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        لكية االٓداب واللغاتلكية االٓداب واللغاتلكية االٓداب واللغاتلكية االٓداب واللغات                                                                                                                            
        ) ) ) ) اجلزائراجلزائراجلزائراجلزائر((((بسكرة بسكرة بسكرة بسكرة     ––––جامعة محمد خيرض جامعة محمد خيرض جامعة محمد خيرض جامعة محمد خيرض                                                                                                                                                                         

    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
هيدف هذا البحث ٕاىل ٕابراز ٔامه املزا� واملساوئ 
اخلاصة مبنظومتنا الرتبوية اليت ٔاصبحت حقل جتارب 
مفن التدريس 
ملضامني ٕاىل التدريس 
ٔالهداف 
وصوال ٕاىل التدريس 
لكفاءات، مما انعكس سلبا 

العربية فقمت بنقد وتقومي مهناج السـنة  عىل اللغة
الرابعة متوسط يف ضوء املقاربة 
لكفاءات ملادة 

  :الظواهر اللغوية
 .احملتوى التعلميي

 .طرائق التدريس والوسائل التعلميية
 .ٔاساليب التقومي

احللول املقرتحة من خالل *ست)ر الوظيفي 
لتعلميية الظواهر اللغوية عىل ضوء املقاربة 
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: Résumé 
Cette recherche vise à mettre en 

évidence les principaux avantages et les 

inconvénients de notre système éducatif, 

devenu  depuis quelques années, un 

terrain d’expérimentation. En effet, nous 

assistons à un renouvellement  permanent 

méthodologies didactiques dont s’inspire 

notre système. A ses débuts il axait sa 

pédagogie sur l’enseignement des 

connaissances puis la pédagogie par 

objectifs, et récemment  « l’approche par 

compétence ». 

A travers ce travail, nous tenterons 

d’évaluer l’impact de ces changements 

sur l’enseignement / apprentissage de la 

langue arabe. 

Nous limiterons notre étude au 

programme de 4ème AM, les contenus 

enseigné les méthodes et les outils 

pédagogiques, ainsi que les modes 

d’évaluation mis en place. 

A le fin nous proposerons quelques 

remédiation, et ce en s’inspirant  de 

l’approche par compétence. 
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خالل العقود امخلسة املاضية، أصبحت منظومتنا الرتبوية حقل جتارب، مفن التدريس 

ملضامني ٕاىل التدريس 
ٔالهداف، وصوال ٕاىل التدريس 
لكفاءات، والشعار املرفوع هو :

ة 
ملنظومة الرتبوية من التعلمي التقليدي ال�سـييك القامئ عىل تلقني املعارف ٕاىل الصريور "
دون أالخذ بعني اِالعتبار ميول الطلبة وِاجتاهاهتم، مما جعل خرباهتم "، وهذا 1"ذهن املتعمل

الرتبوية غري مرتابطة، والصعو
ت ٔاصبحت تطغى عىل بقية أالمور، مما جيعل املهنج بعيدا 
وبذ¤ ٔاصبح املتعمل 
حثا  مسـتكشفا مسهام بفاعليته يف  2"ل الفروقات وامليولعن تناو 

بناء معارفه، وحرص دور املعمل يف التنشـيط والتوجيه عىل ضوء بيداغوجيا التدريس 

لكفاءات، اليت وٕان اكنت قد ِاحتوت عىل مزا� فهـي مل ختل من املساوئ كسابقهيا.  

  .ع± حمور العملية التعلميية، وتكثيف املعارف واملعلوماتٕالقاء عبء ثقيل عىل املتعمل جي -1
 تكثيف املقاييس واحملتو�ت مما يدفع 
ملتعمل ٕاىل التعب والسأم، فعدد وحدات الرب²مج  -2

  .وحدة تشمل دروسا خمتلفة الغا�ت وأالهداف 24
التطور العلمي نقص الوسائل املادية املساعدة عىل تطبيق هذه البيداغوجيا القامئة عىل  -3

  .احلاسوب الشخيص للك طالب: والعوملة املسـتحدثة مثال
معلية التعلمي والتعمل يف صورهتا العامة يه تقاطع بني مجموعة من املكو²ت، يؤدي التفاعل "

   3"إالجيايب فÃ بيهنا ٕاىل حتقيق أالهداف املتوخاة من هذه العملية
ري منسجمة ومتوافقة مع بعضها، ِانعكست لو ٔامعنا النظر يف هذه املكو²ت لوجد²ها غ

  :سلبا عىل اللغة العربية اليت تعاين الوهن يف واقعنا املعيش، Æ¤ سأقوم بنقد وتقومي
  .احملتوى التعلميي-1
  .طرائق التدريس والوسائل التعلميية-2
  .ٔاساليب التقومي-3
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        ::::من حيث احملتوى التعلمييمن حيث احملتوى التعلمييمن حيث احملتوى التعلمييمن حيث احملتوى التعلميي: : : : أوالأوالأوالأوال
علومات اÎسدة يف النصوص واÌروس املربجمة مع العمل ٕانه يمتثل احملتوى يف املعارف وامل"

خالل تطبيق بيداغوجيا التدريس 
لكفاءات، غَُري حمتوى الكتاب املدريس ومت ختفيفه وقد 
  ".ٔارشت ٕاىل ذ¤ يف الفصل أالول

ٔاصبح الهدف أالساس للعربية املعارصة هو العمل عىل بلورة خشصية الفرد، وتمنية "
فة، ومساعدته عىل التفاعل مع حميطه وجناحه يف تعام± مع الواقع اِالجØعي قدراته ا×تل

  4"واملهين
ٕان ِاختيار احملتوى املعريف املناسب اÆي هو جزء من الثقافة يمت ِاختياره، وتقدميه "


لنظر ٕاىل املقاييس اللسانية والرتبوية، يقسم ٕاىل وحدات تعلميية متدرجة تؤلف مجموعة من 
راعي ممزيات النظام اللغوي، ومسـتوى املتعلمني وقدراهتم عىل التحصيل اÌروس ت

و
لنسـبة ملواضيع املهناج الرتبوي ا×صصة للسـنة الرابعة املتوسطة يف . 5555"وحاجاهتم وميوهلم
، عبارة عن قوالب جاهزة خارجة عن التداول واِالسـتعامل يف واقع "نشاط الظواهر اللغوية

دي، وعىل املسـتوى اِالجØعي ال تقوى عىل ٕاكساب أالجيال احلياة عىل املسـتوى الفر 
القدرة عىل فهم الظواهر وحتليلها التحليل العلمي املطلوب، وال تكسـهبم امللاكت الوظيفية 

  6666"اليت تؤهلهم للتكيف مع أالوضاع اليت جيدون ٔانفسهم يف خضمها
ن ما اكن æ وظيفة يف بناء و
لنسـبة ٕاىل القواعد النحوية اليت متثل املناعة اÆاتية، فإ "

  7777"اللغة ٔاو فهم النصوص جيب إالبقاء عليه، بل ينبغي ٔان يعض عليه 
لنواجذ
هذا احملتوى هو ما يعرف 
لنحو الرتبوي التعلميي اÆي ميثل املسـتوى الوصفي "
  .8888"الشائع
املادة  هذا اِالنتقاء للامدة النحوية جيب ٔان يكون علميا، يتضمن تأمال وتفكريا يف طبيعة"

املدرسة وكذا يف طبيعة وغا�ت تدريسها، مع ٕاعداد لفرضياهتا اخلصوصية ِانطالقا من 



 السادس عرش  العدد                                                        جم� لكية االٓداب و اللغات

 
 

 2014ديسمرب                                   435                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

املعطيات املتجددة واملتنوعة ِ
سـمترار يف اللسانيات، وعمل النفس وعمل *جØع وعمل 
  .9999"البيداغوجيا

ية ِاقرتح مهناج السـنة الرابعة موضوعات يف نشاط الظواهر اللغوية واملبادئ أالدب 
تتناول من خالل نصوص القراءة واملطالعة املوðة مضن حماور "أالولية، وتقنيات التعبري، 

، يريم مهناج تدريس اللغة العربية ٕاىل تمنية معارف 10101010"ثقافية ؤادبية جتسـيدا للمقاربة النصية
التلميذ املكتسـبة، وóاراته اللغوية لمتكينه من ممارسة النشاط اللغوي وفق ما تقتضيه 

لوضعيات واملواقف التواصلية من ðة، وتلقي املعارف وِاستيعاب خمتلف املواد من ðة ا
  11111111"ٔاخرى

ٕان غاية التلميذ أالوىل من اِاللتحاق 
ملدرسة هو حتصيل اللغة ٔاوال، مث حتصيل 
املعارف ا×تلفة öنيا، مث حتصيل املهارات أالخرى بعد ذ¤، فٕاذا مل تتحقق الغاية أالوىل 

ل اللغة شاهبا نوع من اخللل والنقصان، فٕان حتصيل املعارف والعلوم واملهارات وهو حتصي
  12121212"سـيؤثر بال شك عىل بقية املواد أالخرى

بعد قراءيت لهذه املوضوعات ا×تارة، وِاعØدا عىل جتربيت الطوي� يف تدريس اللغة 
  العربية وقواعدها خلصت ٕاىل املالحظات التالية

        ::::قررة خالية من لك تكييف تربويقررة خالية من لك تكييف تربويقررة خالية من لك تكييف تربويقررة خالية من لك تكييف تربويورود املوضوعات املورود املوضوعات املورود املوضوعات املورود املوضوعات امل    - - - - 1
مفهوم التكييف ٔاو التحويل التعلميي للمعارف النظرية خيص تý العملية املتعلقة "


ملراحل اليت ميكن ٔان تتحول فهيا املفاهمي املراد ٕاكساهبا للمتعمل يف مسـتوى تعلميي معني، 
معلية التكييف ختضع  من معارف مرجعية ٕاىل معارف تعلميية مع العمل ٔان هذه العملية، ٔاي؛

  .13131313"ملعايري لغوية، ونفسـية، وِاجØعية وبيداغوجية
التكييف يعد معلية رضورية يف وضع املناجه، وبناء الوحدات حيث يشرتط يف املفاهمي 
ٔان تكون مصوغة صياغة تربوية دقيقة، تراعى فهيا السهو� واليرس ليك يسـتوعهبا املتعمل 

ويكون املتعمل حمور العملية "ع ٔان يمتثلها يف سلوكياته اللغوية، ِاستيعا
 سلÃ و²حجا ويسـتطي
التعلميية التعلمية، فيقدم æ النحو والرصف ال عىل ٔاساس قواعد نظرية جافة معزو� عن 

وٕاذا نظر² . 14141414"ٔاحوال اخلطاب، حتفظ عن ظهر قلب، بل معلية تكتسب بكيفية خاصة
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الرابعة املتوسطة، جندها غري مكيفة تكييفا ٕاىل املوضوعات املقرتحة عىل تالميذ السـنة 
تربو� جيعلها صاحلة للتعلمي والتعمل، وتتناسب مع قدرات املتعلمني املعرفية، ومسـتوى منومه 

امجل� الواقعة مفعوال : العقيل والنفيس، ومثال ذ¤ املوضوعات اخلاصة ٕ
عراب امجلل مثل
ا ملبتدٔا، الواقعة خربا لناخس، امجل� حاال، نعتا، الواقعة جواب الرشط، الواقعة خرب  به

املوصو�، واملوضوعات اخلاصة بتقدمي املبتدٔا وجو
 وجوازا، وتقدمي اخلرب وجو
 وجوازا، 
  .وحذف املبتدٔا وجو
 وجوازا، وإالغراء والتحذير

عند تأميل يف حمتو�ت هذه اÌروس، ال ٔاجد كبري فرق بني ما يعطى للمتعمل يف قاعة 
ده مبثوö يف املصنفات النحوية القدمية، وٕان اكن واضعو الرب²مج يعمتدون اÌرس وما جن

اِالختصار، ويبدؤون معلية *نتقاء واقرتاح العناوين من قبل امللكفني 
نتقاهئا، اختذوا من 
النحو وسـي� ٕالكساب املتعلمني امللكة اللغوية فصار عندمه غاية، جفاءت هذه املوضوعات 

ب، فهـي تناسب املتخصصني ٔاو املسـتوى اجلامعي، ٔاما تالميذ السـنة خالية من لك هتذي
  .الرابعة املتوسطة فهـي ال تناسـهبم، وال تكسـهبم امللكة اللغوية، والقدرة التواصلية

Æا فٕان بناء وجناح معلية تكييف احملتوى، ينبغي ٔان يؤسس عىل مبدٔا ميزي بني مفهوم 
حو التعلميي مكيدان تطبيقي يتعاطى بلك النحو كعمل نظري جمرد، وتý طبيعته، والن

تلقائية، فاكن ٔان تضمن مقرر الظواهر اللغوية، موضوعات ال تراعي طبيعة اللغة كظاهرة 
فغلب علهيا اجلانب املعريف . ِاجØعية، يسـتعملها ٔافراد اÎمتع وسـي� للتبليغ والتواصل

يف ذاكرة املتعمل، جفاءت والنظري املبين عىل مبدٔا حشو املعلومات النظرية وتكديسها 
خالية من البىن والرتاكيب اللغوية الوظيفية، اليت حيتاðا املتعمل يف ِاسـتعامæ الفعيل للغة 
العربية فكيف بتلميذ السـنة الرابعة املتوسطة أن يسـتوعب ٕاعراب امجلل؟ وهو ال يعرف 

فنجد امجل� اليت ال معىن امجلل اليت لها حمل من إالعراب واليت ليس لها حمل من إالعراب، 
، مج� "جاء التلميذ اÆي جنح: "حمل لها من إالعراب الواقعة بعد امس املوصول مثل

ِامس موصول مبين عىل السكون يف حمل رفع : ولكمة اÆي. ال حمل لها من إالعراب" جنح"
صفة، يف حني نقول للتلميذ، ٕان امجلل بعد املعارف ٔاحوال وبعد النكرات صفات، وهنا 

ال حمل لها من إالعراب " جنح مع فاعلها املسـترت"ٕان مج� : اءل التلميذ ما دمنا قد قلنايتس
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ٔاين امجل� املوصو�؟ كام جند امجل� املوصو� ٔاحدثت ٕاشاكال كبريا يف ٔاوساط أالساتذة ما 

لتلميذ، ٔايضا اجلواز والوجوب يف حاالت التقدمي والتأخري، التلميذ مل يسـتوعب بعد  ¤


الوجوب واجلواز فكيف يتسـىن æ ٕادراك معاين التقدمي والتأخري؟ وما فائدهتام يف هذا  معىن
املسـتوى؟ ٔايضا امجل� الواقعة جواب الرشط وحرف الرشط، والتالميذ ال يفرقون بني من 
الرشطية، ومن املوصولية، ومن اِالسـتفهامية، وكذ¤ 
لنسـبة ملا املوصولية، أو 

وعات اخلاصة 
ٕالغراء والتحذير واملدح واÆم، ٔاصبحت اليوم اِالسـتفهامية كذ¤ املوض
ٕاذ ليس لك البىن النحوية متساوية من حيث التنوع، وال من حيث "²درة اِالسـتعامل 

التوزيع وال من حيث قابلية التعمل والتعلمي، هناك بىن بسـيطة، ؤاخرى مركبة، وهناك بىن 
، جند مثاال يف التصغري يف 15151515"خرى هامشـيةمركزية ال يسـتغين عهنا اِالسـتعامل اللغوي وأ 

جنيجري مل تعد هذه اللغة مسـتعم� فاÎمتع االٓن يعرف لكمة : عىل وزن فعيعيل 151ص 
حفسب فمل يعد هناك ماكن للتعظمي ٔاو التحقري ٔاو تقليل جحم املصغر، ومن هنا " جنار"

ط الظواهر اللغوية، ومن مث تتجىل لنا ٔامهية اِالعØد عىل اÌراسات امليدانية يف تعلمي نشا
اِالسـتعانة خبربة املربني، وعلامء الرتبية املتخصصني يف هذا اÎال،و
لعودة ٕاىل املوضوعات 

وحاالت تقدمي املبتدٔا واخلرب وحذفهام والتعجب بصيغيت ما " 
جلواز والوجوب"املتعلقة 
فِْعلْ ! ٔافعل كام تدل عناويهنا  ، اليت تركز197، 190، 48، 40، 29، 21 10به، ص ! وا 

عىل اجلانب إالعرايب، اÆي يفرتض ٔان ال نقف عنده، ومن مثة جاءت املوضوعات املقررة 
متناو� البعد الشلكي للغة، دون مراعاة لبعدها الوظيفي ِ
عتبار اللغة بنية ؤاداة للتبليغ 

غة العربية ٔالن والتواصل، وتý طبيعهتا، اليت ينبغي مراعاهتا يف وضع وبناء مهناج تعلمي الل
الغاية القصوى من تعلمي اللغة يه قبل لك يشء ٔان جنعل التلميذ قادرا عىل ِاسـتعامل اللغة "

يف شـىت الظروف وأالحوال اخلطابية، وخصوصا تý اليت تطرٔا يف احلياة اليومية مث عىل 
  . 16161616"ِاسـتعاملها سلمية من حلن وجعمة

يكتب æ النجاح يف حتقيق ٔاهدافه ما مل  ال ميكن ٔالي مهناج يف تعلمي اللغة وحنوها ٔان
يضع يف احلسـبان أالبعاد اللسانية والنفسـية والتعلميية للغة الهدف، فاللغة ال ميكن ِاكتساهبا 
ويه معزو� عن جمالها احليوي، ٔاي ٔاحوال اخلطاب وظروفه ومن هنا اكن من الطبيعي ٔان 
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حمررة تتعرض حلاالت الوجوب تقدم قواعد اللغة العربية للمتعمل ال عىل شلك قوانني 
  . واجلواز، مث يطلب من التلميذ حفظها

  
        ::::الرتكزي عىل اللغة املكتوبةالرتكزي عىل اللغة املكتوبةالرتكزي عىل اللغة املكتوبةالرتكزي عىل اللغة املكتوبة- - - - 1111

وجدت املقرر يف الظواهر اللغوية لهذه السـنة يفتقر ٕاىل ما يدمع ويمنى óارة السمع 
والتعبري الشفايه Ìى املتعمل، وهذا ما يفرس غلبة الطابع النظري عىل موضوعات املقرر 

جاءت عىل شلك قواعد وظيفهتا الرسد كذكر حاالت التقدمي والتأخري، للمبتدٔا واخلرب  اليت
يتفق علامء اللسان وعلامء النفس عىل رضورة منح "وجو
 وجوازا، ٕاعراب امجلل حيث 

أالولوية للغة املنطوقة، ٔالن الوظيفة أالساسـية والطبيعية للغة يه التبليغ الشفوي، وجمالها 
، 17171717"الكتايب-الشفوي 
لتقابل مع املسـتوى البرصي- املسـتوى السمعياحلقيقي يمتثل يف

وعليه فاملوضوعات املقرتحة ٔامهلت ٕاهامال لكيا املسـتوى اللغوي، ٔاي مسـتوى أالداء الصويت 
  .اÆي ِيؤدي دورا كبريا يف حتديد وتوضيح املعاين

        ::::ٕاهامل املسـتوى الرصيف من املقررٕاهامل املسـتوى الرصيف من املقررٕاهامل املسـتوى الرصيف من املقررٕاهامل املسـتوى الرصيف من املقرر    - - - - 2222
قاقية يعمتد علهيا يف توليد املعاين وتفريعها ِانطالقا من لفظة اللغة العربية ذات طبيعة ِاشـت

واحدة واملؤسف ٔان واضعي بر²مج الظواهر اللغوية قللوا من ٔامهية الرصف فٕاذا ٔاحصينا 
  :املوضوعات املتعلقة بلك من النحو والرصف جند

  ).ٔاربعة عرش موضوعا(موضوعا  14: النحو-1
  ).ٕالدغام، صيغ املبالغة، ِامس التفضيلالتصغري، ا(ٔاربع موضوعات : الرصف-2

هذه املقاربة تو* ٕ
غفال اجلانب الرصيف اÆي يعد خادما للجانب الرتكييب، والنحو 
يعمتد عىل املباين الرصفية يف حتديد معانيه الوظيفية، واملوضوعات املقرتحة يف الرصف غلب 

يفي ال تمني يف املتعمل امللكة علهيا طابع التجريد من حيث تناولها، كام جاء ٔاغلهبا غري وظ 
يأيت : القاعدة جاء يف .18181818التبليغية، ولنأخذ مثاال عىل درس التصغري ونقف عند أالوزان

  :التصغري عىل صيغة من الصيغ االٓتية
  فُعيل، مثل ُمعري
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  .درهيم، مصينع، مديرسة: فعيعل
  .جنيجري، قنيديل: فعيعيل

جنيجري، قنيديل، درهيم : مسـتعم� مثل املالحظة اليت ٔاراها ٔان بعض اللكامت مل تعد
فالواقع اليوم يتطلب الوظيفية، ملء اِالسـØرات، كتابة الطلبات، ٕاضافة ٕاىل اللغة 
املسـتعم� مل تعد تعىن 
ٔالغراض املتوخاة من هذا اÌرس اكلتحقري والتعظمي وتقليل جحم 

  .اكناملصغر، ومتليح املصغر وحتسينه واÌال� عىل قرب الزمان ٔاو امل
ترصيف أالفعال ٔالن التلميذ حباجة : املفروض اكنت أالولية لوضع دروس وظيفية مثل

ٕالهيا، وٕاعادة برجمهتا لك سـنة حىت ال تنىس، وكذ¤ معل ِامس الفاعل وِامس املفعول وصيغ 
املبالغة، وِامس االٓ� والرتكزي عىل اجلانب الوظيفي ٕاضافة ٕاىل ذ¤ مت ختصيص هذه اÌروس 

قرر، وهذا دليل آخر عىل عدم ِاكرتاث من قبل القامئني عىل واضعي الربامج فÃ يف آخر امل
  .يربجمونه

        ::::التكرار وعدم التنظميالتكرار وعدم التنظميالتكرار وعدم التنظميالتكرار وعدم التنظمي    - - - - 3333
تقدمي املبتدٔا وجو
، وجوازا، تقدمي اخلرب (وردت املوضوعات وفق التدرجي النحوي 

ة، امجل� وجو
 وجوازا تقدمي املفعول به، حذف املبتدٔا وجو
 وجوازا، امجل� البسـيط
املركبة، امجل� الواقعة مفعوال به حاال، نعتا، الواقعة جواب رشط، خربا ملبتدٔا، خربا لناخس، 

، وهذا الرتتيب يكرس اِالجتاه اÆي جيعل من النحو غاية يف حد ذاته، ٔالن )امجل� املوصو�
ذا يفعل التلميذ قد حيفظ القواعد ولكن جمرد ِانقضاء السـنة ال حيتفظ بأي معلومة؟ وما

هبذه اÌروس يف هذا املسـتوى؟ ؤاين وظيفهتا؟ ز�دة عىل التكرار وامللل، فالكثري من 
أالساتذة يؤكدون ؤا² واحد مهنم ٔان التالميذ لكام قدمت هلم اÌروس املتعلقة حباالت 
اجلواز والوجوب ال يتجاوبون معها وحيسون 
مللل، وينتظرون بفارغ الصرب مىت تنهتـي 

ي ال شك فيه ٔان هذا النوع من التدرجي يفيض ٕاىل خلل كبري يف تعلمي اللغة، واÆ"احلصة 
وقد ظهرت ِاعرتاضات قوية عىل تطبيقه ٔالسـباب واحضة ٔامهها ٔان تقدمي املفردة دفعة واحدة 

  .19"يؤدي ٕاىل دراسـهتا دراسة مكثفة، لكهنا تسقط يف النسـيان والتجاهل بعد ذ¤
يبا عشوائيا مل يراع فيه مسـتوى املتعلمني من لهذا ٔارى ٔان هذه اÌروس رتبت ترت 
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 115و
لرجوع ٕاىل كتاب التلميذ ص . حيث املادة النحوية من السهل ٕاىل الصعب
جند من الصعوبة مباكن ٔان يفهم التلميذ هذا اÌرس وهذا  ٕاليه مضافا اقعةوحتديدا امجل� الو 

  :نص القاعدة
 .20تضاف امجل� الفعلية ٕاىل

  .ظروف الزمان
  .صادر اليت تعرب مفعوال ٔالج±امل-
  .رمغ، مع، حد: دون، بدل، عوض وتضاف امجل� اِالمسية ٕاىل لكامت مثل: لكامت مثل -
يوم، هنار، ليل وتكون : تكون امجل� الفعلية مضافة مبارشة ٕاىل بعض الظروف مثل -

  .مقرتنة بأن ٔاو ما ٕاذا ٔاضيفت ٕاىل قبل ٔاو بعد
  .رمغ، مع، سوى، غري: ا ٔاضيفت ٕاىل لكامت مثلٕاذ" ٔان"تقرتن امجل� اِالمسية بـ

يكون فعل امجل� الواقعة مضافا ٕاليه يف صيغة املايض ٔاو املضارع ِ
سـتثناء، مذ، منذ فال 
  .يكون بعدهام ٕاال ماضيا

ٕاذا تفحصنا هذه القاعدة وجد²ها خالية من أالمث� فاملفروض لك حمك يقاب± مثاال -
  .ليتسـىن الفهم

ملهنج العلمي اÆي يراعي طبيعة املادة من ðة، وطبيعة املتعمل من ðة مل تؤسس عىل ا -
ٔاخرى، فنجد أالسـتاذ املمتكن يف كثري من أالحيان يرشح اÌرس لنفسه وتنعدم حرارة 
التجاوب معه، ما 
¤ ببعض أالساتذة اÆين يف حاجة ٕاىل من يذلل هلم فهم هذه اÌروس 

ية ٔاو يف اجلامعة، نتيجة للك هذا الحظت ِانعدام اليت من املفروض ٔان تقدم يف الثانو 
التفاعل Ìى التالميذ مع هذه املقررات القامئة عىل اِالختيار العشوايئ اÆي ٔادى ٕاىل فشل 
املتعلمني يف ِاكتساب املهارات اللغوية، بل نفورمه وعزوفهم عن تعمل لغهتم الرمسية ويف 

وعليه . ذه املقررات، وطرائق تدريسهاكثري من أالحيان حيملون لها الكراهية بسبب ه
ٔان يسـتوعب التالميذ اÌروس ما مل يكن البناء سلÃ، والقاعدة صلبة، ال ميكن : نقول

فكيف 
لتلميذ ٔان يفهم التقدمي والتأخري؟ وهو ال يعي معىن الوجوب واجلواز، وكيف 
امجل� الرشطية؟ وهو ال يفرق بني الرشط وجوابه؟ وال بني : يسـتوعب ٕاعراب امجلل مثل
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مجل� املوصو�؟ ٔاو امجل� الواقعة مضافا ِامس الرشط وحرف الرشط، وكيف يسـتوعب ا
ٕاليه، وهو ال يفرق بني املضاف واملضاف ٕاليه؟ وعليه جيب ٔان يعاد البناء من خالل 
اِالنغامس اللغوي والتغذية الراجعة، من خالل التكوين القاعدي والتسلسل املعريف حىت 

  .يسـتوعب ما يقدم ٕاليه ويتفاعل معه
        املالمئة والوسائل التعلمييةاملالمئة والوسائل التعلمييةاملالمئة والوسائل التعلمييةاملالمئة والوسائل التعلميية    من حيث طرائق التدريسمن حيث طرائق التدريسمن حيث طرائق التدريسمن حيث طرائق التدريس: : : : öنياöنياöنياöنيا

        ::::من حيث طرائق التدريس املالمئةمن حيث طرائق التدريس املالمئةمن حيث طرائق التدريس املالمئةمن حيث طرائق التدريس املالمئة    - - - - 1111
ٕان الطرائق التعلميية منتوج ترامك نظر�ت تربوية ونفسـية، وِاجØعية ولغوية بصفة عامة، 
وميكن ٔان يسـتفيد مهنا املعلمون يف تعلمي اللغة، ٕاذ ٔان هذه الطرائق تشرتك يف مج� من 

  :املزا� ٔامهها
  .الرشوح النظرية وإالكثار من التدريباتالتقليص من -1
  .ٔاولوية التعبري الشفايه عىل الكتايب-2
  .ِاعتبار اللغة مج� من امللاكت ٔاو املهارات-3
  .ٕادخال الوسائل واملعينات السمعية البرصية-4

احملتوى ا×تار ال حيقق هدفه ٕاال ٕاذا ُاختريت æ الطريقة الفاع� املؤمنة تبليغه، فعىل "
  .21212121"ن ِاختيار املدرس الطريقة املناسـبة يكون جناحه يف óمته ٔاوفرقدر حس

فليس لنا من سبيل ٕاال بتجاوز الطريقة المنطية اليت يعاجل هبا نشاط القواعد يف الكتاب "
، ومثة طرائق ٕ
ماكهنا ٔان تسهم يف 22222222"املدريس للوصول بسالم ٕاىل ترمجة هذه الغاية

Ì روس النحو يراعي فهيا ما ييلحتسني مردودية العملية التعلمية:  
وتقتيض ٔان تقدم الوحدات اللغوية املراد تعلمها يف سـياقات  ::::السـياقية و*جØعيةالسـياقية و*جØعيةالسـياقية و*جØعيةالسـياقية و*جØعية -1

وهده . 23232323ذوات معىن جتعل تعلمها ذا قمية يف حياة املتعمل، وليس دراسـهتا يف صور منعز�
سطة وال ختدم السـياقية تاكد تكون منعدمة يف معظم نصوص اِالنطالق للسـنة الرابعة املتو 

طريقة املقاربة التطبيقية، ٔاخذ النصوص والسـندات املعمتدة للقراءة والنصوص عن *نرتنت 
أين حنن من فهـي جمهو� املصدر، وٕان عمل صاحهبا فهو غري معروف نظرا لسـيطرة العوملة، ف

حافظ " قصائد"اكلفضي� للمنفلوطي، العبقر�ت للعقاد؟ " نصوص التعلمي أالسايس
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؟ ومحمد العيد آل خليفة؟ ومقاالت البشري إالبراهميي، وغريها من مؤلفات عباقرة ٕابراهمي
وغريمه، ٕاضافة ٕاىل عدم " اهلمذاين"اجلاحظ ومقاالت " نصوص"أالدب العريب، وال ننىس 

مالءمة بعض النصوص وتناسـهبا مع ظروف املتعمل اِالجØعية، وعاداته وتقاليده القومية، 
فكريه فنجد عدة نصوص مسـمتدة من أالدب اليو²ين ٔاو الغريب وحىت مشاعره وطرائق ت

بترصف " روب اكمبوس"، سـيارة املسـتقبل 9ص: اÌرس أالول! ؤ>ن تراثنا جف
عنوان النص من شامئل الرسول،  47-46، صاحب النص لبنة ملاكوي، ص 15ص

  .مأخوذ عن *نرتنت
يف حمتوى لغوي جديد،  وتعين توظيف احملتوى اللغوي اÆي سـبق تعلمه" ::::الربجمةالربجمةالربجمةالربجمة -2

، ٔاالحظ ٔان واضعي الرب²مج مل يراعوا 24242424"حبيث يقدم هذا احملتوى اجلديد يف سـياق يفرسه
  .هذه النقطة وال يأهبون 
لتسلسل املعريف والتاكمل أالفقي والعمودي بني اÌروس

فادة، وتعين ٔان يعرض احملتوى اللغوي اجلديد يف صورة تتيح للك متعمل اِالسـت" ::::الفرديةالفرديةالفرديةالفردية -3
ؤاساس ذ¤ ٔان الطريقة اجليدة يه تý اليت تراعي الفروق الفردية بني املتعلمني، خبالف 

، وهنا ٔايضا ٔاجسل ٔان طريقة التدريس 25252525"النظرية السلوكية املوحدة للك املتعلمني
تلميذا، وهذا غري مطبق يف املؤسسات  25
لكفاءات تتطلب ٔان ال يتجاوز الفصل 

بعض التالميذ يزاولون اÌروس اخلصوصية مما ميكهنم من الفهم ٔاما  الرتبوية ٕاضافة ٕاىل أن
  .أالغلبية فال تتاح هلم اِالسـتفادة من الفردية املذكورة

وفهيا يكون احلرص عىل تقدمي مناذج جيدة صاحلة ٔالن حياكهيا متعمل ": : : : المنذجةالمنذجةالمنذجةالمنذجة -4
ý املسـمتدة، من وهنا ٔايضا ياكد يكون الكتاب خاليا من ال<ذج اجليدة خاصة ت26262626"اللغة

القرآن الكرمي ٔاو السـنة النبوية ٔاو الشعر اجلاهيل ٔاو الشعر إالساليم مثلام اكن التدريس 
يف السـنوات املاضية حيث جند كتاب اللغة يزخر مبختلف ال<ذج والقارئ واملتعمل، 

  .يسـتفيد من تعدد أالمث� مبىن ومعىن
وذ¤ ِ
سـمترار  27272727" العملية التعلميية التعلميةيقصد به تفاعل املعمل واملتعمل حني" ::::التفاعلالتفاعلالتفاعلالتفاعل    - - - - 5

التصحيح اِالرجتاعي واملدرس الناحج هو اÆي يعمتد يف ٔاداء رسالته عىل التصحيح 
  .*رجتاعي
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وهكذا جند . 28282828"ينعدم دور املتعمل) ذها
 بال ٕا�ب(فاÌارس حني يتخذ مسارا واحدا "
توسطة خاصة حاالت الوجوب واجلواز معظم دروس الرب²مج املقرتح للسـنة الرابعة امل 

  .وبعض اÌروس اخلاصة ٕ
عراب امجلل جتد أالسـتاذ يرشح اÌرس لنفسه
  :وميكن ٕارجاع عدم ِاستيعاب اÌروس ٕاىل

هو ما يؤدي ٕاىل اخللل يف العملية التعلمية ذ¤ ٔانه عىل  ::::عدم حتقيق اِالنغامس اللغويعدم حتقيق اِالنغامس اللغويعدم حتقيق اِالنغامس اللغويعدم حتقيق اِالنغامس اللغوي - أ 
، فال يسمع وال ينطق وال ميارس ٕاال اللغة اليت املتعمل ٔان ينغمس يف البيئة اليت يتعمل لغهتا"

  .29"هو بصدد نقلها ليمتكن مهنا ويصري قادرا عىل التخاطب مع ٔافراد اÎمتع ومؤسساته
حنن نشكو من هذا اِالنغامس ٔالن املتعمل ال يسمع وال ينطق ٕاال لكامت مفرنسة خاصة 

 العامية، هتبش وتنبش اللغة يف املناطق الشاملية، ²هيك عن بعض القنوات اليت تدعو ٕاىل
  .العربية، هبشا ونبشا

ؤاعظم يشء ٔاثبته العلامء هو ٔان تطور امللكة اللغوية يمت يف بيئهتا اللغوية، فال يسمع "
املتعمل ٕاال اللغة اليت هو بصدد تعلمها، فال بد ٔان يعيشها وحدها، ؤان ينغمس يف حبر 

هلية يرسلون ٔابناءمه ٕاىل البوادي من ٔاجل وقد اكن العرب يف اجلا. 30303030"ٔاصواهتا ملدة اكفية
لكن املتعمل اÆي ال جيد املناخ املناسب اÆي ميارس فيه هذه اللغة، "حتقيق هذا اِالنغامس، 

فأىن لهذه الصورة اليت درسها ٔان ترخس؟ فال احمليط اÆي يعيش فيه ميارس هذه الصور 
  .31313131"الرتكيبية وال املدرسة ختصص جانبا كبريا لهذه الØرين التحليلية

والتصحيح *رجتاعي هو ٔان يكون منط التواصل ": : : : التصحيح *رجتاعيالتصحيح *رجتاعيالتصحيح *رجتاعيالتصحيح *رجتاعي""""عدم وجود عدم وجود عدم وجود عدم وجود - - - - بببب
، حيث تتبادل أالدوار بني 32323232"بني املعمل واملتعمل منطا دائر� بدال من سريه يف اجتاه واحد

املعمل واملتعمل فلك واحد مهنام هو مرسل ومرسل ٕاليه يف الوقت نفسه، وهذا يضمن مبدٔا 
واملفروض عىل ضوء . لتفاعل ٔاي، تفاعل املعمل واملتعمل حني العملية التعلميية التعلميةا

التدريس 
لكفاءات ٔان يتحقق التصحيح اِالرجتاعي ٕاال ٔان الطريقة السائدة تاكد تكون 
ومن مث ال تتاح للمتعمل فرصة ليك يكون طرفا فاعال يف العملية التعلمية كام " ٕالقائية،

Øرين الشفاهية اليت يه الصورة أالصلية لل�م، يسجل ٔان الØرين الكتابية، جتور عىل ال
  .ٔالن التعبري الشفايه هو السائد يف املامرسة الفعلية للحدث اللغوي
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حيث ٕان حفز املتعمل ودفعه ٔالن يشارك يف صياغة املعرفة النحوية óم جدا، ٕاذ بذ¤ "
ع معارفه اللغوية فتتحول تý املعرفة النظرية تمتكن تý القواعد واملفاهمي من اِالندماج م
  .33333333"*صطالحية Ìيه ٕاىل معرفة ٕاجرائية معلية

املتعمل يف مرح� التعلمي املتوسط ال يقوى عىل حتقيق الكفاية اللغوية بسبب طريقة 
املهناج اليت أفرطت بتلقني املتعمل القواعد النحوية رمغ ٔاهنا تدعو ٕاىل التدريس 
ملقاربة 

  .فاءات
لك
تعد حصة أالعامل املوðة، وسـي� تدريسـية للمتعمل عىل : : : : عدم كفاية تطبيقات اÌعدم كفاية تطبيقات اÌعدم كفاية تطبيقات اÌعدم كفاية تطبيقات اÌمعمعمعمع- - - - جججج

خمتلف البىن ؤامناطها اللغوية اليت ٔاخذها يف حصة العرض بغية ترسـيخها، وحىت تكون 
تطبيقات اÌمع ذات ٔاثر يف ترسـيخ القواعد النحوية، ينبغي ٕاعادة النظر يف نوعية متارين 

يس بتكييفها يكون منسجام مع طبيعة ٔاهداف وطريقة تعلمي الظواهر اللغوية، الكتاب املدر
حبيث تكون عباراهتا بعيدة عن ٔاي مغوض وِالتباس، تعرب عن مضامني تسـتجيب 
ِالنشغاالت املتعلمني وميوهلم النفسـية وحاجياهتم اللغوية، ؤان تكتيس طابع الوظيفية حىت 

: 34، تقدمي املفعول به ، تقول القاعدة29أخذ ٔامث� ص تساعد يف تمنية املهارات اللغوية ولن
جيب تقدمي املفعول به ٕان اكن ِاسام æ الصدارة يف مج�، ٔاو اكن مضافا ِالمس æ الصدارة، ٔاو 

الرشطية الظاهرة ٔاو " ٔاما"اكن مضريا منفصال عن عام± ٔاو مقرو² بفاء اجلزاء يف جواب 
جلامعة لوجدوا صعوبة كبرية، ملاذا؟ الن هناك لكامت املقدرة، هذه القاعدة لو تدرس لطلبة ا

مفاتيح ال يعرفها املتعمل، الصدارة، ِامس مضاف ِالمس الصدارة، منفصال عن عام± فاء 
  .اجلزاء، الظاهرة ٔاو املقدرة

كيف بتلميذ الرابعة املتوسطة أن يدرك هذه املعاين؟ ولو ٔادركها ٔاثناء احلصة من 
ٔالن أالصل ٔان تكون أالحاكم مدمعة بأمث� مبارشة وهذا ما  املسـتحيل ٔان ترخس يف ذهنه

، ختصيص ساعة ٕالجناز هذه التطبيقات غري 30ص . 35مل جنده، öنيا وهو أالمه التطبيقات
اكفية ٔالن التطبيقات املوجودة ليست خاصة 
لظواهر اللغوية، بل تتعداها ٕاىل نشاط 

تطبيقات حول امجل� الواقعة جواب الرشط : ثلالقراءة، املطالعة، التعبري، وأالمث� كثرية م 
، خصصت ثالثة ٔاسـئ� للتطبيق عىل هذا اÌرس ويه غري اكفية لرتسـيخ 106ص 
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أالصل يف ترتيب عنارص امجل� الرشطية "معلومات ؤاحاكم جد رفيعة وقد جاء يف القاعدة 
سط الرشط ٔان يتقدم الرشط عىل اجلواب، وقد يتقدم اجلواب ٕالبراز النتيجة، وقد يتو 

، اقرٔا البيت االٓيت، مث 03رمق  36"عنارص مج� اجلواب، واذكر من التطبيقات التطبيق
  :قال الشاعر: ٔاجب عن أالسـئ� اليت تليه

    ٕاذا ِامتحن اÌنيا لبيب تكشفت          æ عن عدو يف ثياب صديقٕاذا ِامتحن اÌنيا لبيب تكشفت          æ عن عدو يف ثياب صديقٕاذا ِامتحن اÌنيا لبيب تكشفت          æ عن عدو يف ثياب صديقٕاذا ِامتحن اÌنيا لبيب تكشفت          æ عن عدو يف ثياب صديق                                                
        : : : : أالسـأالسـأالسـأالسـئئئئلـــــةلـــــةلـــــةلـــــة

  ِاسـتخرج مج� رشطية من البيت-1
  لرشطٔاعرب جواب ا-2
  قطع البيت-3

: تعرب" ٕاذا"املالحظ هنا ٔان التلميذ مل يتعرف عىل لك ٔادوات الرشط، وٕاذا اكنت 
. ظرف ملا يسـتقبل من الزمان خافض لرشطه متعلق جبوابه فال ٔاثر لهذا يف كتاب التلميذ

حرفان، وبقية أالدوات الرشطية ) ٕان، ٕاذ ما(وهنا البد من التفريق بني ٔادوات الرشط، 
ء، وهناك أالدوات اليت تتضمن معىن الرشط ومن هذا املنطلق جيب ٔاال تعزل فهـي ٔاسام

قواعد اللغة عن ٕاطارها الطبيعي ؤان تكون هذه الØرين نفسها وسـي� فعا�، و²حجة يف 
  .ِاكتساب املتعمل كفاءة نصية

من هنا ٔارى رضورة التنويع من هذه الØرين وإالكثار مهنا، وخاصة تý اليت ترتبط 

لتدريب عىل البنيات الرصفية والرتكيبية، ٔالن المترس والرتسـيخ للمثل إالجرائية ينبغي ٔان 

  .يكون لها احلظ أالوفر يف نشاط الظواهر اللغوية

ٕالماكن تصور مالمح طريقة فاع� ٕالكساب املتعلمني امللكة التبليغية، تعمتد عىل "

فة العفوية، واملعرفة الواعية اليت يكون املعر : التدريبات النحوية وتشمل J من املعرفتني
فهيا الرتكزي عىل النحو الرتبوي، اÆي يمتزي بأنه يقترص عىل املظهر املطرد للقاعدة، وعىل 

، وميكن حرص ٔانواع الØرين البنوية اليت تشلك ٔامه أالسس املكونة 37373737القواعد الوظيفية
  :ملالمح الطريقة اخلاصة بذ¤ من حيث الهدف ٕاىل نوعني

  ).متارين اِالسـتعامل(متارين هتم اللغة ) 1
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ٔالن تعمل اللغة ال ينحرص فقط يف "متارين ٕادراك العنارص اللغوية ومكو²ت نظريهتا، ) 2
ٕاكساب املتعمل آليات ال�م بل ال بد ٔان يراعي ٔايضا آليات إالدراك للعنارص اللغوية وفهم 

  . 38383838"مدلوالهتا
  .ثة ٔار
عه متارينٔالن تعمل اللغة ينبغي ٔان يكون ثال"

ولتحقيق الكفاءة التواصلية اليت يه الغاية القصوى اليت تسعى ٕالهيا تعلميية الظواهر 
  :اللغوية حيسن ٕاتباع ما ييل

الرتكزي عىل املتعمل 
عتبار ٔانه حمور العملية التعلمية، وذ¤ يقتيض حتديد حاجاته  -1
  .يف جمال تعلمه من النحو وتلبيهتا

لرتبوي اÆي يمتزي بأنه يقترص عىل املظهر املطرد للقاعدة، وعىل الرتكزي عىل النحو ا -2
  .القواعد الوظيفية

السعي ٕاىل تطوير حمتوى النحو املراد تعلمه، مع الرتكزي عىل التدريبات النحوية اليت  -3
  .تتجاوز التطبيق االٓيل للمعرفة بغية تمنية الكفاية التواصلية

  :خالصة القول حول مسـتوى الطريقة
  .الت الطريقة تركز عىل نشاط أالسـتاذ ِ
عتباره املا¤ الوحيد للمعرفةما ز  -1
  .تكريس آلية احلفظ ال آلية إالبداع والقياس -2
تعمتد عىل ٔامث� معزو� عن سـياقاهتا اِالسـتعاملية ال تعرب عن واقع التلميذ وال تنسجم مع  -3

  .مسـتواه املعريف
  .نب املهاري Ìى املتعلمنيهتمت 
جلانب املعريف وهتمل تمنية اجلا -4

ٕان ِاسـتخدام "خدام املعمل لها ويف هذا الصدد ٕان جناح الطرائق متوقف عىل حسن ِاسـت
املعمل للطريقة اجليدة متكنه من التعرف عىل مواطن القصور يف حمتو�ت املهنج املقرر أو 

  .39393939"مفردات الكتاب املدريس املنفذ للمهناج عندما ال يغطي متطلبات املهنج
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        واملراجـــــــعواملراجـــــــعواملراجـــــــعواملراجـــــــع    الهوامــــــشالهوامــــــشالهوامــــــشالهوامــــــش
، 1سعدون محمد الساموك، مناجه اللغة العربية وطرق تدريسها، دار وائل، أالردن، ط -1

 .119ص  2005
  .119املرجع نفسه ص  -2
، رؤية يف ٔاساليب تطوير العملية التعلميية من منظور راحب بومعزة، تيسري تعلميية النحو -3 

ص  2009، 1الكتب للنرش والتوزيع والطباعة، القاهرة، مرص، ط النظرية اللغوية، عامل
139 . 

بوفلجة غياث مواصفات املناجه اÌراسـية املقرتحة، جم� الروايس، قراءات يف املناجه  -4
  الرتبوية

 .252ص 1995، 1مجعية إالصالح و*جØع الرتبوي، 
تنة، اجلزائر، ط
جم� دورية لغوية علمية، جامعة 
M خمتار، عنابة جم� اÎمع اجلزائري للغة العربية،  -5

 .201ص
 .201املرجع نفسه ص  -6
، ²1985يف معروف، خصائص العربية وطرائق تدريسها، دار النفائس، بريوت،  -7

 .180ص 
 .142راحب بو معزة، تسـيري تعلميية النحو، ص  -8
راسة احلوار االٔاكدميي رشـيد بناين، من البيداغوجيا ٕاىل اÌيداكتيك، اكتساب ود.د -9

 .39،  ص 1991واجلامعي، اÌار البيضاء، ط، 
 .28مهناج السـنة الرابعة من التعلمي املتوسط ص  - 10
 .28مهناج السـنة الرابعة متوسط ص  - 11
صاحل ذ�ب هندي، هشام عامر عليان، دراسات يف املناجه وأالساليب العامة، دار  - 12
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 .87ص   999، 07الفكر والطباعة عامن، أالردن ط 
ا�Î اجلزائرية " التعلميية، موضوعاهتا، مفاهميها، االٓفاق اليت تفتحها" ابراهمي محدوش - 13

 .69، ص 2، وزارة الرتبية الوطنية العدد 1995للرتبية اجلزائر 
عبد الرحامن احلاج صاحل، اثر اللسانيات يف الهنوض مبسـتوى مدريس اللغة العربية،  - 14

  .23، ص 4، العدد 1974-73اجلزائر، جم� اللسانيات 
مرص، دار املعرفة اجلامعية .تعلمي اللغة العربية -عبده الراحجي، عمل اللغة التطبيقية - 15

 .71، ص 1998
أالسس العلمية واللغوية لبناء املناجه العربية يف التعلمي ما "احلاج صاحل عبد الرحامن - 16

 .70تعلميية النحو، ص  –لكرمي بن محمدمقال غري منشور، ينظر، عبد ا" قبل اجلامعي
، املقرر للسـنة "ا×تار يف اللغة العربية"
ين معريي، دراسة حتليلية نقدية لكتاب  - 17

ماجيسـتري معهد اللغة وأالدب العريب، . أالوىل من التعلمي املتوسط 
ملدرسة اجلزائرية
  .305جامعة اجلزائر، ص 

 .151كتاب التلميذ، ص  - 18
 .74الراحجي، عمل اللغة التطبيقي، وتعلمي العربية، ص عبده  - 19
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