهذا قد یوحي .1تأكید تعلمه النهائيفي  شخصیةالجمل وبخاصة في ال
المالحظة،  محور حول أدواتالتي تت معرفیةالمهارات لفي اكتساب التلمیذ لللمنهاج 

   .اللغة العربیة أنشطةفي أثناء  والمرجعیة، والمعالجة
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              یم،و ، كونه أطول مرحلة من مراحل التقیم التكوینيو خاصة التقوبیم، و یسهم التققد و       
 یم الذاتيو التقفیسمح له ؛ نفسیا إعدادا -لغویا إلى إعداده إضافة -إعداد التلمیذ في 

              یم الجماعي من التفاعل و التقیمكنه و . العتماد على نفسه، في بناء تساؤالته الذاتیةاب
یم التحصیلي في مختلف الوضعیات و یضعه التقكما  ،مع زمالئه، ومع محیطه عامة

من و ، والمعرفي المستوى النفسيفي معارفه جمعه ل التي تمنحه فرصة اإلدماجیة الممكنة
         . الشبیهة بواقعه المعاش وضعیات التواصلي بناء كفاءاته، في استثمارها فثم 

ن التلمیذ من مواجهة شتى یمكت في ؛معا ناتتشارك فیها اللغتقد مستویات هي و 
، ومن ثم في اللغة العربیة في بناء كفاءاتهه تساعدقد التي  "المركبةو الوضعیات المشكلة "

  .تفتح له كفاءات جدیدة أخرى

  :الكفاءات التربویة والمنهجیة -ب      

              مها منهاج اللغة الفرنسیة، من نماذج الكفاءات التربویة، والمنهجیة التي یقدّ       
ف أوال على مختلف الوسائل التعلیمیة التربویة منها، واللغویة، والتي تخدم األنشطة التعرّ 

س في استخدامه لمختلف ام المدرّ فانطالقا من تحدید المنهاج لمه التعلیمیة المقدمة؛
اإلشارات واإلیماءات من أجل شرح مفهوم معین، أو دعوته لتحضیر مجموعة من الصور 

              استیعابها والنماذج التي قد تختلف وفق وحدات المعنى، وطبیعتها، من حیث سهولة
        أو المدارس  تنظیم زیارات بین األقسام علىأیضا  المعلم، یُحث المنهاج تهأو صعوب

               . 1تفاعلهم ومن ثم تحقیق تعلماتهممن  همالتي تمكن من أجل عرض منتجات التالمیذ
  . على حد سواءتین اللغ يسیجتمع علیه كل من مدرّ قد وهذا أمر 

على استخدام الكتاب  المعلم المنهاجحث ، أیضا بخصوص الوسائل اللغویةو      
انطالقا الذهني والنفسي، وذلك  التالمیذ في الجانبینمع استعدادات  المدرسي بما یتوافق

      واألشكال المختلفة،  ،والصور ،كحجم النصوص، واستخدام األلوان ،الشكلي اهمستو من 
 هلنظریات اللغویة الحدیثة، عند اختیار مختلف ااستخدامه لفي  ،المعرفي اهأو مستو 

والجمل البسیطة المناسبة، والتركیز على  ،مفرداتاختیار الإذ ُیفضل  ،اللغوي ىمحتو لل
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              . س تدریجیادون االستغراق في القواعد النحویة التي ُتدرّ  ،الجانب التعبیري التواصلي
، األطفال في هذه المرحلة العمریةأما الصور فغالبا ما تأخذ الطابع الهزلي الذي ُیحبذه و 

وكل هذا قد یزید من اكتشاف التلمیذ لمختلف  .قعیةإلى جانب الصور الفوتوغرافیة الوا
  .الوسائل التربویة واللغویة، ومن ثم تحقیق حسن استغاللها في أنشطة اللغة العربیة

، في مستوى التسییر الزمني للمواد إیجابيوباإلضافة إلى ذلك، قد یكون للمنهاج أثر      
وج التلمیذ من وتیرة المواد التي تعود التعلیمیة؛ فقد تكون مادة اللغة الفرنسیة فرصة لخر 

علیها منذ دخوله المدرسي األول، فتعد اللغة الفرنسیة بالنسبة له، تغییرا من وتیرة تعلماته 
          في المستویین النفسي، والتربوي أیضا  إیجابيوقد یكون لذلك أثر . باللغة العربیة

  .   ماتهم تعلّ ته، ومن ثم إعادة تنظی، وشحذ همّ في تجدید مشاعره

 : التداخل النفسي والتربوي – 2     

         للغة الفرنسیة فضل في إخراج التلمیذ من جوه الروتیني، لتعلیم اكما قد یكون       
ره أثر سلبي في میله إلیها، ومن ثم تأثّ  ألة إفراطه في حب اللغة الفرنسیةلمس كوند یق

  .ومعتقده ا مع ثقافة أسرتهض في بعض جوانبهبثقافة أهلها، بما یتعار 

تلمیذ في مستوى الكاهل  التي تثقل بالموازاة مع باقي األنشطة التعلیمیة األخرىو       
ب تعلیم اللغة الفرنسیة، ، قد یسبّ حصص التعلیمیةال لمجموع الساعي اإلجمالي هحجم

اللغویة  طبیعتها؛ لما قد توحي به إرهاق التلمیذ وارتباكه، ومن ثم عرقلة تعلمه للغة العربیة
في هذه المرحلة خاصة وب، اللغوي الشدید االختالفأو على األقل، الصعوبة  جانبمن 

  .الحرجة العمریة

لصور الحواریة ا، في فهم الشفهيوعلى سبیل المثال، قد یرتبك التلمیذ في النشاط       
القراءة التي من الیسار إلى الیمین، بخالف طریقة اتجاها  أخذالتي ت لنصوصا ءةأو قرا

   قد ُیجهد تفكیره،  األمر الذية في مادة اللغة العربیة؛ الشفهیاعتاد علیها في األنشطة 
أن نظام  ادركمُ طریقة اللغة العربیة، یمینا یسارا، وتارة أخرى  اتبعمب عینیه تارة وهو یقلّ 

  . الفرنسیة عكسي؛ فیتعب بصره، ویتشتت ذهنه



 
 

  
  .8ص : الكتاب المدرسي

د أشكال كتابة فونیمات اللغة الفرنسیة؛ ومن أسباب إرهاق تفكیر التلمیذ أیضا، تعدّ        
وینطبق األمر  . )c – k – qu – ch(: عدة أشكالب سبیل المثال، على [k]الفونیم ُیكتب إذ 

  :1موضحة في الجدول اآلتيعدة فونیمات  على

  

Graphèmes (J’écris)             
 اتهطریقة كتاب            

Phonèmes (J’entends)   
 )سماعا(األصوات 

s – ss – c – ç–t (tion) 
 s – z 
ai - ei – è – ê –                                           
e devant la double consonne                    
(enne, elle, ette, erre, esse)                                        
é – er – et – es - ez 
c – k – qu– ch 
g – gu 
j – g – ge 
in – ain – ein 
f - ph 
en – an 

[s]  
[z] 

]٤ [ 
  
  
[e]  
[k] 
[g] 
[З] 
1  
[f] 
[ã] 
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في  (s / ss / sc / c / ç / t / x)   :عدة أنماط من الكتابة [s]لصوت ویأخذ ا       
.  (sac /tasse / scie / citron / garçon / addition /six) :الترتیبعلى اآلتیة الكلمات 

تتغیر طریقة نطقه في كل شكل من األشكال إذ عدة أشكال للكتابة أیضا،  [o]للصوت و 
                               اإلشارات إضافة إلى .(ou - on - om - oi - oin – oeu) :اآلتیة

(les accents: aigu, grave et circonflexe) األصوات في: (è, é, ê)  الترتیبعلى. 
                         وٕاشارة ربط المفردات، (l’apostrophe)وٕاشارة حذف الحروف الصائتة 

(le trait d’union)لواحق في آخر الكلمات مثل ، وال(ette – tion – ement) ،والالحقة 
باستثناء  ات عموما،في بدایة الكلم (in)، والتي تكتب (l'antonyme)الدالة على الضد 

                          :مثل (im) فتكتب  ، (m – p – b)الكلمات التي تبدأ بـ 
(mortel-immortel) و (mobile-immobile) تكتب، أو (ir) الكلمات التي تبدأ  في

في  (il)تكتب  وأ، (réel-irréel)و   (responsable-irresponsable): مثل (r)بحرف 
یضاف لها التي  (dé)الالحقة وكذلك  ،(légal-illégal): مثل (l)ف الكلمات التي تبدأ بحر 

(s) 1:  مثل صائتالكلمات التي تبدأ بحرف  في(obéir – désobéir).  

 (les lettres muettes)ومن مظاهر الصعوبة واالختالف أیضا الحروف الصامتة        
 (pont)فیها، والكلمة ] s[التي ال ینطق حرف  (tapis)التي ُتكتب وال تنطق مثل الكلمة 

، مثل األفعال أیضا نهایاتاألخرى كما في ، وغیرها من الكلمات ]t[التي ال تنطق تاؤها 
وفي عالمات  .(e, s)ال تُنطق نهایتاهما حیث  (tu parles)والجملة  (je joue): الجملة

أیضا  حیث ال تنطق عالمتا جمعهما (les gâteaux)و (les ballons): الجمع أیضا مثل
(s,x) 2.   

إرهاق التداخل اللغوي، وكذا ز من شدة وكل هذه الصعوبات واالختالفات قد تعزّ       
التلمیذ واستنزاف وقته وجهده في هذه المرحلة التعلیمیة التي تعمل القوانین التوجیهیة 

م لغة م الطفل للغته العربیة أوال، قبل دخوله في تعلللتربیة الوطنیة جاهدة على تكریس تعلّ 
  . أو لغات أجنبیة أخرى

                                                             
  )360- 359لمنهاج، ص لمرافقة لة اوثیقالملحق  ( .136 – 135، ص للمنهاج الوثیقة المرافقة: ینظر 1
  )321ملحق وثیقة المنهاج، ص  ( .27وثیقة المنهاج، ص : ینظر  2



 
 

  :األثر االجتماعي والثقافيفرضیات  -ت      

    : التكامل االجتماعي والثقافي -1      

التكامل االجتماعي، والثقافي بین منهاجي  حظ من لمنهاج اللغة الفرنسیةقد یكون      
      تواصلیة، والتي تعلم اللغة العربیة؛ فانطالقا من مبادئ المقاربة الیخدم  بما ،اللغتین

، ومن ثم اختیار أیضا تكریس التواصل داخل حجرة القسم وخارجهامبدأ على رأسها 
في مختلف  ،الحیاة العملیة الواقعیة المستوحاة من الوسائل اللغویة وغیر اللغویة المناسبة

 ،صليكفاءات ذات النمط التواالالسیاقات االجتماعیة الممكنة، قد یسهم المنهاج في بناء 
التي من شأنها أن تدعم تعلمه و مهارات االجتماعیة، والجماعیة، والشخصیة، الومختلف 

  .للغة العربیة

باعثا له نحو التفاعل واعتبارها منتجات التلمیذ تثمین المنهاج ل وقد یتجسد ذلك في     
 هالتتباد لُتفعّ حیث ، أو تالمیذ المدارس األخرى؛ األخرى مع زمالئه، وتالمیذ األقسام

،            هماتمختلف تعلّ  ا فيتطور محدثة لغویة في السرد، والوصف، واإلخبار، والشرح، ال
         العروضمختلف العرض المدرسي، والمكتبة المدرسیة، و  تلك التبادالت قد تثريكما 

  1...كالیوم العالمي للطفل، ویوم العلم في شتى المناسبات

مكنه من اكتساب أدوات تحلیل یكفاءته التبلیغیة، و  نميكل هذا من شأنه أن یو       
             الثقة  في المقام األولمنحه بواسطة المواقف التواصلیة، وآلیات التفاعل مع غیره، 

التي تسهم في تكوینه من الناحیة الشخصیة، والمعرفیة، و  ،المناسبة همشاریعفي اختیار 
         یجابيقد یعود باألثر اإل األمر الذي؛ مع من حوله والثقافیة، ومن ثم من الناحیة التفاعلیة

  .العربیة ةللغ استغاللها في أثناء تعلمهفي 

لمكون الثقافي، المقدم لتالمیذ ن المنهاج أیضا اوٕاضافة إلى الجانب التبلیغي، یثمّ       
حسب، السنة الثالثة، والذي یحمل طابعا إنسانیا وحضاریا، ال یخص الثقافة الفرنسیة ف

على شكل مشاریع مدرجة في الكتاب المدرسي، تشمل عدة وضعیات إدماجیة ویقدمه 
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باإللمام بشؤون المدرسة، وٕارشادات الطریق وٕاشاراتها، والقطاع النباتي والمحافظة  تتصل
مختلف  تتخللباإلضافة إلى مختلف القیم األخالقیة التي  ،والمحیط علیه، ونظافة البدن

مختلف في  الستغاللهاتمكن التالمیذ من أخذ العبر منها،  النصوص والقصص التي
على حد تین وهذا دور یقع على عاتق كل من مدرسي اللغ. واقعیةالظروف االجتماعیة ال

  .سواء

  
  

  : التداخل االجتماعي والثقافي - 2      

، هذه اللغةلدى التالمیذ، حول  تصوراتیسهم تعلیم اللغة الفرنسیة، في بناء قد       
            في موقف المقارنة  تضعه، عندما أسرتهمجتمعه، بدءا من وذلك بتواطؤ مع أفراد 

جانب ال، من الجانب التفاضلي، ال من األجنبیة اللغة الفرنسیةو ، الوطنیة بین لغته العربیة
  .التكاملي

ا حقیقیا ، والتي ُتعد خطر التلمیذ م عنه تولد ثقافة التغریب في نفسقد ینجوهذا ما       
             إلى مزید  التي یحتاج فیها مریةلمرحلة العخاصة في هذه اوب، الوطنیة على هویته

              وما تحمله  ،لغته العربیة خصوصالمعرفي والثقافي بالنفسي و من الدعم اللغوي و 
 .والوحدة االجتماعیة ،واالنتساب القومي ،من مالمح الهویة الوطنیة



 
 

  االستبیان: ثانیا      

  :تقدیم االستبیان -1      

ابتدائي في تعلیم اللغة  صیاغة فرضیات أثر منهاج اللغة الفرنسیة للسنة الثالثةبعد       
من الجانبین  ة، والثقافیة، واالجتماعیة، والتربویة، والنفسیةاللغویفي الجوانب  العربیة

باستخدام وذلك ، من عدمه اتتلك الفرضیصدق  من الواجب اختبار ،والسلبي یجابياإل
        التي ُتعد من أهم الوسائل التي یمكن استخدامها على أكبر عدد ممكن  أداة االستبیان

  .من أفراد عینة االختبار

  : العینة -أ      

اللغة العربیة  ادرسو قد ومعلمة،  امعلم 20من  عشوائیة، تتكون عینة البحثكانت       
حسب على تم تصنیفهم قد و . 1ابتدائي، في عدة مدارس بوالیة بسكرةلتالمیذ السنة الثالثة 

  :والصفة المهنیة، والخبرة المهنیة، وفق الجدول اآلتي ،الجنس

 الخبرة المهنیة الصفة المهنیة الجنس
أقل  )ة(مستخلف )ة(متربص )ة(مرسم  اإلناث الذكور

 5من 
 سنوات

5-
10 

 سنوات

10-
15 
 سنة

15 
سنة 
 فأكثر

15 05 19 01 00 01 01 04 14 

  
من ذوي  اد العینة من المعلمین والمعلماتأن معظم أفر  من الجدول السابق ویتبین      

       سنة فأكثر، وذلك الرتفاع عددهم في قطاع التربیة والتعلیم،  15الخبرة المهنیة من 
خاصة في ظل اإلصالحات وب دقیقة؛نتائج في الحصول على  یبعث باألملمما قد 

یم أثر و ن معلمین ومعلمات، تؤهلهم إلى تقم بالذاتهذه الفئة  اشهدتهبویة التي التر 
مختلف ین المنهاج في تعلیم اللغة العربیة، ومن ثم الحكم علیه، انطالقا من مقارنتهم ب

                                                             
   ...الشرقيالحي مجمع مدرسة سعد مخلوف، مدرسة مدرسة جهرة الشیخ، : من بین تلك المدارس االبتدائیة  1



 
 

القاضیة بتدریس  2002/2003القرارات التي تأرجحت بین القرارات السابقة إلصالحات 
سنة الرابعة ابتدائي، والقرارات التي تلتها، والقاضیة بتدریسها بدءا اللغة الفرنسیة بدءا من ال
التراجع والتي سرعان ما تم ، )2004/ 2003السنة الدراسیة (من السنة الثانیة ابتدائي 

    ، )2007/ 2006السنة الدراسیة (ر تدریسها بدءا من السنة الثالثة ابتدائي عنها، لُیقرّ 
  .اآلن وهو القرار المعمول به لحد

  :الفرضیات -ب      

تلخیصا لما ورد في المبحث السابق، یمكن إعادة صیاغة فرضیات أثر منهاج اللغة       
  : في الجداول اآلتیة ابتدائي في تعلیم اللغة العربیة الفرنسیة للسنة الثالثة

  : األثر اللغوي -1      

  

  
 فرضیات ال

 طبیعة األثر
 حیادي سلبي إیجابي

م التلمیذ لنطق األصوات المشتركة بین تعلّ یؤثر ) 1
في تعلمه  (d, t, m, n)اللغتین العربیة والفرنسیة مثل 
 ).د، ت، م، ن(لنطق أصوات اللغة العربیة مثل 

   

ال یؤثر تعلم التلمیذ التمییز بین األصوات المختلفة، ) 2
في تعلمه تمییز  (p, v)المتقاربة بین اللغتین مثل  سیما

       لعربیة، ونطقها نطقا سلیما مثلة اأصوات اللغ
 ).الباء والفاء(

   

األصوات في اللغة الفرنسیة  لتركیبیؤثر تعلم التلمیذ ) 3
أصوات اللغة  لتركیبفي تعلمه  (m+a= ma)مثل 

  ).ما= أ+ م (العربیة 
  

   



 
 

یؤثر تعلم التلمیذ لطریقة األداء الصوتي في اللغة ) 4
النبرة الصوتیة والقراءة بصوت اإللقاء و (الفرنسیة مثل 

 .في تعلمه األداء الصوتي في اللغة العربیة) مرتفع

   

یؤثر فهم التلمیذ لمفردات جدیدة باللغة الفرنسیة            ) 5
 .في فهمه لمفردات اللغة العربیة

   

یؤثر تعلم التلمیذ للقواعد المشتركة بین اللغتین العربیة ) 6
 .واعد اللغة العربیةوالفرنسیة في تعلمه لق

   

یؤثر تعلم التلمیذ للقواعد المختلفة بین اللغتین العربیة ) 7
 .والفرنسیة في تعلمه لقواعد اللغة العربیة

   

یؤثر تعلم التلمیذ للمحادثة بالفرنسیة في تعلمه ) 8
 .بالعربیةالمحادثة 

   

یؤثر تعلم التلمیذ لكتابة الحروف والكلمات واحترام ) 9
فات وطریقة الكتابة في اللغة الفرنسیة في تعلمه المسا

 .العربیة اللغة لكتابة حروف

   

  

  ال یستخدمها   أحیانا  كثیرا  الفرضیة
مفردات اللغة الفرنسیة في یستخدم التلمیذ   )10

  .أنشطة اللغة العربیة
      

  

  

  

  

  



 
 

  : األثر النفسي والتربوي -ب      

        

  
 فرضیات ال

 طبیعة األثر
 حیادي سلبي ابيإیج

یؤثر تعلم التلمیذ للعملیات الذهنیة في أنشطة               ) 11
التركیب واإلضافة والحذف                ( اللغة الفرنسیة مثل 

في عملیاته الذهنیة خالل أنشطة ) واإلبدال والتلخیص
 .اللغة العربیة

   

          یؤثر تعلم التلمیذ الستراتیجیات العمل) 12
  ضمن مشاریع اللغة الفرنسیة مثل) نجازالتخطیط واإل(
في استراتیجیاته ضمن مشاریع اللغة ) إنشاء قصة(

 .العربیة

   

یؤثر اكتشاف التلمیذ، في أنشطة اللغة الفرنسیة، ) 13
قصص، مجالت، أدوات، (لمختلف الوسائل التربویة 

نشطة في معرفته للوسائل التربویة المستخدمة في أ) نماذج
 .اللغة العربیة

   

  

  :باإلضافة إلى الفرضیات اآلتیة
  .للتلمیذ التعب واإلرهاق) ساعات أسبوعیا 3( تسبب أنشطة اللغة الفرنسیة ) 14

  .للتلمیذ التعب واإلرهاق) ساعات أسبوعیا 3( ال تسبب أنشطة اللغة الفرنسیة      
، وٕاخراجه من روتین األنشطة اللغة الفرنسیة في الترفیه عن التلمیذأنشطة تسهم ) 15

  . التعلیمیة األخرى
اللغة الفرنسیة في الترفیه عن التلمیذ، وٕاخراجه من روتین األنشطة أنشطة ال تسهم      

  . التعلیمیة األخرى



 
 

          اللغة الفرنسیة للتلمیذ االرتباك والشك خالل أنشطة اللغة العربیة  أنشطةتسبب ) 16
  .إلى الیمین، أو التداخل بین اللغتین في النحو والصرف القراءة من الیسارمثل 
اللغة الفرنسیة للتلمیذ االرتباك والشك خالل أنشطة اللغة العربیة  أنشطةال تسبب      

  .مثل القراءة من الیسار إلى الیمین، أو التداخل بین اللغتین في النحو والصرف
اللغة الفرنسیة، على حساب اللغة إلى  هیسبب تدریس اللغة الفرنسیة للتلمیذ میل) 17

  .العربیة
إلى اللغة الفرنسیة، على حساب اللغة  هال یسبب تدریس اللغة الفرنسیة للتلمیذ میل     

  .العربیة

   :األثر االجتماعي والثقافي -ت      
  

  
 فرضیات األثر

 طبیعة األثر
 حیادي سلبي إیجابي

لفرنسیة مثل یؤثر تواصل التلمیذ خالل أنشطة اللغة ا) 18
في تواصله خالل أنشطة ) المشاریعنجاز وإ تقلید األدوار (

 .اللغة العربیة

   

یؤثر اكتساب التلمیذ خالل أنشطة اللغة الفرنسیة ) 19
 .لمعارف وثقافات جدیدة، في أدائه ألنشطة اللغة العربیة

   

  

  :والفرضیتان حول أثر تدریس اللغة الفرنسیة في هویة التلمیذ

  .د تدریس اللغة الفرنسیة لتلمیذ السنة الثالثة ابتدائي خطرا على هویتهُیع) 20
  .ال ُیعد تدریس اللغة الفرنسیة لتلمیذ السنة الثالثة ابتدائي خطرا على هویته     

  

  



 
 

  : الفصلین األول والثاني فينتائج اللغة العربیة مقارنة  -ث      

  .تالمیذ في اللغة العربیةمستوى غالبیة ال) تحسن، أم ضعف، أم استقر) (21
  .مستوى غالبیة التالمیذ في التعبیر الشفهي) تحسن، أم ضعف، أم استقر) (22
 .مستوى غالبیة التالمیذ في القراءة) تحسن، أم ضعف، أم استقر) (23
  .مستوى غالبیة التالمیذ في النحو) تحسن، أم ضعف، أم استقر) (24
  .لبیة التالمیذ في الصرفمستوى غا) تحسن، أم ضعف، أم استقر) (25
  .مستوى غالبیة التالمیذ في اإلمالء) تحسن، أم ضعف، أم استقر) (26
  .مستوى غالبیة التالمیذ في التعبیر الكتابي) تحسن، أم ضعف، أم استقر) (27

 

  : السن األنسب لتدریس اللغة الفرنسیة - ج      

  :تدریس اللغة الفرنسیة في من األنسب إدخال) 28   

نة التحضیریة، أم السنة األولى ابتدائي، أم السنة الثانیة ابتدائي، أم السنة الثالثة الس 
ابتدائي، أم السنة الرابعة ابتدائي، أم السنة الخامسة ابتدائي، أم تأخیر تدریسها إلى ما بعد 

  .  المرحلة االبتدائیة

  :نتائج االستبیان وتحلیلها -2      

یة لبحث أثر تدریس اللغة الفرنسیة في تعلیم اللغة العربیة اعتمدت النتائج اإلحصائ      
: لتالمیذ السنة الثالثة ابتدائي، على النسبة المئویة لكل إجابة من األجوبة، وفق العملیة

  :  وكانت النتائج على النحو اآلتي. 100× عدد اإلجابات 

  

  

  



 
 

 :تیةنتائج بحث فرضیات األثر اللغوي النسب اآل أظهرت: األثر اللغوي  - أ
  

  
 فرضیات األثر

 طبیعة األثر
 حیادي سلبي إیجابي

م التلمیذ لنطق األصوات المشتركة بین یؤثر تعلّ ) 1
في تعلمه  (d, t, m, n)اللغتین العربیة والفرنسیة مثل 
 ).د، ت، م، ن(لنطق أصوات اللغة العربیة مثل 

15 
إجابة 
بنسبة 

75  % 

02 
إجابة 
بنسبة 

10   %

03 
إجابة 
بنسبة 

15 % 
           یؤثر تعلم التلمیذ التمییز بین األصوات المختلفة، ) 2

في تعلمه تمییز  (p, v)المتقاربة بین اللغتین مثل  ال سیما
          أصوات اللغة العربیة، ونطقها نطقا سلیما مثل

 ).الباء والفاء( 

13 
إجابة 
بنسبة 

65 % 

03 
إجابة 
بنسبة 

15 % 

04 
إجابة 
بنسبة 

20 % 
األصوات في اللغة الفرنسیة  لتركیبیؤثر تعلم التلمیذ ) 3

أصوات اللغة  لتركیبفي تعلمه  (m+a= ma)مثل 
  ).ما= أ+ م (العربیة 

12 
إجابة 
بنسبة 

60 % 

07 
إجابة 
بنسبة 

35 % 

01 
إجابة 
بنسبة 

05 % 
یؤثر تعلم التلمیذ لطریقة األداء الصوتي في اللغة ) 4

الصوتیة والقراءة بصوت اإللقاء والنبرة (الفرنسیة مثل 
 .في تعلمه األداء الصوتي في اللغة العربیة) مرتفع

14 
إجابة 
بنسبة 

70 % 

01 
إجابة 
بنسبة 

05 % 

05 
إجابة 
بنسبة 

25 % 
            یؤثر فهم التلمیذ لمفردات جدیدة باللغة الفرنسیة) 5

  .في فهمه لمفردات اللغة العربیة
  
  
 

09 
إجابة 
بنسبة 

45 % 

02 
ة إجاب

بنسبة 
10 % 

09 
إجابة 
بنسبة 

45 % 



 
 

یؤثر تعلم التلمیذ للقواعد المشتركة بین اللغتین العربیة ) 6
 .والفرنسیة في تعلمه لقواعد اللغة العربیة

12 
إجابة 
بنسبة 

60 % 

02 
إجابة 
بنسبة 

10 % 

06 
إجابة 
بنسبة 

30 % 
یؤثر تعلم التلمیذ للقواعد المختلفة بین اللغتین العربیة ) 7

 .رنسیة في تعلمه لقواعد اللغة العربیةوالف
09 

إجابة 
بنسبة 

45 % 

03 
إجابة 
بنسبة 

15 % 

08 
إجابة 
بنسبة 

40 % 
یؤثر تعلم التلمیذ للمحادثة بالفرنسیة في تعلمه ) 8

 .بالعربیةالمحادثة 
12 

إجابة 
بنسبة 

60   %

02 
إجابة 
بنسبة 

10 % 

06 
إجابة 
بنسبة 

30 % 
الحروف والكلمات واحترام  یؤثر تعلم التلمیذ لكتابة )9

المسافات وطریقة الكتابة في اللغة الفرنسیة في تعلمه 
 .لكتابة حروف العربیة

14 
إجابة 
بنسبة 

70 % 

01 
إجابة 
بنسبة 

05 % 

05 
إجابة 
بنسبة 

25 % 
  

  ال یستخدمها   أحیانا  كثیرا  الفرضیة
مفردات اللغة یستخدم التلمیذ   )10

  .یةالفرنسیة في أنشطة اللغة العرب
            إجابة  01

  % 05بنسبة 
             إجابة  03

  % 15بنسبة 
     إجابة  16

  % 80بنسبة 
  

        

  

  



 
 

  : تحلیل النتائج -      

  :النتائج اإلحصائیة لالستبیان في الجانب اللغوي على أن دلت     

  إیجابية له أثر تعلم التلمیذ لنطق األصوات المشتركة بین اللغتین العربیة والفرنسی) 1
  ) % 75النسبة . (في تعلمه لنطق أصوات اللغة العربیة

 المتقاربة بین اللغتین له أثر ال سیماتعلم التلمیذ التمییز بین األصوات المختلفة، ) 2
  ) % 65النسبة ( .في تعلمه لتمییز أصوات اللغة العربیة، ونطقها نطقا سلیما إیجابي

 لتركیبفي تعلمه  إیجابي ات في اللغة الفرنسیة له أثراألصو  لتركیبتعلم التلمیذ ) 3
  ) % 60النسبة ( .أصوات اللغة العربیة

في تعلمه األداء  إیجابي تعلم التلمیذ لطریقة األداء الصوتي في اللغة الفرنسیة له أثر) 4
  ) % 70النسبة ( .الصوتي في اللغة العربیة

في فهم مفردات اللغة  إیجابيیة له أثر فهم التلمیذ لمفردات جدیدة في اللغة الفرنس) 5
من الحیادیین الذین ال یرون أي أثر %  45إضافة إلى نسبة ،  % 45النسبة . (العربیة
  )  أو سلبي إیجابي

في تعلمه  إیجابي تعلم التلمیذ للقواعد المشتركة بین اللغتین العربیة والفرنسیة له أثر) 6
     من الحیادیین الذین %  30ضافة إلى نسبة إ، % 60النسبة . (لقواعد اللغة العربیة

  )  أو سلبي إیجابيال یرون أي أثر 

في تعلمه  إیجابيتعلم التلمیذ للقواعد المختلفة بین اللغتین العربیة والفرنسیة له أثر ) 7
         من الحیادیین الذین %  45إضافة إلى نسبة ، % 45النسبة . (لقواعد اللغة العربیة

  )  أو سلبي إیجابيأثر  ال یرون أي

النسبة . (في تعلمه المحادثة بالفرنسیة إیجابيتعلم التلمیذ للمحادثة بالفرنسیة له أثر ) 8
  )  أو سلبي إیجابيمن الحیادیین الذین ال یرون أي أثر %  30إضافة إلى نسبة ، % 60



 
 

 إیجابية له أثر تعلم التلمیذ لكتابة الحروف والكلمات واحترام المسافات وطریقة الكتاب) 9
  ) % 70النسبة . (في تعلمه لكتابة حروف العربیة

  ) % 80النسبة . (مفردات اللغة الفرنسیة في أنشطة اللغة العربیةال یستخدم التلمیذ ) 10

  : األثر النفسي والتربوي -ب      

  :نتائج بحث فرضیات األثر النفسي والتربوي النسب اآلتیة أظهرت      

    
 فرضیات األثر

 طبیعة األثر
 حیادي سلبي إیجابي

یؤثر تعلم التلمیذ للعملیات الذهنیة في أنشطة ) 11
التركیب واإلضافة والحذف ( اللغة الفرنسیة مثل 

في عملیاته الذهنیة خالل أنشطة ) واإلبدال والتلخیص
 .اللغة العربیة

09 
إجابة 
بنسبة 

45 % 

02 
إجابة 
بنسبة 

10      %

09 
إجابة 
بنسبة 

45 % 
التخطیط ( یؤثر تعلم التلمیذ الستراتیجیات العمل ) 12
              ضمن مشاریع اللغة الفرنسیة مثل) نجازواإل
في استراتیجیاته ضمن مشاریع اللغة ) إنشاء قصة( 

 .العربیة

15 
إجابة 
بنسبة 

75      %

00 
إجابة 
بنسبة 

00      %

05 
إجابة 
بنسبة 

25      %
لمیذ، في أنشطة اللغة الفرنسیة، یؤثر اكتشاف الت) 13

قصص، مجالت، أدوات، (لمختلف الوسائل التربویة 
في معرفته للوسائل التربویة المستخدمة في ) نماذج

 .أنشطة اللغة العربیة

18 
إجابة 
بنسبة 

90      %

01 
إجابة 
بنسبة 

05      %

01 
إجابة 
بنسبة 

05      %
  

  

  



 
 

  :باإلضافة إلى النتائج اآلتیة 

                               یرون أن أنشطة اللغة الفرنسیة%)  25نسبة ( من أفراد العینة  05) 14
  .  تسبب للتلمیذ التعب واإلرهاق) ساعات أسبوعیا 3( 

                              یرون أن أنشطة اللغة الفرنسیة %)   75نسبة ( من أفراد العینة  15    
  .ال تسبب للتلمیذ التعب واإلرهاق) ساعات أسبوعیا 3( 

                     اللغة الفرنسیة تسهم أنشطة یرون أن %)   70نسبة ( من أفراد العینة  14) 15
  . في الترفیه عن التلمیذ، وٕاخراجه من روتین األنشطة التعلیمیة األخرى

                 ة ال تسهم اللغة الفرنسیأنشطة یرون أن %)   30نسبة ( من أفراد العینة  06     
  . في الترفیه عن التلمیذ، وٕاخراجه من روتین األنشطة التعلیمیة األخرى

اللغة الفرنسیة تسبب للتلمیذ  أنشطةیرون أن %)   55نسبة ( من أفراد العینة  11) 16
ل االرتباك والشك خالل أنشطة اللغة العربیة مثل القراءة من الیسار إلى الیمین، أو التداخ

  .بین اللغتین في النحو والصرف
اللغة الفرنسیة ال تسبب  أنشطةیرون أن %)   45نسبة ( من أفراد العینة  09      

للتلمیذ االرتباك والشك خالل أنشطة اللغة العربیة مثل القراءة من الیسار إلى الیمین،           
  .أو التداخل بین اللغتین في النحو والصرف

یرون أن تدریس اللغة الفرنسیة یسبب للتلمیذ %)   20نسبة ( لعینة من أفراد ا 04) 17
  .میله إلى اللغة الفرنسیة، على حساب اللغة العربیة

یرون أن تدریس اللغة الفرنسیة ال یسبب %)   80نسبة ( من أفراد العینة  16      
     .للتلمیذ میله إلى اللغة الفرنسیة، على حساب اللغة العربیة

  

  

     



 
 

  :تحلیل النتائج     

  :النتائج اإلحصائیة لالستبیانات في الجانب النفسي والتربوي على أن دلت     

في عملیاته  إیجابيتعلم التلمیذ للعملیات الذهنیة في أنشطة اللغة الفرنسیة له أثر ) 11
               %  45إضافة إلى نسبة ، % 45النسبة . (الذهنیة خالل أنشطة اللغة العربیة

 )  من الحیادیین الذین ال یرون أي أثر ایجابي أو سلبي

في  إیجابيتعلم التلمیذ الستراتیجیات العمل ضمن مشاریع اللغة الفرنسیة له أثر ) 12
  )% 75النسبة . (استراتیجیات العمل في اللغة العربیة

مع وسائل اللغة في تعامله  إیجابياكتشاف التلمیذ لمختلف الوسائل التربویة له أثر ) 13
  )% 90النسبة . (العربیة

. للتلمیذ التعب واإلرهاق) ساعات أسبوعیا 3( أنشطة اللغة الفرنسیة  ال تسبب) 14
  )% 75النسبة (

اللغة الفرنسیة في الترفیه عن التلمیذ، وٕاخراجه من روتین األنشطة أنشطة  تسهم) 15
  )% 70النسبة . (التعلیمیة األخرى

غة الفرنسیة للتلمیذ االرتباك والشك خالل أنشطة اللغة العربیة مثل الل أنشطة تسبب) 16
القراءة من الیسار إلى الیمین، أو التداخل بین اللغتین في النحو والصرف                 

من أفراد العینة الذین ال یرون هذا األثر %  45في مقابل نسبة ، )% 55النسبة (
  .تقارب النسب یشیر إلىالسلبي؛ مما 

تدریس اللغة الفرنسیة للتلمیذ میله إلى اللغة الفرنسیة، على حساب اللغة  یسببال ) 17
  ) % 80النسبة . (العربیة

  

  

  



 
 

   :األثر االجتماعي والثقافي -ت      

  :نتائج بحث فرضیات األثر االجتماعي والثقافي النسب اآلتیة أظهرت      

  

  
 فرضیات األثر

 طبیعة األثر
 اديحی سلبي إیجابي

یؤثر تواصل التلمیذ خالل أنشطة اللغة ) 18
) المشاریع نجازإ تقلید األدوار و ( الفرنسیة مثل 

 .في تواصله خالل أنشطة اللغة العربیة

20 
إجابة 
بنسبة 
100      %

00 
إجابة 
بنسبة 

00      %

00 
إجابة 
بنسبة 

00      %
یؤثر اكتساب التلمیذ خالل أنشطة اللغة ) 19

عارف وثقافات جدیدة في أدائه الفرنسیة لم
 .ألنشطة اللغة العربیة

14 
إجابة 
بنسبة 

70      %

02 
إجابة 
بنسبة 

10      %

04 
إجابة 
بنسبة 

20      %
  

  :وبالنسبة لفرضیتي أثر تدریس اللغة الفرنسیة في هویة التلمیذ فكانت النسب كاآلتي

لغة الفرنسیة یشكل خطرا على ال یرون أن تدریس%)  45نسبة ( من أفراد العینة  9) 20
  .هویة تلمیذ السنة الثالثة ابتدائي

لغة الفرنسیة ال یشكل خطرا یرون أن تدریس ال%)  50نسبة ( من أفراد العینة  10    
  %) 5إضافة إلى فرد حیادي بنسبة . (لتلمیذ السنة الثالثة ابتدائياهویة على 

  

  

  



 
 

  : تحلیل النتائج      

  :حصائیة لالستبیانات في الجانب االجتماعي والثقافي على أنالنتائج اإل دلت     

في تواصله خالل أنشطة  إیجابيتواصل التلمیذ خالل أنشطة اللغة الفرنسیة له أثر ) 18
  )% 100النسبة ( .اللغة العربیة

اكتساب التلمیذ لمعارف وثقافات جدیدة من خالل أنشطة اللغة الفرنسیة له أثر ) 19
  )% 70النسبة . (اللغة العربیة في أنشطة إیجابي

نسبة إذ إن هویة تلمیذ السنة الثالثة ابتدائي؛ تدریس اللغة الفرنسیة خطرا على یشكل  )20
ال یرون ذلك الخطر، %  45من أفراد العینة یرون هذا الخطر، في مقابل نسبة %  50

   .نتائجالمما یدل على تقارب  ؛% 5إضافة إلى فرد حیادي بنسبة 

  :الفصلین األول والثاني نتائج اللغة العربیة فيمقارنة  -ث      

نتائج المقارنة بین نتائج الفصلین األول والثاني في مادة اللغة العربیة،            أظهرت      
  :النسب اآلتیة

مستوى غالبیة التالمیذ في اللغة  تحُسنیرون %)  65بنسبة (من أفراد العینة  13)  21
  .العربیة
مستوى غالبیة التالمیذ في اللغة  ضعفیرون %)  10بنسبة (من أفراد العینة  02       
  .العربیة
مستوى غالبیة التالمیذ           استقراریرون %)  25بنسبة (من أفراد العینة  05       

  .في اللغة العربیة

بیر مستوى غالبیة التالمیذ في التع تحسنیرون %)  30بنسبة (من أفراد العینة  06) 22
  .الشفهي
یرون ضعف مستوى غالبیة التالمیذ                 %)  25بنسبة (من أفراد العینة  05      

  .في التعبیر الشفهي



 
 

مستوى غالبیة التالمیذ         استقراریرون %)  45بنسبة (من أفراد العینة  09      
  .في التعبیر الشفهي

مستوى غالبیة التالمیذ          تحسنیرون %)  70بنسبة (من أفراد العینة  14) 23
  .في القراءة

مستوى غالبیة التالمیذ           ضعفیرون %)  05بنسبة (من أفراد العینة  01      
  .في القراءة

مستوى غالبیة التالمیذ         استقراریرون %)  25بنسبة (من أفراد العینة  05      
  .في القراءة

  .مستوى غالبیة التالمیذ في النحو تحسنیرون %)  50بة بنس(من أفراد العینة  10) 24
  .مستوى غالبیة التالمیذ في النحو ضعف ىیر %)  05بنسبة (من أفراد العینة  01     
  .مستوى غالبیة التالمیذ في النحو استقراریرون %)  45بنسبة (من أفراد العینة  09    

  .الصرف وى غالبیة التالمیذ فيمست تحسنیرون %)  45بنسبة (من أفراد العینة 9) 25
  .مستوى غالبیة التالمیذ في الصرف ضعفیرون %)  15بنسبة (من أفراد العینة 3     
  .مستوى غالبیة التالمیذ في الصرف استقراریرون %)  40بنسبة (من أفراد العینة 8     

  .إلمالءمستوى غالبیة التالمیذ في ا تحسنیرون %)  35بنسبة (من أفراد العینة  7) 26
مستوى غالبیة التالمیذ  ضعف ىیر %)  00بنسبة (أفراد العینة ال یوجد أي فرد من       

  .في اإلمالء
  .اإلمالء مستوى غالبیة التالمیذ في استقراریرون %)  65بنسبة (من أفراد العینة 13    

عبیر مستوى غالبیة التالمیذ في الت تحسنیرون %)  20بنسبة (من أفراد العینة  04) 27
  .الكتابي
        مستوى غالبیة التالمیذ  ضعفیرون %)  25بنسبة (من أفراد العینة  05      

 .في التعبیر الكتابي



 
 

                 مستوى غالبیة التالمیذ  استقراریرون %)  55بنسبة (من أفراد العینة  11      
  .في التعبیر الكتابي

  : تحلیل النتائج      

العربیة ، في مادة اللغة لثانيئج االستبیان بشأن نتائج الفصلین األول وانتا دلت      
  :یأتي على ما

  %) 65النسبة . (مستوى غالبیة التالمیذ في اللغة العربیة تحسن) 21
، باإلضافة إلى %) 45النسبة (مستوى غالبیة التالمیذ في التعبیر الشفهي  استقرار) 22

  .في المستوى تحسنایرون  من أفراد العینة الذین%  30نسبة 
  %) 70النسبة . (مستوى غالبیة التالمیذ في القراءة تحسن) 23
%  45، إضافة إلى نسبة %) 50النسبة (مستوى غالبیة التالمیذ في النحو  تحسن) 24

  .المستوى استقرارمن أفراد العینة الذین یرون 

ضافة إلى نسبة           ، إ%) 45النسبة (مستوى غالبیة التالمیذ في الصرف  تحسن) 25
  . المستوى استقرارمن أفراد العینة الذین یرون %  40
، إضافة إلى نسبة           %) 65النسبة (ار مستوى غالبیة التالمیذ في اإلمالء استقر) 26
  .المستوى تحسنمن أفراد العینة الذین یرون %  35

، إضافة إلى %) 55النسبة (ي مستوى غالبیة التالمیذ في التعبیر الكتاب استقرار) 27
  .تحسنمن أفراد العینة یرون أن مستوى غالبیة التالمیذ في اإلمالء قد %  20نسبة 

  : السن األنسب لتدریس اللغة الفرنسیة - ج      

النتائج  أظهرت، األنسب لتدریس اللغة الفرنسیةوبخصوص فرضیات السن       
  :اإلحصائیة النسب اآلتیة

تدریس اللغة  یرون أنه من األنسب إدخال%) 00بنسبة (العینة  من أفراد 00) 28
  .  في السنة التحضیریةالفرنسیة، 



 
 

تدریس اللغة  یرون أنه من األنسب إدخال%) 00بنسبة (من أفراد العینة  00) 29
  .في السنة األولى ابتدائيالفرنسیة، 

تدریس اللغة  یرى أنه من األنسب إدخال%)  05بنسبة (من أفراد العینة  01) 30
  .  في السنة الثانیة ابتدائيالفرنسیة، 

تدریس اللغة  یرون أنه من األنسب إدخال%) 35بنسبة (من أفراد العینة  07) 31
  .في السنة الثالثة ابتدائيالفرنسیة، 

تدریس اللغة  یرون أنه من األنسب إدخال%) 50بنسبة (من أفراد العینة  10) 32
  . ابتدائي في السنة الرابعةالفرنسیة، 

تدریس اللغة  یرى أنه من األنسب إدخال%) 05بنسبة (من أفراد العینة  01 )33
  .  في السنة الخامسة ابتدائيالفرنسیة، 

تدریس اللغة  یرى أنه من األنسب إدخال%) 05بنسبة (من أفراد العینة  01) 34
    ).مرحلة التعلیم المتوسط( ما بعد المرحلة االبتدائیة الفرنسیة، 

       : تحلیل النتائج      

السن األنسب لتدریس اللغة النتائج اإلحصائیة لالستبیان بشأن مقترحات  دلت      
  :، وفق الترتیب التنازلي اآلتيالفرنسیة

النسبة ( السنة الرابعة ابتدئيتقترح أغلبیة أفراد العینة تدریس اللغة الفرنسیة ابتداء من  -
فراد العینة الذین یقترحون اإلبقاء على تدریس اللغة من أ% 35، في مقابل نسبة %)50

  .السنة الثالثة ابتدائيالفرنسیة ابتداء من 

  

  

  



 
 

  :یم المنهاجاالستبیان في ضوء تقو  تائجتفسیر ن -3      

  :ما یأتيیمكن حوصلة نتائج األثر اللغوي في  :الجانب اللغوي - أ       

        نطق األصوات المشتركة  مستوى من كل تعلم التلمیذ للغة الفرنسیة في -1      
، يتالصو  والتركیب، المتقاربة منها ال سیمابین اللغتین، والتمییز بین األصوات المختلفة، 

والمختلفة،  منها المشتركةاللغتین واألداء الصوتي، وفهم المفردات الجدیدة، وتعلم قواعد 
 وتركیبها، هااللغة العربیة، وتمییز  اتلنطق أصو  هفي تعلم إیجابيالمحادثة، له أثر كذا و 

تنمیة ، و هاتعلم قواعد، وفي ، وفهمه لمفردات لغتهاأدائهتمكنه من و  ،صحیحا تركیبا
، وحتى الكتابیة أیضا فیما یخص احترام حجم الحروف ومسافاتها، مهاراته الشفهیة

ءة والكتابة باللغة وتستثنى منها طریقة الكتابة في اللغتین، والتي تعرقل تعلمه لمهارات القرا
  .العربیة

              االعتماد تفسیرها بیمكن والسلبي،  یجابيوفي ضوء تلك النتائج، بشقیها اإل      
بدءا من الخلفیة  ،الخلفیة اللغویة للتلمیذالمنهاج ؛ فقد راعى على المنهاج في حد ذاته

            على الفونیمات األخرى م تدریس الفونیمات الموجودة في اللغة العربیة فقدّ الصوتیة، 
؛ وذلك لصعوبة تعلمها أوال، ]v[و ] p[و ] u[ و] o[و ] e[ :غیر الموجودة فیها مثل 

م ُیقدّ  ،استنادا إلى دلیل الكتاب المدرسيو  .ثانیاقلیص حجم التداخل الصوتي بینهما ولت
   : 1وفق المبادئ اآلتیة النشاط الشفهي

 ةأو أربع ةفونیما داخل المشاریع بمعدل ثالث 36البالغ عددها ُتوُزع الفونیمات  -أ      
  .البرنامجالصوتي في  هااحترام تدرجمع ،  (une séquence)فونیمات للوحدة

س في الوحدة األولى الفونیمات التي یعرفها التلمیذ مسبقا، والتي توجد أصال ُتدرّ  -ب     
الفونیمات غیر الموجودة في لغته األم ، أما ]n[و ] m[و ] i[و ] a: [في لغته األم مثل

  ] . o[و ] e[ :س في الوحدات الالحقة األخرى مثلفتدرّ 
  .] p[/]b[و ]t [/]d[: ُتقدم الفونیمات للتلمیذ على شكل ثنائیات فونولوجیة مثل -ت     

                                                             
  .13ص دلیل الكتاب المدرسي، : ینظر 1



 
 

تعلیم التلمیذ استخدام الضمائر الشخصیة، واألشكال  على وأكد المنهاج أیضا      
بطریقة شفهیة  د على تعلیمهاشدّ و  .والمدرجة ضمن أفعال الكالم ألوفةفعال المالصرفیة لأل
                 (être, avoir, aller et faire):، وذلك في تصریف األفعال(implicite)وضمنیة 

في تعلم  األثرمن حجم  لقلّ مما ؛ 1في المضارع أو الماضي المركب على سبیل المثال،
مات النحو أنشطة شفهیة، تُنجز تعلّ أیضا جعل المنهاج ، كما العربیة ةلغللصیغ الصرفیة ا

 اكتسابها من األنشطة اللغویة األخرى، بطریقة ضمنیة أیضا، حتى یتمكن التلمیذ ضمن
  . الصیاغات النحویة للغة العربیة ها معتداخلمستوى ؛ فیخف أثرها في 2تلقائیا

یكتشف  ،تقدیم تعلمات النحو والصرف ، فيلطابع الضمنيا وباعتماد المنهاج        
 نى، فیشرع في تنظیم معارفه من أجل فهم معللغة وظیفة النحویةالالتلمیذ تدریجیا مبادئ 

ة، الشفهیالنصوص المدروسة، ومن ثم ُینتج نصوصا قصیرة متناسقة، خالل األنشطة 
بقواعد لغته  یةعد النحویة للغة الفرنسیدفعه إلى مقارنة القوا األمر الذي، 3والكتابیة

  .یتحاشى االختالفاتو  العربیة، فیستغل ما یتوافق بینهما

              ، في أنشطة اللغة العربیة التلمیذ لمفردات اللغة الفرنسیة عدم استخدام -2      
" الراشح الوجداني"ومفهوم (stabilisée) " اللغة األم الراسخة أو المستقرة"یعلل مفهوم 

بقا، واللذین تحظى بهما اللغة العربیة، بخالف اللغة الفرنسیة التي              المشار إلیهما سا
خارج " االنغماس اللغوي"س إال بحجم ساعي محدود، وبدون توفر وسائل تحقق ال تدرّ 

  . حجرة القسم أو المدرسة

هذا ویختلف استخدام اللغة الفرنسیة في المحیط االجتماعي بالجزائر، باختالف       
ظروف االجتماعیة والجغرافیة، واالنتماءات الثقافیة والمذهبیة؛ فإذا كان هناك من سكان ال

أو على األقل یستخدمون بعضا من مفرداتها       لشمال من یتكلمون اللغة الفرنسیةمناطق ا
  .  و عباراتها، ال یستخدم سكان الجنوب اللغة الفرنسیة، باستثناء القلیل من سكان المدن
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  :الجانب النفسي والتربوي -ب      

تعلم التلمیذ للعملیات الذهنیة، واستراتیجیات العمل ضمن المشاریع التعلیمیة،  -1      
            ا في أدائه إیجابیواكتشافه لمختلف الوسائل التربویة في مادة اللغة الفرنسیة، یسهم 

  .في أنشطة اللغة العربیة

ال یسبب للتلمیذ  ساعات أسبوعیا 3جم ساعي قدره بح تدریس اللغة الفرنسیة  -2      
األنشطة  وتیرةخرجه من ، ویالترفیهیوفر له جوا من رهاق، بل بالعكس، اإلو تعب أال

               باإلضافة إلى أنه ال یؤثر في میل التلمیذ إلى تعلم اللغة الفرنسیة. التعلیمیة األخرى
  .على حساب اللغة العربیة

س اللغة الفرنسیة أثر سلبي في ارتباك التلمیذ في أنشطة اللغة العربیة تدریل -3      
  .في طریقة الكتابة وقواعد النحو والصرفوبخاصة بسبب اختالف اللغتین 

ن المستوى ذلك لتحسّ م اللغة العربیة، و یاللغة الفرنسیة في تعلتعلیم ؤثر یال  -4      
یع األنشطة اللغویة، أما من یرون ضعف أو على األقل استقراره عموما في جمالتعلیمي 

، ویبرئون أثر في حد ذاتهاالمستوى فهم عموما، ُیرجعون السبب إلى تدریس اللغة العربیة 
  .  ذلك مناللغة الفرنسیة 

إلرهاق لنصوص القصیرة، تجنبا لار المنهاج یاختة، بیجابیوُتفسر تلك النتائج اإل      
 .عملیتي القراءة والفهمفي وبخاصة ، وجیةوالبیولیة، الطفل من الناحیة النفسیة، والذهن

 ویتجلى ذلك في تحدیده للكفاءات اللغویة الُمتوقعة في نهایة السنة الدراسیة للنشاط الكتابي
  :، على النحو اآلتيعلى سبیل المثال

                                              .مع فهمه مكتوب في حدود الثالثین كلمة فقطقراءة نص  -
إنشاء تعبیر یشمل فعلین من أفعال الكالم فقط، وذلك إجابة عن سؤال أو طلب  -

  .1معینین

                                                             
  .6دلیل الكتاب المدرسي، ص : ینظر 1



 
 

والحصص التعلیمیة؛  نشطةراعى المنهاج أیضا عمر التلمیذ؛ فلم یثقل علیه باألوقد       
            ذلك أن الحجم الساعي اإلجمالي لحصص اللغة الفرنسیة ثالث ساعات فقط، تتوزع 

إضافة إلى عدم وجود حصص  ،دقیقة، طیلة أربعة أیام من األسبوع الدراسي 45على 
 50إلى  20النصوص القصیرة ذات الحجم من  ضافة إلى استخدامباإل. 1للدعم التربوي

مما قلل من حجم خطر  ؛2من الكلمات الجدیدة% 10كلمة فقط، أي بمعدل أقل من 
  .التداخل اللغوي

الجوانب النفسیة والتربویة للتالمیذ، بإدماج األنشطة  بمراعاةویوصي المنهاج       
تدارك نقائص التالمیذ، بالنظر في خصوصیاتهم وتنوعهم، بالتعلیمیة بعضها ببعض، و 

 وحجم العمل الشفهي (séquence)داخل الوحدة التعلیمیة الواحدة  نشطةوتكثیف مدة األ
التمارین الترفیهیة التي تتخلل كذا و ، ما ُیرتقب من التالمیذ أن ینجزوهالكتابي، و و 

 أو التفكیر في حل بعض األلغاز، إلقائهم الجماعي لبعض األناشیدكالحصص التعلیمیة، 
   .3األصوات بطرق مختلفة ومسلیةبعض أو نطق 

المعطیات  إتباع، فقد حث المنهاج على نشطةأما بخصوص التسییر الزمني لأل     
وأشكال العمل الشفهي، والكتابي، وتنظیم  نشطة،األ بتنویع أنماط صلةالتربویة المت

           بالمحتوى، المتصلة  حصص التعلمات، تبعا لحاجات التالمیذ، وتلك المعطیات
            بدراسة مدة مراحل سیر الدرس  صلةالتربویة المتو المعطیات النفسیة إضافة إلى تلك 

حجم العمل الكتابي، والشفهي، ا یخص مفي كل وحدة تعلیمیة ضمن المشروع بكامله، و 
  . 4الُمرتقبة ومختلف المجهودات

ز طرق وفي طرح األسئلة، راعى المنهاج أیضا المستوى الذهني للتلمیذ؛ حینما میّ       
السنة الثالثة،  تشكیل األسئلة التربویة، وصنفها إلى خمسة أنواع، أخص فیها تالمیذ

مباشرة من النص، واألسئلة التي تتطلب أجوبتها فهم التي یمكن إیجادها  باألسئلة السهلة
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             . لنص، وتلك األسئلة التي تتطلب أجوبتها فهم ما بین سطور النص أیضال كامل
إال أنه قد أعفاه من األسئلة التي تحتاج أجوبتها، إضافة إلى االعتماد على النص، 

أعفاه كما والمعارف الشخصیة،  االعتماد على مختلف المعلومات الخارجیة، كالقوامیس
  .1أیضا من األسئلة التي تكون أجوبتها خارجة عن إطار النص، كأسئلة النحو والصرف

اء من السنة الرابعة ابتدائي أفراد العینة اقتراحهم تدریس اللغة الفرنسیة ابتدیعلل  -5      
من األحسن تجنب فبعد، أساسیات اللغة العربیة لم یتقن  أن تلمیذ السنة الثالثة ابتدائيب

                    . في هذه المرحلة العمریة الحرجةوبخاصة التداخل اللغوي بین اللغتین، 
                  أما من یقترحون اإلبقاء على تدریس اللغة الفرنسیة في السنة الثالثة ابتدائي، 

وات، إضافة إلى أن اللغة سن 09فیعللون ذلك بأن السن األنسب لتعلم اللغة الفرنسیة هو 
الفرنسیة تساعد التالمیذ في فهم الرموز الریاضیة المدرجة في برامج التعلیم االبتدائي 

 .  باللغة الفرنسیة

وهذا ما ُیفسر تخوفات معلمي اللغة العربیة من تداخل اللغتین، في هذه المرحلة        
            لسنة الموالیة، حیث یكون التلمیذ ، فُیفضلون تأخیر تدریس اللغة الفرنسیة إلى االحساسة

التي تمكنه بالمقابل، من تعلم لغة ثانیة، وذلك حفظا للوقت و قد تمكن من أساسیات لغته، 
  .   والجهد اللذین یبذلهما معلمو اللغة العربیة طیلة السنوات األولى من التعلیم االبتدائي

  :الجانب االجتماعي والثقافي -ت      

وفق تصورات المعلمین،  ،تدریس اللغة الفرنسیة في السنة الثالثة ابتدائي ُیعد -       
  .علیهالتغلب إذ یمكن  ؛إال أنه لیس بالخطر الجسیم .حقیقیا على هویة التلمیذ خطرا

   المجتمع الجزائري، بشأن تدریس اللغة الفرنسیة، أفراد  انقسام رؤىر ُیفسّ هذا ما و       
              ، ومعارض لها،ها نافذة للعلوم والثقافاتعتبر یو  هارحب بمن یبین مؤید ومعارض؛ م

مبنیة على مفهوم لغویة خلفیة و مشحونة بمخلفات االحتالل،  على خلفیة تاریخیة
نها بصیحات الموضة الذي ُیزیّ  في ظل الواقع الجزائري "االزدواجیة اللغویة المتناقصة"
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األمر ة العربیة في الموروث العربي العتیق، والتحضر الشكلي، في مقابل حصر اللغ
التي تسعى جمیع  "االزدواجیة اللغویة المتزایدة"نجم عنه خلل في تحقیق معادلة  الذي

  . إلى تحقیقهاالشعوب 

             مبادئ الهویة الوطنیة، ل هسیكر ت، ، في هذا الجانبما ُیالحظ على المنهاجو       
المیذ االعتقاد بأن اللغة الفرنسیة هي مجرد وسیلة نحو من أجل أن یغرس في نفوس الت

، "تعلیم اللغة الفرنسیة بفكر جزائري"مفهوم شرحا لفهم اآلخر، ال غایة في حد ذاتها، وذلك 
نفسها         عجز اللغة العربیة بذلك عند من ُیعللون حتمیة تعلم اللغة الفرنسیة بنتفي تف

واسعة االنتشار  ضرورة تعلیم اللغات األجنبیةحح بلُتصعلى احتواء المعارف الحضاریة، 
أوال، ومن مبدأ  التكامل الثقافي، والعلمي، والفنيومن بینها اللغة الفرنسیة، بهدف ، عموما

استرداد البضاعة العربیة في شتى الحقول العلمیة والفنیة ثانیا، والتي ُیرجع الغربیون 
ون الرشید والمأمون، التي أیقظت أوروبا أنفسهم فضلها إلى حركات الترجمة في عهد هار 

من عصور الظالم، والتي ُتستشف دالئلها كلما وجدنا لكل فكرة أو نظریة غربیة مادتها 
  .  الخام في تراثنا العربي

موضوع المواطنة وما یتصل بها من رموز  المواضیع المقترحة في المنهاجومن       
   1...عیاد الدینیة والوطنیةكالوطن وعلمه ونشیده وعملته وعاصمته واأل

خارطة الجزائر والعلم : أیضا ومن نماذج مالمح الهویة الوطنیة في الكتاب المدرسي      
  .الوطني والعملة الوطنیة

  
  .17الكتاب المدرسي، ص 
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انطالقا              ،في تعلیم اللغة العربیة مناهج اللغة الفرنسیةتناول البحث إشكالیة أثر       
من بحث جمیع عناصر تلك المناهج التربویة أسسًا وبناًء، بحثا عن أسس بناء الكفاءات 
المستهدفة، وذلك في مستوى صیاغة األهداف، وٕاعداد المحتوى اللغوي، والمعرفي، 

ة وأخیرا، في مستوى إعداد خطواللغویة المناسبة، لتعلیم، والوسائل التربویة واختیار طرق ا
بدورها ، وفق ثنائیة التكامل والتداخل التي تستدعي یم، بمختلف أنواعه، ومراحلهالتقو 

  . بین منهاجي اللغتین العربیة والفرنسیة ات والسلبیاتیجابیثنائیة اإل

حسب الكفاءات على البحث باستخالص أسس بناء مناهج اللغة الفرنسیة،  واستهل      
  :المستهدفة اآلتیة

فهم المسموع، واإلنتاج : وهيأربع كفاءات أساسیة وتجزأ إلى  :اللغویة اءةالكف -أ      
 التحكم في مستویات اللغة تتطلبوهي كفاءات  .وفهم المكتوب، واإلنتاج الكتابي ي،الشفه

   . ، والمعجمیة، والصرفیة، والنحویةالصوتیة ال سیما

   :الكفاءات النفسیة -ب      

التي تدخل في تنمیة معارف المتعلم،  لمعرفیةلسلوكیة واا شمل مختلف المهاراتوت      
ة؛ إذ تشمل اللغوی لتحقیق الكفاءة ضروریةوهي كفاءات . الوجدانیة، و ومهاراته السلوكیة

محفزات، والتعامل مع المعلومات، االستجابة للو الذاكرة،  جمیع أشكال التفكیر، وعمل
  ...معها التفاعلو 

ل واآللیات السلوكیة والمعرفیة بحداثة المقاربات تلك األشكا زتوقد تعزّ        
بالكفاءات، وبیداغوجیا التواصلیة والمقاربة المقاربة التي على رأسها  والبیداغوجیات

المشروع، والبیداغوجیا الفارقیة، وبیداغوجیا بیداغوجیا التعاقد، و بیداغوجیا اإلدماج، و 
          انطالقا م اللغة وتعلیمها، وذلك ت، وكذا نظریات تعلحل المشكالبیداغوجیا الخطأ، و 

      السوسیو معرفیة،  إلى النظریات ، وصوالوالبنائیةمن النظریات المیكانیكیة، والذهنیة، 
          من مفاهیم عن اللغة الداخلیة، والمنطقة القریبة من النمو، هذه األخیرة تشمله  وما



 
 

                  وبخاصةالمعلم  رادو أذا من أجل تحدید وكل ه .واللغة البینیة، والتعلم بالمالحظة
 .     هكفاءاتلوالبناء المتكامل الستقاللیة في ا المتعلم رادو أو في الوساطة والتحفیز، 

في جانبها التنظیمي، بل تعد  وترتبط بالكفاءات النفسیة :الكفاءات التربویة -ت      
          ن المتعلممكّ تخطیط منهجي، یُ  نجازإالتوصل إلى األساسیة، وذلك من أجل  ثمرتها

 تعلم اللغة دمج كل مستلزمات عملیتيار تربوي یُ من بناء جمیع كفاءاته، انطالقا من مس
، وطرق تعلیمیة ناجحة، سبةمنابیداغوجیة ، ووسائل وتعلیمها، من أهداف تربویة دقیقة

  .یةمعالجة تربویة حقیقمن ثم ، و فعالة یمیة معیاریةوشبكات تقو 

  : الكفاءات االجتماعیة والثقافیة -ث      

ن إتقان مالنشء ن یتمكالشعوب، في  جمیعومطلب وهي غایة كل الكفاءات،       
ر عنه عبَّ ، وهنا كل ما یُ الثقافاتو  مع مختلف الشعوب، باختالف األلسنة عملیة التبلیغ

  .سجت بهاا التي نُ وآداب وثقافات، عبر إتقان لغتهمن علوم وفنون  باللغة الفرنسیة

ة اللغة االجتماعیة، على وظیفوأخرى ثقافیة، تقومان بدورهما  ،كفاءة تبلیغیةوهي       
، والثقافي، في الجانب ضمن واقعها التفاعلي، وتوفیر سبل تحقیق التواصل االجتماعي

ة، على شكل في مستوى عناصر منهاج اللغ تطبیقه في الحقل التعلیميبوذلك التداولي، 
والتواصل التعلیمي بین المتعلم ومعلمه،  الوسائل التعلیمیة،من أهم  دات أصلیة، ُتعدسن

وبینه وبین زمالئه، وبینه وبین مختلف الثقافات، حتى یتمكن من القیام بتحالیله التقابلیة 
                  هدخولوكل هذا من أجل . وثقافة إنتاجها واللغة الفرنسیة بین لغته العربیة وثقافتها،

  .  قصد التكامل واالرتقاءاإلنسانیة، وتؤمن بالتثاقف لغي طبیعته ال تُ  "مقاربة إنسانیة"في 

  

  

   



 
 

ومن مبدأ التكامل والتداخل بین عناصر مناهج اللغات، في مستوى الكفاءات      
           ة فیما یخدم كفاءات المتعلم في اللغة العربیة، یجابیالمذكورة سابقا، تتضح الجوانب اإل

  . ر جانبها السلبي عما یعرقل تلك الكفاءات، ویعیق نماءهافي حین یعبّ 

وبالنسبة لمنهاج اللغة الفرنسیة للسنة الثالثة ابتدائي، أنموذج البحث، تتكامل أهدافه      
تبادل العلوم المنفعة المتبادلة، في  العامة مع أهداف تعلیم اللغة العربیة، من مبدأ

خل تلك األهداف، من ناحیة فلسفة إعدادها، وما ُیسطر لها من سیاسة، وتتدا. والثقافات
أو القومي؛ إذ تختلف أهداف تعلیم اللغة  ال التربوي، لتشمل المجال الوطنيتتعدى المج

             . الفرنسیة لغة أجنبیة، عن أهداف تعلیم اللغة العربیة لغة َعَقدیة، ووطنیة، وقومیة
  .اف یؤثر سلبا في تعلیم اللغة العربیةوكل خلط في فهم األهد

 ،الصوتیةفي جوانبها  خاصة في مستویات اللغةبوأما المحتوى اللغوي والمعرفي، و      
 یة،وثقاف ،واجتماعیة ،وتربویة ،والتركیبیة، وما ینتج عنها من تداعیات نفسیة ،والمعجمیة

بما ُیعبر عنه  ،للغة العربیةالجانب اللغوي في تعلیم اات في ٕایجابیو سلبیات للمنهاج  فإن
  :اآلتیةوذلك في الجوانب ، بمظهري التكامل والتداخل اللغویین

تركیبها،  طریقةُ ة بین اللغتین، و األصوات المشترك تعلمُ ُیعیُن : في الجانب الصوتي -أ
، األداء الصوتي تقنیاتوكذا ، منها المتشابهةخاصة وب ،تمییز بین مختلف األصواتالو 
معرفة وظیفة جهاز ، و الوقفاتاحترام و  ،ورفع الصوت ،اإللقاءطریقة و  ،لوتیرةوا ،النبرةك

ومالمح  ه،وحركات المعلم، هیئةوذلك بتثمین كل من اإللقاء، و  حین االستقبال النطق
في تمكین  تعلیمي، كونها ُكٌلها مكملًة للمعنى،في العمل ال السیاق المالئم ه، وٕاعدادوجه

اللغة  تاصو أ تعلمُ  حدثُ یُ في حین أنه قد العربیة،  للغة هناء تعلمالتلمیذ من توظیفها في أث
األصوات مستوى خاصة في وبللغتین، انظام  في اصوتی ، تداخالالفرنسیة في المقابل

  .المتقاربة

  

  



 
 

  : في الجانب المعجمي -ب      

نسیة وفروعه، تسهم مفردات اللغة الفر  ومعجمها أعضاءه باعتبار اللغة جسد الفكر،      
مختلف أدوات التعامل مع  المتعلم إكسابتنمیة الحصیلة المعجمیة، ومن ثم في في 

 المتصلةوظیفیة المفردات الو عد مفاتیح العلوم والفنون، التي تُ  موضوعاتیةال المفردات
نصوص و  ،القسمالمدرسي، والتي تجمع مفردات  التواصلوظائف اللغة في مستوى ب
 ،عن األفعال والمشاعر رةتلك المفردات المعبّ و  ،تخلل الدرستالتي مفردات الو  ،لتمارینا

 ، وغیرها من المفردات التيوالربط والزمن والسرد والوصف والحساب والمقارنة والتفسیر
 في لغتهالمفاهیمیة  هامقابالته لانطالقة معجمیة نحو استخدامبالنسبة للمتعلم،  ُتعد

فهم تمكنه من  ، ودقة تداولیة،وظیفیة من خصائص لما تحمله تلك المفردات ؛العربیة
  . العربیة نصوصال واعأنمختلف 

 ،لغته مفرداتمستوى في  تداخالعند المتعلم  حدثقد یُ مفردات تلك التعلم إال أن       
حمله تلك ، لما تواعتماده علیها في تعلمه ،إلى لغته الدارجة سا بذلك مبدأ عودتهمكرّ 

قد یشكل خطرا على سالمة  األمر الذيلغتین معا، اللهجة من رصید معجمي مرتبط بال
  .لغته العربیة الفصحى

  : في الجانب النحوي والصرفي -ت      

العمومیات "في مستوى  وبخاصة، قوانین اللغةمعرفة المتعلم من ج اهالمن نیمكّ       
         یبیةالترك العملیاتاستخدام وٕاتقان نوعیة الكلمات،  اختیاركتنمیة ذوقه في  ،"اللغویة
          ، في الجملة أو النص المفردات تغییر مكانو  ،أو توسع ٕاضافةو  ،حذفو  ،لإبدامن 

یسهم في نموه الذهني في تلك المستویات، قد ین األفقي والعمودي، مما محور العلى 
  . لیطبقها على مقابالتها الذهنیة والمعرفیة في لغته العربیة

مقابالت تعذر إیجاد النحوي والصرفي بین اللغتین، و  االختالففي ظل إال أنه       
                           تداخل  للمتعلمیحدث قد العربیة،  ةلغالفي  النحویة، والصرفیة للغة الفرنسیةالصیغ 

 .فیعیق تعلمه لقواعد لغته العربیة في مستویاتها،



 
 

  :المستوى النفسي والتربوي في -ث      

ومختلف البیداغوجیات الحدیثة المشار  ،المقاربة بالكفاءاتهاج على باعتماد المن      
     ونقطة االنطالق االهتمام اعتباره مركز كفاءات المتعلم، انطالقا من  إلیها سابقا، تنمو

             منحه المزید و  ،وظروفه النفسیة ،مراعاة طبیعته الفسیولوجیةفي التنظیر والتطبیق؛ ب
 المتعلم، وجعلها هوایاتاهتمام المنهاج بویعد . كفاءاتهمهاراته و في بناء  ،من االستقاللیة

ن هوایاته الحر ع هتعبیر تهیئة المناخ المالئم للتعلم، و مدخال نحو استثارة دوافعه نحو ا
  .ا له في تطبیق ما یخدم تعلمه للغته العربیةسبوطموحاته مك

جیة في مساعدة المتعلم على إشراك ویسهم المنهاج من الناحیة الفكریة والمنه       
مستغال تها، معالجمن ثم و للمعلومات تحلیل وتركیب وتدقیق وجمع من  ،الفكریة هعملیات

ذلك من أجل بناء وكل  ...لمرجعیاتلواستخدام  ،مالحظةمختلف األدوات من دقة في ال
 مع زمالئه هتفاعلو نفسه، التي ترتبط في المقام األول باعتماده على  كفاءاته الشاملة

  . مختلف المسائل والصعوباتمواجهة فیتدرب على  ،محیطهو  ،ومعلمیه

المتعلم من التعرف علیها  ن المنهاجیمكّ ، والتعلیمیة مستوى الوسائل التربویةوفي       
 ،إشاراتأوال، انطالقا من حث المعلم على تكریس مبدأ حسن االختیار والتنوع، من 

أو حتى الكتاب  تفاعالت بین شركاء المدرسةأو ذج نماو صور  أو بسیطة ٕایماءاتو 
كحجم  ،الشكلي ىمستو في ال سواء، متعلمبما یتوافق مع استعدادات ال المدرسي نفسه،

لنظریات ا باستخدام ،المعرفي ىمستو في الوالصور، أو  ،واستخدام األلوان ،النصوص
بسیطة  ونصوص جملمن مفردات و  ،اللغوي ىمحتو الاختیار حین  ،اللغویة الحدیثة

 القواعد النحویةبلیغي فیها، وتفضیلها على عرض جانب التعبیري التواالهتمام بالمناسبة، 
   .الصماء المعزولة عن سیاقاتها التواصلیة

وقد تورط  ،اإلرهاق واالرتباكظاهر سلبیة أخرى كمات یجابیوقد یصحب تلك اإل      
                   حجم الساعي المخصص لها، بزیادة ال یتصلمواد تعلیمیة أخرى في ذلك، فیما 

الكتابة  تيطریقاختالف وبخاصة عند ، تعب وتشتت في الذهنیصحبه قد  األمر الذي
   .ویعیق تعلم اللغة العربیة، تفكیرالجهد یُ قد مما  في اللغتین،والقراءة 



 
 

   :المستوى االجتماعي والثقافي في -ج      

خص ، ال یوحضاري ،طابع إنسانيذا  اثقافیمعرفیا و  یداُیكسب المنهاج المتعلم رص      
حاشیه الخطأ ل ُیعد موروثا إنسانیا، ُیرشد المتعلم نحو الصواب، ویُ ب مجتمعا دون اآلخر،

والصعاب؛ فتحثه المشاریع التعلیمیة مثال على التمسك بالقیم واألخالق، بدءا من اللباقة 
، ونظافة النباتات ىات الطریق، والمحافظة علإرشادفي الكالم، واحترام الغیر، والتقید ب

.          المقدمة لهالقصص یستخلصها من التي عبر األخالقیة مختلف الو البدن والمحیط، 
  .تعلم اللغتین معا ةلحمصوهذا مكسب في 

المفاضلة بین لغته موقف وفي المقابل، قد یسهم المنهاج، في وضع المتعلم في       
في مقابل اللغة  ها من قصور في األداء، وضیق في حیز االهتمام،العربیة، وما ینتاب

، ثقافة التغریبتكریس عنه  ر؛ مما قد ینجما تحظى به من صیحات وهاالتو  ،الفرنسیة
  .ته الوطنیة والقومیةعلى هوی خطروما تجسده من 

موذج ولتجاوز مشاكل االزدواجیة اللغویة، اعتمد منهاج السنة الثالثة ابتدائي، أن     
البحث، على جملة من الحلول في الجوانب اللغویة والنفسیة والتربویة واالجتماعیة 

  :والثقافیة منها ما یأتي

  : اللغوي في الجانب -1      

عن النشاط  يهالنشاط الشف دعا المنهاج إلى تقدیم :في المجال الصوتي -أ      
بدءا من تقدیم الفونیمات ، الدراسي داخل البرنامج، لتدرج الفونولوجيا احترامالكتابي، و 

حث على و . األم مموجودة في لغتهالغیر الفونیمات التي یألفها التالمیذ، قبل غیرها من 
: ، تجمع بین الفونیمات المتقاربة، مثلالفونیمات على شكل ثنائیات فونولوجیةتلك م یتقد
f/v   وp/b .   

خاصة الصعبة وبد المفردات، ل المنهاج من عدقلّ : في المجال المعجمي -ب      
التي ال تتجاوز مفرداتها الجدیدة،  النصوص القصیرةوالجدیدة منها، فدعا إلى استخدام 

  .من مجموع المفردات %10 الـ معدل



 
 

أكد المنهاج على تعلیم القواعد النحویة : في المجالین النحوي والصرفي -ت      
 المتعلم استخدام تم تلقائیا عندت، صریحةغیر ضمنیة، و  ،یةهبطریقة شف والصرفیة

         حجم أثرهایقلل من قد  األمر الذي ،واألشكال الصرفیة لألفعال ،للضمائر الشخصیة
    .العربیة ةلغلالصرفیة النحویة و لصیغ في تعلم ا

 ،نفسيفي المستوى ال تلمیذإرهاق التجنب ل: والتربوي النفسي في الجانب -2      
ار یاخت ، حث المنهاج علىعملیتي القراءة والفهمفي  وبخاصة ،والبیولوجي ،ذهنيالو 

 األنشطةتلك ٕادماج ، و الحصص التعلیمیةفي القلیلة  نشطةاألو  النصوص القصیرة
  .النفسیة والمعرفیة حاجات التالمیذل تبعا تنظیمهاو وتنویعها 

مسألة  ح المنهاجلتجنب مشكل التغریب، وضّ  :في الجانب االجتماعي والثقافي -3      
وسیلة مجرد أن اللغة الفرنسیة هي باالعتقاد  في نفوس التالمیذ هغرسبالهویة الوطنیة، 

، شأنها شأن باقي اللغات لتكامل الثقافي، والعلمي، والفنيوهي مفتاح ا، راآلخنحو فهم 
                ؛ فأدرج الكتاب المدرسي مثال صورا تعبر جلیزیةناإلالناقلة التي على طلیعتها اللغة 

  . خارطة الجزائر والعلم الوطني والعملة الوطنیةعن السیادة الوطنیة ك

وفي ظل تعلیم اللغة الفرنسیة، إلى جانب تعلیم اللغة العربیة، ینبغي أن ُیعنى       
مخططو المناهج بجمله من النقاط من أجل تجنب تداخل أهداف المنهاجین ومادتیهما 

ن سلبیات تؤثر في المستوى المعرفي والسلوكي ینجر عنه مقد اللغویتین، وما 
  :وهذه النقاط هي. واالجتماعي والثقافي للمتعلمین

وذلك بتكوینه، وتحسین االعتناء بالعنصر البشري أوال، القائم على تعلیم اللغة العربیة،  -أ
لنظر ال تقتصر ترقیته باوفق مبدأ الكیف ال مبدأ الكم؛ فظروفه المادیة والمعنویة، وتحفیزه 

من أجل وذلك أعماله ومجهوداته،  فقط، بل ترتكز أیضا على شهاداتهإلى خبراته أو 
  .ینقد القدیم ویقدم الجدیدالحصول على معلم باحث، 

 



 
 

على الجمع بین نظریتي التحلیل التقابلي وتحلیل  االعتناء بالبحث اللغوي القائم -ب
ذج الحرة الفعلیة، ولیس النماذج األخطاء، وذلك في إعداد المادة التعلیمیة وفق النما

     تجانس المتعلمین، ولیس بطریقة عفویة، مع مراعاة طبیعة كل وفق الشكلیة النظریة، و 
             ، من اللغتین، واختیار المفردات الشائعة المناسبة لذهن المتعلم، وحاجاته ومیوله

            ُفتفضل المفردات المتداولة ذلك؛ ئل اللغویة، والتربویة المساعدة في الوسا مع اختیار
یتم إدراجها في المقرر فضل البسیطة عن المعقدة، حیث عن المفردات الغامضة، وتُ 

بكل  عامل مع ذهنیتهتالدراسي، وفق تسلسل منطقي، یخدم المتعلم بالدرجة األولى، فیُ 
             ت اللغویة مركباتها السلوكیة، والمعرفیة، والوجدانیة، مع تعزیز تدریس االختالفا

 .  بین اللغتین
في جمیع  جمة، وذلك بإنشاء بنوك للمصطلحاتاالعتناء بالبحث االصطالحي والتر  -ت

            االختصاصات العلمیة، والفنیة، واألدبیة، وتوحیدها في جمیع األقطار العربیة، 
الت المصطلحیة، ، عن طریق جمع كل المقابالعلمیة عبر مختلف الهیئات والملتقیات

 واستخراج أكثرها مقابلة للمصطلح األجنبي، ورفض سواها من االجتهادات األخرى؛ 
 .   األجنبیةظاهرة تشوه المؤلفات العربیة، بالمصطلحات  وذلك من أجل القضاء على

اآلخر، وفق مبدأ األخذ والعطاء، وتكریس مبادئ  فتح أبواب المثاقفة، والتفتح على -ث
ر اللغات األخرى على لغته یة، والقومیة التي تضمن للتلمیذ سالمته من خطالهویة الوطن

وذلك بتعزیز تعلیمه اللغة العربیة أوال، قبل شروعه في تعلم لغات أخرى، وتفعیل  وهویته؛
 .دور المؤسسات اإلعالمیة، والثقافیة لنشر اللغة العربیة السلیمة

في تعلیم اللغة العربیة وأثرها غة الفرنسیة وخالصة القول، تستدعي إشكالیة مناهج الل     
مؤاساة وذلك تضافر الجهود، وتوحید الصفوف، من أجل النهوض باللغة العربیة، 

           التفتح أساس على  اظها على لغاتها القومیة، وذلكبالمناهج  الغربیة نفسها، في حف
 التخوفاتوالفرنسیة، و  جلیزیةناإل الناقلة ال سیما خاصة اللغاتباللغات الحیة و جمیع على 

              ؛ الرقيو التطور في القومیة، وجعلها أساسا  اللغةعلى  الغیرةالمنطقیة النابعة من 
موردا  ر عن أفكار أصحابها، كما أنه ال لغة بدون حضارة ُتعدّ فال حضارة بدون لغة تعبّ 

  .       وسندا لها
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االستبيان -1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  

  السادة المعلمون والمعلمات

 في إطار إنجاز دراسة لنیل شهادة الماجستیر، حول أثر تدریس اللغة الفرنسیة،        
في تعلیم اللغة العربیة لتالمیذ السنة الثالثة ابتدائي، یشرفني أن أستعین بآرائكم حول تلك 

ومن أجل . تالحظونها أثناء تقدیمكم ألنشطة اللغة العربیةالتي  ة والسلبیةیجابیاآلثار اإل
في الخانة ) ×(ذلك، ُیرجى من سیادتكم اإلجابة عن التساؤالت اآلتیة، بوضع عالمة 

ولكم الشكر . واعلموا أن أجوبتكم ال ُتستخدم إال في إطار البحث العلمي. المناسبة
  . الجزیل

  عدد سنوات التعلیم  الصفة  الجنس
  سنوات/ سنة......   )ة(مستخلف   )ة(متربص  )ة(مرسم   أنثى  ذكر
          

  
  

ـــر ـــــ ــــ ــــ   طبیعة التأثیر  التــــأثیــ
  حیادي  سلبي  إیجابي

یؤثر تعلم التلمیذ لنطق األصوات المشتركة بین اللغتین  -1
في تعلمه لنطق أصوات (d, t, m, n) العربیة والفرنسیة مثل 

  ).، م، ند، ت( اللغة العربیة مثل 

      

یؤثر تعلم التلمیذ التمییز بین األصوات المختلفة وخاصة  -2
في تعلمه (p,v) المتقاربة، بین اللغتین العربیة والفرنسیة مثل 

          تمییز أصوات اللغة العربیة ونطقها نطقا سلیما مثل
  ).الباء والفاء(

      



 
 

                     نسیة األصوات في اللغة الفر  لتركیبیؤثر تعلم التلمیذ  -3
أصوات اللغة العربیة  لتركیبفي تعلمه  (m+a=ma)مثل 

  ).ما= أ+م(

      

یؤثر تعلم التلمیذ لطریقة األداء الصوتي في اللغة  -4
) اإللقاء والنبرة الصوتیة والقراءة بصوت مرتفع(الفرنسیة مثل 

  .في تعلمه األداء الصوتي في اللغة العربیة

      

التلمیذ لمفردات جدیدة باللغة الفرنسیة في فهمه  یؤثر فهم -5
  .لمفردات اللغة العربیة

      

یؤثر تعلم التلمیذ للقواعد المشتركة بین اللغتین العربیة  -6
الصفة تتبع الموصوف في التذكیر والتأنیث ( والفرنسیة مثل
  .في تعلمه قواعد اللغة العربیة )واإلفراد والجمع

      
  

یذ للقواعد المختلفة بین اللغتین العربیة یؤثر تعلم التلم -7
في تعلمه  )sتجمع األسماء بإضافة حرف (  والفرنسیة مثل

  ...)الجمع بالواو والنون(قواعد اللغة العربیة 

      

یؤثر تعلم التلمیذ المحادثة بالفرنسیة في تعلمه المحادثة  -8
  .بالعربیة

      

واحترام  یؤثر تعلم التلمیذ لكتابة الحروف والكلمات -9
المسافات في مادة الفرنسیة في تعلمه كتابة حروف وكلمات 

  .اللغة العربیة

      

یؤثر تعلم التلمیذ للعملیات الذهنیة أثناء أنشطة اللغة  -10
) لخیصالتركیب واإلضافة والحذف واإلبدال والت(الفرنسیة مثل 

  .أنشطة اللغة العربیةفي عملیاته الذهنیة خالل 

      

التخطیط ( م التلمیذ الستراتیجیات العمل یؤثر تعل -11
 ) إنشاء قصة(ضمن مشاریع اللغة الفرنسیة مثل ) نجازواإل

  . ضمن مشاریع اللغة العربیة في استراتیجیاته

      



 
 

یؤثر اكتشاف التلمیذ، في أنشطة الفرنسیة، لمختلف  -  12
، في )قصص، مجالت، أدوات، نماذج(الوسائل التربویة 
.  في أنشطة اللغة العربیة  لتربویة المستخدمةمعرفته للوسائل ا

      

یؤثر تواصل التلمیذ خالل أنشطة اللغة الفرنسیة مثل  -13
في تواصله خالل أنشطة ) المشاریع نجازإ تقلید األدوار و (

  . اللغة العربیة

      

یؤثر اكتساب التلمیذ خالل أنشطة اللغة الفرنسیة  -14
  .نشطة اللغة العربیةلمعارف وثقافات جدیدة في أدائه أل

      

  
  ال یستخدمها  أحیانا  كثیرا  الفرضیة

مفردات یستخدم التلمیذ  - 15
اللغة الفرنسیة في أنشطة اللغة 

  .العربیة

      

  
ـــؤال ــــ   تعلیقات  ال  نعم  الســـ

               هل تسبب أنشطة اللغة الفرنسیة -16
    للتلمیذ التعب واإلرهاق) ساعات أسبوعیا 3(

  خالل نشاطات اللغة العربیة؟ 

      

هل تسهم أنشطة اللغة الفرنسیة في الترفیه  -17
  عن التلمیذ وٕاخراجه من روتین األنشطة األخرى؟  

      

هل تسبب أنشطة اللغة الفرنسیة للتلمیذ  -18
االرتباك والشك خالل أنشطة اللغة العربیة مثل 

لتداخل بین القراءة من الیسار إلى الیمین، أو ا(
  ؟ ) اللغتین في النحو والصرف

      



 
 

هل یسبب تدریس اللغة الفرنسیة للتلمیذ میل  -19
  إلى اللغة الفرنسیة على حساب اللغة العربیة؟

      
  

هل یمثل تدریس اللغة الفرنسیة لتلمیذ السنة  -20
  الثالثة ابتدائي خطرا على هویته الوطنیة؟

      

  
  :الثاني الفصلو ة بین الفصل األول مقارن: أسئلة حول النتائج     

  

  
  السؤال

  الجواب

  مالحظات أخرى  مستقر  ضعفتحسن  
هل ترى أن مستوى غالبیة  -21

  تالمیذك في اللغة العربیة 
        

هل ترى أن مستوى غالبیة  -22
  تالمیذك في التعبیر الشفوي 

        

هل ترى أن مستوى غالبیة  -23
  تالمیذك في القراءة 

        

ترى أن مستوى غالبیة  هل -24
  تالمیذك في النحو

        

هل ترى أن مستوى غالبیة  -25
  تالمیذك في الصرف

        

هل ترى أن مستوى غالبیة  -26
  تالمیذك في اإلمالء 

        

هل ترى أن مستوى غالبیة  -27
  تالمیذك في التعبیر الكتابي

        



 
 

  
  :سؤال حول السن األنسب لتدریس اللغة الفرنسیة      

  

 
   اهتمامكمشكرا على و                                                            

  

  

  

  

  

  

  
ـــؤال ــــ   الســـ

السنة 
األولى 
  ابتدائي

السنة 
الثانیة 
  ابتدائي

السنة 
الثالثة 
  ابتدائي

السنة 
الرابعة 
  ابتدائي

السنة 
الخامسة 
  ابتدائي

  
  اقتراح آخر

انطالقا مما تراه  -28
وسلبیات  اتإیجابی من

 حول تدریس مادة اللغة
الفرنسیة لتالمیذ السنة 

ما اقتراحك الثالثة ابتدائي 
ضوعي حول السن المو 

األنسب لبدایة تدریس 
  مادة اللغة الفرنسیة؟

            



 
 

  

  

  

  

  

  

  

    طلحات الواردة في البحثالمص -2
من الفرنسیة إلى العربیة     

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

accent        تشدید، ، لهجة نبرة          
    )طابع یمیز مقطع صوتي معین(

accent d'insistance   الشدةنبرة  
  )التشدید في صوت أو أصوات معینة(

accord négocié تفاوضي   اتفاق    
عملیات البحث عن المعنى باستغالل جمیع (

  )المؤشرات الداخلیة والخارجیة للنص
accord    الحروف أو الكلمات( ربط(  
acquisition     )اللغة( اكتساب 
actes de parole     أفعال الكالم 

 ،سلم: أفعال تؤدي إلى إصدار الكالم مثل( 
التي تؤدي إلى تلفظ المتعلم و وعبر عن فرحته، 

  )عبارات التحیة أو التعبیر عن الفرحةل
acteur social            فاعل اجتماعي  

 طرف فاعل في المجتمع، من خالل التفاعل(  
    )سائلهمع م   

ajustement     ضبط  
    )تعدیل الكالم وضبطه(

alternance  تناوب  
انتقال من لغة إلى أخرى ثم العودة إلى اللغة (

                      )األولى بشكل متناوب
analyse contrastive      تقابلي تحلیل 

  )بین لغتین محددینلغویین  بین مستویین(
analyse des erreurs  األخطاءتحلیل 

             )وقوعهابتصنیفها وبیان أسباب (
apprenant تلمیذ أو طالب( متعلم(  
apprentissage   تعلم     

 )التعلیم فيوظیفة المعلم  بخالفالمتعلم  دور(
    

apprentissages      تتعلما  
              ..)النحو والصرف والتعبیرفي (

approche actionnelle  یةمقاربة عمل  
  )الواقعیةتوظیف اللغة في الحیاة (

approche communicative                                             
تعلیم اللغة في التواصل ( المقاربة التواصلیة 

                               )االجتماعي
approche de la grammaire               

)واعد النحویةتعلیم الق( المقاربة النحویة   
approche directe     المقاربة المباشرة 

     األجنبیة دون االعتماد استخدام اللغة ( 
                   )األماللغة  على الترجمة إلى

approche notionnelle –
fonctionnelle                              

تعتمد على ( مقاربة المفاهیمیة الوظیفیةال
)الحدیثة ووظائف اللغة وتداولهاالمفاهیم   

approche par compétences        
لمقاربة بالكفاءاتا   

)تهدف إلى بناء كفاءات المتعلم(  
approche structurale                                               

نسبة إلى البنیة ( المقاربة البنیویة أو التركیبیة
                 )                   اللغویة

approche  ،منهجمقاربة   
aspect sémantique                               

                    مظهر دالليشكل أو  
aspect syntaxique                     

                 مظهر نحويشكل أو 



 
 

Association Internationale de 
Linguistique Appliquée 
(AILA   ( ةالتطبیقیلسانیات الدولي ل االتحاد
association       ، ترابط الكلماتربط 
auditeur   مستمع  
auto questionnement   ذاتي تساؤل  
autocorrection     تصحیح ذاتي  

                     )یقوم به المتعلم لوحده( 
autonomie    استقاللیة  

)التقید الكامل بالمعلم بخالف(   
axe paradigmatique ، محور عمودي 

) المحور األفقي للجملة بخالف( استبدالي   
axe vertical    عموديمحور  
axe syntagmatique  

تتابع كلمات ( ، تتابعي، أفقي محور تركیبي
   )جملة واحدة، أو أصوات في كلمة واحدةفي 

axe horizontal   محور أفقي تركیبي 
أصوات  تتابع كلمات في جملة واحدة، أو(  

  )في كلمة واحدة
bain linguistique   انغماس لغوي  

) وضع المتعلم في المحیط االجتماعي للغة(  
bande dessinée   حواریة ةصور  

         )صورة مرفقة بحوار مكتوب( 

   behaviorismeالمذهب السلوكي، السلوكیة 
bilingualité  لغویة ازدواجیة  

)الفرنسیةوجود لغتین مختلفتین كالعربیة و (   
bilingue    یتكلم لغتین( اللغة مزدوج(  
bilinguisme   لغویة ازدواجیة 

bilinguisme soustractif                                 
عندما تؤثر إحدى ( متناقصةلغویة  ازدواجیة 

          )اللغتین في األخرى تأثیرا سلبیا
Cadre Européen Commun de 
Référence, (CECR) 

  العاماإلطار األوروبي المرجعي 
Charte de la Francophonie                      

        الفرانكفونیة میثاق
code graphique      كتابيرمز  

: في اللغة الفرنسیة مثال الكتابي،ف الحر (    

                                     (a b c d e f  
code linguistique     رمز لغوي 

         )حروف اللغة بأصواتها وطرق كتابتها(
code oral     )أصوات اللغة( هيرمز شف 
co-évaluation     جماعيیم و تق  

)بین متعلمین ومعلمهم(            
cognitive  بالعملیات  متصل( معرفي

             )الذهنیة في أثناء معالجة المعارف
combinaison   تركیبیة 

..)اتاألصو  تركیب(  
combinaison des syntagmes           

التراكیب  ربط   
combinatoire                         

)مقاطع صوتیة(متغیر توافقي، تركیبي   

communication                                          
، اإلبالغ، التواصلالتبلیغ   

communication naturelle          
  )دون وسائط( تواصل طبیعي



 
 

compétence bilingue                  
)الكفاءة في لغتین( اللغة مزدوجكفاءة   

compétence communicative       
تواصلیة/ تبلیغیة  كفاءة   

compétence linguistique               
في استخدام عناصر اللغة ( لغویة كفاءة 

          )الصوتیة والمعجمیة والتركیبیة
compétence particulière                   

          كفاءة خاصة
compétence transversale                        

)في مجاالت متعددة( مستعرضةة كفاء  
compétence universelle            

          كفاءة عامة
compétence    ملكة، كفاءة 
compétence cognitive                    

          معرفیة ةكفاء 
compréhension de l'écrit                           

          فهم المكتوب 
compréhension de l'oral                                

    أو المسموع  فهم المنطوق 
connaissances  معارف  
connaissances théoriques                           

       معارف نظریة 
Conseil de l'Europe                         

المجلس األوروبي                   
consigne صیغة التمرینمهمة النشاط ،  
consonne   صامت حرف 
constituant syntaxique                        

  مَكون نحوي 

constructivisme  النظریة البنائیة 
contexte situationnel                 

  )صیاغة لوضعیة معینة( وضعي سیاق
contractualiser       إجراء تعاقد       

متعلم ومعلمه، یشرح فیه المعلم المشروع بین (
)رأیهعلیمي ویبدي المتعلم فیه الت  

contraintes      ضغوطات      
      )الصعوبات التي تواجه المتعلم(

contrat d'apprentissage  عقد تعلمي        
contrôle    ،النتائج(مراقبة ضبط(  
commutation   )كلمة، عبارة( حذف 
corpus  متن 
critères     )یمو التقتستخدم في ( معامالت  
culture  ثقافة 
curriculum   منهاج، منهج 
débit    سرعة اإللقاء  

)مستوى القراءة المسترسلة(  
décodage    زیرمالتفك  

)معاني األصوات والكلمات والعبارات كإدرا(  
décoder  )التفسیر( ترمیزالفك     
déplacement  مكانالتغییر         

  )تغییر مكان الكلمات والعبارات في الجملة(
dialecte مستوى لغوي غیر نظامي( لهجة (  
didacticien تعلیمي ،دیداكتیكي  

               )باحث في التعلیمیة(
didactique    تعلیميتعلیمیة ،  
didactique des langues                          

      اتتعلیمیة اللغ 



 
 

diglossie   لغویة ثنائیة  
لغة  متقاربین؛ وجود مستویین لغویین( 

 االزدواجیةنظامیة، ولهجة محلیة، بخالف 
وجود لغتین مختلفتین،  تعنياللغویة التي 

   )كاللغة العربیة واللغة الفرنسیة
discours     خطاب 
discrimination auditive                        
 التمییز بین األصوات 
dispositif d'acquisition du 
langage            جهاز االكتساب اللغوي  

)مستوى الدماغ البشريفي (    
document authentique أصلي سند  

بخالف الوثیقة المصطنعة  وثیقة أصلیة( 
  )                      للتدریسالمعدة 

document sonore                        
      شفهي سند 

échanges     مبادالت 
échelle de performance                                             

       األداءسلم                            
générative-transformationnelle                                 

تحویلیةتولیدیة ) نظریة، مدرسة(  
évaluation  التقویم 
écrit: réception/ production    

     )استقباال وٕانتاجا(المكتوب 
effacement  كلمة، عبارة( حذف(  
encodage   التشفیر 
énoncé    الملفوظ  
énonciation    القولالتلفظ ،  

ethnolinguistique                               
   اللغوي األجناسعلم 

évaluable  یمو لتقل ةقابل  
évaluation de la lecture                  

     یم القراءةو تق 
évaluation diagnostique                       

لتشخیص المكتسبات القبلیة ( يیم تشخیصو تق
)   ةأو الوحد ویكون في بدایة المسار التعلیمي

évaluation formative                         
  )یم طیلة المسار الدراسيتقو ( یم تكوینيو تق 

évaluation sommative                         
  )في آخر المرحلة التعلیمیة( یم تحصیليو تق 

évènement de communication                 
       تواصليحدث 

évènement de parole                     
      حدث كالمي 

exercice structural                    
     ويیبن تمرین

   expansion اإلضافة أو التوسع         
   )في الكالمالزیادة (           

explicite  عكس ضمني(صریح (  
faux amis    مخادعةنظائر  

یة ن عادة في اللغات المتقاربة كالفرنستكو (
وهي مفردات مشتركة في الشكل . جلیزیةناإلو 

    ) لكن یختلف معناها في كل لغةبین لغتین 
feed-back ، ترجیع   تغذیة راجعة   

  )تجاوب المستمع مع رسالة المتكلم(       
  
  



 
 

filtre émotionnel                    
 یفترض( ، المصفاة الوجدانیةالراشح الوجداني

یعرقل " راشح وجداني"كراشن وجود  العالم
 عند اكتساب اللغة الثانیة، وینعدم وجوده

التواصل باللغة ألن اكتساب اللغة األولى 
األولى یساعده الوسط الظرفي، والعناصر غیر 

               )على التواصل ةساعدلماللفظیة ا
français fondamental                            

رنسیةالتعلیم األساسي للغة الف   
Francophonie    الفرانكفونیة 
geste graphique    الكتابة طریقة 
geste ة   حرك   

      )فكرة معینةم أثناء شرح حركة المعل(
globalisation   عولمة 
grammaire   قواعد  
grammaire comparative                   

      قواعد مقارنة 
grammaire contrastive                             

    تقابلیة، مقارنةقواعد  
grammaire descriptive 

الدراسة النظامیة لعناصر قواعد ( ةقواعد وصفی
ومختلف كلمات الو  التراكیبو  صواتتكُون األ

  )هاإجراءات
grammaire explicative 

 تعرض أسس عمل القواعد( قواعد تفسیریة
  )الوصفیة

grammaire universelle                 
  )تشترك فیها جمیع اللغات( عامةقواعد  

 

graphème                                      
یة، حرف مجردكتابأصغر وحدة    

 (a b c d ….) 

grilles d’évaluation     یمو شبكات التق  
hypothèse   افتراضفرضیة ،  
implication ، إدماج، دمج   إشراك   
implicite وصریح عكس معلن(  ضمني(  
indicateur    )یمو التق( مؤشر 
interaction    تفاعل 

اللغة تفاعالت بین  لمزدوجتحدث (       
   )كفاءته في اللغتین األولى والثانیة

interférence linguistique                    
    التداخل اللغوي

interlangue      اللغة البینیة 
interlignage   الحروفالتقید بحجم كتابة  
intonation  تنغیم               

حركة صوتیة تكون في أجزاء من الكالم ( 
  ...)مرأو األ أو االستفهام اإلخبارللداللة على 

L1 اللغة األولى    
L2 اللغة الثانیة    
laboratoire d'enregistrement                   

      )الصوتي( مخبر التسجیل
laboratoire multimédia                             

      مخبر متعدد الوسائط 
langue  لغة   
langue alphabétique        هجائیةلغة 

الحروف لتشكیل الكلمات،  تركیبعلى تعتمد (
الرمزیة التي  كاللغة العربیة، بخالف اللغة

  )على الصور الرمزیة، كاللغة الیابانیةتعتمد 



 
 

langue cible  اللغة الهدف  
  )اللغة المراد تعلمها( أو المستهدفة 

langue de référence                                 
)القومیةكاللغة ( اللغة المرجعیة   

langue d'origine                                     
لغة المنشأ ،األصلیة اللغة  

langue égocentrique                                      
) التمدرس مرحلةلغة الطفل قبل ( ذاتیةلغة    

langue étrangère   أجنبیةلغة  
langue idéogrammatique                                 

الرمزیة  الصور كتابتها علىتعتمد ( صوریة لغة
   ).كاللغة الصینیة أو الیابانیة

langue intérieure    داخلیةلغة 
وهي  .ة، التي تمثل أفكارهلغة الطفل الداخلی( 

                    )اتبدون كلمرمزیة لغة 
langue maternelle                                       

)لغة المنشأ، األصل( اللغة األم  
langue mère    لغة األمال 
langue seconde الثانیة اللغة  

ثانیة بعد اللغة اللغة التي تأتي في المرتبة ال( 
                             )م أو األولىاأل

langue véhiculaire    ناقلة، لغة       
  )تمتاز بفاعلیتها في المجتمع(  لغة مشتركة

langue vernaculaire                                 
)اللهجة المنزلیة( لغة المنشأ  

lecture    القراءة  
lecture expressive                                

  معبرةمسترسلة و قراءة  
lettre en cursive    خط الكتابة 

lettre muette   صامتحرف  

lexème   لكسیم،  مفردة مجردة  
lexicologie                                      

 یدرس المفردات( ، علم المفرداتعلم المعجم 
  ...)في مستوى االشتقاق والداللة

linguistique appliquée                              
      علم اللغة التطبیقي 

linguistique de la parole                           
     لسانیات الخطاب 

littérature de jeunesse 
األدب المناسب لمیول الشباب، ( أدب الشباب  

...)كاإلثارة والخیال   
locuteur  متكلم 
magnétophone    یلآلة التسج  
mental     ةذهنی) عملیة( 
métacognitive  المعرفةوراء  ما  

عملیات ذهنیة تختص بمعالجة المعارف ( 
           ) على مستوى التفكیر والذاكرة

métalinguistique          وراء اللغة ما 
        تناول اللغة من جهة قواعدها اللغویة (

  )اولهاة تدولیس من جهنحو والصرف في ال
méthode    ة قیطر  
méthode audio-orale (MAO)    
 الطریقة السمعیة الشفویة
méthode audiovisuelle (MAV)    

لطریقة السمعیة البصریةا  
méthode grammaire-traduction                                       

طریقة النحو والترجمة   
 



 
 

méthode structuro-globale-
audiovisuelle (SGAV)                 

الشاملةالطریقة السمعیة البصریة البنیویة   
méthodologie   منهجیة 
méthodologie des thèmes 

                                       المواضیع منهجیة              
  )في اختیار المفرداتالمواضیع اعتماد (

mimes    ) المعلم(حركات  

mimiques   المعلم( إیماءات ،حركات(  
modèle béhavioriste   نموذج سلوكي  
morphème lexical                         

  جميمع مورفیمصرفیة،  وحدة
  )أصغر وحدة لغویة حاملة للمعنى( 

morphèmes racines                                  
  )بخالف الزوائد( أصلیة، مورفیمات جذریة 

     morphologie علم الصرف          
لمة في مستوى الزیادة  دراسة بنیة الك(  

    )واالشتقاق
motivation instrumentale 

      التحفیز المادي، ویختلف ( تحفیز وسیلي
) عن التحفیز الرمزي  

motivation intégrative  إدماجيتحفیز 
    الرغبة لتعلم اللغة، بواسطة تعزیز التحفیز(

        ) اللغة ناطقي تلكاالندماج في مجتمع  في
motiver    حفز 
mot- clé المفتاح ةكلم ،                              

   )المهمةالكلمة ( كلمة األساس  
 

négociation     التفاوض 
    )بفرضیات حول المعنى القیام(  

néologisme   ،ُمَوَلدة كلمة مستحدثة  
niveau seuil لعتبة اللغویةمستوى ا  

)أدنى مستوى یمكن الفرد من استخدام اللغة(   
niveau-seuil pour                                     
des contextes scolaires 

استخدام ( ةمستوى العتبة للسیاقات المدرسی
المادة التعلیمیة  مستوى أدنى في إعداد

               )المخصصة في التعلیم المدرسي
notionnel    مفاهیمي 
objectif fonctionnel 
d'apprentissage                          

   وظیفي للتعلمهدف 
Objectif Terminal d'Intégration 
(OTI)     مدمج هدف ختامي  
objectifs        تعلیمیةأهداف  
objectifs généraux                        

     أهداف عامة   
objectifs opérationnels                          

   یة سلوك عملیة، أهداف  
objectifs spécifiques                          

  المهاراتأهداف  خاصة، أهداف 
OIF     المنظمة الدولیة للفرانكفونیة 
oral: réception/ production     

)استقباال وٕانتاجا(المنطوق أو المسموع   
ordre communicationnel                       

التواصلي النظام    
ordre intellectuel الفكري النظام  



 
 

ordre méthodologique                        
     المنهجي النظام 

ordre scriptural     النظام الكتابي 
ordre socio-affectif                     

االجتماعي والعاطفي ظامالن    
parole    المك  
partenaire     )التبلیغ( شریك       
passé composé   الماضي المركب 
pauses     وقفات 
pédagogie de contrat 
  بیداغوجیا التعاقد    
pédagogie de l'erreur                       

     بیداغوجیا الخطأ
pédagogie de l'intégration 

     بیداغوجیا اإلدماج
pédagogie différenciée                     

    البیداغوجیا الفارقیة
pédagogie du projet                    

   بیداغوجیا المشروع 
pédagogie par objectifs                           

    باألهداف المقاربة
performance  اللغوي( اإلنجاز ،األداء(  
performative    أدائي  
période critique 
أصغر سن (  الفترة الحرجة، المرحلة الحرجة 

كتساب االیبدأ مستوى اللغة، حیث لتعلم الطفل 
  )تناقصاللغوي بعده في 

permutation   مكانالتغییر  
)تغییر مكان كلمة أو عبارة في الجملة(  

perspective fonctionnaliste 
استخدام اللغة في سیاقاتها ( وظیفیةنظریة    

)لوظیفیةا  
perspective sociocognitive 
عالقة الوسط ( سوسیو معرفیةنظریة   

االجتماعي بالعملیات الذهنیة لالكتساب 
                                      )والتعلم

phonème صوتم، فونیم      
الحرف  أصغر عنصر صوتي، بخالف( 

            )لصوتم الكتابي الذي یمثل كتابة ا
phonétique     علم األصوات  
phonologie    علم وظائف األصوات 
polyphonique    متعدد األصوات 
pragmatique    التداولیة  

) استخدام اللغة وتوظیفها في المجتمع(   
préfixation     زیادة في أول الكلمة  
production écrite                 
  اإلنتاج أو التعبیر الكتابي

production orale                                
  يهالشف التعبیر أو اإلنتاج 

productive     إنتاجي 
profil de sortie      لمح الخروجم       

المكتسبات المحصل علیها في نهایة مرحلة (  
     )دراسیة معینة

profil d'entrée    ملمح الدخول  
المكتسبات األولیة التي یملكها المتعلم قبل (
     )دایة المرحلة الدراسیةب

programme scolaire                      
  دراسي ، برنامجمقرر 



 
 

progression                 تدرج  
)تقدیم التعلمات تدریجیا(   

progression phonologique 
تقدیم األصوات ( ، صوتيفونولوجيتدرج   

  )تدریجیا من السهل إلى الصعب
projet d'écoute  سماعي تعلیمي مشروع  
projet didactique      يتعلیممشروع  

)   معینیضم وحدات تعلیمیة حول موضوع (   
prononciation    طریقة النطق 
psycho-linguistique      ،لساني نفسي

)عالقة اللغة بالجانب النفسي( بسیكو لساني  
psycholinguistique                   

  علم اللغة النفسي ،اللسانیات النفسیة 
psychologie  علم النفس  
psychologie sociale                         

   علم النفس االجتماعي 
réceptive   )عكس إنتاجي(  استقبالي 
registre de langue                        

  )مستوى لغوي معین( يسجال لغو     
registres du discours           

    لخطابسجال ا
règles    تنظیمیة( قواعد(  
règles de contrat    قواعد العقد 
règles innées   قواعد فطریة  
régulation    تنظیم  
relationnel   ترابطي              

     )یمتد إلى أطراف أخرى(    
 

remédiation         معالجة              
    )هتدارك نقائص المتعلم ومعالجة أخطائ(   

remplacement       لإبدا               
  )كلمة بدل كلمة أخرى(            

Renaissance    عصر النهضة 
repérer    إلى   حالأ 
répertoire verbal    هيشف فهرس 
répertoire    رسفه 
représentations langagières 

  )تصورات حول اللغة( لغویة تمثالت
résolution des problèmes 
           حل المشكالت                    

)الصعوبات التي تواجه المتعلمتذلیل (           
ressources émotionnelles 

   استغالل الجانب العاطفي( مصادر عاطفیة
  )في التعلم كحب المادة العلمیة

ressources   ) المتعلم(موارد  
résultat escompté   ، مترقبةمتوقعةة جینت
s’auto-évaluer  هم ذاتو ُیق  
savoir-faire cognitifs   معرفیةمهارات  
savoir-faire    )اتسلوك( مهارات
savoirs     ..) معلومات( معارف 
savoir-vivre   معارف الحیاة  
schéma intonatif      المستوى الصوتي 

        ارتفاع الصوت وانخفاضه في الكلمة(
                           )أو العبارة

sédimentation                   ترسب 
  )تجمع المعارف وترسبها في مستوى الدماغ(

 



 
 

semi-autonome   شبه مستقل 
  )مرحلة سابقة الستقاللیة المتعلم المبتدئ( 

séquence    تعلیمیةوحدة     
وهي جزء من المشروع . مجموعة من الدروس(

) التعلیمي  
situation de communication 

        وضعیة التواصل
situation de résolution de 
problèmes   وضعیة حل المشكالت  
situation d'intégration 
صیاغة وضعیة تمكن ( الوضعیة اإلدماجیة  

مهمة  نجازالمتعلم من إدماج مكتسباته، إل
                                        )معینة

situations d'apprentissage 
تختص بالمهارات، كوضعیة ( عیات التعلموض 

  ) االستماع، والقراءة
situations problème 

وضع المتعلم أمام ( الوضعیات المشكلة  
  )مشكلة یستوجب حلها

skills actifs       فعالةمهارات     
)كاإلنتاج الفعلي الشفهي أو الكتابي(  

skills passifs     سلبیةمهارات 
)دون الفهم والتفاعل كاالستماع والتلقي(  

Skinnérisme   نظریة سكینر 
     )النظریة السلوكیة( 

socio-linguistique 
 اللسانیات االجتماعیة 

sociologie de la langue                              
                      االجتماع اللغويعلم 

sons voisins    أصوات متقاربة 
   ) كصوتي السین والصاد( 

soustractive 
عندما تؤثر لغة ( سلبیة أو ناقصة) ثنایة لغویة(

                         )سلبا في لغة أخرى
stabilisée    ، مستقرةراسخة 

، في مقابل في ذهن المتعلم اللغة األم الراسخة(
  )غیر الراسخة جنبیةاللغة األ

stimulus-réponse-renforcement                                 
       تعزیز –إجابة  –منبه  

stock lexical     معجميرصید  
structuralisme   النظریة البنیویة  
structure de surface  بنیة سطحیة  

الكالم في أثناء  بخالفالكالم الظاهر، ( 
  )عملیة التفكیر

structure linguistique                                
)كیب اللغةتر ( لغویةنیة ب  

structure profonde البنیة العمیقة 
صیغة الكالم في أول مراحل التفكیر، وقبل (

                          )تلفظه أو كتابته
structures syntaxiques 
، التركیبیة البنیات النحویة       
suffixation    ر الكلمةالزیادة في آخ  
support      سند 

  )أو المكتوب ص الشفويوسیلة تعلیمیة، كالن(
syllabes     مقاطع صوتیة 
 



 
 

symbolique   الرمزي )التحفیز( 
   )المعنوي، عكس التحفیز المادي( 

syntaxe    ، علم التركیبعلم النحو
système approché ou 
approximatif لنظام المتقارب أو التقریبيا 

  )مستوى لغوي قریب من المستوى الصحیح(
système intermédiaire                  

وسیطة بین اللغة األم  لغة(  نظام وسیط 
  )                     واللغة المستهدفة

système transitoire   نتقالينظام ا
      )انتقال من لغة إلى أخرى(

système-source   نظام المصدر 
    ) منظام اللغة األ(

tâche complexe   مهمة مركبة 
 إدماجاف تستدعي متعددة األهد(   

       )قصة ، كإنتاجالمكتسبات
texte de départ    النص األصلي 
théorie constructiviste 
  البنائیةلنظریة ا   
théories mécaniques 
نظریات سلوكیة تعمل ( لنظریات المیكانیكیةا  

  )وفق السلوك اآللي، عكس اإلبداعي
théories mentalistes نظریات الذهنیةال   
)بالتفكیر عكس السلوك اآللي المتصلة(        

trait d’union   )-( المفردات تركیبإشارة   
 
 
 
 

transactions                     صفقات  
عملیات تبادل معرفیة من أجل إدراك (    

    ) مسألة معینة كفهم النص
transfert littéraire   نقل أدبي  

     )ترجمة بأسلوب أدبي( 
transfert littéral نقل حرفي 

   )ترجمة مع التقید بالكلمات والعبارات( 
transfert minimal  نقل الحد األدنى 

           )ل عدد من الكلماتترجمة بأق(
transfert négatif نقل سلبي 

  )مترجمة تؤثر سلبا في اللغة األ(
transfert positif   إیجابينقل  

)مفي اللغة األ إیجابيرجمة لها أثر ت(  
transformation    تحویل  
universaux du langage 
قواعد تشترك فیها جمیع ( عمومیات لغویة 

                                   )اللغات
verbes pronominaux 

أفعال تعبر عن (  االنعكاسیة األفعال    
)...أصحابها، مثل اغتسل، واستنتج  

voyelle                   حرف صائت    
: في اللغة الفرنسیة مثل(                  

       ( a, i, o ,u...)     
zone proximale de 
développement ( ZPD) 
 یرىمساحة عقلیة ( والمنطقة القریبة من النم  

فیجوتسكي أنها تضم عملیات التفكیر في  العالم
            )اللغة والتي تسهم في النمو اللغوي

   



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  األعالم فهرس - 3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  الصفحة  أسماء األعالم
 

، عالم )هـ 392 -هـ 322(أبو الفتح عثمان بن جني : ابن جني -
سر صناعة  - الخصائص:  من مؤلفاته. نحوي مشهور

 .اإلعراب
 كاتب معاجم). ه458 –ه 398(علي بن إسماعیل  :ابن سیده -

  .أندلسي
الفضل، جمال الدین  محمد بن مكرم بن على، أبو: ابن منظور -

ـ )ه711 -هـ 630(ابن منظور األنصاري الرویفعى اإلفریقى 
  .معجم لسان العرب: من أشهر مؤّلفاته

عضو  .من مكة المكرمة: أحمد بن محمد الضبیب الدكتور - 
       اللغة العربیة  :من مؤلفاته. بمجمع اللغة العربیة بالقاهرة

 .م2001في عصر العولمة، 
       . ةمن المملكة العربیة السعودی: حمد المعتوقأحمد م لدكتورا -

وسائل  ،امصادره، أهمیتها: الحصیلة اللغویة: مؤلفاته من
 .تنمیتها

أستاذة بمعهد الدراسات التربویة : إیمان أحمد هریديالدكتورة  -
 .بجامعة القاهرة

 

 

وصحفیة ومترجمة ومحاضرة وأدیبة،  إعالمیة: إیمان ریمان -
 .  والتواصل واللغة العربیةمختصة في اإلعالم 

 ،عنابة -رباجي مختاأستاذ بجامعة : بشیر ابریر الدكتور -
 .الجزائر
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12 ،25 ،123.  

  
  
  

  
  
  
  
  

31 ،114  
  
  
  

11 ،81 ،82 ،
85 ،94 ،96 ،
97 ،106 ،107 ،

111 ،124.  
  

  

11 ،28 ،81 ،
82  ،96 ،119 ،

129. 
77 ،78. 

  
  
  
  
  

12 ،14 ،18 ،
20 ،21 ،23 ،
27 ،33 ،48 ،
71 ،72،101 ،

122.  
  
  



 
 

  
 

 - اللسان واإلنسان  :من مؤلفاته. من مصر :احسن ظاظ الدكتور -
   .السامیون ولغاتهم

 أستاذ محاضر بجامعة عبد الحمید : حنیفي بن ناصرالدكتور  -
 . مستغانم الجزائر –بن بادیس 

مستشار وزارة : األستاذ الدكتور خالد بن عبد العزیز الدامغ  - 
 .التعلیم العالي وأستاذ االختبارات بجامعة الملك سعود

 منتوري جامعةب اللغاتو  اآلداب أستاذ بكلیة: قدید الدكتور دیاب -
  .الجزائر – قسنطینة –

أستاذ المناهج وطرائق : األستاذ الدكتور رشدي أحمد طعیمة -
                    العربیة، والعمید السابق لكلیات التربیة تدریس اللغة 

 .سلطنة عمان –اإلمارات العربیة  –دمیاط  -المنصورة: بـ
أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر : الزمخشري - 

من مؤلفاته في . )م 1143- 1074( الزمخشري الخوارزمي
  .س البالغة، والمستقصى في األمثالأسا : اللغة

كاتب ومترجم سوري، وخبیر بوحدة الترجمة : حادة الخوريش -
 .بإدارة الثقافة في المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم

أستاذ العلوم : األستاذ الدكتور صادق عبد اهللا أبو سلیمان -
 . غزةب اللغویة جامعة األزهر

بجامعة تیزي  أستاذ اللغة العربیة :صالح بلعیدالدكتور األستاذ  -
 . 2002اللغة العربیة العلمیة، : من مؤلفاته. و الجزائروز 
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26 ،27 ،28. 

  

  
86 ،95. 
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123  
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93 ،111 ،112. 
  

  
79 ،83 ،89 ،
91 ،92 ،101 ،

111 ،114 ،
119 ،127 ،
129 ،130.  

  
  

  



 
 

  
لساني  عالم: األستاذ الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح -

 . سابقا رئیس المجمع الجزائري للغة العربیةجزائري، و 
ابن هارون الرشید، وسابع  )م 833 -  786(: عبد اهللا المأمون - 

سفة والریاضیات اشتهر عصره بتشجیع الفل .الخلفاء العباسیین
  .العدید من المؤلفات ةوالطب، فشجع على ترجم

جامعة أبي بكر أستاذ ب: األستاذ الدكتور عبد الناصر بوعلي -
 .تلمسان –بالقاید 

 للعلوم الّلغوّیة بكلّیة اآلداب كان أستاًذا : عبده الراجحيالدكتور  -
      -الّلغة وعلوم المجتمع :من مؤلفاته .جامعة اإلسكندرّیةب

 . علم الّلغة التطبیقي وتعلیم العربّیة
أستاذ المناهج وطرائق  :األستاذ الدكتور علي أحمد مدكور -

 السابق لمعهد الدراسات التربویة تدریس اللغة العربیة، والعمید
 .بجامعة القاهرة

قاص وروائي : عراقي كاتب: علي القاسميالدكتور األستاذ  - 
  .لمعجمیة والمصطلحیةباحث متخصص في ا، و وناقد ومترجم

عمل محاضرا في جامعات . مؤلف ومترجم: علي درویش - 
 .أسترالیة

من رواد علم ) 1991 -1901: (الدكتور علي عبد الواحد وافي - 
تحصل على الدكتوراه في علم ماالجتماع، مصري الجنسیة، 

 .االجتماع
وباحث في الفلسفة  ناقدو أدیب : عمر بن عبد اهللا فروخالدكتور  -

 .عبقریة اللغة العربیة: من مؤلفاته .اع، ومفّكرواالجتم
عمید كلیة اآلداب : األستاذ الدكتور فواز عبد الحق الزبون - 

   .المفرق -والعلوم اإلنسانیة جامعة آل البیت
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أستاذ مساعد، تخصص : الدكتور محمد حسن محمد حمادات - 

 . بجامعة البلقاء التطبیقیة بقسم العلوم التربویة ،تربیة خاصة
اللغة اللسانیات بقسم في أستاذ مشارك : دكتور محمد صاريال - 

 .بالمملكة العربیة السعودیة العربیة بجامعة الملك سعود
                ، جلیزیةناإلأستاذ بقسم اللغة : محمد عنانيالدكتور  -

 .فن الترجمة:  من مؤلفاته .بجامعة القاهرة
:  فاتهمؤل من .ن مصرم: محمود فهمي حجازيالدكتور األستاذ  -

  .اللغة العربیة عبر القرون
       بجامعة التعلیم العالي أستاذ : عرمختار لز  األستاذ الدكتور -

 . الجزائر ،عبد الحمید بن بادیس بمستغانم
أدب اللغة  من فلسطین، تخصص: نایف خرماالدكتور  -

   .أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة: من مؤلفاته .االنكلیزیة
خامس الخلفاء ) م 809 - 766 حوالي: (لرشیدهارون ا -

أسس بیت . الفنونالعلوم و بانتشار عصره  اشتهرالعباسیین، 
 . وسمي عصره بالعصر الذهبي ،الحكمه في بغداد

          أستاذ مساعد : الدكتورة هدایة هدایة ابراهیم الشیخ علي -
 . في المناهج وطرائق تدریس اللغة العربیة لغیر الناطقین بها

 .الجزائر –أستاذ بجامعة المسیلة : الدكتور ونوغي إسماعیل -
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- Ambroise Jean-Marc Queffélec: 

            متحصلة . أستاذة اللسانیات الفرنسیة بجامعة بروفانس الفرنسیة  
  .  في اآلداب والعلوم اإلنسانیة بجامعة باریس دكتوراه دولةعلى 

- André Martinet: 
وتدرج أعماله ضمن حلقة براغ . 1908ولد سنة . نسيعالم لساني فر 

              . اللسانیة في مبادئ علم وظائف األصوات للعالم تروباتسكوي
في التواصل اللغوي، وأدار مجلة  (fonction)اشتهر بمفهوم الوظیفة 

(Word) التي تصدرها حلقة نیویورك اللسانیة .  
- Bernard Py: 

  .2012ة بجامعة نوشاتال، قبل وفاته سنة أستاذ اللسانیات التطبیقی
- Bloomfield, Léonard: (1887-1949): 

.           (Language)ساهم في تأسیس مجلة اللغة . عالم لساني أمریكي
تأثر بالمذهب السلوكي، فاشتغل بوصف اللغة في مستوى التحلیل 

  ...الصوتي وتحلیل الجمل
- Burrhus Frederic Skinner: ( 1904- 1990) 

             في ثالثیته المنهج السلوكي من أهم رواد .عالم نفساني أمریكي
                 . اللسانیات التوزیعیةفي كثیرا أثر ". المثیر واالستجابة والتعزیز"

- Charles Bally: (1865-1947): 
ساهم في نشر . دي سوسیرالعالم اللساني تلمیذ عالم لساني روسي، و 

          ، واشتهر بمؤلفه 1916لسوسیر عام  "سانیات العامةمحاضرات الل"
  . بلسانیات الخطابو  (stylistique)" األسلوبیة"

- Charles Carpenter Fries : (1887- 1967) 
        من أبرز أعالم اللسانیات األمریكیة وتعلیم اللغة في النصف األول

  . من القرن العشرین
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- Charles Morris: (1901-1979) 

وهو أحد مؤسسي الدالئلیة، والمرجع  .فیلسوف وسیمیائي أمریكي
  .األساسي للتداولیین

- Chomsky, Avram Noam: 
أصدر أول كتاب له سنة . 1928عالم لغوي أمریكي، ولد بفیالدلفیا سنة 

           .  (Structures syntaxiques)"البنیات النحویة"، عنوانه 1957
  .لیدياشتهر بمفاهیم النحو التو 

- Christian Puren:  
دیداكتیكي في اللغات والثقافات، ومتخصص في اللغتین االسبانیة 

كان أستاذا بجامعة سانت ایتیان بفرنسا قبل  .والفرنسیة لغات أجنبیة
   . تقاعده

- Christiane Luc: أستاذة في:                                       
Unité Langues vivantes, didactiques des disciplines- INRP.  

- Claude Springer:  
  .الفرنسیة لغة أجنبیة بجامعة بروفونس بفرنسااللغة أستاذ بقسم 

- Daniel Coste: 
                 وهو أستاذ . لساني ودیداكتیكي فرنسي، متحصل على الدكتوراه

  . في علوم اللسان وتعلیمیة الفرنسیة، وخبیر لدى المجلس األوروبي
- Danièle Flament-Boistrancourt: 

  . بقسم اللسانیات الفرنسیة لغة أجنبیة 10أستاذة وباحثة بجامعة باریس 
- Danielle Bailly: 

   لها مؤلفات عدیدة . 7أستاذة في اللسانیات والتعلیمیة، بجامعة باریس 
  .            وعلم اللغة النفسي للغة األجنبیة جلیزیةناإلفي تعلیم اللغة 

- Danielle Chini: 
                            بجامعة باو دي الدور جلیزیةناإلأستاذة في اللسانیات وتعلیمیة 

(Pau et des Pays de l’Adour). 
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- Dominique Groux:  

  université des Antilles et de la Guyane (UAG( أستاذة بجامعة
- Elissa L. Newport: 

أستاذة علم األعصاب وهي  ،الیفورنیامتحصلة على دكتوراه من جامعة ك
  .ومتخصصة في االكتساب اللغوي. بجامعة جورج تاون

- Eugene Nida: (1914- 2011)  
.لساني ومترجم أمریكي مشهور                                       

- Ferdinand De Saussure: )1873- 1913(  
التي  مشهورةعلم اللغة بفضل محاضراته ال مؤسسوهو  .عالم سویسري 

م، بعد ثالث سنوات من وفاته، تحت عنوان 1916ظهرت سنة 
  ".محاضرات في اللسانیات العامة"

- Florence Myles: 
  .Essexأستاذة في اكتساب اللغة الثانیة بجامعة ایسیكس 

- François Bresson: (1921-1996) 
. دراسات بمدرسة الدراسات العلیا في العلوم االجتماعیةالمدیر 
.بعلم النفس بفرنسا اشتهر  

- François Grosjean: 
               أستاذ وباحث  ، وهومتحصل على دكتوراه دولة من جامعة باریس

  .في علم النفس اللغوي
- Guy Le Boterf: 

متحصل على دكتوراه دولة في العلوم اإلنسانیة، ودكتوراه في علم 
              دا، بكن (Sherbrooke)أستاذ بجامعة شیربروك  وهو. االجتماع

  .   وخبیر دولي مشهور بدراساته حول الكفاءة
- Hélène Trocme-Fabre: 

في اآلداب والعلوم  اهفي اللسانیات ودكتور  اهدكتور متحصلة على 
.بجامعة الروش بفرنسا اإلنسانیة  
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- Henri Portine:           أستاذ بجامعة بوردو الفرنسیة، ولساني

                      .سیة لغة أجنبیةفي اللغة الفرن ودیداكتیكي
- Isabelle Gruco:               باحثة دائمة بجامعة نیس بفرنسا.  
-  Jim Cummins: 

      أستاذ بمعهد أونتاریو للدراسات التربویة بجامعة تورونتو، ویعتبر 
  . اللغة واكتساب اللغة الثانیة مزدوجفي التعلیم  من أعمدة الباحثین

- J.B. Watson: (  )1958- 1878  
صاحب المنهج ، وهو حیوانعالم مشهور متخصص في دراسة ال

  .السلوكي
- J.L. Austin: (1911- 1961)  

  .   أستاذا للفلسفة بجامعة أكسفوردكان . فیلسوف انجلیزي
  .في الستینیات من القرن العشرین "أفعال الكالم"اقترح مصطلح 

- Jack C. Richards: 
            لغة األجنبیة أو الثانیة ومتخصص دكتور متخصص في تعلیم ال

   . في اللسانیات التطبیقیة
- Jean Piaget: (1896 – 1980) 

بالنظریة عالم نفساني سویسري، اشتهر بدراسة اللغة عند الطفل، و 
 التي تعني البناء، بخالف النظریة البنیویة  (constructivisme)البنائیة 

 (structuralisme) مفهوم البنیة أو الشكلالتي تشیر إلى.  
- Jean- Pierre Cuq: 

في علوم  وهو أستاذ. لساني ودیداكتیكي فرنسيو دكتور في اللسانیات، 
الفرنسیة لغة أجنبیة وثانیة، بجامعتي بروفونس اللغة اللسان وتعلیمیة 

  .       بفرنسا ونیس
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- Jean-Marc Defays: 

اللسانیات مختص في . Liègeدكتور في الفلسفة واآلداب، بجامعة لیاج 
      وهو عضو بالمجلس األعلى للغة الفرنسیة . تعلیمیة الفرنسیة لغة أجنبیةو 

  .2010منذ 
- Jean-Pierre Robert:   

           :أهمها ،اشتهر بكتابة القوامیس .أستاذ األدب القدیم  
Dictionnaire pratique de didactique du FLE, 2008. 

 
 

                                                 

- Jerrold J. Katz: (1932-2002) 
           .فیلسوف ولساني أمریكي، من قسم اللسانیات بجامعة أریزونا

    . التولیديأشتهر بنظریة علم المعنى في النحو 
- Johann Wolfgang Von Goethe: (1749- 1832) 

  . عدیدة علمیة وأدبیةوله مقوالت  .كتب في األدب والشعر. كاتب ألماني
- John H. Flavell:  

.      المتحدة تبالوالیا النفس بجامعة ستانفورد أستاذ علم         
- Joseph Vendryes: (1875 -1960) 

   .أحد المشاركین في أعمال حلقة براغ اللسانیة
  Le langage :من مؤلفاته 

- Josiane Hamers: 
          والترجمة، متحصلة على دكتوراه أستاذة متقاعدة بقسم اللغات واللسانیات 

   Bilingualité et bilinguisme 1983 :من مؤلفاتها. في علم النفس
- Lev S. Vygotsky: 

 Thought and Language : من مؤلفاته. عالم نفساني بیداغوجي
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- Louis Porcher: 
  . أستاذ بجامعة السوربون، وخبیر لدى المجلس األوروبي للغات الحیة

- Louise Dabène: 
   .Stendhal-Grenoble III أستاذة بجامعة ستوندال بغرونوبل

- Maria Helena Araûjo-Carriera: 
   :، قسم8 أستاذة بجامعة باریس

(Département d'Etudes des Pays de Langue Portugaise) 
- Mario Pei:    ماریو باي                                           :  

األصل، من اللغویین المعاصرین، ومن أشهر من نادوا بتبسیط ایطالي 
  . شغل منصب أستاذ لمادة فقه اللغة بجامعة كولومبیا. علم اللغة

- Marcus Tullius Cicero: (106 - 43 av. J.C.) 
  ""Cicéron عرف باسم .فیلسوف روماني ورجل دولة ومؤلف التیني

- Mark Patkowski: 
  .جلیزیةناإلیات في قسم اللغة أستاذ ومدیر برنامج اللسان

- Maximilian Delphinius Berlitz: (1852 – 1921) 
  .له طرائق في تعلیم اللغة. برلیتز للغةلساني وصاحب مدارس 

- Nina Spada: 
  .أستاذة في برنامج تعلیم اللغة األجنبیة بجامعة تورونتو الكندیة

- Onésime Reclus (1837 – 1916): 
              .ص في العالقات بین فرنسا ومستعمراتهامخت. عالم جغرافي فرنسي

   .1880سنة " فرانكفونیة"اغ مصطلح صوهو من 
- Petar Guebrina: 

ساهمت أبحاثه في لسانیات الخطاب في تطویر تعلم . ساني كرواتيل
               SGAVاللغات ونشأة الطریقة السمعیة الشفهیة البنیویة الشاملة 

  . Paul Rivencمع 
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- Paul Rivenc: 

                     أستاذ اللسانیات والسیمیائیة وتعلیمیة اللغات بجامعة
Toulouse-Le-Mirail   . وهو لساني فرنسي، ومؤسس الطریقة        

  . Petar Guberinaمع   (SGAV)السمعیة البصریة البنیویة الشاملة
- Pierre-Alain Martinez:  

  . 8جامعة باریس أستاذ بهو لساني فرنسي، و 
 .La didactique des langues étrangères, 1996    : أشتهر بكتیبه

  
  

- Renzo Titone:  من مؤلفاته. ایطالیا –أستاذ بجامعة روما:    
                           On the Bilingual Person, 1989.               

- Robert  Galisson: 
    la Sorbonne-nouvelle Paris IIIأستاذ بجامعة السوربون

- Robert Lado: (1915 – 1995) 
   :دكتور وخبیر أمریكي في اللسانیات الحدیثة من مؤلفاته 

        Language Teaching : A Scientific Approach, 1964. 
- Roman Jakobson: (1896- 1982) 

  ساهم في تأسیس حلقة براغ اللسانیة، . عالم لساني روسي
  . وهو باحث متعدد التخصصات. قة كوبنهاغن اللسانیةوالتحق بحل

- Rosmond Mitchell:             باحثة في اللسانیات التطبیقیة.  
- Stephen Krashen: 

       أدخل مفاهیم عدیدة في تعلیم اللغة  .كالیفورنیابأستاذ بجامعة ساوثرن 
التعلم و  ،والراشح الوجداني ،ونظریة الموجه ،فرضیات االكتساب اللغويك

  . الطبیعي
- Susane-G. Chartrand:     اللغة الفرنسیةباحثة في تعلیمیة    
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- Tadanobu Tsunoda: 

  :من مؤلفاته. باحث یاباني اشتهر بالبحث في العقل الیاباني
 The Japanese brain uniqueness and universality, 1985.  

- Nikolai Sergueievitch Troubetskoi: (1850- 1938) 
      .1915بموسكو سنة تقلد منصب أستاذ . عالم لغوي روسي

  . حلقة براغ اللسانیة، وعمل فیها شارك في تأسیسو  
- William Francis Mackey: 

                                             .اللغویة االزدواجیةفي  متخصص
- Wolfgang Klein: 

 یة، ثم مدیرا بمعهداشتغل أستاذا بجامعة فرانكفورت بقسم األلمان
                                      .سانیات النفسیة بمعهد ماكس بالنشلال

- Zellig Harris: ( 1909- 1947) 
 .لومفیلد على اللسانیات التوزیعیةاشتغل بنظریة ب. عالم لساني أمریكي

الذي استخدمه تلمیذه  (transformation)" التحویل"وهو من أدخل مفهوم 
  .  بتحلیل الخطابأیضا كما اشتهر  ،في النحو التولیدي كيتشومس
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- Araûjo Carreira, Maria Helena. " La diversité des langues à l'école : 
réflexions sur la place d'une langue romane, le portugais".  In Repères, 
N° 6 nouvelle série, ,"Langues vivantes et français à l'école" , INRP, France, 
1992. 

 
      Comme le note Cohen (1991) à propos de ses observations à l'Ecole Active 
Bilingue Jeanine Manuel où l'enseignement d'une langue étrangère débute dès l'âge 
de trois ans, «les enfants développaient une flexibilité mentale qui leur permettait 
de passer d'une série de symboles à une autre, et d'accéder à la compréhension des 
règles qui régissent l'une et l'autre langue. Par exemple, en français, la difficulté 
entre ont et on, un enfant l'a expliquée à un autre enfant de la classe en lui disant : 
«Eh bien, tu n'as qu'à traduire en anglais, tu sauras !'» (Cohen, 1 991 , p. 52).  
Dans ce cas concret, on le voit, le passage d'une langue à l'autre aide l'enfant à 
résoudre un problème dans sa langue maternelle, le français, grâce à la langue 
étrangère qu'il apprend. L'approche comparative, langue maternelle/langue(s) 
étrangère(s), semble particulièrement adéquate au développement des activités 
métalinguistiques (Dabène, 1 991 ; Luc & Bailly, 1 992).  
Rappelons à ce propos les études de Cummins, dont Nonnon (1991) présente la 
synthèse suivante : «A un certain niveau de développement de la première langue, 
l'introduction de la seconde potentialiserait le développement des deux, en 
favorisant les activités métalinguistiques et cognitives qui s'appuient sur les deux 
langues à la fois» (Nonnon, 1 991 , p. 341 ). 
(p. 58.) 
 
Les études en neurologie et en neuro-psycholinguistique nous apprennent                         
le caractère de plasticité cérébrale de l'enfant ainsi que son fort besoin de 
communiquer et d'acquérir différents types de langage (non verbal et verbal) 
(Bresson, 1 991 ; Titone, 1992) 
D'après des travaux récents, le cerveau serait modelé et structuré par le langage et 
par la culture qui entourent l'enfant les huit ou neuf premières années de sa vie 
(voir travaux de Tsunoda rapportés et commentés par Trocmé-Fabre, 1 991 ) 
Le terrain semble donc propice, à l'âge scolaire et préscolaire, à la sensibilisation à 
l'univers du langage et à l'apprentissage des langues. Sensibiliser les enfants à la 
variété des langues doit contribuer à éveiller chez eux l'intérêt pour le 
fonctionnement de leur propre langue et des langues des autres et, par ce biais, à 
leur apprendre que toutes les langues participent de l'univers du langage et 
qu'aucune n'est supérieure aux autres (cf. l'expérimentation contrôlée menée à 
l'INRP, par C. Luc ; voir Luc & Bailly, 1992). 
(p. 57.) 
 



 
 

- Barre-De-Magnac, Christine, les jeunes et l'écriture: quelle perception des 
exigences scolaires? Quelle attentes?. In Maîtrise de l'écrit: Quels enjeux 
et quelles réponse aujourd'hui?, Actes de l'Université d'Eté sur l'illettrisme, 
Lille, Juillet 1988, Co-édition: L'Harmattan, Paris, Contradictions, 
Bruxelles.  
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- Barthelemy, Fabrice, et al., le français langue étrangère, L'Harmattan, 
Paris, 2011. 

 
(p.45.) 

 
(p.46.) 



 
 

 

 
(p.46.) 

 

- Chartrand, Susane-G., l'apport de la didactique du français langue 
première au développement des capacités d'écritures des élèves et des 
étudiants. In Collection Diptyque, n° 5, Didactique de l'écrit, la 
construction des savoirs et le sujet- écrivant, Actes de la journée d'étude 
du 13 mai 2005, université d'Orléans, France, Presses universitaire de 
Namur, 2005. 

 
(p.13.) 



 
 

 

 
 
(p.15.) 

 

- Chini, Danielle, Approche actionnelle, plurilinguisme et 
conceptualisation linguistique. In Psycholinguistique et didactique des 
langues étrangères,  Edition Ophrys, Paris, 2008. 

 
(p.5.) 
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- Cuq, Jean- Pierre, Isabelle Gruco, Cours de didactique du français langue 
étrangère et seconde, Presse universitaire de Grenoble, 2005. 

 

 
(p. 93.) 

 

 
(p. 93.) 

 
(p.  94.) 



 
 

- Defays, Jean-Marc, avec la collaboration de Sarah Deltour, Le français 
langue étrangère et seconde enseignement et apprentissage, Pierre 
MARDAGA, Belgique, 2003. 

 
(p.26.) 
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- Delory, Christian, L'évaluation des compétences dans l'enseignement 
fondamental. De quoi parle-t-on?, In L'évaluation des compétences chez 
l'apprenant: pratiques, méthodes et fondements, actes du colloque du 22 
novembre 2000, Presses Universitaires de Louvain, Belgique. 2002. 

 
(p. 22.) 

 
(p. 23.) 
 

-  Dubois, Jean et autres, Dictionnaire de linguistique, Larousse-Bordas/VUEF, 
2002. 

 
la bilingualité, le bilinguisme 
Certains, comme Hamers et Blanc, opposent la bilingualité au bilinguisme en mettant 
sous le premier l’ensemble des états ou des facteurs psychologiques liés à l’utilisation de 
deux systèmes linguistiques différents et sous le second les facteurs proprement 
linguistiques. La bilingualité peut être caractérisée par l’âge d’acquisition (enfance - 
adolescence — âge adulte - précoce), les modes d’acquisition (consécutive, simultanée) 
ou les rapports entre les systèmes (additive. soustractive. équilibrée, dominante, 
composée, coordonnée). (p. 66.) 
 
Le bilinguisme est un mouvement par lequel on essaie de généraliser, par des mesures 
officielles et par l'enseignement, l'usage courant d'une langue étrangère en plus de la 
langue maternelle. Le bilinguisme est dans ce cas un mouvement politique fondé sur une 
idéologie selon laquelle l’apprentissage d’une langue étrangère dans des conditions 
définies doit permettre de donner aux individus des comportements et des manières de 
penser nouveaux et faire ainsi disparaitre les oppositions nationales et les guerres. (p. 67.) 
 
La communication est l’échange verbal entre un sujet parlant, qui produit un énoncé 
destiné à un autre sujet parlant, et un interlocuteur dont il sollicite l’écoute et/ou une 
réponse explicite ou implicite (selon le type d’énoncé). La communication est 
intersubjective. Sur le plan psycholinguistique, c’est le processus au cours duquel la 
signification qu’un locuteur associe aux sons est la même que celle que l’auditeur associe 
à ces mêmes sons. (p. 94 .) 



 
 

La compétence est le système de règles intériorisé par les sujets parlants et 
constituant leur savoir linguistique, grâce auquel ils sont capables de prononcer ou 
de comprendre un nombre infini de phrases inédites. La compétence d’un sujet 
parlant français explique la possibilité qu'il a de construire, de reconnaître et de 
comprendre les phrases grammaticales, de déceler et d’interpréter les phrases 
ambigües, de produire des phrases nouvelles. Cette intériorisation de la grammaire 
rend compte aussi de l'intuition* du sujet parlant, c’est-a-dire de la possibilité qu’à 
ce dernier de porter un jugement de grammaticalité sur les énonces présentes, de 
décider si une suite quelconque appartient ou non à la langue, de repérer les 
paraphrases. Une des tâches de la linguistique est de définir cette compétence, 
commune aux locuteurs qui appartiennent à la même communauté linguistique. La 
compétence, concept de la grammaire générative, correspond en partie à la ≪ 
langue ≫, concept de la linguistique saussurienne. La compétence s’oppose à la 
performance, définie par l'ensemble des contraintes qui s’exercent sur la 
compétence pour en limiter l’usage : la performance, qui correspond partiellement 
à la ≪ parole ≫ saussurienne, rend compte des utilisations diverses de la langue 
dans les actes de parole. On a distingué une compétence universelle, formée de 
règles innées qui sous-tendent les grammaires de toutes les langues, et une 
compétence particulière, formée des règles spécifiques d’une langue, apprises 
grâce à l'environnement linguistique. Par exemple, si dans une structure du type 
SN+V + SN les deux syntagmes nominaux sont identiques, s’ils sont coréférents 
(comme dans Pierre lave Pierre), il y a alors une transformation réflexive (Pierre 
se lave). La transformation réflexive serait, d’après certains, une règle universelle, 
un des universaux du langage, mais le fait que la transformation se fasse par un 
pronom réfléchi (comme en français) ou par la forme moyenne du verbe (comme 
partiellement en grec) appartient à la grammaire de chaque langue et relève de la 
compétence particulière. (p. 100) 
 

La diglossie 
Le terme a été ensuite employé, par opposition à bilinguisme, pour toutes les 
situations analogues à celles de la Grèce ; les critères étaient les suivants : 
coexistence de deux systèmes linguistiques différents mais proches entre eux et 
dérivés de la même langue, hiérarchisation sociale de ces systèmes, l’un considère 
comme haut, l'autre comme bas, répartition des fonctions (des usages dans la 
société) de chacune de ces deux variétés.  
(p.148.) 
 
 
 



 
 

On dit qu'il y a interférence quand un sujet bilingue utilise dans une langue-cible 
A un trait phonétique, morphologique, lexical ou syntaxique caractéristique de la 
langue B. 
 (p. 252.) 
 
Interlangue: Dans les situations d’apprentissage d’une seconde langue, 
l'interlangue est un système intermédiaire plus ou moins stabilisé fondé sur la 
présence simultanée d'éléments appartenant à chacune des langues en présence. 
(p. 253.) 
 
On appelle langue maternelle la langue en usage dans le pays d’origine du 
locuteur et que le locuteur a acquise dès l’enfance, au cours de son apprentissage 
du langage. (p. 266.) 
 
La lexicologie est l’étude du lexique, du vocabulaire d’une langue, dans ses 
relations avec les autres composants de la langue, phonologique et surtout 
syntaxique, et avec les facteurs sociaux, culturels et psychologiques. (p. 281.) 
 
Le terme de morphème désigne le plus petit élément significatif individualise dans 
un énoncé, que l ’on ne peut diviser en unités plus petites sans passer au niveau 
phonologique. C’est donc l'unité minimale porteuse de sens que l'on puisse obtenir 
lors de la segmentation d'un énoncé sans atteindre le niveau phonologique.                          
A ce titre, il s'oppose au phonème. On dira donc qu'un énoncé comme                        
Les boxeurs  souffrent est composé, sur le plan graphique, de sept morphèmes                        
le + s + box + eur + s + souffr + ent. On distingue les morphèmes lexicaux et les 
morphèmes grammaticaux, les premiers appartenant à une liste ouverte (box-, 
souffr-) et les seconds à une liste fermée (le, -eur, -s, -ent). 
(p. 310.) 
 
La morphologie 
1. En grammaire traditionnelle, la morphologie est l’étude des formes des mots 
(flexion et dérivation), par opposition à l’étude des fonctions ou syntaxe. 
2.En linguistique moderne, le terme de morphologie a deux acceptions principales:  
a) ou bien la morphologie est la description des règles qui régissent la structure 
interne des mots, c'est-a-dire les règles de combinaison entre les morphèmes 
racines pour constituer des ≪ mots ≫ (règles de formation des mots, préfixation et 
suffixation) et la description des formes diverses que prennent ces mots selon la 
catégorie de nombre, de genre, de temps, de personne et, selon le cas (flexion 
nominale ou verbale), par opposition à la syntaxe qui décrit les règles de 
combinaison entre les morphèmes lexicaux (morphèmes, racines et mots) pour 
constituer des phrases ; 



 
 

b) ou bien la morphologie est la description à la fois des règles de la structure 
interne des mots et des règles de combinaison des syntagmes en phrases. La 
morphologie se confond alors avec la formation des mots, la flexion et la syntaxe, 
et s'oppose au lexique et à la phonologie. 
 (p. 311.)  
 
la phonétique:  
"la science de la face matérielle des sons du langage humain "                           
(Troubetskoï (Nikolai Sergueievitch), Crundzuge der Phonologie, Prague, 1939 ; 
trad. fr. par J. Cantineau. Principe de phonologie, Paris. Klincksieck, 1949 ; 
reimpr. 1967, p. 430.  
(p. 361.) 
 
La phonologie est la science qui étudie les sons du langage du point de vue de leur 
fonction dans le système de communication linguistique.  
(p. 362.) 
 
pragmatique 
Sous le nom de pragmatique, on regroupe des orientations très diverses.                 
A l’origine, elle a concerné les caractéristiques de l'utilisation du langage 
(motivations psychologiques des locuteurs, réactions des interlocuteurs, types 
socialises de discours, objet du discours, etc.) par opposition à l'aspect syntaxique 
et sémantique. Ensuite avec l’étude des actes de langage et des performatifs* par J. 
L. Austin,  la pragmatique s’est étendue aux modalités d’assertion, à l’énonciation* 
et au discours pour englober les conditions de vérité et l’analyse 
conversationnelle*. 
 (p. 375) 
 
La psycholinguistique est l'étude scientifique des comportements verbaux dans 
leurs aspects psychologiques. Si la langue, système abstrait qui constitue la 
compétence linguistique des sujets parlants, relève de la linguistique, les actes de 
parole qui résultent des comportements individuels et qui varient avec les 
caractéristiques psychologiques des sujets parlants sont du domaine de la 
psycholinguistique, les chercheurs mettant en relation certains des aspects de ces 
réalisations verbales avec la mémoire, l’attention, etc. 
La psycholinguistique s'intéresse en particulier aux processus par lesquels les 
sujets parlants attribuent une signification à leur énoncé, aux ≪ associations de 
mots ≫ et à la création des habitudes verbales, aux processus généraux de la 
communication (motivations du sujet, sa personnalité, situation de la 
communication, etc.), à l’apprentissage des langues, etc. 
 (p. 390 .) 
 



 
 

La sociolinguistique est une partie de la linguistique dont le domaine se recoupe 
avec ceux de l’ethnolinguistique*, de la sociologie* du langage, de la géographie” 
linguistique et de la dialectologie*. 
 (p. 435.) 
 
On appelle syntaxe  la partie de la grammaire décrivant les règles par lesquelles se 
combinent en phrases les unités significatives ; la syntaxe, qui traite des fonctions, 
se distingue traditionnellement de la morphologie*, étude des formes ou des parties 
du discours, de leurs flexions et de la formation des mots ou dérivation.  
 (p. 468.) 
 
 

- Flament-Boistrancourt, Danièle, Théories, données et pratiques en 
français langue étrangère, Université Charles-de Gaulle, Lille, France, 
1992. 
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(p. 22) 
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- Flavell, John. H. ( université de Stanford, Etats-Unis), Développement 
métacognitif. Traduit par Madeleine Leveillé (Université Paris 5). In 
Bideaud, J., Richelle, M., psychologie développementale, problèmes et 
réalités, Pierre Mardaga, éditeur, Belgique. 

 
(p. 30) 

 

- Glaser, Evelyne, et autres, Compétence interculturelle pour le 
développement de la mobilité professionnelle, Conseil de l'europe, 
Autriche, juillet 2007. 
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- Jordan, Anne, Orisson  Carlile, Annetta Stack, Approaches to learning, a 
guide for teachers, Open University Press, 2008. 

 

Vygotsky argued that language is an external tool that children use first to 
communicate – for example, with their parents – and next to ‘think out loud’. 
Eventually, children begin to carry on discussions internally, developing concepts 
or ‘self-talk’. In this way, language becomes a tool for and of self-regulation. This 
is what Vygotsky (1978) meant when he argued that all higher mental functions 
areinternalized social relations. 
(p.59) 

 

The concept for which Vygotsky is best known is the Zone of Proximal 
Development (ZPD). This is an intellectual space where learner and teacher 
interact.  
 (p.59-60.) 

 

Whereas Vygotsky argued that people learn by means of language – that is, by 
discussing concepts – the Canadian psychologist Albert Bandura went further and 
proposed that imitation of others is a cognitively efficient means of learning. 
In a series of famous experiments in the 1960s Bandura showed kindergarten 
children a film of a woman playing with a Bobo doll – an inflatable clown 
weighted at the bottom so that it righted itself when knocked down. In the film, the 
woman punched and kicked the Bobo doll, and struck it with a toy hammer, while 
shouting ‘sockaroo!’ After viewing the film, the children were allowed into a room 
containing Bobo-dolls and toy hammers. The children proceeded to attack the dolls 
in precisely the same way as the woman in the film, even shouting ‘sockaroo!’ 
Bandura had come from a behaviourist tradition, which sees learning or training as 
the product of rewarding approximations of a target behaviour. In contrast, the 
Bobo doll experiment demonstrated what Bandura called ‘observational learning’ 
or ‘modelling’ (Bandura et al. 1961). In everyday life, modelling is evident in the 
way children like to play with toy versions of machines and domestic appliances 
that they see their parents using. 
(p. 60) 

 
 
 
 
 



 
 

Despite Piaget’s reservations about formal teaching and learning activities, his 
principles suggest that teachers should: 
- nurture pupils’ playfulness and natural curiosity about the world; 
 -use raw data and primary sources; 
- provide physical, interactive and manipulative materials for pupils to work on; 
- use cognitive terminology such as ‘classify’, ‘analyse’, ‘predict’ and ‘create’; 
- encourage and accept learner autonomy and initiative; 
- create opportunities for exploratory classroom discussion;  
- engage pupils in experiences likely to engender cognitive conflict. 
(p. 63) 

 

- Kateb, Kamel, Ecole, population et société en Algérie, L'harmattan, 
2005.  
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- Leightbown, Pasty M. and Nina Spada, How Languages Are Learned, 
Oxford University Press, 1993.  

 

 

 
(p. 49) 



 
 

 
(p. 50) 

 
- Christiane LUC . "Des représentations aux productions en langue étrangère 

dans le cadre scolaire".  Repères, N° 6 nouvelle série, ,"Langues vivantes et 
français à l'école" , INRP, France, 1992. 

 

Dès 1902, à une époque où, pourtant, les élèves n'étaient guère incités à prendre la 
parole, les instructions demandent que soit utilisée la méthode «directe», en langue 
étrangère. En 1909, un colloque international réunit de nombreux professeurs de 
langue vivante et marque sans doute l'apogée de cette méthodologie. Moins loin de 
nous, les instructions de 1 950 fournissent aux enseignants des directives très 
précises et très détaillées sur la mise en œuvre de méthodes «actives» qui visent 
toujours le développement de la capacité à s'exprimer dans la langue étrangère, 
sans intrusion du français. 
(p. 26.) 
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- Mitchell, Rosamond and Florence Myles, Second Language Learning 
Theories, 2nd edition, Hodder Arnold, London, 2004.  
 

Behaviourist theorists viewed language transfer as an important source of error and 
interference in SLL, because first-language 'habits' were so tenacious and deeply 
rooted.  (p.19.) 

 

- Portine, Henri, la notion d'énonciation et l'évolution de la didactique des 
langues. In Théories, données et pratiques en français langue étrangère, 
Université Charles-de Gaulle, Lille, France, 1992. 
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compétence bilingue: approche expérimentale. In Notions en Questions, la 
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