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 اللهم افتح لي أبواب حكمتك و انشر عليا رحمتك

 و أمنن عليا بالحفظ

 و الفهم سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا انك آنت العليم حكيم.         

            اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم أكرمنا اللهم بنور الفهم                   

 وافتح علينا بمعرفة العلم     

 و حسن أخالقنا بالحلم و سهل لنا أبواب فضلك                        

 و انشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.                 

       يا رب ال تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت و ال أصاب                          

 باليأس إذا فشلت، بل ذكرني دائما بأن الفشل هو التجارب           

 التي تسبق النجاح

 يا رب علمني أن التسامح هو اكبر مراتب القوة

 

 

 



 

                     

 

أرفع قلمي بین أناملي ألدون ھذه الكلمات 

حمل اسمك بكل فخر أیا من  لعلھا تبقى بصمة خالدة لألبد األبدین

یا من یرتعش قلبي لذكرك أھدیك ھذا البحث 

 إلى من عاش قیتارة یتغنى و نبراصا  یضيء حیاتي

. محمدأبي الغالي 

نجاحي إلى من یسعد قلبي بلقیاھا إلى روضة الحب التي تنبت  ھدي ثمرة أ

أزكى األزھار 

إلى أروع ھدیة منحھا هللا لي و ألخوتي أمي الحبیبة التي سھرت من أجل اللیالي 

إلى أغلى وأثمن ھدیة منحني إیاھا الخلق إلى  لنا و شجعتني ألحقق أمالي حفظھا هللا

 .من ھم أقرب إلى من روحي

  إخوتي استمد عزتيضن أمي وبھمإلى من شاركوني ح

 

  الطاقم التربوي و اإلداري بمتوسطة دھار كلإلىكما أھدیھا 

. *عبد المالك بن رمضان* 

 



 

 

 

 

 

 

 



 مقدمــة:

اضرة بشكل دائم في حإذا تمتعنا قلیال في المسار المعرفي اإلنساني لوجدنا أن اللغة 

فكره على مر العصور وھذا راجع إلى طبیعة الظاھرة اللغویة وخصوصیتھا التي ھي نظام 

یحقق التواصل االجتماعي في المحیط البشري. لما كانت اللغة مظھرا من مظاھر السلوك 

اإلنساني  وأھمیتھا: فقد لقیت عنایة من طرف كل من اللغویین وعلماء النفس على حد سواء 

 فقد صاغوا مجموعة من الفروض و النظریات ومن بین ھؤالء العلماء علماء اللسانیات.

واللسانیات الحدیثة تنحو منحى تطبیقي یطبق النظریات األلسنیة باعتماد األدوات 

 اإلجرائیة الخاصة بالمنھج العلمي المناسب لدراسة اللسانیة.

ونظرا ألھمیة الموضوع اللساني وقع اختیارنا على موضوع " تعلیمیة اللغة العربیة 

في رحاب بیداغوجیة الكفاءات المرحلة االبتدائیة  أنموذجا " األھمیة الوظیفیة  للعلمیة 

البیداغوجیة لتعلیم اللغة العربیة ولنحقق ذلك  اخترنا خطة بحث تناولت ثالثة فصول وال 

ضیر في ذلك أن حاولنا أن نتبنى منھجا وصفیا تحلیلیا، كذلك یعتبر المنھج أصعب مرحلة 

 یواجھھا الباحث خالل بحثھ في اختیار المنھج المناسب لموضوع بحثھ.

 أما بالنسبة للخطة التي انتھجتھا في دراسة تمثلت في المراحل اآلتیة: 

الفصل األول عنوانھ: ماھیة تعلیم اللغة العربیة تطرقت فیھ إلى نشأة تعلیمیة اللغة العربیة، 

 تعریف تعلیمیة اللغة، خصائص اللغة العربیة بالنسبة لتعلیم.

أما الفصل الثاني فعنوانھ اللغة العربیة في رحاب بیداغوجیا الكفاءات فجاء فیھ: تعریف 

 الكفاءة: تعریف البیداغوجیا، تعریف المقاربة بالكفاءات، ممیزات الكفاءة.

 أما الفصل الثالث نموذج دراسة میدانیة.

ثم إنھ نظرا لقیمة البحث تعذر علینا في كثیر من السیاقات الرجوع إلى أمھات الكتب من 

المصادر والمراجع منھا: القرآن الكریم د. كمال بشر اللغة العربیة بین الوھم وسوء الفھم 

جماعھ من المؤلفین بجامعة  تیزي وزو اللغة األم، سعید األفغاني د. حسن شحاتھ، تعلیم 

 اللغة واألدب مھد العربیة ةاللغة العربیة بین النظریة  والتطبیق، مجلة عملیة أكادیمي

وآدابھا، محمد وطاس، أھمیة الوسائل التعلیمیة في عملیة التعلم عامة وفي تعلیم اللغة 
  أ

 



العربیة ألجانب خاصة الدیوان المطبوعات الجامعیة خیر الدین ھني مقاربة التدریس 

بالكفاءات أحمد حساني دراسات في اللسانیات= التطبیقیة المقاربة بالكفاءات من قضایا 

 التربیة، التدریس العلمي والفني الشفاف بمقاربة الكفاءات واألھداف.

      وال ننكر أنھ وجھتنا بعض الصعوبات والمتمثلة في قلة بعض المصادر والمراجع 

وكذلك عامل الوقت في التعامل معھا بشيء ذي بال ،إال انھ بفضل اإلرشادات النیرة  

وتوجیھات  المشرف الدكتور حنیفي بن ناصر كانت سببا في خروج ھذا العمل المتواضع 

 إلى الوجود المعرفي لھ منا جزیل الشكر و االحترام والتقدیر .
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الفصل األول

 
 ماھیة تعلیمیة اللغة العربیة 

 النشأة .1

 تحدید مفھوم التعلیمیة .2

 خصائصھا .3

 



  اللغة العربیةیةالفصل األول                                                                ماھیة تعلیم
 

 ) نشأة تعلیمیة اللغة العربیة:1

 عانت اللغة العربیة وال تزال تعاني صعوبات ومشاكل في تعلیمیتھا ومكانتھا.

فالعربیة لغة العرب طبعا بھا كان یدرس الطب والفلك والریاضیات والعلوم التاریخ والفقھ 

Pوالقرآن والحدیث.... الخ.

) 
0F

1( 

إن الوقوف الحركة العلمیة واالمتزاج واالحتالل واالستبداد واالحتالل جعل الشعوب بمعزل 

عن السیاسة واإلدارة، قفل اإلقبال على العلم واألدب ولم یبقى من العلوم إلى القمر المحتاج 

Pإلیھ في تخریج القضاة والخطباء.

) 
1F

2 (
P.بحیث یؤثر على الحكم فتدخل العلمیة إلى اإلدارة 

وقد تلقت اللغة العربیة في األعوام الماضیة أیام االحتالل ترجمات عنیفة ظاھرة وخفیة 

قضت علیھا في اغلب المیادین حتى صار المتحول فیھا یشك في أنھا كانت عربیة یوما من 

Pاألیام

)
2F

3 (
P مما أدى بھا إلى الھوان والضیاع والتحریف لكن بالرغم من ھذا كلھ فقد حاول

Pالعرب معتمدین على ما عندھم من قوى ومال،

)
3F

4(
P أن یردوا االعتبار لھا، بحیث وجد

المستشرقین في القرن العشرین صعوبة على تعلم اللغة العربیة وكتابتھا ولم یجدوا مثلھا 

حین تعلموا اللغات المجاورة للغاتھم ال في النطق وال في الكتابة لتشابھ الحروف الالتینیة 

Pفي اللغات األوربیة.

) 
4F

5( 

و العربیة كانت تلقن في المساجد والزوایا في بعض المعاھد الدینیة التقلیدیة في حین اآلن 

في المدارس والجامعات وھي اآلن في الوطن العربي على اتساع لھا ھذه مستویات متداخلة 

متشابكة بحیث اختالط الحابل بالنابل وتسرب غیر معقول إلى المقبول وأصبحنا عاجزین 

Pعن تحدید مستوى معین یتفق علیھ ویرشحھ لسانا عربیا موحد.

) 
5F

6( 

 .32 ص1999  د. كمال بشر اللغة العربیة بین الوھم وسوء الفھم، دار غریب، القاھرة – )1(
 . 66 ص2004  جامعة من المؤلفین بجامعة تیزي وزو اللغة األم، دار ھومة، الجزائر – )2(
 .66  ینظر مجلة األم المرجع السابق ص– )3(
 .15  ینظر سعید األفغاني المرجع السابق ص– )4(
 .15  ینظر سعید األفغاني المرجع السابق ص– )5(
 .176  نفسھ ص – )6(
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وعلى الرغم من ھذا فالفصحى ممثلة في كتاب هللا العزیز وحدیث رسولھ (صلى هللا علیھ 

وسلم) إنھا لغة جدیرة في أھمیتھا. لغة تحتل المرتبة السابعة من بین  لغات العالم 

Pالكبرى.

)
6F

1( 

و زیادة على ھذا العربیة اآلن وصلت قمة وأصبحت تضاد اللغات األخرى وتنافسھا فھي 

اآلن تفرض وجودھا بقوة رغم ما تعانیھ من مشاكل التي أھمھا صعوبة الحدیث بھا 

وتفضیل اللھجات العالمیة عن الفصیحة فتربي الشعب على التبعیة والنفور من الفصیحة 

Pوتراتھا.

) 
7F

2( 

Pوغیرھا فقد زعم األعداء على وجود صعوبات في تعلمھا.

) 
8F

3( 

 ) تباین العامیة والفصحى.1

 ) الحرف العربي2

 ) القواعد واإلعراب3

ولكن كل من یحاول تعلم لغة أجنبیة یعاني صعوباتھا إذا كان الحرف فیھا وفي لغتھ 

Pاألصلیة واحد فكیف إذا اختلفت الكتابتان.

) 
9F

4( 

إن سائر األمم تھتم بتعلیم لغاتھا وتولیھا العنایة القصوى لما لھا من أھمیة من حیاة الفرد 

والمجتمع فھي وسیلة التبلیغ وأداة الفكر والثقافة ووعاء تراث األمة الواحدة وبھا یقوم 

 ).5(االتصال بین األمم المختلفة فماذا عنا وعن لغتنا األم

اھتمت الدول العربیة بلغتنا القومیة فبادر بعضھا عشیة االستقالل إلى جعلھا لغة التدریب 

 )6 (في كل المواد الدراسیة في مختلف التعلیم.

 .66ص2004من المؤلفین بجماعة تیزي وزو اللغة األم، دار ھومة- الجزائر   جماعة – )1(
 .32ص1999  د. كمال بشر. اللغة العربیة بین الوھم وسوء الفھم دار غریب، القاھرة. – )2(
 .153  ینظر د. كمال بشر المرجع السابق ص – )3(
 .56  ینظر مجلة األم المرجع السابق ص– )4(
 .15  ینظر سعید األفغاني المرجع نفسھ ص– )5(
 .176ینظر سعید األفغاني المرجع السابق ص)- 6(
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و قد استعملت العربیة في التعلیم كلھ بعدھا كانت اللغات األجنبیة التي فوضھا االحتالل 

االستعماري على أمتنا ردحا من الزمن تستعمل فیھ وال زالت في بعض األحوال تنافس 

Pالعربیة في عقر دارھا

)
11F

1.( 

 لبعض النفوس الغافلة "علیكم أن تكرھوا اللغة العربیة 1860مثلما قالت فرنسا عام 

Pوتحاربوھا وتتجنبوھا ما استطعتم ألنھا لغة المسلمین"

)
12F

2( 

Pفھل یقبل األجانب أن یفرض علیھم ترك حروفھم وإیجاد حروفنا لتضبط ألفاظھم بھا.

) 
13F

3( 

ھذا من جھة ومن جھة أخرى نجد اللغة في وقعھا التعلیمي سھلة یقول احد المستشرقین ال 

وأما تعلم الحروف العربیة وكتابتھا أسھل من تعلم الحروف األوربیة و كتابتھا ألننا إذا 

نظرنا بال تحزب لرأینا أن وجھة الكتابة من الیمین إلى الشمال تتحرك بھا األصابع على 

 5 ،ألننا ال تتعب الید مثل وجھة الكتابة من الشمال إلى الیمین بعكس األروبیین4ھذا المنوال

كما نجد أن الحروف العربیة میزة قیل: "إن حروف ھذه اللغات مفككة یبعضھا عن بعض 

كأنھا مسماریة بینما الكلمات العربیة یلتصق أكثر حروفھا یبعضھ البعض، فالكتب العربیة 

والجرائد سطورھا بعیدة بعضھا عن بعض فال تضر، أما األوروبیة فإنھا قریبة وأكثر 

Pالحروف قائمة ومتشابھة 16F

6
P.  

ونجد أیضا ال صعوبة في قواعدھا االشتقاقیة المطرودة الحیة في اللھجات العالمیة كلھا وال 

سیما في األسماء، فأوزان اسم الفاعل واسم المفعول والصفة واسم التفضیل وأسماء اآللة 

 ھي في العامیة والفصحى.

فالعربیة من أغنى اللغات وأوسمھا مذھبا وأذاقھا تصویرا، ولكن ال تقول أنھا في حروفھا 

ھي األولى في العالم التي تجرى بسھولة في كتابة الصحف والمجالت والنشرات الیومیة 

 ألنھا ةواألسبوعیة فھي األكثر اختصار وأوفر االقتصاد في الوقت والمال والنظر والكتاب

 .180  نفسھ ص– )1(
 .193  سعید األفغاني في المرجع السابق ص– )2(
 .66ص2004من المؤلفین بجماعة تیزي وزو اللغة األم، دار ھومة- الجزائر   جماعة – )3(

.96)-  محمد وطاس، أھمیة الوسائل التعلیمیة في عملیة التعلم وفي تعلیم اللغة العربیة لألجانب خاصة، ص  4 ) 
.97)-  نفس المرجع، ص  5 ) 
.98)- نفس المرجع، ص  6)  
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غیر مقیدة بحركات ھي ذات قراءة صامتة فھي تدعو إلى الرغبة في االقتصاد والسھولة في 

 الكتابة التي یتجھ إلیھ العالم الیوم.  

ألن العربیة فتحت صدرھا لكل غرض تناولھ البشر ولم تضف ذراعا بنتائج أفكار 

Pالفالسفة والحكماء ووسعت جمیع العلوم والفنون 17F

1
P ھذا و اللغة مرآة عاكسة لكل مناحي 

النشاط االنسانى فھي اإلنسان نفسھ، و قد قیل:" إذا فتحت فاك عرفناك" أي أن اللغة ھي سر 

Pاإلنسانیة وسر الحضارة والمجتمع 18F

2
P  . 

إذن مھما تطور الوطن و المجتمع فإن اللغة تتطور معھ فھي لصیقة باإلنسان و محیطھ 

ووسیلة االتصال و التواصل و مصدر للثقافة و السیاسة و االقتصاد وغیره عن طریق 

اللسان الذي ینطق والعقل الذي ینتج ویفكر والمعاني الجیاشة التي تتماشى و األلفاظ التي 

 3 تعبر عنھا وھذا ما یدفعنا لطرح سؤال لنستفسر عن خصائص اللغة العربیة .

 

 

 

 

 

 

 

 :- تحدید مفھوم التعلیمیة2

 : ةأ- مفھومھا من الناحیة التاریخي

. 99 سعید األفغاني"من حاضر اللغة العربیة"، دار الفكر، الجزائر، ص  1. 
.100نفس المرجع، ص   2  

. 143 مجلة أكادیمیة، اللغة واألدب، جماعة من المؤلفین، ص  3. 
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 وتعني ما ھو خاص jidaqtiqasیعود مصطلح التعلیمیة في اللغة اإلغریقیة إلى كلمة 

 أحد كتبھ بعنوان 1670 1592بالتربیة وقد عنون المربي الشیكى أجان أموس كومنیوس 

 و قد أخدت التعلیمیة مكانة بارزة في السنوات األخیرة كعلم من علوم 1التعلیمیة الكبیرة

 فھما gidaxqodie بمصطلح آخر ھو علم التعلیمیة  jidaqtiqueالتربیة ترتبط التعلیمیة 

یھتمان بنفس الموضوع ویرمیان إلى تحقیق نفس النوایا و كالھما یسعیان إلى تنمي الفعل 

Pالتعلیمي إال أن الفرق بینھما یكمن في طریقة تناول الموضوع 21F

2
P ففي الوقت الذي تسعى فیھ ،

التعلیمیة إلى تحقیق أغراضھا باالعتماد على المبادئ و النظریات نجد علم التعلیمیة یعتمد 

Pعلى البحث الذي یستند إلى الخبرة المیدانیة لتثمین الفعل التعلیمي 22F

3
P -یعرفھا -سمیث أب 

 على أنھا فرع من فروع التربیة، موضوعھا خالصة لمكونات و العالقات بین 1962

الوضعیات التربویة و موضوعاتھا ووسائلھا ووسائطھا وكل ذلك في إطار الوضعیة 

البیداغوجیا و بعبارة أخرى یتعلق موضوعھا بالتخطیط للوضعیة البیداغوجیا وكیفیة 

Pمراقبتھا وتعدیلھا عند الضرورة 23F

4
P بأنھا مجموعة طرق 1979- يمیاال ر– ویعرفھا 

 فیرى أن الموضوع األساسي للتعلیمیة ھو 1983بروسو- –وأسالیب وتقنیات التعلیم أما 

دراستھ الشروط الالزم توفرھا في الوضعیات أو المشكالت التي تقترح للتلمیذ قصد السماح 

لھ بإظھار الكیفیة التي  یشغل بھا تصوراتھ  المثالیة أو برفضھا ویقول أیضا أن التعلیمیة 

Pھي تنظیم تعلم اآلخرین 24F

5
P یعود بروسو لیقول بأن التعلیمیة ھي الدراسة 1968 وفى سنة 

التعلیمیة لتنظیم وضعیات التعلم التي یندرج فیھا الطالب لبلوغ أھداف معرفیة عقلیة أو 

Pوجدانیة أو نفس حركیة 25F

6
P:ومن ھنا نستنتج أن التعلیمیة ، 

  على قواعد ونظریاتا- علم من علوم التربیة مبني

 .126، ص 2005، 1-خیر الدین ھني، مقاربة التدریس والكفاءات، ط1
127فس المرجع، ص ن-  2 
2لتكوین الخاص بالمتعلمین، المدرسة األساسیة "المادة التعلیمیة العامة وعلم النفس"، ص - ا 3 

128- خیر الدین، نفس المرجع، ص  4 
3- التكوین الخاص بالمتعلمین، المدرسة األساسیة "المادة التعلیمیة العامة وعلم النفس"، ص 5 

.4- نفس المرجع، ص  6 
6 
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- أنھا مرتبطة بمواد الدراسة من حیث محتویاتھا و كیفیة التخطیط لھا اعتماد على الحاجات 

و األھداف وكذا الوسائل المعدة لھا و طرق و أسالیب تبلیغھا للمتعلمین ووسائل تقویمھا 

 وتعدیلھا.

- أنھا تضع المبادئ النظریة الضروریة لحل المشكالت الفعلیة للمحتوى والطرق و تنظیم 

 . 1التعلیم

: التعلیمیة ھي علم كبقیة العلوم قائم بذاتھ لھ ب- تحدید المفھوم من ناحیة االصطالح

المعرفیة و مفاھیمھ و اصطالحاتھ التطبیقیة  وقد حدد علماء اللغة معنى اصطالح للكلمة 

تعلیمیة في المعاجم، حیث جاء أصل اشتقاقھا على صیغتھ مصدر تفعیل أي تعلیم واصل 

َرْأ َورَبَُّك اْألَْكَرُم (كلمة تعلیم ھو علم كقولھ تعالى:  ْنَساَن َما َلْم 4) الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم (3اقـْ ) َعلََّم اْإلِ

P،5-3 سورة العلق اآلیة  )5يـَْعَلْم ( 27F

2
P.وكلمة  علم لھا جدران علّم و علم  

 فعلم: وسم منھ معلم أي موسومة بعالمة أو سمة وكذلك المعلم واضح السمیاء أو العالمات 

 هعلى أوفى المعلم المعلم معھد ومكان العالمة واألعالم اإلشارات والرموز توضع لیستدل ب

 3 .16 سورة النحل اآلیة َوَعَالَماٍت َوبِالنَّْجِم ُهْم يـَْهَتُدونَ لقولھ تعالى: 

 علم األمر، أو الكتاب تعلمھ هأما علم: عرف و یتقن أدرك و شعر ما علمت أي ما شعرت ب

P متعلم وأعلم أطلع، و التعلیم البئر الوافرة الماءهو اتقتھ والعالم الفاھم و أول 29F

4
P وعلم تعنى 

كذلك بالمعروف والنھى عن المنكر و علم تعني سیر و التعلم المعرفة و التعلیم لغة على انھ 

وضع العالمات آو اإلشارات في العقل یعد ترویضھ و تسییر المدروسان بكثیرة تدلیلھا و 

مداومة تعھدھا و قراءتھا لیسھل صعبھا و لیخف حفظھا فیحصل العلم الذي ھو ضد الجھل 

و ألن "العلم نور والجھل ظالم" حدیث شریف، لذا یجب إن نقحم العقل في عملیة التعلیم 

بتفاعل معھا ایجابیا مع برنامج مادة تعلیمیة اللغات التي تجعل الطالب یقوم بترقیتھا و 

5- نفس المرجع، ص  1 
5-3- سورة العلق، اآلیة:  2 

15- سورة النحل، اآلیة:   3 
.2، ص1- د.أحمد حساني، دراسات في اللسانیات التطبیقیة، دار الفكر للنشر، ط 4 
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تطویرھا وذلك في عملیة التعلم و التعلیم كما  یقوم حسني عبد الباري في المعرفة ھي 

تكوین طرائق و أسالیب و لیست مختزن لمعلومات فالمتعلم یزداد بفضل التعلم و المعلم ھو 

، 2، و بھذا تكون التعلیمیة قد احتلت مكانتھا بجدارة بین العلوم اإلنسانیة1صانع تقدمھ

فأصبحت من بین الموضوعات العامة في عالمنا المعاصر ألنھا تنبني أساسا في اللسانیات 

و الذي اقتحم بدوره جمیع الحقول المعرفیة بكل تنوعاتھا الثقافیة و الحضاریة بما فیھ 

، و إضافة إلى ھذا فالتعلیمیة اللغات ال یستقیم لھا أمر إال إذا انبتت على 3الظاھرة اللغویة

الرصید المعرفي للفكر اللساني المعاصر، و ما یوفره ھدا الفكر من نظریات و إجراءات 

تطبیقیة تؤھلھ سلفا إلیجاد التفكیر الكافي لكل القضایا التي تتعلق بكل جوانب الظاھرة 

اللغویة من ھذه الجوانب  ما ھو صوتي وما ھو نحوي ومنھا ما ھو داللي ومنھا ما یقع بین 

ذلك من حیث التركیب و التألیف بین العناصر اللسانیة في سیاقھا المألوف إن تعلیم اللغات 

ال یمكن معناه في حشو ذاكرة المتعلم بقواعد ومعاییر ثابتة للغة معینة، إنما یجب أن یكون  

ھدفنا ھو تقدیم األداء الجید لھذا األخیرة حتى  بتفاعل ایجابیا مع برنامج المادة التعلیمیة 

إلى وضع الئحة مفتوحة من الكلمات في ذھن المتعلم وإنما یھدف  فیھدوھذا ألن التعلیم ال 

إلى اكتساب المتعلم المھارات التي تمكنھ من حصول على معلومات و استخدامھا استخداما 

وظیفیا بمختلف األغراض و على مساعدتھ في تعلم   كیف یؤدي شیئا ما أو تقدیم تعلیمات 

 4 أو توجیھ في دراسة شيء ما أو تزوید بالمعرفة أو الدفع إلى الفھم و المعرفة.

صحیح أن قضیة  تعلیم العربیة ألبنائھا قضیة  ) تعلیمیة اللغة العربیة للناطقین بھا:2

محتومة فھي اللغة األولى (األم) والواجب األھم اتجاھھم فال جدال ولكن ماذا نقصد 

 بالعربیة؟

قیل إن العربیة لیست لغة إتصال منطوق بین الناس في حیاتھم الیومیة، إنما ھي لغة مكتوبة 

Pفي األغلب ال یستطیع استعمالھا أحد إال بعد جھد جھید

) 
34F

5(
P ھذا من جھة ومن جھة أخرى .

.2- أحمد حساني، دراسات في اللسانیات التطبیقیة، ص 1  
.140- نفس المرجع، ص  2  
.141- نفس المرجع، ص 3  

25 ص1981- حسن محمد عبد الشافي ،المكتبة المدرسیة الشاملة،مركز مصادر التعلیم مؤسسة الخلیج العربي القاھرة 4  
 .82 ص2003)- د. عبد الراجحى، علم اللغة التطبیقي وتعلیم العربیة، دار المعرفة الجامعة مصر1(
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اللغة العربیة لیست مادة من مواد الدراسیة ولكنھا اللغة القومیة ، لغة الدین والوطن، وفي 

Pإھمالھا  إھمال العروبة والوطن والقرآن الكریم

) 
35F

1(
P ھي تحتوي على عدة لھجات ولغات.

ثوان لمناطق مختلفة مثال في الجزائر نجد أیضا درجات تھیمن على السوق الشفویة 

Pكأمازیغیة، الشاویة، المیزانیة

) 
36F

2(
P ونجد أیضا اللغة اإلنجلیزیة منتشرة في كندا ، ایرلندا .

وھذا نتیجة إلنتشار أبنائھا بحیث نجد اللغة اإلنجلیزیة ھي الرسمیة في انجلترا والوالیات 

Pالمتحدة األمریكیة...الخ

) 
37F

3(
P. 

فالغرض  من التعلیم ھو رفع األمیة والجھل عن التالمیذ بتعلیمھم في اإلبتدائیة مبادئ 

Pالقراءة والكتابة والتعبیر والقواعد اللغویة

) 
38F

4(
P. 

تنشأ عملیة التعلم و التعلیم یتواصل المعلم من المتعلم واحتكاككم  ببعضھم ومن المعلوم، 

حیث بلوغ الطفل السن السادسة من عمره یتجھ إلى المدرسة لیتعلم لغتھ العربیة الفصحى 

التي یجعلھا، فیتدرب على إستعمال قواعدھا ویفھمھا ومع مرور الوقت یمر المتعلم على 

Pمرحلتین

) 
39F

5(
P: 

) مرحلة یكتسب فیھا تدریجیا الملكة اللغویة أساسیة، أي القدرة على التعبیر العفوي 1

Pویتجنب في ھذه المرحلة كل أنواع التعبیر الفنى التي یستخدم الصور البیانیة

 
P. 

P) مرحلة یكتسب فیھا المھارة على التعبیر البلیغ2

) 
40F

6(
P. 

وعلیھ فمن واجب المدارس أن  تعتني باللغة العربیة ویعمل للنھوض بھا حتى تصل سلیمة 

صحیحة ولتشجیع التالمیذ على التكلم بھا یجب أال یكتفي المعلم باالجوبة الموجزة، و أن 

یتحدث بھا في كل وقت و في كل درس،  وأن یشجعھم على التعبیر بأفكارھم وإذا قرأ 

 .15)- د. المنعم سید عبد العال، طرق تدریس اللغة العربیة، دار غریب للطباعة القاھرة ص2(
 .10)- جماعة من المؤلفین مجلة اللغة األم المرجع السابق ص3(
 .10)- د. كمال بشیر. المرجع السابق ص4(
 .105)- جماعة من المؤلفین مجلة اللغة األم المرجع السابق ص5(
 .109)- د. عبد  المنغم سید عبد العال المرجع السابق 6(
)-  محمد وطاس: أھمیة الوسائل التعلیمیة في عملیة التعلم عامة وفي تعلم اللغة العربیة لألجانب  خاصة، دیوان 1(

 .100 ص1996المطبوعات الجامعیة، الجزائر 
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Pوقاطعة من القطع كلفھم بذكر المعنى بدون تقید

) 
41F

1(
P ،P

 
P تدریبھم على حفظ القرآن وتذوق

Pوالوصل وغیرھا

) 
42F

2( 

یستمر األمر إجباریا في مراحل التعلیم العالم كلھا، لكن نوع التعلیم وحجمھ والوقت 

 المخصص لھ یختلف من بلد إلى آخر.

 وزیادة  على ھذا نجد مالمح تعلیم العربیة عند إبن خلدون تمثلت فیما یلي:

 حفظ كالمھم القدیم من القرآن، الحدیث والمخاطبات، فحول العرب والشعر.

 - اإلستعمال الصحیح للكالم.

 - الملكة، ھي الحفظ * اإلستعمال                         وبھما یتحقق الحصول.

 - الرسوخ في الملكة: سالمة الطبع+ التفھم الحسن لمنازع العرب* أسالیبھم في التركیب.

P- مراعاة التطبیق والذوق وغیرھا،

) 
43F

3(
P وبالتالي تكون العملیة التعلیمیة في المنطوق تم 

اقرأ، أكتب، مما الشك فیھ أن اللغة العربیة لست فقط في األقطار –المكتوب أن اسمع 

 العربیة بل تجاوب العالم بأسره فما أحالھا في خارج بین لغات العالم؟

 

: لعل أعظم قدرة یمتلكھا اإلنسان ھي القدرة على التعلم خالل خصائص اللغة العربیة

Pسنوات األولى من الحیاة لتلك المنظومة المعقدة للغة التي یمتلكھا مجتمعھ وحضارتھ.

) 
44F

4( 

Pفاللغة تكتسب وال یولد اإلنسان بھا

) 
45F

5(
P أي أن الملكة اللغویة تحصل عن طریق اكتمال .

خاصیة اللسان والجھاز الصوتي واإلتقان واإلدراك لمعاني الكلمات واأللفاظ واإلكتساب 

 .26)- ینظر محمود یعقوبي، المرجع السابق ص2(
 .87)- ینظر، د، عبد الراجحى. المرجع السابق ص3(
 .13.ص2000)- د. حسني عبد الباري عصر الفنون اللغة العربیة . شركة للطباعة اإلسكندریة مصر 4(
 . 571 ص1984- دمشق 9)- د. فاخر عاقل، علم النفس "دراسة التكیف البشري" دار العلم للمالیین ط1(
 .9)- د. محمود یعقوبي، مجلة المبرز، الجزائر، ص2(
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Pاللغوي قال تعالى" َو َما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل إِال بِلَِساِن َقْوِمِھ لُِیَبَن لَھُمْ 

) 
46F

1 (
P إبراھیمP

 
P أي ال بد أن

یكون في كتاب مبعوث بھ لسان كل قوم وإن كان أصلھ بلغة قومھ ھو فالعربیة لغة العرب 

Pولغة القرآن وھي مستودع عقائده وأحكامھ قال جل شأنھ " قُْرآًنا َعَربًِیا"

) 
47F

2(
P یوسف وھذا 

Pیعني أنھا أفضل اللغات جمیعا 

) 
48F

3(
P:حیث تمتاز بـ . 

 ) أنھا وثیقة الصلة بخصائص العرب1 

) ھي لغة المسلمین من غیر العرب كتبوا بھا وكانت منھ علماء وأدباء وفقھاء مشھورین 2

Pنعدھم الیوم من علمائنا

) 
49F

4(
P. 

 ) اللغة العربیة أمتن تركیبا وأوضح بیانا وأكذب مذاقا عند أھلھا.3

P) تتمتع بشراء عن نظیرة في معظم لغات العالم 4

) 
50F

5(
P. 

)  سھلة التعلم ذات سعة في اشتقاقھا ومرونتھا بإضافة إلى دقة التعبیر إذا نجد مثال "لكل 5

لحظة من لحظات اللیل والنھار لفظا خاصا فالبكرة والضحى والقائلة والعصر 

والمغرب....الخ كانت العربیة لغة الحضارة العربیة اإلسالمیة القدیمة بعلومھا وفنونھا 

وآدابھا ونحن ورثة ھذه الحضارة وكنوزھا الثمینة كانت عامة الناس في األقطار 

Pالمفتوحة.

)
51F

6(
P. 

استوعبت اللغة العربیة الفصحى الذكر العربي اإلسالمي في عصور االزدھار وھي التي 

بواسطتھا شعر باإلنتماء إلى األمة سادت األمم قدیم، فنظل نطمح إلى اإلستعادة ذلك الدور 

Pالمشرف

) 
52F

7(
P ونطقت العربیة ال یكون إال  عن طریق نطق حروف عربیة فصحى فاللسان .

 د. عبد  الغافر حامد ھالل أصل العرب ولغتھم من الحقائق والباطل،  دار الفكر العربي 13)- سورة ابراھیم، اآلیة:3(
 .76 القاھر ص1996

 .3)- سورة یوسف، اآلیة:4(
 .146)- نایف محمود معروف، خصائص اللغة العربیة وطرائق تدریسھا، ص5(
 .100)-  فقھ اللغة ص6(
 .62)- د. محمود یعقوبي، مجلة المبرز الجزائر، ص7(
 .65)-  المرجع نفسھ ص1(
 41) نایف محمود معروف، المرجع السابق. ص2(
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العربي ذو تخریجات  صوتیة عربیة ثابتة یتلقاھا الطفل من مناخھ تلقائیا وتقلیدیا دون أن 

 یبذل جھدا مثلھ مثل األجنبي حین یتكلم لغتھ في وطنھ یقول اإلمام علي أبن أبي طالب

 "،  ویقول أحد شعراء العرب: المرء مخبوء َتْحَت لَِسانٍِھ َتَكلموا تعرفوا " 

P       إِنَّ الَكالَُم لَفِي الفُؤاِد و إنَما     *      َجَعلَ اللساَن علَى الفؤاد دلیالُ 

 
P*P)53F

1(
P. 

فاللسان خاصیة كامنة في الذات البشریة لصیقة بھا یعرف أصل المرء وطنھ فالعربي لغتھ 

العربیة الفصحى بالرغم من ابتعاده أحیانا عن وطنھ، من جھة أما من جھة أخرى تجد أن 

Pللعربیة بعض البالغة ووجودھا كاالستعارة والكنایة في القرآن والشعر والنثر

) 
54F

2(
P. 

 والعربیة ال تجمع بین ساكنین ولكنھا تجمع بین الھجات العرب لغات  أخرى متفرغة قال 

ْنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِميَن (" جل تناؤه  ) َعَلى قَـْلِبَك ِلَتُكوَن ِمَن 193) نـََزَل بِِه الرُّوُح اْألَِميُن (192َوِإنَُّه َلتـَ

فوصفھ جل )3( 195-192اآلیة:  سورة الشعراء" .)195) بِِلَساٍن َعَرِبيٍّ ُمِبيٍن (194اْلُمْنِذرِيَن (

ْنَساَن (ثناؤه بأبلغ ما یوصف بھ الكالم وھو البیان حین قال "  "  )4) َعلََّمُه اْلبَـَياَن (3َخَلَق اْإلِ

56F(4-3 اآلیة: سورة الرحمان.

4( 

. )5(نجد البعض في العرب ال یعلم عربیتھ بالرغم من أن لسان العرب واسع المذھب،

وقوانین ال بد أن نستند إلیھا حتى یمكن للبشر فھمھا حتى یثبتوا من داللتھا التي ھم مكلفون 

بإدراكھا قوال وعمال فقد كان النبي صلى هللا علیھ وسلم یحفظ أصحابھ القرآن الكریم حفظ  

ْقَرَأُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكثٍ تمھل ومكث بقولھ تعالى "  َناُه ِلتـَ  106 اآلیة: . اإلسراء)6 (" َوقـُْرَآنًا فَـَرقـْ

  إن دل على شيء إنما یدل  على أن اللسان العربي نظام شامل106

 .162)- نفسھ ص3(
 .70)- حامد ھالل المرجع السابق ص4(
 .195-192)- سورة الشعراء، اآلیة: 5(
 .4-3)- سورة الرحمن، اآلیة: 6(
 .71)- عبد الغفار  حامد الھالل، المرجع السابق. ص1(
 )- سورة اإلسراء، اآلیة: 2(
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 ( یلقن) یتضمن أنظمة صغرى متدرجة ومتفاعلة فیما بینھا تفاعال جدلیا تبدأ نظام صوتي 

Pوتنتھي بدالالت.

)
59F

1( 

لذا في تطور اللغة وانتقالھا البد من تحسین اللسان والتعلم واالكتساب الجید وعن طریق 

النطق والكتابة حتى تحصل على ملكة لغویة جیدة وتتولى لغتنا عبر األجیال مدى الحیاة 

Pنقیة وفصیحة

) 
60F

2(
P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .78)- نایف محمود معروف، المرجع السابق. ص3(
 .79ص)- نفس المرجع،4(
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 الفصل الثاني                                          اللغة العربیة في رحاب بیداغوجیة الكفاءات
 

 / المقارنة بالكفاءات:1

 الكفاءة مفھوم عام یشمل استعمال المھارات المعارف الشخصیة في أ- مفھوم الكفاءة:

وضعیات جدیدة داخل إطار حقلھ المھني، كما تحوى أیضا بتنظیم العمل وتخطیطھ وكذا 

Pاالبتكار والقدرة على التكیف مع النشاطات الغیر العادیة.

) 
0F

1( 

وحسب لوي دینو الكفاءة " ھي مجموعة من التصرفات االجتماعیة، الوجدانیة ومن 

 حركیة التي تمكن من ممارسة دورا، وظیفة، نشاط، مھمة، –المھارات المعرفیة والحس 

Pأو عمل معقد على أكمل وجھ ".

) 
1F

2 ( 

وعرفھا ابن منظور أي " الكفاءة ھي كفاءة على الشيء مكافأة وكذلك الكفء ونقول ال  

كفاءة وال كفاءة لھ، وھو في األصل مصدر والكفء ھو النظیر والمساواة، كما أنھا 

المجازاة والنظر ألن مصطلح الكفاءة موجود في معارفنا اللغة الالتینیة وتعود إلى 

Pالسنسكریتیة لھا. 

)
2F

3(
P والكفاءة ھي المعرفة الحدسیة الضمنیة للغة، وھي القدرة على تولید 

الجمل و فھمھا وعلى التمیز بین صحیح الكالم وسقیمھ، أي بین الجمل النحویة والجمل 

Pالالنحویة.

) 
3F

4( 

یسمى تشو مسكي القدرة على إنتاج الجمل وتفھمھا في عملیة تكلم اللغة بالكفاءة اللغویة، 

 قال 

" یشیر مصطلح الكفاءة اللغویة إلى قدرة المتكلم المستمع المثالي على أن یجمع بین 

Pاألصوات اللغویة وبین المعاني في تناسق وثیق مع قواعد لغتھ "

)
4F

5( 

نفھم من ھذا أن كل من یمتلك لغة معینة قد اكتسب في ذاتھ تنظیم قواعد تحدد الشكل 

الصوتي للجملة ومحتواھا الداللي الخاص، فیكون اإلنسان بھذا قد طور في ذاتھ ما نسمیھ 

 بالكفاءة اللغویة الخاصة.
- التدریس العلمي والفني الثقافي بمقاربة الكفاءات واألھداف، خالد لبصیص مفتش التربیة والتكوین، دار التنویر للنشر  1

 .102، ص2004، 1993والتوزیع الجزائر 
 .203- اللسانیات النشأة والتطویر أحمد مؤمن، دیوان المطبوعات الجامعیة  2
 .338- 337 ص2002- مباحث في علم اللغة ومناھج البحث اللغوي، المكتبة الجامعیة االزاریطة اإلسكندریة  3
  1993- المعرفة اللغویة طبیعتھا و أصولھا واستخدامھا، ترجمة محمد فتیح، دار الفكر العربي القاھرة  4
 - المرجع نفسھ 5
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 من خالل ھذه التعریفات، یمكن أن نتوصل إلى جملة من الممیزات ممیزات الكفاءات:/ 2

Pتساعد على تدقیق أكثر للمفھوم، وعلیھ یمكن حصر خمس ممیزات رئیسیة للكفاءة.

) 
5F

1( 

أ- الكفاءة توظف جملة من المعارف العلمیة والمعارف الفعلیة النابعة من التجربة الشخصیة 

 والتصورات واآللیات والقدرات والمھارات، ھذه المیزة األولى تشترك فیھا مع القدرة.

ب- الكفاءة ترمي إلى غایة منتھیة، ھذه المیزة تنفرد بھا الكفاءة عن القدرة، اذ ھي عبارة 

عن غایة، ولیست وسیلة وھي في ذات الوقت تحمل في مضمونھا داللة بالنسبة للمتمدرس / 

الطالب/ التلمیذ الذي یوظف جملة من التعلیمات لغایة إنتاج شيء أو لغرض القیام بعمل أو 

 لحل مشكلة مطروحة في عملھ المدرسي، فھي مكتسب منتھي.

ج- الكفاءة مرتبطة بوضعیات ذات مجال واحد: ھناك وضعیات متعددة ومختلفة نقدم أمثلة 

Pعنھا فیما یلي.

) 
6F

2( 

- األنشطة المتعلقة بوضعیة تدوین معلومات الدرس أو جملة من العروض في أیام دراسیة 1

 ھذا العمل التدویني.

- األنشطة الخاصة بحل مسائل تتطلب تقنیة ذات قاسم مشترك بین الوضعیات التي 2

یواجھھا التلمیذ، الطالب، لكن الوضعیات متنوعة غیر أنھا محدودة في مجال واحد مشترك 

معین وھو أسلوب وتقنیات حل المشكالت، وعلیھ فالكفاءة التي تصلح في معالجة وضعیة 

واحدة ذات مجال واحد مرفوضة في منھجیة المقاربة بالكفاءات مثل كؤوس مادة البالستیك 

 ترمي فورا بعد االنتھاء من شرب ما بداخلھا.

- األنشطة مرتبطة بوضعیة ذات مجال أوسع یساعد المتمدرس ، التلمیذ،(الطالب). لینتقل 3

من وضع معلوم إلى وضع مجھول أو غیر معلوم بشرط أن یكون قمة مجال نفسھ باعتماد 

 على المعارف العامة المكتسبة وبتوظیف أیضا الخبرة الذاتیة والممارسة 

Pالدائمة.

) 
7F

1 ( 

- التدریس العلمي والفني الثقافي بمقاربة بالكفاءات واألھداف ، خالد لبصیص، مفتش التربیة والتكوین، دار التنویر  1
 .103 ص2004/ 1993للنشر والتوزیع الجزائر 

 - نفس المرجع. 2
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 تحدد بأنھا معرفة متكلم اللغة بقواعد بصورة ضمنیة وبأنھا قدرة المتكلم مفھوم الكفایة:/ 3

على أن یجمع بین األصوات اللغویة وبین المعاني في تناسق مع قواعد لغتھ، وھي التي 

تقود عملیة تكلم اإلنسان، وھي كحقیقة عقلیة قد طورھا اإلنساني في ذاتھ من خالل 

Pترعرعھ في بیئة واكتسابھ لغتھا.

) 
8F

2( 

وحسب تشومسكي الكفایة اللغویة نظام ثابت من المبادئ المولدة والتي تمكن كل واحد من 

Pإنتاج عدد النھائي من الجمل ذات المعني في لغتھ 

)
9F

3(
P كما تمكنھ من التعرف التلقائي على ،

الجمل، على اعتبار أنھا تنمي ھذه اللغة، حتى وإن كانت غیر قادرة على معرفة لماذا أو 

Pغیر قادر على تقدیم تفسیر لذلك.

) 
10F

4( 

إن ھذه القدرة حسب تشومسكي، غیر قابلة للمالحظة الخارجیة ویكون الشخص خاللھا 

عاجزا على ذكر كیف یتمكن من إنتاج وتولید جمل مفھومھ وال كیف یكون بمقدوره فھم 

الجمل ذات داللة في لغتھ، وتتعارض الكفایة بھذا المعنى مع االنجاز أو األداء والذي یعني 

Pاستعمال اللغة كما نالحظھا.

) 
11F

5( 

وھذه الكفایة اللغویة یمكن أن تصیر نموذجا لكل الكفایات في مختلف المجاالت كما یصبح 

 أي طالفھم التشومسكي الكفایة أداة لنقد االتجاه السلوكي فالعلم یكتسب اللغة بفضل االشترا

بواسطة سلسلة من االستجابات للمنبھات فإنھ لن یمتلك سوى عدد محدود من الصیاغات 

Pالتي سبق لھ سماعھا وتعلمھا 12F

6
P. 

في حین أننا نالحظ على العشر من ذلكن إن كل متكلم قادر على إنتاج صیاغات لم سیبق لھ 

سماعھا من ذي قبلن وھكذا نقول إن لدیھ كفایة، تمكن المستمع على القول بشكل فوري ما 

 إذا كانت ھذه الجملة التي سمعھا ألول مرة صحیحة أو ال.

 وھكذا فإن الكفایة اللغویة التي یتحدث عنھا تشومسكي لیست سلوكا، بل ھي مجموعة
 - ینظر. 1
 .124 ص1994ه 1414- دراسات وتعلیمات في اللغة، الناشر،  مكتبة الخانجي بالقاھرة الطبعة األولى  2
- ھذه معلومات الموجودة ضمن موقع مأخود على لسان صاحبھا للباحث المغربي، د/ محمد الدریج  "عنوانھ الكفایات  3

 في التعلم من أجل تأسیس علمي للمناھج.
 .125- المرجع السابق، ص 4
 .126- المرجع السابق، ص 5

  6 دراسات و تعلیقات في اللغة 
17 
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من القواعد التي تسیر وتوجھ السلوكات اللغویة، دون أن تكون قابلة للمالحظة، ویعطي 

 والتالؤم، بحیث تصیر الكلمات م للكفایة بعدا جدیدا إذ یعتبرھا ملكة االنسجايتشو مسك

Pمنسجمة ومتالئمة حسب كل وضعیة.

) 
13F

1( 

: إن ما ینبغي أخذه بعین االعتبار مع موضوع الكفایات لیس السلوك وظیفة الكفایة/ 4

كانعكاس "رد فعل" عضلي وحسي وحركي كما یراه السلوك كنشاط ومھام ذات مغزى 

لذلك یعرف فیفان دوال ندشیر  الكفایة بكونھا تعبیر عن القدرة على إنجاز مھمة معینة بشكل 

Pمرض.

) 
14F

2( 

فالكفایات تشكل مجموعة مھیكلة تتفاعل عناصرھا وتتداخل مكونھا حسب تسلسل معین 

لالستجابة لمقتضیات التي ینبغي انجازھا كما أن الكفایة یمكن أن تتألف من تشكیلة غیر 

متجانسة من المعارف والمھارات والقدرات العقلیة ... الخ. وما یوجد بینھا فھو فائدتھا 

ومنفعتھا، أي النشاط التقني واالجتماعي الذي سیتج عن توظیفھا وما یمكن قولھ في األخیر 

أن الكفایة غیر منسجمة من حیث العناصر التي تتألف منھا ولكنھا منسجمة من حیث النتیجة 

Pالمستھدفة.

) 
15F

3( 

 

 / الكفایة واألداء للغویین:5

إن الملكة اللغویة الفطریة حسب رأي تشومسكي لھا قدرة إبداعیة تسھل لنا عملیة تفسیر 

الوقائع األساسیة المكونة للغة البشریة، فھي تساعدنا على فھم كیف یتعلم الطفل اللغة 

بسرعة مذھلة وقیاسیة، ویحد ادني حیث یستطیع الطفل أن یفھم ویرتب جمال لم یسمح بھا 

Pمن قبل.

) 
16F

4( 

1 - RTTP : www. Khay ma . com / almou fress / educ rihayat. HTMA. 
 - عنوانھ الكفایات في التعلم من اجل التأسیس علمي للمناھج المندمج "والكتاب یتطرق إلى مفھوم الكفایات. 2
- المعرفة اللغویة طبیعتھا أصولھا واستخدامھا، ترجمة  التكیف،  الدكتور محمد فتیح، الفكر العربي طبعة األولى سنة  3

 .23 ص1992
 - المرجع نفسھ 4
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والملكة اللغویة بكلیاتھا النحویة تساعدنا على فھم معنى الجمل الملتبسة أو الغامضة، مثال 

 مبرر، أي ھل المبرر ھو توجیھ النقد يكان تعرف المقصود في ھذه العبارة: نقد تشو مسك

 أو نقده لسواه؟ وھذا ال یتم إال عبر تحویالت نحویة، تستغل بین الملكة والقدرة يلتشومسك

أو بین الكفاءة واألداء، أو بین البنیة الشطحیة والبنیة العمیقة عبر عملیات لغویة معقدة، 

تنتج استخدام المعطیات اللغویة المتناھیة بصورة غیر متناھیة، وذلك باستخدام الكلیات 

النحویة والقواعد الخاصة بصورة سویة ومتجددة بھدف تشكیل وایتعاب تعایر حرة إلى ماال 

Pنھایة لھ وذلك ھو اإلجراء التولیدي بمعناه األصلي.

) 
17F

1( 

إن اللغة في النحو الكلي ھو شجرة تتفرع عنھا األلسن واللھجات، فیما ھي في المنطلق 

التحویلي خارطة للقنوع والتعدد أو للتعبیر والتشتت، وباختصار اللغة في النحو الكلي ھویة 

Pمستمرة، فیما ھي في المنطلق التحویلي شبكات تحویلیة متصلة.

) 
18F

2( 

تعتبر النحو التحویلي نظریة ذھنیھن الوحید اكتشاف الحقیقة، التي تكمن وراء األداء 

 وتعد التحویلیة ھي لغة الصدق من حیث تعاملھا مع المقدرة اللغویة، فھي حین نجد ناللغویي

أن المادة اللغویة التي تتعامل معھا القواعد الوصفیة، ھي مزیج أو خلیط من مؤثرات 

لغویة، نفسیة واجتماعیة حیث أنھا تركز على األداء اللغوي الذي یتأثر بھذه العوامل ال 

Pمحالة.

) 
19F

3( 

 إن ھناك نوعین من القدرة (قدرة نحویة) صرف و(القدرة تداولیة) إال إن يیرى تشو مسك

الوظیفتین والتداولیین یذھبوا إلى إن القدرة اللغویة قدرة واحدة تجمع بین النحو والتداول 

 أما في نظریة النحو الوظیفي القدرة التواصلیة ةویطلقون علیھا مصطلح القدرة التوصیلي

ھي لما یمكن مستعملي اللغة الطبیعیة من التواصل فیما بینھم بواسطة العبارات اللغویة أي 

ما یمكنھم من التفاھم، والتأثیر في مدخرھم المعلوماتي (معارف، عقائدنا فكار مسبقة 

 إحساسات ...الخ).

-103 العربي المعاصر، السؤال العدد - شومسكي ومأرق  النحو الكلي الى المنطلق التحویلي على حرب مجلة الفكر 1
 . 72، ص1998  لبنان بیروت المنارة بنایة فاخوري 102

- في علو اللغة التقابلي "دراسة تطبیقیة" مع مدخل الدراسة علم اللغة احمد سلیمان یاقوت، دار المعرفة الجامعیة  2
 .86 ص2002االزاریطة 

- قضایا اللغة العربیة في البیانات الوظیفیة "البنیة التحتیة والتمثیل الداللي التداولي، دار االمان للنشر والتوزیع مطبعة  3
 .16 ص1995ومكتبة االمنیة الرباط 
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والتأثیر حتى في سلوكھم الفعلي عن طریق اللغة فالملكة اللغویة تمكن مستعمل اللغة 

الطبیعیة من أن ینتج ویؤول إنتاجا وتأویال صحیحین، عبارات لغویة ذات بینات متنوعة 

Pومعقدة جدا في عدد كبیر من الموافق المتواصلة المختلفة.

) 
20F

1( 

 كل نشاطات ھذا األخیر ءإن الكفایة تتحدد بصفتھا القدرة اللغویة للشخصین إلى تمكن وزرا

في تعاملھ مع اللغة، وھذه النشاطات ھي التي تتحدقق فیھا للكفایة تحقق فعلیان إذ یصعب 

علینا الوصول إلى الكفایة بصورة مباشرة إذ ال یمكن إال استنتاجھا انطالقا من أفعال األداء 

Pاللغوي، وھذا المعنى تمثل الكفایة بناءا فرضیا.

) 
21F

2( 

  بالكفاءات: ة/ المقارب6

- جاءت المقاربة بالكفاءات اإلثراء ودعم وتحسین البیداغوجیة، ولیس تشكر أو لمحو فن 1

 تربوي عمره سنوات طویلة.

- یفشل الكثیر من التالمیذ بسبب عدم تمكنھم من تحویل المعارف ألنھم یكتسبون معارف 2

 في الثقافة والنشاط.

 - تجدیر المعارف في الثقافة والنشاط.3

- المعارف المدرسیة ال معنى لھا بالنسبة للتالمیذ مادامت منفصلة عن مصادرھا وعن 4

استعماالتھا االجتماعیة، إذن فالمقاربة بالكفاءات تنشئ عالقتھا بین الثقافة واألساتذة وھي 

Pتتطلب بالفعل .

) 
22F

3( 

 وضع وتوضیح عقد تعلیمي جدید. •

 العمل باستمرار عن طریق اإلشكاالت. •

 اعتبار الموارد وكمعارف ینبغي تسخیرھا. •

 استعمال وسائل تعلیمیة مناسبة وھادفة. •

 مناقشة مشاریع مع التالمیذ. •

 .17- المرجع نفسھ ص 1
 .100- المقاربة بالكفاءات من قضایا التربیة، المركز الوطني، للوثائق التربویة ص 2
 .99- التدویر العلمي والفني الثقافي بمقاربة بالكفاءات واالھداف، دار التنویر خالد لبصیص ص 3
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 )1 (ممارسة وقیادة مشاریع مع التالمیذ. •

/ تعریف المقاربة بالكفاءات: ھي الطریقة في إعداد برامج ودروس تعلیمیة حیث تنص 7

 على:

 - التحلیل الدقیق للوضعیات التي یتواجد فیھا المتعلمون أو التي سوف یتواجدون فیھا.

 - تحدید الكفاءات المطلوبة ألداء المھام وتحمل مسؤولیات ناتجة عنھا.

P- ترجمة ھذه الكفاءات اھداف وانشطة تعلیمیة.

) 
24F

2( 

 / ممیزات المقاربة بالكفاءات تساعد على تحقیق األغراض اآلتیة.8

أ- تبني الطرق البیداغوجیة أحسن الطرائف البیداغوجیة ھي التي تجعل المتعلم محور 

العملیة التعلیمیة: التعلمیة، إنھا تعمل على إقحام التالمیذ في أنشطة ذات معنى بالنسبة إلیھا، 

 على سبیل المثال "انجاز المشاریع وحل المشكالت حیث یتم ذلك بشكل فردي أو جماعي.

ب- تشجیع المتعلمین العمل: یترتب على ھذا تبني طرق بیداغوجیة نشیطھ، تولد الدافع 

للعمل لدى المتعلم بحیث كل واحد منھم سوف یكلف بمھمة تناسبھ وتتماشى مع میولھ 

 واھتمامھ.

ج- تنمیة المھارات واكتساب سلوكیات جدیدة تعمل ھذه األخیرة على تنمیة قدرات المتعلم 

 العقلیة العاطفیة والنفسیة، حیث تتحقق منفردة أو مجتمعة.

د- عدم إھمال معیار للنجاح الدراسي: ومعنى ذلك أن أحسن دلیل أن الجھود المبذولة من 

Pاجل التكوین تؤتي ثمارھا لذلك تأخذ بعین االعتبار.  

)
25F

3( 

 / مبادئ المقاربة بالكفاءات تقوم على جملة من مبادئ تذكر منھا:9

 .100- المرجع نفسھ ص 1
 .101- المرجع نفسھ ص 2
 .96- ینظر لنفس المرجع ص 3
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- مبدأ البناء، ویكون ذلك باسترجاع التلمیذ لمعلوماتھ السابقة، قصد ربطھا بمكتسباتھ 

 الجدیدة حفضھا في ذاكرتھا الطویلة.

- مبدأ التطبیق: یعني ذلك ممارسة الكفاءة بغرض التحكم فیھان بما أنھا تعرف عند البعض 

 على أنھا القدرة على التصرف في وضعیة ما، حیث یكون التلمیذ نشطا في تعلمھ.

- مبدأ التكرار یكون ذلك بتكلیف المتعلم بنفس المھام اإلدماجیة، قصد الوصول بھ إلى 

 االكتساب المعمق للكفاءات.

 - مبدأ اإلدماج یسمح ھذ 

بممارسة الكفاءة عندما تفرن بأخرى كما أنھا تنتج للمتعلم التمیز بین مكونات الكفاءة 

Pوالمحتویات البدرك العرض من تعملھ.

) 
26F

1( 

- مبدأ الترابط، یسمح ھذا المبدأ ألكل من المعلم والمتعلم بالربط بین أنشطة التعلیم وأنشطة 

Pالتعلم والتقویم التي ترمي كلھا إلى تنمیة الكفاءة.

) 
27F

2( 

: إن للمعلم مكانة مھمة في إطار المقاربة مكانة المعلم في بیداغوجیة الكفاءات/ 8

بالكفاءات فلذالك یجب أن یكون منظما للوضعیات منشطا للتالمیذ منبھ ایاھم على المالحظة 

والتشاور و التعاون مسھال لھم عملیة البحث في مختلف مصادر المعرفة منھا (الكتبن 

المجاالتن جرائدن موسوعات، جرائد ویلون كذلك بحاجة الى الوسائل التعلیمة وحاجتھ أكثر 

الى االبتكار وضعیات التعلم التي یواجھ فیھا المتعلم مشكالت وانجاز المشاریع، كما انھ 

دورا شدید األھمیة في تطویر الكفاءة المھنیة، باعتماد على بناء الھندسة التعلیمیة (تصور 

وخلق وضعیات الوساطة) و مالحظة الدقیقة لألنشطة والتعلیمات كما أن المعلم واألستاذ في 

 .104- المقاربة بالكفاءات من قضایا التربیةن المركز الوطني للوثائق التربویة ص 1
- التدربي العلم والفني الثقافي بمقاربة بالكفاءات واالھداف، خالد البھیمین مفتش التربیة والتكوین، دار التنویر للنشر  2

 .105 ص2004 1993والتوزیع الجزائر 
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إستراتیجیة التغییر البیداغوجیة المركزة على المعارف إلى البیداغوجیة المركزة على 

Pالتكوین بواسطة المقاربة بالكفاءات حیث یعتبر ذلك من الضروري.

) 
28F

1( 

 / ما ھي وجھة نظر التعلیم حول المقاربة بالكفاءات:9

یتسعون أبناؤنا وھم في طریقھم إلى المدرسة االبتدائیة أو متوسطة أو ثانویة أو الجامعیة 

إلى اكتساب القدرات المعرفیة وتنمیة الكفاءات كما أنھم یستعون إلى التعلم وبالتالي اكتساب 

العلم یعني حصول التكامل بین المعارف والكفاءات معا الن من غیر المعقول إن نستھدف 

في مدارسنا تقدیم المعارف مشكالت حینھا سیظھر صراع بین منطلق اإلنتاج ومنطق 

التكوین أمام التناقض اآلتین بقدر ما تكون الوضعیة ھادفة قادرة على التجدید بقدر ما 

Pیصعب تنظیم التعلمات بدقة من دون عزل األفراد عن الفوج.

) 
29F

2( 

تكلیف كل تلمیذ في منطقة التطیور األقرب منھ: نعني بالتمیز بأنھ تنظیم النشاطات 

والوصالت التقاعدیة، حیث یواجھ كل متعلم دائما أو غالبا على األقل وضعیات تعلیمیة 

Pاألكثر خصوبة ومنفعة

)
30F

3(
P فلھذا یجب استشارتھ في منطقة أمر ضورریا حیث انھ ال ،

یستطیع المواجھة اعتمادا على حصیلة ما یعرف فقط، بل یجب أن یتعلم لیفوز ویفھم ویدقق 

زیمت، مكاسبھ ویكملھا، وإن البیت اغوجیا الممیزة تبحث باستمرار عن المسافة المثلي بین 

المجالیین مجال التطویر الذھنین مفھوم ومنطقة الجواز المقترح من قبل "فیعوسكي" لم یمد 

 یعتبر التطویر الخاص.

بالعملیات تمھیدا مطلقا للتعلم، إذ یمكن للوضعیات تعلیمیة ما أن ینجز عنھا تطویر دھني أو 

تجعل بھ شریطھ أن یكون في متناول و الوصول إلیھ ممكننا مجال المعرفة والكفاءات 

والواقف المنوفرة فالمتعلم دائما یشرع في معالجة وضعیة من وضعیات برصید ثقافي ال 

Pیسمح إذ كانت ضائلة بالدخول في مھمة. 

)
31F

4( 

- الكفایة اللغویة واالداء الكالمي عند شمومسكي مذكرة تخرج شھادة اللیسانس في االدب العربي االستاذ معراجي  1
2004 /2005. 

 - ینظر للمرجع السابق. 2
 - ینظر للمرجع السابق 3
 .70- التدریس العلمي والفني الثقافي المقاربة بالكفاءات ، خالد لبھیمي ص 4
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كما ال یسمح لھ باستعاب اإلشكالیة والرھانت وال بالمشاركة في المساعي الجمالیة، إن 

غموض اصالحات المناھج وطابعھا االستعجالي وغیر متكامل أكثر إشارة للقلق، فھل 

Pاألنظمة التربویة مستعدة للتنازل في متكامل المواد الدراسیة.

) 
32F

1( 

 فھل ھي جاھزة لالستمارة بقوة في ممارسات أخرى للتعلیم والتعلم؟

 جاھزا لمواجھة مقاومة التالمیذ الذین ینجحون وعائالتھم؟

 جاھزة إلغضاب الكثیر من األستاذة المتشبثین بالوضع الراھن؟

ایدیولوجیا ألنھ في الوقت ذاتھ یثبتھم في عالقتھم بالمعرفة وممارستھم البیداغوجیة 

Pویرسمھم فیھما؟.

)
33F

2( 

إن المدرسة لیست تشكیل عقول التالمیذ بتلقیتھم المعارف المتخصصة التي ال یتركون لھا 

معنى وال لولودھا سببان بل یجب أن یمتلك التالمیذ ثقافة ویلتبسو، المعارف من خالل 

األسئلة التي یطرحونھا على بعضھم، ولھذا البد من االحتجاج على المناھج الجاھزة، بل 

Pیجب أن تستكشف العالم، فھكذا تكتسب الثقافة وتصیر أعضاء فاعلین في المجتمع.

) 
34F

3( 

: یبقى تعلم التالمیذ بیداغوجیة الكفاءات على الوضعیة التعلم في بیداغوجیة الكفاءات/ 9

المشكلة وإعداد المشاریع، التي ینبغي أن تكون على صلة بواقعھم المعیش، وأن یسخروا 

 المعرفیة، وان یربطوھا یواقعھم وحیاتھم في جوانبھا الجسمیة النفسیة، افیھا مكتسباتھم

Pاالجتماعیة، الثقافیة واالقتصادیة وتسمح أیضا المقاربة بالكفاءات بتحقیق ما یلي.

) 
35F

4( 

 إن تنمیة الكفاءات في اإلطار المستقبلي  لتعلم التالمیذ والربط بینھ :أ- إعطاء معنى للتعلم

وبین وضعیات لھا معنى بالنسبة إلیھم حیث بكون لتعلیمھم ھدف، فلذلك ال تكون المعارف 

والمعلومات التي یكتسبھا التالمیذ نظریة فقط بل یستغلونھا حاضرا ومستقبال الن اكتساب 

 القواعد الصحیة للجھاز العصبي مثال یكون من اجل الحفاظ على سالمة الجسم و وقایتھ.

 - ینظر المرجع نفسھ 1
 - تنظر. 2
 ینظر المرجع السابق. 3
 - خصائص اللغة العربیة وطرائف تدریجھا، نایف محمود. 4
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 ب- جعل التعلیم أكثر نجاعة معنى ذلك أن المقاربة بالكفاءات تضمن أحسن فقط للمكتسبات 

حیث یعتمد على حل المشكالت  و إنماء القدرات المتعلمین في مواجھة وضعیات جدیدة 

صعبة ومنوعة وتسمح  أیضا ھذه األخیرة بالتركیز على المھم فقطن وتربط بین مختلف 

Pالمفاھیم سواء في إطار المادة الدراسیة أو في مجموعة من المواد.

) 
36F

1( 

ج- تسمى إلى التعلیم التقبلي بحیث أن الربط التدریجي بین مختلف مكتبات التالمیذ وفي 

وضعیات ذات معنى فوق تمكین من تجاوز اإلطار المدرسي، ویسمح باستمرار ھذه 

Pالمكتبات نسبة تلو أخرى ومرحلة بعد أخرى في خدمة الكفاءات

)
37F

2( 

والوضعیة المشكلة ھي كل نشاط یتضمن معطیات أولیة وھدف حتامیا وصعوبات یجعل 

حلھا على سبیل المثال إذا كلفنا التالمیذ في البدایة التعلم بكتابة رسالة إلى شخص ما دون 

Pدرایة مسبقة بتقنیات التحریر فإنھم حتما سیقفون، أمام وضعیة مشكلة.

) 
38F

3( 

أ- مفھوم وضعیة التعلیم:ھي مجموعة ظروف تقترح تحدیا معرفیا للمتعلم، حیث یوظف 

فیھا قدراتھ لمعالجة اإلشكال المطروحة و بذلك یكتسب كفاءات تمكنھ من بناء معرفتھ، 

وبتعبیر أخر ھي المحیط الذي یتحقق داخلھ نشاط المتعلم والوضعیة تتكون من كفاءات أي 

Pمجموعة معارف تتدرج داخل باقي معین یتم الربط بینھا إلنجاز عمل ما.

) 
39F

4( 

 ب- أنواع الوضعیات للوضعیات نوعان ھما:

- وضعیة تعلمیة فھي تھئ للمتعلم تعلمات جدیدة (معارف، أداءات وقیم) بعضھا مكتسب 

 لدى التلمیذ والبعض األخر جدید علیھ، فیتم ذلك في زمان ومكان وبشكل فردي أو جماعي.

- وضعیة إدماجیة، فھي األخیرة تخص بإدماج مكتبات المعلم والتأكد من كفاءاتھ وتستعمل 

Pأیضا في تقویم مدى تحكمھ في الكفاءة المستھدفة وھذه الحالة تعالج بشكل فردي.

) 
40F

5( 

 .102- المقاربة بالكفاءات من قضایا التربیة المركز الوطني للوثائق التربیة ص 1
 - ینظر المرجع نفسھ 2
 - ینظر المرجع نفسھ 3
 .104- التدریس العلمي والفني الشفاف المقاربة بالكفاءات ، خالد لبصیص ص 4
 .105- ینظر لنفس المرجع ص 5
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 الفصل الثاني                                          اللغة العربیة في رحاب بیداغوجیة الكفاءات
 

 المكتسبة في ت نعني بالمقاربة بالكفاءات ربط التعلیماد- منھجیة تناول الوضعیات:

المدرسة بسیاقات استعمالھا في وضعیات متنوعة ذات داللة بالنسبة للمتعلم، مما یعطیھا 

طابع الحیویة إذ تمكن التلمیذ من اكتساب كفاءات وتنمیة سیرورات ضروریة وبینھا 

وتوظیف المعارف كما یمكنھ أیضا من تجنید موارد، و بینھا قصد مواجھة وضعیات 

إشكالیة في الوسط المدرسي وخارجھ، إذ فان الوحدة التعلمیة لھا صفة إدماجیة، تتضمن 

جملة من الوضعیات التعلیمیة التي ینبغي أن یبینھا المدرس التكویني محل نشاط المتعلم في 

Pمعارفة، وحتى یتسنى لھ ذلك أبات من الضروري اإللمام بمتطلبات الوضعیة التعلیمیة.

) 
41F

1( 

 / أھمیة الوضعیة المشكلة في العلمیة "التعلیمیة والتعلمیة".9

 - تسمح للتالمیذ بالتعلم الحقیقي، ألنھم بفضلھا یوضعون في قلب مسار التعلم.

- تعني إلى تجدید مكتساب التالمیذ، و بذلك یصبحون فعالین أكثر.- تنمي القدرة على 

  واتخاذ القرار وإصدار األحكام.جالتحلیل التصنیف المقارنة االستنتا

 - تمثل أحسن وسیلة إلدماج المكتسبات.

 - تسمح لھ باكتشاف دور المواد الدراسیة المختلفة في حل  المشكالت المعقدة.

 - تسمح لھ باكتشاف حدود المجاالت التطبیقیة للمعارف.

 )2(- تضعھ ھذه األخیرة أمام تحدیات وتجعلھ یدرك ذلك. 

 

 103- التدریس العلمي والفني الثقافي بمقاربة الكفاءات واالختالف خالد لبصیص ص 1
 .105- ینظر لنفس المرجع، ص 2
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�
اإلطار التطبیقي

�
 

 میدانیة في االبتدائي دراسة
ϭ� (المفھوم/األنواع) القراءة 

 (األھداف/الصعوبات) .القراءة2

 القراءة( التحصیل /المعالجة).3

 



                                                                                            دراسة میدانیة  في اإلبتدائي الفصل الثالث                                                          
 

إن اللغة أكثر من كونھا وسیلة تفاھم وتخاطب،فھي أیضا وسیلة للتفاعل مع الواقع،            

ما جاء في  ولھذه اللغة عدة أشكال، فھي تنقم إلى مسموع ومقروض، فالمفرود منھا ھو

شكل كتابات وعلیھ سنحاول عرض أحد أشكال ھذه اللغة والمتمثل في القراءة، كمبحث 

یتناول طبیعة عملیة القراءة، وتعریفھا، تطورھا، وبعض الجوانب بھا ثم نتناول أھمیتھا ثم 

 (1)صعوبتھا في المرحلة االبتدائیة وعالجھا.

 أوال: القراءة :

 أ- طبیعة عملیة القراءة:

إن عملیة القراءة شاقة ومتجددة الصعوبات،ألنھا تتطلب عملیة مستمرة من بناء الروابط 

 ونطقھا وبین الرموز المستخدمة ونطقھا ومعانیھا االعقلیة الجدیدة بین الرموز ومعاینھ

 (2) وھكذا.

وقد دلت األبحاث التي أجریت لفھم عملیة القراءة، على أن ھذه العملیة تم بعدة خطوات 

 ھي:

) عندما ینظر القارئ إلى الصفحة المكتوبة في ضوء كاف، فإن الضوء الساقط على 1

 الرموز المطبوعة یعكس صورتھا على العین.

) وعندئذ تحمل أعصاب العین ھذه الرسالة البصریة إلى منطقة اإلبصار في المخ، فإذا ما 2

أثار رسم الكلمة أو الجملة الذي وصل إلى منطقة معناھا المعروف للقارئ من قبل، أو 

 (3)ارتبط الرسم بالمدلول فھم القارئ المعني

) وھناك في المخ، ترتبط مركز اإلبصار بمراكز الكالم، ومن األخیرة تصدر األوامر 3

 بالتحرك حركة معینة للنطق، وذلك في حالة القراءة الجھریة.

 ینظر.  (1)

 .104 ص2،200تدریس فنون اللغة العربیة، علي أحمد مدكور، دار الفكر العربي طبعة   (2)

 المرجع نفسھ.  (3)
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                                                                                            دراسة میدانیة  في اإلبتدائي الفصل الثالث                                                          
 

) وقد یكون القارئ مبتدئا أو سطحیا، فال یشیر إدراك الرموز لدیھ إال للمعاني الصریحة 4

البسیطة وقد یكون القارئ ذا خبرة طویلة فتتسع دائرة المعاني المفھومة لدیھ فیصل إلى 

 المعاني الضمنیة 

) وقد یكون القارئ ذا قدرة نقدیة، فیحلل ویفسر ما یقرأ أو یتفھمھ، تفھما دقیقا ویحكم علیھ 5

   (1)بأنھ صحیح أو خاطئ، وبأنھ غث وفق معاییر موضوعیة

  تعریف القراءة:1-2

إن من المتعارف علیھ أنھ ال یمكن ألحد ما أن یضبط تعریفا شامال وكامال لمصطلح ما، 

  (2)وعلیھ فالقراءة أیضا احتملت العدید من التعریفات نذكر من أھمھا

"أن القراءة فن لغوي ینھل منھ اإلنسان ثروتھ اللغویة، إنھا عملیة ترتبط بالجانب السنوي 

للغة، من حیث كونھا ذات عالقة بالعین واللسان (القراءة الجھریة)، وترتبط بالجانب 

 الكتابي للغة من حیث إنھا ترجمة رموز مكتوبة.

كما أن القراءة ھي أداة اكتساب المعرفة والثقافة، واالتصال بتتاج  العقل البشري، إنھا من 

 وأما القراءة في العمل المدرسي:" فھي (3)أھم وسائل الرقي والنمو االجتماعي والعلمي

المھارة اللغویة األكثر اھتماما في العمل المدرسي، فالمدرسة تركز على تعلیم القراءة ثم 

الكتابة، فالقراءة في المدرسة توسع دائرة خبرة التالمیذ، وتنشط تفكیرھم، وتھدب أذواقھم، 

وال یغفى على أحد أن القراءة ھي سبیل المتعلم للتحصیل العلمي، ووسیلة سیره بنجاح في 

 .(4)حیاتھ المدرسیة، حیث أنھا عملیة أساسیة في كثیر من المواد الدراسیة

 وفیما یلي تعریفا للقراءة مغایر عما سبق یحمل بعد آخر لھذا المفھوم: 

"إن القراءة  نظر واستبصار: أي أن أولى مراحل القراءة ھي رؤیة الرموز المطبوعة 

بالعین مع تدبرھا  والتفكیر فیھا، في ھذا الجانب من عملیة القراءة  یدرك التلمیذ الكلمة 

  المرجع نفسھ.  (1)

 ینظر.  (2)

 .107،108 ص2/200علي أحمد مدكور تدریب فنون اللغة العربیة، دار الفكر العربي الطبعة   (3)

 .110ص2،200 على ریس فنون اللغة العربیة على أحمد مذكور، دار الفكر العربي ط   (4)
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                                                                                            دراسة میدانیة  في اإلبتدائي الفصل الثالث                                                          
 

ویحولھا من رمز ال معنى لھ إلى كلمة ذات داللة محددة، یستحضرھا في ذھنھ ویستخدمھا 

في التعبیر عن أفكار معینة، ویتضمن ھذا الجانب مھارة، ویستخدمھا في التعبیر عن أفكار 

معینة، ویتضمن ھذا الجانب مھارة، إتقان التعرف البصري للكلمة ثم استعمال إرشاد ذات 

  (1)معینة للمعاني ثم القدرة على تحلیل الكلمات صوتیا وتركیبیا

أما معنى القراءة استبصار، أي أن القراءة فھم وإدراك العالقات بین مدلوالت األلفاظ 

والجمل والفقرات واألفكار، والوصول إلى المعاني الخفیة  واستقراء النتائج وحسن التوقع 

  بما یكون علیھ الواقع، اتخاذ القرارات وإصدار األحكام.

وعلى ھذا نستنتج أن القراءة ھي النظر الذي ھو الرؤیة بالعین مع التفكیر والتدبر وھي 

االستبصار، والذي ھو الفھم والتحلیل والتفسیر والتطبیق  وال نقد والتقویم باستخدام كل 

 ویعزز لنا القرآن الكریم التعریف بین النظر واالستبصار في قولھ جل (2)قوى اإلدراك

وعال "إنَّ َتْدُعوھم إلى الھدى ال یسمعوا وتراھم ینظرون إلیك وھم ال یبصرون" سورة 

 األعراف

فكلمة ینظرون ھنا تعني بالرؤیة بالعین وأما یبصرون، فتعني بالفھم الكامل والشامل، وعلى 

 (3) ھذا فالمسلم القارئ البصیر والقارئ البصیر حقا ھو القارئ الفاھم المدرك.

وھذه المعاني االصطالحیة التي تعددت للقراءة وأما المعنى اللغوي "للقراءة" فیمكننا 

 تلخیصھ فیما یلي:

ن قرأنا الكتاب قراءة، أمعنى مادة "قرأ" فلقد ورد في محار الصحاح، حول مادة (ق،ر-أ)  

تعني جمعة وضمھ، ومنھ سمى القرآن ألنھ یجمع السور ویضمنھا، وأما "سبیویھ" فیقول 

 (4) قرأ وإقترأ بمعنى بمنزلھ على قرنھ و استعاله أي حسن القراءة وأجودھا على اإلطالق.

 .112علي أحمد مذكور المرجع نفسھ ص  (1)

 ینظر.  (2)

  .128سورة األعراف اآلیة   (3)
 .316 دار ھومة النشر ص2003،2004. 3المجلة السیاسیة للعلوم السیاسیة واإلعالمیة جامعة الجزائر العد  (4)
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ویقول ابن منظور في معنى القراءة:" وحتى أبو زید: قرأت الكتاب قراءة وقرآنا ومنھ سمى 

القرآن، وأقرأه القرآن، فھو مقرئ، وقال ابن األثیر، تكرر في الحدیث ذكر القراءة واإلقراء 

والقارئ والقرآن، و األصل في ھذه اللفظة الجمع، وكل شيء جمعتھ فقد قرأتھ، وسعى 

القرآن ألنھ جمع  القصص واألمر النھي والوعد والوعید واآلیات والسور بعضھا  إلى 

بعض، وھو مصدر كالغفران والكفران، ویقال: قرأ یقرأ قراءة وقرآنا، واالفتراء افتعال من 

القراءة ، قال وفي الحدیث: أكثر منا ففي أمتي قراؤھا، أي أنھم یحفظون القرآن نفیا للتھمة 

 .(1)عن أنفھم وھم معتقد وفي تضعیھ "وقارئھ" "مقارئة" وقراء بغیرھا: دراسة

  تنقم القراءة على أساس شكلھا العام في األداء إلى نوعین:: أنواع القراءة:2-3

قراءة صامتة، وقراءة جھریة، كما تنقم من حیث الغرض من القراءة إلى: تصنیفات أخرى 

للقراءة لالستمتاع، وقراءة لحل المشكالت، وھناك تصنیفات أخرى للقراءة على أساس 

الغرض الخاص للقارئ وعلى أساس المادة المفرودة وعلى أساس النشاط القرائي وتضیف 

آخر باعتبارھا عملیة اجتماعیة، وأخر باعتبارھا عملیة نفسیة لغویة ونشاطا ثقافیا ونظاما 

 (2) تواصلیا.

 في ھذا النوع یدرك القارئ الحروف والكلمات المطبوعة أمامھ، أ) القراءة الصامتة:

ویفھمھا دون أن یجھر بنطقھا، وعلى ھذا النحو یقرأ التلمیذ الموضوع في صمت تم یعاود 

التفكیر فیھ لیتبین مدى ما فھمھ رموز مرئیة أي أن القراءة الصامتة مما یستبعد عنصر 

 (3) التصویت استبعاد تاما.

كما تعتبر نشاطا دھني یمارسھ المتعلم بصمت بالعینین فقط دون ھمس أو تحریك الشفتین 

مع التمعن في المفرود لفھم معطیاتھ واالستفادة منھا في تغذیة الفكر بقوالب اللغة وأسالیبھا، 

 (4) ناھیك عما یجنیھ من أفكار ومعاني وعواطف وقیم تنمي شخصیة.

 .219 ص1997. 1معجم لسان العرب، إبن منظور:المجلد كدار صادر بیروت الطبعة   (1)

 .16المرجع السابق ص  (2)

 .115 دار الفكر العربي ص 2000فنون اللغة العربي القاھرة  تدریس  (3)

 .100كیف تدرس بواسطة األھداف، عبد اللطیف الغازبي ، عبد العزیز الرصافي، ص  (4)
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أھداف تدریس القراءة الصامتة وممیزاتھا: بینت البحوث التربویة والنفسیة أن القراءة  

 الصامتة تحقق األغراض التالیة:

) زیادة سرعة المتعلم في القراءة مع إدراكھ للمعاني المقروءة ویظھر ذلك من خالل 1

 .(1) تطبیق اختبارات القراءة على التالمیذ، وكذلك أن القراءة الصامتة ال تعرقل الفھم.

) العنایة البالغة بالمعنى واعتبار عنھم النطق مشتتا یعوق سرعة التركیز على المعنى 2

 وااللتفات إلى الخبرات الفنیة التي تتاح للقراءة الصامتة.

) أنھا أسلوب القراءة الطبیعة التي یمارسھا اإلنسان في مواقف الحیاة المختلفة یومیا، 3

 ولھذا یجب تدریب علیھا وتعلیمھا لألطفال منذ الصغر.

) زیادة قدرة التلمیذ على القراءة والفھم في دروس القراءة وغیرھا من المواد، وتساعد 4

  على تحلیل ما یقرأ أو التمعن فیھ وتنمي فیھ الرغبة لحل مشكالت.

 في ھذا النوع یستفید المبتدئ تربویا من قراءة الشعر والنثر جھرا، ب) القراءة الجھریة:

حیث تؤدي إلى تذوقھم لموسیقى األدب، وتحسن نطقھم، وھي تستدعي تفسیر المفرود 

للمستمعین وتتطلب المھارات الصوتیة وحسن اإللغاء وتنغیم الصوت لتجسیم  المعاني 

والمشاعر التي قصدھا الكاتب ولھذا فھي تستلزم طاقة كبیرة في تشغیل أجھزة النطق 

 .(2)والتفكیر والسمع والبصر

كما أنھا نشاط فكري یبدلھ المتعلم بتعرفھ على الرموز الكتابیة ببصره وإدراك ما تتضمنھ  

من معاني وأفكار وعواطف، فھي من ھذه الناحیة مثل القراءة الصامتة وتزید عنھا 

بمشاركة جھاز النطق، والقراءة الجھریة أصعب من القراءة الصامتة ألنھا تتطلب من 

القارئ النطق ومراعاة قواعد اللغة وتمثیل المعاني كما تعتبر أھم وسیلة الكتشاف أخطاء 

 .(3) المتعلمین في قواعد اللغة العربیة ومن تم معالجتھا.

 .115المرجع السابق   (1)

 .115 ینظر على أحمد مذكور المرجع السابق ص (2)

 .102ص1985بیروت  كیف تلقي دروسك؟ جماعة من االختصاص دار المكنیة الحیاة،  (3)
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 * أھداف تدریس القراءة الجھریة:

 أ) القراءة الجھریة تسیر للمعلم الكشف عن أخطاء التالمیذ في النطق.

 ب) ھي وسیلة المعلم أیضا في اختیار قیاس الطالقة والدقة في النطق واإللقاء.

 ج) تساعد التلمیذ في الربط بین األلفاظ المسموعة في الحیاة الیومیة والرموز المكتوبة.

د)في القراءة الجھریة استخدام لحاستي السمع والبصر مما یزید من إمتاع التالمیذ بھا إذا 

 .(1) كانت شعرا.

 تتمثل صعوبات القراءة في عدم : صعوبات القراءة في المرحلة االبتدائیة وعالجھا:3-4

اكتساب التقنیات األساسیة والضروریة التي تسمح بقراءة جاریة مستلزمة ومعبرة لنص من 

إلى جانب ھذا التحلیل لمعنى صعوبة القراءة .(2) النصوص التي تكون في مستوى القارئ.

نجد مفھوما آخر لھذا المصطلح ھو أن: "صعوبة القراءة تكون ألسباب موروثة أو مكتسبة، 

تجعل بعض التالمیذ في الطور األول من التعلیم عاجزین عن قراءة الحروف ونطقھا من 

مخارجھا الصحیحة، أو یصعب علیھ التمیز بین الحروف المتشابھة في  النطق مثل: ك ق، 

ح ھـ أ، د ذ ض. إلخ أو الربطیین المقاطع والجمل، ویتعاون عدد من العلوم مثل طب 

األطفال والصوتیات وعلم النفس والتربیة وتلقي كلھا في مبحث مشترك ھو األرتوفوینا 

الذي یھدف إلى مساعدة األطفال الذین یعانون من تعرق  كلي أو جزئي في آلیات النطق 

3) والقراءة غلى التغلب على عجزھم بواسطة التشخیص والعالج والتدریب وإعادة التربیة.

   

 كثیرا ما یفاجأ المعلمون في نھایة األولى أو ) أسباب صعوبات القراءة والتخلف فیھا:5

الثانیة من المرحلة االبتدائیة، بأن ھناك واحد أو أكثر من بین تالمیذه یجد صعوبة كبیرة في 

 .(4)قراءة مقطع أو كلمة

 .116-115ینظر المرجع نفسھ ص  (1)

 .118علي أحمد مذكور المرجع السابق   (2)

 .320 ص2004 دار ھومة للنشر 2003. 3مجلة الجزائریة للعلوم السیاسیة واإلعالمیة- جامعة الجزائر- العدد   (3)
  .62-61 ص1989المھام الحضاریة المدرسیة والجامعات الجزائریة دیوان المطبوعات - (4)
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ولكنھ یتحدث شفویا بطرقة عادیة ، فھو یدرك الفروق في القراءة بین فروق متشابھة، أو 

یتخطى بعض المقاطع أو یعوضھا بغیرھا، مما یجعل الفقرة أو النص غیر مفھوم بالنسبة لھ 

 (1) أو بالنسبة لمن یسمعھ.

أن ھناك نسبة ال یستھان بھا من  وتدل كذلك مالحظات المعلمین في مدارسنا االبتدائیة

المعوقین في مادة القراءة، المعرضین للتأخر الدراسي والتسرب المدرسي ألن تقییم 

 )3 (التحصیل في مناھجھا التربویة الراھنة، یعتمد على مادتي القراءة والحساب.

 ولكن ھل لصعوبات القراءة أسباب وراثیة؟ أم ھي مكسبة ؟ أم كلنا ھما؟

 مع بعض تسبب في التخلف القرائي؟ أم ھو یتعدى إلى أسباب أخرى:

أسباب التخلف  في القراءة كثیرة ومتنوعة منھا: األسباب الوراثیة، مكتسبة أسباب جسمیة، 

ومنھا ضعف الصحة العامة وعیوب النطق والبصر، والسمع، و عوامل االستعداد، الذكاء 

 )4 (واللغة والخبرة السابقة، وفیما یلي عرض موجز لھذه األسباب.

 یمكن القول بأن االختالل في األجھزة العصبیة أ) األسباب الوراثیة لصعوبات القراءة:

 حسیة حركیة، إلى إضعاف بعض القدرات توالعضلیة والنفسیة قد یؤدي إلى اضطرابا

النفسیة مثل المھارات الحركیة والتأخر العضلي واإلدراك البصري واالنتباه...الخ، وبلعب 

الجھاز التنفسي دورا ھاما أو جدب الھواء وبین الزفیر أو دفع الھواء وقد حددت ھذه النسبة 

 أي أنھ للتلفط بكلمة ینبغي أن تكون القدرة على دفع الھواء أقوى خمس مرات 2 إلى 1ب

  من جدبھ وتنعكس ھذه النسبة عند المرض  الربو الضیقة.

 الوجدانیة الحادة مثل الغیرة وإلحباط والحرمان ت إن االضطراباب) الصعوبات المكتسبة:

من الحنان وفقد الشعور باألمن والنیل من ذات الطفل والكف المستمر  لتغییر أنھ التلقائیة 

في داخل األسرة أو مع جماعات األقران، قد تؤدي إلى تأخر دراسي شامل وخاصة مادة 

 320، ص2000 تدریس الفنون اللغة العربیة، علي احمد مذكور، دار الفكر العربي، القاھرة،  –(1)
مطابع دیوان المطبوعات الجامعیة  الساحة - صعوبات تعلم اللغة المكتوبة في طور  في التعلیم األساسي دراسة میدانیة 3

 المركزیة.
 63)- نفس المرجع، ص4(
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وھذه العوامل النفسیة  القراءة التي یشرع فیھا التلمیذ مباشرة عقب في المرحلة االبتدائیة.

التي تؤدي إلى صعوبات القراءة، كما تؤدي إلى تعطیل بعض القدرات العقلیة وإضعاف 

بعض الوظائف وإتقان آلیتھا، ففي بحث أجراه ( بریني) في مدینة میالنو اإلیطالیة على حي 

الطبقة المتوسطة، والثالثة  في حي قصدري، أتضح أن الصعوبات القراءة تتوزع بالشكل 

 من أبناء %51 بین أبناء الطبقة  المتوسط .%23 بین أبناء األثریاء و %11التالي:

 )1(الفقراء

والذین ألي وجد بینھم أي أعراض للتأخر العقلي أو انخفاض نسبة الذكاء، وقد أرجح " 

بریني" انتشار ضعف التحصیل وصعوبات القراءة من أبناء العامین من العمال والبطالین 

إلى اضطرابات وجدانیة واستجابات عصبیة ناجمة عن الحصر، تدفع بھم إلى التمرد 

 ).2( وتكرار الفصول المدرسیة واإلحساس الحاد بالحرمان

وھكذا تكون العوامل االجتماعیة في ضعف القراءة لدى التلمیذ المبتدئ  إضافة إلى ھذا  

ھناك عوامل. جسمیة وعوامل االستعداد ونسبة الذكاء و تفاوتھا بین التالمیذ وأیضا للغة 

 ).3 (ونوعیتھا المستخدمة في تعلیم مادة القراءة في التعلیم االبتدائي.

 یتعرض التالمیذ في المرحلة االبتدائیة ) عالج صعوبات القراءة في المرحلة االبتدائیة:6

كما سبق وقلنا لعدة أسباب تساھم في تكوین ھذه الصعوبات، وعلى المدرس أن یتعرف 

على ھذه األخطاء القرائیة، لیستطیع القیام بتشخیصھا، ومعرفة سببھا، ثم عالجھا بالشكل 

 )4 (الذي یتالءم مع كل خطأ.

 * صعوبات التي تحدث في المرحلة االبتدائیة وكیفیة عالجھا:

 .135ص200دار الفكر العربي، القاھرة – دار الفكر العربي على أحمد مذكور –تدریس فنون اللغة العربیة )- 1(

 .174 ص200الطبعة –)-  تعلیم اللغة العربیة د. حسن شحاتة، الدار المصریة اللبنانیة القاھرة 2(

 .174  المرجع نفسھ ص)-3(

 .174)-  المرجع نفسھ ص1(
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 على المدرس أن یحدد الكلمات الجدیدة قبل أن یقدمھا إلى أ) صعوبة الكلمات الجدیدة:

التالمیذ داخل الدرس، وأن یحاول تخفیف ھذه الصعوبة باإلكانة  بما یوضح معناھا عن 

 ).1 (طریق الصور ، والرسوم ...الخ).

 قد یكون ذلك راجعا إلى عدم معرفة التلمیذ، من أین تبدأ ب) عجز التلمیذ عن أداء المعنى:

الجملة وأین تنتھي، وھنا یلزم التدریب على عالمات الترقیم من نقط و فواصل منقوطة، 

وفواصل بدون نقط، وأن یدرب التلمیذ یبدأ القراءة من بدایة الجملة وأال یتوقف إال عند 

الفاصل أو في نھایة الجملة وھنا یلزم أن تكون المادة المفرودة مكتوبة بأسلوب جید، وجمل 

 )2 (قصیرة خالیة من االعتراضات واالستطراد.

 وقد یكون ھذا راجعا إلى صعوبة الكلمة اآلتیة بعدھا، أو إلى ج) تكرار الكلمة الواحد كثیرا:

اضطراب في حركة العین، ویمكن عالج ھذا عن طریق إیضاح المعاني وتدریبھ على 

 )3 (قراءة المواد الھلة ذات المعاني الواضحة لدیھ.

 كان یضع التلمیذ حرفا مكان آخر بأن یقرأ كلمة "یعفو"، "یفعو" بوضع الفاء د) اإلبدال:

مكان العین، وھكذا ومما یساعد على عالج ھذا، أن تكون المادة المفرودة سھلة بالنسبة 

للتالمیذ بحیث یستطیع التالمیذ قراءة الكلمات وفھم معانیھا من السباق، كما یعالج ھنا أیضا 

 )4 (عن طریق تنمیة مھارة الفھم واالستبصار.

 ینشأ عن وضع كلمة مكان أخرى، كأن یقرأ التلمیذ مثال: على عزم أھل القدر ه) القلب:

تأتي العزائم، بدال من على قدر أھل العزم تأتي العزائم وقد یكون  ذلك لتفاوت الكلمات 

واألصوات التي تتألف منھا الجملة حسب أھمیتھا عند القارئ، فالكلمات ذات األثر األكبر 

 )5 (عند الطفل تسبق األخرى أحیانا وعالج ذلك یكون بالتأني في القراءة وتأمل المعنى.

 .135ص200دار الفكر العربي، القاھرة –تدریس فنون اللغة العربیة، علي أحمد مذكور ، دار الفكر العربي على أحمد مذكور )- 2(

 .135المرجع نفسھ ص  )- 3(

  .136)- المرجع نفسھ ص4(

 .136المرجع نفسخ ص)- 1(

 .136 علي أحمد مذكور ، المرجع السابق )- 2(
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- من خالل ھذه المعلومات حتم علیا القیام بدراسة میدانیة، أحاو من خاللھا معرفة 

الصعوبات التي تواجھ التلمیذ المبتدئ، في الوصول إلى قراءة جیدة وال یكون ھذا إال 

بتفاعل عوامل مختلفة منھا: المحیط المدرسي، المحیط العائلي والمحیط الخارجي العام،ومع 

كون المحیط المدرسي مسئوال بالدرجة األولى وبطریقة مباشرة، فإن المعلم في ھذا المحیط 

یعد العنصر األساسي في تجسید مسؤولیة ھذا المحیط، ولذلك ارتأیت أ نوجھ إلة ملعمي 

 ).1 (المدرسة اإلبتدائیة أسئلة متعلقة بموضوع ھذا الفصل والذي صغناه بالشكل التالي:

أ) ماھي في نظر كم الصعوبات التي تعرقل التحصیل في مادة القراءة على وجھ 

 الخصوص، لدى التلمیذ المبتدئ خالل الطورین: االول والثاني؟

 )2 (ب) ضبط المصطلحین: الصعوبات والتحصیل الواردین في السؤال:

: تقول صعوبات القراءة بمعنى: المعوقات التي تتسبب في عدم ) مفھوم الصعوبات1

).3 (اكتساب التقنیات األساسیة والضروریة التي تسمح بقراءة جاریة ومستلزمة.
P  

یحصل- تحصیال للعلم أو المال: یعني جمعھ وحصل – حصل ) مفھوم التحصیل: أ) لغة:2

 یحصل حصوال: حصل فالن على شيء: یعني نالھ وحصیلة: یعني وحصیلة: ھي بقیة –

 ).4(الشيء

 ھو مقدار المعرفة أو المھارة التي حصل علیھا الفرد نتیجة التدریب ب) اصطالحا:

 )5 (والمرور بھا، أو ھي بلوغ مستوى معین في المادة أو مواد تحددھا المدرسة.

 - وفیما عرض إلجابات بعض المعلمین من المدرسة االبتدائیة:

 )-  ینظر3(

 ینظر)- 4(

  )- ینظر5(

 .472 ص 1975لبنان سنة  المنجد في اللغة  واإلعالم دار المشرق )- 1(

 .356)-  علم النفس الفیزیولوجي، عبد الرحمان العیاوي ودار النھضة بیروت ص2(
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 معلمة متحصلھ على شھادة  التعلیم االبتدائي لدیھا خبرة حوالي خمسة - اإلجابة األولى:1

عشر سنة في التعلیم االبتدائي، تقول بأن أسباب صعوبات القراءة تالمیذھا ھي قسم السنة 

 الثانیة لدیھا فھي كالتالي:

- مشاكل في الحیاة االجتماعیة مثل مشاكل األسریة والتي تتمثل في انفصال الوالدین وتفكك 

 األسرة إضافة إلى الوضعیة المادیة للوالدة، الحالة النقطة لھا.

بسبب انفصالھا عن الزوج، إضافة إلى الجھل واألمیة التي تحیط بھا، وعدم الوعي 

بخطورة الفشل في الدراسة وتوجیھھ ومتابعة ما إذا كان یقوم بوجیاتھ كالمطالعة في كتاب 

القراء والمراجعة وبالتالي فھو یحسب بھذا اإلھمال والذي یوصلھ إلى فكره أن الدراسة غیر 

 ضروریة وبالتالي تشكل لدیھ صعوبة في الدراسة وفي مادة القراءة بصفة خاصة.

 لدیھا حالة أخرى لضعیف في القراءة تقول أن سبب ذلك یعود إلى:

- الوضع المادي المزري للوالد والذي لم یستطع توفیر وسائل تعلیمیة لطفلھ كالكتاب مثال 

 والذي یعتبر أھم وسیلة یعتمد عالیھا المبتدئ كافي تعلم مھارة القراءة.

 - ھناك حالة أخرى لضعیف في القراءة والسبب یعود إلى :

- نقص التغذیة إضافة إلى نقص الرعایة من ظرف الوالد الذین سبب ظروفھم المادیة 

الصعبة باإلضافة إلى نقص الحنان األسري، وكل ذلك كان سببا في إعاقة تعلم القراءة لدى 

 الطفل المبتدئ.

- وحلة أخرى لھما سبب ضعفھ في القراءة ھو المرض الذي یتمثل في الضعف البصري، 

  مادة القراءة.بفھذا سبب في إعاقة استیعا

وبعد ھذه الصعوبات، حاولت العالج بوضع حصص استدراكیة للضعفاء في القراءة لكن 

 بدون نتیجة.

فنقترح عالج آخر لعلھ یأتي بنتیجة إیجابیة، حیث تركز على أنھ یجب  ألن یكون العالج 

منطلقا من األسرة أول، إذا على األسرة أن توفر للمتعلم الرعایة  والحنان  واالھتمام 
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والحب وتوفیر الوسائل التعلیمیة لمتابعة الدروس وتقدیم النصیحة والحث على الدراسة 

وتربیتھم التربیة الحنة وتعلیمھم السلوك الحسن المؤدب وأبعادھم عن مخالطة المشردین من 

 األطفال وال یفوننا توفیر فرص اللعب لھم والتعدیة الجیدة. 

  معلمة أخرى تدرس السنة األولى الصعوبات في :اإلجابة الثانیة:

 - شعور التلمیذ بالملل.

- عدم التحضیر في المنزل ألن ذلك یساعد في الحصول على قراءة مسترسلة بسبب عدم 

 تلقي المساعدة والتوجیھ من األسرة.

  دقیقة غیر ثانیة).30- و الوقت المخصص للقراءة ( 

- إعاقات فیزیولوجیة تكون لھ عقدة اللبیدو و ھذا ما یؤثر على عملیة تحصیل قراءة جیدة، 

 فیعوض ھذا النقض التلمیذ بالتشویش.

 ضعفاء أو متوسطین %5نجباء و%95 تلمیذ ھناك 39- تشیر ھاتھ المعلمة إلى أن: من 

 سبب عدم التحضیر.

  معلمة في الطور األول: السنة الثالثة: ترى أن الصعوبات تتمثل في :اإلجابة الثالثة:

 - بعض العاھات كالتلعثم.

 - عدم إدراك الحروف التي یجب أن تدرك في السنة األولى والثانیة.

- حاالت اجتماعیة كالطالق، وتفكك األسرة الذي یؤثر سلبا، بحیث ال یكون ھناك متابعة 

 من طرف الوالدین.

 -عد المطالعة والتحفیز في البیت.

- اكتظاظ األقسام بحیث یصعب على المعلم أن یتابع عدد كبیر من التالمیذ، فیضطر إلى 

 اھتمام وإھمال األخرى.

  حیث جمیع عائلة الحالة التي تعاني من الضعف، لھا نفس المشكل.- صعوبات وراثیة:
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- ترى ھذه المعلمة أن أھم عالج: ھو المطالعة في البیت، االھتمام بدروس القراءة، دور 

 العائلة في توجیھ التلمیذ المتمدرس.

 - اإلجابة الراغبة: معلم آخر یحدد صعوبات تحصیل القراءة فیما یلي:

 - عدم مناسبة ومالئمة الكتاب المدرس من حیث التدرج من العمل إلى الصعب.

 - صعوبة النطق لدى بعض التالمیذ خاصة في بعض المناطق المنعزلة والریفیة.

 بناء على ما سبق، ومن مجموعة من اإلجابات، توصلنا إلى استنتاج - تحلیل اإلجابات:1

 بعض المالحظات الھامة وھي:

 أنھ بالرغم من أننا طرحنا السؤال نفسھ على المعلمین، إال أن اإلجابات عنھ جاءت مختلفة: 

 أوال من معلم ألخر، ویعود ذلك إلى االختالف في أنواع الصعوبات.

نتائج الدراسة المیدانیة: نتعرض ھنا للنتائج المستخلصة من مجموع األجوبة التي قدمھا لھا 

المعلمون عن استقرتنا حول موضوع صعوبات القراءة، وملخص النتائج التي توصلك 

إلیھا، حول موضوع على عملیة تصنیف في درجات متفاوتة، قیاسھا إلى قوة أو ضعف 

 صعوبة جسمیة  تتمثل في ضعف –تكرارا نوع الصعوبة بالمقاربة في جمیع أنواع وھي 

النمو العام للجسم بسبب سوء التغذیة ، أو قلتھا تتمثل في ضعف النمو العام للجسم بسبب 

 التغذیة، أو قلتھا والذي من شأنھ أن یستضعف قدرتھ التلمیذ على بذل الجھد.

: تتمثل في العوامل االنفعالیة من اضطرابات االتزان العاطفي وفقدان ) صعوبة نفسیة2

 الثقة بالنفس والشعور بالنقص.

 تتمثل في انخفاض الذكاء من المستوى العادي إضافة إلى ضعف ) صعوبات عقلیة:3

 القدرات العامة كاالنتباه والتركیز.

: تتمثل في انخفاض مستوى األسرة أو ارتفاعھ مادیا ومعنویا، فكلما ) صعوبات اجتماعیة4

 إرتفع المستوى ارتفع وانتظم مستوى التحصیل على الطفل 
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 تتمثل في انخفاض مستوى الذكاء وضعف القدرات العقلیة، وھذا لدى ) صعوبات وراثیة:5

 جمیع أفراد األسرة الواحدة حیث مستوى التحصیل ضعف جدا في مجال التعلم.

 ویتمثل في نقص الوسائل التعلیمیة وافتقار المدرسیة لإلمكانیات ) صعوبات بیداغوجیة:6

 التربویة والبشریة التي تساھم في نجاح التحصیل في مادة القراءة.
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 خاتمــة:

 

إن قضیة التعلیم العربیة إلبنائنا قضیة محتومة فھي اللغة األولى، وأنھا لیست لغة          

إتصال منطوق بین الناس في حیاتھم الیومیة وإنما ھي لغة مكتوبة في األغلب ال نستطیع 

إستعمالھا إال بعد جھد كبیر ھذا من جھة، ومن جھة أخرى اللغة العربیة لیست مادة من 

مواد الدراسیة ولكنھا لغة قومیة لغة الدین والوطن وفي إھمالھا إھمال للعروبة والقرآن 

الكریم، فالغرض من التعلیم ھو رفع األمیة والجھل عن التالمیذ وتعلیمھم في اإلبتدائیة 

 مبادئ القراءة والكتابة، والتعبیر والقواعد اللغویة.

 ومن ھذا كلھ تحصلت على النتائج التالیة:

- أن عملیة التعلم والتعلیم تنشأ بتواصل المتعلم مع المعلم وإحتكاكھم حین یبلغ الطفل السن 

 السادسة من عمره یتجھ إلى المدرسة لیتعلم لغتھ العربیة 

 - من خصائص اللغة العربیة أنھا تكتسب وال یولد اإلنسان بھا.

- وأن المقاربة بالكفاءات ھي الطریقة في إعداد برامج ودروس تعلیمیة ومن ممیزاتھا تبني 

 الطرق البیداغوجیة، حیث أنھا تجعل المتعلم محور العملیة التعلیمة والتعلیمیة.

وفي تطرقت في الفصل األخیر إلى دراسة میدانیة في اإلبتدائیة حول مادة القراءة 

 فاستنتجت الصعوبات التي یواجھھا التلمیذ في مادة القراءة وأسبابھا وكیفیة معاجتھا.     
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