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 شكر و تقدير

 

 

 شكر و تقدير:

 

قال ربِّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عمّي و عمى و  ...قال تعالى:}
 والدّي و أن أعمل صالحا ترضاه و أدخمني برحمتك في عبادك الصالحين {

 91:  ل اآليةالنم                                                             

سّخر لنا أيٍد فالشكر كّمو لممولى عّزوجّل الذي وّفقنا في إنجاز ىذا البحث و 
، كما بعيد إلتمام ىذا العمل و وصولو إلى ىذه المرحمة  ساعدتنا من قريب و
  "قوفي أحمد " العرفان لصاحب القمب الطّيب األستاذ و نتقّدم بعظيم الشكر

 من توجييات و إرشادات قّيمة .بما قّدمو  حسن رعايتو ليذه الّدراسة ومى ع

لى جميع أساتذتنا الكرام الذين مّيدوا لنا طريق العمم و المعرفة .  وا 

 

 

 فريدة / عائشة 
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 إهداء:

 

 

الذي عّممني معاني المروءة و الحياة  و أنار لي دربيا ، وعّممني أن  أىدي ثمرة جيدي إلى
ال أتوّقف عن طمب العمم إلى الممات ، إلى من كان سبب وجودي وكنت باسمو مسمات، 

 إلى رمز الحّب والعطاء ، إلى نبع الحنان و البّر و األمان، أبي العزيز حفظو الّمو .

إلى البئر العميق ، إلى زمّردة البيت العتيق ، إلى من تحمل عبء السنين ، إلى القمب الذي 
 ، أّمي الغالية أطال اهلل في عمرىا .يحب فال يمّل ، إلى منيل الحّب و الحنان 

 أجدادي .،  إلى ضيائي و نور عيناي 

جانبي في السّراء و إلى من فرشوا لي بعواطفيم مشاعر األخوة ، إلى من كانوا دائما ب  
الضّراء ، إلى كاّفة األىل و األصحاب ، إلى من صادفني بيا القدر فكانت األخت و 

 .الصديقة ، التي تقاسمت معي مشّقة ىذا العمل ، رفيقة الدرب فريدة وكّل عائمتيا 

                 ، إلى كّل من ساعدنا في ىذا العمل .إلى كل من يعرفني 

 

 

 حمامدة عائشة                                                                          
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 إهداء:

 

، إلى التي أعمنت والدي الكريم الواسعة تغّمده اهلل برحمتو   إلى الذي سافر إلى دار اآلخرة
طال الغالية أ ، فصانت الوديعة بال ضجر موّزعة بيننا المحّبة واألمان، أّمي حبيبتيوفائيا 

الّمو في عمرىا ، إلى كّل عائمتي وأقاربي ، إلى العائمة التي تغّمدتني بعطفيا وحنانيا عائمة 
عائمة من يعرفني ويكّن لي الحّب و الحنان ، إلى عائمتي المستقبمية  ، إلى كلّ بلخروب 

 .، إلى صديقتي و أختي  عائشة قبل أن تكون زميمتي في الّدراسة عثمان

 األساتذة الكرام الذين يحترقون من أجل إنارة عقولنا ، و أّخص بالذكر األستاذ الفاضلإلى 

 قوفي أحمد                            
 إلى األصدقاء و األحباب ، إلى كّل ىؤالء جميعا  أىدي ىذا العمل المتواضع . 
 

 بشير فريدة  
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 مقدمة:

وكتابةفيبناءالنصوفيمإن  اليدفمنتعممالمغةالعربيةىوالتعبيرالسميمنطقا
استثمارالمياراتالمغويةم اإلالمعنىوكيفية دماجيةننحووصرفوبالغةفيالوضعية

حيثتمعبدوراكبيراوفعاالفيتنميةالتعبيرالكتابيوتقومعمىتممكالطالبالقدرةعمى
إلىاختياردراسةمنحقلتعميميةالمغةالعربية دفعنا ما اتقانالتعبيرعنأفكاره،وىذا

 موضوعيا السنةالرابعة –دماجية اإلالوضعية فيالعربيةاللغةقواعداستثماركان
:دفعنااالىتمامبيذاالموضوععدةأسبابمنيا وقد،نموذجا –المتوسطة

تدنيمستوىالتالميذفينشاطالتعبيرالكتابي.-

عالقةالموضوعبالحياةالعمميةالمستقبميةأيإثراءوتنميةخبراتالتالميذ.-

الرغبةفيمعرفةتقويمالمعمملموضعيةاالدماجية.-

ؤالالوضيةاالدماجية.التالميذمعسكيفيةتعامل-

:تيةشكاليةاآلجابةعمىىذهالتساؤالتطرحنااإلولال

مامدىاستثمارالمياراتالمغويةفيتكوينممكةالتعبير؟كيفيؤدياستثمارالميارات
مدىاستعمالالمعممينليذهالمياراتماالمغويةفيتنميةالتعبيرالكتابيلدىالتالميذ؟و

فيتعابيرىم؟

:ىدفنامنىذهالدراسةىو

.لفتانتباهالمعممينلالىتمامبنشاطالتعبيرالكتابي-



 مقدمة
 

 ب
 

اكتشاففيتنميةالتعبيرالكتابيوالنحو، الصرف ، البالغة {المياراتالمغوية}إظيار–
إبداعاتالموىوبين.

طريقةتدريسقواعدالمغةلتالميذالسنةالرابعةالمتوسطةومعرفةإعادةالنظرفيمحاولة-
محتواىمالتعبيريمنخاللتوظيفيا،كونيممقبمينعمىاجتيازامتحاننيايةالسنةلنيل

شيادةالتعميمالمتوسط.

فيالتعبير- المغةوتوظيفيا استنتاجالصعوباتالتيتعيقالتالميذعمىاستيعابقواعد
يوالكتابيوالشفيي.بنوع

فالمتعمماليوملميعدقادراعمىوعميوفإنالمغةلمتعداليومذاتشأنبالنسبةلمستعممييا،
والتواصلبيا،فقداستعماليابطريقةصحيحة،والواقعيكشفمكمنالضعففيآدائيا،

عمىالخطاب وأصبحتىيالمسيطرة والعامية ،الشفويالعربيطغتالميجاتالمحمية
نتجعنوضعفلغويعاملميسمممماأدىإلىتقميصحجماالستعمالالفعميلمفصحى،

عربي، قطر أي االجتماعيةمنو و السياسية العوامل من مجموعة مساىمة جانب إلى
ةفيبوالتاريخيةفيالنيلمنالمغةالعربيةوالحطمنشأنياومكانتيا،حتىأصبحتغري

ىذادافعمنالذيأدىإلىضعفااًلداءالمغويعندالشعوبالعربيةولشيءوطنيا،ا
دوافعناإلىىذاالبحثالذييتجمىفيضعفالتالميذفيكتابةوضعياتإدماجيةخالية

.خطاءالمغويةمناأل

التراكيبالنحويةةلمنيجالوصفيواإلستقرائيلمعرفوإلنجازىذاالبحثاعتمدناعمىا
و والبالغية الصرفية منو لوحظ قد مناهاالوصفما الذي لمتالميذستبيان و لألساتذة

و عمييا، المغةىمتعابيروتعميقنا لقواعد استيعابيم مدى ما لمعرفة كنماذج أخذناىا التي
وتوظيفيافيتعابيرىم.
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م البحثمجموعةمصادرومراجعأىميا الوثيقةناىجالتعميمالمتوسط،وقدكانتركيزة
 المتوسط التعميم ألستاذ  المغة}السنة الرابعة المتوسطة {المرفقة إلىتعميمية باإلضافة

توزعتمادةوبناءعمىماسبقوغيرها من المراجع، برير إصياح والبشير ألنطوانالعربية
اآل فصمين،:تيةالبحثعمىالخطة و وتمييد كانمقدمة عننشأةفيوالحديثفالتمييد

ومفيوميا، أىمالقواعد ، المغوية بالقواعد عالقتو و الكتابي التعبير ومفيوم وقيمتيا
.اإلصالحاتفيالمنظومةالتربوية،مفيومالمقاربةبالكفاءات

 فيوعن"اإلدماجية وأبعادها التعلميةالوضعية"بعنوانالموسومالفصل األولأما تحدثنا
ومفيومالوضعيةاإلدماجيةلغةواصطالحاومضامينيااصطالحا،وةلغمفيوماإلدماج

وكيفيةبنائياوتقويمياومشكالتبنائيا.

الميدانيةلمسنةالرابعةالمتوسطة،الفصل الثانيو بالدراسةالتطبيقية  متوسطة "فأفردناه
فتحدثنا-مستغانمبحي تيجديت والية -"قارة مصطفى عبد القادر ومتوسطة غنيسى لحسن 

مع-ةالسنة الرابعة متوسط-عناستثمارقواعدالمغةفيالوضعيةاإلدماجيةلدىتالميذ
عطاءنتائجالدراسةوستبيانلألساتذةواىمعرضنماذجمنتعابيرتقديماستبيانلمتالميذو ا 

صعوبةاستيعابالتالميذلقواعدالمغةوالتيأد تإلىسباباألومناقشتياوالوصولإلى
.عدمتوظيفيافيالتعبيربنوعيو

و المصادر قائمة ثم عمييا، االستنتاجاتالمتحصل أىم عمى تشتمل خاتمة عرضنا ثم
المراجعالتياعتمدناىافيالبحث.

وعونوالذيمنحلناالفرصةإلنجازىذهالمذكرةوإرشاده"قوفي أحمد"ونشكراألستاذ
.بتقديمنالمموضوعىذابعداهللتعالى،آممينأننفيدولوبقميللنا
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 :تمهيد

التعميميَّالذيَّصبغَّصبغةَّفرنسيةَّبينياَّالجانبََّّفَّالمستعمرَّعدةَّتغيراتَّوَّالتيَّمنخم َّ 
عندَّىذاَّتقفَّدفعَّإلىَّتغييرَّىذاَّالوضعَّالخانق،َّوَّلمََّّاالثالثَّممَّكَّفيَّجميعَّأطوارهانَّذآ

سمَّوالتيَّتيدفَّمنَّورائياَّإلىَّتحسينَّمردودَّالمنظومةَّالتربويةَّتحتَّابلَّواصمتَّمسيرتياَّ
منَّالموسمَّالدراسيََّّداءخرىاَّاإلصالحَّالذيَّتمَّتطبيقوَّابتآاإلصالحاتَّالتربويةَّالتيَّكانَّ

تصورَّبيداغوجيَّ"ََّّ?والذيَّاصطمحَّعميوَّبالمقاربةَّبالكفاءاتَّويقصدَّبياَّ،م2003/2004
نوَّىدفَّالعمميةَّالتربويةَّاتيجيةَّفيَّالتعممَّوالتعميم،َّمرتكزةَّحولَّالمتعممَّجاعمةَّميتبنىَّاسترَّ

َّالقدراتَّمنَّ َّيتناسبَّوىذه كسابوَّمياراتَّوكفاءاتَّبما ومحورىا،َّتسعىَّإلىَّتنميةَّقدراتوَّوا 
َّ.1"َّجيةَّومتطمباتَّالمجتمعَّمنَّجيةَّأخرى

ألنوَّالَّيعقلَّأنَّنستيدفََّّالمعارفَّوالكفاءاتَّمعا،فالتعممَّبالمفيومَّالحقيقيَّىوَّعبارةَّعنَّ"َّ
فيَّمدارسناَّتقديمَّالمعارفَّدونَّتحويمياَّإلىَّممارساتَّوَّكفاءاتَّذاتَّداللةَّاجتماعيةَّلدىَّ

َّال َّأنو َّذلك َّمعنى َّتنميةَّالمتعممين َّعمى َّالعمل َّبأن َّالخاطئ َّاالعتقاد َّعمى َّنبقى َّأن ينبغي
رساتَّذاتَّالكفاءاتَّيجعمناَّنتخمىَّعنَّتقديمَّالمعارفَّالتيَّىيَّمواردَّمكتسبةَّتحولَّإلىَّمما
َّ َّالمعرفية َّبجوانبو َّعمما َّالمدارس َّفي َّنقدمو َّما َّيعد َّلم ال َّوا  َّاالجتماعية َّبلَّالفائدة الفعمية

َّ.2َّ"ضاالمعرفيةَّوالسموكيةََّّأي

                              
واقعَّالتعميمَّفيَّالتقويمَّاالبتدائيَّفيَّظلَّالمقاربةَّبالكفاءات،َّرسالةَّماجستير،تخصصَّتقييمَّانماطَّالتكوين،َّجامعةَّ_ 1

َّ.6;،َّصَّ=700->700منتوري،َّقسنطينة،َّ
وَّآخرون?َّالمقاربةَّبالكفاءاتَّأوَّمفاىيمَّجديدةَّفيَّالتعميم،َّدارَّاألملَّلمطباعةَّوَّالنشرَّوَّالتوزيع،ََّّنايتَّسميمانطيبَّ_2َّ
َّ.َّ;7،َّص7009َّ،َّتيزيَّوزو،َّالجزائر،6َّط
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َّالتربويَّفيَّضوءََّّومنَّاإلصالحاتَّالتيَّقامتَّبيا َّالفعل َّيعانيَّمنيا النقائصَّالتيَّكان
َّالمحتويات َّبيداغوجيا َّالسا? َّالمعارفَّالتيَّميزتَّالمناىج َّفيَّتجزئة َّحيثَّكانتَّتضم بقة،

ثناياىاَّمجموعةَّمنَّالمفاىيمَّيطالبَّالمتعممَّاإللمامَّبيا،َّوَّقدَّترتبَّعنَّىذهَّالرؤيةَّالتجزيئيةَّ
لدىَّالمتعممَّدونَّإقامةَّروابطَّبينيا،َّمماَّحالَّدونَّامتالكوَّلفعلَّاإلنجازَّوَّتراكمَّالمعارفَّ

اعدهَّىذاَّالتعممَّاالكتشاف،َّحيثَّوجدَّنفسوَّيتعممَّمنَّأجلَّأنَّيتعممَّوَّليسَّمنَّأجلَّأنَّيس
بكلَّمركباتوَّوَّأنَّيتفاعلَّمعوَّويتكيفَّمعَّمعطياتوَّاستناداَّإلىَّعمىَّفيمَّمحيطوَّالمعيشَّ

َّ.1ََّّماتعممو

تَّعالجَّالمنياجَّلكثرةَّالنشاطاتَّوَّكثافتيا،َّإضافةَّإلىَّم َّمعناهَّأنَّاإلصالحاتَّالتربويةَّضَّ
المقاربةَّبالكفاءاتَّتراكمَّالمعارفَّدونَّوجودَّأوَّإقامةَّروابطَّبينَّىذهَّالمعارفَّاعتماداَّعمىَّ

االرتقاءَّبالمتعممَّمنَّمنطمقَّأنَّىذهَّالمقاربةَّتستندَّإلىَّنظامَّكاختيارَّبيداغوجيَّيرميَّإلىَّ
متكاملَّوَّمندمجَّمنَّالمعارفَّوَّالخبراتَّوَّالمياراتَّالمنظمةَّوَّااًلداءاتَّالتيَّتتيحَّضمنَّ

نَّالمتعممَّمك َّإنجازَّوضعياتَّفعمية،َّوبالتاليَّفييَّاختيارَّمنيجيَّيَّ?ميةَّوضعيةَّتعميميةَّتعم َّ
ََّّمن َّالحياة َّفي َّتثمينالنجاح َّخالل َّفيََّّمن َّلالستعمال َّصالحة َّوجعميا َّالمدرسية معارفو

َّ.مختمفَّمواقفَّالحياة

َّالتعم ََّّ"َّ َّالتعميمية َّلمعممية َّمنظم َّومنيج َّتصور َّبالكفاءات َّأقر َّالمقاربة َّما َّإلى َّتستند توَّمية
تنطمقَّمنَّكونَّالمعرفةَّتبنىَّوالَّالنظرياتَّالتربويةَّالمعاصرةَّوبخاصةَّالنظريةَّالبنائيةَّالتيَّ

َّ.2َّ"داللةَّبالنسبةَّإلىَّالمتعممََّّوجَّعنَّنشاطَّيحدثَّفيَّسياقَّذت َّن َّنَّأيَّت َّق َّم َّت َّ

                              

َّالوطن1- َّالديوان َّالتكنولوجي، َّو َّالعام َّالثانوي َّالتعميم َّمن َّالثالثة َّالسنة َّلمناىج َّالمرافقة َّالوثيقة َّالوطنية، َّالتربية َّلممطبوعاتَّوزارة ي
ََّّ.8،َّص7066َّالجزائرََّّالمدرسية

ََّّ.8َّالمرجعَّنفسو،َّصَّ-2
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َّالعقميةَّ َّالمتعمم َّقدرات َّتنمية َّتستيدف َّبالكفاءات َّالمقاربة َّبأن َّالقول َّيتوجب َّىنا ََََََََّّّّّّّّومن
َّقادراَّعمىَّالفعلََّّبمرورَّالمراحلَّالدراسيةَّمكتملَّالشخصيةالمياريةَّليصبحََّّوَّالوجدانيةَّو

َّالحاضرةَّو َّحياتو َّفي َّوعموما َّواالجتماعي َّالمدرسي َّمحيطو َّفي َّاإلجابيين ََََََََََََّّّّّّّّّّّّالتفاعل
وَّالمستقبمية،َّولذلكَّركزتَّمناىجَّاإلصالحَّالجديدةَّلمغةَّالعربيةَّعمىَّتعميمةَّجاءَّفيياَّماَّ

َّيميَّ?

َّ.،َّواإلمالء،َّوالتطبيقاتَّالكتابيةالتعبيرَّالكتابيَّإلىَّجانبَّالخطََّّ

َّترميَّإليوَّنشاطاتَّالمغةَّالعربيةَّفيَّالمناىجَّالحديثة،َّألنوَّنشاطَّإدماجيَّوََّّ يعتبرَّأىمَّما
فيوظفَّاألساليبَّالتعبيريةَّمستعيناَّفيَّذلكَّبقواعدَّيستثمرَّفيوَّالمتعممَّمكتسباتوَّالمختمفة،َّ

َّ.1َّالمغةَّوَّالكتابةَّالواضحةَّوَّعالماتَّالوقف،َّوغيرىاَّمنَّالقواعد

،َّرنَّالمتعممَّقدَّمارسَّأوجوَّالتعبيرَّالمتنوعة،َّوترتيبَّاألفكاففيَّنيايةَّالسنةَّالدراسيةَّيكوََّّ
َّلتوسيعَّأفكارهَّكيَّيمارسََّّوالصيغَّوالتراكيب،َّوانتقاءَّاأللفاظَّو َّإياىا العباراتَّبدقة،َّموظفا

َّو َّوجو َّأكمل َّعمى َّنيايةََّّالتعبير َّامتحان َّعمى َّمقبل َّأنو َّعمما َّأمامو َّالتي َّالوضعية حل
َّالفردَّعمىَّانتقاءَّاأللفاظَّوالتراكيب،َّوميارةَّتكوينَّالجملََّّ."السنة فالتعبيرَّالكتابيَّىوَّقدرة

َّ.2َّ"لمتعبيرَّعنَّقيموَّواتجاىاتو،َّوأخالقياتوَّاإليجابيةَّ

َّ َّكذلك َّبحيثَّ"وىو َّومشاعر َّأفكار، َّمن َّاالنسان َّخواطر َّفي َّيجول َّعم ا َّواإلفصاح اإلبانة
َّ.3ََّّ"يفيموَّاال خرون

                              
َّ.=6،َّص7068َّمنياجَّالمغةَّالعربية،َّالديوانَّالوطنيَّلممطبوعاتَّالمدرسية،َّالجزائر،ََّّ-1
 .80َّ،َّص7069َّ،َّالعراق،8َّ;م.مَّانتصار?َّأثرَّبعضَّاألنشطةَّفيَّتنميةَّميارةَّالتعبيرَّالكتابي،َّمجمةَّديالي،َّالعددََّّ-2
 .78،َّص6َّ،7007َّعبدَّالفتاحَّحماد?َّفنَّالتعبيرَّالوظيفي،َّمطبعةَّمنصور،َّطَّخميلَّ-3
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َّالتعبيرَّالكتابيَّوَّ ظيارَّمافيَّالنفس،َّوىوسيمةَّلإلفصاحَّمعناهَّأن  ميارةَّيكتسبياَّاإلنسانََّّوا 
َّأن وَّوضعيةَّأوَّمشكمةَّيجدَّنفسوَّالَّفكارَّواألمنَّأجلَّبثَّ يصالياَّلال خرين،َّكما مشاعرَّوا 

َّاإلجابةَّعنيا.َّوَّأمامياَّمطالبَّبحم يا

َّ

َّأىمَّالممي زاتَّالتيومنَّخاللَّىذاَّال َّ?بياَّالمقاربةَّبالكفاءاتَّالجديدةََّّتتمي زَّمفيومَّنجدَّأن 

َّال َّماَّأن يا َّبقدر َّبيا َّالتمميذ َّوتعبئة َّالمعارف َّبتمقين َّلتمكََّّتيتم َّالفعمي َّاالستعمال ييميا
َّو َّحياتيةَّالمعارف َّحقيقية َّجديدة َّمواقف َّفي ََّّ،استثمارىا َّشعارىا َّكان َّوىذا َّنتعممَّ? "ال

َّ.1لكنَّنتعممَّخاصةَّلنتصرفَّ"ََّّبالضرورةَّلنعرفَّو

َّ َّالحياة َّمن َّمستقاة َّوضعيات َّاختيار َّعمى َّتقوم َّبالكفاءات َّالمقاربة َّأن َّصيغةَّمعناه في
ىذهَّالوضعياتََّّقواعدَّلغويةَّوَّمشكالتَّتقومَّعممياتَّالتعم مَّبحم ياَّباستعمالَّأدواتَّفكريةَّو

منَّأىمَّالطرقَّالنشطةَّالتيَّتبنتياَّفيَّالعمميةَّالتعميميةَّالتعم ميةَّمنَّبينياَّالوضعيةَّالمشكمةَّ
َّالوضعي َّفرصَّالتدريبَّعمىَّو َّلمتالميذ َّاإلدماجية َّالوضعية َّىذه َّبحيثَّتتيح َّاإلدماجية، ة

استثمارَّمكتسباتوَّالقبميةَّوَّالربطَّبينَّالمعارفَّالسابقةَّمعَّالمعارفَّالحاليةَّلحلَّمشكمةَّماَّ
َّو َّمعينة، َّبمطالبََّّفيَّوضعية َّمرتبطا َّاإلدماجية َّالوضعية َّسؤال َّيكون َّما َّمنَّدائما يراد

ماَّيدرسوََّّبتوَّوتكونَّىذهَّالمطالبَّتدورَّحولَّمكتسباتوَّالقبميةَّوالمتعممَّتوظيفياَّداخلَّإجا
تكونَّقواعدَّالمغةَّدائماَّمنياََّّحسبَّمستواهَّالدراسي،َّأيَّحسبَّبرنامجوَّالدراسيَّالمقررَّو

َّاصطمحَّعميوَّ َّما َّالتعبيرَّأو َّبميارة َّعالقة َّليا َّالقواعد َّىذه َّألن  َّالبالغة، َّالصرف، النحو،

                              
َّالتطبيقَّ-1 َّأثناء َّتواجييم َّالتي َّالصعوبات َّو َّالتقويم َّالستراتيجيات َّالرياضيات َّأساتذة َّاستخدام َّرمضان، َّميدانيةَّ-خطوط دراسة

 .9<ص،7060َََّّّ،منتوريَّ،َّقسنطينةتخصصَّتقييمَّأنماطَّالتكوينَّ،َّجامعةَّرسالةَّماجستيرََّّ،َّ-بثانوياتَّواليةَّالمسيمة
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َّتسا َّبالوضعيةَّاإلدماجيةَّألن يا َّتضيفَّلتعبيرهَّحديثا َّأنيا َّكما َّوترتيبيا عدهَّعمىَّربطَّأفكاره
ََّّ.قواعدَّالمغةنأتيَّإلىَّمفيومََّّومنوَّفيَّاألسموب،وضوحاَّفيَّالمعنىَّوجماالَّ

 مفهوم قواعد المغة:

 :لغة

َّوالقواعد?َّاألساس،َّوقواعدَّالبيتَّ"والَّءَّفيَّلسانَّالعربَّمنَّمادةَّقعدجا قاعدةَّأصلَّاألس 
ساطينَّالبناءَّوَّالتيَّت ع ِمده،َّوقواعدَّاليودجَّ?َّخشباتَّأربعَّالقواعدَّأَّساسوَّ...،َّقالَّالزجاج?أ

َّأصولياَّ َّالسحاب َّ?قواعد َّعبيد َّأبو َّقال َّفييا. َّاليودج َّعيدان َّت ركب َّأسفمو َّفي معترضة
َّ.1َّ"َّفيَّأفقَّالسماءَّشبيتَّبقواعدَّالبناءالمعترضةَّ

َّ.اإلساسَّواألصلهي القواعدّن أنستنتجََّّمنَّىذاَّالتعريفَّالمغويََّّ

ََّّ?اصطالحا َّ

فياَّالجرجانيَّبقولو?"َّقضية َّ.2َّ"َّكم يةَّمنطقيةَّعمىَّجميعَّجزئياتياَّعر 

َّتعريف القاعدة المغوية:

يةَّأوَّصرفيةَّالذيَّتنتظمَّفيوَّالمفاىيم،َّمنَّمفاىيمَّنحوَّبأنياَّالشكلََّّ?َّ"تعرفَّالقاعدةَّالمغويةَّ
َّأ َّعروضية َّأو َّاألحكامَّأوبالغية َّعمى َّيحتوي َّالذي َّاألساس َّىي َّو َّخطية، َّأو َّإمالئية و

َّ.1َّ"ََّّلوصفَّالظواىرَّالمغويةَّالمنتميةَّإليياَّالكافية
                              

ابنَّمنظور،َّمحمدَّبنَّمكرمَّبنَّعمي،َّجمالَّالدين?َّلسانَّالعرب،َّتح?َّأحمدَّحيدر،َّراجعوَّعبدَّالمنعمَّخميلَّإبراىيم،َّدارَّالكتبَّ-1
 .999-998،َّمادةَّ)ق ع د (،َّص7008َّ،َّبيروت،َّلبنان،8َّ،َّمج6َّالعممية،َّط

َّالشريفَّالجرجانيَّ-2 َّالزين َّعمي َّبن َّمحمد َّبن َّعمي َّط? َّالكتابَّالعربي، َّدار َّاألبيار، َّإبراىيم َّتح? َّلبنان،6َّالتعريفات، َّبيروت، ،
ََّّ.<76،َّص9َّ=<6
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َّالمغةَّالعربيةَّتشملَّالعديدَّمنَّالقواعد. َّوعميوَّفإن 

 :مفهوم التعبير الكتابي

 لغة: 

قسماتََّّ،َّإظيارَّاألفكارَّوالعواطفَّبالكالم،َّأوَّالحركات،َّأو،َّيعب رَّر َّب َّمصدرَّع َّالتعبيرَّ"َّ
 2" الوجو

ََّّاصطالحا:

َّ َّيصدرَّعنَّالكائنَّالحيَّمنَّسموكَّييدفَّ" َّالعامَّكلَّما َّالمصطمحَّفيَّمعناه َّبيذا يقصد
شباعَّحاجة،َّأوَّتحقيقَّغايةَّ َّ.3ََّّ"َّلإلفصاحَّعنَّرغبتو،َّأوا 

 مفهوم الكتابة:

 لغة:

َّبأنيا َّالكتابة َّالقمقشندي َّفيوَّعر ف َّوكتبة، َّومكتبة، َّوكتابة، َّكتابا، َّيكتب، َّكتب، ?"مصدر
َّخرز َّسمي َّكما َّالجمع، َّابنََّّكاتب،ومعناىا َّوقال َّبعض، َّإلى َّالخرز َّلضم َّكتابة القربة

َّ.4ََّّ"الكتابةَّعمىَّالعممَّاألعرابي?َّوقدَّتطمق

 

                                                                                           
َّ.َّ=706-09-80العربية،َّمقالَّاط معَّعميوَّبتاريخََّّرغدَّالجبوري?َّطرائقَّتدريسَّقواعدَّالمغة-1

www.uobabylon.edu.iq. 
 َّ.<8>،َّصَّ=700القاىرة،َّمصر،َّ،6َّطأحمدَّمختارَّعمر?َّمعجمَّالمغةَّالعربيةَّالمعاصر،عالمَّالكتب،-2
ََّّ.0=7،َّصَّ:700،َّبيروت،َّلبنان،6َّفرجَّعبدَّالقادرَّطو?َّمعجمَّعممَّالنفسَّوَّالتحميلَّالنفسي،َّدارَّالنيضة،َّط-3

ََّّ.6:،َّصَّ=6َّ،700أحمدَّالقمقشندي?َّصبحَّاألعشى،َّدارَّالكتابَّالمصرية،َّط4-
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 اصطالحا: 

التيَّتستخدمَّلتمثيلََّّالمرئيةَّأوَّالمحسوسة،َّوَّالكتابةَّنظامَّيمثلَّفيَّمجموعةَّمنَّالرموزَّ"َّ
أيََّّعياَّبواسطةبشكلَّمنظمَّبغرضَّحفظَّأوَّإيصالَّمعموماتَّيمكنَّاسترجاوحداتَّلغويةَّ

َّ َّالمغةشخص َّىذه ََّّيعرف َّالمستخدمة َّالترميز َّلعممية َّالمنظمة ىذاَّفي
اَّالرأيَّالمغويونَّالعربَّالمحدثون،َّإذَّيرىَّحجازيَّويتفقَّفيَّىذَّ.(coulmas1989)النظام

َّالكتابةَّماَّىي"َّإالَّتحويلَّالمنطوقَّإلىَّرمز"(1790) َّ.1َََّّّ،َّأن 

 

 :مفهوم التعبير الكتابي

َّاأللفاظ" َّانتقاء َّعمى َّالفرد َّقدرة َّوالترَّىو َّقيموََّّاكيب،، َّعن َّلمتعبير َّالجمل َّتكوين وميارة
َّ.2َّ"ََّّخالقياتوَّاإليجابيةوَّوَّأواتجاىات

 

 

 

 

                              
 َّ.8،َّصَّ;700السعودية،َّمحمدَّعميَّالخيري?َّنظامَّكتابةَّالمغات،َّالرياض،َّالمممكةَّالعربيةَّ-1
َّ.80م.مَّانتصار?َّأثرَّبعضَّاألنشطةَّفيَّتنميةَّميارةَّالتعبيرَّالكتابي،َّصََّّ-2
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 أهمية التعبير الكتابي:

َّالعربيةََّّ َّالمغة َّلمناىج َّالتعميمية َّالوحدة َّضمن َّىامة َّالكتابيَّمكانة َّالتعبير َّ يحتلَّموضوع
َّو َّأفكاره، َّيبرزَّالمتعمم َّفبواسطتو َّمكتسباتَّالمتعمم، َّويعبرَّعنََّّلتجسيد يظيرََّّأحاسيسو،

َّو َّشخصيتو َّحياتوَّمعالم َّبمجاالت َّمتعمقة َّموضوعات َّيعالج َّكما َّاكتسبو، َّما ََََََََََّّّّّّّّّّيدمج
يعرفَّالمختصونَّالتعبيرَّالكتابيَّبأنوَّامتالكََّّوَّ"اماتو،َّفينميَّإبداعوَّويوسعَّخيالو،اىتمَّو

دَّالكتابةَّالقدرةَّعمىَّنقلَّالفكرةَّوَّاإلحساسَّإلىَّاآلخرينَّكتابةَّباستخدامَّمياراتَّلغويةَّكقواع
َّ.قواعدَّالمغة،َّالنحوَّوالصرفَّوَّالخط،َّ?َّاإلمالءَّو

االستفيام،َّعالمةََّّالتعجب،َّوعالمةََّّوالفاصمة،َّوَّالنقطة،َّضافةَّإلىَّعالماتَّالترقيم?باإلَّ
ََّّواليقتصر َّالجوانب َّعمى َّالكتابي َّالتعبير َّاإلبداعيةََّّالشخصيةدور َّومساىماتو َََََّّّّّلمكاتب،

َّالمحافظة َّإلى َّيتعداه َّبل َّالوظيفية َّاإلنساني،َّأو َّالتراث َّبالماضيَّوَّعمى َّالحاضر ََََََّّّّّّربط
َّ.1ََّّوَّالنيوضَّبالمستقبل

ومنوَّنستنتجَّأنَّأىميتوَّتتجمىَّفيَّكونوَّ"وسيمةَّاالتصالَّبينَّاألفرادَّوغيرىمَّممنَّتفصميمَّ
َّ.2ََّّ"َّالمسافاتَّالزمانيةَّوَّالمكانية

َّالتعبيرَّالكتابيوَّكذلكَّتتضحَّ َّبميارة َّالقواعد َّلغوياألنَّالتعبيرَّليسَّفرعَّ،عالقة معزوالََّّا
َّمتداخلَّفيَّمياراتوَّالمغويةَّاألخرىَّإلىَّحدَّكبيرَّبلَّىوَّمتشابك،َّوعنَّباقيَّفروعَّالمغة،َّ

                              
 َّ.66،َّص<700زينَّكاملَّالخوري?َّالمياراتَّالمغوية،َّدارَّالمعرفةَّالجامعية،َّد،َّقناةَّالسويس،َّمصر،َّ-1
 َّ.6:6،َّالقاىرة،َّمصر،َّدت،َّصَّ:طعبدَّالعميمَّإبراىيم?َّالموجوَّالفنيَّلمدر سيَّالمغةَّالعربية،َّدارَّالمعارف،َّ-2
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َّتقد مَّالطالبَّونموهَّفيَّأحدَّىذهَّ،َّالبيانَّعَّويفيوَّمتشابكَّمعَّالبالغة،َّوَّالبد "معنىَّذلكَّأن 
َّ.1َّالفروعَّالمغويةَّىوَّبالتاليَّتقدمَّونموَّلوَّفيَّبعضَّمياراتَّالتعبيرَّالكتابيَّ"َّ

َّىذه َّوَّلذا َّالتراكيبََّّالعالقاتَّبينَّكلَّمنَّالقواعد َّاألولَّسالمة التعبيرَّتقتضيَّفيَّالمقام
َّو َّالجملَّلغويا، ََّّصحة َّالتواصلَّنحويا، َّفيَّحينَّيستعينَّالمرِسلَّفيَّعممية ليحدثَّالفيم
عنياَّوَّإيصالياَّلممتمقيَّبإظيارََّّأحاسيسوَّالتيَّيريدَّالتعبيرَّبواسطتوَّيبرزَّأفكارهَّوَّأسموبا

ََّّ.إدماجَّمااكتسبوَّبإبداعوَّوتوسيعَّخيالوَّباستخدامَّمياراتَّلغويةَّشخصيتوَّو

                              
 َّ.0َّ>،َّص8َّ<<6،َّالقاىرة،َّمصر،7َّحسنَّشحاتو?َّالمغةَّالعربيةَّبينَّالنظريةَّوَّالتطبيق،َّالدارَّالمصريةَّالمبنانية،َّط-1
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                                                    :اإلدماج أّوال: مفهوم

 :لغة 

ُدُموجا بالضم: دخل ...،  ،:"دمج الوحش في الكناس{ ج}د م جاء في تاج العروس من مادة 
مما يستدرك عميو، دمج األمر يدُمج ُدموجا  دخل...، و اندمج: دمج الظبي في كناسو و و

أدمج الحبل أجاد فتمو  : جامعو ...، ودامجو عمييم دماجا و مستقيم، ُدماج:أمر  :استقام، و
 .1" في رّقة 

                ّن اإلدماج ىو االستقامة وجودة الربط واإلحكام .                                                                               معناه أ 
 :اصطالحا

تعمل  لكيمختمفة مرتبطة فيما بينيا،  التي بواسطتيا نجعل عناصر منفصمة وىو العممية " 
 .  2" بشكل منسجم لبموغ ىدف محدد

تزود بيا في ى المستوحى من ىذا التعريف ىو أن يقوم المتعمم بإدماج تعمماتو التي المعن
اّدة لمحصص دراسية من مختمف األنشطة، سواء من خالل وحدة معينة أو عّدة وحدات في ا

أو ىو مسار مركب ، خرى من خالل الربط بين ىذه المعارف الواحدة أو حتى المواد األ
ن من تجنيد مكتسبات أو عناصر مرتبة بمنظومة معينة في وضعيت ذات معنى قصد يمكّ 

      إعادة ىيكمة تعممات سابقة و تكييفيا طبقا لمستمزمات سياق معين الكتساب تعمم جديد

                                                           
،  4411، 5الحسين: تاج العروس من جواىر القاموس، تح: محمد حجازي، دار الفكر، دط، جالزبيدي، محمد مرتضى - 1
 ، مادة )َدَمَج(.575-575ص

محمد الطاىر وعمي: نشاطات اإلدماج لماذا؟ متى؟ كيف؟ ، منشورات المعيد الوطني لتكوين المستخدمين و تحسين مستواىم، - 2
 .3، ص6005الجزائر، 
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تّم ال يمكنو أن يدمج إال ما  الفاعل فيما يخص إدماج المكتسبات و و يكون المتعمم ىو
                                                . 1اكتسابو فعال 

مفيوم اإلدماج يندرج ضمن عممية توظيف المتعمم بشكل متصل مختمف المكتسبات إذن   
المدرسية القبمية لعالج وضعية ذات داللة وأّن بواسطة اإلدماج نجعل مختمف العناصر 

                                                                            المتفككة عناصر مترابطة يمكن توظيفيا بشكل واضح ومنسجم . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
درجة معرفة معممي السنة الخامسة ابتدائي لموضعية اإلدماجية وفق منظور التدريس بالمقاربة بالكفاءات، معوش عبد الحميد: - 1

 .54،  ص 6046ود معمري، تيزي وزو، رسالة ماجستير في عمم النفس المدرسي، جامعة مول
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                                      : و اصطالحا مفهوم الوضعية لغة: ثانيا 

 :لغةأ_ 

ضّده الرفع، وضعو وضعا، وموضوعا وىومثل المعقول وموضوعا، إّنو  الوضع وضع:" 
 . 1" الَوضعة أي الوضع لحسن

                                                                                  .  وعميو فإن الوضعية تعني لزوم القاعدة والمكانة الحسنة 

 : اصطالحاب_

يقصد بالوضعية السياق أو الظروف العامة التي تتسم بيا عممية التعمم والذي يؤدي إلى 
خاللو الكفاءة، فالوضعية ليا أىمية عظمى ألن فعل التعمم يتم نتاج تعّممي جديد تنمو من 

معارف تصريحية،  في إطارىا، تمكن المتعمم من تجنيد مختمف مكتسباتو السابقة سواء أكانت
أم معارف إجرائية، وفعل التعمم يتناول اإلشكالية التي ُتطرح لمعالجتيا لغرض الوصول إلى 

                           .     2ة المنتظرة ناتج تعميمي يؤدي إلى بناء الكفاء

 

 

 

 

 

                                                           
 .315-335: تاج العروس، ص  الزبيدي- 1
الخامسة ابتدائي لموضعية اإلدماجية وفق منظور التدريس بالمقاربة بالكفاءات، معوش عبد الحميد: درجة معرفة معممي السنة  - 2

 .54،  ص 6046رسالة ماجستير في عمم النفس المدرسي، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 مفهوم الوضعية اإلدماجية:

بناء عمى ما سبق يمكن تعريف الوضعية اإلدماجية بأّنيا وضعية مركبة وداّلة بالنسبة 
يطمب منو حميا باستعمال وتوظيف كل الموارد التي اكتسبيا، وتستعمل في تقويم لممتعمم 

الكفاءات المستيدفة، وعند قيام المعمم بإنجاز وضعية إدماجية يجب مدى تحكم التمميذ في 
-أن يعمل عمى :                                                             

المستيدفة.                                                                     الكفاءة تحديدالكفاءة أو*
إدماجيا .                                                                                       المراد تحديد التعميمات*
اختيار وضعية ذات داللة تعطي لممتعمم فرصة إلدماج ما يراد إدماجو .                                           *
                                                          تحديد كيفية تنفيذ الوضعية .                 *

بعدىا يقوم المتعمم بإيجاد حمول ليذه الوضعية بإعادة ىيكمة المعارف المأخوذة من مختمف 
ماّدة معّينة ويربط ما ىو نظري في سياق يشترط فيو األنشطة التعميمية المدرجة ضمن 

كسي صبغة تطبيقية ضمن ىذه الوضعيات التي اإلنسجام بين تمك العناصر المدمجة،  فت
 . 1 تعطي لمتعميمات المكتسبة معنى جديدا، وىنا تبرز كفاءتو التعميمية التعّممّية

 

 

 

 

 

                                                           
رية التعميم األساسي، الديوان الوثيقة المرفقة لمناىج التعميم المتوسط )المغة العربية و التربية اإلسالمية(،وزارة التربية الوطنية، مدي- 1

 .46، ص 6043الوطني لممطبوعات المدرسية، 
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 نشاطات الوضعية اإلدماجية: ثالثا: مضامين و

 بناء الوضعية اإلدماجية: كيفية -1

 النحو و الصرف: قواعد -أ

تعزز المعرفة العممية  المستوى من التعميم يجب أنإن قواعد النحو و الصرف في ىذا 
التطبيقية بالحرص عمى اإلكثار من الممارسة بيدف التثبيت و الترسيخ، حيث أن الغرض 
األسمى من تدريس القواعد ىو تمكين المتعمم من التفكير السميم الواضح وفق ىذه القواعد 

و فيم الصيغ و التراكيب  نصال تحميل جميع الحاالت الخطابية و إن تساعده عمىفي 
الموظفة فيو و السبب الذي دفع المؤلف الستعماليا، ىذا و قد رسم المنياج وفق منظور 
المقاربة بالكفاءات تدريس ظواىر النحو و الصرف من حيث أنساقيا و بنياتيا، انطالقا من 

الغية النصوص عمى نحو يمكن المتعمم من استثمار معارفو النحوية و الصرفية و الب
والعروضية في تفكيك رموز النص و تعميق داللتو، و يمكن إنجاز أىمية درس النحو و 

 .1 المعرفية اإلدراكية و اإلنتاجية الصرف في ىذا المستوى بتحقيق المتعمم الممكات المغوية

لممكات ى بتحقيق المتعمم امكن إيجاز أىمية درس النحو والصرف في ىذا المستو إذ ي 
          آلتية:ا

: يتمكن المتعمم من خاللياإنتاج وتأويل عبارات لغوية ذات بنيات متنوعة  الممكة الغوية *
 ومعقدة في عدد كبير من المواقف التواصمية .

: تتمثل في االلرصيد المعرفي المنظم الذي يكتسبو المتعمم من خالل  الممكة المعرفية*
اشتقاقو معارف من العبارات المغوية و األنساق النحوية التي يخزنيا ويستحضرىا في الوقت 

 المناسب ليؤول بيا التراكيب المغوية .

                                                           
 .60، ص6044المناىج التعميمية ألقسام السنة الثالثة ثانوي، الديوان الوطني لممطبوعات المدرسية الجزائر، - 1
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ستثمرىا في : تمّكن المتعمم من إدراك وظائف النحو ليشتق منو معارف ي الممكة اإلدراكية*
 إنتاج النص و تأويمو . 

: تمّكن المتعمم من إنتاج األثر الفكري و الفني باحترام قواعد التعبير  الممكة اإلنتاجية*
 .1السميم ومنيا قواعد النحو والصرف 

إذن نستنتج مما سبق أنو يستمر تدريس قواعد النحو و الصرف في ىذه المرحمة من التعميم 
 و إعانتيم عمى الدقة في سنة المتعممين و أقالميم من الخطأ،المتوسط بغرض عصمة أل

التعبير و الفيم، و بالتالي فيي تدرَّس عمى أساس أنيا وسيمة فقط و ليست غاية، و لذلك 
 ينبغي أن ندرس ىذه القواعد من أجل أن نسمم من المحن.

 ىي:  2 صرف تتحقق بجممة من األىدافلن قواعد النحو و اكما أ

  التالميذ إلى التفكير و إدراك الفروق الدقيقة بين التراكيب و العبارات و الجمل.تدفع 
 .تنظم معمومات التالميذ المغوية تنظيما يسيل عمييم االنتفاع بيا 
 .تساعدىم عمى دقة المالحظة و الموازنة و الحكم 
  تمدىم بتدريبات شفوية تكون مبنية عمى أسس منظمة من المحاكاة و التكرار حتى

 تترسخ الحقائق النحوية و تتكون العادة المغوية الصحيحة.
 .تزيل ما في أذىان المتعممين من أن قواعد النحو صعبة 

درس النحو و الصرف يتناول من حيث الجانب النفعي لو، تقويم المسان و و الخالصة أّن 
و ىذا سالمة الخطاب و أداء الغرض، فيو جد ضروري في تعميم المغة و اكتساب السميقة 

 بفضل عممية ُتكَتَسب بالمران و الممارسة.

                                                           
، 6005الديوان الوطني لممطبوعات المدرسية، مناىج السنة األولى من التعميم الثانوي العام و التكنولوجي، وزارة التربية الوطنية، - 1
 .60ص

 .67المرجع نفسو، ص - 2
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 البالغة: -ب

ينشط درس البالغة انطالقا من النص األدبي، بدراسة الظاىرة البالغية خدمة لفيم النص و 
 . 1 كشفا لسبب اختيارىا

أي أن المتعمم يمارس مجموعة األحكام و الضوابط و القواعد التي يعرف بيا إيراد المعنى  
الواحد بطرق مختمفة من خالل النص الذي بين يديو، كقواعد التشبيو و ضوابط االستعارة و 

 .المجاز بأنواعو و الكتابة و غيرىم ...

ة ىو استخراج المتعمم ليذه لذا فإن أىم ما يجب أن يركز عميو األستاذ في درس البالغ
األحكام و التمرس عمييا و ليس استخراجيا ليم و المطالبة بحفظيا، و ىذا ما تسعى إليو 

والميم ىو الممكة التي تنشأ لدى الدارس من دراسة بالكفاءات و ىو الفيم و اإلفيام. المقاربة
اإلحاطة بيا أي ىذه الضوابط و تطبيقاتيا عمى العديد من النصوص ال مجّرد حفظيا و 

كمعنى الشجاعة و الكرم  "المعنى الذي يعبر عنو المتكمم بكالم تام مطابق لمقتضى الحال
والعّفة فميس من البالغة االقتدار عمى تأدية المعنى المفرد بألفاظ مترادفة نحو: }الميث 

 واألسد و السبع {ألّن معرفة ذلك يرجع إلى عمم المغة وليس إلى عمم البالغة . 

بالكفاءات بالنسبة إلى درس البالغة تصّب في مجرى التفعيل و مى العموم إّن المقاربة وع
 التطبيق أي أن يعّبر المتعمم بكالم واضح يفيمو غيره . 

 

 

 

 
                                                           

 .46-44المرجع السابق، ص - 1
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 تقويم الوضعية اإلدماجية: -2

في مستيل الحديث عن تدابير التقويم في ظل المقاربة بالكفاءات فإن المنيجية تستوجب 
ث يذىب ظن البعض بأن كمييما يعطي المعنى استخدام التقويم و التقييم، حي فيعدم الخمط 

و مع العمم أنيما يفيدان في بيان قيمة الشيء، إال أن كممة التقويم أكثر انتشارا في ذات
ا مّ تعديل أو تصحيح ما اعوجَّ منو، أ االستعمال و ىي تعني باإلضافة إلى بيان قيمة الشيء

ى إعطاء قيمة الشيء فقط، و من ىنا فكممة التقويم أعم و أشمل من كممة التقييم فتدل عم
كممة التقييم، حيث ال يقف التقويم عند حد بيان قيمة شيء ما بل البد من إصالحو و تعديمو 

 . 1 بعد الحكم عميو

ساء الموارد فإن التقويم فييا سوف يدور حول مدى ر بما أن القصد من الوضعية التعمُّمية إ
عمم متبعة في ذلك و ينبغي أن يوظف المميذ في الموارد المستيدفة و السيرورات التحكم التال
 و ىي: 2من أشكال التقويم، ىنا جممة 

 :التقويم التشخيصي -أ

و في مستيلِّ عممية التدريس من أجل األستاذ في مطمع العام الدراسي أ ىو إجراء يقوم بو
المتعممين السابقة و قدراتيم و ميوالتيم الحصول عمى بيانات و معمومات حول كفاءات 

 . 3 ومعارفيم، و مواقفيم تمكن من أخذ قرارات حول التعممات الالحقة

فالتقويم التشخيصي إذن: ىو تشخيص لمنطمقات عممية التدريس و مدى استعداد التمميذ، 
فعند بداية العممية التعميمية التعمُّمية يمكن لألستاذ ان يمجأ الختبار سريع او حوار مفتوح أو 
استعمال شبكات مقننة من أجل التعرف عمى مدى قدرة التالميذ عمى متابعة مستوى المنياج 

                                                           
 .10المرجع السابق، ص - 1
 .451، ص 6046، الجزائر، 1محمد الطاىر وعمي: الوضعية المشكمة التعمُّمية في المقاربة بالكفاءات، الوسم لمنشر و التوزيع، ط- 2
 .14ص  المرجع السابق،- 3
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، حيث ُيسِيم التقويم ي الجديد او الوحدة التعمُّمية و اتمكن من الكفاءات المنشودةالدراس
 التشخيصي في عممية إدراك إمكانات تعمم التمميذ من حيث:

 .نقصو في أداء ميام معينة 
 .تحديد مستوى لمعارفو غير المكتممة حول الكفاءات القبمية 
 كانات التمميذ.ترشيد العممية التعميمية التعمُّمية في ضوء إم 
  ن عائقا فحص عادات سيئة يكون التمميذ قد اكتسبيا من قبل و أصبحت تكوِّ

 أمام تصوره و إدراكو الموضوعي لألمور.
 1 تحديد مواطن الضعف في معارف و ميارات التالميذ . 

 

 التقويم التكويني: -ب

من اكتشاف يوصي المنياج بضرورة تكثيف ىذا النوع من التقويم حتى يتمكن األستاذ 
مواطن الصعوبة التي يصادفيا التمميذ خالل تعممو، ثم العمل عمى جعمو يكتشف 

 . 2 استراتيجيات تمكنو من متابعة سيرورة التعمم في شكميا التصاعدي

يقوم األستاذ في ىذه العممية بتقويم التمميذ من خالل تكوينو و ذلك بكشف الصعوبات التي 
نظيم عممو و تقييم مجيوده و تصحيحو، و يكون ىذا التقويم تعيق تعممو، يقوم بإرشاده و ت

 أثناء عممية التعمم و ليس بعدىا.

 لذلك فإن وظيفة ىذا التقويم تسعى إلى:

 .معرفة نوع الصعوبات التي تعترض المتعمم 

                                                           
 .14المرجع السابق، ص - 1
 .16المرجع نفسو، ص - 2
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 .كشف وسائل تجاوز ىذه الصعوبات 
 .معرفة مدى تفاعل المتعممين مع الفعل التعممي 
  1 التعمُّميةفحص جودة العممية . 

إذن التقويم التكويني ىو تقويم يساير عممية التعمم أثناء التعمم تحت توجيو األستاذ، و ىنا ال 
 ينتظر انتياء فصل كامل أو سنة كاممة ليقوم بو.

 

 التحصيمي)اإلجمالي(: التقويم -ج

التعمُّمية، و ىو يغطي التقويم اإلجمالي المرحمة الثالثة و األخيرة لسيرورة العممية التعميمية 
تقويم يتم عند نياية مجموعة من الميام التعمُّمية، حيث تكون لو في الغالب صفة الشمولية، 
و يكون إجراء يرمي إلى الحكم عمى درجة تحقق التعمم الذي يتوخاه المنياج اعتمادا عمى 

  .معطيات منيجية تمكن من اتخاذ قرارات مناسبة بانتقال المتعمم إلى مستوى أعمى

التقويم اإلجمالي أساسا في اتخاذ قرارات التطور و التعديل بالنسبة لممنياج و ُيعَتَبر  "
التربوي و وسائمو، فيو إجراء عممي يأتي في نياية المرحمة التعمُّمية من أجل التأكد من 

 . 2 "لنتائج المرجوة من عممية التدريسا

 

 

 

                                                           
الوثيقة المرافقة لمنياج التعميم المتوسط، السنة الرابعة من التعميم المتوسط ، وزارة التربية الوطنية، الديوان الوطني لممطبوعات - 1
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 أهداف التقويم التحصيمي:

  التقويم التحصيمي فيما يمي:يمكن تمخيص أىداف 

 .تقدير التحصيل النيائي لمتالميذ 
 .تقدير نجوع المنياج و فاعميتو 
 .التزويد ببيانات تمكن من إعادة تخطيط المنياج إن دعت الضرورة 
  التقويم التحصيمي يكون من منطمق المقاربة بالكفاءات و خاضعا لثالث فرص من

 . 1 االختبارات

رشاده لفرض نفسو و التحصيمي فرصة لتشجيع المتعمم و توجييونستنتج أن التقويم  إعطاء  وا 
في أفكاره، فيو الذي يقّدر فيو العمل النيائي الذي ينجزه المتعمم من  كمما لديو وجعمو يبدع

 فروض و اختبارات أو امتحانات سنوية .

يكون بالضرورة حيث يكون ىذا التقويم مسبوقا بالتقويم التكويني المنتظم ، أي ال بّد أن 
ناجحا ألّن العمل الذي ينجزه المتعمم مسبوقا بمتابعة مستمرة إلنجازات المتعمم تحت مساعدة 

ال تقويم تكويني من شأنو أن يعرضو لمخطأ أثناء  المعمم ، فإن تركو وحده دون توجيو و
 . 2ختبارات فالتقويم التحصيمي فرصة لتشجيع المتعمم ال لتوبيخو اال
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 مشكالت بناء الوضعية اإلدماجية: -3

ترجع مشكالت بناء الوضعية اإلدماجية إلى الفرق في المستعمل منيا بين المغة العربية 
ال تستعمل الحركات و من ىنا نرى وقوع  عاميات العربيةالعامة، فال الفصحى و المغة العربية

التي دونيا ال يتم المعنى، متعممين في أخطاء كثيرة تعود إلى عدم معرفة استعمال الحركات 
و يختل كميا و لن يتوصل التمميذ في نظرنا إلى ىذه القناعة إال عندما ترسخ في ذىنو 

 . 1 وظيفة الحركات النحوية األساسية في بناء الجممة العربية

استعمال المغة العربية الفصحى أحسن و أفضل من استعمال المغة العربية العامية  نّ معناه أ
عيدة كل البعد عن استيعاب التالميذ أللفاظيا و فيميا لعدم تشكيل حروفيا و التي ىي ب

تسمح لممتعمم أن يقع في أخطاء فادحة، ألن ىذه الحركات ليا دور كبير في توصيل المعنى 
 لمتمميذ و إقناعو بترسيخ وظيفتيا و دورىا في بناء الجممة العربية.

فية خالل النشاط و كذلك األخطاء الناجمة عن و األخطاء الناجمة عن زيادة الكثافة المعر 
 . 2 التعقد الخاص بالمضمون او المحتوى، و ىذا يطرح عدم فيم التالميذ لمدرس

و عدم كمايرجع وجود أخطاء إمالئية و نحوية إلى إىمال األساتذة ألخطاء التالميذ المغوية 
ميارة القراءة، وذلك بتعويد  تشخيصيا، ويعود ىذا إلى نقص المطالعة باعتبارىا وسيمة لتنمية

 المسان عمى النطق السميم و الصحيح .

كيف تقرب قواعد المغة إلى " نطرح إضافة إلى ضعف استيعاب قواعد المغة العربية  
متعّممييا و كيف نجعميا مستصاغة و كذلك كيف نجعل التالميذ يفرقون بين المغة العامية و 

  3 المغة لمتالميذ؟ نشاط قواعدالمغة الفصحى، و كيف نحبب 

                                                           
 .453، ص 6005، بيروت، لبنان، 4، ج4أنطوان صياح: تعميمية المغة العربية، دار النيضة العربية، ط- 1
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                                               : القواعد في تعابيرهم الصعوبات التي تعيق التالميذ عمى عدم استعمال أّوال:

حدى  الرسمية، ولغة المدرسة و  ةالمغة العربية ىي المغة الوطني        الجزائرية، وا 
السيادة الوطنية وأساسيا الرئيس .                                                المركبات األساسية لميوية الوطنية الجزائرية، وأحد رموز 

وجدانيم،  وعمى المدرسة اليوم أن تعمل عمى تغذية البعد الثقافي لمتالميذ، وصقل أذواقيم و
تجعميا تنافس المغات األخرى حّتى  وذلك من خالل تبني استراتيجيات تثمن المغة العربية و

 الحضارية . التكنولوجية و استيعاب التطورات العممية و تتمكن من

. و بثقافتيم ى استعادة التالميذ الثقة بمغتيم، واإلعتزاز بمغتيم،تعمل عمن و عمى المدرسة أ
غة العربية فيو تزويد المتعممين بكفاءات يمكنيم استثمارىا في مّ أّما اليدف األسمى لتعميم ال

 والكتابي . مختمف وضعيات التواصل الشفيي 

 لم يعد المطموب من تعميم المغة العربية يقتصر عمى معرفة بعض النماذج األدبية و و
الصرفية فحسب، بل جْعل المتعمم يبمغ أعمى مستوى  النحوية و ال معرفة القواعد بالغتيا و
عمى المدرسة أن تزوده  استعماليا كمغة حية، في جميع المجاالت و اإلدراك و الفيم و
لمجانب الكتابي  أن تعمل عمى إعادة اإلعتبار والثقافة العربية  ة متينة في اآلداب وبمعرف

تجاوز الصعوبات التي تعيق التالميذ عمى توظيف ىذه المغة بطريقة  بأشكالو المختمفة، و
                               توظيفيا في تعابيرىم بكل سيولة .                     استثمار قواعدىا في الوضعية اإلدماجية و سميمة و
 متوسطة قارة مصطفى و لحسن }متوسطة غنيسى نا بالذىاب إلى المتوسطتين ملذلك ق

، "السنة الرابعة المتوسطة "حضرنا بعض حصص الظواىر المغوية لقسم  و عبد القادر{
باإلضافة إلى النماذج التعبيرية التي أخذناىا من أعمال التالميذ واالستبيان الذي قدمناه 

د في استيعاب قواعنا من الوصول إلى الصعوبات التي تعيق التالميذ تمكّ لألساتذة والتالميذ 
 :  يميبين ىذه الصعوبات ما  م . ومنالمغة، وعدم توظيفيا في تعابيرى
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 ما يتعمق بالمتعمم : _أ

  سوء تنظيم األفكار وتسمسميا بشكل منطقي، إذ ال يستطيع بعض التالميذ تصنيف
 الفكرة الواحدة موّزعة في عّدة جمل و نجد كثيرا ما ترتيبيا ترتيبا منطقيا، و األفكار و

تدريبيم عمى ربط االفكار بعضيا  ستاذاألفكار، ينبغي عمى األ فقرات، نظرا لمحدودية
 ل .م  الج   بين األفكار و ببعض في الكتابة عن طريق تعريفيم بالعالقة القائمة

  صعوبة في تطبيق قواعد المغة لذلك تكون كتاباتيم مشوبة بكثير من األخطاء
 ثير من األحيان، كاالستخدام الخاطئالصرفية التي تشوه المعنى في الك النحوية و
 المناسبة . عدم الّدقة في استخدام عالمات الترقيم األفعال، و ولمضمائر 

 من المفردات، أي قمة مكتسباتيم المغوية، ال مجال لمشك في  ضآلة المحصول المغوي
من معرفة عدد كبير من الكممات و األلفاظ  الكتابي إذ ال بدّ  أىمية المفردات لمتعبير

الصيغ والتراكيب  بمخزون من األلفاظ وإثراء الرصيد المغوي لممتعمم  المختمفة و
لتالميذ من المالحظ أن كثيرا من ا لمتمكن من توظيفيا في التعبير عن أفكاره، و

ال يمتمكون العدد الكافي من المفردات الالزمة لمتعبير يعانون من صعوبات كتابية، 
 الكتابي .

  ّة عمميات عقمية صعوبات تتعمق بالنشاط و نوعية البرنامج، حيث يتطمب النشاط عد
 يتمكن التمميذ من استيعاب النشاط أو الوضعية التي تطرح عميو ألنيا عممية معّقدة و

فيو في مظيره ":  عبد العميم ابراهيمفي ىذا يقول الدكتور  شاّقة يقوم بيا الذىن، و
مرّكب، ينطوي عمى عّدة عمميات عقمية  لكّنو في الواقع معّقد و عمل مفرد بسيط، و

رّدىا إلى عمميتين ىما : عممية التحميل  قوم بيا الذىن يمكن اختصارىا وشاّقة ي
بياتين وعممية التركيب، فاإلنسان حين يريد أن يعبر عن معنى أشرق في ذىنو، يقوم 

  . 1 "العمميتين الكبيرتين...

                                                           
و الفني لمدرسي المغة العربية، دار المعارف، ط- 1  .471، القاىرة، مصر، دت، ص 5عبد العميم إبراىيم: الموجِّ
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المقصود بعممية التحميل أّن المتعمم حينما يريد التعبير يرجع   إلى مخزونو وثروتو  
من األلفاظ والمفردات ورصيده المغوي فيستعرضو ليختار ما يناسبو ويسعفو في ىذا 

 المقام .
 ما يتعمق بالمعمم }المدرس{: _ب

ال يعنون ليذه ذلك أّن بعض المدرسين  صعوبات تتمثل في سوء اختيار الموضوعات، و
الموضوعات المعنوية أو البعيدة عن محيط التالميذ و أذىانيم، أو  إذ يختارون الناحية،

صرفيم عن المشاركة فييا، ألّنيا ت   نفر التالميذ ويتشبثون بالموضوعات التقميدية التي ت  
 كأن يطمب المعمم من التالميذ إنشاء ليس ليا صدى في نفوسيم، عن أحاسيسيم وجنبية أ

ىو ربما يسكن في  فقرة يصف فييا البحر و عطمة فصل الصيف، أوفقرة عن قضاء 
يرى البحر إال في التمفاز، فيجد نفسو مقّيد بالموضوع مما يجعمو محصورا فيمجأ  السحراء ال

إلى الكذب في التعبير،  فمياذا يجب عمى المعمم أن يعطي لمتمميذ حرية اختيار الموضوع ، 
إضافة  وتكون من بين الدروس المأخوذة ،في المطالبة بيا،  حرّ  المعمم فتبقى التوظيفات 

الضعف تدني ومما زاد في  ، إلى استعمال المعمم الميجة العامية في القسم والتدريس بيا
مستوى المعممين سواء تعمق األمر باستعداداتيم الثقافية و المعرفية أو البيداغوجية، إلى 

حيث يقتحم المعمم فضاء المؤسسة مباشرة بعد تخرجو من  جانب ضعف التكوين األّولي،
ليس ىذا فحسب بل أّن بعض  مبادئ التعميم و ىو يجيل أبسط طرق و الجامعة، و

ال يحمل أصحابيا  التخصصات التي إقتحمت مينة التعميم ال عالقة ليا بالمغة العربية، و
ة التأطير، وخاصة في التعميم ئالمغة العربية، وىذا لسد الشغور الكبير في ىيمممح معمم 

 بتدائي.اال

 .   1"  التربوي العممي " أّما المعمم فإّنو ساىم في ىذا الوضع لضعفو حيث يقول أحد المربين:

                                                           
 . 49، ص 4999، القاىرة، مصر، 4، دار غريب لمطباعة و النشرو التوزيع، طكمال بشر: المغة العربية بين الوىم و سوء الفيم- 1
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  : }التعبير الكتابي { الحجم الساعي المخصص لهذا النشاط_ج 

لتحقيق نتائج م رضية فيو، ناىيك عن كثافة  الحجم الساعي المخصص لدرس القواعد اليكفي
مطالبا نفسو فيجد المعمم  رىقت كاىل المعمم والمتعمم عمى السواء،المواد التعميمية، التي أ

خاصة درس القواعد الذي بإنياء البرنامج المقرر دون مراعاة استيعاب التالميذ لمدروس 
ليس كما ىو اآلن  تثبيتيا، و فييا و كافية من الوقت لمتدقيق أخذ نسبة كبيرة وينبغي أن ت

الشيء الذي أّدى لقيام المعممين لتقويمو بمعايير ذاتية  فيو، تقديم الدرس سطحيا دون التعمق
منيا حصص المطالعة التي  إىمال بعض األنشطة األخرى الداعمة لو، و انطباعية و و

في اإلىتمام يرنا ن في تقدكموعالج المشكل الي اقتصرت عند بعضيم عمى كتب القراءة
إشاعة استعمال الفصحى فحسب، بل بحاجة إلى  تطوير المناىج و بتدريس المغة العربية، و

؛ عدم النفور منيا بسبب الفكرة الشائعة  التالميذ لمغتيم ، ول كل شيء، حب الحب أّوال و قب
 فكرة صعوبة قواعد المغة خاصة القواعد النحوية .

 : السياقخارج  توظيف قواعد المغة -د

إّن التعامل التقميدي مع النص كان منصبا عمى الجممة وكان البعد النصي ميمال، وقد  
تحديد وظائف الكممات فييا  نتج عن ذلك أّن المتعمم أصبح بإمكانو تكوين جمال سميمة و

منسجما سواء عمى مستوى  نسبّيا، وغير أّنو بالمقابل ال يستطيع إنتاج نّصا طويال 
عميو اّتجو األسموب التربوي الجديد إلى البحث عن وسائل  اإللقاء، ومستوى  الكتابة أو

تعميمية تمّكن المتعمم من التحكم في إنتاج النصوص بمختمف أنواعيا عن طريق إطالعو 
ضمن ىذا المنظور اتجو المنياج  وعمى عّينة كافية من كّل نوع من األنواع النّصية . 

 النصوص حسب الميارة النصية المراد تعميميا لممتعمم، وبمختمف مراحمو إلى تصنيف 
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ت النّية التعميمية عمى أساس جعل المتعمم ي  ن  ىكذا ب   كذا الكفاءات المأمول التحكم فييا، و
 .1 المكان من خالل التدّرب عمى نصوص اإلخبار والوصف والسرد يتموقع في الّزمان و

بناء أسس  اجي يتمكن من المناقشة والحج من خالل التطرق إلى النص الحواري و و
الفائدة التي يجنييا المتعمم من معرفة  ّدفاع عنيا وال وعمى وجية نظره  االستدالل

خصائص كل نمط من أنماط النصوص ىي التعامل مع نماذج عديدة من النصوص، 
 . 2 نص واكتساب ميارة نّصية تيسر لو التعامل مع أي"

مع عمى بمختمف أنماطيا ىو أن نجعل المتعمم يطّ ىتمام بالنصوص من شأن اإل
ماالت المغوية بما فييا صائص كل نمط و ممّيزاتو، فيذا األمر يجعمو يكتسب اإلستعخ

نو من اإلبداع في بكل نمط فيمكّ أنواع البناء الخاصة  تقنيات التعبير و قواعد المغة و
 . 3 الكتابة التحميمية و اإلنشائية

ي ىذا السياق في تمكين المتعمم أن يصبح قادرا عمى إنتاج نص المعمم فحيث تكمن ميّمة  
داللة، متماسك، سميم البناء متماشيا مع المقاربة بالكفاءات، لذلك توظيف المتعمم  ووظيفي ذ

كسبو الكثير ألن ىناك فرق بين توظيفيا في لمقواعد المغوية خارج السياق }خارج النص{ ال ي
توظيفيا داخل النص  ء أمثمة جافة، متفرقة، لذا يجبكإعطاتوظيفيا خارجو  النص و

يجب أن تكون التعممات التي واستخراج األمثمة المتعمقة بدرس القواعد من النص، ألّنو 
 تأخذ بيده في حياتو الدراسية .يتمّقاىا المتعمم ذات منفعة 

 

 
                                                           

: مجمة العموم اإلنسانية و االجتماعية، عدد خاص بممتقى ليمى دامخي: تقويم وضعية بناء التعممات عمى ضوء مقاربة الكفايات-1
 .59، ص 1144، جانفي 1التكوين بالكفايات في التربية، ع

 .441المرجع نفسو، ص - 2
 .481تعميمية النصوص و األدب في مرحمة التعميم الثانوي الجزائري، ص - 3
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 منعزلة عن بعضها البعض :  دراسة القواعد-ه

أثناء الدرس، أي تخصيص حصة خاصة  {البالغة} المعنى  فصل النحو عنبيا  نقصد
ىذا يعد خطأ ألّن عمم النحو والبالغة جزء  بالنحو وحده، ثّم حصص خاّصة بالبالغة، و

 ىي رفع الفاعل و واحد ال يمكن الفصل بينيما، فالنحو يبحث في أمور موضوعية و
و تقديمو  ذكره ومواطن  حذف المبتدأ و التأخير، مواطن التقديم و نصب المفعول و

 ، وغيره . تأخيره

منو نكون قد تعّممنا القاعدة النحوية وبعبارة أخرى نكون قد ممكنا الجسد الذي ىو  و
القاعدة والروح التي ىي المعنى، أّما البالغة العربية أو ما يطمق عمييا بعمم المعاني فيي 

وب، لذلك يقول البعض أّنو سمو في األسم إبداع وترق  و  يزيد لمنحو جماليات و عمم
ال يستطيع عالم النحو أن يكون بالغيا، لذا ال  نحويا، ويستطيع عالم البالغة أن يكون 

المعنى ىو  د ىي اإلعراب ودراستيما منفصمين ألن القوع يمكن الفصل بينيما و
اإلعراب ليذا يجب أن يمزج المتعمم بين فروع المغة وفنونيا، كي ال يشعر بالممل من 

مناقشة األمثمة من ناحية معانييا  والبالغة  النحو و لقواعد النحوية فيربط بين القراءة وا
الداللية، قبل مناقشة داللتيا النحوية، خاصة األمثمة المختارة من الحكم و األمثال أو 

 الشعر 

 السائد : صعوبات تتعمق بالمحيط و الجو العام-و 

حظ أّن الجو العام في الوطن العربي مموث بالثنائية و اإلزدواجية، ففي الجزائر مثال "ينشأ نال
اإلعالن المسيطرة في البيت و الشارع و وسائل الطفل ويعيش في مجتمع فيو العامية، فيي 

 اإلعالم . و

يدرِّسون ليت األمر يتوقف عند ىذا الحد، بل إّننا نجد األساتذة والمعممين في أقساميم 
صحى غربية في في جميع التخصصات حّتى أصبحت المغة العربية الف بالميجة العامية، و
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، باإلضافة إلى إكتظاظ األقسام وكثرة التالميذ وقّمة ال يتعاممون بيا وطنيا وعند أىميا 
، فحصة واحدة  في األسبوع لدرس القواعد ال لقواعد مثمما رأينا في اإلستبيان حصص ا
 قيق نتائج مرضية فيو .تكفي لتح

 

 تقديم نماذج من تعابير التالميذ والتعميق عميها : ثالثا: 

لمقواعد في تعابيرىم، تطمب –المتوسطة  الرابعة السنة- معرفة مدى توظيف تالميذ من أجل
األمر مّنا اختيار ثالثة نماذج من تعابيرىم والقيام بتحميميا ومناقشتيا لموصول إلى نتائج 

 مرضية . 

 متوسطة غنيسى -بأستاذة المغة العربية  "درار"في ضوء األعمال التي طالبت بيا األستاذة 
إنجاز فقرة داخل القسم في أوراق ب -الرابعة المتوسطة تالميذ السنة -تالميذىا "– لحسن

، مع استغالل المناسبات واألحداث وكل ما لو عالقة إلثراء الموضوع امستقّمة تحت مراقبتي
ومن خالل ما سبق نحاول في ىذه الدراسة التركيز عمى النظام المغوي بتطبيق المطروح 

قواعد المغة عمى ماسينتجو التالميذ في ىذه الفقرة حسب ما درسوه من قواعد وحسب 
 المطموب بو في ىذه الوضعية. 

 :الهدف من الدراسة 

ية ، وغاية تعمم بقية التعبير أىّم من وظائف المغة وشكل من أشكال التواصل األساس بما أنّ 
الميارات المغوية فيو يشكل وضعية إدماجية ، يركب التمميذ من خالليا مختمف مكتسباتو 

يحرص عمى التأليف بين مكتسباتو  و النحوية ،الصرفية ، البالغية ،الداللية ... وغيرىا،
ا يمثالن القاعدة ىذين النشاطين }التعبير والقواعد{ ألنيمالقبمية و محيطو العام ، رّكزنا عمى 

األساسية التي من خالليا يبني التمميذ مياراتو ومعارفو وتأىيمو إلى مرحمة جديدة من مراحل 
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أسباب الضعف في ، والكشف عن  التالميذ ضعفأبرزمظاىر رصد التعميم ، ومن أجل 
عن  والبحثإلى كفاءة التعبير الكتابي  توظيفيم  لقواعد المغة في الوضعية اإلدماجية إضافة

بعض الحمول  سبب تدني مستوى التالميذ في اإلستعمال السميم لمغة العربية، وبالتالي إقتراح
 .  لمحد من ىذه األخطاء

 : أكتب فقرة تصف فييا شخصية عظيمة موظفا فييا مايمي : المطموب

 النمط الوصفي .-

 التشبيو .-

 .توظيف األفعال -

 الضمائر .-

 سالمة المغة .-

 النحو والصرف .إحترام قواعد -

 إحترام عالمات الوقف .-

 مالحظات الدراسة :

نالحظ من خالل تعابير التالميذ أّنو ىناك اختالفات بين كل تعبيرمن حيث االخطاء المغوية 
بيا في التطبيق  البالغية وكل التوظيفات المطالبالخاصة بالتراكيب النحوية و الصرفية و 
المتحصل عمييا بعد  وىذا من خالل العالمات وىي من العمل الممتاز إلى المتوسط 

 ح األستاذة ألعمال التالميذ .تصحي
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"المتحصمة عمى  رةاعمّ ربيعة "فنجد في العمل الممتاز والجّيد بالنسبة لألستاذة عمل التمميذة 
فكان عمميا نوعا ما ناقص من التوظيفات و قياميا ببعض األخطاء  {8من 7عالمة }

 ، .المغة نوضحيا في }كالسبار{ أو في لفظة }يطّول {المغوية تمس سالمة 

"العمل الجّيد تحصمت فيو عمى هاجر ساعد عزوزني عمل وىو عمل التمميذة  "اثم نعرض ث
{ وصفت ىي األخرى أحد أفراد عائمتيا أجادت الوصف لكنيا لم تجيد  8من  655العالمة  }

 تكتبو بالحروف .توظيف ألفاظ سميمة مثال يتدلى ، كالسبار، العدد لم 

 {8من 155" التي تحصمت عمى العالمة }آية نّوار" عمل التمميذة العمل المتوسط وأخيرا 
نالحظ أّن تعبيرىا جّيد لكن األلفاظ لم تسمم من األخطاء فيي أخطأت في كتابة الم النفي 
في } ليقبل { ال يقبل ، } حرب { حارب،} مستقيمة { مستقّمة إضافة إل التنكير لما ىو 

 معرفة .

 :تعميل ما توصمت إليه الدراسة 

ن نممس ضعف التالميذ وأخطائيم المتكررة، حميمنا ألعمال التمميذات نستطيع أت من خالل
 وسبب الوقوع فييا : 

ضعف مستواىم النحوي والصرفي والبالغي راجع إلى ضعف قدراتيم عمى استيعاب  -
 قواعد النحو والصرف والبالغة .

ويمالمعمم لتوظيف التراكيب النحوية والصرفية والصور البالغية في قد يرجع لعدم تق -
 امو بيذه الميارات المغوية . تعابيرىم إلى نقص إىتم

قّمة حصص التعبير بما يرجع ذلك إلى استغالليا في مواد وأنشطة أخرى ونقص  -
 االىتمام بيا كما في األنشطة األخرى .

تقارب أساليب المتعممين في التعبير حيث يرجع ىذا التقارب إلى قّمة الثروة المغوية  -
 ر .لدييم وذلك لقّمة المطالعة و نقص فرص التعبي
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 عدم الربط بين األفكار، وىذا يرجع إلى نقص فيم موضوع التعبير  . -
ويرجع ىذا لعدم إدراك التالميذ أّن القواعدالنحوية وقوانين المغة  عدم تقّيدىم بأحكام-

 تعّد وسيمة لتقويم المسان وتنمية قدرتيم عمى التعبير السميم .
 لممارسة المغة . يرجع كذلك إلى فصل التمميذ لدرس القواعد في ذىنو-
األساتذة ألخطاء التالميذ كما يرجع وجود األخطاء اإلمالئية و النحوية إلى إىمال -

المغوية وعدم تشخيصيا، ويعود ىذا إلى نقص المطالعة باعتبارىا وسيمة لتنمية ميارة 
                          القراءة والكتابة إذ يدل ىذاعمى عدم استغالل نشاط القراءة .

مع تالميذ إذن نستنتج من خالل نتائج الدراسة السابقة وحضورنا لحصص القواعد 
الصعوبة إلى الماّدة فقط ، بل يوجد ما أّنو ال يمكن إرجاع السنة الرابعة المتوسطة ، 

ط لمدرس، ومن  وراء ىذه الصعوبة ألى وىو األستاذ باعتباره المسير والمخط 
ال يقومون بواجباتيم عمى أكمل عض األساتذة المالحظات التي رصدناىا وجدنا أّن ب

ال تتحقق لدييم الكفاءات المستيدفة التي ه المتعمم، وىذا ما يجعل المتعممين وجو اتجا
 تتمثل في استعمال المغة بشكل فصيح وسميم .

وربما يرجع ذلك أيضا لمطريقة التي يتبعيا األستاذ في إلقاء درسو التي تحتاج نوعا 
 فيز حتى يتجاوب معو التالميذ .والتحما إلى التشويق 

 أّما فيما يتعمق باالستبيان : 
فنجد أّن األساتذة بناء أّوالاالستبيان المقدم لألساتذة نجد تقريبا نفس اإلجابات تتكرر 

 عمى خبراتيم يصفون مستوى القواعد لدى التالميذ في الصف الرابع بأّن معظميم
متوسط األداء و ىناك من قال أّنيم تحت المعّدل .وأّن التالميذ الذين يتجاوبون 

{ مع 61إلى 15ويتفاعمون مع درس القواعد لكال المتوسطتين يتراوح عددىم ما بين }
{ تمميذا ، وعدد التالميذ 85العمم أّن مجموع التالميذ في صف السنة الرابعة يساوي }
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{ 51إلى 11ظيف القواعد في أعماليم يتراوح بين}الذين يواجيون صعوبات في تو 
 تمميذا ، كما أنو ىناك من ال يوظفيا في أعمالو .

كونو عنصر أساسي وميم في  "النحو" أّما بالنسبة لالستبيان الذي قّدم لمتالميذ اخذنا 
عمييم عن ماّدة النحو وعن مدى المغة العربية و في درس القواعد وطرحنا االسئمة 

وكانت اإلجابات كّميا متشابية تقريبا ، فنجد أّن جّل التالميذال يحبذون ،  حّبيم ليا
ستاذ الذي ، ليم فيناك من يدرسيا حّبا لأليستمتعون بيا عند تقديمياوال ماّدة النحو 

أو مجبورا من أجل تحصيل العالمة يقّدميا لو ، و ىناك من يجد نفسو مجبورا لتمقييا 
التعميقات السمبية التي تحظى بيا  وجاّفة وغيرىا منفقط ، وىناك من يجدىا صعبة 
 طرف التالميذ . ماّدة النحو والدروس النحوية من

رناىا  توّجب عمينا تقديم بعد تصفحنا ليذه النماذج واالستبياناتو الحصص التي حض 
من أجل دراسة القواعد وتدريسيا بكل حّب و  توصيات مفيدة لألساتذة ولمتالميذ

 :الستيعابيا وتوظيفيا وتقديم البدائل التالية مصداقية 
ينبغي العمل عمى تكوين و إعداد معممي وأساتذة المغة العربية في الجوانب  -*

 المعرفية والبيداغوجية .
حّث األساتذة عمى إشاعة االستعمال الفصيح لمغة العربية في جميع المستويات  -*

 بالقسم وبالمدرسة .
غرس حّب المغة العربية في المقام األّول وتحفز المتعممين اعتماد الطرق التي ت -*

 عمى استعماليا في التواصل مع أقرانيم و أوليائيم .
 التركيز عمى القواعد النحوية الوظيفية في األعمال التطبيقية المقررة في المنياج. -*
 لعربية .االستعانة بوسائل اإلعالم والوسائل التعميمية الحديثة في تدريس المغة ا -*
 حّب الّمغة يفضي بالضرورة إلى حّب قواعدىا و أحكاميا . -*
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وكّميذا يتحقق بالتأكيد إن تدّرب التالميذ عمى حفظ ما تيّسر ليم من القرآن الكريم واألحاديث 
النبوية الشريفة وبعض األشعار لحفظ ألسنتيم من فاحش المحن ، فميذا جاء عمماء العربية 

 الدارسين تطبيقيا والتركيز عمى تعميميا وتمقينيا بكل مصداقية .بالقواعد وأرادوا من 
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 خاتمة:

في نياية رحمتنا مع ىذا البحث الذي حاولنا فيو رصد مدى مساىمة الوضعية اإلدماجية   
و مدى صعوبة  في استثمار قواعد المغة و توظيفيا عند تالميذ السنة الرابعة متوسطة،

و ذلك باإلعتماد عمى مجموعة من اإلجراءات التي ساىمت في وصولنا إلى  استيعابيم ليا،
 أىّم النتائج التالية :

*أّن نسبة توظيف التالميذ لمقواعد في الوضعية اإلدماجية تبقى قميمة جّدا وىذاألسباب عديدة 
جاباتيم و آرائيم التي  بيا أبدو استنتجناىا من خالل إجابات التالميذ عن سؤال الوضعية وا 

 في اإلجابات عن االستبيان الذي قّدمناه ليم، باإلضافة إلى إجابات األساتذة .

 * ضعف تحصيل الطمبة لمميارات المغوية .

 *عدم استعمال أمثمة من الواقع خالل تقديم الدرس  .

*بعد الزمن بين الدروس النحوية و البالغية و الصرفية "حّصة واحدة في األسبوع عمى 
 األقل" .

 عطاء الوقت الكافي لتقديم الدرس .إ *عدم

 .البتعادىا عن عنصر التشويق*عدم حّب التالميذ لدروس القواعد 

 .و حصص القواعد*قّمة حصص التعبير الكتابي 

عتبرة في وضعية اإلدماجية في مساىمتيا بنسبة مالّدراسة الّدور اإليجابي لمكما أثبتت 
لذا يجب اإلىتمام بيذا النشاط ، نشاط التعبير الكتابي ، أو ما  ، الكشف عن توظيف القواعد

، وينبغي أن نضع في الحسبان ، أّن الوضعية اإلدماجية اصطمح عميو بالوضعية اإلدماجية 
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ىي عبارة عن معارف ودروس تّم تناوليا منفصمة  قبل أن تكون إنتاجا كتابيا تحكمو عّدة 
تعمم و مدى استيعابو وتحصيمو ليذه المعارف و معايير ، فيي تكشف لنا عن مستوى الم

 إدماجيا في أعمالو .

، أّن معظم تالميذ السنة الرابعة متوسطة يوظفون القواعد  وقد استنتجنا من ىذا البحث
يم لم يحّددوا ما ىم مطالبون المطالبين بتوظيفيا ضمنيا، إال أّن ىذا التوظيف يبقى قاصرا ألنّ 

 بتوظيفو .

رحنا مجموعة حمول أو باألحرى مجموعة نقاط ينبغي مراعاتيا تمثمت فيما في الختام اقتو 
 :يمي

*اإلىتمام أكثر بقواعد النحو و الصرف و البالغة من خالل طريقة تدريسيا و محاولة 
 التذكير بيا دوما فيالنصوص و في مواضيع التعبير .

 . محاولة اإلتيان بأمثمة من واقع المتعمم ليفيميا و يتفاعل معيا*

 *اإلىتمام بحصص التعبير الكتابي و حصص القواعد و الزيادة من فرصيا وعدم إىماليا .

 *اإلختيار األمثل لمواضيع التعبير خاّصة تمك المواضيع التي تجمب إىتمام المتعممين .

 *عمى المعّمم أن يراعي في تعابير التالميذ كل ما ىو خاص بسالمة المغة نطقا وكتابة . 

 

فقنا في اإلحاطة ببعض جوانب تعميم قواعد المغة العربية في المرحمة نكون قد و  نا أن أمم  
 المتوسطة من التعميم .
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 ممّخص :

 

يتمّخص مضمون الدِّراسة أّن استثمار أو توظيف القواعد المغوية من نحٍو و صرٍف و بالغة 
في الوضعية اإلدماجية ىو التعبير الّصحيح والسميم في كتابة النصوص وكيفية تنمية 
 التعبير الكتابي في العممية التعميمية ، فمنيج المقاربة بالكفاءات يعتمد عمى منطق التعمم

الذي يركز عمى المتعمم و كيفية توظيفو لمخمفيات الفكرية المتمثمة في قواعد المغة العربية ، 
 التي تضبط سالمة لغتو و وضوح أفكاره و المعنى المراد إيصالو .

 

 

 الكممات المفتاحّية :

 في الوضعية اإلدماجية . -قواعد المغة العربية   -*استثمار 
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