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 :مقـــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــة

ى بوصفها مرحلة التأسيس و اإلعداد تحتاج إلى عناية قصو إن المرحلة اإلبتدائية

راءة و لتنمية مهارات االتصال اللغوي لدى المتعلمين، ممثلة في )االستماع، التحدث، الق

 تي يعد إكسابهاـــا، والالمستمر إلتقانهــــــــــــــــــــــــــــــــ المبران الكتابة(، فال بد من

ابا في للمتعلمين من أهم و أبرز األهداف التي تسعى المدرسة إلى تحقيقها، مما يؤثر إيج

في  على الرقي و التطور، وذلك مما يقتضي الشمول و التكامل ةتكوين كوادر وطنية قادر

بوصفها  لعربية(،ــــــــــــط والتنفيذ لهذه العملية )تعليمية اللغة االتصور و التخطيــــــــ

ليه فإن مثل هذه المهارات اللغوية، و ع الكتسابممارسة بيداغوجية غايتها تأهيل المتعلم 

ذبية فيها جا و تشيعتطوير استعمال اللغة العربية بكيفية تعيد لها حيوتها و تشيع فيها جاذبية 

تها بتحديث مناهجها وتطوير طرائقها وحل مشكالهين ها، رترسها ومدارسللمتعلمين د تحبب

دا لك اعتماذالتعليمية بشكل عام في ظل الحقائق اللسانية الحديثة في حقل تعليمية اللغات، و 

لذلك ال فللغوية، اعلى أن اللسانيات هي الدراسة العلميـــــــــــــــــــة و الموضوعية للظاهرة 

 ها.لعام لتعليم اللغة العربية ألبنائفاد منها  في التخطيط ابد من أن يست

ا مضهلبع حتاجالقائمة بينهما فكالمهما ي إذ لو تأملنا الحقلين تبين لنا مدى الصلة القوية

لمية، و نظرياته الع الختبارالبعض باستمرار، فاللساني يجد في تعليم اللغة ميدانا عمليا 

ين ة القوانن تعليم اللغات أن يبني طرقه و أساليبه على معرفالمربي بالمقابل يحتاج في ميدا

 العامة التي أثبتها علم اللسانيات الحديث.

لغة، ية الليمالمتبادلة و التالزم الشديد بين عملي اللسانيات و تع فبناء على هذه العالقة

ا األثر إنم، ليس في حفظ اللغة و انتشارها زمانا و مكانا، و يفترض أن يكون لها أثر كبير

 عتبار أنالمفترض، أن يكون في اكتسابها و تدارك قواعدها توظيفا و استعماال، و ذلك على ا

لمعرفة ا هي اللغة العربية ليست مجرد وسيلة للتواصل، إن كان التواصل أحد وظائفها، إنما

 لغة. الحضارة فال فكر وال حضارة دون يبننم بها التفكير و التحليل، و عليها تيتالتي 

فتعليم اللغة عملية تحتاج إلى اإللمام بالقضايا اللغوية، و معلم اللغة ال بد أن يكون واعيا 

غير لغوية، ووضع أوكانت لغوية  ذلك من أجل  تحديد المشكالت سواءباألصول اللسانية، و 
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تسعى في جهودها إلى إيجاد ة عامة وأن اللسانيات بصف لها خاصةالحلول العلمية و العملية 

 لكثير من العوائق التي تعيق الممارسة الفعلية للحدث اللغوي لدى المتكلم.العلمي  التفسير 

إلى أن هناك نقصا واضحا و جليا في مخرجات التعليم في  يث أن الواقع يشيرو ح

يعاب صعوبة است المجال اللغوي، إذ كثيرا ما يتردد على ألسنة المتعلمين ما يعانونه من

لتي للغوية ااالقضايا المتعلقة بقواعد اللغة العربية العربية، و في أغلب األحوال فإن البنى 

 ة  الحيةيف و الممارســــــــــيكتسبها المتعلمون في هذا الجانب تبقى في منأى عن التوظ

لتي لم لنصوص ا)الفعلية( شفويا و كتابيا، و ربما يتعدى ذلك إلى الصعوبة حتى في قراءة ا

ا متضبط بالشكل، و لعل هذا اإلشكال أوسع من أن أنحصره في المحيط الدراسي، فكثيرا 

ة العربية أساسا يتحدثون عن نفورهم من قواعد اللغـــــ  خالل حواراتنا العامةــ نسمع من 

دم عامة إلى غياب و ع السبب بصفة التي يصفونها بالصعوبة و التعقيد، وقد يرجع ذلك 

ة ن تعليميأاللغة العربية، كما  ستيعاب النظريات اللسانية االستيعاب الجيد و تطبيقها علىا

 عانيتظلت بمعزل عن استثمار هذه النظريات في حل المشكالت التي  اللغة بصفة عامة 

 منها اللغة العربية في االستعمال.

 التوقف عندها،لد الباحثة إحساسا بوجود مشكلة حقيقية تستوجب و إن كل ما سبق 

يدان مفي  محققةودراستها دراسة علمية تستهدف الكشف عن مدى استثمار النتائج العلمية ال

لعربية البحث اللساني في استكمال مقتضيات تعليمية اللغات بصفة عامة و تعليمية اللغة ا

يكمن في محاولة اإلجابة عن  -محل الدراسة -بصفة خاصة، و عليه فإن عالج المشكلة

 ؤال الرسمي اآلتي:الس

هل يمكن للسانيات من حيث أنها الدراسة العلمية الموضوعية للظاهرة  *

ئي اللغوية، أن تصبح وسيلة معرفية و منهجية ضرورية لتحديد المجال اإلجرا

يمكن  و ماذا يمكن أن تقدمه من تطبيقات و إجراءات عملية ؟للعملية التعليمية

 ؟العربية لها أن تسهم في تطوير تعليمية اللغة

 و يتفرع عن السؤال الرئيسي، األسئلة الفرعية التالية.
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 يثة نية الحدالطرائق الناجعة البيداغوجية التي تقرها النظريات اللساما أهم المقاربات و

 في ميدان  تعليمية اللغة العربية؟

 بعهارات اللغوية األرهل يمكن اإلفادة من المنهج اللساني الحديث في إكساب الم 

 علمين؟للمت

 بية على مستوى هل هناك اهتمام ووعي ملحوظ لدى المنشغلين بتعليم اللغة العر

 المؤسسات التربوبة؟

 لب بالبحث المعمق في اللسانيات؟ أو باألحرى على أي مرتكزاهل معلم اللغة مط 

 لساني يعول في تحقيق الغاية من العملية التعليمية؟

موضوع و لإلجابة عن هذه اإلشكالية اتبعت الباحثة المنهج الذي تقتضيه طبيعة هذا ال

نية وصف أثر الدراسات اللسالمتمثال في المنهج الوصفي الذي يقوم على آلية التحليل، 

لمنهج عن ا ناهيكالحديثة في تعليمية اللغة العربية، و لتحليل النتائج المتوصل إليها، 

التاريخي في المدخل لمعرفة نشأة الدرس اللساني الحديث من 

لي لجانب العمل أما بالنسبة جهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و تعليمية اللغة من جهة أخرى،

ة اللغة و إجراءاته، فقد اعتمدنا على الدراسة الميدانية من أجل الوقوف على واقع تعليمي

لبحث، اية في المرحلة اإلبتدائية و ذلك من خالل توظيف االستبيان كأداة من أدوات العرب

 وجه إلى المعلمين باعتبارهم المعني األول بتعليمية اللغة العربية.

قنية تو تحقيق النتائج المرجوة من اإلصالحات التربوية و قد تم كذلك االعتماد على 

ة من حليلية النقدية للوثائق التربوية الرسميأخرى من تقنيات البحث و هي القراءة الت

 ية.    ت التربو)المناهج، و الوثائق المرافقة، و الدالئل( المتعلقة بالجيل الثاني من اإلصالحا

 كما أن الدراسة سعت إلى تحقيق جملة من األهداف والتي من بينها:  

  يمية ات عملية تعلفي استعمال مقتضي معرفة أثر تفعيل الدراسات اللسانية الحديثة

 اللغة العربية، و قد تصل الدراسة إلى نتائج عملية تؤكد على:
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 لعربية إمكانية وجود مرجعية لسانية قادرة على تطوير طرائق و أساليب تعليم اللغة ا

 لسواء. و تعلمها من أجل تدليل العوائق التي تعترض سبيل المتعلم و المعلم على حد ا

 قديم تيعاني منها واقع تعليمية اللغة العربية، ومن ثم  التي صاستجالء بعض النقائ

ي غولمن خالل االستفادة من الدرس ال صبعض االقتراحات من أجل تجاوز تلك النقائ

 الحديث.

 افقتها، إلقاء الضوء على مقاربة التدريس بالكفاءات و بعض الطرائق التعليمية التي ر

 و بيان أصولها النظرية.

 ةالمحققة ضرورة استثمار المعلم و معدي المناهج التعليمية و واضعيها، النتائج العلمي 

يا بية منهجفي ميدان البحث اللساني الحديث استثمارا واعيا، لتعزيز تعليمية اللغة العر

 وعلميا.

 قصور ال طنالل على مواطن القوة في مهارات التالميذ اللغوية لتعزيزها و مواداالست

 يها وعالجها.فلخدمات الالزمة  والمالئمة لتاللتقديم ا

لميدان ااإلشارة إلى أنه واجهتنا صعوبات و التي من بينها أن البحث في هذا  كما تجدر

غاية لل حدودا ممزال ( الجمع  بين تعليمية اللغة العربية و الدراسات اللسانية الحديثة  عربيا )

في  -نا حسب اعتقاد -أو انعدام  -جهة ، وقلة المراجع التي تبحث فيه من  قلة وبالتالي ، 

تاذ : الدراسات السابقة في ذلك من جهة أخرى، باستثناء دراسة تناولت هذا الموضوع لألس

نة تلمسان سبعبدالقادر زيدان"، وقد تقدم بها لنيل شهادة الماجستير بجامعة أبي بكر بلقايد "

اللغة  ات اللسانية و أثرها في تعليميةم، وهي موسومة بـــــ:"النظري2013م ـــــ  2012

هتمت سة أنها اعن هذه الدراالمالحظ ، و "العربية )القراءة في المرحلة االبتدائية ـــ أنمودجا(

ات ن النظريمبالمجال الذي ترتبط فيه اللسانيات بتعليمية اللغة، و مدى استفادة هذه األخيرة 

 جيل األولأن هذه الدراسة طبقت على مناهج  الاللسانية )الكالسيكية منها و الحديثة(، كما 

ى بيقها علباللسانيات المعرفية المعاصرة و تط من اإلصالحات التربوية، فيما اهتمت دراستنا

 التربوية في المدرسة الجزائرية. من االصالحاتمناهج لجيل الثاني 
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ـــــ  2018سة )هذا و تجدر اإلشارة إلى أن الدراسة الميدانية أجريت خالل السنة الدرا

 (13) ةعشر بثالثيعملون  (130معلما )(، كما وزعت استماراته على مائة وثالثين 2019

 بوالية وهران. مدرسة

 بناءا على ما تقدم ذكره، فقد جاء البحث في مقدمة و مدخل و أربعة فصول:

التي  و البحث وضوعمفاهيم و المصطلحات المتعلقة بمفالمدخل تناولنا فيه قراءة في ال

 للسانياتتمثلت في تعليمية اللغات )بما فيها اللغة العربية(، علم اللغة و علم اللسان، ا

 التطبيقية.

اللغة  في تعليمية ألول فقد تضمن : المنهج التربوي بمفهومه الحديث وأثرهأما الفصل ا

يره على تأثالعربية، تناولت فيه الباحثة نظره على المنهج بمفهومه التقليدي الكالسيكي و 

لية شمل العمتعليمية اللغة العربية، قبل الولوج في المنهج بمفهومه الحديث المعاصر و الذي ي

ئل، التعليمية بأبعادها المختلفة: )األهداف، المحتوى، طرق التدريس، األنشطة، الوسا

 التقويم(.

يمية تعل و أما الفصل الثاني و الموسوم ب: "الدراسات اللسانية الحديثة و أثرها في

هور ظألثر في ا، فنتناول بالدراسة أبرز و أهم عامل كان له "اللغة العربية بالمقاربة بالكفاءة

اصل على المقاربة بالكفاءات عامة، و في تعليمية اللغة العربية خاصة أال وهو التطور الح

 مستوى علم اللغة.

هارات في تعليمية المفاعلية الدراسات اللسانية الحديثة "كما احتوى الفصل الثالث: 

، لتربوية(ا، )قراءة تحليلية نقدية في مناهج الجيل الثاني من )اإلصالحات "اللغوية األربعة

 ن مداخلم) كمدخل  االذي اشتمل تعليمية المهارات اللغويــــــــــــــــــــــــة اتصالي

يفية كنميتها، تطرق  لية: )االتجاهات الحديثة في تعليمية اللغات(، باعتماد النقاط الرئيسة التا

 االستخدام السليم لها، تدريب المتعلم على فنونها و آلياتها(.

لبيداغوجية الناجعة في ضوء الطرائق ا"مقاربة  واتبعناه بالفصل الرابع وهو بعنوان:

"، فتناول بالدراسة أهم الطرائق التعليمية الناجعة في إطار المقاربة الدرس اللساني الحديث

بالكفاءات )طريقة حل المشكالت، طريقة المشروع(، و التركيز في ذلك على تطبيقها 



 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم

 
 

 
 و

و التي تكفل له جعل       فيها المتعلم مكتسابته، يستثمربطريقة تواصلية )بخلق مواقف حية 

 .(اللغة العربية وكتابةمشفاهة لغة التواصل لديه 

خالل  وفي األخير ختمنا البحث بخاتمة عامة يبن فيها النتائج التي توصلنا إليها من

ية راءتنا التحليلوكذا ق  موضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع البحث و الدراسة الميدانية

 حات. النقدية للوثائق التربوية الرسمية لمناهج الجيل الثاني من اإلصال

و  المراجع األساسيةوو قد اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على جملة من المصادر 

 التي ساعدتها في اإللمام بجوانب الموضوع و التي من بينها:

  ن.تعلم اللغة و تعليمها لدوجالس براوأسس 

 .)علم اللغة التطبيقي و تعليم اللغة العربية )عبده الراجحي 

 لتطبيقية هل تعليمية اللغات ) أحمد حساني(.دراسات في اللسانيات ا 

 و آخرون(. جديد )ملحمة إبراهيم الشافعي المنهج المدرسي من منظور 

 ان المرشد المعاصر إلى أحدث طرق التدريس وفق معايير المناهج الدولية )نعم

 عبد السميع متولي(.

 ليانيالدكتور "محمد موختاما أتقدم بالشكر الجزيل و االمتنان إلى أستاذي المشرف  

و ما  عزيمتي، بإلحاحه المستمر على إكمال هذا البحث،ى ذي طالما جدد من إرادتي وقول"ا

 بذله من جهد في تقويم و تصحيح هذا العمل.

  



 
 

  

 

 

 

 

 

قـــــــــــــــــراءة في 

 المفاهيـــــــــــــــــــــــــم

 :المرتبطة بموضوع البحث

 اللسانم ــــــــــــــــــــــــــــــعلم اللغة و عل 

 سانيات التطبيقية وتعليمية اللغاتلال 
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 .المرتبطة بموضوع البحث قـــــــــــــراءة في المفاهيم : مدخل

في تشكيل  اأساسي اتعد اللغة أهم مكون من مكونات هوية الفرد و األمة، وعنصر

ساس في خلق التفكير لدى الفرد، ، وهي بما تحويه من قيم ومبادئ وحكمة و فلسفة أهتشخصي

ه، فاللغة ضرورية للتعبير عن األفكار، و الرموز سواءا كانت آهي التي  تصوغ تفكيره ورو

غير أن الدراسات "رياضية، فهي بذلك منهج للتفكير، و نظام لالتصال و التعبير،  أولغوية، 

انية أعمق من مجرد القول و ترى أن اللغة اإلنس ءاألخيرة في علم اللغة العصبي تخطى

فإن نظم التواصل عند الحيوان إما إن تعبر عن ، و إن كان االتصال إحدى وظائفها االتصال،

حالة المرسل في تلك اللحظــــــــــــــــــة، أو تحاول التأثير في سلوك المستقبل، أما اللغة 

ال نهاية له من  عند حدود التعبير و التأثير، بل تعبر أيضا عن كم اإلنسانية، فال تقف

 ، فهي وسيلة لنقل العلم، و حفظ منجزات العلماء و نقلها عبر الزمان و المكان.1المعلومات"

كما نجد لها عدة تعريفات، ومنها هذا التعريف: هي الملكة اإلنسانية التي تتجلى في 

تسمح له  القدرات الفطرية التي يمتلكها اإلنسان دون سواه من الكائنات الحية األخرى و التي

 .2باإلنجاز الفعلي للكالم بوساطة نسق من العالمات

ه( بأنها:"أصوات يعبر بها كل قوم عن  392وعلى حد قول ابن جني )ت: 

 . 3أغراضهم"

 ي:و يعد تعريف ابن جني تعريفا جامعا مانعا، حيث يتضمن العناصر األساس للغة وه

 نظاما من األصوات المنطوقة. .1

 اإلنسان.يستخدمها مجتمع من بني  .2

 تستخدم للتفاهم و التعبير عن المشاعر و األفكار. .3

و باعتبار اللغة عامة و اللغة العربية خاصة )موضوع بحثنا( وعاء الحضارة و حافظة 

جتماعي لإلنسان العربي في شتى عصوره، و أساس من أسس و االالتراث الفكري و األدبي 

                                                             
الكيالني، من الموقع اإللكتروني: لسانيات االعتزاز بالعربية أساسا في تشكيل شخصية الفرد، إيمان محمد خضر   1

 2016-8-5، بتاريخ:( pdfـ 3ـ 5ـ 30التطبيقية وتعليمية اللغة العربية )
 .06، ص2009، 2دراسات في اللسانيات التطبيقية ــ أحمد حساني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط  2
 33ه، ص1421، دار الكتاب، بيروت، 1نداوي، طالخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، تح: عبدالحميد ه  3



 المرتبطة بموضوع البحث قـــــــــــــراءة في المفاهيم مدخـــــــــــــــــــــــــــــــل

 
 

 
10 

ـــــــــــــــــة، و تلك اللغة العربية، أفضل كتاب التوصيل الناجع لمحتويات العلوم اإلنسانيــــــ

 أنزل، و لسان أفضل نبي أرسل.

ها  أعزها هللا، نشرها في كل زمان و مكان، و يكفينا فخرا أن هللا سبحانه تعالى خص 

ي َو َهذَا لَِّساٌن َعَربِّيٌ  ُمبِّيٌن" بالبيان إذ قال عز وجل ـــ: "لَِّساُن الذَّي يَْلَحدُوَن إِّلَْيهِّ أَْعَجمِّ
1 

يَن  رِّ َن الُمْنذِّ ين، َعلَى قَْلبَِّك لِّتَُكوَن مِّ وُح األَمِّ يَن، نََزَل بِّهِّ الرُّ يٌل َرُب العَالَمِّ قال أيضا:"إِّن هُ تَْنزِّ

بِّلَِّساٌن َعَربِّيٍ ُمبِّين"
2  

نشأت  ووتأسيسا على ما تقدم و نظرا ألهمية اللغة العربية، نالت الحظوة لدى الباحثين، 

نذ أقدم السفة، مـــــــــــــــــــــــات، و اهتم بمالحظتها كبار العلماء و الفحولها الدراسـ

 مها خاصةالعصور قصد تيسير تعليمها للنشء. ذلك أن فقه اللغة عامة و اللغة العربية و علو

 مشروطة بإتقان الدرس األلسني وفروعه.

، وذلك ميدان دراستها تعليمهاو لتعليمية، حيث اتخذت تعلم اللغة وهذا ما اهتمت به ا

ان باعتبارها الميدان المتوخى لتطبيق الحصيلة المعرفية و علومها خاصة مشروطة بإتق

 الدرس األلسني وفروعه.

و ذلك  وهذا ما اهتمت به التعليمية، حيث اتخذت تعلم اللغة وتعليمها ميدان دراستها،

 ة اللسانية.باعتبارها الميدان المتوخى لتطبيق الحصيلة المعرفية للنظري

 

 

 

 أوال : مفهوم التعليمية:  

المشتقة يدورها من الكلمة اليونانية  didactique)في اللغة الفرنسية )يقابلها 

(Didactikos)" وهي تدل على" تعلم تكوين ،(enseignement)   كما أن مصطلح

                                                             
 .103النحل/   1
 195-192سورة الشعراء / اآلية   2
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((didactique  بدوره يقابله في اللغة العربية عدة ألفاظ منها: )تعليمية اللغات، اللسانيات

ــــــــــــــــــــــم، و التعليمية، والديداكتيك، تعليمات، تعليمية، علم التدريس، علم التعليـــــــ

 . 1يسية(التدر

من عل م أي  فالتعليمية في اللغة العربية مصدر صناعي لكلمة تعليم وهذه األخيرة مشتقة

 .2وضع عالمة أو سمة من السمات للداللة على الشيء دون إحضاره

أما في االصطالح:"علم يدرس طرق تعليم اللغات وتقنياته، و أشكال تنظيم مواقف 

التعلم التي يخضع لها المتعلم، ومراعاة انعكاسها على الفرد المجتمع من حيث تنمية القدرات 

 .3وجيه الروابط االجتماعية"العقلية و تعزيز الوجدان و ت

غة بوية بالوبهذا فإن التعليمية أو "الديداكتيك" تعد  من المشاريع التي تكتسي أهمية تر

مثمرة  في توصيل المعلومات من المدرس إلى الطالب، كما أن لها تجاوبات إيجابية و نتائج

 ـــة، و اللغويـــــــــــــــــــكتساب المعرفي بعامــــــــــــــــــــفي الحقلين: التعليمي و اال

 بخاصة.

إن الخطاب التعليمي يتشكل أساسا من خالل الوسيلة االجرائية و المنهجية المثلى، و 

التي تتمثل في التكامل المنهجي بين علمي النفس و اللسانيات انطالقا من استثمار النتائج 

المنهجية العلمية التواصلية  العلمية و الممارسة النظرية في هذين الحقلين بهدف تطوير

 4البيداغوجية"

ي هوهي بذلك تكون قد اكتسبت المبررات العلمية، و أصبحت لها الشرعية ال من حيث 

 فن من الفنون

                                                             
م، ص 2013ينظر: مدخل في اللسانيات التعليمية: يوسف مقران، )د، ط(، مؤسسة كنوز الحكمة، األبيار، الجزائر،   1

15- 16  
عية، و االجتما بوهادي، دراسات في العلوم اإلنسانية تحليل الفعل الديداكتيكي ] مقاربة لسانية بيداغوجية[، عابد -

 .  367، ص2012، عمان األردن، 02، ع39الجامعة األردنية، مج 
 .368المرجع نفسه ص   2
 .03، ص2000ينظر: تحليل العملية التعليمية، محمد الدريج، قصر الكتاب، البليدة، الجزائر،   3
استراتيجيات التعلم و الستذكار لدى الطلبة الجامعيين، نجيب الفونس حزام و صالحة عبدهللا عيان، دراسات في العلوم   4

 .363، ص1994، عمان، األردن، 05، ع 21اإلنسانية، الجامعة األردنية، مج 
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_كما كان سائدا أو شائعا عبر حقب زمنية مختلفة ــــــ بل من حيث أنها علم قائم بذاته 

 .1إجراءاته التطبيقية له مرجعينة المعرفية، ومفاهيمه و اصطالحاته و 

ولما كانت اللسانيات هي المجال األهم يتناول موضوع اللغة و األدنى إلى المجال 

المعني بتعليمها و بنظريات هذا األخير  ومناهجه و فنياته وطرائقه أضحى من المناسب جدا 

فنحصل  و فنياته وطرائقه أضحى من المناسب جدا أن تقرضه اللسانيات حتى التسمية ــــــــ

، هذا المصطلح اللسانيات ـــ الذي ظهر نتيجة 2*بذلك على مصطلح )...( لسانيات تعليمية

التطور العلمي و المعرفي الواسع الذي حظي به الدرس اللغوي منذ أقدم العصور، حين كان 

و الذي يشمل الدراسات النحوية  (grammaire traditionnelle)يعرف بالنحو التقليدي  

لتي ظهرت عند الهنــــــــــــــــــود و اإلغريق و الرومان و العرب، " و قد كان هذا القديمة ا

النوع من الدراسة الذي كان قائما على المنطق، وكان خاليا من أية نظرية علمية ال يستهدف 

 . 3معرفة اللغة لذاتها، و إنما  شي د توجهاته على أسس معيارية ضيقة لوضع قواعد فحسب"

أي فقه  (philologie)الدرس اللغوي( بمرحلة ثانية، هي مرحلة الفيلولوجيا ثم مر  )

اللغة ، وهي دراسة تاريخية تطورية مقارنة" تدرس صالت القرابة بين اللغات و النظريات 

 .4و التقنيات المستعملة في المقارنة إليجاد القواسم المشتركة بينها"

فها و ضبط منهجها وفي الطور الثالث ظهرت اللسانيات اآلنية ) الوصفية( و التي عر 

مع ظهور تنظيراته الموسومة بالحديثة و العلمية والموازية *العالم السويسري "دوسوسير"

                                                             
 .130دراسات في اللسانيات التطبيقية ــحقل تعليمية اللغات ــ أحمد حساني، ص  1
 . 16تصرف" مدخل في اللسانيات التعليمية، يوسف مقران، صب  2

 ي اللسانيات التعليمية: مصطلح وضع اللغة العربية ليقابل به المصطلح الغربي المشهور بالتركيب اآلت
(langues  La didactique des لهذا نجد البعض يعمد إلى ترجمة العبارة الفرنسية ترجمة حرفية )

الته و عن: الخطأ اللغوي في المدرسة األساسية الجزائرية: مشك(عليمية  اللغات(، فيستعمل معنى مصطلح ) ت
، 2003حلوله، دراسة نفسية لسانية تربوية، نسيمة ربيعة جعفري،  ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر 

 .)128ص
، 2003ــ  2002سابقا،  محاضرات في اللسانيات التطبيقية، بوقربة علي، معهد األدب، المركز الجامعي بشار  3

 . 02ص
م، 2001، مؤسسة كنوز الحكمة، الجزائر 1دروس ومحاضرات في اللسانيات العامة، نصرالدين بن زروق، ط  4

 .09ص

 ( :فريناندي دي سوسيرFerdinandde saussure( )1913-1857 العالم السويسري الذي رسم حدود ،)
ة/ ي محاضراته الشهيرة، )محاضرات في اللسانيات العامموضوع علم اللغة و خاصة مع أعماله التي ظهرت ف

(Cours de linguistique  إذ شكلت أفكاره فاصال حاسما في تاريخ البحث اللساني الغربي الحديث؛  )
صر و ية، أي النظر إلى اللغة في ذاتها و إلى العنابنحيث حول االهتمام في الدراسة اللغوية إلى وصف ال

 لتي تؤلف النظام اللغوي. العالقات الداخلية ا
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لكل ما هو تقليدي معياري، حيث أعلن عن الدخول السريع للسانيات الوصفية ــــ كمعارض 

علم الحديث المبني على لللسانيات التاريخية ــــــ التي تعتمد في اتجاهها على أسس ال

 Naom)المالحظة و الوصف كمنطقات لتفهم الظواهر وعلى حد قول نعوم تشومسكي "

chomsky)  فإن:" اللسانيات الحديثة قد تنصلت تماما من النظرية اللغوية التقليدية، و

 .1اتجهت نحو بناء نظرية لغوية لها صفة الحداثة واالستقاللية"

رس اللغوي الحديث ما هو إال امتداد وتطور للدرس اللغوي لكن هذا ال يلغي كون الد 

القديم، حيث يقول صغير  نبيل بأن:"النحوي  يعمل جاهدا إلى اكتشاف األساليب و التراكيب 

الظواهر اللغوية   *من أجل تصحيحها و إبداء رأيه فيها، أما اللساني فيحاول ضبط نواميس

لتلقي السطحي و األحادي للمعرفة اعتبار ، حيث إنه لمن ا 2على اختالف مستوياتها"

شحنتين متنافرين )...( فالعلوم تكمل بعضها وال تنسف بعضها والمعيارية  الوصفية

، و بالمقابل هناك من يرى أن اللسانيات الحديثة نظرية تختلف في منطقها تماما 3البعض"

طلح اللسانيات استعمل عن منطق النظرية اللغوية القديمة بمناهجها المتعددة، ذلك أن:" مص

والمنهج السابق   منهج الحديث )دراسة اللغة ذاتها،مع نهاية القرن التاسع عشر للتفريق بين ال

، حيث أن " أصحابها ظلت دراستهم محدودة 4لدراسة اللغة الذي كان يعرف باسم فقه اللغة"

ق ــــــــــــــــــــلمطلو عاجزة على ولوج الظاهرة اللغوية ألن من عيوبها األساسية اهتمامها ا

."فاللسانيات مدينة بعلة  5و الوحيد باللغة المكتوبة، وعزوفها التام عن اللغة المنطوقة"

 .6وجودها للمنهج أكثر مما هي للموضوع"

                                                             
1 !  est délabrement dissociée de la théorie linguistique’La linguistique moderne s «

Elle a tenté de construire une théorie du langage d’une façon entièrement nouvelle et 
indépendante » Naom Chormsky, la linguistique cartésienne, traduit par : Nelca de 

lanoe et dan sperber (Paris : éditions de seuil, 1969), p15 

  :نواميس(Nomos) .و تعني؛ القوانين، العلم ، 
أكتوبر  09اللسانيات الحديثة و النحو العربي: بين المعيارية و الوصفية، صغير نبيل، دار المغرب اإلعالمي، الرباط،   2

  www.lissaniet.net   08ص 09:04، 2010
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3
م  2001مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر،  ،3ط ،أصول ثراثية في اللسانيات الحديثة، كريم زكي حسام الدين 4

 .35ص
 .1985وآخرون، الدار العربية للكتاب، تونس،  دروس في األلسنية العامة، فريدينان دوسوسير، تر: صالح القرمادي 5
 .                                 109م ، ص1986، المطبعة العربية، تونس، 1اللسانيات و أسسها المعرفية، عبدالسالم المسدي، ط   6
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ن قبل وبذلك فالمنهج العلمي مستحدث أما الموضوع وهو اللغة فد سبق البحث فيه م       

 مة و علم حديث قائم بذاته في اآلن نفسه.القدماء فاللسانيات معرفة قدي

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا لمصطلح اللسانيات ــــ أو علم اللغة الحديث ــــــ  

(linguistique)  له عدة أسماء موازية؛ منها:"علم اللغة" "األلسنية"، "اللغويات"، "علم

 .1اللسان" 

  

                                                             
 .144، ص1984ينظر قاموس اللسانيات، عبدالسالم المسدي )د.ط( الدار العربية للكتاب  1
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 ثانيا: علم اللغة و علم اللسان

 علم اللغة: .1

وهي الملكة اإلنسانية التي تتجلى  في تلك القدرات الفطرية التي :  "  (langage)اللغة: 

يمتلكها اإلنسان دون سواه من الكائنات الحية األخرى التي تسمح له باإلنجاز الفعلي للكالم 

 .1بوساطة نسق من العالمات"

ز بين االجتماعي و و قد مي ز دوسوسير بين اللغة و الكالم، و تمييزه بينهما هو تميي

هذه  تهسالمخزون الجمعي الكلي إلنتاج مجتمع ما من اللغة بممارالفردي حيث أن اللغة :" 

 . 2الملكة، فهي حصيلة كالم+ كالم+ كالم"

أما الكالم فهو اإلنجاز الفعلي للغة في الواقع، و يختلف من شخص آلخر تبعا الختالف 

 .3الدراســـــــــــــــــــــــــي و االجتماعي و الثقافي و االقتصاديالبيئة و المستوى 

ل ،  بين كفالعالقة إذن بين اللغة والكالم، هي العالقة بين إنتاج مجتمع و إنتاج الفرد

 واسع ضخم و بين جزء محـــــــــــــــــــــــــــــــــــدود وضيق. 

ابه" عناصر اللسانيات العامة: بقوله:" هو و يعرف "أندري مارتيني" علم اللغة في كت

 .4الدراسة العلمية للغة اإلنسانية"

ة و فالهدف األساسي من هذا العلم هو إقامة الدراسة اللغوية على أسس علمي

 واالنطباعات الشخصية. موضوعية، أي ال مكان للذوق

 علم اللسان: .2

كل فرد متكلم ـــــ مستمع " و هو المخزون التواصلي الذي يمتلكه  :(Langue)اللسان: 

 .1ينتمي إلى مجتمع لغوي متجانس" 

                                                             
 .06أحمد حساني، ص –في اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات  دراسات  1
االعتزاز بالعربية أساسا في تشكيل شخصية الفرد، إيمان محمد خضر الكيالني، من الموقع اإللكتروني: لسانيات   2

 2016-8-5، بتاريخ:( pdfـ 3ـ 5ـ 30التطبيقية وتعليمية اللغة العربية )
 .06سانيات التطبيقية ــ حقل تعليمية اللغات ـــ احمد حساني، ص ينظر الدراسات في الل  3

 .16دروس ومحاضرات في اللسانيات العامة نصرالدين بن زروق ص،  -
م، 2008نورالهدى لوشن، )د ط(، دار الفتح، االسكندرية، مصر،  ،غويلمباحث في علم الغة و مناهج البحث ال  4

 .37ص
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للغة لط بين اكما نب ه دوسوسير المعروف عند الغربيين أنه أبو اللسانيات الحديثة على عدم الخ

قت ذاته و اللسان، رغم كون األولى ليست إال جزءا جوهريا محددا من الثاني و أنها في الو

 كة الثاني.  ليست إال  نتاجا اجتماعيا لمل

" الدراسة العلمية للغة البشرية، من خالل لغة كل قوم من األقوام، و و بهذا فعلم اللسان:       

عندما نقول: "علمية"؛ فإننا نعني بها المالحظة، ووضع الفرضيات و فحصها، و التجريب و 

تميز الدراسة اللغوية ة، و هذه الخصائص هي التي ـــــــــــــــالدقة، و الشمولية و الموضوعي

الحديثة عن الدراسة اللغوية القديمة )...( و اللسان يعني اللغة، فأضفنا الياء و األلف و التاء 

 .2)اللسانيات( فأصبح علما يبحث في اللغة"

اضراته هذا العلم و الذي ــــــ كما أومأنا سالفا ــــ ظهر على يد )دوسوسير( في مح

 و، (Cours de linguistique générale)اللسانيات العامة الشهيرة ـــــ محاضرات في 

 .الذي شكلت أفكاره فاصال حاسما في تاريخ البحث اللساني الغربي الحديث

  

                                                                                                                                                                                              
 .06دراسات في اللسانيات التطبيقية ـــ حقل تعليمية اللغات أحمد حساني، ص  1
بتصرف أسئلة اللغة، أسئلة حصيلة نصف قرن من اللسانيات في الثقافة العربية، حافظ اسماعيلي علوي ووليد أحمد   2

 .109، ص2009لبنان/  /، الدار العربية للعلوم، منشورات االختالف، دار األمان المغرب / الجزائر1العناتي، ط
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 اللسانيات التطبيقية و تعليمية اللغات: ثالثا:

ف إذا كانت اللسانيات عموما علما نظريا، فإن الغاية من تعلم أي علم هي استكشا

منه  باإلفادة الحقائق األساسية فيه، ليتحول بعد تأصيله إلى مرحلة التطبيق العمليةالثوابت و 

صة العلوم يق هو خالرد و المجتمع، فالتطبـــــــــــــــــــــــالواقع الحياتي بنا ينعكس على الف

 النظرية.

فلعلم اللغة الحديث فضاء تطبيقي توظف فيه معطياته النظرية وهو ميدان 

 La linguistique)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات التطبيقيـــــــــــــــــــــــــة اللسانيـ

appliqué)  هذا المصطلح " الجامع  الذي يدل على تطبيقات متنوعة لعلوم اللغة في ميادين

ا ــــ عملية، و يستغل العلوم اللغوية في حل مشكالت عملية ذات صلة باللغة من أهم ميادينه

و اكتسابها سواء كانت اللغة األم أو لغة أجنبية و لذلك فإن بعض العلماء ال يستخدمون هذا 

المصطلح إال  في اإلشارة إلى الجانب التعليمي فقط، و من فروع علم اللغة التطبيقي األخرى، 

ة فن صناعة المعاجم و الترجمة وأمراض الكالم و عالجها، و تتسع دائرته فيضم علم اللغ

 .1االجتماعي، علم اللغة النفسي، علم اللغة البيولوجي، والطب

عالج تو معنى ذلك أن علم اللغة التطبيقي هو علم وسيط يمثل جسرا يربط العلوم التي 

يد ه في تحدالنشاط اللغوي اإلنســـــــــــــاني، و هو علم ذو أنظمة متعددة، تستثمر نتائج

ية ات العلممناسبة لها، كما أنه ميدان تستثمر فيه المعطيالمشكالت اللغوية، ووضع الحلول ال

ية قل تعليمللنظرية اللسانية، و استخدامها استخداما واعيا في حقول معرفية مختلفة، أهمها ح

 اللغة.

و بذلك فإن العلم يستند في الحقيقة إلى األسس العلمية النظرية لعلوم اللغة و النفس و 

لوم التي كانت ثمرة االحتكاك فنشأ عن هذا األخير علم اللغة االجتماع و التربية، هذه الع

ثم بدأ  )Sociolinguistique(*، علم اللغة االجتماعي * )Psycholinguistique(النفسي 

                                                             
ينظرــ. االعتزاز بالعربية أساسا في تشكيل شخصية الفرد، إيمان محمد خضر الكيالني، من الموقع اإللكتروني:   1

 2016-8-5، بتاريخ:( pdfـ 3ـ 5ـ 30لسانيات التطبيقية وتعليمية اللغة العربية )
 .41حمد حساني، صأ –حقل تعليمية اللغات  –دراسات في اللسانيات التطبيقية  -
 علم اللغة النفسي: نشأ نتيجة االحتكاك بين علم اللغة و علم النفس. * 
 علم اللغة االجتماعي: نشأ نتيجة االحتكاك بين علم اللغة و علم االجتماع. * 
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التعاون بين علماء اللغة و الباحثين في التربية فنشأت اللسانيات التربوية و الباحثين في 

بهدف تطوير أدق  (Linguistique- pédagogique)التربية فنشأت اللسانيات التربوية 

المناهج و أنجعها لنعليم اللغة، حيث أضحى اللسانيون يهتمون بالمسائل البيداغوجية أكثر من 

اهتمامهم التنظيري حيث شرعوا يتناولونها بالدراسة وصفا و تحليال على أن يكون التقاطع 

البحث البيداغوجي واضحا ال محالة، بخصوصيته المعرفية المتميزة بين البحث اللساني و 

هذا التقاطع الذي سرعان ما ظل يتقاسمه كل من علم النفس اللغوي وعلم النفس التربوي 

)Psychopédagogique(1 , 

نستنتج مما سبق أن العلم في حد ذاته ال يمكن أن ترتقي نظرياته و مناهجه و تكثر 

طبيق، و على العكس؛ إن اإلنجازات ال يمكن أن اكتشافاته إال  إذا اختبرت نتائجه في ميدان الت

تتم إال  إذا اعتمدت على مجموعة من المبادئ العلمية فتستوحى مادتها و عاداتها و محتواها 

 مما يثبته العلم على ممر األجيال.   

                                                             
ليمية ينظر: اللغة و التواصل، صديقي غالم، مجلة التعليمية، مجلة علمية محكمة يصدرها مخبر تجديد البحث في تع  1

كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية، جامعة الجياللي ليابس ــــ سيدي  02اللغة العربية في المنظومة التربوية الجزائرية، ع 
 .    143م ص  2011بلعباس ــــ الجزائر، ديسمبر 



 
 

 

 

      

  

 

        

بمفهومه  التربوي هجالمن

 ةو أثره في تعليمي الحديث

 اللغة العربية

 المبحث األول: المنهج التربوي )مفهومه وأسس بناءه( 

 وي الحديثــــــــــــــــالمبحث الثاني:عناصر المنهج الترب 
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 عربية اللغة ال ةو أثره في تعليمي بمفهومه الحديث المنهج التربويالفصل األول: 

 تمهيد :

، ة الكبرىال أحد ينكر أن مسألة استعمال اللغة العربية لغة التواصل والعلم تعد المشكل

 لتي كسرتفالمشكلة اللغوية ال تزال قائمة خاصة في المجاالت الحيوية وأمام زحف العولمة ا

ية غة العربالحدود والقيود حاملة معها خطر التغريب وغسل العقول. لذا فالعمل على تعليم الل

حلة من ي الشمول والتكامل، التخطيط والتنفيذ كما يقتضي العناية واالهتمام بأهم مريقتض

وذلك  مراحل التعليم والتي تعد القاعدة واألساس وهي مرحلة )التعليم ما قبل الجامعي(،

ومة رهين بالرؤية في مناهجها ومدى فاعليتها ألنه )المنهج( عنصر مهم من عناصر المنظ

لمجتمع اصالح  كما أن مة التعليم سوى معلم، ومتعلم بينهما منهج دراسيالتعليمية فما منظو

جتمع وتطوره مرتبط بمدى جودة مناهجه التي نشأ وتربى عليهما أفراده كما أن تقهقر الم

وتأخره مرتبط بضعف مناهجه التي تشكلت شخصية أفراده في إطارها، لذلك وجب إعادة 

تها ظيمها واستراتيجيات تطبيقها وكذا حل مشكالالنظر في تحديد محتوياتها وأساليب تن

ب ا المصاعالتربوية في ظل النتائج العلمية للدراسات اللسانية الحديثة والمتجددة وخاصة أم

ي والتحديات التي تواجه وتعرقل سير هذه العملية التعليمية داخل غرفة الصف الدراس

 وخارجه.

م شتمل على عدة مباحث، تناولت فيهوهذا ما سنأتي بتفصيله في هذا الفصل والذي ا

ج في بل الولوقالباحثة: نظرة على المناهج التقليدية الكالسيكية في تعليمية اللغة العربية ــ 

ليمية ثة في تعالمناهج الحديثة المعاصرة ــ، وكذا: المقاربة المعتمدة في إعداد المناهج الحدي

 اللغة العربية:

 ( بناءه أسسمفهومه  و)  التربويالمنهج  المبحث األول:

 أوال: المنهج التربوي التقليدي  و المنهج التربوي الحديث

إذ نحن نتعرض في هذا المبحث إلى المناهج المستعملة في تدريس اللغة العربية 

المنهج ب)الكالسيكية والمعاصرة( والوقوف على إيجابياتها وسلبياتها فإننا بصدد التعريف 

بمفهومه اللغوي من جهة وبمفهومه االصطالحي من جهة أخرى هذا األخير الذي له 

 ات والكتب التربوية تناولت مفهوم المنهج تعريفات مختلفة، حيث أن الدراس
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الدراسي من وجهة نظر تقليدية وظل هذا المفهوم فترة من الزمن ونتيجة للدراسات 

ى قليدي إلوالتطورات العلمية والتغير الثقافي للمجتمع، تغير مفهوم المنهج من المفهوم الت

 المفهوم الحديث:

 مفهوم المنهج التربوي )لغة واصطالحا( : -1

 معنى اللغوي :ال -أ

جاء في لسان العرب )مادة نهج( : "نََهَج : طريق نْهٌج : بين واضح، ومنهج الطريق : 

، وفي 1: كالمنهج، نهجت الطريق : أي أبنته وأوضحته وسلكته....." المنهجوضحه، و

في اآلية الكريمة تعني  منهجفكلمة  2ا"منهجالتنزيل قال تعالى : "لكل جعلنا منكم شرعة و

 الطريق الواضح.

لتي اوبهذا فالمنهج كلمة مرادفة للطريق والسبيل الواضح أو المسلك والوسيلة المحددة 

 توصل إلى هدف أو غاية محددة. 

 اصطالحا : -ب

ات أما اصطالحا فبوجه عام ال يوجد تعريف متفق عليه للمنهج الدراسي بل له تعريف

 يفها إلىته في الدراسات والكتب التربوية إال أنه من السهل تصنمختلفة، ورغم تعدد تعريفا

 مجموعتين : 

 وقد بني على أساسها المنهج التقليدي. المفهوم التقليدي : .1

 وقد بني على أساسها المنهج الحديث. المفهوم الحديث : .2

 المفهوم التقليدي للمنهج التربوي : -2

ويتحدد المفهوم التقليدي للمنهج الدراسي في أنه : مجموعة المواد أو المقررات الدراسية التي 

 3يدرسها الطالب في حجرة الدراسة ويدرسها له المدرس". 

"كان المنهج يعرف أنه مجموع المعلومات والحقائق والمفاهيم واألفكار التي يدرسها 

ول أو سنوات الدراسة ومراحلها مدونة في المعلم في صورة مواد دراسية موزعة على فص

 4شكل كتب مدرسية محددة معرفة". 

                                                             
 .383، مادة نهج، ص 3لسان العرب، ابن منظور، دار صادر بيروت، )د.ط(، مج :  1
 .48المائدة آية  2
المنهج المدرسي من منظور جديد ، ملحمة إبراهيم الشافعي وآخرون، ، مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربية  3

 .30هـ ص 1417السعودية، 
المرشد المعاصر إلى أحدث طرائق التدريس وفق معايير المناهج الدولية،  نعمان عبد السميع متولي : ، دار العلوم  4

 .25، ص 2012ميدان المحطة،  -زيع، دسوق شارع الشركاتواإليمان للنشر والتو
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كما أن المنهج بمفهومه القديم كان يقتصر على المعرفة النظرية فقط، ودور المعلم فيه 

هو نقل هذه المعرفة إلى المتعلم، وما على المتعلم إال حفظ ما اشتمل عليه الكتاب المدرسي 

 1ف استرجاع معلوماته في االمتحانات النهائية. من معرفة ومعلومات، بهد

رات قديما كان مرتبط بمجموع المقر المنهجانطالقا من المفاهيم السابقة يتبين أن 

 ي صفوفهمالدراسية أو المواد التعليمية أو الحقائق والمعلومات التي يتلقاها المتعلمون ف

ير م، وبتعبتبار الستعداداتهم وميولهالدراسية، ثم يطلب منهم حفظها واستذكارها دون أدنى اع

الوحيد  آخر كانت المادة الدراسية هي الغاية والوسيلة. كما كانت الكتب المدرسية المصدر

 الذي يتلقى منه الطالب علومه.

ليمية اهج التعوأمام هذا المفهوم الضيق المحدود االهتمام فقد وجهت لهذا المعنى التقليدي للمن

 ل علماء التربية المعاصرين، أهمها :جملة من المآخذ من قب

"تركيز المادة الدراسية اهتمامها على الناحية العقلية مع إغفالها نواحي النمو األخرى من  .1

التي يراد  جسمية واجتماعية..... الخ وهذا يتعارض مع التصور السليم لشخصية التلميذ

 .2 لها النماء والتكامل"

ين، واعتبارهم متساوين في القدرات واالستعدادات، "إهمال الفروق الفردية بيت المتعلم .2

 .3مما يتسبب في فشل بعضهم لعدم تماشي التعليم مع قدراتهم وميولهم"

يها فاالعتماد على طرائق تدريس تركز على التلقين والحفظ والتسميع، فموقف المتعلم  .3

ها سلبي، وأصبح دوره منحصرا في حفظ المعلومات التي تتضمنها الكتب أو يشرح

لق روح الخ المعلم، وقد أدى هذا إلى إعاقة تنمية قدرة الطالب على التفكير، وبالتالي قتل

 واالبتكار واإلبداع لديهم.

قصر التعلم على الكتاب المدرسي وإهمال المصادر األخرى للتعلم، فال يمتد نظر المعلم  .4

كتسب المتعلم إلى عرض مواقف تعليمية من البيئة أو مشكالت الحياة اليومية، وال ي

 4مهارات التعلم الذاتي ويهمل بالتالي النقد وإبداء الرأي وتنمية المواهب واالستعدادات. 

                                                             
منهج العلوم الفلسطيني الجديد" جامعة النجاح الوطنية ، صفاء محمد محمود بخيتان، تقييم " ، كلية الدراسات العليا،  1

 .03، ص 4/12/2006فلسطين  –نابلس 
 .13-12هـ، ص 1421كة العربية السعودية، الممل -أساسيات المناهج، دار النشر الرياض ، محمد أشرف المكاوي  2
 .07المناهج التعليمية والتقويم التربوي، ناجي تمار وعبد الرحمن بن بريكة ص   3
 .07ناجي تمار وعبد الرحمن بن بريكة، ، ص  -ينظر المناهج التعليمية والتقويم التربوي  4

دار  لمي أحمد الوكيل ومحمود حسين بشير،االتجاهات الحديثة في تخطيط وتطوير مناهج المرحلة األولى ، ح -
 .20هـ، ص 1425الفكر الغربي، القاهرة، 

هـ، 1425المناهج )األسس المكونات التنظيمات التطوير، دار الفكر، فتحي يونس وآخرون، عمان ، األردن،  -
 .16ص 
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"إهمال الجانب التطبيقي والعملي من قبل المدرسين حيث أن المعلم همه إكمال المقرر  .5

 1الدراسي في فترة زمنية محدودة". 

العقلي  التقليدي : هدفه االهتمام بالجانبوبهذا يتبين أن المنهج بمفهومه القديم أم 

ن ربطها وبالذات عملية الحفظ والتذكر فقط، أي تشجيع الطالب على حفظ المادة الدراسية دو

عدم ميولهم ووبالواقع الذي يعيشون فيه، كما يتبين إهماله )المنهج القديم( حاجيات المتعلمين 

الطالع اتي ومن ذلك )تنمية حب البحث وامراعاة الفروق الفردية بينهم، إهمال التعلم الذ

الكتاب  = المنهجيقوم على أن :  منهجواستقاللية التفكير....(، أي أن النموذج التقليدي لل

 المدرسي.

الضيق )التقليدي( فهما وتطبيقا، وبعد تغير الثقافات والقيم  المنهج"بعد أن ظهر قصور 

واالتجاهات والمفاهيم وأحوال المجتمع وأساليب الحياة فيه بسبب التطور العلمي 

والتكنولوجي، عجز هذا المفهوم عن مجاراة هذه التطورات كما أن البحوث العلمية والواقعية 

عليم وطبيعة المتعلم فيها )سيكولوجيته، ميوله، غيرت المفاهيم السائدة عن طبيعة عملية الت

قدراته واستعداداته،.....( كل هذه النقاط كان لها الدور الرائد والفعال في بعث مفهوم آخر 

 2للمنهج يلبي حاجات المتعلمين ومتطلبات نمو المجتمعات. 

 المفهوم الحديث للمنهج التربوي : -3

 ها :يلي أهم التقدمي ....( له تعريفات جديدة وفيمابمفهومه الحديث )المفهوم الواسع و المنهج

"أنه كافة النشاطات التربوية الصفية والالصفية التي يمر بها الطالب بغية اكتساب  -

هو كل ما نريد أن  المنهجالخبرات التعليمية التربوية، التي تحقق األهداف المرغوبة، ف

التي تعكس شخصية الطالب  نغذيه للطالب، ونشكل شخصيته في إطاره، بل هو المرآة

وليس كل  المنهجعقليا، وجسميا وانفعاليا، واجتماعيا، والكتاب المدرسي أحد عناصر 

 3". المنهج

مجموع الخبرات الموجهة وفق منظومة من المكونات والعناصر بقصد تحقيق النمو  -

فية، الشامل والمتكامل لشخصية المتعلم، أي النمو في جميع الجوانب "العقلية، الثقا

                                                             
جدة، المملكة العربية السعودية،  –المناهج وطرق التدريس التعليمية الحديثة، دار الفنون،  عبد اللطيف فالح بن حسين، 1

 .06هـ، ص 1419
المناهج التربوية )نظرياتها، مفهومها، أسسها، عناصرها، تخطيطها، تقويمها(، بتصرف : محمد حسن حمادات، دار  2

 .38، ص 2009الحامد للنشر والتوزيع عمان، األردن، 
 .04تان، ، ص تقييم "منهج العلوم الفلسطيني الجديد"، صفاء محمد محمود بخي 3
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االجتماعية، الجسمية، والفنية" نموا يؤدي إلى تعديل سلوكهم ويعمل على تحقيق األهداف 

 1التربوية المنشودة. 

و أمما سبق يتضح لنا أن المنهج بصورته الحديثة أكثر داللة منه بصورته القديمة 

تم ث أنه يهحيالحديث( بهذا المعنى يتميز بالشمول والسعة والتكامل،  المنهجالتقليدية، فهو )

 ويشمل عناصر عديدة غير المقررات والكتب المدرسية :

 .)....الخبرات : )المعلومات، المهارات، القيم 

 جوانب شخصية المتعلم : )الجسمية، العاطفية، الوجدانية، االجتماعية إضافة إلى 

 الجوانب العقلية(.

  وطرق  والبحث واالكتشافالتشجيع على التعلم الذاتي : من خالل امتالك مهارات التعلم

 ة.المختلف اكتساب المعرفة ومدى استخدام هذه األخيرة واإلفادة منها في المواقف الحياتية

  صر دوره بمفهومه الحديث قائم على نشاط المتعلم وليس سلبيته كما ال يقت المنهجكما أن

 المعاصر( داخل أسوار المدرسة ولكنه يتعداها إلى خارجها. المنهج)

 دناه :الحديث في مجاالت وذلك من خالل الجدول أ المنهجالتقليدي و المنهجقارنة ويمكن م

 

 

 

 2: الحديث  المنهجالتقليدي و المنهجمقارنة بين  -4

 الحديث المنهج التقليدي المنهج المجال

(1) 

 طبيعة

 المنهج

المقرر الدراسي مرادف  -

 .منهجلل

 يركز على الكم دون الكيف. -

 ثابت ال يقبل التعديل. -

 .المنهجالمقرر الدراسي جزء من  -

 

 يركز على الكيف. -

 مرن قابل للتعديل. -

                                                             
، 1علم منهج التربية )األسس، العناصر، التطبيقات(، دار الكلمة للنشر والتوزيع،  فؤاد محمد موسى، ، مصر، ط 1

 .23، ص 2008
 ينظر : 2

 المناهج التعليمية والتقويم التربوي، ناجي تمار وعبد الرحمان بن بريكة، -

https://www.dzexams.com/902206   11، ص. 
-43 المناهج التربوية )نظرياتها، مفهومها، أسسها، عناصرها، تخطيطها، تقويمها(، محمد حسن حمادات،  ص -

44. 



المنهج التربوي و أثره في     الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل األول

 اللغة العربية  ةتعليمي

 
25 

يركز على الجانب المعرفي  -

 في إطار ضيق.

 

 .منهجيكيف المتعلم لل -

يهتم بطريقة تفكير الطالب و المهارات  -

التي تواكب تطوره )جميع أبعاد نمو 

 الطالب(، 

 للمتعلم. المنهجيكيف  -

(2) 

 تخطيط

 المنهج

في  يعده المتخصصون -

 المادة الدراسية.

 .المنهجالمعرفة هي محور  -

يشارك في إعداده جميع األطراف  -

 المؤثرة والمتأثرة به.

 .المنهجالمتعلم هو محور  -

(3) 

 المادة

 الدراسية

 غاية في حد ذاتها. -

 

 يبنى المقرر الدراسي  -

 على التنظيم المنطقي للمادة.

 المواد الدراسية منفصلة. -

 مصدرها الكتاب المقرر. -

وسيلة تساعد على نمو الطالب نموا  -

 متكامال.

يبنى المقرر الدراسي في ضوء  -

 خصائص المتعلم.

 المواد الدراسية متكاملة ومترابطة. -

 مصادرها متعددة. -

(4) 

 طريقة

 التدريس

تقوم على التعليم والتلقين  -

 المباشر.

 ال تهتم بالنشاطات. -

تغفل استخدام الوسيلة  -

 التعليمية.

 تسير على نمط واحد. -

تقوم على توفير الشروط والظروف  -

 المالئمة للتعلم.

 تهتم بالنشاطات بأنواعها. -

 تستخدم وسائل تعليمية متعددة. -

 لها أنماط متعددة. -

(5) 

 المتعلم
 سلبي غير مشارك. -

 يحكم عليه بمدى نجاحه  -

 في امتحانات المواد الدراسية.

 إيجابي مشارك. -

يحكم عليه بمدى تقدمه نحو األهداف  -

 المنشودة.

(6) 

 المعلم
دور المعلم ثابت قائم على  -

 التلقين.

عالقته تسلطية مع  -

 المتعلمين.

دور المعلم مرن قائم على التخطيط  -

 والتوجيه والقيادة.

عالقته تقوم على االنفتاح والثقة    -

 واالحترام.

 يهتم ويراعي الفروق الفردية بينهم. -
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ال يهتم بمراعاة الفروق  -

 الفردية بين المتعلمين.

يشجع على تنافس المتعلمين  -

 في حفظ المادة.

 

يشجع المتعلمين في اختيار األنشطة  -

 وطرق ممارستها.

(7) 

 الحياة

 المدرسية

الحياة المدرسية من األنشطة  -

 الهادفة.

ال ترتبط الحياة المدرسية  -

 بواقع حياة المجتمع.

تهيئ الحياة المدرسية للمتعلم الجو  -

 المناسب لعملية التعلم.

تقوم على العالقات اإلنسانية بمفهومها  -

 الواقعي.

(8) 

 البيئة

 االجتماعية

 للمتعلمين

مع المتعلم  المنهجيتعامل  -

كفرد منغلق ال عالقة له 

 باإلطار االجتماعي.

ال يوجه المدرسة لتخدم  -

 البيئة االجتماعية.

يقيم حواجز واألسوار بين  -

 المدرسة والبيئة المحلية.

كفرد اجتماعي يتعامل مع المتعلم  -

 متفاعل.

 

يوجه المدرسة لخدمة البيئة  -

 االجتماعية.

 ال يوجد بين المدرسة والمجتمع أسوار. -

 :التربوي المعاصر المنهجأسس بناء ثانيا: 

ه، هذه ئها عند تخطيطه وبناالمنهج التربوي بناء له مؤثرات وعوامل أساسية يتأثر ب

المؤثرات والعوامل تعد بمثابة دعائم وأسس وركائز ينبغي مراعاتها واالعتماد عليها قبل 

الشروع في هذا البناء)المنهج(، أي أنه قبل البدء في التخطيط للمنهج البد أن تستند هذه 

العملية على فكر تربوي أو نظرية تربوية تشمل طبيعة المتعلم وفلسفة المجتمع الذي يعيش 

ه هذا المتعلم، إلى جانب طبيعة المعرفة المقدمة له، ويطلق على مجموع هذه القوى في

" أو "أسس المنهج"، "أسس بناء المنهجوالعوامل : "األسس العامة للمنهج التربوي"، أو 

فهذه األسس هي مصادر رئيسة ومذياع لألفكار التربوية المقررة بشأن المنهج، ولهذا فهي 

اصر المنهج : تؤثر في كل عنصر من عناصره وأي تغير في هذه األسس لها عالقة وثيقة بعن

ينعكس بشكل مباشر على مكونات المنهج : ومثل ذلك )البد أن يراعي عند وضع المحتوى 

الواقع االجتماعي والثقافي للمجتمع...(، وبهذا فإن هذه األسس يتوقف عليها نجاح أو فشل 

رح السؤال التالي : ما األسس التربوية التي ينبغي أن المنهج التعليمي : وهذا ما يجعلنا نط

 يقوم عليها بناء المنهج المعاصر ؟
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 :التربوي فهوم أسس المنهجم -1

العوامل األساسية المؤثرة في مراحله المختلفة )التخطيط، التنفيذ،  المنهج"يقصد بأسس بناء 

 1ومحدداته"  المنهجالتقويم( ويشار لهذه األسس أحيانا بأنها مصادر 

كما تعرف على أنها "األطر والمبادئ والقواعد التي ينبغي مراعاتها عند بناء المناهج 

 2الدراسية، وهي أيضا المعايير التي يتم في ضوئها تقويم تلك المناهج". 

خطيط ت"يتفق علماء المناهج التعليمية على أن هناك أربع أسس رئيسة يعتمدون عليها عند 

 وبناءه: المنهج

 

 األساس الفلسفي التربوي..1

 األساس العقلي المعرفي.. 2

 األساس النفسي الوجداني.. 3

 3األساس االجتماعي الثقافي." . 4

 وفيما يلي عرض لهذه األسس :

 :األسس الفلسفية للمنهج التربوي الحديث  -2

"وتعني األطر الفكرية التي تقوم عليها المناهج الدراسية بما يعكس خصوصية المجتمع 

 4والمتمثلة في عقيدته، تراثه، وحقوق أفراده وواجباتهم." 

أي التصورات واالعتقادات والمقومات الفكرية التي يؤمن بها أفراد المجتمع 

ناء بية عدة فلسفات أثرت في ويحرصون على تطبيقها في الحياة. وقد ظهر في ميدان الترب

 المناهج الدراسية في العصر الحديث، من أبرزها :

الفلسفة  /4الفلسفة الطبيعية،  /3الفلسفة الواقعية،  /2الفلسفة المثالية،  /1"

 5الفلسفة اإلسالمية."  /7الفلسفة التقدمية،  /6الفلسفة الوجودية، /5البرجماتية، 

هذه الفلسفات وانعكاساتها الملموسة على المناهج وبما أن المجال ال يسع لذكر كل 

)وذلك نظرا لتعددها وتضاربها(، ولكن سوف تتطرق الباحثة إلى فلسفة واحدة )الرتباطها 

                                                             
 .16المناهج التعليمية والتقويم التربوي، ص  1

 .21محمد السيد علي، ص  2اتجاهات وتطبيقات حديثة في المناهج وطرق التدريس، 
 .16بريكة، ص  بن الرحمن المناهج التعليمية والتقويم التربوي، عبد 3
 .22اتجاهات وتطبيقات حديثة في المناهج وطرق التدريس، محمد السيد علي، ص  4
 .17بريكة، ص  بن المناهج التعليمية والتقويم التربوي، عبد الرحمن 5
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بطبيعة موضوع الدراسة(، وذلك إلبراز أثرها على المناهج التربوية المعاصرة، وهي : 

 )الفلسفة التقدمية(.

 الفلسفة التقدمية )التجديدية( :

"ويرى أنصار هذه الفلسفة أن الوظيفة األساسية للتربية هي االهتمام بميول وحاجات 

المتعلم في ضوء عالقاته بالمواقف المتعددة للحياة التي يعيشها )أهمية المعلم في العملية 

التعليمية(، وكما ينادون بضرورة اهتمام المناهج الدراسية بتنمية قدراته )المتعلم( ومواهبه، 

ى بعض أصحاب هذه الفلسفة أن تدور التربية حول مشكالت المجتمع وتحسين كما ير

مستوى المعيشة فيه، وأن العناصر القيمية من التراث الثقافي االجتماعي يجب أن تساعد 

على تحقيق احتياجات الطفل واحتياجات مجتمعه الذي يعيش فيه ودون ذلك تكون عديمة 

 1الجدوى." 

يجب أن  :منهج التعليمي بالنسبة ألنصار هذا االتجاه الفلسفي وتخلص الباحثة إلى أن ال

 يكون إصالحيا بمعنى )أن يدور حول قضايا ومشكالت المجتمع الذي يعيش فيه المتعلم

 واقتراح الحلول المالئمة لهذه القضايا(.

وبذلك فالمنهج التربوي يجب أن يكون انعكاس صريح لنمط العقائد والتصورات 

م د المتعلشترط فيها أن تكون صحيحة والتي يؤمنها أفراد المجتمع، حتى ال يجالفكرية التي ي

اس نفسه مفصوال عن الواقع الذي يعيش فيه، ومن جهة أخرى يجب أن يبنى المنهج على أس

 من التوازن والشمول بين حاجات الفرد المتعلم وحاجات مجتمعه.

 األسس االجتماعية في بناء المنهج المعاصر : -3

: "وتعني األسس التي تتعلق بحاجات المجتمع وأفراده وتطورها في المجاالت  مفهومها

االقتصادية، والعلمية التقنية وكذلك ثقافة المجتمع، وقيمه الدينية، واألخالقية والوطنية 

 2واإلنسانية". 

 لحياة فيإن المدرسة هي وسيلة المجتمع األولى في نقل التراث الثقافي وإعداد أفراده ل

سرة في دائمة التغير، فالمدرسة هي المؤسسة االجتماعية التي أنشئت لتقوم بدور األظروف 

تق التي تش عملية التربية )...(، وذلك على النحو الذي يرتضيه المجتمع ويحقق أهدافه العامة

يره من أساسا من الفلسفة السائدة فيه، ومن التراث الثقافي الذي يميز هذا المجتمع من غ

 المجتمعات.

                                                             
 .76-75المناهج التربوية )نظرياتها، مفهومها...(،محمد حسن حمادات، ص  1
 .22المناهج وطرق التدريس، محمد السيد علي، ص  اتجاهات وتطبيقات حديثة في 2
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ولما كان المنهج المدرسي هو وسيلة المدرسة إلحداث التغيير المرغوب فيه في سلوك 

التالميذ لتحقيق غايات المجتمع، ولذا فإنه من الواجب أن يعكس هذا المنهج فلسفة المجتمع 

 1وتراثه الثقافي. 

ه إذن فاألسس االجتماعية هي مجموع العوامل ذات العالقة بالمجتمع الذي يعيش في

عناصر  والتي تشكل –مجتمع، بيئة، ثقافة  –علم من ثقافة وبيئة طبيعية، هذه العوامل المت

ط وبناء مهمة ينبغي فيها على واضعي المناهج االعتماد عليها وأخذها في الحسبان عند تخطي

ة ة الوثيقالمناهج التعليمية، وعلى ذلك سنتناول هذا الجانب من خالل توضيح العالقة العضوي

 بين :

 المنهج والمجتمع. -

 المنهج والثقافة. -

 المنهج والبيئة. -

 المنهج والمجتمع : -أ

التربية عملية اجتماعية تسعى إلى إكساب الفرد قيم ومفاهيم وعادات وخصائص 

المجتمع )المجتمع الذي يعيش فيه المتعلم( السيما أن ظروف كل مجتمع وخصوصياته 

. لذا يجب أن يكون االهتمام 2األخرى وعاداته وتقاليده ومشكالته تختلف عن المجتمعات

، كما 3األول للمدرسة هو إعداد المواطنين للمحافظة على القيم األساسية التي يقرها المجتمع

ينبغي أن تواجه المدرسة المشكالت التي تعتري هذا المجتمع، وذلك من خالل األدوار التي 

 تلك األدوار :يمكن أن يسهم بها المنهج في إيجاد الحلول المناسبة ومن 

ر تنمية وعي المتعلمين بالمشكالت المصيرية التي تؤثر في حياتهم وتزويدهم بقد -

 مناسب من الحقائق والمعلومات عنها.

عاني يإلقاء الضوء على المشكالت التي تبذلها الدولة لحل المشكالت المزمنة والتي  -

 منها المجتمع.

 إكساب المتعلمين مهارات التفكير العلمي. -

حث المتعلمين على االهتمام بمشكالت مجتمعهم، وتنمية ميولهم نحو دراستها  -

 4واإلسهام في حلها كل قدر طاقته. 

                                                             
 .32تنظيماتها(، ص  –عناصر  –المناهج )أسسها  1
دراسات تربوية في القرن الحادي والعشرين، هادي مشعان ربيع واسماعيل محمد بشير،مكتبة المجمع العربي، عمان،  2

 .17م، ص 2008د.ط، 
 .46م، ص 2000المصرية، مجدي عزيز إبراهيم، القاهرة، د.ط،  موسوعة المنهج التربوية، مكتبة األنجلو 3
 .47المرجع نفسه، ص  4
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 وبهذا فالمدرسة مؤسسة اجتماعية )أنشأها المجتمع، فهي بذلك مطالبة بخدمة هذا

اليد، تق ادات،عالمجتمع(، أي ال بد أن تراعي األبعاد االجتماعية التي ذكرناها سابقا من )قيم، 

ظروف، مشكالت( وأن تنعكس هذه األبعاد على أهداف ومحتوى المناهج الدراسية، حتى 

لى يتمكن المتعلمون من إدراك وممارسة ما يساعدهم على تقبل أوضاع المجتمع والعمل ع

 تطويرها مستقبال وبالتالي ضمان استمرارية الحياة.

 

 المنهج والثقافة : -ب

ً وثُقُوفة : حذقه،  ً وثِّقافا الثقافة لغة مشتقة من الفعل الثالثي )ثَقَِّف( : "ثقف الشيء ثقفا

ورجل ثَْقٌف وثَقٌِّف وثَقٌُف : حاذق فهم )...( ويقال ثقف الشيء وهو سرعة التعلم، وثقف 

ى ، ومع صعوبة تعريف الثقافة تعريفا جامعا إال أننا نتبن1الرجل ثقافة أي صار حاذقا خفيفا"

هذا التعريف الواسع وذلك لشموله؛ الثقافة : "مجموع ما توصلت إليه جماعة أو بالد أو أمة 

ما في الحقول االجتماعية واألدبية والفكرية والفنية والصناعية، والثقافية تشمل المفاهيم 

واألساليب والمؤسسات والجمعيات وطريقة معيشة الناس وكل ما يملكونه ويمكن نقله 

 2 بيولوجيا". اجتماعيا ال

  :ها الحديث( فيما يتعلق بالثقافةدور المناهج التربوية )بمفهوم 

"الثقافة مكتسبة، فاإلنسان يكتسب من اآلباء واألجداد واألقارب عاداته واتجاهاته، 

وطرق تفكيره كما يكتسبها عن طريق المؤسسات التربوية المختلفة سواء في المسجد أو 

مشبعة لحاجات اإلنسان فهي تمده بما يحتاج إليه بيولوجيا  كما أن الثقافة 3المدرسة"

وسيكولوجيا وعقليا، واستمرار نمط معين من الثقافة دليل على نجاحه في إشباع حاجات 

األفراد والجماعات أما إذا لم يلب هذا النمط من الحاجات، فإن اإلنسان يستغني عنه، ويبحث 

عية "أي أن الثقافة يشترك فيها أفراد جماعة معينة جتمااال، والثقافة 4عن بديل يشبع حاجاته

من المجتمع وهي الخصوصيات أو يشترك فيها معظم أفراد المجتمع وهو ما نطلق عليه 

، 5العموميات فالثقافة ال تخص فرادا واحدا في المجتمع وإال فإنها ستزول بوفاة هذا الفرد"

ي تطور وتغير مستمر نتيجة التقدم ومن أهم خصائص الثقافة أيضا أنها : "في غالبيتها ف

المذهل في االكتشافات العلمية واالختراعات التكنولوجية )...(، مما يجعل الثقافة في دينامية 

وفي نمو مستمر، إال أن هناك بعض عناصر الثقافة تكون في حالة ثبوت واستقرار دائم وهي 
                                                             

 .19، مادة "ثقف"، ص 09لسان العرب، ابن منظور،  دار صادر، بيروت، د.ط، مج: 1
 .286م، ص 1960فريد نجار وآخرون، الجامعة األمريكية، بيروت، د.ط،  قاموس التربية وعلم النفس التربوي، 2
 .96-95التطبيقات(، فؤاد محمد موسى، ص  –العناصر  –ناهج التربية )األسس علم م 3
 .96بتصرف، المرجع نفسه، ص  4
 .97-96الرجع نفسه، ص  5
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ظت على وجودها، وستستمر إلى تمثل جزءا من لب الثقافة خاصة الثقافة اإلسالمية التي حاف

ما شاء هللا نتيجة حفظ هللا في القرآن الكريم لكل المعايير والتشريعات والمعامالت والقوانين 

 1اإلسالمية ثابتة ال تغيير فيها". 

 تعليم منوأمام هذه الخصائص األساسية للثقافة ينبغي التنبيه إلى ما يجب أن يقوم عليه ال

 الدراسي : المنهجخالل 

" إعداد دعاة لإلسالم وتدريبهم على تحمل مسؤولياتهم في تحقيق السالم العالمي وذلك  -

بنشرهم للدين اإلسالمي في أنحاء المعمورة، حيث أن األمة اإلسالمية هي المنوط بها 

 2تحقيق هذا السالم". 

 "تحقيق النمو الشامل للفرد خلقيا وجسميا وعقليا واجتماعيا. -

 االجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.تحقيق العدالة  -

 أن يكون من أهداف المنهج وأدواره أيضا العمل على :

صالحية الفرد ليكون عضوا نافعا في مجتمعه يحس بمشكالته، ويشارك في تحقيق  -

 أهدافه وآماله وحفظ تنميته.

، وحيث 3والعمل إتقان اللغة العربية واتخاذها أساسا في جميع مجاالت الفكر والثقافة -

أن اللغة العربية هي اللغة األم في البالد العربية فإن سائر المعارف يجب أن تدرس 

باللغة العربية في جميع المراحل التعليمية )...(، ومن األهمية بمكان القضاء على 

االزدواجية بين العامية والفصحى، فمن أهم أسباب ضعف تعلم اللغة أن جميع 

يستخدمون العامية في قاعات  –باستثناء معلمي اللغة العربية  –ام المعلمين هذه األي

ي تدل على التربوي مطالب بمعالجة هذه المعضلة الت المنهجالدراسة )...( لذا فإن 

 4"انفصام في ثقافة األمة

الدراسي إلى إكساب المتعلمين القدرة على مواجهة  المنهج"كما يجب أن يهدف  -

المعارف وسرعة انتشارها تتطلب تنمية الشخصية الحرة  العوامل المستجدة، فتزايد

القادرة على البحث واالستقصاء والتجريب )...( لذا فإن القدرة على اكتساب المعرفة 

ينبغي االهتمام  المنهجذاتيا مطلب تربوي يزداد إلحاحا في عصرنا هذا، وعند تقويم 

 5المستجدة. " بالمهارات والقدرات التي تمكن المرء من مواجهة الظروف

                                                             
 .97المرجع نفسه ص  1
 .97المرجع نفسه، ص  2
 .35-52رشدي أحمد طعيمة، ص  تقويمها(، –تطويرها  –األسس العامة لمناهج تعليم اللغة العربية )إعدادها 3
المنهج الدراسي أسسه وصلته بالنظرية التربوية اإلسالمية، عبد الرحمن صالح عبد هللا، مركز الملك الفيصل للبحوث  4

 .201-200م، ص 1985-هـ1405، 1المملكة العربية السعودية، ط –والدراسات اإلسالمية، الرياض 
 .205المرجع نفسه، ص  5
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تنمية قدرات التالميذ على التفكير الناقد بحيث )...( يعمل هذا التفكير الناقد على بذل  -

 1كل ما هو ضار ومخالف للب الثقافة اإلسالمية من أجل المحافظة على هوية ثقافتنا. 

شكالت "يجب أن يركز المنهج على تنمية قدرات التالميذ على التفكير العلمي وحل الم -

نت لم كما كايسهم في تطوير ثقافتنا علميا وتكنولوجيا حتى تكون لها الريادة في العابما 

 في سابق عصرها.

تدريب التالميذ على استخدام وسائل العصر التكنولوجية من حاسبات وانترنيت  -

 قدم.وغيرها من أجل اإلسراع بعملية التطوير والتحديث لمسايرة العصر في سرعة الت

عليم ومواكبتها للتغيرات الثقافية الحديثة والسريعة وذلك بمراجعة مسايرة مناهج الت -

المناهج سنويا وتعديل ما يلزم في محتوى المناهج واألنشطة التعليمية وطرق ووسائل 

 2التعليم والتعلم". 

 المنهج والبيئة الطبيعية : -ج

، فهي 3"يعيش كل مجتمع من المجتمعات في بيئة طبيعية معينة ذات خصائص محددة"

مجموعة الظروف التي تؤثر في الفرد وتتأثر به، "فلقد سخر هللا هذا الكون بكل ما فيه لخدمة 

اإلنسان ومن اآليات القرآنية الدالة على هذا قوله تعالى : "وسخر لكم الليل والنهار والشمس 

 4(." 22والقمر والنجوم" )النحل : 

 ه البيئة الطبيعية يتمثل في :الدراسي تجا المنهجمادام األمر كذلك فإن واجب 

 ية تفاعالإكساب المتعلمين الطريقة المثلى التي تساعدهم على التفاعل مع البيئة الماد -

دين  يسوده االنسجام، تفاعال ال يقوم على اإلسراف في االستغالل )...(، فاإلسالم

 اعتدال ال دين غلو أو إسراف أو تقصير.

ة )سبل المحافظة على نقاء البيئة وكل ما يبعدها غرس االتجاهات اإليجابية نحو البيئ -

عن التلوث(، ومن الوسائل التربوية التي تسهم في تحقيق هذه األهداف : )الزيارات 

 5الميدانية، إصدار المجالت الحائطية التي تعرف الطالب ببيئتهم(. 

ريد أن إذن لقد رأينا بعض العوامل المؤثرات والقوى التي تشكل المنهج وتؤثر فيه ون

نشير ونؤكد في هذا الصدد أن عدم مراعاة تلك المشار إليها سابقا عند بناء المناهج 

والتخطيط لها )أي االعتماد على أهداف وقيم وحقائق، أفكار ونظريات غامضة أو غريبة 

                                                             
 .100التطبيقات(، بتصرف : فؤاد محمد موسى، ص  –العناصر  –علم مناهج التربية )األسس  1
 .100المرجع نفسه، ص  2
 .184المنهج الدراسي أسسه وصلته بالنظرية التربوية اإلسالمية، عبد الرحمن صالح عبد هللا، ص  3
 .187المرجع نفسه ص  4
 .188بتصرف : المرجع نفسه، ص  5
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عن عقيدة المتعلم أو مرتبطة بمجتمعات غير المجتمع الذي يعيش فيه(، فإن منهجا كهذا يولد 

 ي التشتت و الضياع والشعور بالتناقض، بل وجيال فاقدا لهويته.جيال يعان

مكن فالمنهج هو وسيلة المجتمع التي بها يحافظ على وجوده واستمراريته وبذلك ال ي

 تربوي ناجح من دون أن يعكس هذا المنهج العوامل ذات العالقة منهجبناء أو تطوير 

 ثقافة(.بالمجتمع الذي يعيش فيه المتعلم )مجتمع، بيئة، 

 األسس النفسية في بناء المنهج المعاصر : -4

  مفهوم األسس النفسية :

في المبادئ النفسية التي توصلت إليها دراسات وبحوث  منهج"تتمثل األسس النفسية لل

علم النفس حول طبيعة المتعلم وخصائص نموه واحتياجاته وميوله وقدراته، واستعداداته 

 1، وتنفيذه وتقويمه". المنهجالتي يجب مراعاتها عند وضع 

ا كانت يعد المتعلم من أهم األسس التي تبنى عليها المناهج التربوية الحديثة، بعد م

ذي تعلم، الالمناهج التقليدية تولي اهتمامها إلى اكتساب المعرفة كغاية في ذاتها وتهمل الم

اهر ي اعتبار لمظتقاس إمكاناته بمدى حفظه واسترجاعه لمضامين المقرر الدراسي، دون أ

رت وخصائص نموه، سواء عند وضع المنهج أو عند تنفيذه، واستمر الحال كذلك إلى أن ظه

را دراسات في بدايات القرن العشرين نادت بضرورة االهتمام بالمتعلم، فجعلت منه محو

ر الى اعتبع –للعملية التعليمية ومناطا لجهودها، وبذلك استهدفت التنظيمات الحديثة المناهج 

ذا هدراسة طبيعة  –أن وظيفة المنهج هي تنمية المتعلم وتربيته عن طريق تغيير سلوكه 

 المتعلم وخصائصه وطرق نموه وتعليمه، بهدف تحقيق النمو المتكامل والشامل لجوانب

ن شخصيته وصوال إلى تحقيق األهداف المرغوبة، فأصبحت معرفة ومراعاة تلك الجوانب م

 غنى عنها في وضع المنهج وتنفيذه ومن بين تلك الجوانب طبيعة المتعلم ضرورة ال

ين، خصائص المتعلم، حاجاته قدراته، مشكالته، إضافة إلى الفروق الفردية بين المتعلم

 وسوف تستعرض الباحثة هذه الجوانب بصورة موجزة فيما يلي :

 "على المنهج مراعاة خصائص النمو العامة منها :المنهج وخصائص النمو :  -أ

أي أن كل جانب من جوانب النمو يؤثر ويتأثر ببقية  النمو عملية شاملة ومتكاملة : -

الجوانب، فالمنهج الحديث يراعي خاصية الشمول، كما أنه يراعي أيضا التكامل، وذلك 

                                                             
 .18المناهج والتقويم التربوي، ص  1
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فتتعدد بذلك جبهات نجاح المنهج  1ها للطلبة"ئطريق األنشطة المختلفة التي يهي عن

 2لدراسات وأوجه النشاط المتنوعة. باشتماله على عدد مناسب من ا

ومن هذا المنطلق فإن المنهج الحديث يعمل على  "النمو عملية مستمرة ومتدرجة : -

استمرارية الخبرات، فالخبرات السابقة تؤدي إلى المرور بخبرات جديدة )...(، وعلى 

ختلفة، المنهج الحديث أن يراعي التدرج عند إتاحة الفرصة للطالب للقيام باألنشطة الم

وكذلك عند تقويم المعلومات للطلبة، فيراعي في ذلك : )التدرج من السهل إلى الصعب، من 

 3البسيط إلى المركب، من العام للخاص، من الكل للجزء، من المعلوم إلى المجهول(. "

 وهذه القواعد األساسية نمثلها فيما يلي :

بيرة كالحروف الكبيرة على لوحات "أن تتيح للطفل عند تعلمه الكتابة؛ الفرصة لنقش  -

على  من الورق مثال، ثم يتدرج بعد ذلك إلى استخدام الورق المعتاد )...( للكتابة

افات مسافات متباعدة دون الحاجة إلى الضبط الحركي الدقيق، ثم ينتهي باستخدام مس

 وأقالم وحروف أصغر.

 ل في التفاصيل.أن تبدأ دراسة موضوع ما بإعطاء صورة عامة عنه، قبل الدخو -

ن أن أن تبدأ المناهج في المراحل األولى بصورة عامة، وفي صورة مناهج متكاملة دو -

إلى  صيل والجزئيات التي لم يحن الوقت لدراستها، ثم يتدرجاتغرق التلميذ في التف

 دراسة فروع المواد وتفاصيلها بعد ذلك.

إلى  ن الجملةالكلية التي تبدأ م أن تبدأ بتعليم المهارات مثل القراءة باستخدام الطريقة -

 الكلمة إلى الحرف.

 4أن تبدأ بتعليم الطفل التحدث و الكتابة، قبل أن يتعلم قواعد اللغة والهجاء".  -

  "النمو يؤدي إلى النضج والنضج يؤدي إلى التعلم : -

إن النضج هو أساس عملية التعلم، وأن للنمو دور في كبير ذلك، وعلى هذا األساس  -

فإن تعلم الطالب لشيء ما يتم بالصورة السليمة والفعالة، إال بعد وصول الطالب إلى 

درجة من النضج تسمح له بالتعلم في المجال المقصود، وذلك على المنهج أن يعمل 

 5عندما تكون لهم القدرة على استيعابها. "على تقديم المعلومات إلى الطلبة 

                                                             
 .93المناهج التربوية )نظرياتها، مفهومها، ...(، محمد حسن حمادات، ص  1
م، 2006، 1األردن، ط –بناء المناهج وتخطيطها ، محمد صابر سليم وآخرون، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان  2
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 .93محمد حسن حمادات ، ص  المناهج التربوية )نظرياتها، مفهومها، ...( ،3
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 "النمو يختلف من طالب إلى آخر، ذلك أن هناك فروق فردية بين الفروق الفردية : -

ن نمو الطلبة حتى مع أبناء الجنس الواحد، ومن نفس البيئة، ومن نفس التغذية، فنجد أ

لك ... الخ. لذأحدهم يختلف عن نمو اآلخر سواء كان نموا عقليا أو لغويا أو جسديا 

 ينبغي:

بطريقة  تكييف النشاط التعليمي للتالميذ تبعا لمستوياتهم المتعددة بدال من التدريس -

 موحدة، وفرض مستوى دراسي موحد على جميع التالميذ.

تقويم كل في ضوء مستواه السابق، وما تتوقع أن يصل إليه نمو في جميع نواحي  -

 1ره من تالميذ فرقته. "شخصيته، بدال من االكتفاء بمقارنته بغي

 المنهج وحاجات المتعلمين : -ب

امة "ويفسر فريق من المربين "الحاجة" على أنها توترات نفسية بيولوجية )...( وبع

لحاجات، تدفع الحاجة الفرد للقيام بسلسلة من النشاط المتنوع الذي يهدف إلى إشباع تلك ا

 وبذلك فهي الموجه لسلوك اإلنسان.

حاجات المتعلمين من األساسيات التي يجب مراعاتها عند اختيار مواد وعندما تكون 

المناهج الدراسية )...( تصبح من دوافع دراسة هذا المنهج كما تساعد على النمو من جميع 

 ، لذا فإن :2جوانبه"

ى "الحاجات إن لم تشبع فإنها تؤدي إلى ظهور مشكالت والمشكالت بدورها تؤدي إل -

 تقف أمام التعليم المثمر. إعاقة الدراسة، كما

يبذلون إن اهتمام المنهج بحاجات التالميذ يجعلهم يقبلون على الدراسة بدافع قوي، ف -

 المزيد من الجهد والنشاط.

إن إشباع الحاجات في كثير من األحيان يؤدي إلى إكساب بعض المهارات، ويعتبر  -

 3ذلك من بين األهداف التي يسعى المنهج إلى تحقيقها. "

 نهج وقدرات المتعلم واستعداداته:الم -ج

"يختلف كل تلميذ عن اآلخر في قدراته واستعداداته وحيث أن هذه القدرات 

واالستعدادات تلعب دورا كبيرا في عملية التعلم فإن الضرورة تحتم مراعاة المنهج الحديث 

، ويقصد بالقدرة : "القوة التي تمكن من أداء فعل جسمي أو فعل 4لها والعمل على تنميتها"

                                                             
 بناء المناهج وتخطيطها، محمد صابر سليم وآخرون، د.ص. 1
 .52موسوعة المناهج التربوية، مجدي عزيز إبراهيم، ص  2
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، أما االستعداد فهو : "قدرة طبيعية على اكتساب أنماط عامة من السلوك سواء 1عقلي" 

 2كانت من أنواع المعرفة أم من نوع المهارة". 

 (*)لقدرة. من خالل التعريفين يتضح لنا أن القدرة تستلزم االستعداد وأن االستعداد سابق ل

 :المنهج  لألسباب السابقة يجب ربط المنهج التربوي بقدرات واستعدادات المتعلم فينبغي على

، التفكير "التركيز على بعض القدرات العقلية التي تفيد الطالب في حياته )بالقدرة على -

اج القدرة على جمع المعلومات وتحليلها، القدرة على الربط، القدرة على االستنت

 كيز والتبصير وحل المشكالت(.والتر

العمل على تنمية قدرات التالميذ من خالل التدريب الموجه والمقصود وفقا لقدرات  -

 3الطلبة الفطرية أو المكتسبة." 

 المنهج ومشكالت المتعلم :  -د

يختلف نوع المشكالت باختالف مراحل النمو، وباختالف المجتمع الذي يعيش فيه 

، "وحيث أن 4المناهج التقليدية ال تهتم اهتماما يذكر بمشكالت التالميذالمتعلمون، ولقد كانت 

ترك مشكالت التالميذ دون حل يعوق الدراسة، بل قد يؤدي إلى انحراف التالميذ وفشلهم في 

: فوضعت  5الدراسة، لذلك ظهرت بعض األصوات تنادي بضرورة االهتمام بمشاكل الطلبة"

لى هيئة مشكالت، لذلك فإن اهتمام المنهج بمشكالت مجموعة من الوضعيات التعليمية ع

 التالميذ أمر حتمي لألسباب اآلتية :

"أن الطالب الذي يعاني من بعض المشكالت من الصعب عليه أن يتابع الدراسة  -

 .بانتظام، ويقل تركيزه وانتباهه أثناء شرح الدرس وكذلك أثناء مذاكرة الدروس

تنمية مهارة التفكير العلمي، ويساعدهم ذلك  التدريب على حل المشكالت يساهم في -

 6على حل مشكالتهم المستقبلية والتكيف معها. "

المعاصر تجاه المتعلم، من خالل  المنهجاعتمادا على ما سبق يتضح لنا صورة ووظيفة 

الخلقية، الجسمية، العقلية، النفسية(والحفاظ  ،تنمية هذا األخير في جميع الجوانب )االجتماعية

عليها من جميع ما يؤثر عليها تأثيرا ضارا بالعناية والتوجيه والتصويب، إلى جانب استثمار 

هذه الجوانب )الخصائص( في زيادة كفاية هذا المتعلم في اكتساب السلوكات والعادات 
                                                             

، الهيئة العلمية لشؤون المطابع األميرية، 1و حطب ومحمد سيف الدين فهمي، جبمعجم علم النفس والتربية، فؤاد أ 1
 .03، ص 1984
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كما عرفنا من خالل ما  –ك لن يأتي واالتجاهات السليمة التي تفيده في قيادة حياته : وذل

إال بالعناية الخاصة من خالل اختيار المواد والمحتويات المالئمة لسن  –أوردناه سابقا 

المتعلم ومراحل نموه وقدراته وظروف حياته في المجتمع الذي يعيش فيه، فتتحقق السعادة 

 والنجاح للمتعلم وبالتالي تتحقق الرفاهية لمجتمعه.

 فية في بناء المنهج المعاصر :األسس المعر -ه

وتعني األسس التي تتعلق بالمادة الدراسية من حيث  مفهوم األسس المعرفية :

طبيعتها، مصادرها، ومستجداتها، وعالقاتها بمجاالت المعرفة األخرى، وتطبيقات التعليم 

كيد تتابع والتعلم فيها، والتوجيهات المعاصرة في تعليم المادة، وتطبيقاتها. وينبغي هنا تأ

مكونات المعرفة في المواد الدراسية األخرى، وعلى العالقة العضوية بين المعرفة والقيم 

 1واالتجاهات والمهارات المختلفة. "

"مجموعة المعاني والمعتقدات واألفكار والمفاهيم والتصورات  مفهوم المعرفة :

هم الظواهر واألشياء المحيطة الفكرية التي تتكون لدى اإلنسان نتيجة لمحاوالته المتكررة لف

، "فالمعرفة أساس من األسس الهامة في بناء المنهج المدرسي، وفي ضوء ذلك يجب 2به"

على واضعي المناهج أن يطرحوا األسئلة التالية : ما طبيعة المعرفة التي يجب أن يشتمل 

مية، وتسهم في عليها المنهج ؟ وما مصادر الحصول عليها ؟ وما المعارف التي لها قيمة تعلي

تحقيق األهداف التربوية، ويعمل المنهج على تحقيقها ؟ كيف يمكن للمنهج أن يقدم هذه 

؛ أي : "ماذا يجب أن نعلم من اللغة ؟ وما القيم التي تتضمنها اللغة ؟ وكيف يجب 3المعرفة ؟

 أن نعلمها ؟.

لغوية، وتضع لها واإلجابة عن هذه األسئلة الجوهرية هي التي تشكل حقيقة التعليمية ال

 4إطارها المعرفي الذي تتحرك فيه بعملية ومنهجية دقيقة". 

"إن أغلب الدراسات )...( تبين كما يبين الواقع التعليمي لمادة اللغة العربية أن اختيار 

الموضوعات ال يقوم على أساس علمي دقيق بناءا على الخبرات الشخصية والنظرات الذاتية 

صيب أحيانا، وعليه يفرض المنطق ضرورة البحث عن األسس التي قد تخطئ كثيرا وت

العلمية الصحيحة التي يجب اعتمادها في اختيار محتوى المادة اللغوية المطلوبة، إنه إذا لم 

، 5نحدد ما نريده من كل مقرر دراسي يكون الهدف غائبا وبالتالي يغيب المنهج المناسب"

                                                             
 .22التدريس، محمد السيد علي، اتجاهات ص وتطبيقات حديثة في المناهج وطرق  1
 .78المناهج التربوية )نظرياتها، مفهومها، ...(، محمد حسن حمادات، ص  2
 .17المناهج التعليمية والتقويم التربوي، عبد الرحمن بريكة، ص  3
، 19جلة األثر، العدد التخطيط اللغوي وأسس اختيار مفردات المقررات الدراسية للغة العربية،عبد المجيد عيساني، م 4

 م، د.ص.2014جانفي 
 .50المرجع نفسه، ص  5
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حلة االبتدائية إلى تمكن الطفل من أدوات المعرفة وتعليم اللغة العربية يهدف من بداية المر

عن طريق تزويده بالمهارات األساسية )االستماع، التعبير، القراءة والكتابة( ومساعدته على 

اكتساب عاداتها الصحيحة واتجاهاتها السليمة والتدرج في تنمية هذه المهارات على امتداد 

للغة العربية وهذه المرحلة يلمس نسبة كبيرة من المراحل التعليمية، والمتأمل لواقع تعليم ا

التالميذ تكسب قدرا ضئيال من المهارات التي كان من المتوقع أن يتفوقوا فيها، كما أشار 

الدكتور "طعيمة" إلى أن تعليم اللغة العربية يشكو من أزمة حادة في محتوى المادة التعليمية، 

ب الوظيفي في استخدام اللغة وعدم تنمية لعل من أبرز أغراض هذه األزمة إهمال الجان

المهارة اللغوية، ومن هنا ينبغي أن نضع في اعتبارنا العمل على اكتساب التالميذ اللغة 

 1العربية على أنها مهارات متكاملة، وتعليمها لهم بهدف استخدامها في مواقف الحياة اليومية.

ت المتراكمة عبر السنين أو صلت تأسيسا على ما تقدم: "فإن التجارب المتعددة والخبرا

الخبراء والباحثين إلى درجة من الدقة واإلتقان ووضع المقررات اللغوية وفقا لجملة من 

 2المقاييس العلمية، أهمها : "

"ضبط حاجات المتعلمين واختيار المحتوى المطابق الهتماماتهم، )...( وهذا االختيار 

ديثه وتعبيراته المختلفة، أو كما تعرف ال يخرج بشكل عما يحتاج إلى الدارس في ح

بالموضوعات الوظيفية التي تخدم المتعلم في حياته وتلبي حاجاته اللغوية وتسهل له عمليات 

، وهذا ما يتصل بنفع المادة التعليمية والتي تحدث عنها ابن حزم 3التفاعل االجتماعي"

يجب االهتمام بالعلوم م( إذ أورد في هذا الصدد أنه 1063هـ/456ت  –م( 994هـ/384)

النافعة للمسلمين فيجب البدء بالعلوم التي تعد وسائل لغيرها كالعلوم اللسانية بقوله : )الواجب 

أن يهتم المرء بالعلوم الممكن تعلمها التي قد ينتفع بها في الوقت، وأن يؤثر منها بالتقديم ما ال 

، والطريق السوي في هذا 4نفع("يتوصل إلى سائره إال به ثم األهم فاألهم واألنفع فاأل

االختيار هو أن يسلك الباحثون والمخططون سلوكا علميا دقيقا : ذلك أن األمر يتوقف على 

أساسين في اختيار المادة اللغوية المطلوبة التي يحتاجها إليها المتعلم في الكالم والكتابة وذلك 

ة أخرى ينبغي تحليل إنتاج اعتمادا أوال على ما يقع فيه المتعلم من أخطاء من جهة، ومن جه

المتعلمين )معرفة الموضوعات التي يكثر شيوعها في أساليبهم ومع ذلك يكثر الخطأ فيها، 

وال شك أنه من هذه وتلك أي مما يقع فيه المتعلم من أخطاء ومن تحليل إنتاجهم تحليال علميا 

                                                             
تطوير مناهج اللغة العربية في مراحل التعليم العام )رؤى مستقبلية(، شومة محمد مساعد الفاضلي البلوي، جامعة تبوك  1

 م، د.ص.2014المملكة العربية السعودية، 
 .51التخطيط اللغوي وأسس اختيار مفردات المقررات الدراسية للغة العربية، عبد المجيد عيساني، ص  2
 .51.52المرجع نفسه، ص  3

المناهج التعليمية وأسسها في إطار الفكر التربوي اإلسالمي، ندوى محمد محمد شريف، كلية اآلداب /  4
 383خانقين)د.س(،ص
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ا دقيقا لنحقق الهدف ينبغي أن نختار النصوص المدرسية، حينها يكون قد تم اختيارها اختيار

 1المرجو." 

أن يكون المحتوى متصال بخبرات الدارسين وأغراضهم : أي أن يكون المحتوى ذا  -

 معنى بالنسبة للدارسيبن، وأن يتحرك من المألوف لهم.

لدارسين لأن تكون المعارف كافية لالستخدام : والكفاية هنا تعني كم المحتوى وفائدته  -

 ة وخبراتهم الثقافية.ومناسبة لخلفياتهم العلمي

مراعاة عوامل الدقة والحداثة في المعلومات: أي أن المقررات اللغوية يجب أن تؤسس  -

وفق خطة علمية واقعية محكمة، كما يجب أن تكون بنيانا متسلسال، يتكامل صعودا 

 2نحو دعم الملكة اللغوية للمتعلم. 

علم والتطوير، بما يسمح لمأي يجب أن يتميز المحتوى اللغوي بالدينامية والمرونة 

ى اللغة فيه التصرف في طريقة العرض بما يحقق له ما يريد أن يصبو إليه )الوصول إل

 الغرض المنشود بأيسر السبل ومن أقصى المسالك وأعمقها(.

ترابط، إذن فهذا ما يجب أن تكون عليه طبيعة المقررات اللغوية بنيتها من : )تسلسل و

ما (، م –مناسبة المحتوى )مستوى وسن المتعلم وظروفه  –ناسب مرونة وانسجام، تدرج وت

البشري  خاصة منها المرتبطة بفنون التواصل –يسهم في تنمية االتجاهات والقيم والمهارات 

تعبيرا )للوصول بالمتعلم إلى درجة من الوعي والتمكن من استخدام لغته استخداما ناجحا  –

 الباحثة أكثر في الفصل الثاني من الدراسة. وقراءة وكتابة(، وهذا ما ستفصل فيه

  

                                                             
 .53-52فردات المقررات الدراسية للغة العربية، عبد المجيد عيساني، صالتخطيط اللغوي وأسس اختيار م 1
 .53المرجع نفسه، ص  2
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 الحديث: المنهج التربويعناصر المبحث الثاني: 

اول ناهج تتنمن خالل التعاريف التي تناولناها سابقا للمناهج التعليمية يتبين لنا أن الم

علمين قدم للمتتالعملية التعليمية بأبعادها المختلفة فتحوي األهداف المنشودة والمحتويات التي 

لم عن طريق طرق التدريس ووسائل التعليم مرورا بعملية التقويم لقياس مدى تحقق التع

ألهداف، تحقق أهداف المنهج في المتعلمين، وبهذا فإن المناهج الدراسية تتكون من )ا ومدى

 لعناصرفياالمحتوى، طرق التدريس، األنشطة التعليمية، الوسائل التعليمية، التقويم(؛ فهذه 

خر مجملها تمثل هيكل وبنية المنهج فهي كل متكامل يؤثر كل عنصر منها في العنصر اآل

 وإيجابا. ويتأثر به سلبا

 والمخطط التالي يوضح ويبرز هذه العناصر المتكاملة والمتفاعلة فيما بينها :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لي :يالتربوي بمفهومه الحديث بشيء من التفصيل فيما  المنهجوسنتناول هذه العناصر في 

 : التربوية األهدافأوال: 

 األهداف

 المنهج

األنشطة 

 التعليمية

 التقويم المحتوى

الوسائل 
 التعليمية

طرائق 
 التدريس
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ف فأي عمل علمي جاد يبدأ بتحديد األهدا المنهجالهدف أول وأهم مكون في منظومة 

 إذن فاألهداف البيداغوجية هي نقطة بداية وضع وبناء أي منهج دراسي جيد والمقصود

 باألهداف :

"إن الهدف هو إيصال ما نقصد إليه، وذلك بصياغة تصف التغير المطلوب لدى  -

المتعلم، صياغة تبين ما الذي سيكون عليه المتعلم حيث يكون قد أتم بنجاح خبرة 

 1التعلم، إنه وصف لنمط السلوك أو األداء الذي نريد أن يقدر المتعلم على بيانه". 

 المنهج في األسمى فهو التغيير الذي نتوقع أن يحدثه فالهدف التربوي هو القصد والغاية     

نتيجة سلوك المتعلم عند نهاية التعليم أو بعد مروره )المتعلم( بموقف تعليمي معين )ال

 والمحصلة النهائية(.

 2تكمن أهمية ووظيفة األهداف التربوية فيما يلي : األهداف التربوية :   هميةأ .1

 التربية.تمثل الغاية النهائية لعملية  -

 تحديد الغايات المعرفية للتعلم. -

 تقديم دليال لما يركز عليه البرنامج الدراسي. -

على  التربوي ليعمل المنهجتساعد على نقل احتياجات المجتمع واألفراد وقيمهم إلى  -

 تحقيقها.

د نها تساعأإذن فاألهداف هي القائد والموجه لعمليات تنفيذ المنهج وتنظيم بقية عناصره كما 

 ي عمليات تقويم المنهج وقياس مدى تحقق نجاح المنهج من عدمه.ف

 مصادر اشتقاق األهداف التربوية: .2

بخاصة  الشتقاق األهداف التربوية عامة وأهداف تعليم اللغة العربية في الوطن العربي

 مصادر ينبغي الرجوع إليها هذه المصادر هي :

 والكون والحياة.العقيدة اإلسالمية بمنهجها الشامل لإلنسان  -

 العروبة بتراثها وقضاياها المعاصرة وآمالها واتجاهاتها نحو المستقبل. -

اتجاهات العصر ومقتضياته وخصائصه حاضرا ومستقبال، بما يتفق وأصول الثقافة  -

 العربية اإلسالمية.

 3حاجات الفرد العربي ومطالب نموه.  -

                                                             

تقويمها(، رشدي أحمد طعمة، ، دار الفكر العربي،  –تطويرها  –األسس العامة لمناهج تعليم اللغة العربية )إعدادها  1 
 .29م، ص 2004القاهرة، 

 .12ناجي تمار وعبد الرحمن بن بريكة، ، ص المناهج التعليمية والتقويم التربوي،  2
 .30-29تقويمها(، رشدي أحمد طعيمة، ص  –تطويرها  –األسس العامة لمناهج تعليم اللغة العربية )إعدادها  3
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 إضافة إلى :

ودوافعهم ومشكالتهم ومستوى نضجهم، "خصائص المتعلمين واحتياجاتهم وميولهم  -

 وقدراتهم العقلية وطرق تفكيرهم وتعليمهم.

 1وجهات نظر المختصين في التربية والتعليم وعلم النفس".  -

"النظر في طبيعة المادة الدراسية المراد تعليمها ومنها اللغة العربية، فلكل مادة  -

 2اهجها". انعكاساتها على صورة األهداف التربوية الموضوعة في من

ة ية، طبيعوبهذا نرى أن المصادر التي تشتق منها األهداف التربوية هي : )العقيدة الدين

 )المادة الدراسية(، طبيعة العصر(. المجتمع، طبيعة المتعلم، طبيعة المعرفة

 معايير وشروط اختيار األهداف التعليمية : .3

ألهداف التعليمية فنجاح هناك عدد من المعايير التي ينبغي مراعاتها عند اختيار ا

المنهج التربوي الحديث يتوقف على قدرته على وضع أهداف تتحلى بشروط  ومعاييرتميزه 

 3: لمناهج المقررة ومن هذه المعاييرعن غيره من ا

 أن تستند األهداف التربوية إلى فلسفة تربوية واجتماعية سليمة. -

 أن تكون واقعية ممكنة التحقيق. -

 نفسية سليمة.أن تقوم على أسس  -

لذي أن تكون األهداف سلوكية يمكن قياسها )أي قياس مدى تحقق الهدف أو التغيير ا -

 حدث في السلوك(.

 أن تكون األهداف شاملة للجوانب التعلم. -

 تعكس التعبير عن حاجات الفرد والجماعة لتكون محققة لسعادة كل منهما. -

ى سوء الفهم( فأي غموض أن يكون الهدف محددا بوضوح )ال يصاغ صياغة تدعو إل -

في الهدف يعني اختالفا في تفسيره ومن ثم في اختيار المحتوى وطرق التدريس 

 لتحقيقه.

تعلمية اعتمادا على ما سبق يتطلب بناء المنهج التربوي مراعاة التطورات والقدرات ال

 جيا.وللمتعلم، وتلبية حاجات المجتمع وتعزيز العالقة بين هذا األخير والعلم والتكنول

                                                             
 .128مفهومها(، محمد حسن حمادات،  ص  –المناهج التربوية )نظرياتها   1
 .30شدي أحمد طعيمة،  ص رتقويمها(،  –تطويرها  –األسس العامة لمناهج اللغة العربية )إعدادها   2
 ينظر :  3

ـ، ص ه1421أساسيات المناهج، محمد أشرف المكاوي، دار النشر الرياض ، المملكة العربية السعودية، د.ط،  -
154. 

 .31-30ا، تقوينها( ، رشدي أحمد طعيمة ص األسس العامة لمناهج تعليم اللغة العربية )إعدادها، تطويره -
 .137-136مفهومها ...(، محمد حسن حمادات، ص  –المناهج التربوية )نظرياتها  -
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 الهدف من تعليم اللغة العربية:  .4

بتدائي من تعليمها في مرحلة التعليم اال بالنسبة للغة العربية بصفة خاصة فإن الهدف األسمى

اللغة العربية: "هو تزويد المتعلمين بكفاءات، يمكنهم  منهج؛ وكما جاء في الوثيقة المرافقة ل

في مختلف وضعيات التواصل الشفهي والكتابي"، كما جاء في الوثيقة أيضا أنه:  إستثمارها

"لم يعد يقتصر تعلم اللغة العربية على معرفة بعض النماذج األدبية وبالغتها وال معرفة 

القواعد النحوية والصرفية فحسب، بل جعل المتعلم يبلغ أعلى مستوى من الفهم واإلدراك 

جميع المجاالت)...("، وبهذا يمكن القول أن الهدف من تعليم اللغة  واستعمالها كلغة حية في

العربية هوجعلها لغة التواصل مشافهة وكتابة في جل ميادين الحياة، وليس فقط إكتساب 

المتعلم القواعد النحوية والصرفية وغيرها، دون حسن إلستثمارها في المواقف الحياتية التي 

مدى ستبيان بسؤالهم عن هت الباحثة إلي المعلمين ضمن االجقد يواجهها المتعلم، ولهذا تو

المتعلمين بكفاءات تمكنهم من  -الجيل الثاني من اإلصالحات–تزويد مناهج اللغة العربية 

 -( 62، فكانت أغلب إجاباتهم )استثمارها في مختلف وضعيات التواصل الشفهي والكتابي

من مناهج اللغة العربية فقط تزود بأن بعضا  –1(3من خالل ما يكشفه الجدول رقم )

المتعلمين بكفاءات تمكنهم من استثمارها في مختلف وضعيات التواصل الشفهي والكتابي، 

 :ذلك ما يبرزه الرسم البياني التالي

 

 

 

 

 

 

 

 (3رسم بياني يمثل الجدول رقم )

ومن خالل الرسم البياني يتبين لنا أن بعضا من مناهج اللغة العربية فقط وليس كلها تدعم 

استثمار المكتسبات في المواقف الحياتية المختلفة  التي قد يواجهها المتعلم، وفد يرجع تفسيره 

                                                             
 .من هذا البحث 212ينظر االستبيان ونتائجه، ص  1
 .17تقييم منهج العلوم الفلسطيني، صفاء محمد محمود بخيتان، ص  1
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و باألهداف المحددة أ المنهجربما إلى بعد المناهج عن واقع المتعلم، أو عدم ارتباط مقررات 

 عدم مناسبتها ألعمار المتعلمين، وهذا ما سنحاول الوقوف عليه فيما يلي:

 :المحتوىثانيا: 

 بمفهومه الحديث والذي يعرف على أنه : المنهجالمحتوى ثاني عناصر 

"كافة المعرفة والمعلومات العلمية المراد من الطالب أن يتعلمها ضمن فترة دراسية 

 .1محددة"

"عبارة عن مجموعة التعريفات والمفاهيم والعالقات وحقائق القوانين والنظريات 

والمهارات والقيم واالتجاهات التي تشكل مادة التعلم في أحد الكتب الدراسية المقررة على 

الطالب بأي من المراحل الدراسية يتم اختيارها وتنظيمها وفق معايير بهدف تحقيق أهداف 

 2المنهج". 

د ى يضم مجموع المعارف والمفاهيم والحقائق والمهارات والسلوكيات المرافالمحتو

 إكسابها للمتعلمين والتي تكون ضمن األهداف المقررة في المنهج.

 مه :وبناء وتصميم هذا العنصر يمر بمرحلتين أساسيتين أحدهما اختياره واألخر تنظي

ذي والمراد بذلك شروط انتقاء المحتوى ووضعه بالشكل ال اختيار المحتوى : معايير .1

لم في ظل تراكم المعرفة وضخامتها كل يوم في جميع مجاالت الع المنهجيحقق أهداف 

معايير والمعرفة مما يستلزم االنتقاء واالختيار، لذا الختيار المحتوى مجموعة من ال

 يجب أن تؤخذ في الحسبان :

باألهداف : يجب أن يكون المحتوى ترجمة صادقة "أن يكون المحتوى مرتبطا  .1

 لألهداف، وإال لما تمكنا من تحقيقها.

 ا يحتويهمأن يكون المحتوى صادقا وله داللته: يعد المحتوى صادقا وله داللته إذا كان  .2

دى من معارف حديثة وصحيحة من الناحية العلمية البحتة، ويمكن الحكم على ذلك بم

 طبيق على مجاالت واسعة ومواقف متنوعة.قابلية هذه المعارف للت

أن يرتبط المحتوى بالواقع الثقافي الذي يعيش فيه التلميذ : يجب أن تكون المعارف  .3

المختارة تتماشى مع واقع التلميذ وتساعده على فهم الظواهر التي تحدث حوله 

 والمشكالت التي تنجم عن هذه الظواهر وكيفية مواجهتها"، ولمعرفة مدى ارتباط

منهج اللغة العربية  بواقع المتعلم الذي يعيشه؛ طرحنا السؤال التالي من خالل 

ببيئة المتعلم وواقعه  المنهجما مدى إرتباط محتوى اإلستبيان الموجه للمعلمين: 

                                                             

 
 .93يونس وآخرون، ، ص  فتحي المناهج )األسس، المكونات ....(، 2
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من خالل الجدول رقم –( % 66وكانت معظم إجاباتهم ) بنسية تقدر ب المعيش؟ 

فقط ترتبط بواقع المتعلم المعيش وذلك ما يوضحه  المنهجأن بعض محتويات  -: 1(4)

                               الرسم البياني اآلتي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4رسم بياني يمثل الجدول رقم )
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 هجالمن ة المعلمين يرون أن بعض محتوياتونالحظ من خالل الرسم البياني أن غالبي 

دام للمتعلم  وليس كلها ومن ثم فإن المناهج ال تولي استخ فقط ترتبط بالواقع المعيش

 شود. المكتسبات اللغوية في المواقف الحياتية التي قد يواجهها المتعلم االهتمام المن

أن يكون هناك توازن بين الشمول وعمق المحتوى: الشمول يعني المجاالت التي  .4

تناول أساسيات المادة مثل :  يغطيها المحتوى ويتناولها بالدراسة، أما العمق فيعني

المبادئ، والمفاهيم، واألفكار األساسية وكذلك تطبيقاتها بشيء من التفصيل الذي يلزم 

 .1لفهمها فهما كامال وأن يربطها بغيرها من المبادئ" 

أن يراعي المحتوى ميول وحاجات التالميذ والفروق الفردية بينهم : فمن أهم شروط  .5

ية الطلبة، وإلثارة دافعيتهم البد من االهتمام بميولهم حدوث التعلم إثارة دافع

وحاجاتهم، بحيث يكون المحتوى مالئما لقدراتهم العقلية والجسمية لمرحلة النمو التي 

يمرون بها، وبهذا تكون هناك دافعية لدى الطالب لإلقبال على دراسة المحتوى، 

الميذ بالتنويع في الدراسات وتيسير عملية تعلمهم، كما ينبغي مراعاة الفروق بين الت

 .2والبرامج بحيث يمكن من خاللها مواجهة هذه الفروق الطبيعية بين المتعلمين 

 إلبتدائيوللتحقق من مدى مراعاة محتوى منهج اللغة العربية للطور األول من التعليم ا

 ؤالينـ الجيل الثاني من اإلصالحات ـ لهذه األساسيات المذكورة آنفا؛ تقدمنا بالس

 اآلتيين للمعلمين:

 هل لغة مقررات المحتوى ونصوصه مناسبة لمستوى المتعلمين وفئتهم العمرية؟  -

على  هل ترى أن محتويات منهج اللغة العربية تنمي وتدعم التعلم الذاتي واإلعتماد -

 النفس لدى المتعلمين؟

والذي  3( 5من خالل ما يبرزه الجدول رقم ) -وقد كانت اإلجابات بالنسبة للسؤال األول

 على النحو اآلتي:  -يمثله الرسم البياني أسفله

 

 

 

 

                                                             
 ينظر : 1

 .146-145المناهج التربوية )نظرياتها، مفهومها....(، محمد حسن حمادات، ص  -
 .32رشدي أحمد طعيمة، األسس العامة لمناهج تعليم اللغة العربية )إعدادها، تطويرها...(، ص  -

م، 1980حلمي أحمد الوكيل ومحمد أمين المقني، مطبعة حيان القاهرة،  -،أسس كبناء المناهج وتنظيماتها، بتصرف : 2 
 .173ص 

 من هذا البحث212ينظر: نتائج االستبيان ص 3
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 (5رسم بياني يمثل الجدول رقم)

( يرون أن  لغة مقررات المحتوى % 54وكما نالحظ فإن أغلب المعلمين )  

ة ونصوصه مناسبة نوعا ما لمستوى المتعلمين وفئتهم العمرية، في حين ال تتجاوز نسب

مع  ( من إجمالي عينة الدراسة وذلك ما يتنافى% 26ارتباطها )المعلمين الذين يؤكدون 

 معايير اختيار المحتوى المالئم. 

 

 

 : 1( والذي يمثله الرسم البياني أسفله6أما بالنسبة للسؤال الثاني، فإن الجدول رقم )

 

 

 

 

 

   

بياني  رسم 

يمثل 

 (6الجدول رقم)

منهج  كانت إجاباتهم بأن محتويات (% 74يكشف لنا الرسم البياني أن أغلب المعلمين )

ما  لمين وهذاتدعم التعلم الذاتي واالعتماد على النفس لدى المتع اللغة العربية  ال تنمي وال

افعيته ديوحي لنا بأنها ربما ال تراعي ميول وحاجت المتعلم وال تلبي رغباته مما يحد من 

 وإقباله نحو التعلم وبالتالي اعتماده على نفسه.

سبق يتضح لنا أهمية حسن االنتقاء في بناء محتوى المنهج التربوي فهي عملية مما    

أمام الكم الهائل من العلوم  –دقيقة تتطلب اختيار أجزاء المعرفة وليس جمع كل المعرفة 

                                                             

  من هذا البحث 212ينظر: نتائج االستبيان ص 1
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مع مراعاة أهمية المحتوى للمجتمع والمتعلمين وضرورة ارتباطه بالحياة  –والمعارف 

هذا األخير من جعل لغة التواصل لديه في جميع الميادين هي االجتماعية للمتعلم لتمكين 

 اللغة العربية.

 ما يلي :بعد أن يتم انتقاء المحتوى اعتمادا على المعايير السابقة تأتي عملية تنظيمية ك

 

 

 

ايير عند ترتيب المحتوى البد من مراعاة المع معايير تنظيم المحتوى وترتيبه : .2

 التالية :

: ويقصد باالستمرار تلك العالقة الرأسية بين الموضوعات، أي إتاحة  االستمرار .1

 .1فرص متكررة لممارسة جوانب التعلم المختلفة حتى يتقنها التالميذ 

: ويقصد به أن تقدم المعرفة في صورة مترابطة غير مجزأة بحيث يشعر  التكامل .2

وضوعات التي التلميذ بوحدة المعرفة وتكاملها سواء كان ذلك على مستوى الم

فهل يا ، 2يعالجها المحتوى في المادة الواحدة أو بين المادة والمواد الدراسية األخرى 

ترى منهج اللغة العربية في مدارسنا يحقق هذا التكامل سواء بين موضوعات 

في محتواه، أو بينه وبين المواد الدراسية األخرى؟، وقد ساعدتنا عينة الدراسة 

ستبيان: فمن خالل الرسم البياني أسفله والذي يمثل ل ضمن االاإلجابة عن هذا السؤا

 : يتبين أن:  3(7الجدول رقم )

                                                             
 .101المكونات ...(، فتحي يونس وآخرون، ص  –المناهج )األسس  1
 .101المكونات ...(، فتحي يونس وآخرون ، ص  –المناهج )األسس  2
 ينظر نتائج االستبيان ص... من هذا البحث  3
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 (7رسم بياني يمثل الجدول رقم )

 يسعى نسبيا  بية في مدارسنا( قد كانت إجابتهم أن منهج اللغة العر74معظم المعلمين )        

ى في إلى تحقيق التكامل بين موضوعات محتواه وبينه وبين مختلف المواد الدراسية األخر

ل ( فقط من إجابات المتعلمين تضمنت بأن المنهج يحقق التكام% 22حين نجد أن نسبة )

 اإلخالل نستنتج بأن أغلب المحتويات تقدم للمتعلم مجزأة ومنفصلة وبالتالي وذلك مايجعلنا

 باته.بمعايير تنظيم المحتوى وترتيبه  هذه األخيرة التي تمكن المتعلم من ممارسة مكتس

: ويقصد به وضع المواد المتخصصة في وحدات معا، كوضع النحو  التوحيد" .3

 .1واحدة"  والصرف واألدب واإلنشاء واإلمالء في وحدة

إضافة إلى معيار التتابع والمقصود به أن تكون الخبرة الحالية التي يكتسبها الفرد مبنية 

، وقد ذهب 2على أساس الخبرات السابقة وأن تكون هذه الخبرة أساسا لخبرات الحقة

بمدى ربط محتوى المنهج بين الخبرات المعلمون من خالل إجاباتهم على السؤال المتعلق 

 : على النحو اآلتي:3(8والمكتسبات الجديدة والتي يمثلها الرسم البياني للجدول رقم )السابقة 

                                                             
 .147ينظر:  المناهج التربوية )خطواتها، همومها، ...( ، محمد حسن حمادات ص  1

 .14المناهج التعليمية و التقويم التربوي، ناجي تمار وعبد الرحمن بن بريكة،  ص  -
يب، الكو –منهج المدرسي وتطبيقاته التربوية،  محمد صالح مجاور وفتحي عبد المقصود الديب، ،دار القلم ال - 3

 .323هـ، ص 1418
 من هذا البحث 212ينظر نتائج االستبيان ص  3
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 (8رسم بياني يمثل الجدول رقم )

 ن جاءت بأن محتوى المنهج يربط أحيانا وليس دائما بينيأن أغلب إجابات المعلم

 ( فقط من إجابات17% الخبرات السابقة والخبرات الالحقة وبالمقابل نجد أن نسبة )

فية ة غير كاالمعلمين أقروا بأنها ) المحتويات( تربط بين المعارف السابقة والالحقة وهي نسب

صورة بوذلك ما يكون له األثر السلبي على عملية إيصال وتثبيت الخبرات في ذهن المتعلم 

 أفضل لغياب عنصر التتابع والتدرج في التعليم.  

رة : من شروط ترتيب المحتوى بعد انتقاءه، إتاحة فرص متكراعتمادا على ما سبق      

فة  إلى )االستمرارية( يمارس فيها المتعلم مجموع الخبرات المكتسبة من أجل إتقانها، إضا

راسية ضرورة وجود عالقة ترابط وتكامل بين محتويات المادة الواحدة أو باقي المواد الد

 ع والتدرج في تعلم المعارف والمهارات)عدم انفصالها عن بعضها(، وأخيرا التتاب

 طرق التدريس:  ثالثا:

، فهي وثيقة الصلة المنهجتمثل طرق التدريس والتعليم عنصرا هاما جدا في عناصر 

تحقيقا  المنهجباألهداف وبالمحتوى ومرتبطة بهما ارتباطا وثيقا، فهي أكثر عناصر 

لألهداف، كما تؤثر تأثيرا كبيرا في اختيار األنشطة والوسائل التعليمية الواجب استخدامها 

 1في العملية التعليمية : 

 مفهوم طريقة التدريس : -1

                                                             
، االتجاهات الحديثة في تخطيط وتطوير مناهج المرحلة األولى، بتصرف : حلمي أحمد الوكيل وحسين بشير محمود،  1

 .80ص 
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مصطلح عام يشير إلى إجراءات وخطوات محددة يتبعها الفرد عند  Methodالطريقة  -

إنجاز مهمة، أو عمل محدد، كطريقة التدريس، وطريقة التعلم، وطريقة 

 1التفكير....الخ.

هي مجموعة الخطوات واإلجراءات التي  Teaching method"وطريقة التدريس  -

عبارة أخرى هي : مجموع يقوم بها المعلم، وتظهر آثارها على نتائج المتعلمين وب

التحركات التي يقوم بها المعلم أثناء الموقف التعليمي التعلمي، والتي تحدث بشكل 

 2منتظم ومتسلسل لتحقيق األهداف التدريسية المحددة مسبقا." 

أنها : "اإلجراءات التي يتبعها المعلم لمساعدة تلميذه على تحقيق األهداف التعليمية،  -

ءات مناقشات، أو إثارة مشكلة، أو محاولة الكتشاف أو غير ذلك وقد تكون تلك اإلجرا

 3من اإلجراءات". 

عليمية تإذن طريقة التدريس تشير إلى مجموع اإلجراءات التي يتبعها المعلم لتحقيق أهداف 

 متوخاة.

 

 

 طرق التدريس كثيرة ومتنوعة فتصنف من حيث تطورها إلى :أنواع طرق التدريس :  -2

 تقليدية قديمة.طرق تدريس  -أ

 .4طرق تدريس حديثة معاصرة  -ب

 رق التدريس التقليدية : وهي كثيرة أهمها :ط -أ

 طريقة المحاضرة )اإللقائية(. -

 طريقة المناقشة أو المحاورة. -

 الطريقة االستنباطية )االستقراء واالستنتاج(. -

 الطريقة القياسية. -

 .5الطريقة الجمعية )تجمع بين الطريقتين االستقرائية والقياسية(  -

 طرق التدريس الحديثة : . -ب

 طريقة العصف الذهني. -   طريقة حل المشكالت." -

                                                             
، مفاهيم مفتاحية في المناهج وطرق التدريس، مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس، ماهر إسماعيل صبري،  1

 .19م، ص 2009، مارس 2، العدد 3مج 
 .19المرجع نفسه، ص  2
 .14المنهج التعليمية والتقويم التربوي، ناجي تمار وعبد الرحمن بن بريكة، ص   3
 .20ة في المناهج وطرق التدريس، بتصرف : ماهر إسماعيل صبري، ص مفاهيم مفتاحي  4
 .85و  56م، ص 2010، 1طرق التدريس بين التقليد والتجديد، دار الفكر ، رافده الحريري، ، عمان األردن، ط 5



المنهج التربوي و أثره في     الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل األول

 اللغة العربية  ةتعليمي

 
52 

 طريقة تمثيل األدوار. -    طريقة المشروع. -

 الطريقة التعاونية. -    طريقة الوحدات. -

 .1طريقة التعليم باللعب"  -

تناسب الطريقة التي ت –إن المعلم ينتقي من بين هذه الطرق _المعروضة سابقا وغيرها 

والمحتوى )موضوع التدريس(، وذلك وفق عوامل ومعايير محددة ينبغي أن تراعى عند 

 اختيار طرق التدريس،ذلك ما سنحاول الوقوف عليه فيما يلي: 

 

 

 

 :عوامل ومعايير اختيار الطريقة المناسبة  -3

 الطريقة لألهداف السلوكية المحددة للدرس. مالئمة .1

 الطريقة لمستوى نمو التالميذ وخبراتهم السابقة. مالئمة .2

 الطريقة للموقف التعليمي. مالئمة .3

 الطريقة لوقت الحصة )...( مالئمة .4

 مدى تعزيز الطريقة التدريسية باستخدام وسائل إيضاح فعالة. .5

 وتفاعال  جيدا من المعلم.أن تلقى الطريقة استجابة من التالميذ  .6

 2أن تراعي الطريقة التدرج في عرض المعلومات من السهل إلى الصعب".  .7

يعة بتها لطبوبذلك يتبين لنا أنه يتم تحديد الطريقة التدريسية المناسبة التي تتسم بمناس

 ف المرادالمحتوى، وإلمكانات المتاحة، ومدى إثارتها لدافعية المتعلمين، وترجمتها لألهدا

 تحقيقها من خالل العملية التعليمية.

 التعليمية:األنشطة  -4

 بمفهومه الحديث : المنهجالمجال والعنصر الرابع من عناصر 

"األنشطة.... مفردها نشاط، والنشاط هو جهد عقلي أو بدني يبذله المتعلم من أجل  -

 .3تحقيق هدف ما"

                                                             
 .90بتصرف : المرجع نفسه، ص  1
 .355م، ص 2000المصرية القاهرة،  مجدي عزيز إبراهيم، موسوعة المناهج التربوية، مكتبة األنجلو 2
 .155محمد حسن حمادات، المناهج التربوية )نظرياتها، مفهومها(، ص  3
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المتعلم من أجل بلوغ "ويقصد بها الجهد العقلي أو الحركي أو الحسي، الذي يبذله  -

هدف ما، أي أن النشاط محدد بمحتوى المادة وأهدافها، وله خطة يسير عليها وهدفا 

يسعى لتحقيقه، وقد نربط األنشطة أحيانا بالخبرات فنقول : األنشطة والخبرات، 

 .1فالخبرة مواقف مر بها التلميذ بنفسه فتعلمها بطريقة مباشرة....".

في  التربوي الحديث له تأثير كبير المنهجمهم من مكونات األنشطة التعليمية مكون 

 اخل الصفترسيخ وإثراء خبرات التعلم لدى المتعلم، )وذلك من خالل المهام التي يقوم بها د

 الدراسي وخارجه( فهو وسيلة مهمة من شأنها تعزيز الموقف التعليمي وترسيخه أكثر.

"اختيار األنشطة التعليمية الصفية والالصفية التي تعزز  :أسس اختيار األنشطة التعليمية

تعلم التعلم وتثبته وتثري الخبرة وتساعد على تعديل السلوك، واكتساب االتجاهات اإليجابية، 

، ولكي يحقق النشاط هذه األهداف 2وتشجع الحاجات وتنمي الميول والهوايات المفيدة"

المعايير وبمقدار توفر هذه المعايير يحقق  وغيرها البد له من أن يقوم على مجموعة من

النشاط األهداف المرجوة منه ومن هذه المعايير، ")ارتباطها بأهداف المناهج ومحتواها، 

تنوعها ومناسبتها للمتعلمين، ومراعاة مبدأ الفروق الفردية، وتوفير الفرص المساعدة على 

مية المنسجمة مع طبيعة العصر، اكتساب القيم واالتجاهات اإليجابية، والمهارات التعلي

 .3والسيما مهارات التعلم الذاتي، والتعامل مع تكنولوجيا التعليم(" 

لدراسي ااألنشطة التعليمية من الممارسات التي ينبغي أن يمر بها المتعلم داخل الفصل 

ذه أو خارجه ما يساعد على تحقيق األهداف المرجوة وحتى يتحقق ذلك البد من اختيار ه

 مالها فيشطة بكفاءة وفعالية من خالل مراعاة جملة من المعايير : )التخطيط لها واستعاألن

يوله موضعها المناسب، وجود اإلمكانيات، ربطها )األنشطة( بحاجات المتعلم واهتمامه وم

 من أجل إثارة دافعية أكثر نحو التعلم وبالتالي إقباله عليه(.

 الوسائل التعليمية : -5

أهمية استخدام الوسائل التعليمية في استثارة المتعلم، وتبينوا ما  "لقد أدرك المربون

تضفيه على التعلم والتعليم من حيوية، ولسنا في حاجة إلى مهارة أو خبرة لندلل على أهمية 

الحقائق الملموسة في حجرة الدراسة، فاستخدام مختلف وسائل اإليضاح يجعل العمل في 

 4عثا على الشوق". حجرة الدراسة مثيرا لالهتمام، با

                                                             
 .14ناجي تمار وعبد الرحمن بن بريكة، المناهج التعليمية والتقويم التربوي، ص  1
 .170برو محمد ورحموني دليلة، المناهج التعليمية بين التطورات وتحديات المستقبل، ص  2
 .170المرجع نفسه، ص  3
األسس العامة للتدريس رشدي لبيب، جابر عبد الحميد جابر وآخرون،  دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،  4
 .119م، ص 1983، 1ط
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 مفهوم الوسائل التعليمية : .1

"هي مجموعة أجهزة وأدوات ومواد يستخدمها المعلم لتحسين عملية التعليم والتعلم 

بهدف توضيح المعاني وشرح األفكار في نفوس التالميذ، وتعرف أيضا على أنها وسائل 

 1تربوية يستعان بها إلحداث عملية التعليم". 

 

 

 التعليمية في تعليمية اللغة العربية :فاعلية الوسائل  .2

تلفة، أورد عبد العليم إبراهيم "أن لهذه الوسائل أهمية كبرى في تدريس المواد المخ

 رد هذه الوسائل إلى نوعين : –على حد قوله –ومن بينها اللغة العربية، حيث يمكن 

 : وهي تؤثر في القوى العقلية بوساطة الحس، وذلك بعرضالوسائل الحسية  -أ

 ، وأمثلتها:2ذات الشيء أو نموذجه أو صورته أو نحو ذلك... " 

حيث يمكن االنتفاع بهذه الوسائل في ذوات األشياء والنماذج المجسمة والصور :  -

دروس التعبير للصفوف الصغيرة وكذلك في دروس األناشيد واإلمالء، أو القراءة 

 .3كاستحضار )زهرة أو ساعة( أو نموذج )لهرم أو لحيوان...( 

 لبيان البلدان والموقع التي ترد في النصوص وموضوعات "المصورات الجغرافية : -

للغة االوطن العربي، التي ترد في مناسبات كثيرة في دروس  القراءة، ولمعرفة أجزاء

 العربية.

وتحمل هذه األلواح جداول توضح بعض القواعد النحوية أو  األلواح الموضوعية : -

 4اإلمالئية". 

: وأهميتها واضحة ال تخفى، فيقول بعض المربين : "إن المدرس الذي  السبورات -

بورة، يساوي نصف مدرس)...(" فهي يدخل الفصل، وهو ال يحسن استعمال الس

 معرض يتسع لألمثلة وللشرح وللرسم....

لشعر وتسجل فيها نماذج جيدة للترتيالت القرآنية، أو إللقاء ا األشرطة المسجلة : -

.)...( 

                                                             
، 1ي ، دار البداية ناشرون وموزعون، عمان، األردن، طلمدخل إلى تدريس مهارات اللغة العربية سميح أبو مغ 1

 .181م، ص 2010
القاهرة،  –عبد العليم إبراهيم، الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية في طرق التدريس دار المعارف، كورنيش النيل  2
 .432، )د.ت(، ص 14ط
 .433المرجع نفسه، ص  3
 .433المرجع نفسه، ص  4
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المعارض : ونقصد بها معارض اللغة العربية، ويحسن أن تخصص للمعرض إحدى  -

ينتجه التالميذ من الوسائل المعينة  حجرات المدرسة، بصفة دائمة، ينسق فيها ما

 1السابقة)....(، وما يسفرعنه النشاط المدرسي في المجال اللغوي )...( 

 

 

لمثال ا: "وهي تؤثر في القوى العقلية بوساطة األلفاظ، كذكر  الوسائل اللغوية -ب

 أو الشبه أو الضد، أو المراد ومن صورها :

ال مضطربة في الذهن حتى يعرض لها المثاألمثلة : فكثير من الحقائق تظل غامضة،  -

 فتستبين معالمها.

خر التشبيه والموازنة : وفي كال األمرين عقد صلة بين شبيهين أحدهما مفهوم واآل -

قة يراد فهمه، وكما يكون التوضيح بعالقة المشابهة بين الشيئين، يكون كذلك بعال

 التضاد بينهما.

أمكن أن يعرض باللغة صورة واضحة، الوصف : وإذا كان هذا الوصف دقيقا جدا،  -

 تقرب من الصورة الحسية.

 ساليب فيالشرح : وهو ما يلجأ إليه مدرس اللغة العربية في بيان معاني المفردات واأل -

 دروس القراءة والنصوص ونحوها.

القصص والحكايات : وأثرها كبير في تنمية الخيال وتزويد التالميذ باألفكار  -

 2 والمفردات واألساليب".

ال تقل  نستنتج من خالل ما تقدم أن هناك تعددات وتنوعات في الوسائل التعليمية والتي

ي قديم أهمية عن سائر مكونات المناهج التعليمية الحديثة، فمنها )الوسائل( ما هو تقليد

د على االستعمال كاللوحات التعليمية، ومنها وسائل تعليمية أخرى حديثة االستخدام تساع

لخبرة اتعداد وجذب انتباه التالميذ واهتماماتهم وتشويقهم إلى الدرس وترسيخ تنمية االس

د وتدعم المكتسبة أكثر ألنهم أدركوها عن طريق الحواس المختلفة. كما توفر الوقت والمجهو

 طرق واستراتيجيات التدريس.

، سهمواعتمادا على ذلك طلب من المعلمين تحديد الوسائل التي يستعينون بها في تدري

تي كما وجهنا لهم سؤاال آخر بخصوص مدى توافر هذه الوسائل التوضيحية في مدارسهم ال

 يعملون بها فكانت إجاباتهم كمايلي:

                                                             
 .434بتصرف، المرجع نفسه، ص  1
 .435-434بد العليم إبراهيم ، ص الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية في طرق التدريس، ع  2
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بالنسبة للسؤال األول المتعلق بأنواع الوسائل التعليمية المستخدمة في التدريس 

 النحو اآلتي:: على 1(09فاإلجابات عنه يوضحها الرسم البياني الممثل للجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (09رسم بياني يمثل الجدول رقم )

تي التعليمية ال ونالحظ انطالقا من ذلك أن المعلمين يستخدمون كل أنواع الوسائل

، لكن منهم من خاللها تحديد أهم الوسائل التي يستخدمونها في التعليم عرضت عليهم وطلب

سبة نوسائل تستخدم كثيرا وأخرى تقل  استخدامهم لها متفاوت وغير متساو، إذ تظهر هناك

 امها.داستخ

 90.17 فنالحظ أن الوسائل التقليدية أخذت النسب األعلى وبخاصة منها: السبورة )

( وهذا ما يمكن تفسيره إلى أن السبورة الوسيلة المساعدة  % 87.50( والكتاب المدرسي )%

: 2لا في العالم بدءا من الصف األوللمتعلم  في غرفة الصف منذ القدم وأكثر الوسائل استخدام

وكذلك األمر بالنسبة للكتاب المدرسي الذي يعد وسيلة بالغة األهمية بما يحويه من صور 

ورسوم متبعة بتعليقات تيسر جملة التعلمات، وبالرغم من تلك األهمية لهاتين الوسيلتين إال 

أن يتبعا بوسائل معينة أخرى  أن إدراجهما بمفردهما فقط قد يثبط التفاعل الصفي، لذا ينبغي

لكسر الرتابة وشد انتباه واهتمام المتعلم مما يعزز لديه الفهم بصورة أفضل، كما تأتي الصور 

                                                             
 من هذا البحث 212ينظر نتائج االستبيان ص1
، دار الشروق للنشر 4أساليب حديثة في تدريس قواعد  اللغة العربية، طه حسين الدليمي وكامل محمود نجم الدليمي،ط  2

 المعينة على التعليم.، فهي من أهم الوسائل البصرية الضرورية 164، ص2004والتوزيع، عمان، األردن، 
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( % 51.87 ( و) % 75والقصص من ضمن الوسائل  التقليدية التي نالت نسبا مرتفعة )

 التدريس. على التوالي، وهذا مايدل على أن الوسائل التقليدية ال تزال طاغية على

مات أما النسب المنخفضة والموضحة أعاله على الرسم البياني فكانت للنماذج والمجس

 18.75( والحاسوب )% 18.75(، الخرائط )% 27.67(، األلعاب والتمثيل )% 43.75)

صبحت أ(، مما يدل على أن تفعيلها من قبل المعلمين ضعيف جدا في مقابل أهميتها والتي %

المدرسة الحديثة خاصة في ظل اإلصالحات الجديدة وبخاصة أنها ضرورة من ضرورات 

 تركز على الحواس  مما يساعد على تثبيت الخبرات.

(، % 2.67(، الزيارات الميدنية )% 8.03هذا وكما نالحظ أن التلفاز وأشرطة الفيديو)

و أ  ضة جدا بمعنى أنها قليلة( كانت نسبها منخف% 0.89اإلذاعة والمعارض والمتاحف )

 الخبرات منعدمة االستعمال بما بما يوحي أن تعليمية اللغة العربية لم تحظى بتفعيل وسائل

حة هنية واضالمباشرة الواقعية المعينة على تنمية االستعداد والقابلية للتعلم وتكوين صور ذ

 بفعل استخدام الحواس المختلفة. 

العربية لمرحلة التعليم االبتدائي  كما تجدر اإلشارة إلى أن الوثيقة المرافقة لمنهج اللغة

أشارت إلى ضرورة االستعانة بالوسائل اإليضاحية بأنواعها في المواقف التعليمية التعلمية 

 : 11بغية بناء التعلمات وترسيخها وتنميتها

المتعلق  -الموجه دائما لعينة الدراسة المتمثلة في المعلمين  -أما بالنسبة للسؤال الثاني 

الوسائل التوضيحية بالمؤسسات التي يعملون بها فاإلجابات عنه يوضحها الرسم  بمدى توافر

 : 2(10البياني للجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 (10) الرسم البياني الممثل للجدول رقم
                                                             

 .54م، ص2016المجموعة المتخصصة للمناهج،   1
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مية ( أجمعوا بأن الوسائل التعلي%75يكشف الرسم البياني أعاله أن أغلب المعلمين)

من  ( ققط من اإلجابات%25)غير متوفرة بالمؤسسات التي يعملون بها  في حين نجد نسبة 

ائل أقرو بتوافرها وهي نسبة في رأينا غير كافية، وبذلك فعال  فإن غياب أو قلة الوس

في ظل  مية وخاصةالتعليمية التي تتماشى والتطورات التي تشهدها العملية التعليمية التعل

 اإلصالحات التربوية له تأثير سلبي على التواصل الصفي وما يضفي أيضا الملل وعدم

 تفعيل التعلم الذاتي.

 أهمية استخدام الوسائل التعليمية في تعليمية اللغة العربية : .3

قيق تكمن أهمية الوسيلة التعليمية في مقدار ما تحققه من أهداف سلوكية محددة لتح

 :يما يلي فأهداف المحتوى الدراسي، ويمكن إبراز هذه األهمية في مجال تعيلم اللغة العربية 

 تشويق التالميذ لإلقبال على التعلم، وشعورهم أن في هذا األمر متعة وسرورا. .1

ففي الصور الموجودة في رأس  –متعلمين_ الصغار والكبار تنمية روح النقد لدى ال .2

كل درس من دروس القراءة مثال في المرحلة االبتدائية ، وهي وسائل تعليمية وضعت 

خصوصا إلثراء دروس اللغة، في جميع المناشط اللغوية، القرائية والكتابية 

نقدية ابتداءا من تلك والتعبيرية، وفي هذه الصور مجاالت حرة إلبراز آراء التالميذ ال

 1البسيطة غير المعللة وصوال إلى اآلراء الناضجة المدعمة بالحجج واإلثباتات. 

تساعد الوسائل على تحاشي الفهم في اللفظية والمقصود باللفظية : استعمال المدرس  .3

 2ألفاظ ليست لها عند التالميذ الداللة نفسها التي لها عند المدرس. 

ذه هالتعابير والمعاني اللغوية الفصيحة )...( عندما تعرض تساعد على تثبيت بعض  .4

 التعابير أو المعاني مقرونة بالصور الواضحة الدالة عليها )...(.

تساعد على إبراز الفروق الفردية بين الطالب في المجاالت اللغوية المختلفة وبخاصة  .5

عد المعلم في في مجال التعبير الشفوي، وتوظيف القواعد في لغة المتعلمين، وتسا

 3الكشف عن مواطن الضعف والقوة من أجل معالجة الضعف وتعزيز القوة. 

تساعد الوسائل التعليمية على تزويد الطالب بالمعلومات العلمية واأللفاظ الحضارية  .6

الحديثة الدالة عليها، عندما تعرض عليهم صور لمحطات األقمار الصناعية، أو عندما 

 .4ون أو اإلذاعة )...( يزورون أستديوهات التلفزي

                                                             
، تدريس اللغة العربية )مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية(، وليد أحمد جابر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان،  1

 .363م، ص 2002، 1األردن، ط
، 6تدريس مهارات اللغة العربية، سميح أبو مغلي، دار البداية ناشرون وموزعون، عمان، األردن، ط مدخل على  2

 .182م، ص 2006
 .364-363تدريس اللغة العربية )مفاهيم نظرية وتطبيقات(، وليد أحمد جابر ، ص  3
 .364المرجع السابق، ص  4
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، العربية من خالل عرضنا للنقاط الدالة على أهمية الوسائل التعليمية في تعليم اللغة     

إلى  تاجعربية، فهذا األخير يحاللغة ال منهجندرك أنها تعد عنصرا داال وحيويا في تعليم 

م، ت التعليأو كما يطلق عليها وسائل اإليضاح، الوسائل المعينة، تقنيا -الوسائل التعليمية،

لمعلومات، ا واكتسابالتي تؤدي إلى تكوين المدركات   –تكنولوجيا التعليم أو وسائل التعليم 

ة لعربيوفهمها بطريقة أفضل إلى جانب قدرتها على تنمية قدرات التالميذ في تعلم اللغة ا

 وإتقان مهاراتها. 

وقد أردنا معرفة رأي معلمي اللغة العربية حول أهم الوسائل التي لها أهمية في اكتساب     

الفعال، وذلك من خالل طرحنا عليهم سؤاال مفتوحا عن أهم  االتصالالمدركات ومهارات 

لدى  ز روح التعاون الصفي وتنمي مهارات االتصال اللغويتعز الوسائل التعليمية التي

المتعلم والتي يرون من الواجب توافرها وخاصة في ظل التطورات الحاصلة في جميع 

 فكانت من بين أهم الوسائل التي جاءت ضمن إجاباتهم مايلي: :1الميادين

ية بة المدرس، تجهيز المكتاإلبداع)الوسائل التي يكلف بإنجازها المتعلم لتنمو لديه روح     

هزة من بينها الحواسيب وأج واالتصالصالح، وسائل اإلعالم بالمراجع ذات العالقة باإل

لمعالم العرض، الزيارات الميدانية، المسارح والتمثيليات، الصور المتعلقة بالشخصيات وا

 األثرية...(.

ية  اإليضاح وانطالقا من هاته اإلجابات يمكن لنا أن نقرأ مدى وعي المعلمين بفاعلية الوسائل

 ا، ولهذاتنشيط التواصل الصفي واكتساب جملة الخبرات وتنمية مدارك المتعلم وتثبيته في في

ينبغي تسخير لكل إصالح تربوي وسائله وأدواته الضرورية حتى نتمكن من النهوض 

 بمستوى العملية التعليمية عامة  وتعليمية اللغة العربية خاصة. 

 

 

 

 سادسا : التقويم التربوي :

و ادها )وهويم مكانة مركزية في العملية التربوية بمختلف مجاالتها وأبعتحتل عملية التق

 –طة األنش –طرق التدريس  –المحتوى  –يتناول جميع عناصر العملية التعليمية، األهداف 

 :المعلم ...( وسيقتصر حديثنا هنا عن تقويم المتعلمين  –التقويم نفسه  –الوسائل 

 التقويم:مفهوم  .1
                                                             

1   
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لغة : من الفعل "قوم"، "قوم السلعة واستقامها : قدرها )...(، استقمت المتاع أي 

أي صوبه  2، أي أعطيته قدرا أو قيمة أو ثمنا. ومنه أيضا : "قوم درأه : أزال عوجه"1قومته"

 وعدله ووجهه نحو الصواب.

نه مج وعليه يمكن القول أن التقويم؛ هو تقدير الشيء وإعطاءه قيمة، وإصالح ما اعو

لنفسية وذلك فعال ما تعنيه هذه اللفظة في التربية الحديثة، فنجده في معجم المصطلحات ا

 والتربوية أنه :

 –بدقة وموضوعية –"عملية منهجية تقوم على أسس علمية، تستهدف إصدار الحكم  

على مدخالت وعمليات ومخرجات أي نظام تربوي، ومن ثم تحديد جوانب القوة وجوانب 

في كل منهما، تمهيدا التخاذ قرارات مناسبة إلصالح ما قد يتم الكشف عنه من نقاط القصور 

 3الضعف والقصور". 

 وذلك طبعا بعد قياس المنتوج -فالتقويم إذن عملية تهدف إلى تحسين المسار التعليمي،

بدل االنتقاء والتصنيف، كما كان معموال به  –التعليمي ومن ثم إعطاءه قيمة أو تقديرا )تقييم( 

قديما. "إال أنه يتبادر إلى ذهن بعض التربويين أن القياس والتقييم والتقويم هي مفاهيم 

، ذلك على 4مترادفة، أو أنها تؤدي إلى مفهوم معنوي واحد، والصحيح أن بينهما فروقا"

 و التالي : النح

 (Measurement)أعم من القياس والتقييم، ذلك أن القياس  (Evaluation)فالتقويم 

هو القيمة الرقمية )الكمية( التي يحصل عليها المتعلم في امتحان )اختبار( ما )...(، عملية 

 5تعنى بالوصف الكمي )الرقمي( للسلوك )األداء(...". 

تستعمل فيه أدوات مثل االختبار، أما التقييم إذن فالقياس وصف، يعبر عنه عدديا، و

(Assessment)  فهو من القيمة(Value) عملية يتم بها إصدار حكم على مدى وصول" ،

العملية التعليمية ألهدافها ومدى تحقيقها ألغراضها، باستخدام أدوات مختلفة من األدوات، 

 6ات والمقابالت الشخصية". كاالختبارات، ومقاييس االتجاهات والميول، ومقاييس المالحظ

ويفاد من التعريف السابق أن التقييم يرتبط ب )الحكم، القيمة، التقدير(، كأن تقول : زيد 

 حصل على تقدير مقبول / جيد  / ممتاز ...الخ.
                                                             

 .500، ص 12منظور، دار صادر، بيروت، ج مادة قوم، لسان العرب، إبن 1
 .499المرجع نفسه، ص  2
 .136، ص 1979، 1محمد مصطفى زيدان، معجم المصطلحات النفسية والتربوية، دار الشروق، جدة السعودية، ط 3
-م2011، 1مركز نون للتأليف والترجمة، التدريس طرائق واستراتيجيات جمعية المعارف اإلسالمية الثقافية، ط 4

 .216هـ، بيروت لبنان، ص 1432
 .242محمد مصطفى زيدان ، ص  ، معجم المصطلحات النفسية والتربوية5
المعجم التربوي، المركز الوطني للوثائق التربوية لوزارة التربية الوطنية، ملحقة والية سعيدة الجهوية، الجزائر،  6

 .61م، ص 2009
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ن أوبهذا يكون مصطلح التقويم أشمل وأعم من القياس والتقييم، وال يساويهما، بل 

ح التقييم )التشخيص( قصد التحسين والتعديل واإلصال التقويم عملية تشمل القياس ثم

 ومعالجة القصور عند المتعلمين ومن ثم تقديم العالج المناسب.

تمل رة ال تكوبناءا على ذلك فالتقويم إذن إجراء مكمل للعملية التربوية، بل إن هذه األخي

 متعلمينعلمات في الإال باألول )التقويم( والذي يقصد من وراءه معرفة مدى تحقق مجموع الت

في الكشف عن نواحي النقص في تلك التعلمات، واقتراح البدائل لتالفي ذلك النقص 

 ما يلي :)التصحيح والتصويب(، لذا فالتقويم أهمية كبيرة في العملية التعليمية نحددها في

 همية التقويم وأغراضه :أ .2

 التقويم ليس إصداريعد أساسا لعملية التطوير التربوي من منظور أن الهدف من  .1

 األحكام فقط، وإنما التحسين والتطوير أيضا.

معرفة العلة أو السبب والوقاية منه : حيث نستطيع معرفة العلة أو األسباب التي أدت  .2

إلى الضعف في العملية التربوية، وكذلك معرفة األخطاء التي حدثت وتحدث في 

 .1العملية التربوية وعدم تكرارها، واالبتعاد عنها 

الكشف عن مواهب وقدرات التالميذ، ومساعدتهم على تنمية تلك المواهب الموجودة  .3

 .2لديهم 

ية الوقوف على المستوى العلمي للتالميذ: إن المعلم ال يمكنه أن يضع خطة تدريس .4

سابقة، سليمة، ما لم يكن على معرفة تامة بالمستوى العلمي لتالميذه وبمعلوماتهم ال

 تلك المعلومات نقطة بدء لتعلم جديد.واتخاذ هذا المستوى و

الكشف عن التالميذ المتأخرين دراسيا ومعرفة أسباب هذا التأخر، ومحاولة  .5

 مساعدتهم على جعل مستواهم الدراسي أفضل مما هو.

في  على مدى نجاحهتقويم المعلم لنفسه: أن عملية التقويم تساعد المعلم على أن يقف  .6

طرق وأساليب التدريس التي يتبعها، وهل يستمر في تعليم تالميذه )..( ومدى نجاح 

 .3تلك األساليب والطرق نفسها؟ أم يعدل منها؟ وعلى درجة التعديل وكيفيتها 

من خالل ما سبق يتبين لنا أن للتقويم مكانة مركزية في العملية التعليمية بمختلف 

تقويم في ضوء مفهومي مجاالتها وأبعادها : حيث نستنتج بناءا على المقارنة بين عملية ال

المنهج )القديم والحديث(، أن التقويم في إطار المفهوم الحديث للمنهج جعل من المتعلم 

                                                             
 .182الخطيب، ص أساسيات طرق التدريس، علم الدين عبد الرحمن  1
 ينظر : 2

 .152-151فتحي يونس وآخرون، المناهج )األسس المكونات...(، ص  -
 .183علم الدين عبد الرحمن الخطيب ، أساسيات طرق التدريس ، ص  -

 .184-183أساسيات طرق التدريس، علم الدين عبد الرحمن الخطيب، ص  3
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عنصرا فعاال يشارك بإيجابية في وسطه المدرسي، وبذلك يأخذ فرصته كاملة للتفكير 

نجاح واإلبداع واالبتكار واستثمار القدرات، رافضا )التقويم( استظهار المعلومات مقياسا لل

هذا من أهم المبادئ التي تقوم عليها المناهج الحديثة وأهم األهداف -والفشل )عملية مستمرة( 

، على أن تتوافر في أساليب تقويم المتعلمين في تعليم اللغة العربية -التي تسعى إلى تحقيقها

 مجموعة من األسس والمعايير والمواصفات من أهمها ما يلي :

 

 

 التقويم:سس وخصائص أ .3

عتمد ينبغي أن " ارتباط التقويم بأهداف المنهج : تقويم التالميذ في مادة اللغة العربية ي -1

على تحليل موضوعي لمناهجها )...(، كما يعتمد على تحليل موضوعي كذلك 

 لعمليات الفهم والتفكير وتحديد المهارات التي يهدف المنهج إلى تكوينها.

بية ال يستهدف تزويد التالميذ بمجموعة من شمول عملية التقويم : تعليم اللغة العر -2

الحقائق اللغوية أو األدبية فقط وإنما يستهدف فوق ذلك تحقيق النمو الشامل المتكامل 

للتلميذ عقليا ووجدانيا ومهاريا، وال شك أن هذا الشمول يفرض تنوع أدوات التقويم 

 1وعدم اقتصارها على الشكل التقليدي لالمتحانات." 

، فهي 2لتقويم : التقويم عملية تسبق العملية التعليمية وتالزمها وتتابعهااستمرارية ا -3

 3عملية ال تنفصل عن الموقف التعليمي، بل تسير معه جنبا إلى جنب. 

وبذلك كما الحظنا أنه حتى يؤدي التقويم رسالته وأغراضه على أفضل وجه ممكن، 

ول ا( والشمية من بدايتها حتى نهايتهالبد أن يبنى على االستمرارية )مساير للعملية التعليم

وليس  )شامل لجميع مناحي نمو التلميذ(، والتنوع )استخدام أساليب وأدوات قياس متعددة(

 فقط مقتصرا على االختبارات التحريرية والشفوية.

 أنواع التقويم في تعليمية اللغة العربية :  .4

التلميذ من خالل تحليل المعطيات  التقويم هو الوسيلة التي تمكننا من الحكم على تعلمات

المتوفرة وتفسيرها، ليس بغرض تحديد النجاح أو الرسوب فحسب، بل لدعم مسعى تلك 

                                                             
 ينظر : 1

 .36تقويمها(، رشدي أحمد طعيمة، ص  –تطويرها  –)إعدادها األسس العامة لمناهج تعليم اللغة العربية  -
 .187-186المناهج التربوية، محمد أشرف المكاوي، ص  -
 .164المناهج التربوية، محمد أشرف المكاوي، ص  -

 .36تقويمها( رشدي أحمد طعيمة، ص  –تطويرها  –األسس العامة لمناهج تعليم اللغة العربية )إعدادها 2
 .185التدريس، رشدي أحمد طعيمة، ص أساسيات طرق  3
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التعلمات وضبطها وتعديلها وتوجيهها وتسهيل عملية تقدم المتعلم في مكتسباته، وبذلك فهو 

إال بوضع  )التقويم( جزء ال يتجزأ من مسار التعلم، وال يمكن لهذا األخير أن ينجح

: )تشخيصي، تكويني، تحصيلي( وهي ترتكز بذلك على ثالثة  1إستراتيجية للتقويم بأنواعه

 محاور رئيسة : )التشخيص، التكوين، التحصيل(.

 

 : (L’évaluation diagnostique)التقويم التشخيصي  -أ

ويهتم هذا النوع بتشخيص مواطن القوة والضعف في تحصيل المتعلمين لألهداف 

أداء  لى مستوىعمية، ويسمى كذلك بالتقويم القبلي ألنه يكون قبل البدء في التعليم للحكم التعلي

 الطلبة ودرجة تمكنهم من المتطلبات السابقة للتعلم الحالي.

ويعرف المعجم التربوي هذا النوع من التقويم بأنه : "ذلك التقويم الذي يهدف إلى تحديد 

،وبذلك  2ي منها المتعلمون، وتعيق تقدمهم الدراسي"أساليب المشكالت الدراسية التي يعان

فهو ينصب على المكتسبات القديمة في إطار المراجعة واالستكشاف واالستثمار، وبالتالي 

فإن له وظيفة إرشادية وتوجيهية وتشخيصية، وغالبا ما يكون التقويم القبلي أو التشخيصي 

تحضير المقطع األولي أو التمهيدي من  في بداية السنة أو بداية الحصة الدراسية، أو حين

 3الدرس. 

ر تعلمي وعليه يتبين لنا أهمية التقويم التشخيصي والذي تعد ممارسته في بداية كل مسا

م ثضرورة ملحة سواء للمتعلم )حيث يتسنى للمتعلم معرفة خبرات متعلميه السابقة ومن 

دات أنشطة التعليم واستعدا البناء عليها(، أو للمعلم )يتمكن من حسن التخطيط، تكييف

 المتعلمين...(. 

 : (L’évaluation Formation)التقويم التكويني  -ب

وهو عملية مستمرة تمارس أثناء الفعل التعلمي على امتداد مراحله، كما أنه ذو طبيعة 

إخبارية عن وضعية التعلم والتعليم، ويعطينا معلومات حول مدى مواكبة المتعلمين للدرس، 

ويحدد الصعوبات والعوائق التي تقف في طريق حصول التعلم مما يمكن من التدخل 

 4لتصحيح مسار هذا الفعل. 

                                                             
 .27م، ص 2016منهج مرحلة التعليم االبتدائي، اللجنة الوطنية للمناهج )المجموعة المتخصصة للمواد(،  1
 .62المعجم التربوي، ملحقة والية سعيدة الجهوية )وزارة التربية الوطنية(، ص  2
 .)endemag.pdf-Alakath.net(، 2017 سبتمبر 20بيداغوجيا الكفايات واإلدماج، جميل حمداوي  3
مستغانم(، الجزائر،  –التقويم التربوي، المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم )بن زهرة الغالي  4

 .2017أكتوبر  21(، Docdroid.net–( 1)التربوي ) pdf.م )د.ص( 2016-م2015
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وبهذا فإن التقويم التكويني عملية مالزمة للفعل التعليمي )تتخلل العملية التعليمية(، 

وذلك توجيها لسير العملية التعليمية أثناء تشكيل المفاهيم فتساعد المعلم على : )"إصالح 

نواحي القصور وتعزيز جوانب النجاح، معرفة مدى تحصيل المتعلمين وفعالية الطريقة 

 1متبعة، تحديد نوعية التحسينات أو التعديالت في مدخالت العملية التعليمية....("التدريسية ال

كما يخدم أيضا هذا النوع من التقويم المتعلم )"يعرفه بمدى اقترابه وابتعاده عن األهداف 

المنشودة، وإعطاءه فكرة واضحة عن نتائج تعلمه وصعوبات التلقي، يثير انتباهه ودافعيته 

 2للتعلم....("

لعملية اوعليه فإن التقويم التكويني أو البنائي إجراء عملي يمكن من تصحيح أو تحسين 

ذا النوع حديثة لهالتعليمية )االستمرار أو التعديل أو إعادة التشكيل(، وهنا تتبين لنا الميزة ال

 ي )تقتصرأأكثر منها تقويمية  من التقويم عكس المعمول به قديما، حيث كانت وظيفته تقييمية

 على تحديد النجاح والرسوب فحسب(.

 : (L’évaluation Sommative)التقويم التحصيلي  -ج

 ويسمى أيضا : "التقويم الكلي، النهائي، اإلجمالي، التجميعي....(

حور( فهو كلي ألنه شامل لكل ما قدم خالل الفعل التعليمي أو مجموعة من الدروس )م -

 أو برنامج. أو سنة دراسية

 3ونهائي ألنه يتعلق بتقويم أهداف نهائية. " -

 4ويعرف على أنه "عملية يقوم بها المدرس أو هيئة مكلفة على التلميذ في نهاية تعلم معين". 

وبذلك فهو يقوم على مبدأ تقويم العملية التعليمية بعد انتهائها )"في نهاية درس أو حصة، عند 

 5ي نهاية السنة الدراسية"(. نهاية محور أو وحدة دراسية، ف

وما يمكن أن نخلص إليه أن التقويم التحصيلي : "هو الحصاد الذي يجمعه المعلم بعد 

 يهدف من ورائه إلى : 6مجموعة من النشاطات التعليمية"

الكشف عن مدى التقدم أو النجاح الذي تحقق بالنسبة لألهداف الكلية للمواقف  -

 التعليمية.

                                                             
-م2008مصطفى نمر دعمس، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، إستراتيجيات التقويم التربوي الحديث وأدواته،  1

 )بتصرف( 33هـ، ص 1429
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها، )بتصرف( 2
 التقويم التربوي، المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، )د.ص(. 3
 المرجع نفسه الصفحة نفسها. 4
 المرجع نفسه )د.ص(. 5
 .ص(.المرجع نفسه )د 6
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محتوى، مدى فعالية عناصر المنهج )المعلم، المتعلم، الطريقة، الالحكم النهائي على  -

 الوسيلة،...(.

 1رصد نتائج المتعلمين، وإصدار أحكام النجاح أو الرسوب.  -

"يمكن من فتح قناة التواصل بين أفراد البيئة الصفية والمدرسية من جهة والبيئة  -

 2االجتماعية من جهة أخرى."

 نا معرفةية إستخدام التقويم التربوي بأنواعه الثالث ، أردوأمام هذه الضرورة ألهم     

أي فعل  درجة إستخدام معلم اللغة العربية لهذه األنواع المذكورة آنفا أي قبل شروعه في

برات تقويم الخ تعليمي وكذا تقويم الخبرات الجديدة أثناء الفعل التعليمي، إضافة إلى

راسي، دالتعليمية وعند نهاية كل محورأو فصل  المكتسبة   لدى متعلميه عند نهاية الحصة

 وذلك من خالل السؤال اآلتي ضمن االستبيان الموجه ألفراد عينة الدراسة:

هل تحرص على استعمال كل أنواع التقويم ) التشخيصي، التكويني،  هل تحرص *   

 التحصيلي( في كل فعل أو نشاط تعليمي؟

: يكشف لنا عن إجابات 3(11الجدول رقم )فالرسم البياني أسفله والذي يمثل 

 المعلمين على النحو اآلتي: 

 

 (11رسم بياني يمثل الجدول رقم )

( % 70.53فمن خالل قراءة استجابات أفراد عينة الدراسة نجد أن أغلب المعلمين )

تعليمي أحيانا  صرحوا بأنهم يحرصون على استعمال كل أنواع  التقويم  في كل فعل أونشاط

 ( أنهم حريصون على ذلك، إال أنها تعد نسبة جد%12.5وليس دائما بينما أكدت نسبة منهم )

                                                             
 .34إستراتيجيات التقويم التربوي الحديث وأدواته، مصطفى نمر دعمس، ص  1
 التقويم التربوي المعهد الوطني لتوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، )د.ص(. 2
 من هذا البحث 212ينظر نتائج االستبيان ص  3
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( %8.03( ال تستعمل هذه األنواع أبدا، كما يوجد )%8.92ضئيلة وغير كافية، تليها نسبة )

التقويم ن إجمال العينة لم يجيبوا على هذا السؤال وهذا ما يمكن مرده إلى غياب معرفة 

التربوي كمصطلح وكل ما يتعلق به من أنواع وأساليب وعمليات ) نقص التكوين(، وانطالقا 

 من ذلك يمكن لنا تسجيل المالحظات التالية:

ا وحتى قلة متابعة ومرافقة المتعلم في سيرورته التعليمية ) من بدايتها وفي أثناءه -

 نهايتها(.

تي تركز لمستجدات التربوية، هذه األخيرة الالعملية التقويمية في مجملها ال تواكب ا -

 على التكوين الشامل للمتعلم.

 شل.التقويم التربوي لم يتخلص بعد من القيود واإلرهاصات المرتبطة بالنجاح والف -

 قلة وعي أغلب المعلمين بأهمية التقويم في تنشيط وتصحيح مسار تعلم المتعلم. -

التتابع والتكامل خصائص تجمع بين وبهذا يمكن أن نخلص إلى أن االستمرارية و 

اءه يمي، أثناألنواع الثالث للتقويم رغم اختالف كل منها في زمن اإلجراء )بداية الفصل التعل

ى ونهايته(، وفي الوظيفة : تشخيص مواطن القوة والضعف )التقويم التشخيصي(، رصد مد

صدار لة المكتسبات إلتقدم المتعلم نحو الهدف المنشود )التقويم التكويني(، تقديم حصي

م )التقوي األحكام النهائية بشأن المستوى الذي حققه المتعلم، وكذا بشأن تطوير المنهج ككل

 التحصيلي(.

فالتقويم بصفة عامة من المرتكزات والمقومات األساسية للعملية التعليمية، بل وأحد  

فهو يعد حافزا للمعلمين  أهم المداخل الحديثة التي تستخدم في خدمة التعليم وتحسين مساره،

والمتعلمين على حد السواء، وكل القائمين على العملية التربوية لبذل المزيد من العمل 

إلحراز التقدم واألهداف المرجوة، وعليه يتوجب إعطاءه األهمية القصوة بدءا بالتكوين 

لتقويم المستمر للمعلمين من أجل تحسين وتطوير معلوماتهم في هذا الجانب ذلك أن: "ا

يستطيع المعلم بوساطته أن يشخص ويبني ويصدر الحكم من خالل أنواع التقويم الثالث 

وذلك من أجل اتخاذ القرارات التي يمكن لها إزالة المعوقات التي تعيق عملية التعلم 

والتعرف على موطن الضعف وموقعه من أركان العملية التعليمية فقد تكون هذه المعوقات 

 : 1، الوسائل التعليمية، المتعلم، المعلم، أو التقويم نفسه"جالمنهناتجة عن 

 

 ة:ــــــــــــــــــــــخالص

                                                             
متطلبات التدريس بالكفاءات من وجهة نظر أساتذة التعليم الثانوي بالجزائر، العبزوزي ربيع وياحي جمال، األكاديمية   1

 .80، ص2017، جانفي 17للدراسات االجتماعية واإلنسانية، العدد 
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إن أهم ما نستنتجه من خالل ما سبق عرضه بالنسبة للمنهج التربوي بمفهومه       

ق الذي يشمل العملية التعليمية بأبعادها المختلفة: )األهداف، المحتوى، طرو الحديث

 التدريس، األنشطة، الوسائل، التقويم( مايلي:

،  -بحسب ما أفضت إليه نتائج الدراسة الميدانية  -أن أغلب محتويات المناهج التربوية       

ال تحقق التكامل بين موضوعات محتواها و  أنها تقدم للمتعلـــــــــــــــم مجزأة و منفصلة، أي

بينها و بين مختلف المواد الدراسية، كما ال تربط دائما بين الخبرات السابقة و الخبرات 

ه )التكامل، التتــــــــــــايع و بمعايير اختيار المحتوى و انتقائ الالحقة، و بالتالي اإلخالل

 ملية إيصال و تثبيت الخبرات في ذهن المتعلم.التدرج(، ذلك ما يكون له األثر السلبي على ع

لية للغة أظهرت نتائج الدراسة أن أغلب مناهج اللغة العربية ال تدعم الوظيفة التواص     

د من التي تع )استثمار المكتسبات   في المواقف الحياتية التي يواجهها المتعلم(، هذه األخيرة

 .أسمى أهداف تعليم اللغة العربية

لتواصل أفراد عينة الدراسة )المعلمين( بفاعلية الوسائل اإليضاحية في تنشيط اوعي      

ة نلحظ قل الصفي و تنمية مدارك المتعلم في تعليم اللغة العربية و إتقان مهاراتها، في حين

سائله و الوسائل التعليمية في المدارس االبتدائية، لهذا ينبغي تسخير لكل إصالح تربوي و

 ية اللغة، حتى نتمكن من النهوض بمستوى العملية التعليمية عامة، و تعليمأدواته الضرورية

 العربية خاصة، ال سيما مع التطورات العالمية المتسارعة.

أفضت الدراسة إلى أن العملية التقويمية في مجملها ال تواكب المستجدات التربوية، 

ي بأنواعه الثالث ) وذلك من خالل قلة وعي أغلب المعلمين بأهمية التقويم التربو

التشخيصي، التكويني، التحصيلي( في تنشيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط و تصحيح مسار 

ه األهمية المناسبة ليتمكن المتعلم بوسطاته التعرف على تعلم المتعلم، و عليه يتوجب إعطائ

، المنهج، معلم، مواطن القصور و الضعف وموقعه من عناصر العملية التعليمية )متعلم

الوسائل، التقويم بنفسه(، فتُتخذ بذلك القرارات المناسبة )تشخيص، إصدار لألحكام،  ومن ثم 

 العالج و التصويب و التصحيح(.
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 الدراسات اللسانية الحديثة و أثرها في تعليمية اللغة العربية الفصل الثاني: 

 عربية:الالمقاربة المعتمدة في إعداد المناهج الحديثة في تعليمية اللغة المبحث األول: 

 

 مقاربة بالكفاءات أساس المناهج التعليمية الجزائرية الحديثة:وال: أ

فقط،  اهتمت المناهج اللغوية القديمة في المدارس الجزائرية بالنمو العقلي تمهيد :

األخرى من شخصية المتعلم : )النفسية، الجسمية،  متغاضية بذلك عن الجزانب

فككة السلوكية،...(، حيث ركزت على طلب المعرفة لذاتها، كما كانت مواد هذه المناهج م

لشمول ، دون مراعاة للتكامل وا–سواء بين فروع المادة الواحدة أو مادة وأخرى  –مجزأة 

ان ى تراكم هذه األخيرة في أذهبين مجموع المعارف التي يكتسبها المتعلم مما أدى إل

 المتعلمين دون إقامة روابط بينها.

والتي وكما نعلم أنها بنيت  –هذا ما يبرر تعرض هذه المناهج التعليمية الكالسيكية 

خالل سنوات دراسية طويلة على مقاربتين تدريسيتين، تمثلت أولهما في : "المقارنة 

إلى جملة االنتقادات الواسعة من  – (**)هداف"، وثانيهما : "المقارنة باأل(*)بالمضامين"

طرف العلماء والباحثين التربويين والنفسانيين، هذه المراجعة النقدية وأسباب ودواع 

واحتياجات شكلت انطالقة إصالحية تربوية في النظام التربوي الجزائري، "وذلك في العقد 

، هذه الحركة 2004-2003ية األول من األلفية الثالثة بالضبط مع بداية السنة الدراس

اإلصالحية الجديدة قامت على مقاربة التدريس بالكفاءات التي شرعت في تطبيقها أكثر 

 1المدارس في دول العالم". 

 

 :لحديثة مفهوم المقاربة بالكفاءات ودواعي اختيارها في بناء المناهج التعليمية ا

 األسباب الكامنة وراء اختيار المقاربة بالكفاءات : .1
                                                             

و عناصر أر المحتوى المقاربة بالمضامين أو بالمحتويات : كانت هذه ا المقاربة األولى في تصميم المناهج باعتبا(*) 
ار والتي يها االختيالمنهج وأولها تأثيرا باألهداف التي يرمي المنهج إلى تحقيقها وتعرف بأنها، نوعية المعارف التي يقع عل

 يتم تنظيمها على نحو معين، سواء كانت هذه المعارف مفاهيم أو حقائق أو أفكار أساسية.
 .60ص  –(هداف التربوية وبناء المناهج )السنة الثانية علوم التربية ينظر : شقه عز الدين، محاضرات في مقياس األ

 Univ-jijel.dz –مطبوعة األهداف التربوية وبناء المناهج 
بأنها :  )R. Tyler(يقوم الطابع البيداغوجي لهذه المقاربة على مالحظة وقياس مدى تحقق األهداف، فيعرفها تايلر (**)

أساسيات  تلك البيداغوجيا التي تحدد الهدف بألفاظ توضح نوع السلوك الذي يريد المدرس تنميته عند الطالب )ينظر :
م، ص 2009التخطيط التربوي النظرية والتطبيق،  المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، الجزائر، 

115-116.) 
فاءات في مناهج تعليم اللغة العربية، مقال من أعمال الملتقى الوطني : "الدراسات الوصفية أثر مقاربة التدريس بالك 1

(، 2013ديسمبر  5-4التحليلية التقويمية للمستندات التربوية في مختلف األمور التعليمية،جميلة راجا، المنعقد يومي )
 .245، ص 2014منشورات مختبر الممارسات اللغوية في الجزائر، 
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هناك جملة من األسباب والمبررات دعت النظام التربوي الجزائري لتبني هذه المقاربة 

الجديدة في بناء المناهج التعليمية الحديثة، "وفي هذا المجال يمكننا تسجيل مبررات ترتبط 

 : 1بالتغيرات الحاصلة على المستوى العلمي وأخرى ترتبط بالمجتمع الجزائري"

التحوالت العميقة التي عرفها العالم منذ نهاية القرن الماضي، والتي استدعت تكييف  -

المناهج مع متطلبات العصر، )كالثورة الرقمية وإكراهاتها التي أثرت في النظم 

 2التربوية(. 

"انتشار استعمال المقاربة بالكفاءات في األنظمة التربوية عبر العالم، حيث شهدت  -

مطلع القرن الحالي انتشارا كبيرا في اعتماد هذه المقاربة، واشتركت فترة التسعينات و

في ذلك الدول المتطورة : )فرنسا، بلجيكا، كندا، الواليات المتحدة األمريكية....( 

والعديد من دول العالم العربي، فاعتمدت هذه المقاربة أيضا في البلدان المغربية 

 3الثالث : تونس، المغرب والجزائر. " 

ن الجزائر كغيرها من دول العالم تحاول الخروج من رتابة اإلصالحات الجزئية "أ -

والتخفيفات المتالحقة للبرامج دون تطوير لمستوى التعليم، )...( فكان ذلك بتبني 

 L’approche par)مناهج جديدة بيداغوجيا جديدة تمثلت في المقاربة بالكفاءات 

)compétence .4 

لمقاربة ديداكتيكية، ومبررات أخرى ترتبط بالمقاربة السابقة ا – إضافة إلى مبررات علمية

 باألهداف :

"التصور الداعي إلى تبني بيداغوجية جديدة تالءم هذا العصر بما ينتجه من معارف  -

ضخمة ومتسارعة النمو، بيداغوجية ال تهتم بالمعارف كمعارف بقدر ما تعنى بحسن 

كحركة تصحيحية لتجاوز الثغارات التي  توظيفها، فقد ظهرت بيداغوجيا الكفاءات

رافقت موجتي التدريس بالمضامين واألهداف، حيث يمكن اعتبارها امتدادا لهذه 

، فورد في هذا السياق بأن المقاربة بالكفاءة : "جاءت لإلثراء والدعم 5األخيرة..."

                                                             

لخضر لكحل، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  1ربة بالكفاءات )الجذور والتطبيق(، ملتقى التكوين بالكفايات في التربية،المقا
 .80الجزائر، )د.س(، ص 

، 2010ماي  2المقاربة بالكفايات )مدخل لبناء المناهج التعليمية(، خديجة واهمي، مجلة دفاتر التربية والتكوين، العدد  2
 .21ص 

 .81المقاربة بالكفاءات )الجذور والتطبيق(، لخضر لكحل، ص  3
قرايرية وسيلة، رسالة  تقييم مدى تحقيق المقاربة بالكفاءات أهداف المناهج الجديدة في إطار اإلصالحات التربوية،4

 .154م، ص 2010-م2009دكتوراه، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
متعلم في ضوء بيداغوجية المقاربة بالكفاءات، رسالة دكتوراة، عبد السالم نعمون، نحو منظومة تربوية تنمي إبداع ال 5

 .210، ص 2015-2014الجزائر،  -2-جامعة سطيف 
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، كما أن جوهر 1والتحسين وليست للتنكر أو لمحو فن تربوي عمره سنوات طويلة"

التعديل في المناهج الذي رافق هذه البيداغوجية، هوالتخلي عن أسلوب تلقين المعارف 

جاهزة سرعان ما تسير نحوالتقادم والنسيان والتوجه للعمل على إكساب المتعلم 

سلوكيات عرفانية مستديمة، وتدريبة على إتقانها، إذ بفضلها يمكنه أن يبني معارف 

 2جيب ويخدم حاجته إليها." أخرى )...(، ويتخير منها ما يست

تصور  يمكن أن نقرأ في ما سبق أن هذه المقاربة الجديدة فيبناء المناهج التعليمية،

ر من يستهدف بدرجة أولى االرتقاء بالمتعلم، كما أنه تصور يتميز بصبغته العالمية مظه

م ول العالفي دمظاهر العولمة، فهذه المقاربة معتمدة وكما رأينا في أكثر األنظمة التربوية 

اربة"، خاصة منها المتقدمة كما أن هذا المفهوم الجديد، يتكون من مصطلحين اثنين، "المق

ة ة الحديثو"الكفاءة"، فماذا نعني بالمقاربة بالكفاءة ؟ وما مكانتها في الدراسات اللساني

ها ؟ بتي جاءت كمقاربة تعليمية يعتمد عليها في بناء المناهج وتنفيذها ؟ وما أهم المستجدات ال

 هذا ما سنفصل فيه فيما يلي.

 بالكفاءة:مفهوم المقاربة  .2

 مفهوم المقاربة لغة واصطالحا : -أ

قاربة لغة : "الفعل قرب قرابا قربت أيضا قرابا والقرب : م (L’approche)المقاربة  -

هذا  )...(، الشيء، تقول : معه ألف درعم أو قراب ذلك، ومعه ملء قدح ماء أو قرابه

  قدح قربان ماء ونصفان ماء، فأما نصفان فمن النصف، قربان أي قارب االمتالء.

 3والقرب ضد البعد، واالقتراب الدنو، وفالن يقرب أمرا أي يعزوه بقول أو فعل." 

اصطالحا : االنطالق في مشروع ما، أو حل مشكلة أو بلوغ غاية معينة، وفي التعليم  -

تعني القاعدة النظرية التي تتكون من مجموعة من المبادئ التي يقوم عليها إعداد 

 4برنامج دراسي، وكذا اختيار استراتيجيات التعلم والتقويم." 

 تحقيق هدف ما.فالمقاربة مجموع استراتيجيات وتصورات )خطط عمل( ل

 مفهوم الكفاءة لغة واصطالحا : -ب

                                                             
تطبيق المقاربة بالكفاءات في ظل اإلصالح التربوي الجديد في الجزائر، مجلة العلوم اإلنسانية مدخل إلى    1

 .203بالكفايات في التربية، حديدان صبرينة ومعدن شريفة،  )د.س(، ص واالجتماعية، )عدد خاص بملتقى التكوين 

 .210نحو منظومة تربوية تنمي إبداع المتعلم في ضوء بيداغوجية المقاربة بالكفاءات، عبد السالم نعمون، ص  2
اهيدي، مؤسسة دار ، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفر5كتاب العين، تح : مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، ج 3

 )باب القاف والراء والعين معهما(. 154، 153هـ، ص 1210، 2الهجرة، ط
م، 2003مفاهيم تربوية بمنظور سيكولوجي حديث،عزيزي عبد السالم : دار ريحانة للنشر والتوزيع الفنية، الجزائر،  4

 .147ص 
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فيعود جذره في اللغة  (La compétence)أما بالنسبة للمصطلح الثاني : الكفاءة  -

يقال : هذا كفء له، أي  –العربية إلى الفعل كفأ، حيث ورد في كتاب العين : "كفأ 

النعم، ليس له مثله في الحسب والمال والحرب، والجمع األكفاء، والمكافأة : مجازاة 

، فيتضح لنا من ذلك أن 1كفاء أي، ليس له نظير وال مثيل... والمصدر الكفاءة والكفاء"

 الكفاءة في اللغة هي المساواة.

الكفاءة في االصطالح : عرف هذا المصطلح تعريفات كثيرة في أوساط الباحثين  -

ذه هعليم، ومن والمشتغلين في علوم التربية وهذا بعدما اكتسح ميدان التربية والت

 التعريفات ما يلي : 

أن الكفاءة هي : "مجموعة من القدرات )األنشطة( المرتبة  (Dektele)يرى "ديكتيل" 

التي تطبق على محتويات في إطار فئة معينة من الوضعيات من أجل حل المشكالت التي 

تعلم على ؛ أي أن الكفاءة بحسب هذا التعريف تكمن في قدرة الم2تطرحها تلك الوضعيات"

 مشكلة. –استثمار مجموع المعارف والمهارات المكتسبة في حل وضعية 

كما ورد في )المعجم التربوي( أن الكفاءة هي نشاط معرفي أو مهاري يمارس على 

  -وضعيات )...(، فلتأكد من أن التلميذ اكتسب كفاءة، فإن المعلم يطلب منه أن يحل وضعية 

 على االستثمار، التوظيف والممارسة.  ةفالكفاءة بهذا قائم ؛3مشكل."

 

 الكفاءة في اللسانيات الحديثة : -ج

"ميز سوسير بين ثنائية اللغة والكالم، فاللغة اجتماعية وليست عمل للمتكلم، بل إنتاج 

تمثله بطريقه مجهولة، أما الكالم فهو فردي وهو الجانب األدائي التنفيذي الذي ينتجه الفرد، 

في مفهومه للكفاءة واألداء مع دوسوسير في مفهومه  (Tchomsky)وقد التقى تشومسكي 

، "وهي المعرفة اللغوية Compétence("4(للغة والكالم )...( فعرفت اللغة عنده بالكفاية 

                                                             
 )باب الكاف والفاء و)وايء(معهما(.، 414كتاب العين،  أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، ص 1
بيداغوجيا اإلدماج أنظمة التربية والتكوين في قلب مجتمعاتنا، كزافيه روجيرس : تر: نصر الدين الحافي وحماني  2

 .269هـ، ص 1432، 1أقفلي، مكتبة المدارس، الدار البيضاء، المغرب، ط
 .28، ص 2009طني للوثائق التربوية، المركز الو المعجم التربوي ملحقة والية سعيدة الجهوية، 3
المقاربة بالكفاءات )دراسة تحليلية نقدية لمنهج اللغة العربية للسنة األولى ابتدائي(، األزهر معامير، مذكرة معدة لنيل  4

 .42-41م، ص 2015-2014جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، –شهادة الماجستير 
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"وهو االستعمال  ،Performance("2("والكالم باألداء واالنجاز الكالمي  1الباطنية للمتكلم"

 3الفعلي للغة في المواقف الحقيقية." 

ونجد "الموسى" )...(، تعرض إلى شرح مفهوم الكفاءة وتطبيقاتها في اللسانيات 

 :التربوية، وآليات توظيفها، وذكر كذلك أن أبنية المعيار تصدر في أبعاد خمسة هي 

حيث هي  نظر إلى اللغة منالبعد األول : االستفادة من علم اللسان الحديث، ودالك بال -أ

 نظام يتألف من مستويات متكاملة مترابطة عضويا. 

 ن حيث هيالبعد الثاني : االستفادة من علم اللسان التربوي، وذلك بالنظر إلى اللغة م -ب

 أداة للتواصل. 

من  البعد الثالث : المطلب المنهجي الذي يقوم على حفز المتعلم على طلب المعرفة -ج

 . مصادرها المختلفة

سائل البعد الرابع : المطلب التطبيقي الذي يقوم على توظيف الحصيلة اللغوية في م -د

 تقتضي فطانة عقلية خاصة. 

البعد الخامس : استثمار اإلمكانات الكامنة لدى بعض المتعلمين ذوي الملكات  -ه

 4اإلبداعية، اإلنشائية. 

يق يلة بتحقر واآلليات الكفوكما الحظنا فقد تمكن الموسى بهذه األبعاد من إبراز المعايي

 مهارة أوالكفاءة المنشودة كما يمكن أن نخلص إلى أن الكفاءة ترتبط بالقدرة على تجسيد ال

ي المعرفة بالفعل أكثر من استظهارها، وكمثال على ذلك : حتى يكتسب المتعلم مهارات

ومن  متنوعة التحليل أو التواصل مثال البد له من ممارسة هاتينين المهارتين في وضعيات

 ذلك تصبحا صالحتين في كل الوضعيات. 

هية بعد وقوفنا على معنى كل من مصطلحي المقاربة، الكفاءة يمكننا اآلن أن نستجلي ما

 المقاربة بالكفاءات ؟

 ماهية المقاربة بالكفاءات : -د

في إصالحاتها الجديدة، مقاربة حديثة، حيث جعلت  -كما ذكرنا سابقا  -تبنت الجزائر 

هذه  ذه األخيرة وسيلة بيداغوجية لتحقيق غاياتها التربوية، وهي بالمقاربة بالكفاءات،من ه

التعليم فتيسير له سبل التكيف  المقاربة التي تهتم بالمتعلم وتضعه في صميم سيرورة

                                                             
ية األسس والمفاهيم األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، مختار درقاوي، العدد نظرية تشومسكي التحويلية التوليد 1

 .09م، ص 2014، جوان 12
 .42المقاربة بالكفاءات، األزهر معامير، ص  2
 .09نظرية تشومسكي التحويلية التوليدية، مختار درقاوي، ص  3
 .42. المقاربة بالكفاءات، األزهر معامير، ص 42، ص ا المقاربة بالكفاءات، األزهر معامير 4
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واالندماج مع مختلف مواقف الحياة اليومية والتكيف مع الصعوبات والعوائق التي يمكن أن 

تواجهه من خالل توظيف جملة المكتسبات بشكل فعال وإيجابي، بهذا فالمقاربة بالكفاءات 

 تعنى بـ : 

"ربط التحصيل المعرفي اليومي، بالحياة في مظهرها النفسي االجتماعي )...( بغية  -

 1جعل المتعلم قادرا على مواجهة وضعيات الحياة بنجاح." 

 2"ربط المحتويات المعرفية بالممارسة."  -

 بالكفاءات:المقاربة نشأة ثانيا: 

لح تعليمي في تجدر اإلشارة بأن أول ظهور للمقاربة بالكفاءات من حيث هي مصط

، 3الواليات المتحدة األمريكية في المجال العسكري ثم انتقلت إلى مجال التكوين المهني

فارتبط هذا المفهوم )الكفاءات( بميدان التمهين واإلدارات والمقاوالت، حيث كانت الشركات 

هم والمؤسسات تهتم بالحصول على أفراد لهم درجة عالية من الكفاءة تمكنهم من أداء مهام

ورفع مردودية اإلنتاج )...(، ثم تجاوز هذا المفهوم ميدان الشغل و الحرف المهنية ليشمل كل 

مرحلة حاسمة لدخول بيداغوجيا  1960، "فكانت بداية 4ما يتعلق بالفرد، عامال أو تلميذا

ثم ما لبث هذا  5الكفاءات في النظام األمريكي بغرض تحسين مردود التالميذ الدراسي."

الجديد في التعليم ليعم بعض الدول التي بدأت في تطبيق الموجة األولى من إصالحاتها النظام 

التربوية، وعلى رأس هذه الدول نجد : فرنسا، بلجيكا، كندا، و في العالم العربي نجد اعتماد 

هذه المقاربة في البلدان المغربية الثالث : تونس، المغرب والجزائر، حيث شرعت الجزائر 

 6. 2004-2003ا رسميا ضمن نظامها التربوي بداية من العام الدراسي في تطبيقه

جها بعد ما وقفنا على محطات البدايات األولى لظهور المقاربة بالكفاءات، قبل ولو

قاموس ربوي بالميدان التربية والتعليم، ربما نستطيع تفسير العالقة بين الكفاءة في المجال الت

، المستخدم في مجال الشغل، خاصة من حيث : )حل المشكالت، اإلدماج، إعداد المشاريع

كل عام رف، المهارات، إضافة إلى المهام والطرق التي ينبغي على الفرد بشالمواقف، المعا

 إتباعها في حل مشكله ما(. 

                                                             
الوثيقة المرافقة لمنهج السنة الثالثة من التعليم االبتدائي، مديرية التعليم األساسي واللجنة الوطنية للمناهج، الديوان   1

 05م،ص2011الوطني للمطبوعات المدرسية،الجزائر،
 المرجع نفسه،الصفحة نفسها  2
 03،ص2011وزارة التربية الوطنية، المركز الوطني للوثائق التربوية،  ، 41ة،العددنافذة على التربي3
التدريسية للمعلمين في ضوء مقاربة التدريس بالكفاءات، نورة بوعيشة، الممارسات مذكرة مكملة لنيل شهادة   4

 66، ص2008الماجيستر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ، الجزائر،
 .41األزهر معامير،صالمقاربة بالكفاءات،   5
نحو منظومة تربوية تنمي إبداع المتعلم في ضوء بيداغوجية المقاربة بالكفاءات، عبد السالم نعمون، أطروحة دكتوراة،   6

 212، 211_الجزائر، ص2جامعة سطيف_
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 أنواع الكفاءات : :ثالثا

ن تصنف الكفاءات بحسب مدى تداخل المواد الدراسية أثناء بناء الكفاءة إلى نوعي

 رئيسين هما :

 « Compétences spécifiques »الكفاءة النوعية )الخاصة( :  -أ

 1"وهي تلك الكفاءات المرتبطة بمادة دراسية معينة، أو مجال تربوي أو مهني محدد." 

عربية : الكفاءات في الوثيقة المرافقة لمنهج اللغة ال -ال للحصر-فنجد على سبيل المثال 

اللغة العربية بالنسبة للطور األول من التعليم االبتدائي : "أنه في نهاية  ةالمحددة في ماد

الطور األول من التعليم االبتدائي، يتواصل المتعلم مشافهة وكتابة بلغه سليمة، ويقرأ 

نصوصا بسيطة، مع التركيز على النمطين الحواري والتوجيهي)...(، مشكولة شكال تاما، 

 2واصلية دالة." وينتجها كتابة في وضعيات ت

 « Compétences transversales »الكفاءات المستعرضة )الممتدة( :  -ب

مجموع المواقف والخطوات الفكرية والمنهجية المشتركة بين مختلف المواد أي  وهي 

الكفاءة التي تتقاطع فيها المعارف وتندمج فيها المجاالت المرتبطة بماده دراسية واحده أو 

 3أكثر. 

، أن نلحظ أن الكفاءات المستعرضة أكثر شمولية من الكفاءات النوعيةوبذلك يمكن 

بية فهي تشترك وتتقاطع مع مواد ومجاالت دراسية متعددة : )لغة عربيه + رياضيات + تر

يدان معلمية + التربية اإلسالمية....( على عكس الكفاءات النوعية التي تختص بمادة أو 

 واحد. 

)كفاءات ثقافية، كفاءات منهجية، كفاءات  بدورها تصنف إلى :"والكفاءات المستعرضة 

 4شخصية / اجتماعية، كفاءات تواصلية(" 

 ة ما يلي :في الوثيقة المرافقة لمنهج اللغة العربي -على سبيل التوضيح  -ومن ذلك نجد  

 الكفاءات العرضية والقيم الوطنية

                                                             
 .190ص منظومة تربوية تنمي إبداع المتعلم في ضوء بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات، عبد السالم نعمون، نحو  1
، 2016الوثيقة المرافقة لمنهج اللغة العربية )مرحلة التعليم االبتدائي(، اللجنة الوطنية للمناهج، وزارة التربية الوطنية،  2

 .24ص 
www.ency-education.com/wathikamorafica-arabic 

 .56، ص 2004، 2ط المدخل إلى التدريس بالكفاءات، محمد الصالح حثروبي، شركة الهدى للنشر، الجزائر، 3
 .188ينظر : نحو منظومة تربوية تنمي إبداع المتعلم في ضوء بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات، عبد السالم نعمون، ص  4
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 المواقف والقيم الكفاءة العرضية

طابع 

 فكري

في اآلليات األولية  يتحكم -

الهوية  للقراءة.

 الوطنية

 يعتز بالعلم كمكون وطني. -

طابع  يتخلق بآداب التحية. -

 منهجي

يكتسب المعطيات ويوظفها في  -

 التعبير الشفوي والكتابي.

طابع 

 تواصلي

يتعرف على األساليب المناسبة  -

للوضعية الحوارية ويستجيب 

 للتعليمات.

 االستماع والحوار.ينتهج أساليب  - المواطنة

طابع ش/ 

 واجتماعي

يتعرف وينفتح على المحيط  -

 )المدرسة / المكتبة( 

 يساهم في المبادرات المقترحة. -

التفتح على 

 العالم
 يتحلى بآداب االستماع والحوار. -

 1( يمثل لنا الكفاءات العرضية وتصنيفاتها1الجدول )

المرافقة لمنهج اللغة العربية )مرحلة ( المأخوذ من الوثيقة 1فمن خالل هذا الجدول )

التعليم االبتدائي( نالحظ فعال أن الكفاءات العرضية الواردة فيها : يوجد منها ما هو مرتبط 

 : (*)بميدان واحد : "فهم المكتوب"

 الطابع / الصنف          الكفاءة العرضية   الميدان

 فكري         يتحكم في اآلليات األولية للقراءة  فهم المكتوب

 

 كما يوجد منها ما هو مرتبط بمادة واحدة : 

 الطابع الصنف         الكفاءات العرضية :      الميدان

 التحكم في اآلليات األولية للقراءة  -   فهم المكتوب 

 فكري منهجي           اكتساب المعطيات وتوضيحها -   (**)التعبير الشفوي

                                                             
، 2016وزارة التربية الوطنية، اللجنة الوطنية للمناهج،  الوثيقة المرافقة لمنهج اللغة العربية )مرحلة التعليم االبتدائي(، 1

 .25ص 
لغة مات مادة الفهم المكتوب أو )ميدان فهم المكتوب(، يتعلق بالقراءة، وهو ميدان من الميادين األربعة المحققة لتعل(*) 

 العربية ) ميدان فهم المنطوق، ميدان التعبير الشفوي، ميدان فهم المكتوب، ميدان التعبير الكتابي(.
 عبير الشفوي.التعبير الشفوي : يتعلق بالمالحظة )المشاهدة( والت(**) 
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 في التعبير الشفهي والكتابي               (***)التعبير الكتابي

ه، بينما الكفاءات العرضية التي تتقاطع مع مواد متعددة كما جاء في المفهوم أعال

غة ادتي اللمنالحظ مجموع قيم ومواقف : )الهوية الوطنية، آداب التحية...( تتشارك في بنائها 

ي قسما + "نشاط المحفوظات" النشيد الوطنالعربية والتربية المدنية : )ميدان فهم المكتوب 

لغة درس التربية المدنية في المقطع األول من سيرورة التعلمات "التحية وردها"(، فال

م ، والتحكالعربية في ذاتها كفاءة عرضية لكونها لغة التدريس في المراحل التعليمية الثالث

 في اللغة أساس التحكم في المواد الدراسية األخرى. 

 مستويات الكفاءة : : رابعا

 تندرج سيرورة مستويات الكفاءة حسب فترات / مراحل التعليم في ما يلي :

: "وهي الكفاءة األساسية التي تقوم  (La compétence de base)الكفاءة القاعدية  -أ

عليها التعلمات الجديدة المرتبطة بالمواد الدراسية، وبالتالي يكون من الضروري أن 

، فهذه الكفاءة أساسية، يجب على 1يكتسب المتعلم هذه الكفاءة لمواجهة أي تعلم جديد"

ثال في نهاية المتعلم أن يتحكم فيها ليسهل عليه اكتساب تعلمات جديدة والحقة، "فم

الطور األول من التعليم االبتدائي )مناهج الجيل الثاني(، يكون المتعلم قادرا على 

القراءة قراءة سليمة نصوصا بسيطة، مع التركيز على النمط الحواري والتوجيهي، 

هي كفاءة قاعدية للقراءة قراءة سليمة معبرة نصوصا مع التركيز على النمطين 

 2ور الثاني من التعليم االبتدائي." السردي والوصفي في الط

: "هي الكفاءة التي تتوسط  (La compétence d’étape)الكفاءة المرحلية  -ب

الكفاءات القاعدية، والكفاءات الختامية، فهي ذات مستوى أعلى من القدرات، 

 3والمهارات، واآلداءات التي تشكل المكونات األساسية للكفاءة..." 

: "تعد ختامية كونها تصف عمال كليا  (La compétence Finale)الكفاءة الختامية  -ج

منتهيا، تتميز بطابع شامل وهام، وهي تعبر عن مفهوم إدماجي لمجموعة من 

 4الكفاءات المرحلية." 

                                                             

لتربية االتعبير الكتابي : يرمي إلى إنتاج جمل ونصوص قصيرة تحتوي على تراكيب وصيغ متنوعة )ينظر : وزارة (***) 
لمناهج، الوطنية ل الوطنية، دليل كتاب السنة األولى لمواد )اللغة العربية، التربية اإلسالمية والتربية المدنية(، اللجنة

 .12، ص 2016الجزائر، 
انجليزي(، منشورات المجلس األعلى للغة العربية، -فرنسي-بدر الدين بن تريدي، قاموس التربية الحديث )غربي 1

 .277، ص 2010
 05، ص 2016منهج اللغة العربية )مرحلة التعليم االبتدائي(، وزارة التربية الوطنية، اللجنة الوطنية للمناهج،  2
 .45قدية لمنهج اللغة العربية(، األزهر معامير، ص المقاربة بالكفاءات )دراسة تحليلية ن 3
(، زوليخة عالل، مذكرة -أنموذجا  –تعليمية نشاط التعبير الكتابي في ضوء المقاربة بالكفاءات )السنة الثالثة متوسط  4

 .41، ص 2010-2009مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، 
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 :  (**)= كخ (*)+ ....( 3+ كم 2+ كم 1بمعنى أن : )كم

ني جيل الثابمناهج الوالبد من لفت االنتباه أننا لما نعود إلى الوثائق والسندات الخاصة 

ثيقة لعام للوللطور األول من التعليم االبتدائي : )دليل المعلم، الوثيقة المرافقة ،اإلطار ا

ح غير أن لمستوى الثاني من الكفاءات : "الكفاءة المرحلية" كمصطلاالمرافقة(، نالحظ غياب 

ءة مركبات الكفاهذا المستوى حاضر كمعنى، أي أن هذه الوثائق السابقة تستعمل مصطلح "

لية ءة المرحالختامية" بدال من "الكفاءة المرحلية"، وربما نستطيع أن نفسر ذلك إلى أن الكفا

ة ا العالقهي أجزاء متكاملة مركبة في مجملها للكفاءة الختامية، واألنموذج التالي يوضح لن

منطوق فهم ال بميدان بين الكفاءة الختامية والكفاءة المرحلية/مركبات الكفاءة الختامية الخاصة

: 

 يفهم خطابات منطوقة يغلب عليها النمط التوجيهي ويتجاوب معها. الكفاءة الختامية : 

يرد استجابة لما يسمع / يتفاعل مع النص المنطوق / يحلل معالم  مركبات الكفاءة : 

 الوضعية التواصلية / يقيم مضمون النص المنطوق.

 فهم المنطوقأنموذج الكفاءة الختامية لميدان 

 1)السنة الثانية من التعليم االبتدائي( 

ربية للغة العاأمام هذه األنواع والمستويات المتعلقة بالكفاءة؛ أردنا معرفة درجة تحكم معلمي 

ينة عفي المعارف المرتبطة بالكفاءة )األنواع والمستويات(؛  وهذا من خالل عرضنا على 

جاباتهم إوطلبنا منهم إبراز درجة وضوحها لديهم، وكانت الدراسة هذه األنواع والمستويات، 

 كاآلتي:

لجيل الة في مناهج المفاهيم األساسية المرتبطة بهذه المقاربة و المتداوخامسا:

 : األول من التعليم االبتدائيالثاني للطور 

سبق وأن الحظنا من خالل ما تطرقنا إليه بالنسبة للكفاءة، أنها مجموعه متداخلة من 

لمعارف، المهارات، القدرات، الخبرات، األداءات...( المكتسبة والمجندة من طرف )ا

المتعلم، بشكل يسمح له بمواجهة مختلف الوضعيات، والصعوبات والمشاكل من خالل : 

)إيجاد الحلول، التكيف أو االندماج....(، وللوصول بالمتعلم إلى أعلى درجة من مستويات 

                                                             

 ية.كفاءة مرحل← كم (*) 
 كفاءة ختامية.← كخ (**) 

، 2016وزارة التربية الوطنية،  1الوثيقة المرافقة لمنهج اللغة العربية )مرحلة التعليم االبتدائي(، اللجنة الوطنية للمناهج، 
 .32ص 
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بصفته المنفذ المباشر ألهداف المنهج على وجه  -معلم الكفاءة، يقتضي ذلك على ال

التعامل مع عدة مصطلحات ومفاهيم تتداخل بشكل أو بآخر مع هذه المقاربة  –الخصوص 

الجديدة، ولهذا ارتأينا إلى إجراء دراسة نهدف من خاللها إلى معرفة مدى معرفة / دراية   

تي تعد من أساسيات عمل الكفاءة ومن أو تحكم المعلمين في هذه المصطلحات والمفاهيم ال

مقومات تحقيقها، نذكر من أهم هذه المصطلحات وأكثرها استخداما و تداوال في مناهج اللغة 

العربية لمرحله التعليم االبتدائي )الجيل الثاني من اإلصالحات( : الكفاءة، المهارة، 

ملة، الكفاءة الختامية، الكفاءة االستعداد، القدرة، االنجاز / األداء، الموارد، الكفاءة الشا

المستعرضة، ملمح الدخول، ملمح الخروج، المعيار المؤشر، الميدان، المقطع التعليمي، 

 الوضعية، الوضعية اإلدماجية، الوضعية التعلمية، الوضعية المشكلة...(. 

ويتبين لنا من خالل النتائج التي يوضحها الجدول المتعلق بالمصطلحات والمفاهيم 

 ، أن درجة تحكم المعلمين بها ووضوحها لديهم هي كما يلي :(*)ابقةالس

 (**)الكفاءة  -

وتعني : "القيام بعملية معينة، بدرجة من السرعة و اإلتقان  : (L’habilité)المهارة  -

، فالمهارة تشكل هدفا من أهداف التعلم يعكس كفاءات 1مع اقتصاد في الجهد المبذول

مهام معينه بكيفية دقيقه مثل مهارة )القراءة، وقدرات المتعلمين على أداء 

 2التعبير...(.

يعرف على انه : "اتجاه نحو سلوك خاص نتيجة عوامل  : (L’aptitude)االستعداد  -

، فنستطيع القول بذلك أن االستعداد هو القابلية التي 3عضوية أو نفسية أو هما معا"

 مهارة أو أداء مهمة.  تؤهل المتعلم أو الفرد بصفه عامه الكتساب معرفة أو

"القوه التي تمكن من أداء في جسمي، أو عقلي )...(،  : (La capacité)القدرة  -

فالقدرة على التعلم المدرسي هي القدرة على إنجاز العمل المدرسي أو على التعلم من 

 4مصادر ذات الصبغة األكاديمية." 

  النقد....(. ن كالقدرة على )التحليل،فالقدرة هي كل ما يمكن المتعلم من النجاح في إنجاز معي

                                                             

 (*) 
 .59-58الكفاءة : سبق وأن نظرنا إلى مفهومها )لغة، اصطالحا(، ينظر : المبحث الثاني من الفصل األول، ص (**) 
م، 2003، 1القاهرة، ط –معجم المصطلحات التربوية والنفسية، حسن شحاتة وزينب النجاز، الدار المصرية اللبنانية  1

 .320ص 
 .161ينظر : معجم علوم التربية، عبد الكريم غريب وآخرون، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء المغرب، ص  2
بو حطب ومحمد سيف الدين فهمي، ، الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، فؤاد أ1معجم علم النفس والتربية، ج 3

 .15، ص 1984
، 1معجم المصطلحات النفسية والتربوية، محمد مصطفى زيدان، دار الشؤون، جدة، المملكة العربية السعودية، ط 4

 .234-233م، ص 1979
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لمهارة، وأمام هذه المصطلحات يجد الكثير من المعلمين صعوبات في التمييز بين الكفاءة، ا

 االستعداد، القدرة. 

ي قدرة اعتمادا على المفاهيم السابقة يمكن لنا أن نميز بينها من خالل أن المهارة ه

وي جدها  تحنقدرة( تستلزم االستعداد، بينما الكفاءة متقنة )القدرة بتفوق( وهذه األخيرة )ال

فاءة ال جل هاته العمليات من : )معارف، مهارات، قدرات، الممارسة واإلنجاز(، حيث أن الك

رات تتشكل من اكتساب المعارف والمهارات فقط بل يتطلب تحقيقها تطوير القدرات والمها

 دة. الالزمة لذلك تسخيرها / تجنيدها في وضعيات جدي

و هو ما يتمكن الفرد من تحقيقه آنيا من  : (La performance)االنجاز / األداء  -

سلوك محدد، وما يستطيع المالحظ الخارجي أن يسجله بأعلى درجة من الوضوح 

 1والدقة. 

فاالنجاز سلوك ظاهر قابل للمالحظة والقياس و هو داللة على وجود االستعداد 

دل على صر بناء الكفاءة و قياسها )البد من وجود أداءات توالقدرة، كما أنه عنصر من عنا

 تحقيق الكفاءة(. 

الموارد : هي المعارف والمهارات والمواقف واالتجاهات... الضرورية لبناء  -

 2الكفاءة.

 (*)الكفاءة الختامية  -

 (**)الكفاءة المستعرضة  -

 (***)الكفاءة الشاملة  -

 ملة :الفرق بين الكفاءة الختامية والكفاءة الشا

، ومجمل لكل ميدان من الميادين المهيكلة لتعلم اللغة العربية كقاعدة ختامية مستهدفة

ل. كما لمادة ككلهذه الكفاءات الختامية المحققة في الميادين األربعة يشكل لنا الكفاءة الشاملة 

 : ذلك أن الكفاءة الشاملة تخص : )المادة، السنة، الطور، المرحلة(. والشكل اآلتي يوضح

 

 

                                                             
 .4، ص 2001كز الوطني للوثائق التربوية، ، المر41وزارة التربية الوطنية، نافذة على التربية، عدد  1
، مكتبة المدارس، الدار البيضاء، المغرب، ص 2010-ماي-2المجلس األعلى للتعليمالعدد  دفاتر التربية والتكوين،  /2

28-29. 
 .65الكفاءة الختامية : تطرقنا إلى مفهومها سابقا، ينظر : المبحث الثاني من الفصل األول للدراسة، ص (*) 
 .62الكفاءة المستعرضة، ينظر المبحث الثاني من الفصل األول للدراسة، ص (**) 
 .65الكفاءة الشاملة : ينظر المبحث الثاني من الفصل األول للدراسة ص (***) 



 الدراسات اللسانية الحديثة و أثرها في تعليمية اللغة العربية  الفصــــــــل الثاني

 

 
85 

 ميدان فهم المنطوق الكفاءات الختامية     

 ميدان فهم المكتوب الكفاءات الختامية  الكفاءة الشاملة  

 ميدان التعبير الشفوي الكفاءات الختامية  للسنة األولى  الكفاءة

 ميدان التعبير الكتابي الكفاءات الختامية     الشاملة

 ميدان فهم المنطوق الختاميةالكفاءات      للطور

 ميدان فهم المكتوب الكفاءات الختامية  الكفاءة الشاملة  األول

 ميدان التعبير الشفوي الكفاءات الختامية  للسنة الثانية                  

 الكتابيميدان التعبير   الكفاءات الختامية

( : "وتشمل جميع العناصر التي تدخل في النظام من اجل ملمح الدخول )المدخالت -

تحقيق أهداف محددة، وبمعنى آخر فإن المدخالت هي مصفوفة من الموارد المختلفة 

 1)مادية، وبشرية وغيرها( يتم توفيرها للنظام كي يحقق أهدافه." 

يحققها ملمح الخروج ")المخرجات( : يشمل غايات اإلنجازات و النتائج النهائية التي  -

النظام، والمخرجات هي الناتج الفعلي للعمليات، حيث تتحدد مخرجات أي نظام وفق 

 2أهداف هذا النظام ووظائفه." 

 ية.وباختصار مجموعه الكفاءات الشاملة للمواد تشكل ملمح التخرج من المرحلة التعليم

لوضوح، المعيار : هو الصفة التي ينبغي أن يتصف بها منتوج التلميذ : )الدقة وا -

االنسجام، األصالة،...(، وقصد إعطائه صيغه عملية، فإن المعايير في حاجه إلى 

 3مؤشرات." 

المؤشر : رمز ملموس وسلوك ظاهر قابل للمالحظة نحصل عليه قصد الحكم على  -

 4مدى تحكم التلميذ في معيار من المعايير وله قيمه إيجابية أو سلبية. 

 

 

 العالقة بينهما :والشكل اآلتي يوضح لنا 

 يقدم معلومات.        

                                                             
 .261محمد مصطفى زيدان، ، ص   معجم المصطلحات النفسية والتربوية1
 .260المرجع نفسه، ص  2
 .24، ص 2016للوثيقة المرافقة، وزارة التربية الوطنية، ينظر : اإلطار العام  3
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 4



 الدراسات اللسانية الحديثة و أثرها في تعليمية اللغة العربية  الفصــــــــل الثاني

 

 
86 

 يعرض إرشادات.               يفهم الهدف من النص )الجانب القيمي(.

 يصدر رأيا حول النص.        

ر
يا
مع
ال

 

 

ته
را
ش
مؤ

 

 ( : العالقة بين المعيار والمؤشر.1الشكل )

الميدان : "جزء مهيكل ومنظم للمادة قصد التعلم، وعدد الميادين في المادة يحدد عدد  -

الكفاءات الختامية التي ندرجها في ملمح التخرج، ويضمن هذا اإلجراء التكفل الكلي 

 1بمعارف المادة في مالمح التخرج." 

لتعبير اميدان  والميادين المهيكلة لماده اللغة العربية أربعة : )ميدان فهم المنطوق،

 الشفوي، ميدان فهم المكتوب، ميدان التعبير الكتابي(. 

المقطع التعلمي : "مجموعه مرتبة من األنشطة والمهمات، يتميز بوجود عالقات  -

تربط بين مختلف أجزاءه المتتابعة، يضمن الرجوع إلى التعلمات القبلية لتشخيصها 

علمين، قصد المساهمة في إنماء وتثبيتها، من أجل إرساء موارد جديدة لدى المت

 2الكفاءة الشاملة. 

إذن فعملية تعلم اللغة العربية في الطور األول من التعليم االبتدائي تعتمد على مسعى 

"المقطع التعلمي"، والذي يتألف من عدد من الوضعيات : )التعلمية، اإلدماجية والتقويمية(، 

ة مقاطع تعلمية )محاور(، وكل مقطع من في شكل ثماني (*)حيث يتم عرض محتويات الكتاب

 المقاطع الثمانية يحتوي على ثالث وحدات وينتهي بتعلم اإلدماج والتقويم. 

 (**)الوضعيات التعلمية في مناهج الجيل الثاني : من حيث المفاهيم هي :  -

 (***)أوال : وضعية مشكلة انطالقية )الوضعية األم(، وهي وضعية مشكلة مركبة

 علمات، مرتبطة بالكفاءة الختامية للميدان. النطالق الت

ثانيا : وضعيات تعلم الموارد )الوضعيات التعلمية(، وهي وضعيات بسيطة تهدف إلى 

إكساب المتعلم موارد من خالل األنشطة التعلمية، تعطي الفرصة للتلميذ لشرح مسعاه، 

                                                             
 .5، ص 2016اإلطار العام للوثيقة المرافقة لمنهج التعليم االبتدائي، وزارة التربية الوطنية،  1
، 2016ائي(، اللجنة الوطنية للمناهج، وزارة التربية الوطنية، الوثيقة المرافقة لمنهج اللغة العربية )مرحلة التعليم االبتد 2

 .5ص 
 كتابي التلميذ : )السنة األولى + السنة الثانية(.(*) 
 سوف نتطرق إليها بشيء من التفصيل في الفصل الثاني من الدراسة.(**) 
 مركبة : أي تستخدم عدة معارف.(***) 
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قوده إلى إرساء وشرح أفكاره، وتبرير اختياراته وإيجاد حل للمشكل المطروح الذي ي

 الموارد.

ثالثا : وضعيات تعلم اإلدماج )الوضعية اإلدماجية( : هي وضعية مشكلة مركبة تتيح 

الفرصة للمتعلم للتدرب على إدماج )تجنيد / توظيف( الموارد التي كانت مجزأة في البداية 

 1من اجل ربطها. 

تهدف لدعم  (****)رابعا : وضعية لتقويم الكفاءة، وضعية مشكلة مركبة ذات داللة

  2مسعى تعلمات التالميذ وتعديلها وتوجيهها.

ذه ه صعوبات في التمييز بين (%61نسبة ) المعلمين أغلبوأمام هذه المصطلحات يجد     

ة ، كما أن نسب-بحسب االستبيان الموجه ألفراد العينة  – المصطلحات "وضوحها جزئيا"

ة السؤال، فيما نجد أن نسب ذاجابة عن ه%( من أفراد عينة الدراسة عزفوا عن اإل28)

( لالقتراح األول "وضوحها %8(، كما سجلت نسبة )%15وضوحها فلم تتعدى )

ن قبل موتنمي هذه النتائج عن نقص مقروئية الوثائق التربوية  تماما"،وهي سبة جد ضعيفة،

 له حنما مايكونالمعلمين وقلة اهتمامهم رغم ارتباطها باإلصالحات التربوية الجديدة، وذلك 

 تأثيرا سلبيا على تحقيق أهداف تلك اإلصالحات.  

 

 

 ة:أثر الدراسات اللسانية الحديثة في تعليمية اللغة العربيالمبحث الثاني: 

تضافرت العديد من األسباب والعوامل التي أدت إلى ظهور المقاربة البيداغوجية 

ت(، ومن أبرز هذه العوامل : جملة الجديدة في تعليم اللغة وتعلمها )المقاربة بالكفاءا

ذات الخلفية السلوكية،  -المقاربة باألهداف-اإلنتقادات الواسعة التي وجهت للمقاربة السابقة 

إضافة إلى التطور السريع الذي شهده العالم اليوم في مختلف المجاالت العلمية والمعرفية، 

ى البحث عن مقاربة تالءم هذا مما استوجب على القائمين بتعليمية اللغات بصفة عامة عل

التنامي الثنائي المتسارع، مقاربة تهتم بالمتعلم كعنصر إيجابي فاعل وال تهتم بالمعارف بقدر 

مسايرة  -هذا أمام االنفجار المعرفي-ما تعنى بحسن توظيفها، حيث لم يعد يضطلع بالمدرسة 

إلى عقل المتعلم أي األسلوب الفكرة التقليدية وهي أن مهمة المعلم تنحصر في نقل المعارف 

التلقيني الذي يجعل منه )المتعلم( فردا سلبيا في العملية التعليمية، بل األجدر أن يبني المتعلم 

                                                             
، مدرسة بوديسة المسعود، عين 19ربية والتعليم موزارة التربية الوطنية، عرض حول مناهج الجيل الثاني، مفتشية الت 1

 .5الملح المسيلة، )د.س(، ص 
 داللة : تثير اهتمام التلميذ، لها صلة بحياته اليومية وبأشياء معروفة لديه.(****) 
 .22، ص 2016وزارة التربية الوطنية، اإلطار العام للوثيقة المرافقة لمنهج التعليم االبتدائي،  2
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معارفه بنفسه ويربطها بالممارسة وفق توجيهات المعلم مما ييسر له التكيف مع محيطه بكل 

فاءات، التي شكلت مراجعه نقدية أبعاده... فكان ذلك منطلقا إلدخال بيداغوجيا التدريس بالك

وبدائل تصحيحية للمقاربة باألهداف، حيث يقول محمد الدريج في ذلك : "ال يشكل مدخل 

الكفاءات في التعليم منظورا مستقال عن منظور التدريس باألهداف، إنه مجرد حركة 

من  تصحيحية داخل هذه البيداغوجيا، يعمل لتجاوز االنتقادات، على تصحيح ما أصابها

انحراف جعلها تنغلق في النزعة اإلجرائية السلوكية، وإلى رد فعل شرطي يعدم الخصوصية 

، فهذه المقاربة الجديدة هي امتداد المقاربة التي سبقتها، 1والتميز، ويستبعد التفكير االبتكاري"

 حيث ال نستطيع أن ننكر تأثرها باالتجاه السلوكي؛ من خالل المحافظة على عنصر التعزيز

الستجابات المتعلم، لما له من دور في تفعيل مشاركة المتعلم ويتيح أمامه فرص  (*)الفوري

 .2البحث عن إمكانات جديدة للتفاعل 

البد  وعلى ذكر التطورات الحاصلة على مستوى العالم اليوم، رأينا في بحثنا هذا أنه

التطور  كفاءات، أال وهومن الوقوف على أهم وأبرز عامل كان له أثر في ظهور المقاربة بال

عيتها الحاصل على مستوى علم اللغة، حيث أن الجديد في هذه المقاربة أنها تستند في مرج

 ي.(، وفيما يلالنظرية على نماذج عديدة : النموذج ) التوليدي، التحويلي، التداولي، الوظيفي..

 أهم النظريات اللسانية التي كان لها األثر في ذلك :

 ات التوليدية التحويلية  )أهم المرتكزات في تعليم اللغة(:لسانيالأوال: 

) La linguistique transformationnel:  (**)التحويلية (*)اللسانيات التوليدية

générative) 

، حيث (***)(1928إرتبط اسم هذه النظرية باللغوي األمريكي )إفرام نعوم تشومسكي 

ي قام بمحاولة حاسمة لإلنفالت ، وذلك بتوجيهه 3من ضيق التصور اللغوي السلوك

                                                             
 .47، ص 2000في التعليم، محمد الدريج، منشورات رمسيس، الدار البيضاء، المغرب، الكفاءات  1
 تفعيل األنشطة، من خالل الحفز والتعزيز.(*) 
 .10المجلس األعلى للتعليم، دفاتر التربية والتكوين، ص  2
دد غير عردات على توليد النظرية التوليدية : هي عبارة عن مجموعة من القواعد التي تعمل من خالل عدد من المف(*) 

 محدود من الجمل.
 دد غير متناهعالنظرية التحويلية : تعني بتطبيق قواعد الحذف واالستبدال وتغيير الموقعية على الجملة للحصول على (**) 

مكتبة  من الجمل الصحيحة. )ينظر : االتجاهات المعاصرة في تطوير دراسة العلوم اللغوية، أحمد عبد العزيز دراج،
 (.110م، ص 2003هـ1424لرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية، ا

Avram Naom Chomsky (***)  في والية فيالدلفيا في أمريكا، عمل أستاذا للسانيات، حصل على 1928: ولد علم 
و النواة وهالماجستير ثم حصل على الدكتوراه تتلمذ على "هاريس" وتأثر ب"جاكسون"، نشر كتاب : "التراكيب النحوية" 

مدارس دخل إلى الاألولى لنظريتة اللغوية التوليدية التحويلية التي نالت اهتمام الباحثين في العالم اللساني. )ينظر : م
 (.110، ص 2008، 1اللسانية، السعيد شنوقة، الجزيرة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

، 2008، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 1ري، ط، برهارد هلبش، تر : سعيد حسن بحي1970تطور علم اللغة منذ  3
 .122ص 
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التي تبناها في كتابه )السلوك اللغوي  ،(Skiner))تشومسكي( نقدا عنيفا آلراء "سكينر" 

Verbal behavior عالج فيها قضية اكتساب اللغة في إطار نظرية التعلم عن المذهب ،)

بين اإلنسان واآللة، وال يفرق بين السلوكي، هذا األخير الذي يجنح إلى التبسيط و المساواة 

، كما ذهب أنصار هذا االتجاه إلى أن اللغة ما هي إال نسق 1سلوك اإلنسان و سلوك الحيوان

ذات االتجاه -، بينما أثبتت نظريات تشومسكي 2استجابة(-من العادات، تخضع لقانون )مثير

، أن اللغة ملكة فطرية، -ةالعقلي والذي يمثل االتجاه الفطري لونا من تلك المداخل النظري

اكتسابها مركون في اإلنسان بالوالدة، أي أننا نولد بجهاز داخلي من نوع ما يوجهنا إلى 

اكتساب اللغة ومن ثم إنتاجها بعد أن يتم استيعابها داخليا )...(، ويشبه تشومسكي هذه المعرفة 

 3ة". الفطرية بأنها "صندوق أسود صغير"، أطلق عليه "جهاز اكتساب اللغ

خلص وبهذا فإن تشومسكي ركز على االتجاه العقالني في اكتساب اللغة، ودعا إلى الت

ة من قيود الطريقة السلوكية التي تعتمد فقط على السلوك الظاهر والمالحظة المباشر

الوعي...(،  والعوامل الخارجية المؤثرة فيه دون إمعان للعمليات العقلية )التفكير، اإلدراك،

عملية  ذن نبه إلى ضرورة االعتماد على )معارف المتكلم، وقدراته الذهنية( فيفتشومسكي إ

 االكتساب اللغوي وليس فقط االعتماد على المواد الخارجية. 

، المتعلم وهذا ما يحيلنا إلى تفسير تحول الوجهة في عملية تعليم اللغات من المعلم إلى

 التعليمية.بعدما كان هذا األخير عضوا سلبيا في العملية 

 أهم مرتكزات نظرية النحو التوليدي التحويلي واستثمارها في تعليمية اللغة :

 دة: تمثل هذه النظرية في مقابل التصور الوصفي السلوكي تقدما مهما، وذلك من جوانب ع

فكرة وجود نموذج فهمي لدى األطفال عند والدتهم )...( ينمو من خالل  يتبنى تشومسكي .1

التفاعل مع البيئة المحيطة، هذه القدرات تساعدهم على تقبل واكتساب المعلومات اللغوية 

وتخزينها وتكوينها إلى أن يصل الطفل إلى صياغة وفهم جمل ال متناهية لم يتكلم ولم 

ستثمرت كمبدأ تعليمي للمقاربة بالكفاءات في تعليمية ، وهذه الفكرة ا4يسمع بها من قبل

 اللغة )االستعمال الواعي للغة في مواقف جديدة(. 

-كما ميز بين "الكفاءة اللغوية" و"األداء الكالمي"، حيث وضع حدا بين معرفة )المتكلم .2

(، وبين االستعمال الفعلي للغة في مواقف Compétenceالسامع( للغة ما )الكفاءة 

                                                             
 .115-114االتجاهات المعاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية، أحمد عبد العزيز دراج، ص  1
 .148هـ، ص 1429م/2008، د.ط، بيروت، لبنان، 1أضواء على األلسنية، هيام كريدية، ط 2
 .39-83أسس تعلم اللغة وتعليمها، دوجالس براون، ص  3
 .144االتجاهات المعاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية، أحمد عبد العزيز دراج، ص  4
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تحقيق ، وبهذا فإن ممارسه اللغة )األداء واالنجاز( هي 1(Performance)األداء  محدده

 للكفاءة، وبالتالي تحقيقها ال يكون إال في مواقف ووضعيات تواصلية.

اعتمد تشومسكي في دراسة اللغة على مستويين وهما : البنية السطحية والبنية العميقة،  .3

المستوى السطحي وحده، حيث يرى بينما كانت المدرسة السلوكية ترتكز على 

تشومسكي أن المستوي السطحي للجملة هو المستوى الذي يعنى بتحديد الجملة وتنظيمها 

، "فهو بذلك 2كظاهرة مادية، بينما البنية العميقة، فهي البنية الداللية التي تعنى بالداللة"

اخلي العضوي هو يحدد شكال خارجيا )آليا( للجملة وشكال داخليا )عضويا( والشكل الد

 3األهم واألساس في كل شيء بالنسبة له ألنه يتطور من الداخل." 

ترتكز على البنية العميقة و ترى أنه ال يجوز التركيز على  ولهذا فنظرية تشومسكي

البنية السطحية فقط، حيث أنه : قد يكون هناك جملتين مختلفتين ظاهريا )بنية سطحية( 

تعودان إلى البنية العميقة نفسها، والعكس صحيح أيضا، إذ يمكن لجملتين متشابهتين ظاهريا 

ومثال ذلك )وعد زيد هند بالمجيء، سمح زيد لهند  أن تكون لهما بنيتان عميقتان مختلفتان،

بالمجيء(، فهما ظاهريا متشابهتان )البنية السطحية نفسها( لكنهما مختلفتان في العمق 

 .4)إحداهما تتحدث عن مجيء زيد واألخرى عن مجيء هند( 

على البنية السطحية فقط يعد قصورا، كما -وبهذا فاالكتفاء في دراسة اللغة وتدريسها 

كما أشار تشومسكي إلى "الطبيعة الخالقة" )اإلبداعية( التي يتميز بها  -يؤدي إلى عدم الدقة

النشاط اللغوي )إبداع في االستعمال(، فهي تتكون من عناصر و قواعد لغوية محدودة ولكنها 

السامع، أن يفهم ويبني وينتج تركيبات وجمال ال نهاية لها، وهذا الطرح يقابل -تتيح للمتكلم

  5ه، مبدأ التفسير اآللي الكتساب اللغة الذي تبنته السلوكية.ب

اع، ة، اإلبدوتبقى هذه الميزات التي نبه وأشار إليها تشومسكي : )القدرة، الذهنية، الفطر

دور  ال يخفى الخلق، الكفاءة، االنجاز( إمكانات تميز اإلنسان عن سائر الكائنات الحية، وبهذا

 لماته. المتكلم الفاعل في بناء تع

كما يمكن أن نستشف من خالل هذا العرض المختصر أن نظرية تشومسكي تسعى إلى 

سعى تما أنها تطوير عملية االكتساب اللغوي المنظم، وذلك باالنتقال من التعليم إلى التعلم، ك

 إلى إمداد العقول التعليمية باألهداف التربوية المنشودة التالية :

                                                             
 .287مناهج علم اللغة )من هارمان باول حتى ناعوم تشومسكي(، بريجيتيه بارتشت، ص  1
 .116االتجاهات المعاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية، أحمد عبد العزيز دراج، ص  2
 .192م، ص 1985، 1وره، محمود جاد الرب، دار المعارف ططنشأته وتعلم اللغة  3
 .279النظريات اللسانية الكبرى، بافو وسرفاتي، ص  4
 .125م، برهارد هلبش، ص 1970تطور علم اللغة منذ  5
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فاية لغوية، تمكنه من إنتاج عدد هائل من الجمل يستعملها "العمل على إكساب المتعلم ك -

وفق السياق المناسب، كما تعطيه القدرة على الحكم بصحة الجمل التي يسمعها من وجهة 

 1نظر نحوية تركيبية )...( وكذلك القدرة على ربط الجمل بمعنى لغوي محدد." 

 

 

 Les) اللغة(:)أهم المرتكزات في تعليم اللسانيات التداولية ثانيا: 

linguistique programmatique) 

إن القطيعة التامة التي أحدثتها البنيوية بين العالمة اللغوية وغيرها من العالمات غير 

اللغوية، كانت وراء ظهور ما يسمى ب"التداولية" التي اضطلعت بإعادة للحصة بين البنية 

النحوية الكامنة في اللغة، وبين استعمالها في العملية التواصلية كواقع ملموس، ويرجع 

 Charles)ولية بمفهومه الحديث إلى الفيلسوف األمريكي "تشارلز موريس" مصطلح التدا

)Morris 1839/1914  2م. 1938عام 

والمصطلح  (Pragmatics)فالتداولية ترجمه للمصطلحين، المصطلح االنجليزي 

ونتيجة لتعدد المنطلقات واختالفها في الدراسة التداولية  (La programmatique)الفرنسي 

ن التداخل مع حقول أخرى، أدى إلى تنوع التسميات، وبالخصوص في ترجمتها  حدث نوع م

إلى اللغة العربية منها : البراغماتية، علم التداخل، علم المقاصد، المقامية، السياقية، علم 

 3التخاطب... 

فالتداولية : "فرع من فروع علم اللغة يبحث في كيفية اكتشاف السامع مقاصد المتكلم 

(Speaker intentions)،  أو هو دراسة معنى التكلم(Speaker meaning)،  فقول القائل

أنا عطشان مثال قد يعني أحضر لي كوبا من الماء، وليس الالزم أن يكون إخبارا بأنه 

، كما أن التداولية هي دراسة جوانب 4عطشان، فالمتعلم كثيرا ما يعني أكثر مما تقوله كلماته"

  1التي تشفر شكليا في تراكيب اللغة.  )ontextAspects of c( (*)السياق

                                                             
م، 1984هـ، 1404، 1في نحو اللغة وتراكيبها )منهج وتطبيق(، خليل أحمد عمايرة، عالم المعرفة، جدة السعودية، ط 1

 .57ص 
 .46التحول اللساني من البنيوية إلى التداولية، عمر بوقمرة، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، ص  2
استراتيجية التواصل اللغوي في تعليم وتعلم اللغة العربية )دراسة تداولية(، شيباني الطيب، مذكرة ماجستير، جامعة  3

 34، ص 2010-2009قاصدي مرباح، قسنطينة، الجزائر، 
 .13-12م، ص 2002آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، محمود أحمد نحلة، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  4
 السياق : "مجموعة الظروف التي تحث حدوث فعل التلفظ بموقف الكالم، وتسمى هذه الظروف في بعض األحيان(*) 

 السنة الثالثة)أثره في تدريس اللغة العربية، بلحيداس خديجة، مجلة لغة الكالم، )ينظر : السياق و « Context »بالسياق 
س مار-هـ1438المجلد الثالث، العدد األول(، مختبر اللغة والتواصل، المركز الجامعي بغليزان، الجزائر، رجب 

 .14م، ص 2017
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بأن قضيتها هي إيجاد القوانين الكلية  -بالنسبة للتداولية-كما يقر معظم الدارسين 

لالستعمال اللغوي، والتعرف على القدرات اإلنسانية للتواصل اللغوي ومن ثم تصير التداولية 

 2جديرة بأن تسمى "علم االستعمال اللغوي". 

ي م يبحث فالتداولية علم يعنى بدراسة الكالم، أو االستعمال اللغوي، كما انه علوبهذا ف

رد تقف التي المقاصد التي يفيدها المتكلم )المعنى(، وكذا العالقة بين اللغة والسياق والموا

يا بيداغوجل المنظرةفيها. كما نستطيع أن نقول، أن االتجاه التداولي من النظريات المؤسسة و

 ن المبادئمبالكفاءات )مجال تعليم اللغة(، فالمقاربة بالكفاءات تستند على العديد التدريس 

عية ها الواقالتربوية لهذه النظرية الحديثة وخاصة )كيفيه استعمال اللغة في سياقاتها ومواقف

ا للحفظ وكذا كيفية الوقوف على دالالت اللغة ومقاصدها في استعماالتها المختلفة(، تجاوز

ها (، كان لبنى اللغوية واسترجاعها، ذلك أن البحث التداولي يقوم على قضايا )جوانباآللي لل

ة، رسة الحياألثر العميق في إثراء عمليه تعليم اللغة، وذلك بالتركيز في تعليمها على المما

 وفيما يلي سنتعرض إلى أهم هذه القضايا بإيجاز :

 : )les actes de parole( (**)نظريه أفعال الكالم .1

تعد نظريه األفعال الكالمية من أهم المجاالت في الدرس التداولي، بل إن التداولية في 

نشأتها األولى كانت مرادفة لألفعال الكالمية، هذه النظرية )أفعال الكالم( التي أسسها "جون 

، حيث أنكر )J.R. Searle(، وضبط منهجها تلميذه "سيرل" )J. Austin(3أوستن" 

أن تكون الوظيفة الوحيدة للعبارات اإلخبارية هي "وصف" حال الوقائع،  (***)"أوستن"

وصفا إما يكون صادقا أو كاذبا وأطلق عليه "المغالطة الوصفية"، ومضى يثبت أن بجانب 

هذه العبارات الوصفية نوعا آخر من العبارات، لكنها ال تصف شيء في الواقع الخارجي، 

شرت بمولود مثال وقيل لك سمه، قلت أسميته يحي، وإذا وال تحتمل الصدق أو الكذب، فإذا ب

رأيت أن توصي ببعض مالك لجهة من جهات الخير فقلت : أوصي بنصف مالي للجمعيات 

الخيرية، فإن النطق بإحدى هاتين العبارتين أو نحوهما ال يصف شيئا، وال يحتمل الصدق 

قوال، بل تنجز فعال )وقد أطلق والكذب، بل إنك إذا نطقت بواحدة منها أو مثلها ال تلقى 

عليها: جمله انجازية أو عبارة إنشائية أو اختصار اإلنشاء(، فأنت تنجز فعل التوصية بقولك 
                                                                                                                                                                                              

 .12المرجع نفسه، ص  1
 .34لغة العربية )دراسة تداولية(، شيباني الطيب، ص استراتيجيات التواصل اللغوي في تعليم وتعلم ال 2
 ويطلق عليها أيضا : )نظرية الحدث الكالمي، والنظرية اإلنجازية....( (**) 
 .59و  41آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، محمود أحمد نحلة، ص  3
به  مل للغة يعتدودة في العالم الخارجي، وال عردا على من كانوا يرون أن اللغة أداة رمزية تشير إلى الوقائع الموج(***) 

ون هم ال يعتدعندهم إال وصف هذه الوقائع بعبارات إخبارية، أما العبارات اإلخبارية فهي عندهم زائفة وال معنى لها، و
 .(.61بها. )ينظر: المرجع نفسه، ص 
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، 1أوصي، أي أن "أوستن" ميز بذلك بين نوعين من األفعال )أفعال إخبارية، أفعال أدائية(

أن هذا األخير يرتبط  ، حيث ذهب إلى2"وقد وجه "أوستن" همه للفعل األدائي )اإلنجازي("

ارتباطا وثيقا بمقصد المتكلم، وعلى السامع أن يبذل الجهد الكافي للوصول إليه، إذ أن المتكلم 

ال يقصد ما يقول وحسب بل قد يتعدى قصده مما قاله إلى ما هو أكثر منه أي كيف نفسر : 

لنظرية )نظرية الفعل )ما يقوله المتكلم ويعني به شيء آخر(. وهذا ما يبرر إطالقه على هذه ا

 3الكالمي( بنظرية الفعل االنجازي. 

باقتراحه  -كما أسلفنا سابقا-على أن التطوير األساسي للنظرية تحقق على يد "سيرل" 

تصنيفا آخرا لألفعال الكالمية حيث ميز في ذلك بين "األفعال الكالمية المباشرة" و"األفعال 

ولى يجب أن يتحقق فيها شرط الصدق على الكالمية غير المباشرة"، حيث يرى أن األ

مستوى الفعل الكالمي ومن ذلك : "إذا أطلقت وعدا فأنا أعبر بالضرورة عن قصدي للقيام 

بالشيء الذي وعدت  بالقيام به....، وهذا يعني أنني اعبر عن حالة قصدية مطابقة للمحتوى 

ى الظاهر لألفعال مطابق . أي أن يكون المحتو4الخيري نفسه بوصفه الفعل الكالمي نفسه"

لما يقصده ولما يريد أن ينجزه المتكلم. أما الثانية، فيكون فيها المحتوى الظاهر لألفعال 

الكالمية مخالف لما يقصده المتكلم، "أن الفعل الكالمي ال يعبر معناه الحرفي عن المعنى 

 5م، التهويل والتهوين"الذي يقصده المتكلم)...(، وتشمل االستعارة، الكناية، السخرية، التهك

"حيث الحظ "سيرل" أن أهم البواعث إلى استخدام األفعال غير المباشرة هو التأدب في 

 6الحديث." 

و بآخر أإذن انطالقا من هذه النظرية )أفعال الكالم( يتبين لنا كيف أنها أسهمت بشكل 

لى سبيل في االهتمام باللغة )دراسة وتدريس(، فركزت اهتمامها بشكل خاص )ليس ع

 الحصر( بما يلي :

لى عاستعمال اللغة في مواقفها الحية كنظام للتواصل الفعال وذلك من خالل التركيز  -

ة ن استجابأدراسة )أفعال الكالم، مقاصد المتكلم، أشكال اإلقناع، التأثير والتأثر(، ذلك 

 المستقبل تتوقف على ما فهمه من المرسل )المخاطب(. 

                                                             
، ص 1991نظرية أفعال الكالم العامة )كيف تنجز األشياء بالكالم(، أوستن، تر : عبد القادر قينيني، افريقيا الشرق،  1

 .(.62-61. )ينظرأيضا : آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، محمود أحمد نحلة، ص 16-17
 .69آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، محمود أحمد نحلة، ص  2
 مرجع نفسه، الصفحة نفسها.ال 3
، منشورات االختالف الجزائر، 1العقل واللغة والمجتمع )الفلسفة في العالم الواقعي(، جون سيرل نر : سعيد الغانمي، ط 4

 .217-216م ص 2006هـ/1427المركز الثقافي العربي، المغرب، الدار العربية للعلوم بيروت، 
 .221، 220المرجع نفسه، ص  5
 .81دة في البحث اللغوي المعاصر، محمود أحمد نحلة، ص آفاق جدي 6
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عملية تعليم اللغة قد تغيرت وجهتها، فأصبحت تقوم بدرجة أولى  كما يمكن أن نستنتج أن -

على فهم واستيعاب النظام اللغوي وذلك بربطه بما يالئمه من السياقات االجتماعية، بدل 

الحفظ الجاف له، وبالتالي اكتساب المتعلم القدرة على )فهم األقوال، التعبير عن المعنى 

ا الطيب الكشو فيورد في ذلك : "أن تمييز المتعلم المراد(. وذلك ما يؤكده الدكتور رض

بين األقوال التي تصف خبرا، واألقول التي تحدت إنجازا، يساعده على تحليل الخطاب 

، 1وفهم طبيعته و أبعاده )...(، وكذلك الحال بالنسبة لألفعال المباشرة وغير المباشرة"

: )تعليم مختلف أصناف  وفي هذا دعوة صريحة إلى ضرورة تبني نظام تعليم اللغة

 األفعال الكالمية(.

 : (linguistique textuelle)علم لغة النص )لسانيات النص(  .2

اللسانيات في محاوراتها النظرية والتطبيقية  على الجملة سنين كثيرة، لكن ما  تنصبت

لبث الدارسون والمهتمون بالعمليات التي تسهم في استغالل الناس للغة، وبالسياقات التي 

تجري فيها على قصور الجملة في ترجمة الديناميه التي تتسم بها اللغة، وبادروا إلى 

لويته في الدراسة اللسانية، فتسارعت العلوم معضودة بالمناهج في استشراف أحقية النص وأو

السنوات األخيرة إلى احتواء النص بوصفه ممثال شرعيا للغة الطبيعية، حيث تقوى أهمية 

محاورة النص وتزداد في البحوث والدراسات التي تستلزم وجودها من النظريات اللسانية 

ألخير اليوم على دور النصوص في بعج المسكوت نحو حقل تعليمية اللغات، ويراهن هذا ا

، متخذا من النص محور بناء كل التعلمات المعرفية، واألنشطة 2عنه في العملية التعليمية

. 3اللغوية، وذلك تحت مسمى : "المقاربة النصية" المتخذة  مبادئها من "اللسانيات النصية"

جودة في النصوص والتي يمكن وهنا نطرح السؤال التالي : ما طبيعة المؤهالت المو

 استثمارها في تعليمية اللغة وماذا يمكن أن يقدم النص لمتعلم اللغة؟

 

 يعرف النص في لغة اللسانين على أنه :مفهوم النص :  -أ

 4"القول اللغوي المكتفي بذاته والمكتمل دالليا".  -

"وحدة كبرى شامله تتكون من أجزاء مختلفة تقع على مستوى أفقي من الناحية  -

  1النحوية و علي مستوي عمودي من الناحية الداللية". 

                                                             
 .304توظيف اللسانيات في اعليم اللغات، رضا الطيب الكشو، ص  1
مقدمة نظرية في تعليمية اللغة بالنصوص، بشار إبراهيم مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد  2

 ، د.ص2010جوان خيضر بسكرة الجزائر، العدد السابع، 
فعالية المقاربة النصية في البناء المعرفي، سامية بن يامنة، مجلة المدرسة العليا لألساتذة بوهران، خبرات بيداغوجية،  3

 ، )د.ص(.2017، جوان 2العدد 
م، 2010الدرس التداولي في ضوء علم اللغة الحديث، محمد محمود السيد أبوحسن، مكتبة دار الفكر العربي، القاهرة،  4

 .66ص 
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أي أن النص وحدة كبرى ال تتضمنها وحدة أكبر منها، يتكون من وحدات نصية 

قات صغرى تربط بينها عالقات نحوية، كما تتكون من تصورات كلية تربط بينها عال

  2التماسك الداللية المنطقية. 

وعليه فإن التعريفين يؤكدان على داللة النص ووحدته وترابطه، وإثر ذلك يرى 

"روبرت آالن دي بيوجراند" أن النص : "حدث تواصلي يلزم لكونه نصا أن تتوافر له سبعة 

لمعايير ، هذه ا3معايير )معايير نصية( وإذا تخلف واحد منها تنتزع منه صفة النصية"

 النصية لها أبعاد تعليمية يمكن قراءتها في ما يلي :

 مفهوم لسانيات النص و معايير النصية : -ب

لسانيات النص فرع من فروع اللسانيات، تعرف على أنها "ذلك االتجاه اللغوي الذي 

، ويبحث عن اآلليات اللغوية والداللية وانسجاما واتساقا انتظامايعنى بدراسة نسيج النص 

ي تساهم في بناء النص وتأويله، كما أن هذه اللسانيات تتجاوز الجملة إلى دراسة النص الت

والخطاب، وال تهتم بالجملة المنعزلة، بل تهتم بالنص وتتعامل معه باعتباره مجموعة من 

، إذن 4الجمل المترابطة ظاهريا وضمنيا، وباعتباره نظاما للتواصل واإلبالغ السياقي"

(، إضافة إلى البحث في واتساقاة تعنى بدراسة النص كوحدة لسانية )تماسكا فاللسانيات النصي

 محتوى النص اإلبالغي )التواصلي(. 

كما أن للنص مقومات يتميز بها عن ما هو ليس نصا، حيث تحقق تلك المقومات 

)الخصائص( في مجموعها ما يسمى بالنصية، هذه األخيرة التي تعرف على أنها : قواعد 

صياغة النص، استنبطها "دي بيوجراند" وأطلق عليها "معايير النصية"، هذه المعايير يجب 

. 5هذه المعايير غير محقق فإن النص يعد غير اتصالي" توفرها في كل نص، وإذا كان احد

حيث يعد "دي بيوجراند" من أوائل علماء النص الذين حددوا تلك المعايير والتي لها أبعاد 

تعليمية، حيث ضمن ذلك في كتابه : "النص والخطاب واإلجراء"، فيقول : "أنا اقترح 

. 6مشروعا إليجادة النص واستعمالها" أساسا )Textuality(المعايير التالية لجعل النصية 

  7وهذه المعايير النصية السبعة هي كاآلتي مصنفة إلى ثالثة أصناف :

                                                                                                                                                                                              
، 1المصطلحات األساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب، نعمان بوقرة، جدار للكتاب العالمي، عمان األردن، ط 1

 .141م، ص 2009-هـ1429
 .42المرجع نفسه، ص  2
 .)www.alukal.net.leaniat.pdf(تطور اللسانيات اللغوية من الجملة إلى النص، إيهاب سعود،  3
 .)www.alukah.net.mas.pdf(، 17، ص 2015، 1ي لسانيات النص، جميل حمداوي، طمحاضرات ف 4
 .142المصطلحات األساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب، نعمان بوقرة، ص  5
م، ص 1998-هـ1418، عالم الكتب القاهرة، 1النص والخطاب واإلجراء، روبرت دي بوجراند، تر: تمام حسان، ط 6

103. 
 .105-104-103نفسه، ص المرجع  7

 .142المصطلحات األساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب، نعمان بوقرة، ص  - ينظر أيضا : 
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 La)، واالنسجام (La cohésion) صنف يتصل بالنص : ويشمل معياري االتساق  -

cohérence). 

 ،(L’intentionnalité)صنف يتصل بمنتج النص ومتلقيه : ويشمل القصدية  -

  .(L’acceptabilité)والمقبولية 

، التناص (Le contexte)صنف يتصل بظروف إنتاج النص وتلقيه : ويضمن السياق  -

(L’intertextualité) اإلعالمية،(L’informative). 

حيث أن هذه  ،وعليه فإن هذه المعايير النصية السابقة أثرت في تعليم اللغة وتعلمها

يها النصوص كإجراء تعليمي الستيعاب األخيرة استثمرت هذه المؤهالت التي تشتمل عل

الظاهرة النصية )تلقيا وإنتاجا(، حيث كان هذا اإلختيار المنهجي التعليمي تحت مسمى 

"المقاربة النصية"، فلقد تبنت مناهجنا المقاربة النصية ألنها تشكل منهجا علميا يحلل النص 

ختامية وبالتدريج  من الداخل، إذ يقف المتعلم على خصائص النمط المستهدف ككفاءة

وبتنامي التحصيل يتوصل إلى إنتاج نصوص ذات طابع شفوي )أخطبة(، ونصوص ذات 

. فما 1وتنميتها" (*)طابع كتابي سردي أو وصفي أو حجاجي.... لتنصيب الكفاءة النصية

المقصود بالمقاربة النصية ؟ وما الخيارات التي يقدمها النص لتعليمية اللغة العربية في ضوء 

 المقاربة الجديدة ؟ هذه

 المقاربة النصية وتعليمية اللغة العربية : -ج

تعد المقاربة النصية المقاربة المعتمدة في البيداغوجيا التربوية المعاصرة في الجزائر، 

اللغة العربية لمرحله التعليم االبتدائي )الجيل الثاني  منهجحيث تعرف في الوثيقة المرافقة ل

من اإلصالحات( على أنها "اختيار بيداغوجي يقتضي الربط بين التلقي واإلندماج، يجسد 

النظر إلى اللغة باعتبارها نظاما ينبغي إدراكه في شمولية، حيث يتخذ النص محورا أساسيا 

الكبرى التي تظهر فيها كل المستويات اللغوية و تدور حوله جميع فروع اللغة، ويمثل البنية 

الصوتية والداللية والنحوية والصرفية واألسلوبية، وبهذا يصبح النص )المنطوق أو 

؛ ويقاد من 2المكتوب( محور العملية التعلمية ومن خاللها تنمى كفاءات ميادين اللغة األربعة"

م قوامه النصوص ال الجمل، حيث لم يعد هذا التعريف أن المقاربة النصية نموذج فعال للتعلي

النص في ظل هذه المقاربة نظاما تعليميا محايدا بل هو المنطلق و األساس في بناء كل 

                                                                                                                                                                                              

 .67محاضرات في لسانيات النص جميل حمداوي، ص  -  
 نتاجها طبقاإالكفاءة النصية : كفاءة قراءة وسماع المظاهر اللغوية المعقدة المتمثلة في النصوص وفهمها ، وإعادة (*) 

ل نص والتحليللمهام أو األغراض          أو المشكالت التي تثار من أجلها. )ينظر المصطلحات األساسية في لسانيات ال
 (.55.56الخطاب، نعمان بوقرة، ص 

.…)cerist.dz-. 36-35النص : نحو مقاربة ديداكتيكية لسانية، إسماعيل بوزيدي، ص  تعليمية 1
Fc6039b2b952…..) 

 .06، ص 2016الوثيقة المرافقة لمنهج اللغة العربية )مرحلة التعليم االبتدائي(، اللجنة الوطنية للمناهج،  2
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التعلمات اللغوية والمعرفية يهدف إلى إكساب المتعلم الكفاءة اللغوية )القواعدية، اإلتصالية( 

 اجا )النسج على منوالها(.أي فهم و تحليل النص دالليا و تركيبيا، بل وتمثلها إنت

من  وعليه فإن التقيد بالمقاربة النصية كإجراء لساني ومعرفي، بل ومنهجي وتعليمي

 أجل البناء اللغوي يتوجب ما يلي :

أن تتم معامله اللغة العربية على أنها كل ملتحم : أي الربط بين نشاطاتها من )نحو،  -

ومتفاعل، فيكون النص محور  صرف، تعبير، إمالء( أي تدريسها في شكل متكامل

الدراسة وهو نقطه االنطالق في كل األنشطة ونقطة الوصول أيضا، إذ تتوجه في ذلك 

العناية إلى مستوى النص وليس الجملة فيتعامل مع اللغة على أنها خطاب منسجم 

 1(.(*)العناصر متسق األجزاء ومن ثمة تنصب العناية على ظاهرتي )االتساق واالنسجام

مهاراتي التلقي واإلنتاج : )قدرة التلقي وذلك لتمكين المتعلمين من التفاعل  تنميه -

اإليجابي مع نصوص مختارة ومعتمدة للتدريب على أنشطة القراءة والتعبير 

ةكلية(، إضافة يواستخالص المعنى أي فهم الموضوعات، ترابط بنيات فرعية، إدراك

وعات من جمل وفقرات أو نصوص، إلى : )قدرة اإلنتاج، وتقوم على ابتكار الموض

بناء نص مطابق  ،وضع مخطط مجمل للموضوع المبتكر، الترتيب السليم لعناصره

 2لألنواع والنماذج النصية(. 

و ما يمكن قوله أن المقاربة النصية أمام مهارتي التلقي واإلنتاج فهي تسعى وتهدف 

)عمليه الفهم -على فك أسرار النصوص مكتوبة أو منطوقة  بذلك إلى إكساب المتعلم القدره

للنص إمكانات متنوعة األثر  -والتأويل للنصوص(، ومن ثم التحكم في اإلنتاج مشافهة وكتابة

تجعله مشروعا مؤهال لتحسين تعليم العربية، وتفسيرها من الواقع الفعلي للممارسة، حيث 

ال المعرفي واللغوي )الحقائق والمعلومات تمس هذه اإلمكانات مختلف المجاالت : المج

اللغوية وغيرها التي يزودنا بها النص(، المجال السلوكي والوجداني )القيم الخلقية 

واالتجاهات السلوكية التي يتركها النص في نفوس الطالب(، المجال الحركي والجسدي 

 3)المهارة القرائية، المهارة الكتابية، مواقف تمثيلية ومسرحية...(.

إذن فالمقاربة النصية آلية تعليمية تسهم في ترسيخ موارد المتعلم و إدماجها )تثبيت 

الكفاءة النصية( وذلك عن طريق الربط بين مهارات اللغة )االستماع، القراءة، التعبير، 

                                                             

اء بالالحق وكذا أدواته كحروف العطف، أسم أي الوقوف على مظاهر االتساق )الضمائر، التعريف، ربط السابق(*) 
لترابط اإلشارة، األسماء الموصولة، الظروف، أسماء الشرط، أدوات التشبيه.....( فضال على مظاهر االنسجام : )كا

 جعر.. )ينظر المبالرابط أوبدونه، الروابط الزمانية والداللية واإلحالية، ارتباط المعنى الالحق بالسابق ارتباط منطقي.
 (.34، ص السابق

 .35-34-33تعليمية النص : نحو مقاربة ديداكتيكية لسانية، إسماعيل بوزيدي، ص  1
 .37-36تعليمية النص : نحو مقاربة ديراكتيكية لسانية، إسماعيل بوزيدي، ص  2
 مقدمة نظرية في تعليمية اللغة بالنصوص، بشار إبراهيم، )د.ص(. 3
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الكتابة( ومستوياتها )الصوتية، الصرفية، التركيبية، الداللية(. وبهذا تبرز أهمية إستثمار هذه 

 اربة في تحقيق جملة التعلمات والكفاءات المسطرة.المق

ي مناهج ف للغة العربيةوعالقتها بتعليمية ا للمقاربة النصيةلتطبيقات التعليمية ا -د

 :لطور األول من المرحلة االبتدائيةا

عليمية قاربة النصية من حيث )المفهوم، معايير النصية، تللم بالنسبة سبقويفاد مما  

سيخ هم في ترأن هاته المقاربة الجديدة هي آلية تعليمية تس والتوجيهات ...(، اللغة، المبادئ

ة حقيق جملتموارد المتعلم وإدماجها )تثبيت الكفاءة النصية(، مما يبرز أهمية استثمارها في 

ما فلجزائر، االمسطرة، وذلك ما جعلها المقاربة المعتمدة في المناهج التعليمية في  التعليمات

طور لاناهج مفي  للغة العربيةوعالقتها بتعليمية ا تطبيقات التعليمية لهذه المقاربةهي أهم ال

 األول من المرحلة االبتدائية؟

إن منطلق األنشطة اللغوية في مناهج اللغة العربية للمرحلة االبتدائية ــ بما في ذلك 

أساسا تدور حوله  يعد محورا هو النص ) المنطوق أو المكتوب(، إذ    الطور األول منها ــ 

جميع الفروع اللغوية، بمعنى أنه الحامل لموارد المادة ككل، كما أنه األساس في بناء 

الكفاءات اللغوية )فهم المنطوق، فهم المكتوب، التعبير الشفوي، والتعبير الكتابي(، ليتمكن 

مثل نقطة ، وبهذا فالنص ي1المتعلم في المحصلة من إنتاج نصوص مماثلة )شفويا أو كتابيا(

 االنطالق ونقطة الوصول.

إن النصوص المختارة، سواء المقروءة والمدرجة في الكتاب المدرسي، أو المسموعة 

والمدرجة في الدالئل، مستمدة من الحياة الواقعية للمتعلم مما يجعل تطبيق هاته المقاربة أكثر 

ة(، أي القدرة على فهم النص فعالية في اكساب المتعلم الكفاءة اللغوية )القواعدية، واالتصالي

)مكتوبا أو مقروءا( وفك أسراره، ومن ثم تمثله إنتاجا )مشافهة أو كتابة(، إذ جاء في دليل 

النصوص المختارة، "أنها نصوص خصائص  فية األولى من التعليم االبتدائي كتاب السن

ن صميم الحياة من خاللها المتعلم ثقافته ولغته، وتمهد لذوقه األدبي، وهي نابعة م ييثر

 .2االجتماعية للمتعلم"

                                                             
 .06م، ص 2016الغة العربية )مرحلة التعليم االبتدائي(، الجنة الوطنية للمناهج، ينظر الوثيقة المرافقة لمنهج  - 1
 .10م، ص 2016مديرية التعليم األساسي،  - 2



 الدراسات اللسانية الحديثة و أثرها في تعليمية اللغة العربية  الفصــــــــل الثاني

 

 
99 

وبهذا يتبين أن مناهج اللغة العربية تعمل بمبدأ النصوص األصيلة وما لها من دور في 

تنمية الكفاءة اللغوية والتواصلية للمتعلم، والتي يقصد بها في حقل التعليمية: "كل نص 

تأدية وظيفة تبليغية منطوق أو مكتوب لم يوضع أساسا لتدريس اللغة في الفصل، وإنما ل

إخبارية، أو تعبير لغوي حقيقي، كأن يكون مقتطفا من محادثة مسجلة أو قصيدة شعرية أو نبأ 

صحفي أو إرشادات، أو قطعة خطاب حقيقي واقعي، تعرض على شكل وحدات تواصلية 

متعددة، ومستقلة بنفسها عن األغراض التربوية التي تنقص من صفة األصالة في 

ي نصوص تستهدف البعد في تعليم اللغة عن الوضعيات المصطنعة واستبدالها ، أ1الخطاب"

بوضعيات طبيعية مستوحاة من صميم الواقع المعيشي للمتعلم، حتى ال يتنافى ما يتلقاه هذا 

المتعلم داخل غرفة الصف الدراسي مع المواقف الواقعية التي يتعرض لها، إذ أن انتهاج مثل 

 شأنه تحقيق ما يلي:   هاته النصوص األصيلة من

 لطبيعية.اتنمية الملكة التبليغية ودفع المتعلم إلى توظيف اللغة في مختلف السياقات  -

 تقديم استفادة خدماتية* للمتعلم. -

 تنشيط استقاللية التعليم )التعليم الذاتي(. -

 رجالعمل على النصوص األصلية يدفع المتعلم إلى استعمال تلك االستراتيجيات خا -

 الفصل الدراسي بحكم واقعية محتواها اللغوي وموضوعها.

حلقة  وبهذا فإن هذا اإلجراء المنهجي التعليمي للمقاربة النصية من شأنه أن يجعلها

 وصل بين المدرسة ومحيط المتعلم.

 كما أن هاته النصوص المقررة هي وسيلة تدريب متعلمي السنة األولى والثانية 

لتوجيهي( على الترتيب، مراعية في ذلك استعداداتهم على النمطين )الحواري وا

 وقدراتهم.

إضافة إلى أنها تدعم آلية االنتاج لدى المتعلم فكل نص مقرر )منطوق أو مقروء( يقابله 

 نص موجه لإلنتاج:
                                                             

مقدمة نظرية في تعليمية اللغة بالنصوص، بشار إبراهيم، مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة  - 1

 م، )د، ص(.2010، 07محمد خيضر، بسكرة، العدد 

ية ية الخدمات* فالمتعلم ال يعرف كيف يكتب طلب أو رسالة أو يمأل استمارة نتيجة غياب ثقافة التعامل مع األشكال النص
 "نصوص المحيط اليومي والنصوص الرسائلية" )ينظر المرجع نفسه،  )د، ص((.
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 .)نص منطوق       يقابله       إنتاج نص شفوي )نشاط مدرج في الكتاب المدرسي 

     إنتاج نص كتابي )نشاط مدرج في الكتاب المدرسي     نص مكتوب       يقابله

 بالنسبة للسنة األولى، أو في دفتر األنشطة اللغوية بالنسبة للسنة الثانية(.

 هذا ويعد النص المقروء، البنية الكبرى التي تظهر فيها كل المستويات اللغوية

لنص سائل لتحليل ا)الصوتية، الداللية، النحوية، الصرفية(، إذ تعد هاته المستويات و

 والمدرجة بشكل ضمني تحت أيقونات األنشطة التعليمية في الكتاب المدرسي: 

 أستعمل الصيغ      تستهدف       المستوى الصرفي واألسلوبي. -

 أركب               تستهدف       المستوى التركيبي + الصرفي. -

 أفهم النص          تستهدف       المستوى الداللي. -

 أكتشف وأميز        تستهدف       المستوى الصوتي. -

لة ومن خالل ما سبق يمكننا استخالص ما يلي: بالنسبة للمقاربة النصية كآلية فعا

 معتمدة في تعليمية اللغة العربية في مناهجنا:

النص نقطة انطالق مختلف األنشطة اللغوية وأساس بناء الكفاءات والمستويات  -

 اللغوية.

 وب التكامل والترابط بين مختلف الفروع اللغوية.اعتماد أسل -

م المقاربة النصية، مقاربة تصحيحية تربط بوساطة النص تعلم اللغة بواقع المتعل

ا تهدف ، كما أنه(وحياته، مما يدفعه الى ممارسة اللغة داخل غرفة الصف )شفويا أو كتابيا

ما ماعية، مسياقات الثقافية واالجتإلى إكسابه المواد اللغوية والمعرفية، وتعرفه بمختلف ال

وظيفة حقق بذلك التيمكنه من توظيفها واستثمارها في مواقف حية )إنتاج نصوص مماثلة(، لت

 التربوية لتطبيق المقاربة النصية والمتعلقة بآلية التلقين واإلنتاج

معية ب -اللغوي اإلستعمال وبهذا يمكن القول أن المبحث التداولي الذي يعنى بقضايا 

ي فالعميق  ؛ كان له األثر-المباحث التي يتضمنها من )نظرية أفعال الكالم، لسانيات النص..(

 رسة الحيةهذه األخيرة بشكل خاص على المما إثراء عملية تعليم اللغة وتعلمها، وذلك بتركيز

مقاصد والالت للفعل اللغوي في سياقاته المناسبة ومواقفه الواقعية، وكيفية الوقوف على د

 الكالم، التي يمكن أن يواجهها المتعلم.

 : )أهم المرتكزات في تعليم اللغة( اللسانيات الوظيفية:  ثالثا
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هـ( اللغة على أنها:" أصوات يعبر بها كل قوم عن 392لقد عرف "ابن جني" )ت 

 .1أغراضهم"

وفي هذا يعلق محمود فهمي حجازي، بأن هذا التعريف يذكر كثيرا من الجوانب 

 .2المميزة للغة، والتي من أهمها، وظيفتها االجتماعية في التعبير ونقل الفكر 

م( : إنسانية خالصة وليست Sapir 1921"كما أن اللغة عند "ادوارد سابير" )

ات من خالل نظام من الرموز يختاره غريزية، تستهدف توصيل األفكار والمشاعر والرغب

 . وفي هذا التعريف إشارة واضحة إلى أن الهدف األساسي في اللغة هو التواصل. 3المجتمع

اللغة كما يلي : اللغة نظام الرموز  م(Finocchiaro 1974)وتعرف "فينوكيرو" 

علموا النظام الصوتية التي تسمح لجميع الناس في ثقافة معينة، أو غيرهم من الناس الذين ت

 4من تلك الثقافة التواصل والتفاعل. 

عل وفي هذا التعريف تأكيد أيضا على الوظيفة األساسية للغة و هي التواصل والتفا

 لمون تلكسواء بين األفراد المنتمين إلى لغة معينة أو بين هؤالء األفراد وغيرهم ممن يتع

 اللغة.

الوظيفة األساسية للغة هي االتصال أو  أمام هذا اإلجماع الذي يتفق على أن الهدف أو

التواصل بين أفراد المجتمع، نشأت فكرة تعليم اللغة إتصاليا، وهذا بعد أن كانت المناهج 

ترتب مفرداتها على أسس نحوية ظلت مستخدمة قرونا عدة، فجاءت طريقة تعلم اللغة بهدف 

لتركيز على القواعد، بل االتصال، لتصنع التراكيب النحوية في إطار وظيفي، فال يكون ا

على استخدام اللغة الفعلية إلكساب الدارس الطالقة الطبيعية، فكان المنهج الفكري الوظيفي 

أهم مبشر لما نسميه اآلن بتعليم اللغة ألهداف تواصلية حيث كانت هذه المناهج الوظيفية 

واقف من أجل تعلم تحاول أن تتجاوز الضعف الذي شاب المناهج البنائية التي كانت ترسم الم

النحو ال من أجل تحقيق الوظائف اللغوية )البعد عن التطبيق العملي(، وذلك بأن تركز على 

 .5الهدف النهائي من اللغة وهو االتصال الوظيفي بين أفراد المجتمع" 

 

 

                                                             
حمد طعيمة ومحمود كامل الناقة، منشورات المنظمة ينظر : تعليم اللغة اتصاليا بين المناهج واالستراتيجيات، رشدي، أ 1

 .23م، ص 2006هـ/1427، –إسيسكو  –اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
 .24ترجمة إلى اللغة العربية من التعريف االنجليزي الوارد في المرجع نفسه، ص  3
 .25النجليزي من المرجع نفسه، ص ترجمة إلى اللغة العربية من التعريف ا 4
ينظر : أسس تعلم اللغة وتعليمها، دوجالس براون، تر : عبده الراجحي، وعلي علي أحمد شعبان، دار النهضة العربية،  5

 .163-161م، ص 1994بيروت 
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 اللسانيات الوظيفية والتعليم الوظيفي أو التواصلي للغة : .1

 وظيفية" أكثر من معنى :لمصطلح "تعليم اللغة ألهداف 

"فهو في منهجية تعليم اللغات األجنبية يرتبط بالمهنية أو بالهدف المنشود من تعلم اللغة،  -

، أي تقديم 1بغية استعمالها في مجال حياتي معين أو مهنة معينة أو تخصص معين"

 للمتعلم ما يحتاجه من استعمال للغة في المهنة المرتبطة بهذه اللغة. 

أما في منهجية تعليم اللغة األم و استعمالها وظيفيا فهي بمعنى : "تعليم اللغة لتكون أداة  -

 2في التواصل الحي المثمر في مختلف مواقف الحياة ومواقع النشاط البشري." 

"أن يهدف تعليمها إلى تحقيق القدرات اللغوية عند التلميذ بحيث يتمكن من ممارستها في  -

 3عملية ممارسة صحيحة." وظائفها الطبيعية ال

دى لألساسية أي أن تعليم اللغة ال يكون وظيفيا : إال إذا تمت اكتساب المهارات اللغوية ا

علم المتعلم و ممارسة هذه المهارات في مختلف المواقف والوضعيات، أي يكون بذلك المت

اربة و المققادرا على فهم لغته سماعا وقراءة، وإنتاجها تعبيرا وكتابة، وهذا ما يتفق 

 البيداغوجية الجديدة في تعليمية اللغة العربية )المقاربة بالكفاءة(. 

هذا البعد الوظيفي للغة ممثال بكيفية استخدامها من حيث هي  (*)فقد عنيت "حلقه براغ"

وسيلة اتصال، يستخدمها األفراد للتواصل وألهداف وغايات معينة، هذه الحلقة التي قامت 

رائد  )F. De Saussure(4ة التي أرسى دعائمها "دي سوسير" على األصول النظري

اللسانيات الحديثة، كما أنها عرفت )الحلقة( باسم )علم اللغة الوظيفي(، اسم لقبت المجموعة 

نفسها به لإلشارة إلى موقفهم المميز من موضوع علم اللغة و مهامه )...(، فاللغة بالنسبة 

                                                             
 .32م، ص 2010ديسمبر  –تعليم اللغة ألهداف وظيفية، سام عمار مجلة التطوير التربوي، العدد الستون  1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
 .9، ص 1979، 1نحو تعليم اللغة العربية وظيفيا، محمد عبده، مؤسسة دار العلوم، الكويت، ط 3
حلقة براغ : تطلق حركة براغ، أو مدرسة براغ، بصفة عامة، على مجموع اللسانيين، الذين أعدوا صحبة (*) 

( أطروحات براغ Jackson 1896-1982(، و"جاكسون" )Troubetskoy 1890-1938"تروبتسكوي" )
مت ض، 1926. وتأسست هذه الحلقة في أكتوبر 1928الصادرة عن أول مؤتمر دولي للسانيات الذي انعقد بالهاي سنة 

 Martinet(، "مارتينيه" )Benvenisate 1902-1972عدة أعالم )باحثين ولسانيين( أحدهم : "بنفينست" )
اللسانية  . إال أن الروسيين تروبتسكوي وجاكسون ظال هما  الشخصين المهتمين  في الحلقة. )ينظر : النظريات(..1908

، ص 2012، 1الكبرى، ماري آن بافو وجورج إيليا سرفاتي، تر : محمد الراضي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط
188-189.) 

 (.84-86كتبة اآلداب، القاهرة، ص )المدارس اللسانية المعاصرة، نعمان بوقرة، م 4
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وقد سبق وأشرنا نقال عن كتاب : )نحو تعليم اللغة العربية  ،1للبراغيين وسيلة اإلفهام والهدف

وظيفيا(، إال أن المقصود بتعلم اللغة وظيفيا أن يهدف تعليمها إلى تحقيق القدرات اللغوية عند 

المتعلم بحيث يتمكن من ممارستها في وظائفها الطبيعية العملية ممارسة صحيحة، ال يمكن 

إذا كانت هذه الوظائف الطبيعية للغة واضحة في ذهن المتعلم، أن يتجه تعليم هذا االتجاه إال 

وهذا ما يجعلنا نطرح السؤال اآلتي : ما هي هذه الوظائف ؟ وهنا يمكن اإلشارة إلى أن 

أعالم هذه المدرسة )براغ( قد تطرقوا إلى هذه الوظائف "بكونها المهمات الموكولة إلى 

، حيث حددوا وظائف اللغة 2صل البشري"عنصر لساني للوصول إلى هدف في إطار التوا

)طبيعة هذه المهام المسندة لعناصرها( التي تندرج جميعها ضمن الوظيفة التواصلية وفي 

 . (**)ذلك أشهر تصنيف لهذه الوظائف هو تصنيف "جاكبسون"

 سون التواصلي :بنموذج جاك .2

 (Linguistique et poétrique)سون" في مقالة "اللسانيات والشعرية" باقترح "جاك

خطاطة للتواصل تقوم على  (Essais de linguistique générale)في كتابه  المضمن

ست وظائف وقد حظيت هذه الخطاطة باهتمام كبير خالل النصف الثاني من القرن العشرين، 

وذلك لكونها عرفت انتشارا كبيرا في تعليم اللغة وتعليم التواصل، والوظائف الستة التي 

 3يثيرها هي :

وهي أكثر وظائف  )La fonction référentielle(:  (*)الوظيفة المرجعية -أوال 

 ----اللغة أهمية في عملية التواصل ذاتها، وتسمى أيضا )تعيينية( أو )تعريفية(، وتعمل 

  4للعديد من الرسائل تتجه في العملية للمرجع أو الموضوع.

 

وهي التي تحدد  : (La fonction émotive)الوظيفة التعبيرية أو اإلنفعالية  -ثانيا 

 5العالقة بين المرسل والرسالة، وموقفه منها، ألن الرسالة تعبر عن مرسلها و تعكس حالته. 

                                                             
، مؤسسة 1مناهج علم اللغة )من هرمان باول حتى ناعوم تشومسكي(، بريجيته بارتشت، تر: سعيد حسن بحيري، ط 1

 .118م، ص 2004-هـ1425المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، 
 .202النظريات اللسانية الكبرى، مرجع سابق، ص  2
ألخير اهذا  1963-1879أعاد االشتغال على الشمولية الوظيفية األولى التي اقترحها بولر نشير إلى أن جاكبسون(**) 

واصل الذي حدد ثالث وظائف للغة: )معرفية، طبيعية، نزوعية(، فعاد جاكبسون إلى هذا التصنيف وعمقه بخطاطة للت
 (202.203تقوم على ستة وظائف. )ينظر : المرجع نفسه، ص 

 .320المرجع نفسه : ص  3
 المعرفية عند "بولر".(*) 
 .100اللسانيات العربية المعاصرة، المرجع السابق، ص  4
 .99المرجع نفسه، ص  5



 الدراسات اللسانية الحديثة و أثرها في تعليمية اللغة العربية  الفصــــــــل الثاني

 

 
104 

ة -ثالثا  أيضا بالندائية وتسمى  )La fonction conative(:  1الوظيفة النزوعي

إنتباهه وتدخل الجملة  )اإلنتباهية(: توجد في الجمل التي ينادي بها المرسل المتلقي، إلثارة

 2األمرية ضمن هذه الوظيفة. 

: وتسمى أيضا )وظيفة إقامة  (La fonction phatique)الوظيفة اللغوية :  -رابعا 

، فالملفوظ يعبر عن االتصال الحاصل بين المتكلم والمخاطب، والمقصود رسالة 3اتصال(

من كون قناة التواصل تعمل، تستعمل أساسيا إلقامة أو تمديد أو قطع االتصال، والتحقق 

 4وإلثارة انتباه المخاطب أو التأكد من أنه لم ينسحب. 

وتسمى أيضا  (La fonction metalinguistique)الوظيفة الميتالغوية :  -خامسا 

، يقدم الملفوظ معلومات حول الكيفية التي أنتج بها، وحول 5)وظيفة ما وراء اللغة المعجمية(

ها، ففي كل مرة يرى المرسل والمرسل إليه أنه من الضروري التأكد الشفرة التي تم بموجب

مما إذا كانا يستعمالن الشفرة استعماال صحيحا، فالخطاب يكون حينئذ متمركزا حول 

، وهنا يحاول الطرفين )المرسل، المرسل إليه( معرفة مدى استعمالهما للشفرة (*)6الشفرة

 نفسها ومدى وضوحها لديهما. 

حيث المنتوج له قيمه في  (La fonction Poétrique)ظيفة الشعرية : الو -سادسا 

، وتعمل هذه الوظيفة على 8، كما في النصوص الفنية اللغوية، مثل القصائد الشعرية7حد ذاته

 9إبراز قيمة الكلمات واألصوات والتراكيب..  في ذاتها مكسبة إياها قيمة مستقلة. 

" أن الرسالة ال تنحصر في وظيفة واحدة وحسب، بل تؤدي عدة كما يوضح "جاكبسون

 10وظائف مع هيئه واحدة منها، إذ هناك تراتبية بين الوظائف في الملفوظات المنتجة. 

وانطالقا من تصنيف "جاكبسون" لوظائف اللغة نستنتج أن اللغة تقوم بعدد من 

  األخيرة التي ركزت التواصل، هذه الوظائف تندرج جميعها ضمن وظيفة أساسية هي

                                                             
 .204النظريات اللسانية الكبرى، مرجع سابق، ص  1
 .100اللسانيات العربية المعاصرة، المرجع السابق، ص  - ينظر :  2

 ، دار الحوار للنشر1نموذجا(، عبد القادر الغزالي، طاللسانيات ونظرية التواصل، )رومان جاكسون  -
 .49-48، ص 2003والتوزيع، الالذقية سوريا، 

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3
 .204النظريات اللسانية الكبرى، مرجع سابق، ص  4
 .100اللسانيات العربية المعاصرة، المرجع السابق، ص  5
 .204ص  النظريات اللسانية الكبرى، مرجع سابق، 6
 .)Le code(الشفرة أو السنن (*) 
 المرجع نفسه الصفحة نفسها. 7
 .100اللسانيات العربية المعاصرة، المرجع السابق، ص  8
 .50اللسانيات ونظرية التواصل، ص  9

 .204النظريات اللسانية الكبرى، مرجع سابق، ص  10
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المقاربة بالكفاءة في تعليمية اللغة العربية على بناء مبادئها وأسسها عليها، وبالتالي العمل 

 على إكسابها للمتعلم وذلك من خالل :

أن االستفادة من هذا الحقل الوظيفي )التواصلي(، أفرزت مناهج جديدة في إعداد المواد  -

متلقي )المتعلم( وبدراسة حاجاته اللغوية لمراعاتها التعليمية، واهتمت بصورة خاصة بال

 1أثناء التأليف والتدريس. 

إلى ستة  كما الحظنا سابقا : أن التركيز على أحد األسس التواصلية التي قسمها جاكبسون -

مكونات )المرسل، الرسالة، المرسل إليه، المرجع، الشفرة، القناة(، يؤدي وظيفة لغوية 

بعينها، ومن هنا تبنى تعليم اللغات نظرية الوظائف اللغوية ألنها تهيئ متعلم اللغة عموما 

إلدراك أبعاد التواصل، كما تسهم في وضع تصور لتبويب المواد التعليمية، وتعرف 

 2)...( على األدوات الخاصة بكل وظيفة، ومن ثم تكسبه آلية تأويل الخطاب. المتعلم 

 الكفاءة اللغوية والكفاءة التواصلية : .3

طرح تشومسكي كما رأينا سابقا مصطلح الكفاءة اللغوية : )المعرفة الضمنية التي 

تج أو يمتلكها كل متحدث مستمع عن لغته، أو نظام مستبطن من القواعد يتيح للدماغ أن ين

يفهم عددا غير متناهي من جمل هذه اللغة(، إال أن هذا المفهوم، القى اعتراضا، لدى "ديل 

حين صاغ هذا األخير مصطلح "الكفاءة التواصلية" ليشمل اإللمام  (Dell Hymes)هايمز" 

 بقواعد اللغة االجتماعية، أو مناسبة الحديث للسياق االجتماعي باإلضافة إلى اإللمام بالقواعد

، فيعرف هايمز مصطلح الكفاءة التواصلية بأنها : "القدرة على نقل رسالة أو 3النحوية

توصيل معنى معين والجمع بكفاءة بين معرفة القواعد اللغوية وبين القواعد االجتماعية في 

 4عمليه التفاعل بين األفراد." 

ة" يكمل نستطيع أن نستخلص أن المصطلح الذي جاء به هايمز "الكفاءة االتصالي

عرفة بالضرورة مصطلح "الكفاءة اللغوية"، أي أن الكفاءة االتصالية ترتبط بالمعرفة )م

 النظام( وباستعمال هذه المعرفة في سياقاتها المالئمة. 

توصال إلى أن  (*)"وقد أورد "دوغالس براون" أن "مايكل كانال" و"ميرل سوين"

ونات، يتصل األوالن بالنظام اللغوي نفسه مفهوم "الكفاءة التواصلية" يشتمل على أربعة مك

                                                             
اللغة العربية على الشبكة العالمية، مكة المكرمة توظيف اللسانيات في تعليم اللغات، رضا الطيب الكشو، مجمع  1

 .302هـ، ص 1436السعودية، 
 .304-303المرجع نفسه، ص  2
، ينظر أيضا : تعليم اللغة األهداف وظيفية، 46تعلم اللغة اتصاليا )بين المناهج واالستراتيجيات(، مرجع سابق، ص  3

 .32مرجع سابق ص 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 4

M.Swain),(M.Canale)( (*) 
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، أما اآلخران فهما يتصالن بالجوانب الوظيفية االاتصالية (**))القدرة النحوية، قدرة الخطاب(

 1(. (****)، القدرة اإلستراتيجية(***))القدرة اللغوية االجتماعية

يس لح يعنى إذن أمام هاذين المصطلحين يمكن أن نستنتج أن تعليم اللغة العربية أصب

ختلف اجا في مفقط بإكساب المتعلمين البنى اللغوية، إنما يعني أكثر باستعمال اللغة فهما وإنت

 المواقف التواصلية التي يواجهها المتعلم في محيطه االجتماعي. 

 2لذلك البد لميدان تعليم اللغة أن يتبنى هذا المنهج الجديد )التواصلي( وذلك :

درا ققق لديه إلكساب المتعلم طريقه تلقائية في استعمال اللغة في سياقاتها الطبيعية، وليتح -

 أدنى من القدرة التواصلية. 

 ة. والنفسي كما أن هذا المذهب يربط بين المكون اللساني، والمكونات الثقافية واالجتماعية -

قدرة لية إلى جانب الليكسب المتعلم القدرة على التخاطب، البد من إكسابه قدرة تواص -

لدراسة )اللغوية وذلك باالنطالق من االستعماالت اللغوية، وتتبعها في صورها الحقيقية 

 الوثائق الحقيقية المكتوبة والمسموعة(. 

 النحو العلمي والنحو الوظيفي : .4

تعليم خلصنا بالنسبة لمصطلح )تعليم اللغة وظيفيا( كمدخل تعليمي، أنه تعليم يعنى ب

ل من اللغوي في مختلف مواقف الحياة، كما انه تعليم يتمحور حول المتعلم ويجعالتواصل 

ن ا يمكن أحاجاته اللغوية )في إطار تعليمية اللغة العربية(، هدف وغاية تربوية منشودة. كم

ناهج نستنتج أنه تعليم يبعد عن حشو األذهان بالمعارف المجردة، كما كان سائدا في الم

رتب مفردات المقررات الدراسية على أسس نحوية، دون إتاحة القديمة، حيث كانت ت

مي في الفرصة للمتعلم بممارستها في مواقف أو وضعيات تعليمية، فجاء هذا المدخل التعلي

 الفعلية اللغة ليضع هذه النصوص والقواعد النحوية في إطار وظيفي، أي االهتمام بالممارسة

م إلى للغات األهمة توكل في االتجاهات الحديثة لتعليم اللغة ال التركيز على القواعد، وهذه الم

 ما يسمى بالنحو الوظيفي. 

 وهنا يمكننا التمييز بين النحو العلمي والنحو الوظيفي من خالل ما يلي :

                                                             

جمل من أي القدرة على ربط الجمل فالقدرة النحوية تركز على الجملة في حين تركز قدرة الخطاب على ما بين ال(**) 
 عالقات.

 معرفة القواعد االجتماعية الثقافية للغة والخطاب.(***) 
صة بشرح بنجاح : )معالجة المعرفة الناق وهي أشد تعقيدا، ما نوظفه من أساليب واستراتيجيات إلتمام االتصال(****) 

 (246-245العبارات، التحاشي، التخمين، تغيير األسلوب. )ينظر : أسس تعلم اللغة وتعليمها، مرجع سابق، ص 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها 1
 ، بتصرف.303.306توظيف اللسانيات في تعليم اللغات، مرجع سابق ص  2
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"إن مهمة النحو العلمي )وهو جوهر الكفاءة اللغوية( تنحدر في حصر جميع أنماط 

التربوي أو -تفسير لها، أما مهمة النحو الوظيفي الجمل اللغوية في لغة ما وتقديم وصف و

)وهو جوهر الكفاءة التواصلية( فتتجه إلى تحديد ما يحتاجه المتعلم  -التعليمي أو التواصلي

من قواعد نحوية، من الحصيلة النهائية لما يجمعه النحو العلمي من قواعد، طبقا ألهداف 

 . 1التعلم وظروف العملية التعليمية التعلمية" 

ويشير األستاذ "يحي بعيطش" إلى أن جسر العبور بين النحو العلمي والنحو الوظيفي 

النحو النظري الذي يتحول إلى معارف عملية وسلوكية تتوفر فيها جودة الممارسة  منهجهو 

 2وحسن التصرف لدى المتعلمين. 

حتاج يلذي ويفاد مما سبق أن النظرية النحوية الوظيفية، تستهدف التركيز على القدر ا

ة، إليه المتعلم من معارف ومهارات وسلوكات لغوية، مع مراعاة حسن التوظيف والممارس

ما كبما يحيل المتعلم إلى ممارسة تلك المكتسبات باستمرارية في مختلف أنشطة الحياة 

رية نستطيع أن نخلص إلى أن مفهوم الكفاءة في كل من مقاربة التدريس بالكفاءات، و نظ

 يفي، يكاد أن يكون واحدا. النحو الوظ

"فهذه النظرية نشأت ب"جامعة أمستردام" في أواخر السنوات السبعين على يد 

 )...( (S. Dik)مجموعة من الباحثين يرأسها الباحث اللساني الهولندي "سيمون ديك" 

وبفضل تطعيمها بمفاهيم تداوليه أخرى )كالقوه االنجازية وغيرها( وبفضل تطبيقها على 

متباينة النمط، انتقلت هذه المقاربة إلى نظرية وظيفية قائمة الذات. وواكب هذا اإلعتناء لغات 

النظري توسع جغرافي،حيث انتقلت نظرية النحو الوظيفي إلى أقطار أخرى، بما في ذلك 

العالم العربي، حيث تسنى المنحى الوظيفي أن يأخذ محله في البحث اللساني في بالد المغرب 

بع طرق رئيسية هي التدريس والبحث األكاديمي والنشر وعقد ندوات دولية وذلك عبر أر

 3داخل المغرب نفسه." 

فهذه النظرية تقوم على أسس لغوية ونفسية، فهي تهدف إلى تحسين كفاءة المتعلم 

اللغوية وأدائه اللغوي عبر تمكين كفاءته التواصلية )ترسيخها(، و النحو التعليمي )الوظيفي 

ي( يتم في رأي تشومسكي بأنه نمط خاص يتكون من مادة مختارة من النحو أو التواصل

 4العلمي، طبقا للمعايير تتوخى السهولة و الفائدة العلمية. 

                                                             
 33مرجع سابق، ص تعليم اللغة ألهداف وظيفية،  1
نحو نظرية وظيفية للنحو العربي، يحيى بعطيش، أطروحة دكتوراة دولة في اللسانيات الوظيفية الحديثة، جامعة   2

 .101، ص2006-2005منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
، 1الرباط، طالمنحنى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي )األصول واالمتداد( أحمد المتوكل، مكتبة دار األمان،  3

 . )بتصرف(61-60م، ص 2006هـ/1427
 .33تعليم اللغة ألهداف وظيفية، مرجع سابق ص  4
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للغة اومن خالل ما سبق يمكن القول أن النحو الوظيفي يمكن أن يسهم في تطوير تعليم 

ى جاالت علمن تعليم تقليدي يقدم المادة التعليمية في إطار علمي فطري يبعد في كثير من الم

لمتعلم حتاجها ايالتمثيل واألداء اللغوي السليم، إلى تعليم يسعى إلى تحديد البنى اللغوية التي 

 مواقفه التواصلية اليومية.  في

اللغة  والنحو الوظيفي أو التعليمي يمكن أن يفيد تعليم اللغات بصفة عامة، وتعليمية

 العربية بصفة خاصة فيما يلي :

التركيز على اإلطار االجتماعي يدفع بالمتعلم إلى تحقيق عملية التواصل، وذلك بإفادته  -

 1ئعة ومدلوالتها االجتماعية. بالمفردات المتواترة مثال والتراكيب الشا

التفتح على حقول معرفية مختلفة، كاألبحاث اللغوية واالجتماعية التي اتخذت أساسا  -

لدراسة مقاصد المتعلم، وكذلك األبحاث النفسية التي اعتمدت للكشف عن نوايا الباث 

منها مناهج جديدة في إعداد  ومضمرات المتلقي، هذه الحقول التي أفرزت اإلستفادة

المواد التعليمية، كما اهتمت بصورة خاصة بالمتلقي، وبدراسة حاجاته اللغوية لمراعاتها 

  2أثناء التأليف والتدريس. 

تعريض المتعلم ألشكال من التفاعل اللغوي يكسبه القدرة اللغوية ويمكنه من استنباط  -

      3نظام اللغة باالعتماد على حدسه. 

د هذا العرض المختصر حول التطورات التي حظي بها الدرس اللغوي، الحظنا بع  

 تواها ممافهذه األخيرة استوحت مادتها ومح على تعليمية اللغة؛ كيف كان لتلك التطورات أثر

 كلت كذلكشأحرزته النماذج )التوليدية، التحويلية، التداولية، الوظيفية..( من نتائج، كما 

مقاربة مية للنظرية اللغوية أسس ومقومات البيداغوجية الجديدة ) المبادئ المعطيات العل

 بالكفاءات(.

؛ -ا سابقاكما رأين -ونظرا ألهمية ما توصلت إليه الدراسات اللسانية الحديثة  من نتائج 

النظرية ارتأينا في بحثنا هذا إلى الوقوف على مدى تحكم المعلمين في المعارف المتعلقة ب

لمين( من ) المع  ملية، قمنا بسؤال عينة الدراسةة وتطبيقاتها ؛ وللقيام بهذه العاللسانية الحديث

 خالل االستبيان، عن النماذج اللسانية  وذلك من حيث درجة: ) االهتمام، االطالع،

 الوعي...(، وجاءت هذه األسئلة على النحو اآلتي:

 ما الفروع اللسانية التي درستها في المؤسسات الجامعية ؟  -1

 درجة وضوح هذه الفروع الي درستها لديك؟ ما -2

                                                             
 .301توظيف اللسانيات في تعليم اللغات، مرجع سابق ص  1
 .302المرجع نفسه، ص  2
 .306المرجع نفسه، ص  3
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الجيل ما مدى دراستك واطالعك على  السندات والمناهج والوثائق المرافقة المتعلقة ب -3

 الثاني من اإلصالحات؟

أوال: بالنسبة للسؤال األول المتعلق بالفروع اللسانية التي درسها المعلمون في المؤسسات 

 : 1(12الرسم البياني التالي اعتمادا على الجدول رقم )الجامعية فاإلجابات عنه يمثلها 

 

 

 

 

  

 (12رسم بياني يمثل الجدول رقم )                       

 الحديثة ويفاد من الرسم البياني أعاله أن أغلب المعلمين لم يدرسوا فروع اللسانيات  

ص، نيات النبمؤسساتهم الجامعية بما في ذلك اللسانيات التداولية واللسانيات التطبيقية ولسا

و ( أوردوا أنهم درسوا النح%24.10هذا ونجد أن نسبة منهم أكبر من النسب السابقة )

 أنه يرجح ذلك ظنهم أننا نعني بالنحو الوظيفي؛ النحو التقليدي .الوظيفي إال 

ى جيبوا عليوما يشد انتباهنا كذلك في النتائج أننا نجد نسبة كبيرة من المعلمين لم     

انيات ( وفد يرجع ذلك إلى عدم معرفتهم أو اطالعهم على مناهج اللس% 52.67هذا السؤال )

 مايلي:السؤال اآلخر المرفق لهذا السؤال  والمتمثل فيالحديثة، وما يؤكد زعمنا هذا هو 

ثانيا: السؤال الثاني المتعلق بدرجة وضوح الفروع اللسانية الحديثة لدى المعلمين، ويكشف 

 : استجابات عينة الدراسة:2(13لنا الرسم البياني الممثل للجدول رقم )

 

 

 

 

 

 (13بياني يمثل الجدول رقم )رسم                                           
                                                             

 من هذا البحث. 212ينظر نتائج االستبيان ص  1
 .من هذا البحث 212ينظر نتائج االستبيان ص 2
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ربية ويفاد من الرسم البياني أعاله أن درجة وضوح هذه الفروع لدى معلمي اللغة الع

( بأنها غير %74إذ صرحت األغلبية الساحقة من عينة الدراسة )        ضعيفة جدا، 

ما ور كافية، واضحة لديهم، كما أكدت نسبة ضئيلة جدا منهم بوضوحها لديهم وهي نسبة غي

 إال بالنقص المعرفي لمعلمي اللغة العربية في هذا الجانب. ينمي ذلك 

وانطالقا من السؤالين السابقين من المحور الخامس يمكن لنا أن نستشف بأن معرفة       

يكون  وتكوين معلمي اللغة العربية  في اللسانيات النظرية وتطبيقاتها ضعيف جدا، وذلك ما

لبي على العملية التعليمية التعلمية بشك عام وتعليمية اللغة العربية بشكل خاص، له التأثير الس

النظريات على تعليمية اللغة العربية  تلكخاصة وأننا الحظنا في المباحث السابقة تأثير 

وبالتالي ضرورة أن يكون معلم اللغة على دراية بأهم ما توصلت إليه اللسانيات الحديثة ذلك 

ة: "ال يكون في غنى أبدا عن الحصيلة المعرفية للنظرية اللسانية المعاصرة، أن أستاذ اللغ

لذلك فإن اكتسابه لهذه المعرفة سيسعفه على وضع تصور شامل لبنية النظام اللغوي الي هو 

بشأن تعليمه،)...( فيؤثرهذا كله في منهجية تعليم اللغة وفق األرضية النظرسة التي يوفرها 

الذي بإمكانه أن يقدم التفيبر العلمي الكافي لكل المظاهر التي لها عالقة  تطور البحث اللساني

  :.1بتعليم اللغة وتعليمها

ثالثا: استجابات المعلمين عن السؤال المتعلق بمدى دراستهم واطالعهم على الوثائق 

 : 2(14التريوية، والتي يوضحها الرسم البياني أسفله الممثل للجدول رقم )

 

                                                             
، ديوان المطبوعت الجامعية، 2دراسات في اللسانيات التطبيقية )حقل تعليمية اللغات(، أحمد حساني،ط  1

 143، ص2009الجزائر،
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 (14يمثل الجدول رقم )رسم بياني 

 ( من المعلمين يطلعون%35.17من خالل الرسم البياني أعاله يتضح لنا أن نسبة )

ائمي د( من إجمالي العينة %15.17أحيانا وليس دائما على الوثائق الرسمية، بينما نجد )

 ( أنهم لم يطلعوا عليها أبدا .%25االطالع عليها, كما صرحت نسبة أخرى قدرت ب)

ذلك  ( من العينة لم يجيبوا على هذا السؤال ربما نرجح%24.10كما أن هناك نسبة )     

 لعدم امتالكهم لهاته الوثائق.

اف، كوبناءا عليه يتضح أن دراسة واطالع المعلمين على الوثائق التربوية غير      

داء أهم في على نجاح -حسب اعتقادنا  -وذلك حتما  ما سيكون له التأثير السلبي األكبر 

 ،.2016مهامهم التعليمية خاصة وأن هذه الوثائق تأتي شارحة ومفصلة لإلصالحات الجديدة 

 انطالقا من نتائج األسئلة الثالث للمحور الخامس المتعلق بالنظريات اللسانية، فإن      

يكون معلم اللغة ملزم:"بأن يتلقى تكوينا قاعديا في اللسانيات، وال يعني هذا بالضرورة أن 

قط أن يكون على دراية ببعض النظريات والمفاهيم فمختصا في اللسانيات، وإنما حسبه 

واالصطالحات واإلجراءات التطبيقية الصالحة و النافعة للوضع البيداغوجي الذي يواجه في 

 .1تعليم لغة ما"

 ة:ـــــــــــــــــــــــــــــخالص.

العديد  و إن أهم ما يمكن استخالصه بالنسبة لمناهج تعليمية اللغة العربية أنها عرفت

لعالمية امن اإلصالحات التربوية، كما بنيت على أساس مقاربة التدريس بالكفاءات التربوية 

تطور التي تعنى بربط المكتسبات بالحياة االجتماعية للمتعلم مع حسن توظيفها، فكان ال

ستوى الدرس اللغوي أهم و أبرز عامل في ظهورها عامة، و في التأثير الحاصل على م

ها مما الفعال على تعليمية اللغة العربية خاصة، إ فاستوحت هذه األخيرة مادتها و محتوا

تي جوانب الأحرزته النماذج )التوليدية، التحويلية، التداولية، الوظيفية...(، فكانت أهم ال

 ة بحثا وممارسة و تدريسا مايلي:استفادت منها اللغة العربي

أنه البد من وجود عالقة ترابط و تكامل بين محتويات المادة الواحدة أو باقي المواد  

الدراسية و كذا التتابع والتدرج في تعلم المعارف والمهارات،  وقد يتحقق ذلك من خالل 

لغوية، عن طريق إحتواء النص  واتخاذه محور بناء كل التعلمات المعرفية و األنشطة ال

استثمار المقاربة النصية هذه اآللية التعليمية التي تسهم في ترسيخ موارد التعلم و إدماجها ) 

                                                             
إلكتروني من الموقع  توظيف النظريات اللسانية و التعليمية في تدريس اللغة العربية، هشام صويلح، )د، ص( مرجع  1

(Ummto.dz-435-1553-pb (3) –pdf)    م.2018ـ 12ـ 21بتاريخ 
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التلقي و اإلنتاج(، و ذلك عن طريق الربط بين مهارات اللغة ) االستماع، القراءة، التعبير، 

 الكتابة( ومستوياتها ) الصوتية، الصرفية، التركيبية، الداللية(.

ي بمعية ما أنه ينبغي االستفادة من البحث التداولي الذي يعنى بقضايا االستعمال اللغو     

ه األثر يتضمنه من مباحث )نظرية أفعال الكالم، اللسانيات النصية..(، هذا المبحث الذي ل

لممارسة ها على االعميق في إثراء عملية تعليم اللغــــــــــــــــــة، وذلك بالتركيز في تعليم

و من النح اللغوية الحية في سياقاتها المناسبة )فهما و إنتاجا(، كما يمكن االستفادة كذلك

دة قدم الماالوظيفي ) التعليمي( الذي يساهم بدوره في تطوير تعليم اللغة من تعليم تقليدي ي

لتي االتعليمية في مستواها النظري الخالص، إلى تعليم بسعى إلى تحديد البني اللغوية 

 لي لها واسترجاعها.آلها المتعلم في مواقفه، وتجاوز بذلك الحفظ ايحتاج

تها في تعليمية أمام هذه األهمية البالغة لضرورة استثمار النظريات اللسانية و تطبيقا         

ية الميدان اللغة العربية في تحقيق جملة التعلمات و الكفاءات المسطرة، أفضت نتائج الدراسة

 معلمي اللغة العربية في هذا الشأن ضعيف جدا، إضافة إلى قلة إلى أن وعي و إدراك

 ر السلبياهتمامهم بدراسة و االطالع على الوثائق التربوية الرسمية، ذلك ما يكون له األث

 ة العربية بشكل عام.على العملية التعليمية بشكل عام، و تعليمية اللغ

ضمان لنبغي توافرها في معلم اللغة إن معرفة النظريات اللسانية مطلب وضرورة ي        

ل على غاتشأهدافه، على أن غايته لن تكون االنجاح الفعل التربوي وبلوغ غاياته و تحقيق 

لوضع اللسانيات كما يفعل اللساني، و إنما يوظف النظريات التي يراها صالحة و نافعة ل

لساني  إجبارية تكوين فإنه البد من فرض واجهه في تعليم لغة ما، لذلكالبيداغوجي الذي ي

ي ف      جيد للمعلم وأن يكون هذا األخير مواكبا للعصر، مستفيدا من كل ما هو مستجد 

 الجديدة. حتى ينفذ بشكل صحيح كل متطلبات المناهج الساحة اللسانية و التربوية

 

 



 

 

 

 

 

 

 

فاعلية الدراسات اللسانية 

الحديثة في تعليمية المهارات 

 اللغوية األربعة

قراءة ــــ 

تحليلية نقدية 

في مناهج الجيل 

الثاني من 



 

 

اإلصالحات 

 ــــ التربوية
المبحث األول : تعليمية مهارتي  االستماع والتحدث اتصاليا )مدخل    

 من مداخل االتجاهات الحديثة في تعليمية اللغات(

المبحث الثاني: تعيليمية مهارتي القراءة والكتابة اتصاليا ) مدخل من  

 مداخل االتجاهات الحديثة في تعليمية اللغات(
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قاربة عربية بالمي تعليمية اللغة الفالدراسات اللسانية الحديثة و أثرها  الث:الفصــــــــل الث

 الكفاءات

 تمهيد:  

اللغة مهارة تفرد بها اإلنسان، فهي وسيلته لالتصال االجتماعي، هذا األخير الذي يتيح 

الفرصة للتكيف مع من حوله في المواقف الحياتية المختلفة، إضافة إلى التعرف على آراءهم 

وأفكارهم وأحاسيسهم، من خالل المحاورات والمناظرات، مما يساعده على تكوين شخصيته 

ي المجتمع؛ ذلك ما يجعلنا ندرك أن اللغة العربية قائمة على الفهم واإلفهام متزنة ومثقفة ف

اللذان ال يتحققا إال بامتالك الكفاءة الالزمة إلتقانها، إذ أن إتقان المتعلم للغة، والتحكم فيها، 

وكذا سهولة استعمالها، أمور تعتمد بدرجة أولى على ضرورة اكتساب المهارات األساسية 

المهارات تعد مطلبا أساسيا في تعليمية اللغة العربية، وهي كما حددها التربويون للغة، هذه 

ثم الكتابة، ثم القراءة، ألن حاسة السمع كانت أول حاسة تعمل لدى      "الكالم، ثم االستماع، 

اإلنسان فال بد للمستمع من كالم يسمعه، فالكالم سابق لالستماع، وكذلك الكتابة تسبق 

ألنه البد للقارئ من كالم مكتوب، وأما من حيث االستخدام )التوظيف( فأكثر القراءة، 

عناصر اللغة استخداما، االستماع، ثم الكالم، ثم القراءة، ثم الكتابة، فاإلنسان يستمع أكثر 

   1يومه، ثم يتكلم في يومه أكثر مما يقرأ، ويقرأ أكثر مما يكتب"

غرفة  هارات، كثرة التدريب والممارسة، داخلومما يساعد المتعلم على تكوين هاته الم

الصف الدراسي بخلق مواقف حيوية متنوعة من طرف المعلم وباعتماده طرق التدريسية 

 ة.ت اللغويالناجحة التي تكفل له الوصول بمتعلميه الى درجة اإلتقان المطلوبة لهذه المهارا

نين ن التاليين والمعنووهذا ما سنفصل فيه في هذا الفصل الدراسي من خالل المبحثي

 كما يلي:

تعليمية المهارات اللغوية اتصاليا )مدخل من مداخل االتجاهات الحديثة في تعليم 

اللغات(، وذلك باعتماد النقاط الرئيسية التالية: )طرق تنصيبها، كيفية االستخدام السليم لها، 

 تدريب المعلم على فنونها وآلياتها(.

                                                             
م، ص 2003مهارات في اللغة والتفكير، نبيل عبد الوهاب وآخرون، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  - 1

155. 
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لمهارات أهم الطرق البيداغوجية الحديثة في تعليمية هذه افيما يعرض المبحث الثاني: )

 اللغوية(:

داخل ماتصاليا )مدخل من االستماع و التحدث   مهارتي تعليمية المبحث األول :  

 االتجاهات الحديثة في تعليمية اللغات(:

أنها تعد من  ل فيما بينهم، كماiاللغة أداة التفاعل بين األفراد والجماعات، ووسيلة التفا

 األجيال أهم عناصر ثقافة المجتمع، وخزانته التي تحفظ وتنقل التراث ومنجزات العلماء عبر

اكتساب وواألزمان، فهي وسيلة للتعبير عن األفكار، لها دور في تكوين المفاهيم المدركات 

ا وظائف )كمتأتي في مقدمة الالمعلومات والخبرات، وظائفها كثيرة إال أن الوظيفة التواصلية 

يلجأ  ذكرنا سابقا في الفصل األول من الدراسة نموذج جاكسون التواصلي(، اذ أن االتصال

واقف اليه الفرد للتعبير عن حاجاته ونقل أفكاره والتعبير عن مشاعره وغير ذلك من الم

 االجتماعية التي يتعرض إليها في حياته اليومية.

اجات ، اهتمت االتجاهات الحديثة في تعليم اللغات بتلبية حوكما كانت كذلك )اللغة(

يفة ام بالوظالمتعلم الستخدام اللغة في المواقف المختلفة التي تشكل منها الحياة، أي االهتم

لوظيفي االتي تؤديها اللغة، وهي تسهيل عملية التواصل بين الجماعات اإلنسانية )التعليم 

متعلقة مباحث الالنموذج التعليمي الذي تطرقنا إليه في أحد ال للغة، تعليم اللغة اتصاليا(، هذا

إكسابه  بالفصل األول، والذي يعمل على تقديم للمتعلم ما يحتاجه من استعمال اللغة، بهدف

ترتبط  الطالقة الطبيعية في مختلف مواقف الحياة )القدرة التواصلية(، هذه األخيرة التي

 الستماع،ألساسية المتكاملة والمتفاعلة فيما بينها، )اأساسا باكتساب المهارات اللغوية ا

حة، التحدث، القراءة، الكتابة( وممارستها في مختلف مواقع النشاط البشري ممارسة صحي

يبه على فكيف يتم إكساب المتعلم هذه المهارات اللغوية األساسية؟، وما طرق تنميتها وتدر

 ا؟فنونها وآلياتها من أجل االستخدام السليم له

 تعليمية مهارات االستماع وطرق تنميتها: أوال: 

إن العالقة بين االستماع والمهارات اللغوية األخرى عالقة كبيرة، فإن كان االستماع 

هو مهارة استقبال، فهناك مهارة إنتاج تقابله )الكالم(، وال يتصور موقف يتحدث فيه إنسان، 
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الستماع والقراءة عالقة مؤداها أنها مهارات وإال كان هناك مستمع له يستقبل رسالته، وبين ا

، فما مفهوم االستماع؟، 1استقبال في الوقت الذي يجمع فيه بأن الكالم وللكتابة مهارات إنتاج

وما أهميته؟ وما المحتوى اللغوي الذي ينبغي من خالله تدريس االستماع؟ وما أهم الطرائق 

 مين؟.واألساليب التي تساعد في إكساب مهاراته للمتعل

 مفهوم االستماع:  .1

ينا، في من قدرة هللا سبحانه وتعالى أن قدم حاسة السمع على الحواس التي أنعم بها عل

ٌم ِعلْ  لََك بِهِ  ا لَْيسَ مَ َواَل تَْقُف "الكثير من اآليات القرآنية الكريمة، فمن هذه اآليات قوله تعالى 

 ( 36ورة االسراء )" سواًل إِنَّ السَّْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤاَد ُكلُّ أُولَئَِك َكاَن َعْنهُ َمْسئُ 

َهاتُِكْم اَل تَْعلَُموَن َشْيئًا َوَجعََل لَُكُم السَّْمَع وقوله عز وجل "  ُ أَْخَرَجُكْم ِمْن بُُطوِن أُمَّ َوَّللاَّ

(، وغيرها من اآليات التي تبين مكانة 78" سورة النحل )لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفئَِدةَ 

هذه النعمة وأهميتها البالغة فهي وسيلة الفهم والتعلم، "فإذا قلنا "َسَمَع" قصدنا بذلك كل ما 

، أي دون انتباه مقصود، "أما قولنا "استمع" 2يصل الى السمع أراد االنسان أم لم يرد"

، فهو ليس مجرد سماع، بل هو عمل هذه الحاسة 3عمد اإلنسان سماع شيء معين"فالمقصود ت

 مصحوبا باالهتمام واالنتباه.

فهو االستماع: "عملية ال تقتصر على استقبال األصوات بل تتضمن توجيه االنتباه، 

وهذا يعني أن االستماع يتضمن عمليات عقلية نشطة للتعرف على معاني األصوات 

"وإذا ركز الفرد وأصغى اهتماما بالشيء وعناية به مع االستمرار في  4طوقة"والكلمات المن

                                                             
، ملتزم الطبع والنشر، دار الفكر 1طالمهارات اللغوية )مستوياتها، تدريسها، صعوباتها(، رشدي أحمد طعيمة،  - 1

 .185-184م، ص2004 -هـ 1425العربي(، القاهرة، 
، دار العلم 1المرشد المعاصر الى أحدث طرائق التدريب وفق معايير المناهج الدولية، نعمان عبد السميع متولي، ط - 2

 .154م، ص 2012وااليمان للنشر والتوزيع، 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 3
 .39م، ص 2005-م2004، )د.ن(، 1تعليم فنون اللغة العربية لتالميذ المرحلة االبتدائية، جمال مصطفى العيساوي، ط - 4
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" سورة األعراف  َوإِذَا قُِرَئ اْلقُْرآَُن فَاْستَِمعُوا لَهُ َوأَْنِصتُوا ، قال تعالى "1ذلك كان إنصاتا"

(204.) 

 همية االستماع:أ .2

الوحيدة بين الطفل االستماع هو أول اتصال للطفل مع اللغة، بل هو وسيلة االتصال 

واللغة في السنوات األولى من عمره، ويعد االستماع أهم وسائل اإلنسان ليزيد من ثقافته، 

 . 2وينمي خبراته

"ويجب أن ال ننسى دور االستماع في ما مضى، حين كان اعتماد الشعوب على 

جيل الى الرواية الشفوية، وال يخفى لهذه األخيرة في نقل التراث العربي االسالمي من 

 .3جيل"

وقد أثبتت دراسات كثيرة في أوروبا وأمريكا إمكانية تفوق التلميذ في الدراسة كلها، 

تبعا لتفوقه في مهارات االستماع، وأن التلميذ عندما يتعرف على نمطه االستماعي، فإنه 

علم يستطيع أن يقوم نفسه في االستماع، وفي فنون اللغة األخرى، بل وفي عملية التعليم والت

، "كما وثبت أن التالميذ الذين يتدربون على االستماع الجيد بالمرحلة االبتدائية أقدر 4ككل

 . 5على االستماع الجيد فيما يليها من مراحل"

فاالستماع من أهم الفنون اللغة إن لم يكن أهمها على اإلطالق، وذلك ألن الناس 

ءة والكتابة، وقد صور أحد الكتاب هذه يستخدمون االستماع والكالم أكثر من استخدامهم للقرا

إن االنسان المثقف العادي يستمع الى ما يوازي كتابا كل          األهمية في االستخدام قائال:

 6أسبوع، ويقرأ ما يوازي كتابا كل شهر، ويكتب ما يوازي كتابا كل عام.

                                                             
المرشد المعاصر الى أحدث طرق التدريس وفق معايير المناهج الدولية، نعمان عبد السميع متولي، مرجع سابق، ص  - 1

154. 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 2
 .155-154رجع نفسه، ص  الم - 3
م، ص 2006 -هـ 1427تدريس فنون اللغة العربية، على أحمد مذكور، ملتزم الطبع والنشر والفكر العربي، القاهرة،  - 4

82. 
 .83المرجع نفسه، ص  - 5
 .82المرجع نفسه، ص  - 6
 82المرجع نفسه ص  6
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للغة  وبهذا فاالستماع شرط أساسي للنمو اللغوي، وبه تكتسب المهارات األخرى

ذلك كما و)التحدث، الكتابة، القراءة(، فهو فن ومهارة ذات أهمية حيوية بالنسبة لإلنسان، 

تي آليات الارأينا فيما سبق أن هللا عز وجل أوالها اهتماما بالغا، حيث قدمها على البصر في 

كسابها لى إمن خالل العمل ع      ورد ذكرهما فيها معا، ولهذا ال بد لنا من االعتناء بها، 

ة هم القدرللمتعلمين في سن مبكرة وتدريبهم على آلياتها وفنونها، وحسن استخدامها، فتنشأ ل

 تالي: على تصور األفكار وحسن طرحها والتعبير عنها شفاهة وكتابة،ولذا نطرح التساؤل ال

ا ما أهداف تعليم االستماع؟، وما مهارات االستماع التي يجب على المتعلم تعلمه

 عليها؟ والتدرب 

 ائية: األهداف العامة لتعليمية االستماع في الطور األول من المرحلة االبتد .3

إن مخططي برامج االتصال اللغوي التي يجب أن تعنى بها المدرسة، يخصون برامج 

من األهداف، هذه األخيرة التي تتطلب ضرورة تحديدها بطريقة       االستماع بخط وافر 

واضحة، بحيث يمكن اختيار المنحى التعليمي المناسب لها، كما يمكن اختيار أنسب طرائق 

  2، ومن تلك األهداف:1تحقيقها ، وأنسب طرائق التقويم التي تساعد علىاالتدريس وأساليبه

 تنمية قدرة التالميذ على تحصيل المعارف مما يستمعون اليه. -

 تنمية احترام اآلخرين وأخذ أحاديثهم مأخذ االعتبار. -

 تنمية قدرة التالميذ على حسن متابعة الحديث، وفهم جوانبه. -

 تدريب التالميذ على تركيز االنتباه وعزل مصادر التشتت مما يستمعون اليه. -

 اختزان ما يستمعون إليه واسترجاعه عند الحاجة.تنمية قدرة التالميذ على  -

 تنمية قدرة التالميذ على استنباط النتائج مما يستمعون إليه. -

 تنمية قدرة التالميذ على تخيل ما يستمعون إليه من أحداث. -

باإلضافة الى ما سبق يتضمن تعليم مهارة االستماع أهدافا عدة أيضا تختلف من موقف 

 3الى آخر منها:

                                                             
الدولية، نعمان عبد السميع متولي، مرجع سابق، ص  المرشد المعاصر الى أحدث طرق التدريس وفق معايير المناهج - 1

155-156. 

 
 .89تدريس فنون اللغة العربية، علي أحمد مذكور، ص  - 3
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طها طيع المتعلمون تمييز أوجه التشابه واالختالف في بداية األصوات، ووسأن يست -

 ونهايتها.

أن تنمو لديهم القدرة على المزج بين الحروف المنفصلة في كلمات منطوقة،  -

 والكلمات المنفصلة في جملة مفيدة.

اهيم أن يكونوا قادرين على استخالص الفكرة الرئيسية من األفكار والحقائق والمف -

 المادة المسموعة والتفريق بينها وبين األفكار الثانوية أو الجزئية. في

على  ومما عرضناه سابقا نستنتج أن لالستماع غايات ينشد الوصول إليها  أو تحقيقها

لتركيز امستوى المتعلم، هذه الغايات تتناسب ومواقف تعليمية معينة، )اكتساب القدرة على 

ني، التفريق بين مخارج الحروف، توسيع المدارك وغرس عادة اإلنصات وإدراك المعا

 وزيادة القدرة على الفهم واالستخالص، اكتساب خبرات لغوية ومعرفية جديدة ...(.

 : مهارات االستماع الالزمة لمتعلمي الطور األول من المرحلة االبتدائية .4

من خصائص األهداف العامة السابقة أنها تعبيرات عامة واسعة تصف سلوك المتعلم 

المرغوب، وتتسم بالمرونة في صياغتها ومحتواها، ويعبر عنها بأفعال غير قابلة للقياس 

المباشر. أما بالنسبة لألهداف الخاصة فهي النتيجة التي يحصل عليها المتعلم، فهي أهداف 

مالحظتها وقياسها، ومعرفة مدى ما تحقق منها في نهاية الدرس،  من خصائصها أنها يمكن

في خمسة        واألهداف الخاصة لالستماع ثم تحديدها في صورة مهارات لالستماع حددت 

 1مستويات رئيسية على النحو التالي:

 ويندرج تحته المهارات التالية: مستوى األصوات: -أ

 المتشابهة في النطق. التمييز السمعي بين الكلمات ذات األصوات -

 التمييز السمعي بين الالم القمرية والالم الشمسية. -

 التمييز السمعي بين همزة القطع وهمزة الوصل.  -

 2التمييز السمعي بين الحركات الطويلة والحركات القصيرة. -

                                                                                                                                                                                              

 
 .90-89المرجع نفسه، ص  - 1
 .50-49تعليم فنون اللغة العربية لتالميذ المرحلة االبتدائية، جمال مصطفى العيسوي، ص  - 2

 (51سه، ص * أي أن يحدد المتعلم أبعد معاني عن معنى الكلمة التي استمع اليها من بين عدة معاني. )ينظر المرجع نف
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 ويندرج تحته المهارات التالية: مستوى الكلمات: -ب

 تحديد المعاني السياقية للكلمات. -

 الكالم معنى للكلمة المسموعة.تحديد أقرب  -

 تحديد المقابالت للكلمات المسموعة.* -

 وتندرج تحته المهارات التالية: :مستوى السياق -ج

 تحديد الفكرة العامة للمسموع. -

 ترتيب األفكار الثانوية وفقا لترتيب األحدث. -

 تفسير ما يدور من أحداث في المواقف المختلفة. -

 .1الجمل إلعطائها معنى تاماالتعرف على الجزء المحذوف من  -

 وتندرج تحته المهارات التالية: مستوى القواعد: -ج

 تحديد نوع الجملة التي استمع اليها. -

 التعرف على الموقع اإلعرابي للجملة أو ضبطها بالشكل. -

 وتندرج تحته المهارات التالية: :مستوى معدل السرعة -د

 السرعة في استنتاج المعاني.  -

 للمسموع.التذكر الفوري  -

السرعة مع الدقة في تذكر التتابع الزمني لألحداث، )وهو ما نسعى إليه من وراء  -

 .2تدريب هؤالء التالميذ على مهارات االستماع الهادف

ا في الكفاءات الختامية لميدان فهم المنطوق )االستماع( المراد تحقيقه وتتلخصهذا 

 م(  2016ة )من التعليم االبتدائي، والمدرجة في مناهج اللغة العربي     نهاية الطور األول 

 كما يلي:

 .3"يفهم خطابات منطوقة يغلب عليها النمطان الحواري والتوجيهي ويتجاوب معها"

                                                             
 51-50المرجع نفسه: ص 1
 52-51المرجع نفسه: ص  2
 .34مناهج المرحلة االبتدائية، اللجنة الوطنية للمناهج )مجموعة المواد المتخصصة(، ص  - 3
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 وبهذا يتبين مناهجنا تسعى من وراء النصوص المنطوقة إلى الوصول بالمتكلم إلى

 مع أحداثها.     فهمها جيدا والتفاعل 

فر واعتمادا على ما سبق، لكي تتحقق هذه المهارات األساسية، التي ينبغي أن تتوا

تمر، للمستمع والتي يتحدد على ضوئها مدى نجاح عملية االستماع، ال بد من المران المس

 ي: واختيار الطريقة المناسبة والمحتوى المناسب، وهذا ما يجعلنا نطرح السؤال التال

 في صفوفنا الدراسية؟كيف نعلم هذه المهارات 

 بتدائيتعليمية االستماع في مناهج اللغة العربية للطور األول من التعليم اال .5

 )قراءة في المحتوى، الطرق، األساليب والتقويم(:

ال يشك أحد في أن وقت االستماع لم يكن له وجود ضمن مناهجنا السابقة في مدارسنا، 

أي أن هذه األخيرة كمهارة كانت مهملةة، إال أنه ولم يكن هناك ما يسمى بتعليمية االستماع، 

وبالنظر إلى السندات والوثائق التربوية من المناهج والوثائق المرافقة والدالئل، نجد أن 

مناهج الجيل الثاني من اإلصالحات جاءت محملة بشيء من االهتمام بتعليمية االستماع، 

(، "إن منهج اللغة العربية في هذه 2016وذلك ما تقره مناهج مرحلة التعليم االبتدائي )

المرحلة يركز)...( ويولي جانبا من االهتمام باالستماع، نظرا لدوره األساسي في هيكلة 

الفكر وصقل الشخصية، وكأساس  ينبنى عليه الفهم الذي يمثل مفتاح النفاد في كل التعلمات، 

، وهي إضافة جديدة 1لتربوية"وقاعدة لبناء كفاءة للتواصل التي طالما أهملت في منظومتنا ا

من إضافات مناهج الجيل الثاني لتعليمية اللغة العربية حيث يدرس االستماع ضمن الميادين 

األربعة التعلمية المهيكلة للمادة وهي )فهم المنطوق أو "المسموع"، التعبير الشفوي، فهم 

 المكتوب، التعبير الكتابي(*. 

فهم المنطوق( حسب مناهج الطور اإلطار العام لسير دروس االستماع ) .6

 األول من مرحلة التعليم االبتدائي :

                                                             
 .32للمناهج والمجموعات المتخصصة للمواد، ص اللجنة الوطنية  - 1

 * سبق وأشارت الباحثة لهذه الميادين المهيكلة في الفصل األول من الدراسة. 
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يدرس االستماع )فهم المنطوق( في الطور األول من مرحلة التعليم االبتدائي، بمعدل  

د( من 45حصة أسبوعية(، والمدة الزمنية لهذه الحصة ) 15من مجموع )        حصة واحدة

د(، هذا األخير الموزع على 15سا و11بـ ) مجموع الحجم الزمني األسبوعي والمقدر

 4.30سا(، فهم المكتوب )2.15د(، التعبير الشفوي )45الميادين األربعة )فهم المنطوق )

، إال أن الوقت المخصص لتعليم االستماع، يظل ناقصا، 1سا( 3.45سا(، التعبير الكتابي )

ه المهارة وإكساب فنياتها وبالتالي ربما ال يفي بتحقيق جل األهداف المسطرة لتعليم هذ

وآلياتها للمتعلم، وذلك مقارنة بما "كشفت عليه دراسة حديثة ـ بعد أن أثبتت ضرورة االهتمام 

على مهاراته المتنوعة ـ بأن تالميذ المدرسة االبتدائية  في       بتدريس االستماع والتدريب 

رئيسيا في معظم برامج تعليم الدول التي تقدمت في هذا المضمار وأصبح االستماع جزءا 

، أي بمعنى 2ساعات في اليوم في االستماع" 5ساعة من  2.5اللغات فيها، يقضون حوالي 

% من مجموع الحصص التعليمية، في حين 50يعتمدون على االستماع في تعليم اللغة بنسبة 

 (* وهي في رأينا نسبة جد ضئيلة. %06.66أن مدارسنا تكتفي في ذلك بنسبة )

 وى منهج االستماع:  محت .7

ذلك لال بد لألهداف المحددة ضمن تعليم االستماع من محتوى تتحقق من خالله، ووفقا 

 فإن محتوى برنامج االستماع ينقسم الى قسمين:

: يتمثل في "كتاب" ويتضمن الكتاب في مقدمته إشارات واضحة عن فن القسم األول -أ

اال أنه وبالنظر في كل من )دليل كتاب السنة ، 3االستماع وأهميته وطبيعته، وأهداف تدريسه

األولى ودليل كتاب السنة الثانية(، ال نجد أية إشارات أو توجيهات، أو تعليمات فيما يخص 

هذا الشأن، بالرغم من أهمية ذلك؛ فالتدريب على اكتساب وتعلم هذا الفن والسيطرة على 

                                                             
ينظر: اللجنة الوطنية للمناهج والمجموعات المتخصصة للغة العربية، الوثيقة المرافقة لمنهج اللغة العربية )مرحلة - 1

 .17-16م،  ص 2016التعليم االبتدائي(، 

ة الوطنية دليل المقاطع التعليمية للسنة األولى والثانية ابتدائي، أعضاء من المجموعة المتخصصة للمناهج واللجن- 

 .16-15م، ص 2016للمناهج، 
 .81بتصرف: تدريس فنون الغة العربية، علي أحمد مدكور، ص  - 2

 د( 675د =  15سا و 11* الحجم الزمني األسبوعي للمادة )

 4500                                %100ــــــــــــــ د ــ 675
 06.66ــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــ   =                                   

 675                                  %د ـــــــــــــــــــ س  45
 .102المرجع نفسه، ص  - 3
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اإلعداد الثقافي واألكاديمي والمهني، مهاراته يستلزم: "مدرسا واعيا أو على درجة عالية من 

وأن يكون فاهما ألهمية فن االستماع وطبيعته ومهاراته، وأن يكون مدربا على مهارات 

االستماع، قادرا على تعليمها والتدريب عليها، وهذه مهمة كليات إعداد المعلمين بصفة 

 . 1عامة، وكليات التربية بصفة خاصة"

"، عرضا لبعض طرائق وأساليب التدريس والتقويم "كما ينبغي أن يتضمن "الكتاب

دبية )الخاصة باالستماع(، كما يتضمن بعد ذلك مجموعة كبيرة ومتنوعة من الموضوعات األ

ميذ على والفنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والتربوية التي يمكن أن يدرب التال

 درس أو أجهزة التسجيل، مهارات االستماع من خالل االستماع عليها بواسطة الم

 ة على أن تكون الموضوعات المختارة للكتاب مناسبة لمستوى التالميذ ولطبيعة المرحل

، وقد احتوت الوثيقة المرافقة لمنهج اللغة العربية لمرحلة التعليم 2التي يمرون بها"

ألولى والسنة االبتدائي، )الجيل الثاني( نموذجين مقترحين لكيفية بناء مقطع تعلمي في السنة ا

الثانية، من أجل االستئناس، ويبقى على المعلم بناء بقية المقاطع على المنوال، كما خصص 

كذلك بالنسبة للمقاطع التعليمة المتعلقة بالطور األول "دليال خاصا" عنون بـ )دليل المقاطع 

المعلم لتطبيق  التعليمية للسنة األولى والثانية ابتدائي(، إذ صدر هذا األخير في إطار تهيئة

المناهج الجديدة، وعرضت فيه خمسة مقاطع للسنة األولى، ومقطعين للسنة الثانية من 

من السنتين، وعلى المعلم إنتاج بقية المقاطع، أما بالنسبة  مجموع ثمانية مقاطع لكل 

للنصوص الخاصة بالتدريب على االستماع، فقد ضمن كل من دليل كتاب السنة األولى، 

ب السنة الثانية ملحقا يضم مجموعة من النصوص )المنطوقة المقترحة( الموجهة ودليل كتا

لالستماع عليها من طرف المتعلمين بواسطة المعلم أو أجهزة التسجيل حيث تنوعت بين 

مختلف الميادين والمجاالت، كما جاءت هذه النصوص المختارة مناسبة لمستوى المتعلمين 

 للغة، الموضوع، البيئة والمحيط االجتماعي(. وفئتهم العمرية سواء من حيث )ا

"يجب أن يترك للمدرس وتصرفه وفقا لمقتضيات  القسم الثاني من المحتوى:  -ب

األحوال، فالمدرس يستطيع أن يختار موضوعا أو موقفا مناسبا للمنهج العقلي واللغوي 

                                                             
 .88ربية، علي أحمد مدكور، ص تدريس فنون اللغة الع - 1
 .103المرجع نفسه، ص  - 2
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معلم التصرف في ، وذلك ما أشار إليه دليل كتاب السنة الثانية بأنه بإمكان ال1للتالميذ"

النصوص المنطوقة المقترحة، وتأليف نصوص أخرى، وفقا لما يراه مناسبا لنشاط المتعلمين 

 .2وما تقتضيه سيرورة نماء الكفاءات محل التنصيب

يمكن لدرس االستماع أن يسير على النحو  طريقة السير في تعليمية االستماع: .8

   3التالي: 

  كون الدرس _قبل الدخول إلى حجرة الدراسة_، وأن يال بد للمعلم أن يكون قد أعد

الميذ قد حدد )أهداف الدرس بطريقة سلوكية وإجرائية والمهارات التي يجب أن يفهمها الت

 وأن يتدربوا عليها من خالل هذا الدرس(.

 ن تماع، وأتهيئة التالميذ لدرس االستماع، وذلك بأن يبرز المعلم لتالميذه أهمية االس

لديهم  الدوافع ارة االستماع التي يريد تنميتها عندهم، ألنه بمعرفة األسباب وإثارةيحدد لهم مه

 سيكونون أكثر حرصا في عملية االستماع حتى يحصلوا على المعلومات المطلوبة.

 وضيح تقديم المادة العلمية التي تتفق مع الهدف المحدد )كأن يبطئ في القراءة، ت

 تعوق المادة العلمية المسموعة(.الكلمات والمصطلحات الصعبة التي 

 المنشود أن يناقش التالميذ فيما استمعوا اليه وذلك بطرح أسئلة محددة ترتبط بالهدف 

 وتكليفهم بتلخيص ما قاله، وتقديم تقرير شفوي لزمالئهم.

 بحيث والهدف المنشود  أن يقوم أداء التالميذ بإلقاء أسئلة أكثر عمقا، وأقرب الى

 تتيح قياس مستوى التالميذ.

  أن يلمس نقاط الضعف، وأن يضع يده على وسائل العالج حتى يتمكن من النهوض

 ر قدر منبمستوى التالميذ وتنمية مهارات االستماع لديهم، وهذا بدوره يتيح لهم تحصيل أكب

 الخبرات والثقافة.

                                                             
 .103المرجع السابق، ص  - 1
دليل كتاب السنة الثانية من التعليم االبتدائي لمواد )اللغة العربية، التربية االسالمية، والتربية المدنية(، اللجنة الوطنية  - 2

 .50، ص 2016للمناهج  
 .105-104العربية، علي أحمد مدكور، ص ينظر: تدريس فنون اللغة  - 3

 .160-159المرشد المعاصر إلى أحدث طرق التدريس وفق معايير المناهج الدولية، نعمان عبد السميع متولي، ص  -
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طع بها النماذج المقترحة في بناء المقاكل هذه الخطوات الرئيسية السابقة تقيدت 

منها ئي ومن ضالتعليمية والواردة في دليل المقاطع التعليمية للطور األول من التعليم االبتدا

مشافهة  ميدان فهم المنطوق )المسموع( دون تغييب ألية ممارسة منها بدءا بـ: )إلقاء النص

شاف رأة أحداث النص المنطوق واكتمع جهارة الصوت وإبداء االنفعال، إشارات باليد، أج

مهم الجانب القيمي وممارسته ...( وصوال الى تقويم أداء المتعلمين في ضوء مدى التزا

 باألهداف المحددة والمهارة المراد اكسابها لهم للتحكم فيها.

ويبقى وعي المعلم بأهمية مهارة االستماع، حسن التخطيط في تعليمها، استعمال 

لية لل من فاعفي ذك والتنويع فيها )المذياع، الحاسوب...(، الحد من كل ما يقالوسائل المعينة 

لمهارات االستماع، إثارة دوافع المتعلمين وجذب انتباههم، وكذا تدعيم أداءاتهم الجيدة ل

حقيق المكتسبة وتعديل أو معالجة األخطاء الخاصة بأداء هذه المهارات، ممارسات تكفل ت

 ع الوظيفي لدى المتعلم.درجة عالية من االستما

 

 

 

 

شيط تعليمية مهارة التحدث أو الكالم ) التعبير الشفوي( ودورها في تنثانيا: 

 التعلمية: -العملية التعليمية 

يمتاز التعبير بين فروع اللغة بأنه غاية، وغيره وسائل مساعدة معينة عليه، فالقراءة 

والثقافة، والمحفوظات والنصوص كذلك منبع تزود القارئ بالمادة اللغوية، وألوان المعرفة 

للثروة األدبية، وذلك يساعد على إجادة األداء وجمال التعبير، والقراءة وسيلة لصون اللسان 

 .1واإلمالء وسيلة لرسم الكلمات رسما صحيحا عن الخطأ في التعبير،

ي من كما يعد الكالم نشاطا أساسيا من أنشطة االتصال البشري، ويعد الطرف الثان

عملية االتصال الشفوي، وإذا كان االستمتاع وسيلة لتحقيق الفهم، فإن الكالم وسيلة لإلفهام، 

                                                             
 .145، دار المعارف، القاهرة، )د، س(، ص 14الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية، عبد العليم إبراهيم، ط - 1
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، وإذا كان االستماع يمثل عملية االستقبال في منظومة 1والفهم واإلفهام طرقا عملية االتصال

ز فيه التواصل اللفظي فإن الكالم يمثل عملية االرسال فيها، ولذا فإن:" تدريس الكالم يرك

؛ اذ أن "تدريس الكالم في شكل حوارات صماء ومنفصلة 2على مدى مناسبة اللغة للسياق"

عن محيطها الذي صدرت فيه من شأنه الفصل بين الشكل والمعنى في عملية االتصال، 

،لذا نجد أن الكالم يخالف التحدث؛ "إذ يقصد بالكالم القدرة على  3وقديما قيل لكل مقام مقال"

القدرة على االستعمال  talkingبينما يقصد بالتحدث  usageالصحيح للغة االستخدام 

إذ يشمل اللغة اللفظية واللغة المصاحبة )اإليماءات،        المناسب للغة في سياقها 

، وهذا ما يبرز استعمالنا لمصطلح التحدث، هذا األخير الذي 4واإلشارات، واللمحات("

)المفهوم، األهمية، األهداف، المهارات وكذا الطرق الكفيلة سنتناوله في هذا الجزء من حيث: 

 بتنميته.

 

 مفهوم التحدث: .1

م، ويقال تحدَّث إليه". ََ م وأخبر، وتحدَّث تكلَّ ََ  5التحدث في اللغة: )مادة حدَّث( "تكلَّ

واصطالحا: "تقل االعتقادات والعواطف، والمعاني واألفكار، واألحداث من المتحدث 

 .6الى اآلخرين"

كما يعرف على أنه: "التعبير كما يقع تحت البصر والحس من المعاني واألحداث، 

، لهذا يختلف التحدث والقدرة عليه 7ونقلها لآلخرين بلغة سليمة، وعبارات واضحة منظمة"

من شخص آلخر وفق ما يمتلكه من لغة وأفكار وخبرات حياتية تمكنه من الحديث عما في 

، هذا 9نطق األصوات والمفردات والحوار والتعبير الشفوي، كما أن التحدث يشمل 8نفسه

                                                             
 .185ية )مستوياتها، تدريسها، صعوباتها(، رشدي أحمد طعيمة، ص المهارات اللغو - 1
 .186المرجع نفسه، ص  - 2
 .187المرجع نفسه، ص  - 3
 .186المرجع نفسه، ص  - 4
 .159هـ، ص 1410، المكتبة اإلسالمية، إسطنبول، تركيا، 2، ط1المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرون، ج  - 5
م، ص 2002، مكتبة اإلخالص للطباعة والنشر القاهرة، 1التعليم العام )مداخله وفنياته(، ج  تعليم اللغة العربية في - 6

73. 
 .163المرشد المعاصر الى أحدث طرق التدريس وفق معايير المناهج الدولية، نعمان عبد السميع متولي، ص  - 7
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 8
 .186سها، صعوباتها(، رشدي أحمد طعيمة، ص المهارات اللغوية )مستوياتها، تدري - 9
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األخير الذي أفردت له الوثيقة المرافقة لمنهج اللغة العربية لمرحلة التعليم االبتدائي مفهوما: 

"هو أداة من أدوات عرض األفكار، ووسيلة للتعبير عن األحاسيس وإبداء المشاعر، كما أنه 

ن طريق اختيار األلفاظ وترسيخها والربط بينها، وهو يحقق حسن التفكير وجودة األداء ع

 .1أداة إرسال للمعلومات واألفكار"

ته ومن هذا المفهوم األخير للتعبير الشفوي )التحدث(؛ نجد أنه فعال ذلك ما أثبت

يره قوة تفك الدراسات الحديثة اليوم من أن زيادة معدل قدرات الفرد العقلية ونمو ذكاءه وكذا

هو وسيلة فاللغوي ارتباطا شديدا، لذا فالتعبير يعد وسيلة وغاية في آن واحد، مرتبط بنموه 

 التفاهم واالتصال والتفاعل بين أفراد المجتمع، والمحصلة النهائية للغة.

 أهمية التحدث )التعبير الشفوي(: .2

أفكاره بلغة سليمة وتصوير جميل، فهو  التعبير هو القالب الذي يصب فيه االنسان

الغاية من تعليم اللغة، كما ذكرنا ذلك سابقا، ففروع اللغة كلها وسائل للتعبير الصحيح، وال 

شك أن من دالئل ثقافة الفرد قدرته على التعبير عن أفكاره بعبارة سليمة بليغة، ولذلك كان 

 .2، ومعلم اللغة بوجه خاصالتعبير من أهم ما يجب أن يهتم به المعلم بوجه عام

 لذا تبدو أهمية التعبير الشفهي للتلميذ في أنها تحقق له المطالب التالية:

جهة إن كثرة التدريس على مهارات التعبير الشفهي تكسبه السرعة في التفكير وموا -

القدرة والمواقف الكالمية الطارئة، وإعداده للمواقف الحيوية التي تتطلب فصاحة اللسان، 

 االرتجال. على

عن طريق التعبير الشفهي والتدريب عليه يمكن القضاء على مشكلة التهيب  -

 .3والخوف لدى الغالبية من التالميذ

 .4أداة لتحقيق الذات وتنمية الشخصية والثقة بالنفس -

                                                             
 5م، ص 2016اللجنة الوطنية للمناهج،  - 1
 .243م، ص 1983التوجيه في تدريس اللغة العربية، محمود علي السمان، )د،ط(، دار المعارف، القاهرة،  - 2
سية والمهنية(، جمال مصطفى العيساوي، تعليم فنون اللغة العربية لتالميذ المرحلة االبتدائية، )إطار اللممارسات التدري - 3

 .84م، ص 2005-م2004، )د.ن(، )د.ط( 1ط
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أن للعجز عن التعبير أثرا كبيرا في اخفاق األطفال، وتكرار اخفاقهم يترتب عليه  -

 .1االجتماعي والفكري االضطراب، وتأخر نموهم

 يه، وذلكولهذا فإن االهتمام بتنمية مهارات التحدث، أمر يجدر العناية به والتأكيد عل

ية"، االنفعالتحقيقا لتوازن المتعلم في جوانب النمو المختلفة: )الشخصية، اللغوية، النفسية "

ين ة اآلخراره، مواجهالعقلية ...(، ما يكسب المتعلم قدرة على: )الطالقة في التعبير عن أفك

  ...(، والتفاعل الفكري معهم، الثقة في النفس، دعم نموه االجتماعي

ا ولذا يمكن طرح التساؤل التالي: ما أهداف تعليم التحدث )التعبير الشفوي(؟ وم

 مهارات التحدث)التعبير الشفوي( التي يجب على المتعلم تعلمها والتدرب عليها؟. 

 

 ائية:لتعليمية التحدث )التعبير الشفوي( في المرحلة االبتدألهداف العامة ا .3

للغة تأتي التلقائية والطالقة والتعبير من غير تكلف على رأس قائمة أهداف تعليم ا

ليه إلألطفال الصغار؛ ذلك أن الرغبة في التعبير عن النفس أمر ذاتي عند الطفل، يميل 

الرغبة لدى الطفل وأن يساعده على ويحب أن يمارسه ويجب على المدرس أن يشجع هذه 

لى االنطالق في كالمه، ومن أهم األهداف التي يجب أن يعمل المنهج بما فيه المدرس ع

 تحقيقها وخاصة في المرحلة األولى من مراحل التعليم ما يلي: 

 إثراء ثروته اللفظية الشفهية. -

 تقويم روابط المعنى عنده. -

 تمكينه من تشكيل الجمل وتركيبها. -

 مية قدرته على تنظيم األفكار في وحدات لغوية.تن -

 تحسين هجائه ونطقه. -

 .2استخدامه للتعبير القصصي المسلي -

                                                             
 .145ص  م،1991، دار المعارف، القاهرة، 14الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية، عبد العليم إبراهيم، ط - 1
 .117تدريس فنون اللغة العربية، علي أحمد مدكور، ص  - 2
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برز مدى وأمام جملة األهداف السابقة وخاصة بالحلقات األولى من التعليم االبتدائي، ت

ق حقيمن ت أهمية هذه المهارة )التعبير الشفهي(، وكذا مدى حاجة المتعلم لتعلمها حتى يتمكن

 اتصال حقيقي مع اآلخرين، وتحقيق هدفه من االتصال بذاته.  

مهارات التحدث )التعبير الشفوي( الالزمة لمتعلمي الطور األول من  .4

 المرحلة االبتدائية:

عالقة بما أن التحدث هو وسيلة الظهور البارز لشخصية الفرد وثقافته، فإن اكتساب ال

يصبح  متعددة، على المتعلم أن يكون ملما بها حتىاللغوية عند التحدث هو حصيلة مهارات 

 مرسال متمكنا، حيث يختص التعبير الشفهي بالمهارات اآلتية: 

 "نطق األلفاظ نطقا سليما، مع إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة. -

 .1االنطالق في الحديث دون تلعثم" -

 "القدرة على امتالك قدر مناسب من الكلمات و األفكار. -

 على اختيار وتنظيم محتوى الحديث.القدرة  -

 .2القدرة على احترام المتعلمين" -

ية ا في نهاكما تتلخص الكفاءات الختامية المتعلقة بميدان التعبير الشفوي المراد تحقيقه

 ما يلي:م(، ك2016الطور األول من التعليم االبتدائي والمدرجة في مناهج اللغة العربية )

 ة، ويقدم توجيهات انطالقا من سندات متنوعة في "يحاور ويناقش موضوعات مختلف

 .3وضعيات تواصلية دالة"

 واعتمادا على ذلك يمكننا تسجيل المالحظتين التاليتين: 

 بتدائية.اهتمام المناهج بدرس المحادثة في الصفوف التعليمية األولى من المرحلة اال -

، محيطه، االهتمام بتشكيل رصيد لغوي )وظيفي(، أي يحاكي )حياة المتعلم -

 متطلباته(.

                                                             
التوجيه في تدريس اللغة العربية، )كتاب المعلم والموجه والباحث في طرق تدريس اللغة العربية(، محمود علي  - 1

 .251السمان، ص 
 . 302م، ص 2005م/ 2004ط(، طرق تدريس اللغة العربي، عبد الرحمان كامل عبد الرحمان محمود، )د، ن(، )د،  - 2
 .34مناهج مرحلة التعليم االبتدائي، اللجنة الوطنية، للمناهج )المجموعة المتخصصة للمواد(، ص  - 3
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تقن يومما سبق يتبين أنه من الواجب على المتعلم سواءا كان مرسال أو مستقبال، أن 

 هذه المهارات فكيف نكسب هذه المهارات لمجموع المتعلمين في الصفوف الدراسية؟.

 

 

ل من تعليمية التحدث )التعبير الشفوي( في مناهج اللغة العربية للطور األو .5

 االبتدائي قراءة في: ) المحتوى، الطرق األساليب، والتقويم(:التعليم 

من المالحظ في المناهج السابقة، وبخاصة في المدرسة االبتدائية، أن التعبير الشفوي 

قد أهمل إهماال مزريا، إذ أن هذا األخير ال يمارس إال من خالل عمليات الحفظ والتسميع، 

وال تترك له أية فرصة للتعبير عن: )نفسه، أفكاره، الحياة من حوله(، مما أدى الى وجود 

ض المشكالت في التعبير الشفوي، إال أنه وبالرجوع الى السندات والوثائق ضعف ووجود بع

التربوية من )المناهج، الوثائق المرافقة، والدالئل( نجد أن مناهج الجيل الثاني جاءت محملة 

بشيء من االهتمام بتعليمية التعبير الشفوي، وذلك ما تقره مناهج مرحلة التعليم االبتدائي 

"إن منهج اللغة العربية في هذه المرحلة يركز على التعبير الذي لم يأخذ         م(، 2016)

أي أن نشاط التعبير الشفهي أصبح موضوع           ،1مكانته الالئقة في المناهج السابقة"

 تعليم لذاته.

مرحلة التعليم  منهجاإلطار العام لسير دروس التعبير الشفوي حسب  .6

 االبتدائي )الطور األول(:

ائي وفق التعبير الشفوي أسبوعيا في السنتين األولى والثانية من التعليم االبتديدرس 

 التوزيع اآلتي:

الحجم الساعي 

 األسبوعي

المدة الزمنية 

 لكل حصة
 الميدان السنة األولى السنة الثانية

سا 2.15  التعبير الشفوي ح15ح/3 ح15ح/3 دقيقة 45

                                                             
 .32اللجنة الوطنية للمناهج والمجموعات المتخصصة للمواد، ص  - 1
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 سا              11.5/

 1لميدان  التعبير الشفوي في الطور األول من التعليم االبتدائيالتوزيع الزمني 

روس دفي السنتين األولى والثانية يقدم في كل وحدة )تستغرق أسبوعا كامال( ثالثة -

 في التعبير الشفوي من مجموع خمس عشرة حصة أسبوعية.

 )قراءة محتوى منهج التحدث )التعبير الشفوي( وطريقة السيرفي تعليميتة. .7

 في منهج الطور األول من التعليم االبتدائي(:

لقد تعددت مجاالت الحياة التي يمارس اإلنسان فيها الكالم أو التعبير الشفوي، )...( 

فهناك مواقف كثيرة للمحادثة والمناقشة الجذابة، إعطاء التعليمات، عرض التقارير، 

ال عن طريق االتصال الشفوي، وسوف واالتصال باآلخرين ومعاملتهم ،وكل هذا قد ال يتم إ

 .2نتعرض هنا لبعض أهم المواقف التي يجب تعليمها والتدريب عليها وأساليب تدريسها 

ال شك في أن المحادثة من أهم ألوان النشاط اللغوي  أوال: المحادثة والمناقشة:

مناقشة واإلقناع، للصغار والكبار، فإذا أضفنا إلى ذلكما تقتضيه الحياة الحديثة من اهتمام بال

وجدنا أنه ينبغي أن تحظى بمكانة كبيرة في المدرسة لذلك فإن أهم شيء هنا هو أن يهيء 

منهج اللغة العربية بالتعاون مع إدارة المدرسة الفرص والظروف الطبيعية والمواقف العملية 

حصة األولى ،وذلك فعال ما يتناول في ال3التي تتيح للتالميذ فرصة ممارسة الحوار والمناقشة

من التعبير الشفوي من مجموع ثالث حصص المبرمجة بحسب ما جاء في الوثيقة المرافقة 

 ( كما يلي:2016لمنهج التعليم االبتدائي )

 

 الميدان الحصة الزمن منهجية التناول

التحاور حول النص المنطوق والتعبير عن أحداثه  التعبير  "01" د45

                                                             

اللجنة الوطنية للمناهج والمجموعة المتخصصة للغة ينظر الوثيقة المرافقة لمنهج اللغة العربية لمرحلة التعليم االبتدائي،  1 

 16م،ص2016العربية،

 118تدريس فنون اللغة العربية،علي احمد مذكور، ص 2 

 119تدريس فنون اللغة العربية علي أحمد مذكور، ص 3 
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انطالقا من تعليمات محددة وسندات مختلفة تؤدي 

 إلى:

عرض األفكار والتعبير عن األحاسيس إبداء 

 المشاعر حول الموضوع

 الشفوي

نموذج مخطط لتناول الحصة األولى من معدل ثالث حصص لميدان التعبير الشفوي 

 1في الطور األول من التعليم االبتدائي

هم* لالستماع والفانطالقا من النموذج المخطط السابق فقد تم اعتماد نصوص متنوعة 

اقشة متبوعة بأسئلة توجيهية تستهدف المعنى الظاهر والمعنى الضمني، ومتبوعة كذلك بمن

ن بسيطة لمضمون النص تؤدي إلى تفصيل أحداثه والحكم عليه، وبهذا قد أتيح للمتعلمي

د عملية التحدث )ا لتعبير فرصة ممارسة الحوار والمناقشة إذ أن هذه الظروف المهيأة تجو 

  الشفوي( لدى المتعلم وقدرته التعبيرية.

 ثانيا: حكاية القصص والنوادر:

را ما وحكاية القصص والنوادر من أهم ألوان التعبير الشفوي، فاآلباء واألمهات كثي 

يقصون القصص على أبنائهم، ويقص األطفال قصصا على زمالئهم، ولهذا ربما كانت 

ي تحقق الشفوي إذ استثنينا المحادثة والمناقشة، ولكالقصة والنادرة أهم ألوان التعبير 

 القصص أهدافها يجب أن يرعى فيها العديد من الشروط والتي أهمها:

تكلموا، دون أن ي االهتمام بالممارسة، فالقاعدة هنا هي أن التالميذ ال يمكن أن يتعلموا الكالم- 

 وهنا يجب على 

 

                                                             
 18،19،ص 2016اللجنة الوطنية للمناهج والمجموعة المتخصصة للغة العربية، 1

ف المات الوققراءة األستاذ للنص قراءة متأنية معبرة، منغمة، وبايحابات  مناسبة واحترام ع *تقدم هذه الحصة من خالل

لحق (،*لنصوص المنطوقة المقترحة لكل المقاطع موجودة كم15أو إعادة القراءة حسب الحاجة )ينظر المرجع نفسه،ص

 في الدليل.

 الميدان  الحصة  الزمن منهجية التناول
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وإعطاء كل تلميذ الفرصة لقص ما يراه مناسبا من المدرس االهتمام بتوزيع األدوار 

، وربما ذلك ما نجد له ارتباط كما ورد في الوثيقة المرافقة لمنهج اللغة 1الحكايات والنوادر

( حول كيفية تناول الحصتين الثانية والثالثة من التعبير 2016لمرحلة التعليم االبتدائي )

ة والثالثة من معدل ثالث حصص لميدان نموذج مخطط لتناول الحصتين الثاني الشفوي:

 .2التعبير الشفوي في الطور األول من التعليم االبتدائي 

 

 ر الشفوينموذج المخطط السابق: يتم التركيز في الحصة الثانية من التعبيال انطالقا من

حدث على استعمال الصيغ واألساليب في وضعيات تواصلية دالة تسهم في تنمية مهارة  الت

تعمل المتعلمين وهي مدرجة كنشاط تعليمي في الكتاب المدرسي للمتعلم تحت مسمى )أسلدى 

ر الصيغ(*، كما يتناول في هذه الحصة أيضا نشاط تعليمي آخر تحت مسمى؛ )أالحظ وأعب

"المشهد"(، وتعرض فيه مشاهدا أو صورا معبرة ومرتبطة بالنص المنطوق، يسمح فيها 

لمعلم اهذا النص في التعبير عن تلك الصور، إذ يتخذ فيها للمتعلم باستثمار بعض معطيات 

 دور الموجه والمرشد من خالل )استنطاق المشهد، األسئلة المناسبة..(.

اج كما يتم تدريب المتعلم في الحصة الثالثة واألخيرة للتعبير الشفوي على اإلنت

علم اصل فيها المتالشفوي، إذ تتوج هذه الحصة الحصص التعليمية التي سبقتها، حيث يتو

ا  مجندا موارده المكتسبة، ويقدم هذ شفويا وفق وضعية تعليمية تتضمن مشاهدا مرتبة،

 النشاط التعليمي و المدرج في الكتاب المدرسي للمتعلم تحت اسم، )أنتج شفويا(.

                                                             
 120- 119تدريس فنون اللغة العربية علي أحمد مذكور ص 1
 18،19،ص2016ة الوطنية للمناهج والمجموعة المتخصصة للغة العربية ،اللجن2

 
ليل دإلرساء موارد لغوية يكشف المتعلم من خاللها مجموعة من الصيغ واألساليب )ينظر: إ*أستعمل الصيغ: محصلة 

ن التعليم ماألولى  دليل كتاب السنة -. 29،ص2016كتاب السنة الثانية من التعليم االبتدائي مديرية التعليم األساسي 

 .15،ص2016االبتدائي مديرية  التعليم األساسي 

*ترتيب وتركيب أحداث النص شفويا والتركيز على استعمال 
 الصيغ واألساليب في وضعيات تواصلية دالة. 

 *مسرحة األحداث.

*التدريب على اإلنتاج الشفهيي)إنتاج خطاب شفهي مماثل 
 انطالقا من السندات(.

 د45
 

 

 د45

"02" 
 

 

"03" 

 
التعبير 

 الشفوي
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وما يمكن مالحظته مما سبق :ارتباط دروس التعبير الشفوي بفهم المنطوق  

الل )استخراج الكلمات والجمل، الصيغ واألساليب، استثمار )االستماع(،وذلك من خ

 العمليات، تجنيد الموارد المكتسبة..(.

دماج ونظرا ألهمية التعبير الشفوي ضمن مكونات اللغة العربية، الذي يتحقق بفعله إ

اصلية المكتسبات اللغوية والمعرفية فإنه يتوجب على المعلم؛ أن يهتم بإدراج وضعيات تو

ق لدى المتعلمين الرغبة في التواصل، والبعد بذلك عن المواضيع المنمطة، حية تخل

 وتحفيزهم على ضرورة المزاوجة بين التعابير اللغوية والتعابير الجسدية )إشارات،

لم حركات..( حتى ال تكون تعبيراتهم اللغوية مجرد قوالب جاهزة، وضمن ذلك يحرص المع

 يم لمخارجوتعويدهم على االهتمام بالنطق السل قويمها،دائما على تحديد األخطاء الصوتية وت

 الحروف.

كذلك ينبغي أن يجعل المعلم من هذا النشاط ،نشاطا مستمرا وذلك بربطه بجميع 

ص، األنشطة، فيمارس في حصص القراءة )اإلجابة عن األسئلة المتعلقة بالنصوص، التلخي

 د: )تحليل الوضعية التعليميةأجرأة األحداث  ومسرحتها)..(، وكذلك في حصص القواع

من  ،مناقشة المعطيات..( وغيرها من األنشطة، كما ينبغي التنويع في تقنيات الممارسة

ر سبل )التعبير بواسطة السندات البصرية، تمثيل النص ومحاكاته..( كل ذلك من شأنه تيسي

 م تعرهالبالغة لتحقيق األهداف التعليمية المرغوبة، إال أن هذه اإلشارات ورغم أهميتها ا

 السندات والوثائق التربوية المتعلقة بمناهج التعليم االبتدائي اهتماما.

خل : تعيليمية مهارتي القراءة والكتابة اتصاليا )مدخل من مداالمبحث الثاني

 .االتجاهات الحديثة في تعليمية اللغات(

  تعليمية مهارة القراءة وكيفية االستخدام السليم لها:أوال: 

تعد مهارة القراءة مفتاح المعرفة الواسعة والعلم الشامل ألن االهتمام بالقراءة جزء من 

تراثنا الديني، فأول ما نزل من القرآن الكريم كان دعوة عامة لالهتمام بالقراءة قال تعالى:    

ْنَساَن ِمْن َعلٍَق  (1)اْقَرأْ بِاْسِم َرب َِك الَِّذي َخلََق "  الَِّذي َعلََّم  (3)اْقَرأْ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم  (2)َخلََق اإْلِ
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ْنَساَن َما لَْم يَْعلَْم  (4)بِاْلقَلَِم  (، وهي من مهارات االتصال 5-1" سورة العلق )(5)َعلََّم اإْلِ

اللغوية الضرورية للتواصل مع اآلخرين تربط الفرد بعالمه ،وتسهم بدور كبير في بناء 

 ء معارفه وتوسيع آفاقه العلمية. شخصية الفرد وتمكنه من إثرا

 يمتيها:ولذا سنتناول هذه المهارة من حيث المفهوم واألهمية واألهداف، وكذا واقع تعل

 مفهوم القراءة:  .1

القراءة في اللغة )مادة قرأ(: "قرأت الشيء قرآنا" جمعته وضممت بعضه الى بعض، 

حروف الكلمات وجمعها،  ، أي تتبع1ومعنى قرأت القرآن "لفظت به مجموعا أي ألقيته"

 والنطق بها.

أما اصالحا: تعرف على أنها: "ترجمة مجموعة من الرموز ذات العالقة فيما بينها 

والمرتبطة بدالالت معلوماتية معينة، وهي عملية اتصال تتطلب سلسلة من المهارات، فهي 

 .2عملية تفكير متكاملة وليست مجرد تمرين في حركة العين"

ر آخر "القدرة على حل الرموز المكتوبة وفهمها والتفاعل معها، والقراءة بتعبي

، أي أنها تشتمل 3في مواجهة المشكالت التي قد تواجه القارئ"        واستثمار ما تم قراءته 

 على )التعرف، النطق والفهم(.

نما في فالقراءة مع االستماع هما مهارتا استقبال والقراءة تتم بمعزل عن المرسل، بي

 ستماع قد يواجه المستقبل المرسل )المتحدث( مباشرة.اال

هو  ى فهم ماكما أن تعلم االستماع سابق لتعلم القراءة، إذ أن المتعلم لكي يكون قادرا عل

ا بين طرف مكتوب يستلزم ذلك أن يكون قد استمع إليه منطوقا قبل ذلك، وهذا ما يبرز العالقة

 االستقبال )االستماع، القراءة(.

 القراءة الالزمة لمتعلمي الطور األول من المرحلة االبتدائية:ارات مه .2

                                                             
 .128، دار صاد، بيروت، ص 1لسان العرب: أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، مج  - 1
 .11م، ص 2006هـ/1427، )د، ن(، 1القراءة السريعة، بيتر شيفرد وجريجوري مينشل، تر: أحمد هوشان، ط  - 2
 .113ة العربية لتالميذ المرحلة االبتدائية، جمال مصطفى العيساوي، ص تعليم فنون اللغ - 3
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للقراءة مهارات متعددة يجب على القارئ الجيد اإللمام بها، لكي تكون القراءة سليمة 

 1صحيحة والتي يمكن حصرها فيما يلي:

 اإلحساس البصري الدقيق بالكلمات. -

 اإلدراك الواضح للمعاني. -

 يا لعمري القارئ العقلي والزمني.امتالك ثروة لغوية مناسبة نسب -

 الوعي بأهمية المفاهيم المقروءة. -

 الدقة والعمق في الفهم والتفاعل مع المقروء. -

 القدرة على المقارنة والتمييز بين المعلومات. -

 القدرة على استخالص بعض المعاني من بين السطور. -

 القدرة على القراءة بسرعة مناسبة. -

ي نهاية كما تتلخص الكفاءات الختامية المتعلقة بميدان فهم المكتوب المراد تحقيقها ف

 ا يلي: م( كم2016الطور األول من التعليم االبتدائي والواردة في مناهج اللغة العربية )

  يقرأ نصوصا بسيطة يغلب عليها النمطان الحواري والتوجيهي، تتكون من ستين"

 .2شكال تاما، قراءة سليمة ويفهمها"إلى ثمانين كلمة مشكولة 

 إذ يتبين من ذلك اهتمام مناهج الطور األول من المرحلة االبتدائية بـ:

 توسيع مدارك المتعلم وشد انتباهه عن طريق االهتمام بفهم النصوص المقروءة  -

 إال أنه لم يتضح هناك أية اهتمام ب:

 اللغوية والفكرية.استغالل النصوص المقروءة في تنمية حصيلة المتعلم  -

ها ) ضرورة استثمار وإدماج موارد المتعلم المقروءة في مواقف حياته التي يتعرض ل-

 باعتبار أن القراءة وسيلة المتعلم الهادفة ،النفعية والوظيفية(.

 وهذا ما يجعلنا نطرح التساؤل التالي:

 كيف يكسب المتعلم هذه المهارات داخل غرفة الصف الدراسي؟ 

                                                             
 .273، ص 2004/2005طرق تدريس اللغة العربية عبد الرحمان كامل عبد الرحمان محمود، )د، ن(،  - 1
 .34مناهج مرحلة التعليم االبتدائي، اللجنة الوطنية للمناهج )المجموعة المتخصصة للمواد(، ص  - 2
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بتدائي القراءة في مناهج اللغة العربية للطور األول من التعليم االتعليمية  .3

 قراءة في: )المحتوى، الطرق، األساليب، والتقويم(:

لعل من أهم الفروق بين المدرسة االبتدائية التقليدية والمدرسة االبتدائية الحديثة أن 

رق كبير الداللة، عميق األثر، الطفل في األولى يتعلم ليقرأ، وأنه في الثانية يقرأ ليتعلم، والف

وقد انعكس اتجاه المدرسة القديمة على األولياء، فكثيرا ما يكون أول ما يعنى به الوالدان أن 

يريا طفلهما قد تمكن من التمييز بين معرفة الحروف وقراءة العبارات، أما في المدرسة 

لقراءة واتخاذها وسيلة لكسب االبتدائية الحديثة فكثير ما يكون االهتمام موجها إلى دراسة ا

 .1الثقافات، وتحصيل المعلومات ودراسة المواد المختلفة

ائي م اإلبتدوذلك ما تقره منهجيا الوثيقة المرافقة لمناهج اللغة العربية لمرحلة التعلي 

ن ( من خالل إدراجها لمفهوم القراءة؛ هذا النشاط الذي يدرس ضمن أحد الميادي2016)

 ربية.األربعة للغة الع

"ميدان فهم المكتوب: )..( ويعتبر أهم وسيلة يكتسب المتعلمون من خاللها المعرفة 

ويقفون على الموروث الثقافي والحضاري، وتدفعهم ألن يكونوا إيجابيين في تفاعلهم مع 

تفكيرهم وتنمية المتعة وحب اإلستطالع  النص ومحاورته لتوسيع دائرة خبراتهم وإثراء 

 .2يدان نشاط القراءة والمحفوظات، والمطالعة"عندهم، ويشمل الم

 العام لسير دروس القراءة حسب مرحلة التعليم االبتدائي )الطوراإلطار  .4

 األول(:

ع ق التوزيتوزع حصص القراءة أسبوعيا في السنتين األولى والثانية من التعليم االبتدائي وف

 اآلتي:

الحجم الساعي 

 األسبوعي

المدة الزمنية 

 لكل حصة
 الميدان السنة األولى السنة الثانية

                                                             
 268تدريس اللغة العربية عبد الرحمان كامل عبد الرحمان محمود،صطرق  - 1
 5اللجنة الوطنية للمناهج والمجموعة المتخصصة للغة العربية ،ص 2
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س11.15سا/04.30

 ا

 ح/ 06 د45

 ح15

 ح/06

 ح15

 فهم المكتوب

 

 :1التوزيع الزمني لميدان فهم المكتوب في الطور األول من التعليم االبتدائي

 *وبهذا ففي الطور األول يقدم في كل وحدة* ستة دروس في القراءة من مجموع خمس

 اللغة العربية.عشرة حصة أسبوعية في 

ليم الطور األول من التع منهجطريقة السير في تعليمية القراءة )قراءة في  .5

 االبتدائي(:

جمع ا، وقد أإن للقراءة طرقا عديدة يقوم بها المعلم داخل القسم لتسهيل اكتسابها وتبليغه

 الباحثون على طريقتين لتعليم القراءة:

 الطريقة التركيبية:-

م الحروف، ثم التدرج إلى الكلمات ،ثم إلى الجمل، ففيها يهتم المعلم وعمادها البدء بتعلي

بتوجيه أنظار األطفال وأذهانهم أوال إلى الحروف الهجائية، وأصوات هذه الحروف، ثم 

التدرج بهم إلى نطق الكلمات، تتكون كل منها من حرفين إلى أكثر، ولهذا سميت )الطريقة 

األجزاء ثم إلى تركيب هذه األجزاء، لتكوين الكل، وتسمى التركيبية(؛ ألنها تقصد أوال إلى 

 .2أيضا ) الطريقة الجزئية(

ولهذه الطريقة مزايا وعيوب إذ أنها: " ال تكلف المبتدئ مشقة كبيرة لبساطتها، 

 3فالحروف الهجائية محدودة عددها ،وليس من الصعب حفظها والربط بينها وبيم أصواتها"

فيمكن للطفل بواسطتها التعرف على الكلمات بعد حفظ الحروف، فهي تعتمد على الحفظ 

بدرجة أولى، إال أنها تهمل جانب الفهم والمعنى ذلك أن: " عملية القراءة إنما هي فهم أوال، 

                                                             
ينظر: الوثيقة المرافقة لمنهج اللغة العربية لمرحلة التعليم االبتدائي اللجنة الوطنية للمناهج والمجموعة المتخصصة للغة   1

 16العربية ،ص

 حدة: تنجز في أسبوع كامل، وكل مقطع تعليمي يتكون من ثالث وحدات.*الو
  78ص14الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية في طرق التدريس عبد العليم ابراهيم دار المعارف القاهرة ط 2
 149تدريس فنون اللغة العربية علي أحمد مذكور ص  3
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وهذه الطريقة تحمل المبتدئ على توجيه همه إلى عملية النطق، وعملية التهجي، دون أن 

، فنمو المعدل القرائي للمتعلم 1يقرأ، وبذلك تفقد القراءة أهم أركانها وهو الفهم"يفهم معنى ما 

ال يمكن أن يتحقق بالتركيز على تعلم شكل الحروف وأصواتها وإنما يتحقق بما يمر به من 

 خبرات واهتمام بالمعاني والدالالت.

 الطريقة التحليلية:-

الطريقة التحليلية،  وعمادها البدء وتسير على عكس الطريقة التركيبية، وتسمى 

بكلمات أو جمل ليتم االنتقال بعدها إلى تحليلها إلى أجزاء )كلمات أو جمل(، ولهذا سميت 

بالتحليلية؛ ألن الطفل يتعلم الكلمة أو الجملة مركبة، ثم يحللها إلى أجزاء ،وتسمى كذلك 

الجملة ،وتنتقل إلى الجزء وهو بالطريقة الكلية، ألنها تبدأ بتعليم الكل،وهو الكلمة ،أو 

 .2الحرف

لم عمد المعيوهذه الطريقة هي المعتمدة في تعليم القراءة في "مناهج الجيل الثاني"، إذ   

وي في تعليمه للقراءة أثناء الحصص المخصصة لذلك إلى استخراج الجمل من الرصيد اللغ

ها إلى شاهد، ثم يتدرج بعدالمكتسب في التعبير الشفوي وتدوينها على السبورة متبعة بالم

ة تجريد الحرف المستهدف من خالل: )تقطيع، تشويش، ترتيب إعادة تقديم الجمل الناقص

، إلتمامها بكلمات من رصيد معروض، اكتشاف الحرف وقراءته في وضعياته المختلفة...(

ه وبعد تثبيت الحرف المستهدف من خالل التدريب على الكتابة، يلجأ المعلم إلى توجي

 . المتعلمين إلى القراءة في الكتاب المدرسي )مع مراعاة مختلف المهارات القرائية(

"إذ الطريقة التحليلية تسهل عملية تعلم القراءة ألنها تتماشى مع الطريقة الطبيعية التي 

يدرك بها اإلنسان األشياء ويتعلمها )أجزاء الشيء ال يتضح معناها غال بانتمائها إلى الكل 

ع قدراته واستعداده وتتصل بخبراته واغراضه وتكون لدى المتعلم الميل إلى وتتالءم م

، فهي تعلم المتعلم )الرمز 3البحث عن المعنى كما أنها تعوده السرعة واالنطالق في القراءة"

                                                             
  79العليم ابراهيم،صالموجه الفني في طرق المدرسي اللغة العربية عبد  1
 82-81المرجع السالق،ص  2
 153-152تدريس فنون اللغة العربية علي أحمد مذكور ص   3
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واللفظ والمعنى( معافي صورة واحدة مما يعوده على تتبع المعنى في أثناء القراءة وتفهمه إال 

 لم تسلم من بعض المآخذ من بينها: أن هذه الطريقة

"أنها تتطلب من المعلم إعدادا خاصا، وقدرة خاصة على استخدام الكتاب المدرسي  -

 . 1وتطويعه

ته أنها ال تساعد الطفل على تمييز كلمات جديدة غير ما يعرض عليه بل تحصر خبر -

 في دائرة محدودة من الكلمات. 

خطأ  ا مختلفة المعنى، وقد يؤدي هذا إلىكثير من الكلمات تتشابه في رسمها ولكنه -

 األطفال في نطق بعض الكلمات، فيختلف المعنى. 

استيعاب الجملة دفعة واحدة، أوائل مرحلة التعليم أمر يصعب على بعض األطفال،  -

 .2المحدودي الذكاء واالستعداد

ين محاسن أما الطريقة المفضلة في تعليم القراءة للمبتدئين، فهي الطريقة التي تجمع ب 

الطريقتين السابقتين في طريقة واحدة "الطريقة المزدوجة "أو "الطريقة التركيبية التحليلية" 

 ، ويسير تعليم القراءة بهذه الطريقة وفقا لما يأتي :3أي التي تجمع بين الترتيب والتحليل

 يقة يقدم المدرس إلى تالميذه كلمات أو جمال مما هو مألوف لديهم صوتا ومعنى )طر

ها التحليلية( تحليل الكلمات تحليال صوتيا التعبير أصوات الحروف وربطها برموز

 )الطريقة التركيبية والطريقة التحليلية(.

  تحليل الكلمات تحليال صوتيا، للتمييز بين أصوات الحروف وربطها برموزها

 )الطريقة التركيبية + التحليلية(. 

  رف والمقاطع إلى حروف بحيث يتم التعتحلل الجمل إلى كلمات والكلمات إلى مقاطع

 على كل حرف إسما، وصوتا )الطريقة التركيبية + التحليلية(.

                                                             
 153المرجع نفسه،ص  1
 84-83الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية في طرق التدريس عبد العليم ابراهيم ص  2
 85المرجع نفسه،ص 3
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  يدرب التالميذ على تركيب بعض الحروف لتكوين كلمات، ثم يدربون على قراءة

. )الطريقة التركيبية(، فالمقصد في هذه الخطوة 1وتركيب كلمات لتكوين جمل، هكذا

 مل مشابهة وكلمات جديدة متحرياً معناها من خالل السياق.أن يتعرف المتعلم على ج

ومما يزيد صالحية هذه الطريقة المزدوجة ويهيأ لها أسباب النجاح أنها تبدأ        

بالكلمات القصيرة مما يستعملها األطفال في حياتهم ويعبرون بها عن حاجاتهم، و أن 

يراعى فيها استخدام صور الملونة، النماذج، الحروف الخشبية، تكليف األطفال بعمل 

غال والرسم ،وبهذا يمارس األطفال عملية القراءة في حروف أو كلمات في حصص األش

 .2إطار شائق محبب

الجمع  تبين أن هذه الطريقة تخلصت من عيوب الطريقتين السابقتين، محاولة لذلك       

قدراته  ه، تنميةبين ميزاتهما: )اختيار األلفاظ مما يألفه المتعلم، زيادة القدرة اللغوية لدي

اء لديه في القراءة وكذا تمثيل المعنى، تحسين جودة النطق واألدعلى السرعة واالنطالق 

حول  ،تعويده على الربط بين المفاهيم واستخالص المعاني..( وتبقى سعة اطالع المعلم

فادة كل ما هو جديد والعمل على تطوير أدائه واستثمار خبرته، عوامل تمكنه من االست

راسي ها، بما يتناسب ومفردات المقرر الدمن إيجابيات الطرق السابقة و تالفي سلبيات

 والوقت المخصص لها.

 الضعف القرائي ودور المعلم في عالجه وتقويمه: .6

علم أن الشك أننا جميعا نالحظ ضعف متعلمي المرحلة االبتدائية في القراءة وعلى الم 

 يتعرف على األخطاء الشائعة ليستطيع القيام بتشخيصها ،ومن تم عالجها وفي ما يلي

  تالميذ تلك المرحلة:دكرألهم مظاهر الضعف القرائي الشائعة لدى 
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 مظاهر الضعف القرائي دور المعلم في عالجها

على المدرس أن يحدد الكلمات الجديدة في دروسه قبل أن 

ديل يقرأها التلميذ، وأن يشرحها بالخبرة المباشرة أو بما هو ب

 االكلمات ويألفوهلها من نماذج وصور حتى يفهم التالميذ هذه 

الخطأ في الكلمات  1

 الجديدة

بالغ ينبغي على المعلم أن يكون مثاال يحتذى من التالميذ، فال ي

في رفع صوته عند القراءة أو في خفضه وعليه أيضا أن ينوع 

في هذا المجال حتى تجيء القراءة في صور طبيعة تساعد في 
 التعبير عن معاني العبرات. 

الصوت  المبالغة في رفع 2

وخفضه في أثناء القراءة 

 الجهرية

عنى ينبغي على المعلم أن يهتم بتوجيه تالميذه إلى االهتمام بم

يز المقروء، ومناقشة الكلمات الصعبة وتنمية قدراته على التمي
 بين الكلمات وزيادة حصيلتهم من المفردات اللغوية وأن يكون

ي عقلي ويمكن فمستوى المادة مناسبا لنضج التالميذ اللغوي وال

هذا المجال االستعانة بالمعينات السمعية والبصرية توضح 
 معاني الكلمات. 

عجز التلميذ عن أداء  3

 المعنى

 اختيار المعلم لمادة قرائية تناسب مستوى األطفال من حيث -

 صعوبتها وسهولتها
العمل على تنمية حصيلتهم من المفردات اللغوية وتوضيح  -

 معاني المقروء

ة راعاة أن تكون المواد التعليمية متفقة مع ميولهم ومشبعم -
 لحاجاتهم مما يحفزهم على إعادة القراءة 

تكرار األلفاظ في أثناء  4

 القراءة

 

ة مما يساعد على عالج مثل هذا الخطأ أن تكون المادة المقروء

سهلة بحيث يستطيع التالميذ قراءة الكلمات قراءة صحيحة 
 واضح المعنى بالنسبة لهميربطها بسياق وإطار 

 

 

اإلبدال : وينشأ عن  5

الخطأ في وضع حرف 
–مكان حرف آخر )يغفو 

 يعفو( 

  

 تكليف التالميذ بإعداد القطعة قبل قراءتها جهرا -

 العناية بتنمية الثروة اللغوية .

تدريس التالميذ على التأني في القراءة والتدرب على  -

 الفهم كالدقة في القراءة.
 

قراءة التلميذ مع الحذف:  6

نسيان بعض الكلمات أثناء 

القراءة، قد يكون نتيجة 
ضعف اإلبصار السرعة، 

عدم االلتفات الكافي إلى 

المحتوي الفكري للمادة 
 المقروءة 

 االهتمام بالقراءة الصامتة :ألنها تمكن التالميذ من -

 االلتفات بدرجة أكبر إلى المعنى والمضمون.

القراءة المتقطعة: نتيجة  7

عدم فهم وظيفة عالمات 
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تدريب األطفال على قراءة العبارات كلية، ويحسن  -

في البداية أن تكون العبارات قصيرة ثم تطول 
 تدريجيا. 

تدريب األطفال على القراءة الصحيحة بالوقوف عند  -

 الفواصل والنقط.   

الترقيم، أو عدم الفهم 
 الكامل للمقروء

 1أهم مظاهر الضعف القرائي الشائعة ودور المعلم في عالجها جدول يوضح

ائي م االبتدلمنهج اللغة العربية لمرحلة التعلي وهكذا فقد أدرج كذلك في الوثيقة المافقة

ا :)عدم بعض الصعوبات القرائية المتعلقة بالقراءة من أجل أن يستأنس بها المعلم من بينه

، عدم التمييز بين الحروف المتقاربة في الشكل، عدم التمييز بين الحركات والمد الطويل

كرة لمعالجة المقترحة: )تمرين الذاإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة...(، متبوعة با

البصرية على الحفظ وإدراك الفوارق، تمرين الجهاز الصوتي على المخارج الصحيحة 

 لألصوات...(*. 

وسيلة ووتبقى القراءة وسيلة الفرد الكتساب المعلومات والمهارات والخبرات المختلفة 

المجتمع ككل في تحقيق التواصل بين أفراده  من خالل الوقوف على أفكار اآلخرين 

القة ما له ع واتجاهاتهم، لذا وجب على المعلم أن يتيح لمتعلميه وسائل االستفادة الكاملة بكل

روف القرائية؛ كتدريب المتعلمين خاصة المتعثرين منهم على تجريد الحبتنمية المهارة 

طات والتعريف بالكلمات والجمل، كذلك العمل على جعل حصة القراءة حلقة وصل بين النشا

 نطالق كلااللغوية في _إطار التكامل بين المواد_ وجعل النص )شفويا كان أو كتابيا ( نقطة 

 الل : طوق ،التعبير الشفوي ،التعبير الكتابي( وذلك من خاألنشطة التعليمية: )فهم المن

"تدريس الظواهر النحوية، انطالقا من نصوص القراءة والعمل على توفير فرص  -

 استثمارها استثمارا وظيفيا. 

 استغالل القراءة بالتدريب على اإلنتاج.  -

 . استغالل تعثرات المتعلمين لبناء أنشطة عالجية تمكنه من تخطي صعوباتهم -

                                                             
تدريس فنون  146-145-144ينظر: تعليم فنون اللغة العربية لتالميذ المرحلة االبتدائية جمال مصطفى العيسوي ص 1

 .160-159اللغة العربية علي أحمد مذكور ص 
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اعتبار الكتابة نشاطا مدمجا في القراءة وإيالؤه األهمية الالزمة، كون الخط العمود  -

الثاني للغة السيما في الطور األول، وكذا اعتبار الرسم )اإلمالء( نشاطا لغويا متصال 

، وهذا ما سوف نتعرض إليه في البحث الموالي من دور المعلم في تدريب 1بالقراءة أيضا"

 نون وآليات مهارة الكتابة )التعبير الكتابي(. المتعلم على ف

المتعلم  تعليمية مهارة الكتابة )التعبير الكتابي( ودور المعلم في تدريب ثانيا: 

 على فنونها وآلياتها:

( وتحويل الرسالة من Decodingإدا كانت القراءة عملية يقوم الفرد فيها بفك الرموز )

الكتابة عملية يقوم الفرد فسها بتحويل الرموز من نص مطبوع إلى خطاب شفوي، فإن 

خطاب شفوي  إلى نص مطبوع؛ إذ أنهما )القراءة والكتابة(يشكالن نشاطا اتصاليا ينتمي 

 2للمهارات المكتوبة، وهي مع الكالم نشاط اتصالي ينتمي إلى مهارات اإلنتاجية.

حريري(، بير الكتابي )التوقد سبق وأن تحدثنا عن التعبير الشفوي، وجاء اآلن دور التع

غة عليم اللإذ أن التعبير بصفة عامة إن كان فرعا من فروع اللغة، إال أنه غاية أساسية في ت

لى العربية والمحصلة النهائية لهاته األخيرة، وتشكل الفروع األخرى روافد مساعدة ع

مد ابي يعتبير الكتاكتساب المتعلم قدرة على التعبير بشقيه )الشفوي والكتابي( فنجد أن التع

 بالدرجة األولى على: 

كه مدى سعة إطالع المتعلم وقراءاته باعتبار أن القراءة غذاء للعقل يوسع مدار -

 ويعينه في التفكير.

كار نتائج وتصور األفحسن استخدام فن االستماع الذي يكسبه قدره على استخالص ال -

 وحسن طرحها 

 طا للتعبير اللغوي )مشافهة وكتابة( .قواعد اللغة من نحو وصرف ،إذ تعد ضاب -

                                                             

 * ( 2016لتفصيل أكثر ينظر الوثيقة المرافقة لمنهج اللغة العربية لمرحلة التعليم االبتدائي ،)للجنة الوطنية ام

 .09للمناهج والمجموعة المتخصصة للغة العربية، ص 
 58ص2016مناهج مرحلة التعليم االبتدائي اللجنة الوطنية للمناهج والمجموعات المتخصصة للمواد،بتصرف   1
 189ات اللغوية مستوياتها تدريسها صعوباتها رشدي أحمد طعيمة، صالمهار 2
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 الخط واإلمالء، كمقومات للرسم اإلمالئي من حيث الحسن والجمال والخلو من -     

 األخطاء 

 لمفهوم، الهذا سنتعرض فيما يلي لهاته المهارة "الكتابة" ،أو التعبير الكتابي من حيث 

 بتعليميتها.األهمية،األنواع، األهداف، وغيرها من العناصر المتعلقة 

 مفهوم التعبير الكتابي: .1

التعبير في اللغة: َعبََر الرؤيا يْعبُرها َعْبراً، وعبارة وَعبَّرها بمعنى فسَّرها و أخبر بما -

 .1يؤول إليه أمرها"

والتعبير اصطالحا: "ترجمة األفكار و المشاعر الكامنة بداخل الفرد مشافهة وكتابة، 

بطريقة منظمة ومنطقية مصحوبة باألدلة والبراهين التي تؤيد أفكاره وآراءه اتجاه موضوع 

، فالتعبير هو عملية ترجمة وعرض لألفكار والمشاعر واألحاسيس 2معين أو مشكلة معينة: 

 ها لآلخرين مشافهة أو كتابة. المرغوب في إيصال

هذا ويقوم المفهوم الجديد للتعبير :"على أساس النظرية الوظيفية في التربية ، ويعني 

هذا بالنسبة للتعبير أن يهتم التعليم العام بتدريب التالميذ على القيام بجميع ألوان النشاط 

 .3اللغوي التي يطلبها منهم المجتمع"

تََب(، "كتب الشيء يكتبه َكتْبًا وكتابا وكتابة، وَكتَّبَهُ: َخطَّهٌ )...(، أما الكتابة في اللغة: )كَ 

 4والكتْبةُ: اكتتابك كتابا تنٌسخه، )...( ورجل كاتب، والجمع ُكتَّاب وَكتَبَة، وحرفته الكتابة"

تحويل األفكار والخبرات إلى عمل مكتوب واضح وجميل  فالتعبير الكتابي اصطالحا:

 .5ترتيب األفكار والثروة اللفظية ومراعاة قواعد اللغة "،باالعتماد على 

كما تعرفه الوثيقة المرافقة لمنهج اللغة العربية على أنه: القدرة على استعمال اللغة 

األفكار والعواطف  المكتوبة بشكل سليم وبأسلوب منطقي منسجم واضح، تترجم من خالله.

                                                             
 529،داربيروت،ص4لسان العرب:أبو الفضل جمال الدين ابن المنظور مج 1
 66،ص2009المعجم التربوي ملحقة والية سعيدة الجهوية المركز الوطني للوثائق التربوية  2
 2019ة)إطارالممارسات التربوية والمعنية، جمال محمد العيسوي، صتعليم فنون اللغة العربية لتالميذ مرحلة االبتدائي3
 699-698دار صادر بيروت ص  1لسان العرب أبو الفضل جمال الدين ابن منظور مج4
 210،ص2006دار القاهرة  1أساسيات وتطبيقات علم المناهج نجوى عبد الرحيم شاهين،ط 5



 الحديثة في تعليمية المهارات اللغوية فاعلية الدراسات اللسانية الث             الفصــــــــل الث

اني من اإلصالحات نقدية في مناهج الجيل الث األربعة )قراءة تحليلية                            

 التربوية(

 

 
150 

الصورة النهائية لعملية  وهو زمنية معينة(والميول )في حدود مكتسبات المتعلمين في فترة 

 .1اإلدماج، ويتجسد من خالل كل النشاطات الكتابية الممارسة من طرف المتعلمين"

العمل  واعتمادا على ما سبق فإن التعبير الكتابي بوصفه مهارة لإلرسال اللغوي ،يمثل

وظفا موز مرسومة مالمنهجي المنظم الذي يدفع المتعلم إلى ترجمة أفكاره ومشاعره إلى ر

إدراك ومجموع الخبرات والمكتسبات، لتكون مهمة المستقبل )القارئ( الحقا فك تلك الرموز 

ي، وما مضامينها، وبهذا يمكننا طرح السؤال التالي: أين تكمن أهمية هذا النشاط التعليم

 الهدف من تعليمه؟

 أهمية الكتابة )التعبير الكتابي(: .2

 )التحريري( أهمية وقيمة:)اجتماعية ،تربوية وفنية( كالتالي:التعبير الكتابي 

 :فهو الوسيلة الوحيدة على حفظ تراث اإلنسانية في مراحل  "قيمته االجتماعية

.....المواهب في التعبير التحريري  حياتها المختلفة من العصور القديمة إلى اآلن )....( ونيال

، فهي ذاكرة األفراد 2تقدير المجتمع واالعتماد عليهم في كثير من أصور الحياة العامة"

 والشعوب واألقدرعلى ربط األجيال المتعاقبة بتراثها.

 رؤية :يفسح التعبير التحريري المجال أمام المتعلمين إلعمال ال "قيمته التربوية

 لكالم.التراكيب، وترتيب األفكار وحسن الصياغة وتنسيق األسلوب وتنسيق وتخير األلفاظ وا

  :وهو غايية الوسائل التعليمية إلقدار المتعلم على كتابة المقاالت قيمته الفنية

، 3وتحرير الرسائل وتنسيق جميع أفكاره ومالحظاته في شتى الموضوعات بأسلوب صحيح"

ه المتعلم من فروع اللغة العربية، إذ يدمج فيه وهذا من منطلق أنه يمثل خالصة ما يكتسب

المتعلم تلك المكتسبات )الخبرات، المهارات(والعجز في ذلك يؤدي إلى اإلخفاق مما يجعل 

هذا النشاط التعليمي مؤشرا واضحا على مدى تحقق الكفايات المرغوبة، لذا وجب على 

                                                             
 05للغة العربية ،صاللجنة الوطنية للمناهج المجموعة المتخصصة  1
م، 2008، العلم وااليمان للنشر والتوزيع، 1التحصيل اللغوي وطرق تنميته )دراسة ميدانية(، عبد المنعم أحمد بدران، ط2

 .25ص
 .26المرجع نفسه، ص 3
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حكم في إنتاج النصوص ألن حاجة العربية أن يدربوا المتعلمين على مهارات الت معلمي اللغة

 اإلنسان إلى التعبير الكتابي ال تقل أهمية وقيمة عن حاجته للتعبير الشفوي.

 أهداف تعليمية نشاط التعبير الكتابي في المرحلة االبتدائية: .3

، فإنه لكي تتحقق لدى المتعلم القدرة والتحكم في مهارات الكتابة  السليمة والواضحة

يقها، نصب عينيه أثناء التعليم مجموعة من األهداف البد له من تحق البد للمعلم أن يضع

 أهمها: 

"تدريب المتعلمين على وضع قواعد النحو واللغة والرسم، موضع التطبيق في  -

 .1الكتابة"

تدريب العين واألذن وتثبيت الصور الصحيحة للكلمات في أذهان التالميذ بكتابتها من  -

 وبذلك يتحقق التكامل العضوي بين مختلف فروع اللغة العربية.، 2ذاكرتهم في المستقبل

"اختبار قدرة التالميذ بين الحين واآلخر على رسم الكلمات بصورة صحيحة  -

 لتشخيص األخطاء، ومعرضة مواضع الضعف فيهم لمعالجتها.

 اكتساب التالميذ العادات واالتجاهات الصحيحة كتعود النظافة، والترتيب، واالنتباه -

، وبالتالي تزويد المتعلم بالتقنيات 3والدقة وقوة المالحظة، وتعويدهم على حسن االستماع"

األساسية التي يستطيع استثمارها في تعبيره من: )إعمال الفكر وتنمية الخيال إلى جانب حسن 

 التنظيم وجمال التنسيق...(

على ربط اللغة بواقع ، وبالتالي العمل 4"تنمية قدرة المتعلم على التعبير الوظيفي* -

 المتعلم بمحيطه من خالل استغالل وضعيات لها داللة بالنسبة له. 

                                                             
 .230صم،2008،عمان1ط ،، محسن علي عطيةاللغة العربية في ضوء الكفايات األدائية تدريس  - 1
 .298ه ص1425،مكتبة الرشد الرياض،1اللغة العربية ،حسن جعفر الخليفة ، طفصول في تدريس  - 2
 .بتصرف :المرجع نفسه الصفحة نفسها - 3
 .257تدريس فنون اللغة العربية، علي أحمد مذكور ،ص - 4

لمحادثة ا ويشمل: شؤونهم، نظيمالتعبير الوظيفي: وهو ما يجري بين الناس في حياتهم العملية عند قضاء حوائجهم وت* 

..إلخ  وحكاية القصص واألخبار ،وإلقاء....،وإمالء التعليمات وكتابة التقارير واإلعالنات وتحرير الرسائل والمناقشة،
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، وهذا من شأنه يمكن للمتعلم من 1"تنمية قدرة المتعلم على التعبير اإلبداعي"** -

استثمار الثروة اللغوية المكتسبة في التعبير عن نفسه، وتصوير مشاعره وأحاسيسه وبالتالي 

 إبراز شخصيته.

لمرحلة مهارات الكتابة )التعبير الكتابي( الالزمة لمتعلمي الطور األول من ا .4

 االبتدائية:

لكتابي قد تتفق مهارات التعبير الكتابي مع مهارات التعبير الشفوي إال أن التعبير ا

 يختص بمهارات تتفق مع طبيعته، وتصنف ضمن أنواع ثالثة: 

سم ا يخطه، وهي مهارات تتصل بطريقة ريوظفها الكاتب في كل م أوال: مهارات آلية؛

 الحروف والكلمات والجمل، وتطبيق ما يعتري الكلمات من قواعد إمالئية. 

عين، مفتشمل اختيار الكلمات، ووضعها في قوالب لغوية بترتيب  ثانيا: مهارات عقلية؛

 ومواقفه لترتيب األفكار في ذهن الكاتب .

مات الترقيم ونظام الفقرة في الكتابة، وهي )عال ثالثا: مهارات تتصل بشكل الكتابة؛

 .2مهارات ذات عالقة بالمضمون في الوقت نفسه(

ان اجية لميدوالوثيقة المرافقة له ــ الكفاءات إنت المنهجهذا وتذكر السندات الرسمية ــ 

 التعبير الكتابي لكل

 من السنتين األولى والثانية من التعليم االبتدائي كما يلي:

 

                                                                                                                                                                                              

)التوجيه في تدريس اللغة العربية كتاب المعلم والموجه والباحث في طرق تدريس اللغة العربية، محمود علي 

 .(244السمان،ص

 .258ص ية ،علي أحمد مذكور،تدريس فنون اللغة العرب - 1

م نظ) التعبير اإلبداعي وهو ما يعرض فيه الناشر أو الشاعر أفكاره ومشاعره وخبرته الخاصة على الناس ويشمل** 

والموجه  كتاب المعلم...(،)الشعر وكتابة المقاالت وتأليف القصص والتمثيليات ،وكتابة اليوميات والمذكرات الشخصية

 (.244السمان،ص ياللغة العربية ،محمود عل والباحث في طرق تدريس

 
 113، ص2004 2تعليم القراءة والكتابة في المرحلة االبتدائية )رؤية تربوية( سمير عبد الوهاب وآخرون، ط 2
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التعبير الكتابي للسنة األولى من التعليم دول يوضح الكفاءة الختامية لميدان ج

 1االبتدائي

                                                             
 44مناهج مرحلة التعليم االبتدائي اللجنة الوطنية للمناهج )المجموعات المتخصصة للمواد(،ص  1
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 مصاغة:السابقين يمكن تسجيل المالحظات اآلتية: أن الكفاءات الالقا من الجدولين انط

* تراعى اكتساب المتعلم القدرة على إدماج موارده: )أساليب وتقنيات، رصيد 

طه لغوي،حسن االستماع، عالمات الترقيم، التنظيم والترتيب..( لكتابة موضوع محدد نم

 ومرتبط بوضعيات تواصلية لها دالة بالنسبة للمتعلم. 

لتي * مراعاة تنمية قدرة المتعلم على التعبير الوظيفي: )التركيز على الوضعيات ا

 يمكن أن يصادفها المتعلم في حياته(.

يز على * تراعي تنمية قدرة المتعلم على التعبير الوظيفي والتعبير اإلبداعي: )الترك

 اإلفصاح عن الوضعيات التواصلية التي يمكن أن يصادفها المتعلم في حياته وتتيح له

 مشاعره وأفكاره(.

ير ق، التعبتراعي تجسيد الترابط والتكامل بين فروع اللغة العربية؛ القراءة، فهم المنطو

الشفوي: )كلمات وجمل من النصوص المدروسة ــ منطوقة أو مقروءة ــ، يكتب كلمات 

 مسموعة، يتحكم في مستويات اللغة الكتابية..(.

 عبير الكتابي:سباب ضعف المتعلمين في التأ .5

لما نجد قربما مما نالحظه أن غالبية المتعلمين يعانون ضعفا في التعبير الكتابي، إذ  

 فقرة سليمة ومنسجمة، فما هي أسباب هذا الضعف؟  متعلما، قادرا على كتابة

يجمع نجم عبد هللا الموسوي ورجاء سعدون زبون، أهم أسباب ضعف تحصيل تالميذ 

يما فاهاــ  ة االستطالعية التي أجريمادة التعبير ــ من خالل الدراس المرحلة االبتدائية في

 يلي: 

 افتقار أغلب المدارس الى المكتبات التي تحتوي كتب تناسب التالميذ. -

لفرصة امواضيع التعبير ال تناسب مستويات التالميذ العقلية والعمرية، وعدم إتاحة  -

 لهم للتعبير عن أفكارهم وآراءهم.

 التالميذ اللغوية والفكرية.ضعف حصيلة  -
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 ابتعاد التالميذ عن المطالعة الخارجية باعتبارها أداة تنمية العقل. -

 عدم تحفيز التالميذ وإثارة اهتمامهم بدرس التعبير. -

  1إهمال درس المحادثة في الصفوف الثالثة األولى من التعليم االبتدائي. -

ياب وبهذا فإن: )ضعف التالميذ في القراءة وبالتالي ضعف الثروة اللغوية لديهم، غ

طلباتهم دور المكتبات المدرسية، وخاصة ابتعاد المواضيع المقترحة عن حياة المتعلمين ومت

لكتابي، اكحافز على الكتابة(، تشكل عائقا وحاجزا أمام اكتساب المتعلمين لمهارة االنتاج 

نحاول س)الجيل الثاني من االصالحات( من المفهوم الحديث للتعبير؟ ذلك ما فأين مناهجنا 

 الوقوف عليه فيما يلي: 

ول من تعليمية الكتابة )التعبير الكتابي( في مناهج اللغة العربية للطور األ .6

 التعليم االبتدائي قراءة في: ) المحتوى، الطرق، األساليب والتقويم(:

رئ عرفه القاالكتابة يتمثل في أن فردا لديه ما يريد قوله مما ال يإن الموقف الطبيعي في 

 كامال أو ال يتوقعه عادة بالطريقة التي كتبت به.

والمشكلة التي تواجه تعليم الكتابة في الفصول التقليدية لتعليم اللغة هي اصطناع مواقف 

تابة بغرض الكتابة للكتابة، ال يشعر الدارس فيها بهدف حقيقي للكتابة ومن تم يضطر للك

ذاتها ارضاء للمدرس ومجاراة للموقف التعليمي، أما تعليم الكتابة اتصاليا )المدخل 

االتصالي(، فيحرص المدرس على توفير الظروف التي تجعل موقف تعليم الكتابة في الفصل 

 .2قريبة من الموقف الطبيعي لالتصال بالكلمة المكتوبة

الرسمية ــ من بينها منهج اللغة العربية للتعليم وذلك ما تنص عليه فعال السندات 

االبتدائي ــ، من خالل وضع المنهج حيز التطبيق بالنسبة لميدان التعبير الكتابي، اذ توصي 

على ضرورة: "تمكين المتعلمين من فرص كافية لإلنتاج الكتابي، انطالقا من مقاومات 

 .3بيا"وسندات متنوعة تخلق لديهم الحاجة الى التواصل كتا

                                                             
أسباب ضعف تحصيل تالميذ المرحلة االبتدائية في مادة التعبيثر من وجهة نظر معلمي الماادة و معلماتها، مجلة ميسان   1

   64، 63، ص2010؟، كانون األول، 17، العدد 09للدراسات األكاديمية، مج 

)pdf.com http://www.nova( 
 .190)مستوياتها، تدريسها، صعوباتها(، رشدي أحمد طعيمة، ص المهارات اللغوية  - 2
 .58مناهج مرحلة التعليم االبتدائي، اللجنة الوطنية للمناهج )المجموعة المتخصصة للمواد(، ص  - 3

http://www.nova/
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مرحلة التعليم  منهجاإلطار العام لسير دروس التعبير الكتابي حسب  .7

 االبتدائي )الطور األول(:

 يتم توزيع حصص التعبير الكتابي في الطور األول من التعليم االبتدائي كاآلتي:  

 السنة الثانية السنة األولى الميدان
المدة الزمنية 

 لكل حصة

الحجم الساعي 

 األسبوعي

التعبير 
 الكتابي

 ح/ 05
 ح 15

 ح/ 05
 ح 15

 11.15سا /  04.30 د45
 سا

 1التوزيع الزمني لميدان التعبير الكتابي في الطور األول من التعليم االبتدائي

حصصه  وبهذا فان التعبير الكتابي بالنسبة للطور األول من التعليم االبتدائي، توزع

 أسبوعية في اللغة العربية.على خمس حصص من مجموع خمس عشرة حصة 

 

 

 مناهجقراءة في ) :الكتابي وطريقة السير في تعليمه محتوى منهج التعبير .8

 الطور األول من التعليم االبتدائي(:

يختلف التعبير الكتابي باختالف المراحل التعليمية، وباختالف المهارات واألهداف 

المراد تحقيقها: "فإذا كان الهدف من المرحلة االبتدائية هو تعويد التلميذ على اختيار الكلمات 

المناسبة والعبارات البسيطة، وتدريبه على كتابة الرسائل القصيرة، وقراءة القصص 

ها، فإنه في المرحلة المتوسطة ينتقل إلى وصف مظاهر الطبيعة ووصف القصيرة وتلخيص

الرحالت، ليصل في مرحلة الثانوية الى كتابة القصص والموضوعات التي تتعلق بالمشاكل 

االجتماعية والعادات وتعامل الموظفين مع الجماهير وغيرها من الموضوعات التي يتوق 

 2ه يفرغ من خاللها طاقته وما يثقل تفكيره..."التلميذ الى التعبير عنها بلغته وأسلوب

وألن موضوعنا هنا يشمل المرحلة االبتدائية، )الطور األول منها( فإن تعليم الكتابة في 

الصفوف األولى من هذه المرحلة يتطلب إعدادا قبليا، يتضمن هذا األخير أنشطة يكتسب فيها 

                                                             
للغة الوثيقة المرافقة لمنهج اللغة العربية مرحلة التعليم االبتدائي، اللجنة الوطنية للمناهج والمجموعة المتخصصة  - 1

 . 16العربية، ص 
 .187/188م، ص 1999طرق تدريس اللغة العربية، زكريا إبراهيم، دار المعارف الجامعية، القاهرة،  - 2
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بعالمات الترقيم وغيرها ...( كخطوة أولى المتعلم مقومات أساسية )رسم الحروف، التقيد 

قبل الدخول في المراحل األكثر صعوبة وتقدما،إاذ ال بد للتلميذ أن يعرف الحروف نطقا مع 

جميع الحركات وشكال ومواضعا، ذلك أن تعليم الكتابة يرتبط ارتباطا وثيقا بالقراءة )فقد 

في التعليم والتثقيف بعد اكتساب خلصنا في المبحث السابق أن القراءة هي وسيلة المتعلم 

مهارتها(، إذ يورد الدكتور سمير عبد الوهاب وآخرون بأن: "مما ييسر الكتابة أال يكتب 

التلميذ إال ما يجيد فهمه ويقدر على قراءته، فإن الكتابة مهارة أخيرة في سلسلة المهارات 

فالتلميذ يتعرف رموز سليم وقراءة ناجحة )...(،  األربعة، ال بد أن يسبقها فهم ونطق

الحروف والكلمات ببصره، وصوته، وجاء دور أن يدرب على كتابة هذه الحروف وهذه 

الكلمات بيده، بعد أن تستوفي هذه الحروف وهذه الكلمات حظها في التدريب على قراءتها 

"...1 

 طورية للونظرا لألساسيات المشتركة بين القراءة والكتابة فإن الوثائق التربوية الرسم

األول من المرحلة االبتدائية، تحرص على ضرورة تدريس المهارتين معا في حصص 

مشتركة، والمتعلم مطالب فيها بالتعرف والتحكم في مختلف أشكال الحروف والضوابط 

ة ت الكفاءللكتابة العربية، إذ أن هذه األخيرة تشكل ــ كما رأينا سابقاــ مركبا من مركبا

 ت كتابيةير الكتابي،  التي تمكن المتعلم تدريجيا من إنتاج منصوصاالختامية لميدان التعب

 حسب وضعية التواصل.

   إذ توزع الحصص األربعة األولى لكل أسبوع في ميدان التعبير الكتابي كما يلي:

 منهجية التناول الزمن الحصة الميدان

فهم 

المكتوب 
والتعبير 

 الكتابي

"06 "

قراءة 
 وكتابة

 األول تجريد الحرف - د 90

استخراج الجملة األولى وتقطيعها واكتشاف الحرف  -

 وقراءته في وضعياته المختلفة

التدريب على كتابة الحرف على )األلواح، العجينة، كراس  -

 المحاوالت ...( منفردا مركبا وفي وضعيات مختلفة.
 كتابة الحرف على كراس القسم. -

 ئية.القراءة في الكتاب، مع مراعاة مختلف المهارات القرا -

 تثبيت الحرف األول. - د 45" 07"

                                                             
 .119تعليم القراءة والكتابة في المرحلة االبتدائية )رؤية تربوية(، ص  - 1
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الحصص األربعة األولى من معدل خمس حصص  يوضح كيفية تناولنموذج مخطط 

 .1لميدان التعبير الكتابي في الطور األول من المرحلة االبتدائية

 

تثبيت الحرف في كلمات انطالقا من "صور، تعابير، ألفاظ  - تطبيقات

 ...إلخ".
 تكملة الكلمة "كتابة" بالصوت الناقص. -

 كتابة الحرف )مع بقية األصوات(. -

"08 "

قراءة 

 وكتابة

 تجريد الحرف الثاني. - د 90

 األول(.)يتناول فيها ما يتناول في تجريد الحرف  -

"09 "

 تطبيقات

 تثبيت الحرف الثاني. - د 45

 )يتناول فيها ما يتناول في تثبيت الحرف األول(. -

 

 

حرف  انطالقا من النموذج السابق فإن الحصتين السادسة والثامنة، يتم فيهما اكتشاف

في كل حصة منهما، انطالقا من عرض مشهد أو سؤال مطروح يحيل الى استخراج الجملة 

فاعل وضعياته المختلفة، ثم يتمرن المتعلم بعد الت وتقطيعها واكتشاف الحرف وقراءته في

لك ما مقروء على كتابة الحرف منفردا ومركبا محترما الفسح، وذالذهني واالنفعالي مع ال

 لمدرج فييعزز إطار التكامل بين مهارتي القراءة والكتابة، ويقدم هذا النشاط التعليمي وا

ميز" الكتاب المدرسي للمتعلم مسمى "أكتشف" بالنسبة لكتاب السنة األولى*، و"أكتشف وأ

 بالنسبة لكتاب السنة الثانية**.  

والي ذا ويتم تثبيت كال الحرفين المكتشفين في الحصتين السابعة والتاسعة على الته

ربط بالنسبة للسنة األولى، انطالقا من: )كلمات, صور، تعابير مشتملة على الحرفين( ل

خرى، صلتها بضوابطهما، إضافة الى كتابة الحرفين على كراس القسم مع باقي األصوات األ

ان كنشاط تعليمي في دفتر األنشطة، تحت مسمى "أثبت"، أما وهما )الحصتان(، مدرجت

ي قط أما فبالنسبة للسنة الثانية فيتم فيه تناول النشاط نفسه مع المقاطع الخمسة األولى ف

في  الواردة المقاطع الثالثة األخيرة فيتم فيها استبدال هذا النشاط بدراسة الظواهر اللغوية

 المخطط السنوي وكتابتها.

هاته المنجزات )التدريبات( في الحصص األربعة األولى األسبوعية لميدان التعبير كل 

الكتابي، تعد تمهيدا أو إعدادا قبليا لهاته المهارة، إذ من شأنها تنمية استعداد المتعلم وتتيح له 
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أن يستثمر مكتسباته في أنشطة اإلنتاج الكتابي، وبين هاته األخيرة وتلك اإلعدادات 

ت(، توجد مجموعة من الطرائق في تعليم مهارة التعبير الكتابي تتناسب والطور )التدريبا

 األول من المرحلة االبتدائية أهمها ما يأتي:

 

 

 أوال: التعبير بتمارين متنوعة )تدريس الموضوعات المختلفة(:

قد يأخذ التعبير أشكاال متنوعة كتمارين إكمال الفراغ، واإلجابة عن األسئلة أو إعادة  

 .1ترتيب جمل مبعثرة أو كتابة إعالن أو رسالة أو برقية أو استدعاء معين

مسة وذلك ما يتم العمل به في الطور األول من المرحلة االبتدائية، في الحصة الخا

يمية اطع التعواألخيرة من ميدان التعبير الكتابي، انطالقا من النماذج المقترحة في بناء المق

 المتعلم التعليمية* إذ يحوي كل نموذج "ورقة عمل" يتواصل فيها والواردة في دليل المقاطع

 كتابيا وفق وضعيات متنوعة ضمن نشاط "أنتج" من مثل:

 "اإلجابة عن سؤال. -

 كتابة جمل انطالقا من مدلول صورة. -

 مأل فراغات بكلمات مناسبة. -

 ترتيب عناصر جملة. -

 بناء نص مشوش. -

 .2بناء حوار بسيط بين شخصين" -

 ة:ثانيا القص

                                                             
ظر معلمي المادة ومعلماتها، نجم عبد هللا أسباب ضعف تحصيل تالميذ المرحلة االبتدائية في مادة التعبير من وجهة ن - 1

م، ص 2010، كانون األول، 17، العدد 09الموسوي ورجاء سعدون زبون، مجلة ميسان للدراسات األكاديمية، مج 

54/55 .(http :www.novapdf.com) 
خرون، ف هللا وآي، محمد ضي* النماذج المقترحة الموجودة على: )دليل المقاطع التعليمية للطور األول من التعليم االبتدائ

 م(.2016اللجنة الوطنية للمناهج، 
 .16م، ص 2016دليل كتاب السنة األولى من التعليم االبتدائي، اللجنة الوطنية للمناهج،  - 2

 .31، ص 2016يتظر أيضا: دليل كتاب السنة الثانية من التعليم االبتدائي، اللجنة الوطنية للمناهج، 
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وهي مجموعة من األحداث، يرويها الكاتب، وتتناول حادثة واحدة أو حوادث عدة 

 تتعلق بشخصيات إنسانية، تتباين أساليب عيشها وتصرفها في الحياة، ويكون نصيبها في

القصة متفاويا من حيث التأثير والتأثر، والتالميذ يميلون بفطرتهم الى القصة وال يملون 

 .1في أي وقت سماعها

لنماذج اوذلك ما تجسده أوراق العمل في ميدان التعبير الكتابي )أنتج(، والواردة ضمن 

حوي تابع، إذ المقترحة في بناء المقاطع التعليمية بالنسبة للسنة األولى، بدءا من المقطع الر

 لمناسبة(هاته األوراق أنشطة تكملة قصة قصيرة ناقصة )بإكمال الفراغ بالكلمة أو الجملة ا

ن ادا إلى الصورة المرفقة بالقصة، واعتمادا على ما سبق يمكن تسجيل المالحظتياستن

 اآلتيتين: 

ها يتبين من مواضيع التعبير الكتابي في الطور األول من المرحلة االبتدائية أن -

ئجه مواضيع وظيفية، وإبداعية، ترتبط بما يجري في حياة المتعلم وما يتعلق بقضاء حوا

ل: مة، من مثيتيح له التعبير عن خبراته الحياتية ومشاعره كتابة بلغة سليوتنظيم شؤونه، مما 

مال ع)تحرير بطاقة تهنئة، إعداد بطاقات االسم، إعالن، إكمال نص الحواري ...(، وذلك 

ه ي أوردنابمبدأ تطبيق االستعالمات الوظيفية للغة وتماشيا مع المفهوم الجديد للتعبير الذ

 سابقا.

 التدريب على التعبير الكتابي تراعي مبدأ التدرج، في أسباب يتبين أن مواضيع -

الكفاءات، وهذا من خالل اقتصارها على )تجريد األحرف، تكوين كلمات منها، ترتيب 

 كلمات جملة، ترتيب نص مشوش، بناء حوار بسيط، التعبير عن صور...(.

 تقويم التعبير الكتابي: .9

يح ثقيلة مجهدة بالنسبة للمدرسة، ولذا يتجه إن ما تجدر اإلشارة إليه أن عملية التصح

البعض المربين اليوم إلى عملية التبادل في تصحيح الكراسات، فيصحح المدرس بعضا 

ويترك بعضا، ولهذه الطريقة عيوبها التي تظهر في إهمال من لم يصحح له من التالميذ، 

ما جاءت فيه مناقشة  وعدم استفادة من صحح له ولذلك يمكن القول أن خير وسيلة للتصحيح

                                                             
تالميذ المرحلة االبتدائية في مادة التعبير من وجهة نظر معلمي المادة ومعلماتها، نجم عبد هللا أسباب ضعف تحصيل  1

 54الموسوي ورجاء سعدون ص 
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األخطاء فرديا إذا كانت فردية، وجماعة إذا أخطأ فيه معظم التالميذ أو عدد منهم، ولكي 

تحقق الغاية من راحة المدرس في عملية التصحيح واستفادة التالميذ منها ما أمكن، يقترح ما 

 يأتي:

 

 

 :الطريقة األولى 

أساسا على ما يتصل بالفكرة وهي أن يصحح المدرس جميع الكراسات ولكن يركز 

رديا أو فوموضوعها، ثم يتخير مشكلة لغوية يراها جديرة باالهتمام، ويعالجها مع التالميذ 

   جماعيا.

  :الطريقة الثانية 

ثالثة، ويتوقف ذلك على عدد تالميذ الفصل، والمهم  أن يقسم المدرس الفصل قسمين او

أن يكون العدد الذي يطلب من المدرس تصحيحه، ال يزيد عن عشرين كراسة في المرة 

الواحدة، ويوزع الكتابة بين هذه األقسام بحيث تكتب المجموعة األولى أوال، ثم المجموعة 

رس األخطاء الشائعة من فصل إلى الثانية في المرة التالية، وهكذا، ويمكن أن يجمع المد

فصل ومن سنة الى أخرى ويجعل هذه األخطاء أساسا يرتكز عليه في األعوام القادمة 

 .1لمعالجة المشكالت

إال أنه وحسب رأي الباحثة يفضل الجمع بين الطريقتين السابقتين في تقويم المنتوج 

مين إلى مجموعات، بحيث ال تتجاوز الكتابي للمتعلم، إذ يعمد المعلم في ذلك إلى تقسيم المتعل

كل مجموعة عشرين متعلما ويوزع الكتابة بين هاته المجموعات على الترتيب، مركزا في 

التصحيح على جمع األخطاء الشائعة بينهم ثم محاولة تصويرها فرديا أو جماعيا بحسب 

ول ظروف وخصوصية صفه الدراسي، إذ تنحصر العملية التقويمية بين معيارين، "األ

ويقصد به مدى ترابط الجمل لتكون بنية لغوية صحيحة  (cohesion)ويسمى التماسك 

                                                             
تعليم فنون الغة العربية لتالميذ المرحلة االبتدائية، )اطار للممارسات التدريسية والمهنية(، جمال محمد العيسوي، ص  - 1

226/227. 
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ويقصد  (coherence)شكل وحدات لغوية أو نحوية، والثاني ويسمى الترابط المنطقي jول

 .1به طريقة تنظيم هذه الجمل لتشكل وحدات ذات معنى"

 تطيع إثرئته تنشئة سليمة، يسوبهذا فالتعبير الكتابي أساس مهم في تكوين المتعلم وتنش

ية لما ذلك أن يقول ويكتب بلغة سليمة، وفق تقنية معينة، عالوة على أنه المحصلة النهائ

كساب إيكتسبه المتعلم من فروع اللغة العربية، لذا ينبغي على معلم اللغة أن يحرص على 

بير كافية للتع هاته المهارة لمتعلميه وأن يوليها اهتماما خاصا، وذلك بإعطائهم فرصا

ع تابيا، مالكتابي، انطالقا من وضعيات تواصلية، تمكنهم وتخلق لديهم الحاجة الى التواصل ك

يرة استغالل ما يربطها من صالت مع الفروع اللغوية األخرى، بتناول نشاطات هاته األخ

من  هاوفق منظور تكاملي، يعتمد فيه على استثمار الموارد اللغوية المختلفة بهدف إدماج

 طرف المتعلم في إنتاجه.

 :ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــخالص

ة اسية للغإن أهم ما يمكن استخالصه في نهاية هذا الفصل هو أن اكتساب المهارات األس      

يكون  ربية وال)الكالم، االستماع، الكتابة، القراءة(، يعد مطلبا أساسيا في تعليمية اللغة الع

لتعليم ذلك إال بكثرة التدريب والممارسة اللسانية ،في ظل النموذج اللساني التعليمي )ا

لة و المتكام الوظيفي للغة أوتعليم اللغة اتصاليا( و الذي يرتبط أساسا باكتساب تلك المهارات

الل خالمتفاعلة فيما بينها وممارستها  في مختلف مواقف الحياة ممارسة صحيحة وذلك من 

 مايلي: 

ك هنا يكن لمن مهارة االستماع لم يكن لها وجود ضمن المناهج التربوية السابقة، و أ        

ندات و السستماع، فكانت هذه األخيرة مهملة، إال  أنه و بالنظر في ما يسمى بتعليمية اال

 ، نجد أن مناهج الجيل الثاني من اإلصالحات جاءت محملة بشيء منالوثائق التربوية

ة يمية اللغإضافة جديدة ضمن مناهج الجيل الثاني لتعل تعد هيواالهتمام بتعليمية االستماع، 

هي )فهم وادة ــــية، فيدرس االستماع ضمن الميادين األربعة المهيكلة للمــــــــــــــــــالعرب

 المنطوق أو "المسموع"، التعبير الشفوي، فهم المكتوب، التعبير الكتابي( .

تعليمها، استعمال الوسائل  أن وعي المعلم بأهمية مهارة االستماع، بحسن التخطيط في      

)المذياع، الحاسوب...(،  فيافي ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك و التنويع               ةالمعين

                                                             
 .190المهارات اللغوية، )مستوياتها، تدريسها، صعوبتها(، رشدي أحمد طعيمه، ص  - 1
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الحد من كل ما يقلل من فاعلية االستماع، إثارة دوافع المتعلمين وجذب انتباههم، و كذا تدعيم 

ات، الخاصة بأداء هذه الخبرأداءاتهم الجيدة للخبرات المكتسبة و تعديل أو معالجة األخطاء 

 كلها ممارسات تكفل تحقيق درجة عالية من االستماع الوظيفي لدى المتعلم.

نظرا لألهمية التي يكتسبها التعبير الشفوي فإنه يتوجب على المعلم أن يهتم بإدراج        

البعد بذلك عن  وضعيات تواصلية حية تخلق لدى المتعلمين الرغبة في التواصل، و

اللغوية والتعابير بين التعابير      على ضرورة المزاوجة  و تحفيزهمالمواضيع المنمطة 

، حتى ال تكون تعبيراتهم اللغوية بمجرد قوالب تعبيراتهم اللغويةالجسدية، حتى ال تكون 

تمرا، و ذلك بربطه بجميع مس اجاهزة، كما ينبغي أن يجعل المعلم من هذا النشاط، نشاط

كل ذلك من شأنه تيسير سبل  ،ص القراءة(ة األحداث ومسرحتها في حصاألنشطة، كـأجرأ

إال  أن هذه اإلشارات ورغم أهميتها البالغة لم تعرها      تحقيق األهداف التعليمية المرغوبة، 

 السندات و الوثائق التربوية المتعلقة بالجيل الثاني من اإلصالحات اهتماما.

يه نتمقة بستفادة الكاملة بكل ماله عالعلم أن يتيح لمتعلميه وسائل االيتوجب على الم      

لك المهارة القرائية، كتدريب المتعلمين خاصة المتعثرين منهم على تجريد الحروف، كذ

ين في إطار التكامل ب -العمل على جعل حصة القراءة حلقة وصل بين النشاطات اللغوية 

مية )المقاربة ألنشطة التعليكل ا      و جعل النص شفويا كان أو كتابيا نقطة انطالق  - المواد

 للغويةالظواهر اسبيل  الحصرـــــــ : )تدريس  ة( و ذلك من خالل ــــــــ ليس علىالنصي

 توفير الفرص الستثمارها استثمارا وظيفيا، نطالقا من نصوص القراءة و العمل علىا

 .( .القراءة بالتدريب على اإلنتاج. استغالل

د المحصلة النهائية يكتسبه المتعلم من فروع اللغة العربية، فإنه بما أن التعبير الكتابي يع   

كتابي انطالقا ينبغي على معلم اللغة أن يحرص على إعطاء متعلميه فرصا كافية للتعبير ال

لى التواصل كتابيا، مع ضرورة و استغالل ما تخلق لديهم الحاجة إ من وضعيات تواصلية

تناول نشاطات هذه األخيرة  وفق منظور ألخرى، بصالت مع الفروع اللغوية ايربطها من 

تكاملي، يعتمد فيه على استثمار الموارد اللغوية المختلفة بهدف إدماجها من طرف المتعلم في 

 إنتاجه.
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البيداغوجية الناجعة في الدرس اللساني الحديث وأثر استخدام الطرائق الفصل الرابع: 

   :تيكيالتفاعل اإليجابي بين أقطاب المثلث الديداك

 تمهيد:

لمجموع الخبرات والعمل على اكسابها  –المعلم  هاإن التعليم عملية منظمة ومخططة يؤدي

، كما يعتمد التعليم الفعال على للمتعلم بهدف مساعدته على تحقيق األهداف التربوية المتوخاة

المحتوي(، فالتعليمية ركزت  -المتعلم -التفاعل اإليجابي بين جميع أقطاب العملية التعلية: )المعلم

على أهمية التفاعل بين مكونات الفعل التعليمي، إذا أنه كلما زاد التفاعـــل بين العناصر السابقة في 

زيادة كفاءة التعليمــــية برمتها والتي ال تكتمـــل إال باكتمال ما الموقف التعليمي زاد التعلم وبالتالي 

يسمى بالمثلث الديداكتيكي، هذا األخير الذي يعد مجاال خصبا للنشاط الديداكتيكي من خالل 

اإلحاطة بهذه العناصر واستيعابها وكذا استخالص العالقات والتفاعالت القائمة بينها، بدال من 

اكتيكي واقتصاره على طرف ومكون من مكوناته، وبالتالي فإن المثلث كان اختزال الفعل الديد

بؤرة اهتمام المحدثين الدين انتبهوا على أهمية الموضوع. وهذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه في 

هذا المبحث من خالل األسئلة اآلتية: ما المقصود بالمثلث الديداكتيكي؟ وما أدوار مكونات الفعل 

ـــا طبيعة العالقات والتفاعالت بين هذه األطراف وما أثرها في إنجاح العملية التعليمية التعليمي؟ م

وما أثر استخدام الطريقة البيداغوجية التعلمية؟ سواء كانت هذه العناصر)فردية، ثنائية، أوكلية(؟، 

 تعليمية التعلمية؟الناجعة في دعم التفاعل اإليجابي بين أقطاب المثلث الديداكتيكي و إنجاح العملية ال

 

 

 

  .لعالقات التفاعلية بين أقطابها مكونات المثلث الديداكتيكي و .1

"يتفق رجال التربية و التعليم في مختلف األنظمة التربوية على أن عملية التعليم هي 

دان و أن الفعل التربوي شديد التعقيد، لكونه يتطلب دراسة دقيقة ـــــأوال ممارسة في المي
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بمجموعة من العناصر التي تدخل في تشكيل روابط بين مكونات المثلث وكافية 

، أي أن نجاح العملية التعليمية يتوقف على الدراية بأدوار العناصر األساسية 1الديداكتيكي"

 للمثلث الديداكتيكي ومدى فعاليتها وتوافق العالقات فيما بينها.

ن: " التربية التقليدية كانت تركز ونجد أن بيداغوجيا الكفايات تدعم هذا التصور إذ أ

 على المدرس و المعرفة إذ تجعل من المدرس مالكا لها، فتغيب المتعلم على مستوى التواصل 

التفاعلي، ثم تجعله كائنا سلبيا وذاتا متلقية فقط تحشى بالمعلومات والمعارف، في حين  أن 

إليجابي بين أقطاب ثالثة بيداغوجيا الكفايات الجديدة تتميز بالتركيز على التفاعل ا

، فالسلطة المعرفية في التعليم التقليدي هي للمعلم، أما دور 2المتعلم، و المعرفة"‘ المعلـــــــم

المتعلم فينحصر في زاوية الحفظ و التكرار و االسترجاع، بمعنى أن معارفه نظرية بعيدة 

ة التي يحتاج إليها خارج عن الممارسة التي تكسبه المهارات والخبرات اللغوية و المعرفي

 أسوار المدرسة ليواجه بها ما يعترضه في حياته اليومية )التواصل الوظيفي(.

"ومن أقطاب التربية األوائل الذين ثاروا على هذا التصور الباحث و المربي الفرنسي    

 ("، في كتابه" إميل"، كما أثبت العديد من األبحاث العلمية1778 -1712"جان جاك روسو )

ومواقف  مزود )...( باستعدادات أوليةأن ذهن المتعلم ليس خاويا كما كان يعتقد، بل هو 

ومكتسباته القبلية  حكمة تكمن في استغالل تصوراتهتسمح له بفهم العالم الذي يحيط به من ال

في التعليم أي بمساعدته على كيفية  التصرف إلكتشافها وتوظيفها        في وضعيات معينة 

 .3تالكها بصورة أفضل"قصد ام

أي أن التعليم ضمن هذه المقاربة التعليمية الحديثة يصبح التركيز فيه على المتعلم وكيفية 

 والباحـــــث، و المفكر،  إكسابه الخبرات المرغوب فيها وكذا ممارستها بإعطائه دور: )

المكون لنفسه بنفسه(، وبمساعدته على ممــــــــارسة مكتـــسباته و استثمارها ضمن مواقف 

                                                             
، 39)مقاربة لسانية بيداغوجية(، عابد بوهادي، مجلة العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية، المجلد  الديداكتيكيتحليل الفعل 1

 .368م، ص2012، جامعه ابن خلدون، تيارت، الجزائر 02العدد
ن(، -، )د1ة التعليمية، التعلمية )كتاب مفيد للطلبة و األساتذة و المتدربين و المكونين، جميل  حمداوي، طمكونات العملي 2

 45، ص2015

 
 
المعلم و المتعلم بين متطلبات المقاربة بالكفاءات و تحديات الراهن، كمال بن جعفر، أعمال ملتقى الممارسات اللغوية  3

 .410م( ، جامعة مولود معمري، الجزائر، ص2010ر سبتمب 9-8-7التعليمية و التعلمية )
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تواصلية حية، و بذلك يصبح دور المعلم من جهة أخرى في هذا التصور البيداغوجي الجديد 

مات وانتهاج السبل التي تكفل للمتعلم امتالكها، أي يالمهندس و المشرف على بناء مجموع التعل

 خطط ، المرشد و الموجه(.)الم

" و للوصول إلى هذا الهدف التربوي البد للمعلم أي يمد جسور التواصل و التفاعل     مع 

المتعلمين وأن يعي دوره الجديد في ظل التصور الحديث )فسح المجال للمتعلمين للتعبيرعن 

م، وكذا اقتيادهم آرائهم و أفكارهم ،فهم شخصيتهم و خصائصهم النفسية ،و اهتماماتهم وميوله

 1إلى اكتشاف الحقائق بأنفسهم"

ـث وعليه فإن التعلم النشط )الفعال(؛ يقوم على التفاعل اإليجابي بين أقطاب المثل

 الديداكتيكــي، هذه األخيرة الموضحة في الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 )بتصرف( 412المرجع نفسه، ص1
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 1مخطط: المثلـــــث الديداكتيكتي

لم م، المتعوعليه يتضح من هذا المخطط أن التعليم الفعال يعطي أوزانا متساويا لكل من )المعل

 ،ب األساس و المحتوى(، وهذا ما يخالف البيداغوجيا الكالسيكية التي يكون فيها المعلم هو القط

 فما 

الهدف  ققالتعليمية وما الشروط الواجب توافرها لكي يتح –أدوار أقطاب العملية التعليمية 

 ونات:المتوخى؟، ذلك ما نحن بصدد معرفته من خالل تناولنا فيما يلي لكل مكون من هذه المك

يعد الركن األساسي في العملية التعليمية بل هو سبب وجودها، لذا  متعلم:ال -أ

ينبغي معرفة قدرات المتعلم ووسطه، ومشروعه الشخصي، و في هذا الصدد 

النمو وعلم النفس االجتماعي وغيرها من العلوم يمكن اإلستفادة  من سيكولوجية 

 .2التي تعينناا على معرفة مختلف الجوانب لدى المتعلم

ال جعله فاعوبهذا فإن المقاربة الجديدة تعمل على إشراكه في العملية التعليمية التعلمية و

 رئيسا في سيرورة التكلمات من خالل تحديد دوره فيما يلي:

  ه     أو التعليمي النشط بإيجابية سواء في مراحل تخطيطه أو تنفيـــذ"يشارك في الموقف

 تقييمه.

  يشارك في الموقف التعليمي بحرية و إيجابية ووعي و يتسم باليقظة و اإلحساس

 بالمسؤولية.

 و جمع المعلومات و تحليلها و إعادة  يسعى إلى البحث و االستكشاف و االستقضاء

 .3قراءتها و المالحظة والمقارنة و التحليل والنقد"

يقوم المعلم في التعليم النشط بأدوار تختلف عن أدواره التقليدية فهو  :المعلم -ب

مخطط و مرشد وميسر وموجه لعمليات التعليم، و ليس ملقنا للمعلومــــــــات، و 

، وتجدر اإلشارة إلى أن االهتمام بالمتعلم وجعله 4ةليس المصدر الوحيد للمعرف

التعلمية ال يعني أبدا أن بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات  -محور العملية التعليمية 

                                                             
 التكوين المستمر الخاص بمدرسات ومدرسي مادة اللغة العربية بالتعليم الثانوي، 1
 google.usercontent.com_la didactique.pdf)20ص

 . 370دي، صتحليل الفعل الديداكتيكي ) مقاربة لسانية بيداغوجية(، عابد بوها 2
تنويع التدريس في الفصل )دليل المعلم لتحسين طرق التعليم و التعلم في مدارس الوطن العربي(، كوثر حسين كوجك و 3

 .155ص 2008آخرون، )د.ط(، مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية، بيروت، 
 156المرجع نفسه، ص4
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أهملت المعلم بل بالعكس ألن هذه البيداغوجيا تشترط أن يكون المعلم طرفا فاعال 

: *ك تارديف"سماه "جا دقيقة لتنفيذها، حسب ما تراتيجيةاسفيها وصاحب 

"المدرس االستراتيجي"، إذ وصفه هذا األخير بـ: ) المفكر، صاحب القرار، 

، ويمكن أن نلحظ الدور الجديد للمعلم من الملقن للمعرفة إلى 1المحفز، الوسيط...(

المعلم للمتعلم كيف يتعلم والميسر لسبل جملة المعارف و كيفية تفعيلها وتوظيفها، 

ربما ذلك ما يحدد المجال اإلجرائي للتعليم، إال  أنه وبهذا المعنى يصبح أكثر 

وبخاصة معلم اللغة  -ات المعلم تركيبـــــــــا و تعقيدا، وضمن ذلك فإن من أولوي

"أن تكون له القدرة على التخطيط وقابلية التجديد لمســـتواه المعرفي : –

باستمـــــــــــــــــــرار، واالستفادة من علوم اللغة المختلفة ونظريات التعلم 

، ذلك أن اللسانيات تقدم األدوات العلمية لنظرية تعليمية اللغات، فيقول 2وغيرها" 

إن بين أيدينا زادا ضخما من المعارف المتعلقة بطبيعة » كودير" في ذلك:"

الظاهرة اللغوية  وبوظائفها لدى الفرد و الجمـــــاعة، وبأنمــــــــاط اكتســـــاب 

 اإلنسان لها )....( 

ده اللسانيات من معارف علمية حول طبيعة الظاهرة  وعلى معلم اللغات أن يستنير بما  تم 

وعليه فاللسانيات العامة هي مجموع النظريات التي أنتجت حول تعليم اللغة مهتمة  3«اللغوية

بطرائق تعليم اللغات، ثم تطورت وأصبحت تهتم بكل ما له عالقة بالمجال المفاهيمــــي بادراك 

لة وفهم وتفسير قضايا تعليم اللغة وتعلمها فمعلم اللغة أمام المهمة الموكلة إليه والتي ليست بالسه

إذ تتطلب منه مصادر معرفية متنوعة وعلى رأسها النظريات اللسانية ينبغـــي عليه االستعانة 

واالستفادة منها، مما يمكنه من وضع األسس الموضوعية لتحديد كل ما يتعلق بالتدريس من: 

ي معلم )الطرائق المالئمة ،التقنيات، األساليب ،األهداف ،الحاجات.....(، ولهذا البد أن تتوافر ف

 اللغة الشروط الثالثة التالية: 

  حا.تعماال صحيالتي تسمح له باستعمال اللغة التي يراد تعليمها واستعمالها اس الكفاية اللغوية -

                                                             
يوليو  12م  )توفي في هيتنفيليدووالدرون  1430م أو  1420ساكس (: )ولد في  Jaques Tardif)جالك تارديف *

 .2018أفريل  jackcade  wikipédia  ،)18 م( وهوتوري إنجليزي، المهنة )كاتب( )ينظر1450
 النص األصلي : -

« Né probablement  dans le Sussex V1420-1430, mort à heathfield and waldron, 12 Juillet 
1450) est un révolutionnaire anglais..), activité  (Ecrivain) ». 

 .412المعلم و المتعلم بين متطليات المقاربة بالكفاءات و تحديات الراهن، كمال جعفر بن جعفر، ص 1
 . 370تحليل الفعل الديداكتيكي )مقاربة لسانية بيداغوجية(. عابد بوهادي، ص 2

  3370تحليل الفعل الديداكتيكي )مقاربة لسانية بيداغوجية( عابد بوهادي، ص  
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لبحث ، بحيث يكون معلم اللغة على دراية بالتطور الحاصل في مجال ااإللمام بمجال بحثه -      

و ال يتحقق ذلك إال باالعتماد على الشرطين السابقين  تعليم اللغة:مهارة  -اللساني.                  

من جهة، و بالممارسة  الفعلية للعملية التعليمية و اإلطالع على النتائج الالحقة في مجال البحث 

 اللساني و التربوي من جهة أخرى 1

لغة ي معلم الو عليه فإن معرفة النظريات اللسانيات مطلب وضرورة وضرورة ينبغي توافرها ف

ل لتكوين قبلضمان نجاح الفعل التربــــــــوي و بلوغ غاياته و تحقيق أهدافه، و بهذا فهو ملزم با

به د تم إكساالخدمة و في أثناها، إذ يقول األستاذ عبد الرحمان الحاج صالح: "ان يكون معلم اللغة ق

ل له ذلك قب و المفروض أن يكون قد تمالملكة اللغوية األساسية التي سيكلف بإيصالها إلى تالميذته، 

 دخوله إلى طور التخصص، و أن يكون له تصور سليم للغة حتى يحكم تعليمها،

ر سليم للغة  وال يمكن أن يحصل له ذلك قبل دخوله إلى طور التخصص، و أن يكون له تصو 

لسانيات العامــــــــة و حتى يحكم تعليمها،وال يمكن أن يحصل له ذلك إال إذا اطلع على أهم ما أثبتته ال

 .2اللسانيات العربية بالخصوص"

ويتضح من خالل ما سبق إجبارية ضمان تكوين لساني جيد للمعلم، و أن يكون هذا األخير 

مواكبا للعصر، مستفيدا من كل ما هو مستنجد في الساحة اللسانية و التربوية سواء كان ذلك عن 

وينية التي تعقدها وراره التربية الوطنية، و هذا ما يؤكده هشام طريق التكوين الذاتي، أو الندوات التك

صويلح بقوله: "يتوجب على معلم اللغات أن يستثير بما تمده به اللسانيات من معارف علمية حول 

طبيعة الظاهرة اللغوية، على أن غايته لن تكون االشتغال على اللسانيات كما يفعل اللساني، و إنما 

 .3تي يراها صالحة و نافعة للوضع البيداغوجي الذي يواجهه في تعليم لغة ما"يوظف النظريات ال

وقد سبق وان فصلنا القول فيما يتعلق بالمحتوى التعليمي في  :المحتوي -ج

 .*الفصل األول مـــن الدراسة من )المفهوم إلى معايير اإلختيار والتنظيم(

                                                             
 142، 141المرجع نفسه، ص1
 
، جامعة 4أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية، عبد الرحمان الحاج صالح، مجلة اللسانيات العدد2

  41م ، ص 1973الجزائر، 
 تعليمية في تدريس اللغة العربية، هشام صويلح، مرجع سابق )د.ص(توظيف النظريات اللسانية ال   3

 .100ينظر الفصل األول من الدراسة ص  * 



 مقاربة الطرائق البيداغوجية في ضوء الرس اللساني الحديث              الرابعالفصــــــــل 

 
177 

هذا وتجدر اإلشارة على أن المحتوى اللغوي ينبغي عند اختياره أن يراعي احتياجات 

المتعلم من اللغة ذلك أن: " المقصود من تعليم اللغة هو اكتساب المتعلم الملكة اللغوية والتبليغية  

 في أقصر مدة ممكنة )...(، ال أن نجعل منه عالما متخصصا في اللسانيات ،ألن الذي يحتاج إلى

العلم النظري هوالمعلم الذي يكون في أمس  الحاجة ألن يأخذ تصورا صحيحا عن اللغة التي 

، لذا يجب استغـــــــالل الحقائق العلمية التي أثبتتها اللسانيات وما وصلت إليه البحوث 1يدرسها"

  2الميدانية في تعليمية اللغات  التي نحصرها في النقاط التالية: 

ي الت  لفاظعن أغراضه بل تكفيه األ تعبيرإلى كل ما هو ثابت في اللغة لل ال يحتاج المتعلم-

ة يه الحياتدل على المفاهيم العادية وبعض المفاهيم العملية والفنية أو الحضارية مما تفتض

ها على العصرية، أما الثروة اللغوية الواسعة فهذه ستكون من مكتسباته الشخصية يحصل علي

 الثقافية وفي تلقيه شتى الدروس غير دروس اللغة.  مر األيام. من مسيرته

عن  رن المفردات والتراكيب ليعبليس من الضروري أن يعرف اإلنسان عددا كبيرا م -   

ة    ال أغراضه بلغة سليمة أو بأسلوب بليغ، فقد لوحظ أن الرجل غير المثقف الثقافة الواسع

اوز كلماته كلمة أما الواسع الثقافة فال تتج 2500يستعمل بالفعل في خطاباته اليومية أكثر من 

مل من اللغة   ( مفردة وهذأ يدل أن المستع5000( أو )4000بالفعل في خطاباتــــــــــه اليومية )

 في حاالت الخطاب لطبيعي شيء محدود مقارنة بالرصيد اللغوي ألي لغة.

يكي أدوار وشروط  وخالصة القول فيما سبق أن لكل عنصر من عناصر المثلث الديداكت

القصوى للعملية التعليمية، هذه األخيرة التي ينبغي أن يضطلع بها، مما يكفل تحقق المردودية 

،  إذ أن 3هي عبارة: "عن نسق من التفاعالت القائمة بين عناصر الفعل الديداكتيكي الثالثة"

هذه األطراف تشكل كال متكامال، فهي تتفاعل فيما بينها بانسجام )...(، فال يمكن الفصل بينها 

و ال االهتمام بأحدها دون األطراف األخرى، بل ينبغي أن  نأخذ بعين االعتبار كل أطراف 

زمن  العالقة الديداكتيكية وهي عالقة نوعية تتأسس بين المعلم و المتعلم  و المعرفة في

                                                             
 توظيف النظريات اللسانية التعليمية في تدريس اللغة العربية، هشام صويلح، مرجع سابق )د.ص( 1

 
) Google-الديداكتيكPDF (28التكوين المستمر الخاص بمدرسات و مدرسي مادة اللغة العربية بالتعليم الثانوي ،ص 3

usercontent.com- 
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، وقد أدى هذا المفهوم النسقي للديداكتيك إلى تحديد أقطاب ثالثة 1محدد، ومحيط تربوي معين

، **لهذه التفاعالت: )القطب البيداغوجي، القطب اإلبستيمولوجي، القطب السيكولوجي( 

وتتمحورهذه األقطاب حول أزواج ثالث من العالقات تتأسس بين مكونات المثلث الدياكتيكي 

ات و التفاعالت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، وهذا ما يحيلنا إلى تبين طبيعة هذه العالق2المذكور

 التعلمية، ذلك ما سنتطرق إليه فيما يلي: -و أثرها في إنجاح العملية التعليمية

 العالقات التفاعلية بين أقطاب المثلث الديداكتيكي : .2

وضعية جد معقدة تتعدد فيها التداخالت في كل قطب من يعد الثالوث الديداكتيكي هيكال عاما ل

، فال يمكن الفصل بينها مهما كانت  األقطاب الثالثة، لكونها تشتغل كليا، و بشكل مرتبط و منسجم

الوضعية التعليمية موضوع التحليل، إذ تتبادل التفاعالت بين قطبين و في اآلن ذاته بين األقطاب 

واحد منها تحيل إلى وضعية ديداكتيكية ي يجعلنا بين ثالث عالقات، كل الثالثة بشكل كلي، األمر الذ

 معينة يوضحها الجدول اآلتي:

 

 

 

 3جدول يوضح المقارنة يبين العالقات الثالثة لألقطاب الديداكتيكية

                                                             
 .371تحليل الفعل الديداكتيكي )مقاربة لسانية بيداغوجية( عابد بوهادي، ص 1

 هذه األقطاب الثالث يوضحها مخطط المثلث الديداكتيكي. **
 .28لمستمر الخاص بمدرسات ومدرسي مادة اللغة العربية، المرجع السابق، صالتكوين ا 2
  29المرجع السابق، ص 3

 العــــالقـــــــــــــــــات األقطاب المكون المهيمن المكونات

المت↔المدرس
 علم

 القطب البيداغوجي المدرس
 le contratعالقة التعاقد الديداكتيكي 
didactique 

 ↔المدرس
 المادة

 القطب اإلستمولوجي المادة
 le transpositionعالقة النقل الديداكتيكي 

didactique 

الماد↔المدرس

 ة
 les représentationsعالقة التمثالث  القطب السيكولوجي المتعلم

 كــــــديداكتيـــال
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يطلق على هذه العالقة " العقد الديداكتيكي"، و الذي : المتعلمبعالقة المعلم  -أ

يعرف على أنه: "عالقة بيداغوجية تقوم على اإلدراك والتقويم واالستغالل 

 .1األقصى إلمكانيات كل طرف وتنشأ بشكل تلقائي ال شعوري غالبا"

لــــم   و المتع التي تربط بين المعلم و المتعلم و التي يبنيها المعلم يعني أنه مجموع االلتزمات

ا و بين فية بينهمو التي يبنيها المعلم بمعية متعلمية إلنجاح التبادالت و تنظيم مختلف التفاعالت الص

 المكون الثالث وهو المحتوى التعليمي.

 المعرفة:بعالقــــــة المعلم  -ب

بأنه:  Y.Chevallard)، 1982أو ما اصطلح تسميه بالنقل الديداكتيكي، يعرفه شوفلر )

مجموعة من التغيرات التي توافق المعرفة حينما نريد تدريسها، وذلك أن محتوى المعرفة التي 

توافق المعرفة حينما نريد تدريسها، ذلك أن محتوى المعرفة التي يتعاطاها العلماء المختصون 

جعا أصليا لما يجب أن ننقله إلى المتعلم، وال يمكن للمعلم أن ينقله للتلميذ بالدرجة العلمية يعتبر مر

بمعنى أنه عملية تتضمن )اإلنتقاء، االختيار و التحويل( بغرض جعل المحتوى المعرفي  2نفسها

ال " قابل اللتعليم و ميسرا للتعلم، وهو " بهذا الشكل يتطلب قدرة على التحويل مما يجعله فع

إبداعات تعليمية حقيقية" يتم ابتكارها لتلبية حاجات التعليم...إن أن العملية التي يتم بها تحويل 

، ويجسد شوفلر هذه 3موضوع للمعرفة    إلى الموضوع للتعليم تسمى نقال تعليميا )ديداكتيكيا("

 :العملية في الشكل اآلتي

 

 

 4شكل: يوضح عملية النقل الديداكتيكي

فموضوع النقل الديداكتيكي يحتل مكانة هامة في ميدان  العلوم و ترجع أصول هذا المفهوم إلى 

أما بالنسبة لتعليمية اللغة العربية، فإن التنبيه على الفرق بين النحو العلمــــي   ،1ديداكتيكا الرياضيات

                                                             
، كتاب إلكتروني من موقع: )مدونة معلمي: معجم من 14، ص2015معجم مصطلحات التريية والتعليم، مرداد سهام،   1

 (.pdfمصطلح تربوي. 500

 374تحليل الفعل الديداكتيكي )مقاربة لسانية بيداغوجية(، عابد بوهادي، ص  2
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها3
 375المرجع نفسه، ص 4

من المعرفة المكتسبة  النقل الديداكتيكي المعرفة العلمية
 المتعلمقبل 



 مقاربة الطرائق البيداغوجية في ضوء الرس اللساني الحديث              الرابعالفصــــــــل 

 
180 

يدخل ضمن "النقل  -والذي فصلنا فيه القول في أحد مباحث الفصل األول -و النحو التعليمي 

هو)جوهر الكفاية اللغوية( تتحدد في  -كما ذكرنا سابقا -الديداكتيكي"، ذلك أن مهمة النحو العلمي

التربوي -صر جميع أنماط الجمل في لغة ما وتقديم وصف وتفسير لها، أما مهمة النحـــــــو الوظيفيح

فتتجه إلى تحديد ما يحتاجه المعلم من  -أو التعليمي أو التواصلي )وهو جوهر الكفاءة التواصلية(

اف التعلم وظروف قواعد نحوية، من الحصيلة النهائية لما يجمعه النحو العلمي من قواعد، طبقا ألهد

 .*العلمية، التعليمية التعلمية 

وهذا ما أشار إليه "األستاذ هشام صويلح" حين ذكر بأن :"هذا التمييز العلمي و المنهجي يؤكده 

مفهوم إجرائي في التعليمية الحديثة يطلق عليه )النقل التعليمي )...(( وهو نقل المعرفة من مستواها 

ها إلى مستوى إجرائي تطبيقي عملي يسهل تعليمه أي االنتقال من النظري الخاص الذي يمثل أصول

 .2("S. enseignéة )ــــــــــــــــــــــــــ( إلى المعرفة المدرسSavoir avantالمعرفة العالمة ) 

 معرفة:بالعالقة المتعلم  -ج

"، إذ تعرف على أنها: " شكل من أشكال المعرفة، يتم و يطلق عليها ب:" عالقة التمثالت 

وضعه واقتسامه اجتماعيا وله هدف عملي إذا ساعم في بناء واقع مشترك بين أفراد ضمن بيئة 

 3اجتماعة معينة

 

إذ لهذا المفهوم أهمية خاصة في مجال البحث الديداكتيكي، ألنه يلقي الضوء على نوعية 

القبلية لدلى المتعلم ، والتي تخل في تفاعل مستمر خالل عملية بناء أي التصورات الذهنية أو الفكرية 

 4مفهوم من المفاهيم العلمية

                                                                                                                                                                                              
 374المرجع نفسه ص 1
 . 87ينظر الفصل األول من الدراسة.ص *

 2ص(توظيف النظريات اللسانية والتعليمية في تدريس اللغة العربية هشام صويلح، مرجع سابق،)د.

.التمثالت اإلجتماعية للوسائل التكنولوجية الجديثة وعالقتها بطبيعة االستخدام، عمر أسامة وبوعمامة العربي، مجلة الحوار  3

 (.253م،ص2017، 02، العدد8الجزائر،مج –المتوسطي، جامعة الجياللي ليابس بلعباس 

  )المرجع نفسه الصفحة نفسها(،  4
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لماته و فهي إذن عالقة تجمع المتعلم بالمحتوى التعليمي، ذلك أن المتعلم له  دور في اكتساب تع

رف اب المعافي استيع ترسيخها من خالل: )حاجاته، قدراته، استعداداته، مكتسباته القبلية..( و أثرها

 الجديدة، والتي لها أثر فعال في كيفية حدوث عمليات )اإلكتساب، اإلدماج، و اإلنتاج(.

على فكرة أن ما يحدث في العقل يجب   (Piaget)( و وبياجيهBrunerويتفق برونو )

لى عفة و االكتشاف و التركيز    أن يكون قد تم بناؤه من قبل الفرد المتعلم عن طريق المعر

للمعرفة، ذلك أن  (Accommodation)و التكييف  .(Assimilation)عملية التمثل 

  .Adaptation(  "1(استعمال آليتي التمثل و التكيف يقودان إلى التوافق

 

 

 2التكييفمخطط يوضح اكتساب المعارف بآليتي التمثل و 

ذلك أن المتعلم قد يستحضر بعض الصور الذهنية )التمثالت( التي اكتسبها من  

واجهة )محيطه، حواسه، معلوماته وخبراته الثقافية و النفسية...( ويكيفها مع الواقع لم

اكتساب  والوضعيات المشكلة التي يواجهها، و هناك من تلك التمثالت ما يدعم عملية التعلم 

ل م من خالديدة وهناك منها ما يكون معيقا لها وفي هذه األخيرة يأتي دور المعلالمعارف الج

علم دعما تمثالت االمتعلمين هذه من الم تتلقىالتصويب و العالج أما في األولى فينبغي أن 

 وتطويرا.

"لذا فالتعلم الحقيقي التمهيدي يأخذ بعين االعتبار تمثالت المتعلم فهما واستثمارا و 

،و ذلك من خالل اتخاذ المعارف السابقة )التمثالت( منطلقا وقاعدة لبناء التعلمات  3تصحيحا"

قبل أو أثناء أي عملية تعليمية، مع ضرورة الربط بينهما )المعارف  و المعارف الحديدة سواء

 القبلية و المعارف المكتسبة أو التي في طريق االكتساب(.  

القة بين المتعلم و المعرفة، نشأت انطالقا من ومما تجدر اإلشارة إليه أن، "فكرة  الع

فشل التربية التقليدية، التي تجعل المتعلم فردا محايدا في العملية التربوية، لذلك جاءت 

                                                             
 373اربة لسانية بيداغوجية( ، عابد بوهادي، صتحليل الفعل الديداكتيكي )مق1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها2
 374المرجع نفسه، ص  3
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التعليمية، لكي ال تعتبر عقول التالميذ علبا فارغة، ينبغي حشوها بالمعرفة، بل هم أفراد 

على معارفهم السابقة أو بناءا على ما  فعالون و يشاركون في بناء تعلماتهم، باالعتماد

 .1أكتسبوه خارج المدرسة"

البحث في هذه األقطاب  -من أجل تعلم فعال  -وعليه فإن التعليمية بؤرة اهتمامها 

الثالثة مجتمعة، ولهذا، "ينبغي على المعلم أن يمتلك القدرة على تحليل الفعل الديداكتيكي و 

التربوية ألنها األساس الذي ترتكز عليه العملية التعليمية، و أن يدرك ُكْنهها   و أبعادها 

 .2نجاحها مرهون بحسن تنشيطها

ذلك أن وعي المعلم بدور األقطاب المكونة للفعل التعليمي من خالل العمل على تنشيط 

هذا األخير )بتهيئة الظروف المناسبة، توفير اإلمكانات و الوسائل..(، أمر ضروري بالغ 

تى نضمن معلما مسيرا وقياديا، قادرا على: )التواصل مع باقي عناصر العملية األهمية، ح

التعليمية، وكذا التفاهم و التعاقد مع متعلميه(، بما يكفل تحصيل جملة الخبرات تحصيال 

نشطا، و بما يحقق الكفاءة المنشودة من العملية التربوية، ذلك أن:" الكفاءة العلمية التي 

ن يتمتع بها ال تكفي وحدها لتصنع منه معلما حاذفا، قادرا على أداء يشترط على المعلم أ

رسالته، إذا غاب عن ذهنه دور المكونات األخرى للثالوث التعليمي و لم يتمكن من توظيف 

اآلليات الضرورية و يحسن استخدامها و يعمل على تكييفها باستمرار مع مختلف الوضعيات 

  3سته للعملية التربوية"التعلمية التي تواجهه أثناء ممار

 كما يتوجب على معلم اللغة أن: " يستشير بما تمد ه به اللسانيات من معارف علمية

أنه ليست غايته االنشغال باللسانيات و ال االرتباط بأية  ، على 4حول طبيعة الظاهرة اللغوية"

ساني، و إنما يختار النظريات اللسانية التي اللنظرية خاصة،  كما يفعــــــــــــــــــــــــل  

 .         5الذي يواجهه في تعليم لغة ما" يراها صالحة و نافعة للوضع البيدلغوجي

                                                             
 06، ص1999التعليمية العامة و علم النفس، وزارة التربية الوطنية، الجزائر،  1
 367تحليل الفعل الديداكتيكي )مقارنة لسانية بيداغوجية، عابد بوهادي، ص  2
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها  3
اللسانيات و أسسها المعرفية، عبدالسالم المسدي، الدار التونسية للنشر)تونس(، المؤسسة الوطنية للكتاب )الجزائر(،   4

  136، ص1986
ثقافة ، دار ال1اللسانيات البيداغوجية، نموذج النحو الوظيفي، األسس المعرفية و الديداكتيكتية (، علي آيت أوشان، ط  5

 .23، ص1998للنشر و التوزيع، الدار البيضاء، 
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 حقيقها:الطرائق البيداغوجية الناجعة وتفعيل الكفاءات المأمول تالمبحث الثاني: 

تسعى المقاربة فتعد الكفاءة التواصلية، األداء )اإلنجاز( الفعلي للكفاءة اللغوية،     

الهدف التربوي )أي جعلها لغة إلى تحقيق هذا  -في إطار تعليمية اللغة العربية-بالكفاءات 

التواصل في الحياة اليومية(، وذلك باالعتماد على الطرق التعليمية التي تتطلب إيجابية 

المتعلم ومشاركته الفعالة في الفعل التعليمي )التقصي، البحث، التعلم الذاتي...(، واالبتعاد 

وارد والمهارات بنفسه، على تحصيل الم –على أساليب التلقين والحفظ، لمساعدة المتعلم 

ومن ثم إكسابه استقاللية الفكر واالعتماد على الذات خاصة في ظل تعدد وتطور طرق 

التدريس التي تتميز كل منها بخاصية معينة، إذ ليس هناك بالقطع طريقة  أفضل من غيرها 

أو أنسب لكل الظروف، بل هناك منها ما تحقق بعض األهداف للتعلم المنشود في موقف 

 1عليمي أفضل من غيرها "ت

حد وذلك ما توصلنا إليه في أحد مباحث الفصل األول بعد تناولنا لطرق التدريس كأ

ن ملمناسبة ، إذ تبين لنا أنه يتم تحديد الطريقة التعليمية امنهجالعناصر الخمس المكونة لل

ين متعلملللمتاحة، ومدى إثارتها النفعية  خالل  مدى مناسبتها للمحتوى واإلمكانات ا

ير دريس تتغوترجمتها لألهداف المراد تحقيقها من خالل العملية التعليمية ولذلك  فطريقة الت

 لمقارباتاكأحدث -تبعا لتغير طبيعة التعليم ومقارباته الحديثة، فجاءت المقاربة بالكفاءات 

لمتعلم من امحملة بأحدث الطرق النشطة التي تمكن  –المعتمدة في المنظمة التربوية العالمية 

ساني في ظل النموذج اللالمشاركة بفعالية وإتاحة الفرصة له لتوظيف وممارسة مكتسباته 

ي فا إليه كما تطرقن -التعليمي )التعليم الوظيفي للغة أوتعليم اللغة اتصاليا(، هذا األخير

في  والذي يرتبط أساسا بتفعيل المكتسبات وممارستها -المباحث السابقة من هذا الفصل 

 ختلف مواقف الحياة ممارسة صحيحة وذلك من خالل مايلي: م

 ونذكر أهمها فما يلي:  

 طريقة حل المشكالت:أوال: 

إن هذه الطريقة تتأسس على مبدأ مفاده أن لألفراد حاجات يسعون إلى تحقيقها 

إشباعها قد يواجهون مشكالت أو معرفات تتطلب حلوال مالئمة   وإشباعها، ومن أجل

ل  الفكر والبحث والدراسة والتحليل، وعندما ينشط الفرد في حل مشكلة مشتقة بوساطة إعما

                                                             
ينظر التربية العلمية وأسس طرق التدريس إبراهيم عصمت مطاوع وواصف عزير واصف النهضة العربية، للطباعة 1

استراتيجية التعلم النشط والفعال، فريق التمييز والجودة بابتدائية شروق المعرفة – 25ص  1986والنشر، بيروت، 

 ( PDF، كتيب الكتروني من موقع: )استراتيجيات التعلم النشط 9ه( ص1438 –ه 1437جية )النموذ
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من واقع ويتوصل إلى حل إيجابي لها فإنه سيكتسب مهارات وخبرة في حل مشكالت مماثلة 

قد تواجهه في حياته، وعلى ذلك األساس شدد المربي "جون ديوي" الذي ترتبط هذه الطريقة 

، وتعد هذه الطريقة 1وحقيقية التي يتصدى لها الطلبة واقعية باسمه على أن تكون المشكالت

التعليمية، من أهم الطرائق المعتمدة في التعليم االبتدائي عامة، وفي تعليمية اللغة العربية 

 خاصة، ضمن مناهج "الجيل الثاني من االصالحات".

 

 

 مفهوم طريقة حل لمشكالت: .1

وتعرف   3أو"األسلوب العلمي في التفكير" 2ويطلق عليها كذلك ب: "الوصفية المشكلة" 

 على أنها:

"الوضعية البيداغوجية التي يصوغها الممارس البيداغوجي بهدف، خلق فضاء يسمح -

 4بالتأمل والتفكير  والتحليل بصدد مشكلة أو مسألة ينبغي حلها أو عائق يجب تخطيه "

  وال جاهزة لها، ما يضعه وضعية تعليمية تعلمية تتضمن صعوبات ال يمتلك المتعلم حل"-

في حالة حيرة وحاجة إلى بذل جهده وتعبئة موارده المعرفية من أجل إيجاد الحلول 

 .5المناسبة"

فالتعريف األول يشير إلى أن طريقة حل المشكالت من شأنها تمكين المتعلم من      

اكتساب مهارات التعلم الذاتي بإثارة القدرات العقلية )التأمل، التفكير( وبالتالي المقدرة على 

توظيف مكتسباته، بالممران والممارسة يتعلم المتعلم كيفية مواجهة مواقف مماثلة قد تحدث 

بمعنى أن استخدام  هذه الطريقة: "يجعل التدريس عمال وظيفيا ذا معنى عند  له في حياته،

                                                             
م، ص 2003 -ه1430المناهج الحديثة وطرائق الدرس، محسن عطية، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان األردن، 1

432. 
 25مناهج مرحلة التعليم االبتدائي اللجنة الوطنية للمناهج، ص 2
 24التعلم النشط والفعال، فريق التميز والجودة، ص  استراتيجية3
معجم مصطلحات المناهج وطرق التدريس، محمد الدريج وآخرون، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )ألكسو،  4

ALECSO 105(، الرباط، ص . 
 500معجم من –مدونة معلمي من الموقع االلكتروني ) 27، ص 2015معجم مصطلحات التربية والتعليم، مرداد سهام 5

 (PDFمصطلح تربوي 
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المتعلمين، ويعزز الثقة بالنفس لدى الطلبة، ويعزز المدرسة بالبيئة، ويربط التعلم بالعمل أو 

 .1التطبيق "

وهذه المنهجية من شأنها أن تكيف المتعلم مع محيطه بتوظيف وإدماج موارده 

حث أحد مبا ، وهو نفسه الذي تنشده اللسانيات الوظيفية التي تناولناها فيومهاراته المكتسبة

ق، التي الفصل األول، كما أنها تخالف بذلك النظم التربوية البعيدة عن الممارسة والتطبي

 تعتمد على التدخل المباشر في ضبط الفعل لتعليمي التعليمي.

هذا ويشير المفهوم الثاني "للوضعية المشكلة" إلى أنها استراتيجية تضع أمام المعلم        

مجموعة من العوائق تلزمه توظيف قدراته الذهنية الذاتية )التفكير التحليل(، بهدف امتالك 

إذ    معلومات ومفاهيم جديدة )اقتراح حلول، جمع موارد مشتتة، استخدام وسائل أو طرق..( 

م( 2016هذا المفهوم يتفق مع التعريف المدرج في مناهج مرحلة التعليم االبتدائي ) نجد

"وضعية تعلمية أو لغز يطرح على التلميذ ال يمكن حله، إال باستعمال تصور مصمم بدقة،     

أو اكتساب كفاءة لم يكن يمتلكها أي أنه يتمكن من تذليل صعوبة مطروحة، فهي أداة مؤسسة 

 .2ذاتي للمعارف"على البناء ال

 أنواع الوضعيات التعلمية: .2

 ينبغي أن نميز بين ثالث وضعيات تعلمية:

انطالقا من المكتسبات -أوال الوضعية التعلمية البسيطة: تندرج في مسار التعلم،  -

وتمكن المتعلم من اكتساب معارف جديدة والتحكم فيها، والتي تصبح بدورها  –القبلية 

 .3وصيغات مشكلة مواد لحل وضعيات إدماجية 

المشكلة: وتكون مركبة )تستخدم عدة معارف متفرقة( اكتسبها  –ثانيا: الوضعية  -

،فهي: 4المتعلم من الوضعية التعلمية البسيطة، وذات داللة )واقعية ولها معنى(

                                                             
 .432المناهج الحديثة وطرائق التدريس، محسن علي عطية، ص1
 25اللجنة الوطنية للمناهج، ص  2
 .26المرجع نفسه ص 3
 25المرجع نفسه ص 4
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، توضع داخل سياق للربط بينها، قصد إنجاز 1"تطبيق )معارف نظرية وقع اكتسابها

 2مهمة معينة(

وضعية اإلذماجية:  تتمثل في توفير فرصة للمتعلم لممارسة الكفاءة المستهدفة، ثالثا: ال -

وتمكنه من تنمية الكفاءات العرضية من خالل تجنيد الموارد المكتسبة في مختلف 

 .3ميادين المواد

ة نستشف من خالل ما سبق أن الوضعية التعليمية هي اكتساب معارف تكون بمثاب     

دماجية ووضعيات مشكلة، هذه األخيرة التي تستهدف الربط تقنيات لحل وضعيات إ

متعلم والجمع بين جملة لمكتسبات المتفرقة تمرنا للوضعيات اإلدماجية )إذ أن تمرن ال

على حل الوضعيات يحيله بالضرورة  إلى دمج تعلماته في وضعيات إدماجية (، كما 

ع جية التي تدمج وال تجميجب أن نفرق بين التمرين التطبيقي وبين الوضعية اإلدما

كل  ذا فليستالموارد المشتركة بين ميادين ومواد مختلفة، فهي الممارسة الفعلية للكفاءة، ل

 وضعية تعليمية هي وضعية مشكلة، فهي تستهدف خلق فضاء للتفكير والتحليل )إثارة

إلى  ا يقودنامعادة بناء للتعلمات الجديدة المكتسبة وهذا إدوافع المتعلم للتعلم الذاتي(، و

 طرح التساؤل عن خطوات تطبيق طريقة حل المشكالت وأثر ذلك في التفاعل اإليجابي

 بين األقطاب الثالثة.

تطبيق طريقة حل المشكالت والتفاعل االيجابي بين أقطاب المثلث  .3

 كتيكي:داالدي

طريقة حل المشكالت من الطرق التي يكون فيها التلميذ محور العلمية التعليمية،        

ويكون دور المعلم فيها مقتصرا على المراقبة والتجويه الموجه نحو الهدف التربوي 

المنشود، وقد ركز "جون ديوي" على أهمية تعرض التلميذ إلى مشكالت واقعية وحقيقية في 

المساعدة له في اكتشاف المعلومات المطلوبة لحل هذه المشكلة، لذلك  إيقاظ ذهنيتة وتقديم

فهي تربط المتعلم  ببيئته وواقعه، كما تضعه في موقف إيجابي نشيط بمعية توجيه وإرشاد 

                                                             
- 2002مستمر تونس المقاربة بالكفايات في الوسط المدرسي التونسي حلومة بوسعدة، المعهد األعلى للتربية والتكوين ال1

 99ص  2003
 100المرجع نفسه ، ص  2
 26المرجع نفسه، ص 3
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، وذلك ما سنتعرض إليه بشيء من التفصيل )األدوار، المقتضيات، 1معلمهم لهم 

 الخصائص(فيما يلي:

 تطبيق طريقة حل المشكالت: المعلم والمتعلم في دور .4

في هذه االستراتيجية، ال مجال للحديث عن الدور التقليدي للمعلم، وال عن دفتر 

التحضير، وخطوات عرض الدرس، ومتطلبات االدارة الصفية التقليدية، فهي تختفي حيث 

 2نستخدم استراتيجية حل المشكلة، إذ يتحدد دور المعلم بما يلي.

 ت على ضوء ما يراه من حاجات الطلبة.تهيئة عدد من المشكال -

 إثارة اهتمام الطلبة بالمشكالت المطروحة، وتنظيم إسهاماتهم في وضع خطة عمل -

 ة لهم ربط المشكلة وحلها بالمعلومات التي يحتاج اليها الطلبة، وبالمهارات الالزم -

 توزيع األدوار -

 مراقبة الطلبة ومتابعتهم وهم يعملون  -

 تقييم أداء الطلبة -

تعلقة فالمعلم إذا ال يتحدد دوره بذلك في إثارة دافعية المتعلمين نحو المشكلة الم

دة بموضوع الدرس، والمراعية الستعداداتهم واحتياجاتهم، وكذا توفير الوسائل المساع

ك وتوزيع األدوار بحسب الميول والقدرات، وال يتدخل إال عند الضرورة )يكتفي في ذل

في ظل ع االعتماد على التقويم للوقوف على مدى تحقق األهداف وبالمراقبة والمتابعة(، م

 ذلك تبرز لنا أدوار المتعلم بين التخطيط واالنجاز .

 حل المشكالت: بطريقةتحقيق مبدأ االنسجام والتكامل بين المحتويات  .5

ين تعد طريقة حل المشكالت في التعليم مفيدة في تحقيق الترابط والتكامل سواء ب 

فهم  ة العربية حسب الميادين التي تهيكلها )فهم المنطوق، التعبير الشفوي،أنشطة اللغ

 المكتوب والتعبير الكتابي(، أو بين اللغة العربية والمواد األخرى.

ذلك أن المشكل المطروح على المتعلم ضمن الوضعية المتناولة، قد يكون مرتبط بمادة 

 .1دراسية واحدة، أو بعدة مواد دراسية

                                                             
 .91م، ص 2010-ه1430، دار الفكر عمان األردن، 1طرق التدريس بين التقليد والتجديد، رافدة الحريري ، ط 1
ت وسهيلة أبو استراتيجيات التدريس في القرن الحادي والعشرين  )دليل المعلم والمشرف التربوي(، ذوقان عبيدا 2

 م، ص 2009، عمان األردي، 2السميد، ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع ط
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وبالرجوع إلى دليل كتاب السنة األولى من التعليم االبتدائي نجد أن: "مناهج الجيل  

الثاني من اإلصالحات تراعي مبدأ التدرج واإلنسجام العمودي، ويتجلى هذا األخير في أن 

الكفاءات الختامية للميادين المهيكلة ألنشطة اللغة العربية تشكل في مجملها الكفاءة الشاملة 

ضعيات ى وة إلــــــــــــــــــــــــــــــتترجم تلك الكفاءات الكتابيالسنة، أو الطور، ف للمرحلة،

تعلمية إلرساء الموارد )المعرفية، األدبية( وتوظيفها، ثم إدماج مركباتها في وضعيات لتعلم 

ن ، والمخطط التالي يجسد ويوضح مبدأ التدريج واالنسجام العمودي )أي بين ميادي2اإلدماج" 

 اللغة العربية(: 

 لمرحلة النعليم اإلبتدائيلكفاءة الشاملة ا

رسلة معبرة مست في نهاية مرحلة التعليم االبتدائي، يتوصل التلميذ مشافهة وكتابة بلغة سليمة، ويقرأ قراءة

جها همها وينتجزئيا، يف ...مركبة ومختلفة األنماط، تتكون من ماءة وثالثين إلى مائة وخمسين كلمة، مشكوال

 كتابة في وصيغات تواصلية دالة.

 

 الكفاءة الشاملة للطور األول

ع التركيز مفي نهاية الطور األول: يتواصل مشافهة وكتابة بلغة سلمية ويقرأ قراءة سليمة نصوصا بسيطة، 

 ا كتابة فيشكال تاما، وينتجه على النمطين الحواري والتوجيهي، تتكون من ستين إلى ثمانين كلمة مشكولة

 وصيغات تواصلية دالة.

 

 الكفاءة الشاملة للسنة الثانية

هي تتكون واصل مشافهة وكتابة بلغة سليمة ويقرأ نصوصا بسيطة قراءة سليمة يغلب عليها النمط التوجيتي

  . تواصلية دالة من أربعين إلى ستين كلمة مشكولة شكال تاما، وينتجها كتابة في وصيغات

 

الكفاءة الختامية ميدانهم 

 المنطوق:

لميدان  الكفاءة الختامية

 التعبير الشفهي

 :شفهيلميدان التعبير ال

الكفاءة الختامية         

 ميدان فهم المكتوب

الكفاءة الختامية   

 لميدان التعبير الكتابي
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 .9مديرية التعليم األساسي، ص 2



 مقاربة الطرائق البيداغوجية في ضوء الرس اللساني الحديث              الرابعالفصــــــــل 

 
189 

يفهم خطابات منطوقة 

ط يغلب عليها النم

 ويتجاوبالتوجيهي 

انطالقا من  توجيها يقدم 

متنوعة في  سندات

 تواصلية دالة صيغات

 

بسيطة يقرأ نصوصا   

يغلب عليها النمط 

تتكون من  التوجيهي

كلمة  عشرين إلى أربعين

 ة سليمة وينهمامشكول

من ست إلى ينتج كتابات 

عليها ثماني جمل يغلب  

 النمط التوجيهي في و

 غيات تواصلية دالةوض

 1يوضح االنسجام العمودي بين ميادين اللغة العربيةخطط م

وانطالقا من المخطط السابق فإن، الكفاءة الختامية لكل ميدان تُنصب من خالل       

الوضعيات المشكلة سواء الجزئية منها أو االنطالقية، إذ أن الوضعية المشكلة االنطالقية 

نموذج لتحقيق االنسجام الواجب توافره بين ميادين المادة الواحدة وبين مختلف المواد، وذلك 

يسمى بالمقطع )المحور( التعلمي الواحد في اللغة العربية، والمتضمن بدوره  بمقتضى ما

مختلف التعلمات المتعلقة بمادتي التربية االسالمية والتربية المدنية، إذ يتم تقديم الوضعية 

المشكلة االنطالقية)الوضعية األم( للمتعلمين: "في بداية كل مقطع تعليمي، وتكون شاملة 

، مع إجراء مناقشة عامة حولها، وترك حلها معلقا إلى 2ة المستهدفة فيهللموارد المعرفي

، بمعنى أن المتعلم بعد 3مرحلة الحقة بعد تناول الوضعيات المشكلة الجزئية الالزمة"

اكتساب وحوصلة الموارد التعليمية الضرورية من خالل الوضعيات المشكلة الجزئية فإنه 

ارد( بشكل مدمج من أجل حل الوضعية المشكلة في نهاية يستثمر ويجند تلك المكتسبات )المو

المقطع التعليمي إذ أنه من مميزات الوضعية المشكلة أنها قد تكون قصيرة يمكن حلها في 

حصة دراسية واحدة، أو في مجموعة حصص، أوحتى يمكن أن تحل خارج إطار الحصص 

عتمد على طبيعة المشكلة كما يمكن أن تكون مشكلة تحتاج إلى وقت أطول أو فصل فذلك ي

والمخطط التالي: 5.  4وهنا نجد أن الوضعية المشكلة  االنطالقية يستلزم حلها )أربعة أسابيع(

يوضح لنا آلية تناول الوضعية المشكلة االنطالقية ضمن مقطع من المقاطع التعلمية في شكل 

 .6األخرىيجسد االنسجام بين الميادين المهيكلة وبين اللغة العربية والمواد 

                                                             
 10المرجع نفسه،  ص 1
 .28المرجع نفسه ص 2
 )بتصرف(. 16ه صالمنهج نفس 3
  137استراتيجيات التدريس في القرن الحادي والعشرين )دليل المعلم والمشرف التربوي(، ذوقان عبيدات، ص  4
المقطع التعليمي : يشكل من ثالث وحدات يتم انجازها في ثالثة أسابيع، واألسبوع الرابع للمقطع التعليمي يخصص: 5

 ، أو التقويم واإلدماج (.-المتناولة في بداية المقطع-)لحل الوضعية المشكلة االنطالقية 
 22ينظر: دليل كتاب السنة الثانية من التعليم االبتدائي مديرية التعليم االبتدائي ، ص  6

 ي، )د,ص(.السنة الثالثة من التعليم اإلبتدائ–التربية اإلسالمية، التربية المدنية(  -كتابي في ) اللغة العربية-



 مقاربة الطرائق البيداغوجية في ضوء الرس اللساني الحديث              الرابعالفصــــــــل 

 
190 

 

 

 المحور

 المقطع

الوضعية 

 المشكلة 

 االنطالقية

 تربية لغة عربية

 إسالمية

 تربية مدنية

النص  

 المنطوق

)ملحق 

 بالكتاب(

 النص

 المقروء

  

العائل

 ة

تتكون 

عائلتك من 

عدة أفراد، 

يلتقون في 

مناسبات 

عديدة و 

تجمعهم 

عالقات 

االحترام و 

 التضامن 

 ماهي

الصفات التي 

تتحلى بها 

في تعاملك 

ه مم مع مع

أفراد 

  المجتمع؟

 عيد الفطر

 

زفاف 

 أختي

أطيع المسنين  زيارة األقارب

 احترمهمو

هل 

يمكن 

العيش 

بل 

 مسكن؟

اليوم 

 تنظف بيتا

الصدق في 

 القول

 أتضامن مع جاري

العائلة 

الزائرية 

أيام 

 الثورة

عائلتي 

تحتفل 

 باالستقالل

أحافظ على 

 األمانة

 أنا تلميذ مطيع

المشروع:  نجاز شجرة 

 العائلة

 المهمات:

 عرف زمالءك شفويا وكتابيا بأفراد عائلتك. -

 ماهي الصفات التي تتحلى بها في تعاملك مع اآلخرين ؟ -

 عل ما الرسول صلى هللا عليه وسلم تلك الصفات في أحاديثه الشريفة، ماذا تحفظ منها ؟ -

فت على  - زم بها مع الصفات التي تتعامل بها مع أفراد عائلتك فكر في الصفات التي تلتبعد أن تعر 

 أفراد المجتمع.

 

  

 تناول الوضعية المشكلة االنطالقية ضمن المقطع التعليمي وتحقيق مبدأ االنسجام

 .والتكامل

فمن خالل المخطط السابق يتبين أن الوضعية المشكلة االنطالقية المقترحة شاملة      

للميادين المهيكلة وكذا المواد الثالث إذ ال يمكن للمتعلم حلها إال باكتساب كفاءات لم يكن 

يمتلكها، كما أنها تطرح عليه بشكل يؤهله ويحفزه إلى اكتساب الموارد التعليمية الجديدة 
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فة، كما تبرز الوضعية المشكلة ضمن ذلك محورية اللغة العربية كلغة أساسية المستهد

والجانب االنفعالي لميادينها من جهة والمواد فيما بينها من جهة أخرى؛ إذ أن نصوص فهم 

المنطوق وفهم المكتوب تتمحور حولها جميع أنشطة اللغة العربية ولها امتداد في مادتي 

ية، وذلك ليس على مستوى التصميم فقط وإنما على مستوى التربية االسالمية والمدن

محتويات المواد بصفة خاصة، مما يساعد على إسهام الميدان الواحد في تحقيق كفاءات 

 الميادين األخرى، األمر نفسه بالنسبة للمواد فيما بينها.

له  ومن خالل المهمات المتعلقة بالوضعية المشكلة التي سينجزها المتعلم، تتحدد   

كذلك طبيعة تجنيد وتوظيف الموارد التعليمية المكتسبة من خالل وضعيات وأنشطة المقطع 

التعلمي  عن طريق حل الوضعية المشكلة االنطالقية الذي سيكون بمثابة المعيار لمدى 

إرساء تلك التعلمات والقدرة على استثمارها في مواقف حية، "وقد اقترح دليل كتاب السنة 

لتعليم االبتدائي نموذجا لحل الوضعية المشكلة االنطالقية  )العائلة( ليستأنس بها الثانية من ا

  1المعلم".

 يجابي بينالتفاعل اإل ودوره في دعم التعليم بطريقة حل المشكالتخصائص  .6

 :المثلث الديداكتيكي أقطاب

ر حول فعالة تتمحو كما رأينا سابقا فإن استراتيجية حل المشكالت استراتيجية       

د ور المرشالمتعلم ودوره اإليجابي في التفاعل مع المحتوى التعليمي ومع معلمه الذي يأخذ د

اجعة الموجه لنشاطه لتحقيق النتائج المسطرة، وهي تعد أرضية خصبة لدعم التفاعالت الن

 بين أقطاب العملية التعليمية الثالث إذ من شأنها :

 

 

 

 والمحتوى التعليمي:أوال/ بين المتعلم 

                                                             
 46المتخصصة للمواد، ص المجموعة 1
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ة مما يمكن الطالب من مواجه -كما رأينا سابقا-"الربط بين مواد دراسة مختلفة 

مشكالتهم خارج المدرسة، فالمشكالت خارج المدرسة ال يعتمد حلها على مادة 

 دراسية واحدة فمن يريد أن يشتري خضارا على سبيل المثال يحتاج إلى معلومات:

 البائعلغوية: التخاطب مع  -

 اجتماعية: عن مهارات التواصل. -

 رياضية: عن األسعار -

 جغرافية: عن موطن الخضار -

إذ أن تقديم التعلم كمشكلة مترابطة مع أكثر من مادة يساعد الطلبة على التكيف مع  -

 1مشكالت الحياة وحلها"

ربط التدريس بواقع الحياة وجعله وظيفة اجتماعية مما يفيد في تدريب التالميذ على  -

 .2واجهة المشكالت في الحياة الواقعيةم

لدى التالميذ وتغرس  اإلبداعيتُحقق أهدافا تربوية قيمة؛ فهي تساعد في إيقاظ التفكير  -

والحوار  واإلنصاتفي نفوسهم الثقة بالنفس وتنمي لديهم مهارات االتصال كالحديث 

 .3فةالبناء، كما تنمي لديهم مهارات التعامل مع المواقف الحياتية المختل

          

 

في  وعلى إثر ذلك حاولنا التأكد من مدى وعي المعلمين بأهمية طريقة حل المشكالت 

م شكلة تدعهل تعتقد أن الوضعية الم تعليمية اللغة، من خالل السؤال التالي ضمن االستبيان:

 تعلم المتعلمين بطريقة أفضل؟

فضل أ( تؤكد  بأن المتعلم يتعلم فعال بطريقة %97وقد كانت أغلب إجابات المعلمين )

لتالي تكسب المتعلم االعتماد على النفس وبارأيهم عن طريق الوضعية المشكلة ألنها حسب 

 تدعم التعلم الذاتي لديه.

 تجعل المتعلم في حالة نشاط وتفاعل دائمين. -

                                                             
 140-139استراتيجيات التدريس في القرن الحادي والعشرين )دليل المعلم والمشرف التربوي( ذوقان عبيدات ص  1
 92طرق التدريس بين التقليد والتجديد رافدة الحريري، ص  2
 93المرجع نفسه، ص 3
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 تحفزه على البحث وإيجاد الحلول المناسبة. -

 الرأي اآلخر تكسبه آليات الحوار واحترام -

في   تكسبه المعارف والمهارات الالزمة وتتيح له فرصة ممارستها وبالتالي ترسيخها -

 ذهنه. 

ينمي على وعي المعلمين بأهمية طريقة حل المشكالت في التعليم، وانطالقا  وذلك ما

فهل يشركون المتعلمين في حل المشكالت التعليمية من خالل العمل  من وعي المعلمين بذلك

ماعي والتعاون فيما بينهم؟، ذلك ما حاولنا معرفته من خالل هذا السؤال الذي عرض الج

على عينة الدراسة ضمن االستبيان وقد كانت إجاباتهم على النحو اآلتي كما يبرزها الرسم 

  :1(15البياني الذي يمثل الجدول رقم )

 

 

 (15رسم بياني يمثل الجدول رقم )

( كما هي مبينة على الرسم البياني عدم %55.35المعلمين )هذا وتبرز أغلب إجابات 

تشجيعهم للمتعلمين على العمل الجماعي في حل المشكالت، بينما نجد نسبة ضئيلة جدا منهم 

( فقط يشجعون متعلميهم عل ذلك ، إال أنها تبقى نسبة غير كافية مقارنة %16.07تقدر ب)

الفعال، وذلك ماينمي  على قلة وعيهم بأثر بسابقتها،  بمعنى عدم التشجيع على التواصل 

االتصال والتواصل الصفي الفعال والذي هو أساس المقاربات الحديثة كالمقاربة بالكفاءات، 

                                                             
 من هذا البحث212ينظر نتائج االستبيان ص  1
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وما له من أثر في اكتساب المهارات والخبرات الالزمة، لهذا فإنه لمن الضروري االعتماد 

ثر ذلك على التواصل فيما بينهم في على طريقة حل المشكالت في التعليم وتشجيع المتعلمين إ

 شكل عمل جماعي منظم. 

 ثانيا/ بين المتعلمين أنفسهم، وبين المعلم ومتعلميه:

حل المشكالت، تعلم يعتمد على خبرات الطلبة السابقة وتوظيفها  إن التعلم باستراتيجية -

في البحث عن حلول لمشكالت جديدة ولذلك يكون التعلم نشطا، يقوم الطلبة من خالله 

،إن 1بالمشاركة في تحديد المشكلة وبذل الجهد في متابعتها،  والعمل مع زمالئهم لحلها

احد مع اآلخرين )أزواج، جماعات التعليم ضمن ذلك يتسم بأن يعمل التلميذ الو

المركبة، ويحسن فرص  تضمن االندماج في المهام صغيرة(، فيوفر العمل معا دافعية

 .2المشاركة في البحث واالستقصاء والحوار لتنمية التفكير والمهارات االجتماعية

تي تعزيز العالقة وتقوية الثقة بين التالميذ ومعلمهم وذلك باإلرشادات والتوجيهات ال -

،إضافة إلى إثارة دافعيتهم واالندماج النفسي معهم وإتاحة فرصة التقييم 3يقدمها لهم

الذاتي لهم، متجاوزا بذلك األساليب التلقينية والنمطية، إلى التعلم القائم على أسئلة 

ومشكالت هامة اجتماعيا وذات مغزى شخصي للتالميذ، ومواقف حياتية أصيلة ال 

،أي زعزعة التوازن المعرفي وتحويل المشكلة إلى مسألة 4طة"تناسبها اإلجابات البسي

 شخصية.

 هم في حلولكن نتائج االستبيان أظهرت أن أغلبية المعلمين ال يشركون متعلمي         

 المشكالت التعليمية من خالل التعاون والعمل الجماعي.

نستنتج مما سبق أن طريقة حل المشكالت من الطرائق النشطة، التي تكسب المتعلم         

أو اللغوية( بطريقة وظيفية، إذ يبرز فيها دور المتعلم جليا كعامل      المعارف )العلمية 

أساسي في الموقف التعليمي، من خالل إثارة تفكيره وتوجيهه نحو البحث، مما يستدعي منه 

كتسباته وتوظيفها إليجاد الحلول المالئمة لألسئلة المطروحة، ومن ثم استغاللها في استثمار م

كل المواقف وفي مختلف مناحي حياته، أي ربط تعلماته بالواقع المعايش، وكما الحظنا  

كذلك أنها تنمي العالقات االجتماعية بين المتعلمين، من خالل التعاون المنتظم وإنجاز المهام 
                                                             

 139 يس في القرن الحادي والعشرين )دليل المعلم والمشرف التربوي( ذوقان عبيدات صاستراتيجيات التدر1
  137م، ص 1999، دار الفكر العربي، القاهرة، 1استراتيجية التدريس والمتعلم، جابر عبد الحميد جابر، ط 2
 92طرق التدريس بين التقليد والتجديد رافدة الحريري، ص 3
 بتصرف 137لم، جابر عبد الحميد جابر، ص استراتيجية التدريس والمتع 4
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مما يؤهلهم لالندماج االجتماعي، ويكسبهم احترام أداءات وآراء األخرين فكل  مع زمالئهم،

هذه العوامل التي تختص بها طريقة حل المشكالت يجعلها تتفق مع المقاربات واالتجاهات 

الحديثة في التعليم )كالمقاربة بالكفاءات(، التي تتمركز حول المتعلم ودعوته إللى التعلم 

 رفه وتعلماته ونبذ القوالب المعرفية الجاهزة.بإشراكه في بناء معا

الي ها وبالتوعليه فإنه يتوجب على المعلم أن يقتنع بطريقة حل المشكالت ومبادئ تطبيق       

 لتعليميةاتزويد المتعلم بتقنية تعرف واستنباط المشكلة المطروحة، وتهيئة المناخ والظروف 

كانية مين والتعاون على اقتراح الحلول، وإمالمناسبة التي تبث روح التفاعل بين المتعل

-، ي التعلماعتمادها كمدخل في الوضعيات التعليمية مما يجعلها حافزا للمتعلم واستمراريته ف

لطريقة االهتمام بالجانب األساسي في هذه ا -كما رأينا في الوضعية المشكلة االنطالقية 

إعطاء  ، وأهمية إدماج المكتسبات، أيوالهدف منها وهو الجانب الوظيفي للموارد المعرفية

 األولوية للجانب األدائي )الممارسة في مواقف حية(.

 طريقة المشروع:ثانيا: 

(، 1952-1859إن فكرة طريقة المشروع تعود إلى المربي األمريكي )جون ديوي،  

( ووضع أبعادها، وتستهدف هذه 1965 -1871والتي طورها تلميذه  )ويليم كلباتريك، 

يقة تحقيق هدفين أساسيين هما، تقديم محتوى مشخص حي للتعليم واتباع المجرى الطر

، مثل ما رأينا سابقا في طريقة حل المشكالت؛ 1الطبيعي الكتساب المعرفة   بدل من التلقين

ربط التعليم بالتفكير والعمل، وسوف نتناول فيما يلي هذه الطريقة من حيث: )المفهوم 

 ات التطبيق...(:المبادئ، الواقع، متطلب

 مفهوم طريقة المشروع: .1

تعرف على أنها: "نشاط تعليمي مطلوب من المتعلم أو المتعلمين، ويتطلب إنجازه 

استثمار موارد مستفادة من مادة معرفية واحدة أو أكثر، وإدماجها في مشروع حقيقي ذي 

 .2معنى بالنسبة إلى المتعلم"

 .1، تجري في محيط اجتماعي"كما يعرفه "كلباتريك" بأنه: فعالية قصدية

                                                             
 94طرق التدريس بين التقليد والتجديد رافدة الحريري، ص  1
كتاب إلكتروني، من الموقع: )طرائق التعليم   76طرائق التعليم والتعلم )األصول والتصنيفات(، هاشم عواضة، ص 2

 (PDFوالتعلم أبدع في درسك 
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ويفاد من التعريف أنها من االستراتيجيات النشطة والعملية، التي لها قيمة تربوية 

بالنسبة للمتعلم، فتستهدف إيجابية هذا األخير ونشاطه، وجعله مبدعا في معرفته وتحصيله، 

ذلك من خالل وربط تعليماته بواقعه إلعداده لمواجهة المشكالت التي تتصل به  في حياته و

منهجية  -الجمع والربط والتوظيف لمختلف التعلمات المكتسبة، والتي لها عالقة بالمشروع،

للخروج به )المشروع( من التصور إلى الخيال، إذ "تهدف استراتيجية  -الربط بين المواد 

ا المشروعات إلى ربط التعليم المدرسي بالحياة التي يحياها المتعلم خارج المدرسة وداخله

، وبمعنى آخر: "أن 2معا، وبعبارة أخرى تستهدف ربط محيط المدرسي بالمحيط االجتماعي"

األفكار والمعرفة المجردة ينبغي تحويلها إلى مشاريع لها صبغة نفعية اجتماعية، وهنا يثبت 

الشخص بأنه موجود فعال، على أساس ربط وجود االنسان وإثبات ذاته بما يحقق من 

توج به الدراسات التي تنطلق من أفكار مجردة أوال، ثم تظهر في شكل إنجازات، وهو ما ت

 .3اختراعات وابتكارات"

 المبادئ التي تقوم عليها طريقة المشروع: .2

لحديثة ايستند التعليم على أسس تربوية، نفسية واجتماعية، التي جاءت بها التربية       

 أهمها:

لدرس وخارجها، حتى يتمكن المتعلم من تجسيد مبدأ الممارسة التطبيقية داخل غرفة ا  -

ربط الجانب النظري بالتطبيقي مما يساهم في تنمية قدراته العقلية والشخصية 

 .4واالجتماعية"

 مبدأ االهتمام بطبيعة المتعلم وباعتباره المحور الرئيسي. -

 مبدأ النشاط الذاتي والتعلم عن طريق العمل. -

 واهتماماته.مبدأ الحرية، أي تنطلق من ميول الطفل  -

 .5اعتبار المدرسة مؤسسة اجتماعية والنظر إليها على أنها صورة للحياة االجتماعية -

                                                                                                                                                                                              
 417سن علي عطية، ص المناهج الحديثة وطرق التدريس، مح 1
ن( -استراتيجيات التدريس المتقدمة و استراتيجيات التعلم وأنماط التعلم، عبد المجيد حسن عبد الحميد شاهين، )د 2

 114م ص 2010االسكندرية، 
 )بتصرف(. 79م، ص 2005مقاربة التدريس بالكفاءات عبد العزيز عمر، األبيار الجزائر، 3
، نصيرة رداف، ملتقى التكوين بالكفايات في التربية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة متطلبات التدريس بالكفاءات 4

  469الجزائر، )بد.س(، ص 
 94طرق التدريس  بين التقليد والتجديد، رافدة الحريري، ص  5
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 ن ونمطيةوعليه فإن التعليم بوساطة طريقة المشروع يبعد عن حشو أذهان المتعلمي          

ة لتطبيقياويحيطهم بأسلوب تعليمي قوامه ربط المكتسبات النظرية بالمهام  الحفظ واالستظهار

 عن طريق التجارب العلمية الواقعية التي تتوافق ومستواهم.

وبالرغم من هذه المبادئ واإليجابيات التي تتميز بها طريقة المشروع إال أنها تواجه   

 1صعوبات نذكر منها.

بعض المشروعات تتطلب إمكانيات مادية وتسهيالت إدارية ال توفرها المؤسسات  -

 التعليمية.

 قياسا بغيرها.تتطلب وقتا طويال  -

 تحتاج إلى كفايات خاصة للمدرسين قد ال تتوفر لدى الجميع. -

لطريقة اإال أن ومع هذه الصعوبات، فإن المعلم الكفء المخلص يستطيع أن يعتمد على       

من -ت بالكفاءة وحسن استخدام المتاح من المستلزما -ويستغل اإلمكانات المتاحة، فيتمكن

 المرغوبة. تحقيق األهداف التعليمية

تطبيق طريقة المشروع والتفاعل اإليجابي بين األقطاب المثلث  .3

 الديداكتيكيي:

إن طريقة المشروع تستند إلى مبادئ الفلسفات التربوية الحديثة التي تريد من المتعلم        

فلسفة أن يكون إيجابيا في عملية التعليم )...(، إذ أن هذه الطريقة تأتي استجابة لما تدعو إليه ال

البرجماتية، والتربية التقدمية حول تدريس المتعلم على أساليب البحث عن المعرفة وإعطائه 

الفرصة لالعتماد على نفسه في تحصيل المعارف والخبرات تأسيسا على افتراض أن ما 

يتوصل إليه المتعلم بنفسه يحتفظ به لمدة أطول ويكون أكثر مقاومة للنسيان، فضال عن أنه 

ر قدرة على توظيفه في مواجهة ما يعترضه من مشكالت في حياته التي تتضمن يكون أكث

ع ، وفيما يلي شيء من التفصيل في ذلك: )األدوار، المقتضيات، 2الكثير من المشاري

 الخصائص...(:

 المعلم والمتعلم في تطبيق طريقة المشروع: دور .4

                                                             
 422المناهج الحديثة وطرائق التدريس، محسن علي عطية، ص 1
 )بتصرف( 416، ص المناهج الحديثة وطرائق التدريس، محسن علي عطية2
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بالنشاط، وبذلك تجعل المتعلمين المتعلم في طريقة المشروع، يبذل جهدا ذاتيا يتسم       

‘ 1يتعلمون عن طريق العمل فيحيون في المدرسة حياة طبيعية مبنية على نشاطهم الذاتي

معنى ذلك أنه يأخذ دورا أساسيا )االختيار، وضع الخطط، المناقشة والتنفيذ..إضافة إلى 

 المشاركة في التقويم(.

أو  محورا من محاور المنهج أو موضوعا"فالمتعلم يكلف بتنفيذ عمل معين يشكل          

وحدة فيه، في صورة مشروع يتضمن عددا من أوجه النشاط مستخدما عددا من مصادر 

 .2التعلم ذات الصلة بالمشروع لتحقيق أهداف محددة مقصودة مهمة

ويجري هذا العمل الميداني الذي يتسم بطبيعته العملية تحت إشراف المعلم، الذي ال 

، فينحصر دوره بين: )تحديد الموضوع واألهداف، 3توجيه واالرشاد يتعدى دوره ال

المساعدة في توفير اإلمكانات المطلوبة كاألدوات والمراجع، تنسيق المجهودات وتوزيع 

المهام، التشجيع على التقويم الذاتي(،كما يمكن للمعلم أن يأخذ دور المستشار الخبير 

 والناصح، أثناء تنفيذ المتعلم للمهام.

 :تطبيق طريقة المشروع في تعليمية اللغة العربية )المراحل واإلنجاز( .5

ة للمشروع أربعة خطوات ينفذ بها والتي قد تتباين بتباين طبيعة المشروع وكيفي 

 إنجازه:

له، فيطرح الموضوع مع بيان أهميته وفتح المناقشة حو أوال/ اختيار المشروع:        

 يجب أن يكون الموضوع المختار:وإبراز مستلزمات تنفيذه، كما 

 نابعا من حاجات الطلبة ذا أهداف وظيفية. -

 .4مالئما لقدرات الطلبة، متصال بحياتهم االجتماعية -

م ، إذ يقوثانيا/ تخطيط المشروع: بعد اختيار المشروع يبدأ الطلبة بوضع خطة لتنفيذه      

الطالب بوضع خطة مفصلة لذلك تحت إشراف المدرس فتشمل: )تحديد األهداف والمهام، 

 اإلجراءات، المراحل...(.

                                                             
 417المرجع نفسه ،ص  1
 417المرجع نفسه ،ص  2
 417المرجع نفسه ،ص 3
 )بتصرف( 420المرجع نفسه ،ص 4
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بأداء  ثالثا /التنفيذ: في هذه الخطوة توضع الخطة موضع التطبيق فيقوم كل طالب     

المهمات واألدوار المحددة له ضمن الخطة، على أن يقوم المدرس بتبديل الصعوبات الطارئة 

 .1التي قد تظهر في أثناء عملية التنفيذ دون أن يحل محل الطالب في أداء عمله

احله، وفي وهو عملية مستمرة تسير مع المشروع مند اختياره وترافق مر رابعا / التقويم:    

 نهاية المشروع يستعرض كل طالب ما تحصل عليه من فوائد.

وإذا كان المشروع فرديا يكون الطالب حكما على نفسه وعمله في ضوء معايير يزوده      

عيا من الطلبة أنفسهم فينتقد بها المدرس أما إذا كان المشروع جماعيا فيكون الُحكم عليه جما

 .2الطلبة بعضهم بعضا

لحس وعليه وبناء على ما سبق يتضح أن من أهداف الطريقة أنها تنمي لدى المتعلم ا    

 النقدي البناء والقدرة على التحليل وإصدار األحكام.

"كما تجدر االشارة إلى أنه للمشروع عالقة تكاملية مع التعبير الشفوي والكتابي من 

، إذ يأتي 3يث: ذكر الوسائل وتسميتها، وذكر المراحل، وذكر األفعال وجمل بسيطة شفهيا"ح

أنه يعد حال تدريجيا وجزئيا للوضعية المشكلة  تعليمي، كما المشروع في آخر كل مقطع

 .4االنطالقية، فبعد إتمام المشروع يكون المتعلم قد أدى العديد من مهمات تلك الوضعية

لمتعلم أثناء أداته للمهام في إنجاز المشروع قد يشعر بحاجة لكتابة بمعنى أن ا      

الفتات تسمية أشياء وتصنيفها، كتابة تعليمات، وذلك ما يقوده إلى استثمار تعلماته المكتسبة، 

تكون طبيعتها –ومثل هذه األنشطة التي تأتي مرغوبة من المتعلم، وتمثل هدفا بارزا لديه 

تعليمية المعتادة، هذه األخيرة التي قد ال يدرك المتعلمون  الغرض مختلفة   عن األنشطة ال

من فرض تعلمها عليهم، على عكس طريقة المشروع التي يكتسب فيها المتعلمون العديد من 

المهارات )كالقراءة والكتابة(، وتنمية القدرة عليها بناءا على رغبتهم واحتياجاتهم الخاصة ، 

افعية واالستعداد ، وتتيح لهم فرصة استثمار واستكمال الموارد مما ينمي لديهم الرغبة والد

التعليمية    في مواقف حية تحاكي واقعهم مما يعرفهم هدف وفائدة اكتساب تلك الموارد 

 وكيفية استعمالها استعماال وظيفيا في حياتهم االجتماعية .

                                                             
 )بتصرف( 421المرجع نفسه ،ص 1
 )بتصرف( 422المرجع نفسه ،ص 2
 19المدنية( ،  ص دليل كتاب السنة األولى من التعليم االبتدائي لمواد )اللغة العربية، التربية االسالمية، التربية 3
 32لمواد )اللغة العربية، التربية االسالمية، التربية المدنية(، ص دليل كتاب السنة الثانية من التعليم االبتدائي ذ4
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ولى  على السنة األوذلك ما سنتعرف عليه من خالل تناولنا أحد المشاريع المقررة     

 ا مقترحةمن التعليم االبتدائي، كأنموذج للدراسة، إذ نجد أن دليل المعلم قد تضمن مشاريع

فة الصف لالستئناس، صنفت وفق المقاطع التعلمية لتجسيد مبدأ الممارسة التطبيقية داخل غر

 مقطع ا لذي يأتي موازيا لكل–الدراسي وخارجه، وليتمكن المتعلم من خالل كل مشروع 

ري لجانب النظمن األداء الفعلي لمكتسباته المتعلقة بالمقطع المحدد، وبالتالي ربط ا –تعليمي 

 بالتطبيقي:

 

 

 

 

 

 

 

 

المقطع/ 

 المحور
 الوحدات

عنوان 

 المشروع
 األهداف التعلمية

 العائلة-1
ْف على  أحمد يرحب بكم/تعر 

 عائلتي/ في منزلنا/ العائلة مجتمعة

أرسم 

 منزلنا
 وأصفه

 إثر المتعلم لتعبيره:

 يوصف منزله شفهيا.

 المدرسة-2
 أحمد في المدرسة/ في ساحة
 المدرسة/ أدواتي المدرسة/

 أنجز
 محفظتي

 إثراء المتعلم لتعبيره:

 بذكر األدوات المدرسية

 شفهيا.

 الحي-3
 والقرية

 في القرية/مدينتنا/
 في الحقل

 أنجز
 أشجارا

 إثراء المتعلم لتعبيره

 الشجرةبذكر فوائد 

 شفهيا.

 الرياضة-4
 والتسلية

 في معرض الكتاب /مباراة
 في كرة القدم/أنواع الرياضة

 أنجز
 كرتي

 إثراء المتعلم لتعبيره

 بذكر الرياضة التي

 يفضلها ولماذا شفهيا.
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جدول يوضح: )المقاطع، الوحدات، المشاريع، األهداف( المقررة للسنة األولى من التعليم 

 .1االبتدائي

هم واعتمادا على الجدول السابق فإن كل مقطع تعلمي تنطوي تحته وحدات معينة تسا 

صلة  نفذه المتعلم ذوفي إرساء وتحصيل مجموع الخبرات المحددة، ويختم المقطع بمشروع ي

 بوحدات المقطع وأهدافه.

ن خالل ففي المقطع التعلمي األول "العائلة" وفي أثناء سيرورة التعلمات ومراحلها م 

دور  الوحدات: )أحمد يرحب بكم /تعرْف على عائلتي/ في منزلنا/ العائلة مجتمعة ( يبرز

س، وكذا المشروع الذي يحدد في ترجمة ما يكتسبه المتعلم نظريا إلى واقع ملمو استراتيجية

 إخراجربط المدرسة بالمحيط االجتماعي من خالل استثمار الموارد المتاحة من أجل 

 المشروع "أرسم منزلنا وأصفه" من التصور إلى التنفيذ.

قدة هارات معموما يميز هذا المشروع هو البساطة والقابلية للتصميم والتنفيذ، وال يتطلب      

 بمعنى أنه مالئم لمستوى المتعلم وقدراته، مما يمكنه من اكتساب ما يلي:

 التعريف بعائلته )األسماء، المهن، العالقة بين أفراد عائلته(. -

مطبخ، حمام، سرير، مقعد،  يصف منزله )باب، غرف نوم، غرفة االستقبال، -

 أدوات...(.

                                                             
 20دليل المعلم للسنة األولى لتعليم االبتدائي لمواد ) اللغة العربية، التربية االسالمية التربية المدنية(، ص1

 البيئة-5

 والطبيعة

 بالدنا الجميلة/ جولة

 ممتعة في حديقة المنزل

 أنجز

حاملة 
 أقالمي

 إثراء المتعلم لتعبيره

أحافظ على نظافة  

 محيطي
باستعمال الحقل 

 المفاهيمي للبيئة.

 التغذية-6

 والصحة

 الفحص الطبي/الغداء الصحي

 أحافظ على أسناني

 أنجز
فواكه 

 مختلفة

إثراء المتعلم لتعبيره 
بذكر الفواكه والخضر 

 التي يعرفها.

 التواصل-7
 ما أعجب الحاسوب/عودة أبي

 من السفر/ من أنا ؟
 أنجز
 قطارا

إثراء المتعلم لتعبيره 
 بذكر

وسائل النقل عموما 

 والوسيلة التي يفضلها
 خصوصا، شفاهيا وكتابيا

 الموروث-8

 الحضاري

أول يوم في رمضان / عيد 
 األضحى

 عيد االستقالل

أنجز 
بطاقة 

 تهنئة

يحرز فقرة قصيرة يهنئ 

 فيها أفراد عائلته بمناسبة
سعيدة محترما عالمات 

الختامية الوقف  )الكفاءة 

 للتعبير الكتابي(.
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يكتسب رصيدا لغويا وظيفيا ويوظفه متعلقا بألفظ وعبارات: )التحية، الشكر،  -

 االعتذار...(.

 اكتساب مهارات مختلفة: )البحث، التحليل، التركيب، التواصل...(. -

 تنمية روح االستعداد واإلثارة والقابلية للتعلم. -

ة واكتساب مهارات حسن توظيفها في وقت الحاجة تثبيت وإرساء الخبرات المكتسب -

 إليها.

)   تهويكلف المتعلم بإنجاز هذا المشروع في بداية مشواره التعليمي لمحدودية خبرا 

أكثر  األسابيع األولى من الدراسة(، وعندما تتوسع مداركه وخبراته أكثر، ينجز مشاريعا

ح كما هو موض -"الموروث الحضاري"عمقا وداللة، ومثال ذلك المقطع التعليمي الثامن: 

ارد والمشروع المقترح:"أُنجز بطاقة تهنئة"، إذ وبعد اكتساب المو -في الجدول السابق

ل(، المعرفية المتعلقة بوحدات المقطع: )أول يوم من رمضان، عيد األضحى، عيد االستقال

وسائل هم ببعض الالمرتبط بهذه الوحدات_ وأهدافه، ويذكر -يعرف المعلم متعلمية بالمشروع

 كما يمكنالتي يحتاجون إليها في اإلنجاز: )أقالم، مقص، أوراق بيضاء، أوراق ملونة.. (، و

دوار أن ينفد المشروع هنا بشكل جماعي، فيتفق المعلم مع أعضاء كل فريق على توزيع األ

سبة ر المنااوالمهام الفردية والجماعية: )رسم األشكال، تلوينها، إلصاقها على البطاقة، اختي

اور معلم وتشالمقصودة بالتهنئة وألفاظ وعبارات التهنئة  المناسبة...(، كل ذلك بتوجيه من ال

 معه عند الحاجة.

م م زمالئهكما يصوغ المتعلمون الفقرة الخاصة بالتهنئة في شكلها النهائي، وتقديمها أما

لتقويم بعضهم البعض )ا فيفتح المعلم المجال أمام المتعلمين من أجل تصويب وتقويم أخطاء

ذه ذا فكل هالذاتي( بتوجيه منه من أجل تالفي األخطاء في المشاريع واإلنجازات المقبلة، وبه

 الخطوات المتضمنة في مثل هذا المشروع يمكن لها أن تكسب المتعلم:

 التعبير مشافهة وكتابة بلغة سليمة. -

 تعبير المتعلم عن رأيه ومشاعره.  -

 ة في تعبيره شفاهي وكتابيا )االدماج(.توظيف خبراته المكتسب -

 تنمي لديه روح العمل التعاوني، وروح التنافس. -

 ربط التعليم بالواقع وإعطاءه معنى. -
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 المتعلم ومما سبق يتبين أهمية طريقة المشروع في تعليمية اللغة العربية وتأثيرها على

نه المهارات ال يمكبصفة خاصة، إذ يمكن له في مشروع ما اكتساب العديد من الخبرات و

شعر ياكتسابها في التعليم االعتيادي الذي يغلب عليه النمطية والمواقف المصطنعة مما 

ويق رة والتشالمتعلم بالملل والنفور، في مقابل هذه الطريقة التي تتميز بالديناميكية واإلثا

 وخلق مواقف حية للتواصل .

ئل، الوثيقة تربوية من: )المناهج، الدالإال أنه وما يؤخذ على السندات والوثائق ال      

 -التعليم كبيرة فيمقارنة بأهميتها ال  -المرافقة(، أنها ال تهتم االهتمام الالزم بطريقة المشروع

م ها المعلسواء من حيث التوزيع الزمني لميادين اللغة، أو من حيث أساليب تطبيقها ليتأنس ب

ها تعد األهداف المنتظرة منها بالرغم من أن ويتعرف أهميتها وليتمكن من تفعيلها وتحقيق

 طريقة ورافدا من روافد تعليمية اللغة العربية في آن واحد.

يقة وقد حاولنا ضمن أسئلة االستبيان معرفة مدى وعي المعلمين بأهمية طر         

 تعليمية اللغة العربية، فوجهنا إليهم السؤال التالي: المشروع في

ريقة المشروع تدعم اكتساب التعلمات واستثمارها بشكل أفضل هل تعتقد أن اعتماد ط -

لدى المتعلمين؟ فكانت إجاباتهم موضحة في الرسم البياني التالي والممثل للجدول رقم 

(16)1 : 

                                                             

 من هذا البحث. 212ن صينظر نتائج االستبيا  1 -
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 (16رسم بياني يمثل الجدول رقم )

(  على وعي تام بأن اعتماد طريقة 16.07وبهذا وكما يتبين أن غالبية المعلمين )     

المشروع تدعم اكتساب التعلمات واستثمارها بشكل أفضل لدى المتعلمين، وذلك ألن هذه 

كسر الرتابة والملل وبعث روح اإلثارة  1:الطريقة حسب رأيهم يمكن لها أن تحقق مايلي

 والتشويق داخل الصف الدراسي مما يجعل المتعلم أكثر إقباال على التعلم.

 توظيف المكتسبات من أجل إنجاز المشروع -

ل التواصل مع أقرانه مما يكون له األثر في تكوين شخصيته  ويكسبه آداب التعام -

 والحوار مع اآلخر خاصة مع توجيهات المعلم في أثناء ذلك. 

هم ن اهتماموبالرغم من وعي المعلمين بالفوائد التي تستجليها طريقة المشروع إال أ         

ؤال يلها ال يرقي للمستوى المطلوب، وذلك من خالل اإلجابات التي أبدوها على السبتفع

 التالي:

 هل ينجز المتعلمون كل المشاريع المقررة عليهم ضمن المحاور التعليمية؟ 

  :2(17وإجاباتهم على هذا السؤال يبرزها الرسم البياني أسفله الممثل للجدول رقم )

 

                                                             

 لبحث.امن هذا  212ينظر نتائج االستبيان ص  1

 لبحث.امن هذا  212ينظر نتائج االستبيان ص 2
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 (17) رسم بياني يمثل الجدول رقم

 ( ال65.17وكما يوضح الرسم البياني فإن نسبة عالية من أفراد عينة الدراسة ) 

 -م على حد تعبيره -يشجعون المتعلمين على إنجاز كل المشاريع حيث أرجعوا أسباب ذلك 

دل يإلى قلة الوقت، واستغالل الحصص المخصصة للمشاريع إلكمال المقرر الدراسي،  وما 

 بمثل هذه الطرائق.  ذلك  إال على قلة اهتمامهم

ة عليهم وبناءا عليه يتوجب على المعلمين أن يولوا إنجاز المتعلمين للمشاريع المبرمج

غة االهتمام المطلوب، وضرورة االعتماد على مثل هذه الطرائق النشطة في تعليميه الل

ا ثمارهاستالعربية، مما يسهم في استغالل مكتسبات المتعلمين، وإتاحة الفرص لهم لتوظيفها و

شروع المعلمين بكيفية توظيف استراتيجية التعليم بالم في مواقف حية، كما يتوجب تعريف

 وكيفية تنفيذها .

طياتها  كما البد للوثائق التربوية )المنهج، الوثيقة المرافقة، الدالئل( أن تحمل في

لمعلم لى االتي يمكن أن تعين وتيسر ع -األساليب ومراحل اإلنجاز المهمة لطريقة المشروع

 تخطيطها وإنجازها، إقرارا بأن المشروع رافد من روافد تفعيل الكفاءات المسطرة. 

 خالصـــــــــــــــــــــــــــــة :     

ارباته طبيعة التعليم و مقلطريقة التدريس تتغير تبعا ب وخالصة القول فيما يتعلق      

 المنظومة ـــــ كأحدث المقاربات المعتمدة فيالحديثة، لذلك فقد جاءت المقاربة بالكفاءات 

حة تاالية و إلمتعلم من المشاركة بفعالعالمية ـــــــ محملة بأحدث الطرق النشطة التي تمكن ا

 له لتوظيف وممارسة مكتسباته. الفرصة 
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لتواصل أفضت نتائج االستبيان إلى أن أفراد عينة الدراسة ال يشجعون على اهذا وقد      

الذي هو وفي الفعال، عيهم بأثر االتصال و التواصل الصعلى قلة و    و ذلك ما يدل  الفعال،

مة، لذلك الخبرات الالزفي اكتساب المهارات و    أساس المقاربات الحديثة، و ماله من أثر 

 ع بها كلالتي يضطل راية باألدوار و الشــــــــروط فإنه ينبغي على المعلم أن يكون على د

بينها،  ناصر المثلث الديداكتيكي )متعلم، معلم، معرفة(، و أهمية التفاعل فيماعنصر من ع

 هذا األخير الذي هو أساس  التعلم النشط )الفعال(. هذا األخير الذي 

لحديثة جعلها تتفق مع االتجاهات ايقة حل المشكالت، تطرإن العوامل التي تختص بها      

والب في التعليم، التي تتمركز حول المتعلم وضرورة إشراكه في بناء تعلماته و نبذ الق

قها و المعرفية الجاهزة، لذلك يتوجب على المعلم ألن يقتنع بهذه الطريقة و مبادئ تطبي

 لمعرفية،ايفي للموارد هو الجانب الوظام في ذلك بالجانب األساسي لها والهدف منها واالهتم

 أي إعطاء األولوية لألداء اللغوي )الممارسة في مواقف حية(.

 مشروعأظهرت نتائج االستبيان الوعي التام للمعلمين بأن طريقة ال كما الحظنا كبف     

ل أفضل لدى ارها بشكتعلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات و استثمالتام لل كتسابتدعم اال

ن شروع، فإمتعلمين، إال أنه و بالرغم من وعي المعلمين للفوائد التي تستجليها طريقة المال

كل  اهتمامهم بها ال يرقى للمستوى المطلوب، إذ أنهم ال يشجعون المتعلمين على إنجاز

ن المشاريع المقررة عليهم ضمن المحاور التعليمية، وبناءا عليه يتوجب على المعلمي

ي فهم لعربية، مما بسى مثل هذه الطريقة النشطة في تعليمة اللغة اضرورة االعتماد عل

ساليب استغالل المكتسبات، كما البد للوثائق التربوية الرسمية، أن تحمل في طياتها األ

 -ن نفسه في اآل -قة ورافدا يومراحل اإلنجاز المهمة لهذه الطريقة، إقرارا بأن المشروع طر

 طرة. من روافد تفعيل الكفاءات المس

       

    

 



[Texte] 
 

 

 

 

 

 

ات راءإجـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةالدراســـــــــــــــــــــــــــ

الميدانية  

ونتائجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــها



إجـــــــــــــــــــــــــــــــراءات الدراســـــــــــــــــــــــــــة المالحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 ونتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاالميدانية 
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 خطوات و إجراءات الدراسة الميدانية: .1

 بيان:ستاستمارة اإل .1.1

الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية   

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة عبد الحميد بن باديس ــ مستغانم

 كلية اآلداب والفنون

 قسم اللغة واألدب العربي

 
يمة "تعل موسومة بـ:"تعليمية اللغة العربية"  تخصصفي إطار إعداد أطروحة دكتوراه 

ة ي المعلماللغة العربية في ضوء الدراسات اللسانية الحديثة"، نقترح عليك أخي المعلم وأخت

لواقعية افي الخانة المناسبة، علما أن )×( هذه االستمارة، وذلك بوضع عالمة  بملءالتفضل 
ثر والدقة والوضوح في اإلجابة على المدونة أدناه ستساعدنا في الحصول على نتائج أك

ة ولن ابة عليها ستبقى سريواإلج االستمارةموضوعية وفائدة، كما نعلمكم أن كل معلومات 

 إال ألغراض البحث العلمي فقط، وشكرا سلفا على حسن تعاونكم. تستخدم
 

 لدراسةاستمارة ا

 التعليمي المنهج: أهداف المحو األول

تعلمين اللغة العربية )الجيل الثاني من اإلصالحات( بتزويد الم منهج ارتباطما مدى  -

 في مختلف وضعيات التواصل الشفهي والكتابي؟ يمكنهم استثمارهابكفاءات 

 ال يرتبط       يرتبط                          بعضه                                         

 

 لمادة التعليمية(المحتوى التعليمي )ا المحور الثاني:

 ببيئة المتعلم وواقعه المعيش؟ المنهجما مدى ارتباط محتوى  .1

 ال يرتبط      يرتبط                      بعضه                                               

 

 

 هل لغة مقررات المحتوى ونصوصه مناسبة لمستوى المتعلمين وفئتهم العمرية؟ .2

 مناسبة                      نوعا ما                      غير مناسبة                       

لى ع االعتمادهل ترى أن محتويات منهج اللغة العربية تنمي وتدعم التعلم الذاتي و .3

 النفس لدى المتعلمين؟

 ال                                       نعم                             
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تتتتتتتتتتتتتتتتتتح  كيتتتتتتتتتتتتتتتتتتف ذلتتتتتتتتتتتتتتتتتتك؟  بتتتتتتتتتتتتتتتتتتنعم*إذا كانتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اإلجابتتتتتتتتتتتتتتتتتتة     وض 

........................................................................................................

.................................................................................. 

............................................................................................ 

............................................................................................. 

                                                   

واه نهج اللغة العربية في مدارسنا يسعى إلى تحقيق التكامل بين موضوعات محتهل م .4

 وبينه وبين مختلف المواد الدراسية األخرى  ؟

 يحقق                      نسبيا                      ال يحقق                       

 علمين؟الجديدة لدى المتما مدى ربط محتوى المنهج بين الخبرات السابقة والمكتسبات  .5

                       

 يربط                      أحيانا                      ال يربط                       

 

 

 

 

 

 

 

 : الوسائل التعليميةالمحور الثالث

 ما الوسائل التي تستخدمها في تدريسك؟ -1

  النماذج والمجسمات  -   السبورة -
     

  الخرائط والرسوم البيانية -   المدرسي الكتاب -
     

     الحاسوب -
     

  التسجيالت الصوتية -   الصور -
     

  اإلذاعة -   القصص -
   -   

  المعارض والمتاحف -   التلفاز وأشرطة الفيديو -
     

  األلعاب والتمثيل والمشاهدة -   الزيارات الميدانية -
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 الوسائل التعليمية اإليضاحية في المدرسة التي تعمل بها؟ما مدى توفر  -2

 غير متوفرة       متوفرة                                              

 ل اللغويما أهم الوسائل التعليمية التي تعزز روح التعاون الصفي وتنمي مهارات االتصا -3

ع في ظتل التطتورات الحاصتلة فتي جميتلدى المتعلم والتي ترى من الواجب توافرها وخاصة 

......................................................................................................؟الميادين

.................................................................................................................

................................................................................... 

........................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 : التقويم التربويالمحور الرابع

ل كهل تحرص على استعمال كل أنواع التقويم ) التشخيصي، التكويني، التحصيلي( في  -1

 فعل أو نشاط تعليمي؟

 دائما                       أحيانا                       أبدا                       

 

 النظريات اللسانية الحديثة :المحور الخامس

 درستها في المؤسسات الجامعية؟ما الفروع اللسانية التي  -1

  النحو الوظيفي  -   اللسانيات التطبيقية -
     

  لسانيات النص -   اللسانيات التداولية -
     

     فروع أخرى -
     

 .......................أذكرها: ..................................................................

 

 هذه الفروع التي درستها لديك؟ما درجة وضوح  -2

 واضحةغير        نوعا ما                           واضحة                                             

 

لمرافقة ما مدى دراستك واطالعك على الوثائق  والسندات التربوية )المناهج والوثائق ا -3

 المتعلقة بالجيل الثاني من اإلصالحات(؟

 دائما                       أحيانا                       أبدا                          
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 : طرق التدريسالمحور السادس

 هل تعتقد أن الوضعية المشكلة تدعم تعلم المتعلمين بطريقة أفضل؟ -1

 
   ال-                         نعم                               -                       

 

    لماذا؟ 
.................................................................................................................

........................................................................................... 
..................................................................................................... 

ون هل تشرك المتعلمين في حل المشكالت التعليمية من خالل العمل الجماعي والتعا -2

 فيما بينهم؟ 
 

 ال    -أحيانا                                     -             نعم                          -

فضل بشكل أواستثمارها التعلمات  اكتسابهل تعتقد أن اعتماد طريقة المشروع تدعم  -3
 لدى المتعلمين؟ ولماذا؟

............................................................................................................

...................................................................................... 
................................................................................................. 

 ة؟هل ينجز المتعلمون كل المشاريع المقررة عليهم ضمن المحاور التعليمي-4

 ال -     نعم                                                                    - 

وإذا كانت اإلجابة "ال" 

.....................................لماذا؟.....................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

............................................................ 
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 : الكفاءة )المفاهيم، المستويات، األنواع(المحور السابع

اللغة العربية للطور األول من التعليم االبتدائي، صادفتك المفاهيم اآلتية،  منهجاطلعت على 

 حد د درجة وضوحها لديك:

 المفاهيم
واضحة 

 تماما

واضحة 

 جزئيا

غير 

 واضحة
 في حال عدم وضوحها حد د السبب

     الكفاءة

     المهارة

     االستعداد

     القدرة

     اإلنجاز/األداء

     الموارد

     الكفاءة الشاملة

     الكفاءة الختامية

     الكفاءة القاعدية

     الكفاءة المرحلية

الكفاءة النوعية 

 )الخاصة(

    

الكفاءة المستعرضة 
 )العرضية، الممتدة(

    

     ملمح الدخول

     الخروجملمح 

     المعيار

     المؤشر

     الميدان

     المقطع التعليمي

     الوضعية

     الوضعية اإلدماجية

     الوضعية التعليمية

     الوضعية المشكلة

   

 عينة الدراسة: وصف 2.1

النحو  تكونت عينة الدراسة من معملي التعليم االبتدائي )اللغة العربية(، إذ توزعت على

 اآلتي:
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 العينة التجريبية: .1

 اإلستبيان على عينة تجريبية، شملت عشرين معلما وهي كما يأتي:تم تجريب 

 (: 1الجدول األول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 عينة البحث:  ـ2ـ 2ـ 1

 (: عينة البحث02الجدول رقم )

 الرقم
ـــــــالمدرســــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــة

عدد 
ــــاإلستبيـــــــــــــــــــــ

 ــــان

 ــةـــــــــالمدرســــــــــــــــــــــــــــــ الرقم
عدد 

 ـانـــاإلستبيـــــــــــــــــــــــــ

01 

 ابن سماعين بومدين 
 وهــــــــــران ـــــــــــ 

10 

02 

 زياني ميلــــود

 ــــــ وهــــــــــران ـــــ
10 

 20 المجمــــــــــوع
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01 
 عائشة أم المؤمنين

 ــــــ وهــــــــــران ـــــ
12 

02 
 سعيدي راشد

 ــــــ وهــــــــــران ـــــ
10 

03 
 تروب محمد إبن

 ــــــ وهــــــــــران ـــــ
11 

04 
 أحمد بلعيد

 ــــــ وهــــــــــران ـــــ
10 

 المجاهد بصول محمد 05

 ــــــ وهــــــــــران ـــــ

06 

 بن عربي صالح 06
 ــــــ وهــــــــــران ـــــ

12 

 شابلي غوتي 07

 ــــــ وهــــــــــران ـــــ

09 

 يحياوي أحمد 08

 ــــــ وهــــــــــران ـــــ

12 

 بوديبة محمد 09
 ــــــ وهــــــــــران ـــــ

11 

 المجاهدة بن خالد فاطمة 10

 ــــــ وهــــــــــران ـــــ

09 

 وناسمسلم  11
 ــــــ وهــــــــــران ـــــ

10 

ــــــــــــالمجـــــــــــــــمــــــــــــــــ

 ــــــوع

11  

 

 تطبيق أداة الدراسة )االستبيان(: 3ـ1

 أداة الدراسة قامت الباحثة بتنفيذ الخطوات التالية: لتطبيق

بناء أداة الدراسة )االستبيان(، وفقا ألسئلة مطروحة تك عرضها على المشرف  .أ

 للدراسة و ذلك لإلستفادة من أرائه و ملحوظاته.

والية تم إرسال خطاب من قبل رئيس قسم اللغة و األدب العربي إلى مديرية التربية ل .ب

 وهران لطلب تمكين الباحث من تطبيق أداة الدراسة.

 م2019م ـــــ  2018راسة في الفصل الدراسي األول من سنة تم تطبيق أداة الد .ج



إجـــــــــــــــــــــــــــــــراءات الدراســـــــــــــــــــــــــــة المالحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 ونتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاالميدانية 

 
 

 
219 

  



إجـــــــــــــــــــــــــــــــراءات الدراســـــــــــــــــــــــــــة المالحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 ونتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاالميدانية 

 
 

 
220 

 نتائج الدراسة )عرض، تحليل، مناقشة( 3.1

رضها عتناولت الباحثة عرض نتائج الدراسة من خالل تقديم إجابات أسئلة الدراسة ومن تم 

 سيرهافي شكل نسب مئوية و تمثيلها برسوم بيانية ودوائر نسبية و من تم مناقشتها، و تف

 حسب ما نص ت عبيه أسئلة الدراسة و فيما يلي تفصيل لذلك:

 أهداف المنهج التعليمي. المحور األول:  

 (:113تم طرح السؤال اآلتي على مئة وثالثة عشر معلما ) السؤال األول:

علمين ــــ ما مدى ارتباط منهج اللغة العربية الجيل الثاني من اإلصالحات بتزويد المت

 استثمارها في مختلف وضعيات التواصل الشفهي و الكتابي؟بكفاءات يمكنهم 

 (:3الجدول رقم ) 

 النسبة التكرار الفئة

 %34,82 39 يرتبط

 %55,35 62 بعضه

 %09,82 11 ال يرتبط

 %100 112 المجموع
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 المحتوى التعليمي ) المادة التعليمية(المحور الثاني: 

 لقد تم طرح السؤال اآلتي على العينة نفسها من المعلمين: السؤال األول:

 ما مدى ارتباط محتوى المناهج ببيئة المتعلم وواقعه المعيشي؟

 (:4الجدول رقم )

 النسبة التكرار الفئة

 يرتبط
30 26,78% 

 بعضه
66 58,92% 

 %14,28 16  ال يرتبط

 %100 112 المجموع

 المحتوى و نصوصه مناسبة لمستوى المتعلمين و فئتهممقرات هل لغة السؤال الثاني: 

 العمرية؟

 (:5الجدول رقم )

 النسبة التكرار الفئة

 مناسبة
26 23,21% 

 نوعا ما
54 48,21% 

غير 
 مناسبة

32 28,57% 

 112 المجموع
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 تم طرح السؤال التالي طبعا على نفس العينة من المعلمين:الثالث:  السؤال

ى النفس هل ترى أن محتويات منهج اللغة العربية تنمي وتدعم التعلم الذاتي و اإلعتماد عل

 لدى المتعلمين؟

 (:6الجدول رقم )

 النسبة التكرار الفئة

 نعم
34 30,35% 

 ال
78 69,64% 

 %100 112 المجموع

وضوعات مهل منهج اللغة العربية في مدارسنا بسعي إلى تحقيق التكامل بين  الرابع: السؤال

 محتواه وبينه و بين مختلف المواد الدراسية األخرى؟

 (:7الجدول رقم )

 

  

 

 

 

 

 

 

 

يدة مدى ربط محتوى المنهج بين الخبرات السابقة و المكتسبات الجدما الخامس:  السؤال

 لدى المتعلمين؟

 (:8الجدول رقم )

 النسبة التكرار الفئة

 يحقق
22 19,64% 

 نسبيا
74 66,07% 

 %14,28 16 يحققال 

 %100 112 المجموع
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223 

 النسبة التكرار الفئة

 طبير
17 15,17% 

 أحيانا
66 58,92% 

 %25,89 29 ال يربط

 %100 112 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الوسائل التعليميةالمحور الثالث

 التعليمية التي تستخدمها في تدريسك؟ما الوسائل  السؤال األول:

 (:9الجدول رقم )

 النسبة التكرار الفئة

 السبورة
101 90,17% 
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 الكتاب المدرسي
98 87,50% 

 %18,75 21 الحاسوب

 %7,5 84 الصور

 %51,78 58 القصص

 %08,03 09 التلفاز و أشرطة الفيديو

 %02,67 03 الزيارات الميدانية

 %43,75 49 النماذج و المجسمات 

الخرائط و الرسوم 

 البيانية
21 18,75% 

 %19,64 22 التسجيالت الصوتية

 %0,89 01 اإلذاعة

 %0,89 01 المعارض و المتاحف

األلعاب و التمثيل و 
 المشاهدة

31 27,67% 

 

 

 

 بها؟  ما مدى توفر الوسائل التعليمية اإليضاحية في المدرسة التي تعمل الثاني: السؤال

  (:10رقم )الجدول 

 النسبة التكرار الفئة

 %25 28 متوفرة
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غير 
 متوفرة

84 75% 

 %100 112 المجموع

 

هارات مما أهم الوسائل التعليمية التي تعزز روح التعاون الصفي و تنمي  الثالث: السؤال

ت اللغوي لدى المتعلم و التي ترى من الواجب توفرها و خاصة في ظل التطورا اإلتصال

 الحاصلة في جميع الميادين؟

م ا المتعلأهم الوسائل التعليمية التي جاءت ضمن اإلجابات هي: )الوسائل التي يكلف بإنجازه

 ح، وسائللتنمو لديه روح اإلبداع، تجهيز المكتبة المدرسية بالمراجع ذات العالقة باإلصال

المسارح و  اإلعالم و االتصال من بينها الحواسيـــــب و أجهزة العرض، الزيارات الميدانية،

 التمثيليات، الصور المتعلقة بالشخصيات و المعالم األثرية....(.

 

 

 

 

 

 

 

 التقويم التربويالمحور الرابع: 

و أالتحصيلي( في كل فعل هل تحرص على استعمال كل أنواع التقويم الشخصي، التكويني، 

 نشاط تعليمي؟

  (:11الجدول رقم )

 النسبة التكرار الفئة
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 %12,5 14 دائما

 %70,53 79 أحيانا

 %08,92 10 أبدا

 %08,03 09 ال إجابة

 %100 112 المجموع
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 اللسانية الحديثة: النظرياتالمحور الخامس: 

 درستها في المؤسسات الجامعية؟الفروع اللسانية التي ما السؤال األول: 

   (:12الجدول رقم )

 النسبة التكرار الفئة

 %10,71 12 اللسانيات التطبيقية

 %0,89 01 اللسانيات التداولية

 %24,10 07 النحو الوظيفي

 %11,60 13 لسانيات النص

 %52,67 59 ال إجابة

 %100 112 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 ما درجة وضوح هذه الفروع التي درستها لديك؟ السؤال الثاني:  

   (:13الجدول رقم )
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 النسبة التكرار الفئة

 %7,14 12 واضحة

 %10,75 01 نوعا ما

 %74,10 07 غير واضحة

 %100 112 المجموع

 

لقة ما مدى دراستك و إطالعك على السندات و المناهج و الوثائق المتع السؤال الثالث:

 بالجيل الثاني من اإلصالحات؟

   (:14الجدول رقم )

 النسبة التكرار الفئة

 %15,17 17 دائما

 %35,71 40 أحيانا

 ,%25 28 أبدا

 %24,10 27 ال إجابة

 %100 112 المجموع

 المحور السادس: طرق التدريس

 و لماذا؟ هل تعتقد أن الوضعية المشكلة تدعم تعلم المتعلمين بطريقة أفضل ؟ األول:السؤال 

 ( .%97أجابت نسبة كبيرة من المعلمين باإليجاب )
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 كما أضافوا أسباب  ذلك من بينها:

 تكسب المتعلم االعتماد على النفس و بالتالي تدعم التعلم الذاتي. 

  دائمين.تجعل المتعلم في حالة نشاط و تفاعل 

 .تحفزه على البحث و إيجاد الحلول المناسبة 

 .تكسبه آليات الحوار و احترام الرأي اآلخر 

 في  تكسبه المعارف لمهارات الالزمة و تتيح له فرصة ممارستها و بالتالي ترسيخها

 ذهنه.

جماعي و هل يشترك المتعلمين في حل المشكالت التعليمية من خالل العمل ال الثاني: السؤال

 التعاون فيما بينهم؟

   (:15الجدول رقم )

 النسبة التكرار الفئة

 %16,07 18 نعم

 %55,35 62 أحيانا

 %28,57 32 ال

 %100 112 المجموع
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مارها هل تعتقد أن اعتماد طريقة المشروع تدعم اكتساب التعلمات و استثالثالث:  السؤال

 بشكل أفضل  لدى المتعلمين؟ و لماذا؟ 

   (:16الجدول رقم )

 النسبة التكرار الفئة

 %60,71 08 نعم

 %16,07 18 ال

 %23,21 26 ال إجابة

 %100 112 المجموع

 األسباب التي أوردها المعلمون بشكل متكرر ضمن إجاباتهم: ومن بين  

 جعل كسر الرتابة و الملل و بحث روح اإلثارة و التشويق داخل الصف الدراسي مما ي

 المعلم أكثر إقباال على المتعلم.

 .توظيف المكتسبات من أجل إنجاز المشروع 

   سبه آداب التعامل و له أثر في تكوين شخصيته و كالتواصل مع أقرانه مما يكون

 الحوار مع اآلخر خاصة مع توجيهات المعلم في أثناء ذلك.

 عليمية؟هل ينجز المتعلمون كل المشاريع المقررة عليهم ضمن المحاور الت الرابع:  السؤال

   (:17الجدول رقم )

 النسبة التكرار الفئة

 %34,82 39 نعم

 %65,17 73 ال

 %100 112 المجموع

 المعلمون الذين أجابوا ب "ال" ألسباب المكررة و التي من بينها:و...... 

 .ضيق الوقت 

 استتتتتتتتتتتتتتتتغالل حصتتتتتتتتتتتتتتتص المشتتتتتتتتتتتتتتتاريع إلكمتتتتتتتتتتتتتتتال المقتتتتتتتتتتتتتتترر الدراستتتتتتتتتتتتتتتة
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 :ـــةخـــــــــــــــــــــــــــاتمــــــــــــــــــــــــــــــــ      

بية في من خالل دراستنا لهذا الموضوع، الذي اشتمل على البحث في تعليمية اللغة العر

ية التي ضوء الدراسات اللسانية الحديثة، وبعد تسجيل المالحظات الخاصة بالدراسة الميدان

سمية بوية الرقمنا بها في المدارس االبتدائية، وكذا القراءة التحليلية النقدية للوثائق التر

و  الجيل الثاني من اإلصالحات التربوية، توصل البحث إلى جملة من المالحظات لمناهج

إنها  النتائج أهمها: أن اللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل وإن كان التواصل أحد وظائفها

 ضارة دونالمعرفة التي بها يتم التفكير و التحليل وعليها تنبنى الحضارة،  فال فكر وال ح

 لغة.

 المادة  بوي بمفهومه التقليدي، كان مرتبط بالمقررات الدراسية، فكانتأن المنهج التر

ة سجانب الممار الدراسية هي الغايـــــــــــــــــــــــــة و الوسيلة، و بالتالي إهمال،

 الحية و المتنوعة )االستعمال اللغوي(.

 هو يدية، فلتقلأن المنهج  التربوي بمفهومه الحديث أكثر داللة منه بصورته القديمة أو ا

الحديث(، بهذا المعنى يهتم ويشمل عناصر عديدة المقررات و الكتب  المنهج)

رق طالمدرسية فيحوي األهداف المنشودة والمحتويات التي تقدم للمتعلمين عن طريق 

 التدريس ووسائل التعليم مرورا بعملية التقويم لقياس من مدى تحقق التعلمات.

 قق تربوية، تقدم للمتعلم مجزأة و منفصلة، أي ال تحأن أغلب محتويات المناهج ال

تربط  التكامل بين موضوعات محتواها و بينها و بين مختلف المواد الدراسية، كما ال

ختيار دائما بين الخبرات السابقة والخبرات الالحقة، و بالتالي اإلخالل بمعايير ا

 المحتوى و انتقاده )التكامل، التتابع و التدرج(.

 ي كتسبات فمناهج اللغة العربية ال تدعم الوظيفة التواصلية للغة واستثمار الم أن أغلب

 اف تعليمالمواقف الحياتية التي يواجهها المتعلم، هذه األخيرة التي تعد من أسمى أهد

 اللغة العربية.

  التواصل عينة الدراسة )المعلمين( بفاعلية الوسائل اإليضاحية في تنشيط  وعلى أفراد

 الصفي و تنمية مدارك المتعلم في تعليم اللغة العربية و اتقان مهاراتها. 

 ائل قلة الوسائل التعليمية في المدارس االبتدائية ) وخاصة منها الحديثة و الوس

الحسية(، لذا ينبغي تسخير لكل إصالح تربوي وسائل و أدواته الضرورية، حتى 

اصة، ختعليمية عامة، و تعليمية اللغة العربية نتمكن من النهوض بمستوى العملية ال

 ال سيما مع التطورات العالمية المتسارعة.
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 ل قلة أن العملية التقويمية في مجملها ال تواكب المستجدات التربوية، و ذلك من خال

يني، وعي أغلب المعلمين بأهمية التقويم التربوي بأنواعه الثالث التشخيصي، التكو

 و تصحيح مسار تعلم المتعلم. التحصيلي( في تنشيط

 تمكن أنه من الضرورة إعطاء التقويم التربوي بأنواعه الثالث األهمية المناسبة لي

المتعلم بوساطته التعرف على مواطن القصور و الضعف و موقعه من عناصر 

رات ذلك القراب، الوسائل، التقويم ذاته(، فتتخذ المنهجالعملية التعليمية ) متعلم، معلم، 

 مناسبة من )تشخيص إصدار لألحكام، ومن ثم العالج و التصويب والتصحيح(.ال

  ساس أإن مناهج اللغة العربية عرفت العديد من اإلصالحات التربوية، كما بنيت على

الحياة بمقاربة التدريس بالكفاءات التربوية العالمية، و التي تعنى بربط المكتسبات 

اللغة  مما يفيد  كثيرا في الرقي بواقع تدريس االجتماعية للمتعلم مع حسن توظيفها،

 العربية.

 ة أن التطور الحاصل على مستوى الدرس اللغوي أهم و أبرز عامل في ظهور المقارب

 الحديثة في إعداد المناهج التربوية )المقاربة بالكفاءات(.

 دة من ة واحربيالتأثير الفعال للنظريات اللسانية الحديثة في تعليمية اللغات، و اللغة الع

ة، التوليديهذه اللغات، إذ استوحت هذه األخيرة مادتها و محتواها مما أفرزته النماذج )

 التحويلية، التداولية، الوظيفية...(.

 ود ح ألن تزوفقا لمفهومي الكفاية و األداء، ينبغي أن تنتقى القواعد األساسية التي تصل

 في االستعمال. المتعلـــــــــــــــــم بأشياعها و أنفعها له

 مواد جود عالقة ترابط و تكامل بين محتويات المادة الواحدة أو باقي الال بد من و

لك ذقد يتحقق في تعلم المعارف و المهارات، و الدراسية، و كذا التتـــــــــابع و التدرج

لغوية من خالل احتواء النص واتخاذه محور بناء كل التعلمات المعرفية و األنشطة ال

هم في تية، عن طريق استثمار المقاربة النصية ، هذه اآللية التعليمية التي تسالصو

 ترسيخ موارد التعلم و إدماجها )التلقي و اإلنتاج(، وذلك عن طريق الربط بين

 مهارات اللغة  الصوتية )االستماع، القراءة، التعبير، الكتابة(.

  دائما بالواقع المعيشي أن النصوص المبرمجة في المقررات الدراسية ال ترتبط

تسهم  للمتعلم، و بذلك ال بد من توظيف النصوص الحية )األصلية(. هذه األخيرة التي

ف في إكساب المتعلم كفاءة نصية )فهم النص والنبح على منواله في مختلف المواق

 الحية(.
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 ما ينبغي االستفادة من المبحث التداولي الذي يعني بقضايا االستعمال اللغوي، ب

لذي له ضمنه من مباحث )نظرية أفعال الكالم، اللسانيات النصية...(، هذا المبحث ايت

لممارسة ااألثر العميق في إثراء عملية تعليم اللغة، و ذلك بالتركيز في تعليمها على 

 اللغوية في سياقاتها المناسبة )فهما و إنتاجا(. 

  يم اللغة يساهم في تطوير تعلأنه يمكن االستفادة من النحو الوظيفي )التعليمي(، الذي

 ليم يسعىمن تعليم تقليدي يقدم المادة التعليمية في مستواها النظري، الخالص، إلى تع

لي لحفظ اآلإلى تحديد البنى اللغوية التي يحتاجها المتعلم  في مواقفه، و يجاوز بذلك ا

 لها و استرجاعها.

  ي تعليميةاللسانية و تطبيقاتها فأمام هذه األهمية البالغة لضرورة استثمار النظريات 

راسة اللغة العربية في تحقيق جملة التعلمات و الكفاءات المسطرة، أفضت نتائج الد

 الميدانية إلى أن وعي و إدراك معلمي اللغة العربية غي هذا الشأن ضعيف جدا،

 لك ماإضافة إلى قلة اهتمامهم بدراسة و اإلطالع على الوثائق التربوية الرسمية، ذ

كل عربية بشيكون له األثر السلبي على العملية التعليمية بشكل عام، و تعليمية اللغة ال

 خاص.

 ية إن أهم ما يمكن استخالصه في نهاية هذا الفصل هو أن اكتساب المهارات األساس

يب و للغة، )الكالم، االستماع، الكتابة القراءة(، وال يكون ذلك إال بكثرة التدر

ي و باعتماد لطرق التدريسية الناجحة في ظل النموذج اللسانالممارسة اللساني، 

ذلك  باكتساب التعليمي التعليم الوظيفي للغة أو تعليم اللغة اتصاليا و الذي يرتبط أساسا

ياة المهارات المتكاملة و المتفاعلة فيما بينها و ممارستها في مختلف مواقف الح

 ممارسة صحيحة وذلك من خالل مايلي: 

 ن هناك االستماع لم يكن لها وجود ضمن المناهج التربوية السابقة، و لم يك إن مهارة

ت ي السنداما يسمى بتعليمية االستماع، فكانت هذه األخيرة مهملة، إال  أنه و بالنظر ف

شيء بو الوثائق التربوية ، نجد أن مناهج الجيل الثاني من اإلصالحات جاءت محملة 

، و هي إضافة جديدة ضمن مناهج الجيل الثاني من االهتمام بتعليمية االستماع

لتعليمية اللغة العربية، فيدرس االستماع ضمن الميادين األربعة المهيكلة 

م شفوي، فهللمــــــــــــــــــــــادة و هي )فهم المنطوق أو "المسموع"، التعبير ال

 المكتوب، التعبير الكتابي( .

 ،بحسن التخطيط في تعليمها، استعمال الوسائل  أن وعي المعلم بأهمية مهارة االستماع

المعنية في ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك و التنويع فهي )المذياع، الحاسوب...(، الحد 
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من كل ما يقلل من فاعلية االستماع، إثارة دوافع المتعلمين وجذب انتباههم، و كذا 

ديل أو معالجة األخطاء الخاصة بأداء تدعيم أداءاتهم الجيدة للخبرات المكتسبة و تع

هذه الخبرات، لكلها ممارسات تكفل تحقيق درجة عالية من االستماع الوظيفي لدى 

 المتعلم.

  نظرا لألهمية التي يكتسبها التعبير الشفوي فإنه يتوجب على المعلم أن يهتم بإدراج

بعد بذلك عن وضعيات تواصلية حية تخلق لدى المتعلمين الرغبة في التواصل، و ال

و تحفيزهم على ضرورة المزاوجة بين التعابير الجسدية، حتى ال  المنمطةالمواضيع 

تكون تعبيراتهم اللغوية و التعابير الجسدية، حتى ال تكون تعبيراتهم اللغوية بمجرد 

قوالب جاهزة، كما ينبغي أن يجعل المعلم من هذا النشاط، نشاط مستمرا، و ذلك 

ة ، كـأجهزة األحداث ومسرحتها في حصص القراءة( كل ذلك بربطه بجميع األنشط

من شأنه تيسير سبل تحقيق األهداف التعليمية المرغوبة، إال  أن هذه اإلشارات ورغم 

السندات والوثائق التربوية المتعلقة بالجيل الثاني من أهميتها البالغة لم تعرها  

 اإلصالحات اهتماما.

  قة بتنميةلمتعلميه وسائل االستفادة الكاملة بكل ماله عاليتوجب على المتعلم أن يتيح 

، المهارة القرائية، كتدريب المتعلمين خاصة المتعثرين منهم على تجريد الحروف

كذلك العمل على جعل حصة القراءة حلقة وصل بين النشاطات اللغوية في إطار 

ة ق كل األنشطالتكامل بين المواد و جعل النص شفويا كان أو كتابيا نقطة انطال

 ــــــ :التعليمية )المقاربة النصية( و ذلك من خالل ــــــــ ليس على سبيل  الحصرـ

)تدريس الظواهر اللغوية، انطالقا من نصوص القراءة و العمل و توفير الفرص 

 . الستثمارها استثمارا وظيفيا، استغالل القراءة بالتدريب على اإلنتاج .....(

 ة، ة العربيتابي يعد المحصلة النهائية يكتسبه المتعلم من فروع اللغبما أن التعبير الك

فإنه ينبغي على معلم اللغة أن يحرص على إعطاء متعلميه فرصا كافية للتعبير 

، مع الكتابي انطالقا من وضعيات تواصلية، تخلق لديهم الحاجة إلى التواصل كتابيا

للغوية األخرى، يتناول ضرورة و استغالل ما يربطها من صالت مع الفروع ا

غوية نشاطات هذه األخيرة  وفق منظور تكاملي، يعتمد فيه على استثمار الموارد الل

 المختلفة بهدف إدماجها من طرف المتعلم في إنتاجه.

  ،أفضت نتائج االستبيان إلى أن أفراد عينة الدراسة ال يشجعون على التواصل الفعال

التصال و التواصل الصيفي الفعال، و الذي هو و ذلك ما يدل على قلة وعيهم بأثر ا

أساس المقاربات الحديثة، و ماله من أثر في اكتساب المهارات و الخبرات الالزمة، 

لذلك فإنه ينبغي على المعلم أن يكون على دراية باألدوار و الشــــــــروط و التي 
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معرفة(، و يضطلع بها كل عنصر من عناصر المثلث الديداكتيكي )متعلم، معلم، 

 أهمية التفاعل فيما بينها، هذا األخير الذي هو أساس   التعلم النشط )الفعال(.

 طرقة حل المشكالت: ذلك أن العوامل التي تختص بها يجعلها تتفق مع االتجاهات 

 ته و نبذالحديثة في التعليم، التي تتمركز حول المتعلم وضرورة إشراكه في بناء تعلما

مبادئ  وجاهزة، لذلك يتوجب على المعلم ألن يقتنع بهذه الطريقة القوالب المعرفية ال

لوظيفي او هو الجانب  لها و الهدف منها تطبيقها و االهتمام في ذلك بالجانب األساسي

 ة(.للموارد المعرفية، أي إعطاء األولوية لألداء اللغوي )الممارسة في مواقف حي

 شروع التام للمعلمين بأن طريقة الم طريقة المشروع: أظهرت نتائج االستبيان الوعي

ى المتعلمين، أفضل لد اكتساب التعلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات و استثمارها بشكل

إن إال أنه و بالرغم من وعي المعلمين للفوائد التي تستجليها طريقة المشروع، ف

نجاز المتعلمين على إاهتمامهم بها ال يرقى للمستوى المطلوب، إذ أنهم ال يشجعون 

كل المشاريع المقررة عليهم ضمن المحاور التعليمية، وبناءا عليه يتوجب على 

بية، المعلمين ضرورة االعتماد على مثل هذه الطريقة النشطة في تعليمة اللغة العر

حمل في مما بينهم في استغالل المكتسبات، كما البد للوثائق التربوية الرسمية، أن ت

ريقة طاليب ومراحل اإلنجاز المهمة لهذه الطريقة، إقرارا بأن المشروع طياتها األس

 من روافد تفعيل الكفاءات المسطرة.  -في اآلن نفسه  -ورافدا 
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 وختاما لما سبق فإن اللسانيات لنظرية الحديثة، من حيث أنها الدراسة العلمية

ي لتحديد المجال اإلجرائالموضوعية للظاهرة اللغوية وسيلة معرفية ومنهجية ضرورية 

ملية عقات وإجراءات  ــن تطبيللعملية التعليمية و بذلك بما تقدمه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة بما تقدمه من تطبيقات و إجراءات عملية يمكن لها أن تسهم في تطوير تعليمية اللغ

ن وعي علمي عالقتناع ، لذا فإنه ال بد من ا عــــــامــــــــــــــة و تعليمية اللغة العربية خاصة

 بأهمية اإلفادة من النظرية اللسانية في هذا الميدان.

رى وكل ما تزعم به أننا نرجوا أن يكون هذا البحث المتوقع خطوة تليها خطوات أخ 

 أكبر ينجزها غيرنا وتؤسس لبناء مناهج تربوية تستمد أصولها من الحصيلة المعرفية

بة هة و كتامشافانية المعرفية بما يضمن جعل اللغة العربية لغة التواصل اليومي للنظرية اللس

 .دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين اخيرأو  الحياةو في جميع مواقف 
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أساسيات وتطبيقات علم المناهج نجوى عبد الرحيم  ،سعود إيهاب (8

، تطور اللسانيات اللغوية من ، 2006دار القاهرة  1شاهين،ط

 (www.alukal.net.leaniat.pdf)الجملة إلى النص، 

-فرنسي-بدر الدين بن تريدي، قاموس التربية الحديث )غربي  (9

متاح م.2010انجليزي(، منشورات المجلس األعلى للغة العربية، 

 (  http://www.hcla.dz على الموقع اإللكتروني :)

اللسانيات التطبيقية، معهد األدب،  محاضرات في بوقربة علي، (10

 2003ــ  2002المركز الجامعي بشار سابقا، 

التكوين المستمر الخاص بمدرسات ومدرسي مادة اللغة العربية  (11

 google.usercontent.com_la) بالتعليم الثانوي، 

didactique.pdf 

جابر عبد الحميد جابر و آخرون، األسس العامة للتدريس، دار  (12

، 1، طعربية للطباعــــــــــــــــــــة و النشر، بيروتالنهضة ال

 م.1983

ر ، دا1جابر عبد الحميد جابر، استراتيجية التدريس والمتعلم، ط (13

  .م1999الفكر العربي، القاهرة، 

جابر عيد الحميد جابر و آخرون،  األسس العامة للتدريس، دار  (14

 م.1983، 1النهضة العربية، للطباعة و النشر، بيروت، ط

جمال مصطفى العيساوي، تعليم فنون اللغة العربية لتالميذ  (15

  م2005-م2004، )د.ن(، 1المرحلة االبتدائية، ط

، 2015، 1جميل حمداوي، محاضرات في لسانيات النص، ط (16

(www.alukah.net.mas.pdf). 

د عليمية، التعلمية )كتاب مفيحمداوي، مكونات العملية التجميل  (17

ن ة و المتدربياألساتذ وللطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة 

 م.2015ن(، -، )د1و المكونينط

http://www.alukal.net.leaniat.pdf/
http://www.alukah.net.mas.pdf/
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فصول في تدريس اللغة العربية ،  ، حسن جعفر الخليفةأبو  (18

 .ه1425،مكتبة الرشد الرياض،1ط

لحات التربوية حسن شحاتة وزينب النجاز، معجم المصط أبو (19

 .م2003، 1القاهرة، ط –والنفسية، الدار المصرية اللبنانية 

، حلومة بوسعدة، المقاربة بالكفايات في الوسط المدرسي التونسي (20

 م.2003- 2002المعهد األعلى للتربية والتكوين المستمر تونس 

، أسس بناء المناهج و حلمي أحمد الوكيل ومحمد أمين المقني (21

 م.1980تنظيماتها، مطبعة احيان القاهرة، 

حلمي أحمد الوكيل ومحمود حسين بشير، االتجاهات الحديثة في  (22

ار دط و تطوير مناهج المرحلة األولى، ـــــــــــــــــــــتخطي

 ه.2425الفكر العربي، القاهرة، 

استراتيجيات حميد شاهين، استراتيجيات التدريس المتقدمة و  (23

سكندرية، ن( اإل-التعلم وأنماط التعلم، عبد المجيد حسن )د

 م.2010

خليل أحمد عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبها )منهج وتطبيق(،  (24

  .م1984هـ، 1404، 1عالم المعرفة، جدة السعودية، ط

وقان عبيدات وسهيلة أبو السميد، استراتيجيات التدريس في ذ (25

)دليل المعلم والمشرف التربوي(، القرن الحادي والعشرين  

 م.2009، عمان األردي، 2ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع ط

، دار 1رافده الحريري ،طرق التدريس بين التقليد والتجديد، ط (26

 م.2010-ه1430الفكر عمان األردن، 

، عبد الرحمان التومي، منهجية التدريس وفق المقاربة بالكفايات (27

 م،2008)د، ن(، )د، ط(، 
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الدراسي أسسه و صلته  المنهجصالح، لحاج ارحمان عبدال (28

الفيصل للبحوث  التربوية اإلسالمية، مركز الملك بالنظرية 

 م. 1985ه، 2405، 1والدراسات اإلسالمية، ط

عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تح:   (29

 دار، مؤسسة 5دي مخزومي و إبراهيم السمرائي، جـــــــــــــمه

 ه ) باب القاف والراء و العين معهما(.1210، 2الهجرة، ط

عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، )باب  (30

 الكاف و الفاء "وأي ء"معهما(. 

الدراسي أسسه وصلته  المنهجعبد الرحمن صالح عبد هللا،  (31

بالنظرية التربوية اإلسالمية، مركز الملك الفيصل للبحوث 

 ،1المملكة العربية السعودية، ط –اإلسالمية، الرياض  والدراسات

 م.1985-هـ1405

عبد الرحمان كامل عبد الرحمان محمود، طرق تدريس اللغة  (32

 م2005م/ 2004العربي، )د، ن(، )د، ط(، 

رشدي أحمد طعمة، األسس العامة لمناهج تعليم اللغة العربية  (33

 العربي، القاهرة،تقويمها(، دار الفكر  –تطويرها  –)إعدادها 

 م.2004

رشدي أحمد طعيمة، المهارات اللغوية )مستوياتها، تدريسها،  (34

، ملتزم الطبع والنشر، دار الفكر العربي(، 1صعوباتها(، ط

 م.2004 -هـ 1425القاهرة، 

ين أحمد طعيمة ومحمود كامل الناقة، تعليم اللغة اتصاليا ب رشدي (35

 المناهج واالستراتيجيات، منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية

 م2006هـ/1427، –إسيسكو  –والعلوم والثقافة 

رشدي لبيب، جابر عبد الحميد جابر وآخرون، األسس العامة  (36

، 1ت، طللتدريس، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيرو

  .م1983
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رضا الطيب الكشو، توظيف اللسانيات في تعليم اللغات، مجمع  (37

اللغة العربية على الشبكة العالمية، مكة المكرمة السعودية، 

 هـ1436

دار المعارف  طرق تدريس اللغة العربية، ،زكريا إبراهيم  (38

 .م1999 الجامعية، القاهرة،

، المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية، و زهران الغاليبن  (39

 -م2015مستغانم، الجزائر  -تحسين مستواهم، التقويم التربوي

 م.2016

السعيد شنوقة، مدخل إلى المدارس اللسانية، الجزيرة للنشر و  (40

 2008، 1، القاهرة، طالتوزيع

الدار العربية  ،قاموس اللسانيات، )د.ط( ،السالم المسدي عبد (41

 1984 ،للكتاب

سية دي، اللسانيات و أسسها المعرفية، الدار التونسالم سالمال عبد (42

 .1986للنشر)تونس(، المؤسسة الوطنية للكتاب )الجزائر(، 

، مدخل إلى تدريس مهارات اللغة العربية، دار يلسميح أبو مغ (43

 .م2010، 1البداية ناشرون وموزعون، عمان، األردن، ط

ة القراءة والكتابة في المرحلسمير عبد الوهاب وآخرون، تعليم  (44

 2004 2االبتدائية )رؤية تربوية( ط

عبد السميع متولي المرشد المعاصر إلى أحدث طرائق التدريب  (45

، دار العلم وااليمان للنشر 1وفق معايير المناهج الدولية، ، ط

  م.2012والتوزيع، 

 شومة محمد مساعد الفاضلي البلوي، تطوير مناهج اللغة العربية (46

مراحل التعليم العام )رؤى مستقبلية( جامعة تبوك المملكة في 

 م2014العربية السعودية، 

العلوم الفلسطيني الجديد،   منهجصفاء محمد محمود بخيتان،  (47

 .2006جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، فسطين 
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ة و اللسانيات الحديثة و النحو العربي: بين المعياري صغير نبيل، (48

، 2010أكتوبر  09الوصفية، دار المغرب اإلعالمي، الرباط، 

 www.lissaniet.net   08ص 09:04

طه حسين الدليمي، وكامل محمود  نجم الدليمي، أساليب حديثة  (49

، دار الشرق للنشر و 4في تدريس قواعد اللغة العربية، ط

 م. 2004األدرن  التوزيع، عمان،

عزيزي عبد السالم، مفاهيم تربوية بالمنظور السيكلوجي حديث،  (50

 م.2003دار ريحانة للنشر، الجزائر، 

على أحمد مذكور، تدريس فنون اللغة العربية، ملتزم الطبع  (51

 .م2006 -هـ 1427والنشر والفكر العربي، القاهرة، 

 و الوظيفي،علي آيت أوشان، اللسانيات البيداغوجية، نموذج النح (52

 ، دار الثقافة للنشر و1األسس المعرفية و الديداكتيكتية (، ط

 .م 1998 التوزيع، الدار البيضاء، 

رق طبراهيم، الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية في إعليم عبد ال (53

 )د.س(..14التدريس دار المعارف القاهرة ط

عة جام عمر بوقمرة، التحول اللساني من البنيوية إلى التداولية،  (54

 بن بوعلي، الشلف، الجزائر.         حسيبة 

، معجم علم النفس 1فؤاد أبو حطب ومحمد سيف الدين فهمي، ج (55

 م.1984والتربية، الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، 

التربية )األسس، العناصر،  منهجفؤاد محمد موسى، علم  (56

، 1، طوزيع، مصرالتطبيقات(، دار الكلمة للنشــــــــــــــــر و لت

 .م 2008

الخصائص، تح: عبدالحميد هنداوي،  ،أبو الفتح عثمان بن جني (57

 ه،1421، دار الكتاب، بيروت، 1ط

فتحي يونس و آخرون،) المناهج ، األسس، المكونات،  (58

 ه.1425التنظيمات، التطوير(، دار الفكر، عمان ، األردن، 

، دروس في األلسنية العامة، تر: صالح فريدينان دوسوسير (59

 1985القرمادي وآخرون، الدار العربية للكتاب، تونس، 
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و علم النفس التربوي،  التربيةفريد نجار وآخرون، قاموس  (60

  م.1960الجامعة األمريكية، بيروت، 

بتدائية التعلم النشط والفعال، با إستراتيجيةفريق التمييز والجودة،  (61

ه ، كتيب الكتروني 1438 –ه 1437ذجية )شروق المعرفة النمو

 (. PDFمن موقع: )استراتيجيات التعلم النشط 

اللسانيات ونظرية التواصل، )رومان  عبد القادر الغزالي،  (62

، دار الحوار للنشر والتوزيع، الالذقية 1جاكسون نموذجا(، ط

 م. 2003سوريا، 

دار ، 1، مج ، لسان العرب أبو الفضل جمال الدين ابن منظور (63

  .صادر، بيروت

دار  ،9مج: أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، (64

 صادر بيروت، )د،ط(، "مادة ثقف".

،) د .ط( 3أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، مج: (65

 ، مادة "نهج".

عبد اللطيف فالح بن حسين،المناهج وطرق التدريس التعليمية  (66

 ـه1419لمملكة العربية السعودية، الحديثة، دار الفنون، جدة، ا

قادر الغزالي، اللسانيات ونظرية التواصل، )رومان عبد ال (67

، دار الحوار للنشر والتوزيع، الالذقية 1سون نموذجا(، طبجاك

 .2003سوريا، 

 3أصول ثراثية في اللسانيات الحديثة، ط ،كريم زكي حسام الدين (68

 م 2001مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، 

كريم غريب وآخرون، معجم علوم التربية، مطبعة النجاح عبد ال (69

 المغرب. ،الجديدة، الدار البيضاء

كوثر حسين كوجك و آخرون، تنويع التدريس في الفصل )دليل  (70

، المعلم لتحسين طرق التعليم و التعلم في مدارس الوطن العربي(

)د.ط(، مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية، 

 م. 2008بيروت، 

لطيف فالح بن حسين، المناهج و طرق التدريس التعليمية عبد ال (71

 ه.1419الحديثة، دار الفنون جدة، المملكة العربية السعودية، 
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عبد المجيد حسن عبد الحميد شاهين، استراتيجيات التدريس  (72

لم يات التعستراتيجة و اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتقدم

 م2010ن( االسكندرية، -وأنماط التعلم، )د

 -محمد أشرف المكاوي، أساسيات المناهج، دار النشر الرياض (73

 هـ.1421المملكة العربية السعودية، 

محمد حسن حمادات، المناهج التربوية )نظرياتها، مفهومها،  (74

أسسها، عناصرها، تخطيطها، تقويمها(، دار الحامد للنشر 

 .2009ن، والتوزيع عمان، األرد

محسن عطية، المناهج الحديثة وطرائق الدرس، دار المناهج  (75

 .م2003 -ه1430للنشر والتوزيع، عمان األردن، 

، ائرمحمد الدريج، العملية التعليمية، قصر الكتاب، البليدة، الجز (76

2000 

محمد الدريج وآخرون، معجم مصطلحات المناهج وطرق  (77

 افة والعلوم )ألكسو،التدريس، المنظمة العربية للتربية والثق

ALECSO)(، الرباط،، )د.س 

ت حديثة في المناهج محمد السيد علي، اتجاهات وتطبيقا (78

األردن، -، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان1ط ،وطرق التدريس

 م2009-ه1432

محمد عبده، تعليم اللغة العربية وظيفيا، مؤسسة دار العلوم،  (79

 م.1979، 1الكويت، ط

محمد صابر سليم وآخرون، بناء المناهج وتخطيطها، دار الفكر  (80

 م.2006، 1األردن، ط –ناشرون وموزعون، عمان 

 المنهج محمد صالح مجاور وفتحي عبد المقصود الديب، (81

 هـ،1418الكويب،  –المدرسي وتطبيقاته التربوية،  ،دار القلم 
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شركة محمد الصالح حثروبي، المدخل إلى التدريس بالكفاءات،  (82

 .2004، 2الهدى للنشر، الجزائر، ط

محمد مصطفى زيدان، المعجم التربوي، المركز الوطني للوثائق  (83

 م.2009التربوية لوزارة التربية الوطنية، الجزائر، 

محمد محمود السيد أبوحسن، الدرس التداولي في ضوء علم اللغة  (84

 م2010الحديث، مكتبة دار الفكر العربي، القاهرة، 

نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار  محمود أحمد (85

 2002المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 

، 1وره، دار المعارف ططمحمود جاد الرب، علم اللغة نشأته وت (86

 م1985

محمود علي السمان، التوجيه في تدريس اللغة العربية، )د،ط(،  (87

 م.1983دار المعارف، القاهرة، 

المنهج التربوية، مكتبة األنجلو مجدي عزيز إبراهيم، موسوعة  (88

 م.2000المصرية، القاهرة، د.ط، 

، 14، ص2015مرداد سهام، معجم مصطلحات التريية والتعليم،  (89

 500إلكتروني من موقع: )مدونة معلمي: معجم من  مرجع

 (.pdfمصطلح تربوي.

إستراتيجيات التقويم التربوي الحديث  مصطفى نمر دعمس، (90

 هـ1429-م2008ر والتوزيع، عمان، وأدواته، دار غيداء للنش

مركز نون للتأليف والترجمة، التدريس طرائق واستراتيجيات  (91

هـ، 1432-م2011، 1جمعية المعارف اإلسالمية الثقافية، ط

 بيروت لبنان

عبد المجيد حسن شاهين، استراتيجيات التدريس المتقدمة، و   (92

 .2010استراتيجيات التعلم و أنماط التعلم، )د، ن(، اإلسكندرية، 

منعم أحمد بدران، التحصيل اللغوي وطرق تنميته )دراسة عبد ال

  م.2008، العلم وااليمان للنشر والتوزيع، 1ميدانية(، ط
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ن، المنهج المدرسي من منظور ملحمة إبراهيم الشافعي و اآلخرو (93

جديد، مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

 ه. 1427

عبد المنعم أحمد بدران، التحصيل اللغوي وطرق تنميته )دراسة  (94

 م2008، العلم وااليمان للنشر والتوزيع، 1ميدانية(، ط

ن ناجي تمار وعبد الرحم -المناهج التعليمية والتقويم التربوي  (95

  بن بريكة، متاح على الموقع اإللكتروني:

https://www.dzexams.com/902206 

نبيل عبد الوهاب وآخرون، مهارات في اللغة والتفكير، دار  (96

 م.2003المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

 1نجوى عبد الرحيم شاهين، أساسيات وتطبيقات علم المناهج ط (97

 .2006دار القاهرة 

محمد شريف، المناهج التعليمية وأسسها في إطار ندوى محمد  (98

 الفكر التربوي اإلسالمي، كلية اآلداب / خانقين)د.س(

نسيمة ربيعة جعفري، الخطأ اللغوي في المدرسة األساسية  (99

ة حلوله، دراسة نفسية لسانيه وــــــــــــــالجزائرية مشكالت

 م.2003تربوية،  ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر 

دروس ومحاضرات في اللسانيات  نصرالدين بن زروق،  (100

 م2001، مؤسسة كنوز الحكمة، الجزائر 1العامة، ط

نعمان بوقرة، المدارس اللسانية المعاصرة، مكتبة اآلداب،   (101

 القاهرة

المصطلحات األساسية في لسانيات النص  ،نعمان بوقرة  (102

 وتحليل الخطاب نعمان 

البحث  اللغة و مناهجالهدى لوشن، مباحث في علم  نور  (103

 م.2008ط(، دار الفتح، االسكندرية، مصر، .اللغوي )د
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دراسات تربوية  هادي مشعان ربيع واسماعيل محمد بشير،  (104

 في القرن الحادي والعشرين، مكتبة المجمع العربي، عمان، د.ط،

 م2008

هاشم عواضة، طرائق التعليم والتعلم )األصول والتصنيفات(،   (105

 ن الموقع: )طرائق التعليم  والتعلم أبدع فيمرجع إلكتروني، م

 (PDFدرسك 

هشام صويلح، توظيف النظريات اللسانية و التعليمية في   (106

تدريس اللغة العربية، مرجع إلكتروني من الموقع 

(Ummto.dz-435-1553-pb (3) –pdf)    ـ 12ـ 21بتاريخ

 م.2018

لبنان، ، د.ط، بيروت، 1هيام كريدية، أضواء على األلسنية، ط  (107

 هـ1429م/2008

وليد أحمد جابر، تدريس اللغة العربية )مفاهيم نظرية و   (108

تطبيقات عملية(، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان، األردن، 

 م.2002، 1ط

يوسف مقران، مدخل في اللسانيات التعليمية: )د، ط(، مؤسسة   (109

 م2013كنوز الحكمة، األبيار، الجزائر، 

 

II. :الرسائل الجامعية 

األزهر معامير، المقاربة بالكفاءات )دراسة تحليلية نقدية   (110

لنيل  لمناهج اللغة العربية، للسنة األولى ابتدائي(، مذكرة   معدة

شهادة شهاة الماجستير ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 م.2015-2014الجزائر، 

بة زوليخة عالل، تعليمية نشاط التعبير الكتابي في ضوء المقار  (111

نيل ل(، مذكرة مقدمة -أنموذجا  –)السنة الثالثة متوسط  بالكفاءات

شهادة الماجستير، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، 

 م2009-2010
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سالم نعمون، نحو منظومة تربوية تنمي إبداع المتعلم عبد ال  (112

 في ضوء بيداغوجية المقاربة بالكفاءات، رسالة دكتوراة، جامعة

 .2015-2014الجزائر،  -2-سطيف 

شيباني الطيب، استراتيجية التواصل اللغوي في تعليم وتعلم   (113

 اللغة العربية )دراسة تداولية(، مذكرة ماجستير، جامعة قاصدي

 م.2010-2009مرباح، قسنطينة، الجزائر، 

 قرايرية وسيلة، تقييم مدى تحقيق المقاربة بالكفاءات أهداف  (114

رسالة  في إطار اإلصالحات التربوية،    المناهج الجديدة 

 .م2010-م2009دكتوراه، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 

التدريسية للمعلمين في ضوء مقاربة التدريس  نورة بوعيشة،  (115

بالكفاءات، الممارسات مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجيستر، 

 م.2008جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ، الجزائر،

، نحو نظرية وظيفية للنحو العربي، أطروحة يحيى بعطيش  (116

 دكتوراة دولة في اللسانيات الوظيفية الحديثة، جامعة منتوري،

 م. 2006-2005قسنطينة، الجزائر، 

 

III. :الوثائق التربوية 

أعضاء من المجموعة المتخصصة للمناهج واللجنة الوطنية   (117

ئي، ، ابتداللمناهج دليل المقاطع التعليمية للسنة األولى والثانية 

 .م2016

زارة و اإلطار العام للوثيقة المرافقة، ،اللجنة الوطنية للمناهج  (118

 .2016التربية الوطنية 

للغة ، دليل كتاب السنة األولى لمواد )اة للمناهجاللجنة الوطني  (119

ة وزارة التربي العربية، التربية اإلسالمية والتربية المدنية(،

 م.2016الجزائر،  ،الوطنية

للغة لمواد )ا ثانيةالوطنية للمناهج، دليل كتاب السنة الة اللجن  (120

ة وزارة التربي العربية، التربية اإلسالمية والتربية المدنية(،

 م.2016الجزائر،  ،الوطنية
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اللجنة الوطنية للمناهج ) المجموعة المتخصصة للمواد(،   (121

 منهجاللجنة الوطنية للمناهج،  .مرحلة التعليم االبتدائي منهج

وطنية، اللغة العربية )مرحلة التعليم االبتدائي(، وزارة التربية ال

2016. 

ثالثة السنة ال منهج، الوثيقة المرافقة  لاللجنة الوطنية للمناهج  (122

من التعليم اإلبتدائي، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، 

 م.2011الجزائر، 

عربية اللغة ال منهجل طنية للمناهج، الوثيقة المرافقةجنة الولال   (123

 م.2016حلة التعليم االبتدائي(، وزارة التربية الوطنية، ر)م

محمود عبود وآخرون، دفتر األنشطة في: )اللغة العربية،   (124

يم التربية اإلسالمية، التربية المدنية( للسنة األولى من التعل

-2016، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، 1اإلبتدائي، ط

2017. 

وآخرون، كتاببي في: )اللغة العربية، التربية  محمود عبود  (125

ائي، اإلسالمية التربية المدنية، للسنة األولى من التعليم اإلبتد

 .2017-2016، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، 1ط

 نسيمة ورد تكال وآخرون، دفتر األنشطة في: )اللغة العربية،  (126

يم ثانية من التعلالتربية اإلسالمية التربية المدنية، للسنة ال

-2016، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، 2اإلبتدائي، ط

2017. 

ية نسيمة ورد تكال وآخرون، كتاببي في: )اللغة العربية، الترب  (127

، 2دائي، طاإلسالمية التربية المدنية، للسنة الثانية من التعليم اإلبت

 .2017-2016الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، 

افذة نوزارة التربية الوطنية، ل ز الوطني للوثائق التربويةكالمر  (128

 م.2001، 41على التربية، عدد 

لتربية الوطنية، لوزراة ا ركز الوطني للوثائق التربويةالم  (129

  .م2009ملحقة والية سعيدة الجهوية، ، المعجم التربوي
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 ،وتحسين مستواهم المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية  (130

، الجزائر، والتطبيقأساسيات التخطيط التربوي النظرية 

 .م2009

عرض حول مناهج الجيل الثاني،  ،مفتشية التربية والتعليم  (131

 .مدرسة بوديسة المسعود، عين الملح المسيلة،  )د.س(

 

IV. :المجالت العلمية 

مقاربة ديداكتيكية لسانية، ، ، إسماعيل بوزيدي  (132

(….cerist.dz-Fc6039b2b952 …..) 

مقدمة نظرية في تعليمية اللغة بالنصوص،  ،بشار إبراهيم  (133

د مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محم

 2010خيضر بسكرة الجزائر، العدد السابع، جوان 

بلحيداس خديجة السياق وأثره في تدريس اللغة العربية، ،   (134

(، العدد األول مجلة لغة الكالم، )السنة الثالثة المجلد الثالث،

مختبر اللغة والتواصل، المركز الجامعي بغليزان، الجزائر، 

 م2017مارس -هـ1438رجب 

تطبيق المقاربة مدخل إلى  حديدان صبرينة ومعدن شريفة،  (135

بالكفاءات في ظل اإلصالح التربوي الجديد في الجزائر، مجلة 

العلوم اإلنسانية واالجتماعية، )عدد خاص بملتقى التكوين 

 بالكفايات في التربية،  )د.س(

خديجة واهمي، المقاربة بالكفايات )مدخل لبناء المناهج   (136

 2010ماي  2التعليمية(، مجلة دفاتر التربية والتكوين، العدد 

عبد الرحمان الحاج صالح، أثر اللسانيات في النهوض   (137

، جامعة 4بمستوى مدرسي اللغة العربية، مجلة اللسانيات العدد

 م 1973الجزائر، 

تعليم اللغة ألهداف وظيفية، مجلة التطوير  ،سام عمار  (138

 م 2010ديسمبر  –التربوي، العدد الستون 
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ي، سامية بن يامنة، فعالية المقاربة النصية في البناء المعرف  (139

دد مجلة المدرسة العليا لألساتذة بوهران، خبرات بيداغوجية، الع

 ، )د.ص(.2017، جوان 2

 التواصل، مجلة التعليمية، مجلة علميةصديقي غالم، اللغة و   (140

 محكمة يصدرها مخبر تجديد البحث في تعليمية اللغة العربية في

كلية اآلداب و العلوم  02المنظومة التربوية الجزائرية، ع 
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 ملخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص:

ب :"تعليمية اللغة العربية في ضوء  يأتي هذا البحث الموسوم

الدراسات اللسانية الحديثة"، متناوال دراسة نقدية، و ميدانية، للوقوف على 

مدى استفادة تعليمية اللغة العربية في المدرسة الجزائرية، من الحصيلة 

المعرفية للنظرية، اللسانية الحديثة، التي بإمكانها بما تحويه من حقول 

تفسير العلمي الكافي لكافة المظاهر التي لها عالقة بتعليم لسانية أن تقدم ال

)توضيــــــــــــــــــــح الغايات و األهداف التربوية، :اللغة و تعلمها 

ات و اإلجراءات العملية، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتطبيق

تشكل مراجعة ، تدليل الصعوبات و العوائق....(

ة في ذلك بما يسهم في تطوير تعليمية اللغة ــــــــــــــــــــــــــــــأساسي

ـة و ذلك ــــــــــــــــــــعامة، و تعليمية اللغة العربية خاصـــــــــــــــ

استهداف أسباب المتكلم قواعد توظيف اللغة و القدرة على استعمالها 

 )الكفاءة اللغوية( فحسب.ة )الكفاءة التواصلية( و ليس القواعد النحوي

 تعليمية اللغة العربية، النظريات اللسانية الحديثة. الكلمات المفتاحية:

Abstract:  

 

This study, entitled "Didactics  of the Arabic language  in the light of modern linguistic 

studies", deals with a theoretical to witch  and practical , to determine the extent to which 

Arabic  language in the Algerian  school benefited from the knowledge of the modern 

linguistic theory, which can contain linguistic fields To provide adequate scientific 

interpretation of all aspects related to the teaching and learning of the language (clarifying 

educational goals and objectives, practical applications and procedures,  to overcome 

difficulties and obstacles ...). And constitude Arabic  reform thus contributing of the 

development of language teaching in general, teaching the Arabic language in practical, by 

targeting the need to provide the learner rules the use of language and the ability to use 

(communicative competence) and not grammatical ( linguistic competence) only 

Key words:  Arabic language teaching - modern linguistic studies. 


