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 الفرنس ية يف املدرسة اجلزائرية: الأهداف والعوائق تعلميية اللغة

 التعلمي الابتدايئ أأمنوذجا

 
 
 

 

 :لخصم
تُعد اللغة الفرنس ية يف اجلزائر أأمه لغةة أأجبييةة ملةا ل ةا 

مةةن  برشةة ةذور اترخييةةة وارتياتةةاا يةافيةةة مةةن جةة

درس بةةد ا تلتعلةةمي الابتةةدايئ ؛ ف ةة ي تُةةمتةة امل رشاحئ 

والواق   .اجلامعي تعلميال وصوال ا ىل  فاملتوسط والثانوي

ثبت ضعف التالميذ والطلية يف هذه املةاةة الرتبوي يُ 

اذلي تولية  املظوومةة ة عىل الرمغ من الاهةم  التعلميي

.  2004 /2003الرتبويةةة خصوصةةا بعةةد ا صةةال اا 

حةةإ ا ىل رصةةد قوائةةق ومةةن أأجةة، ذدف اةةدف الي

تالميةةذ ل دلى ايف املةةر الا الابتدائيةةة تعلمي ةةا وتعلا ةةا 

فاعلني للتوص، ا ىل  لول تكفة، الاك  رش ال علاني و املو 

 تعلا ا يف أأحسن الوروف وبأأيرس الوسائ،.   

   
 

 

Abstract : 

     French is considered as the most 

important foreign language in Algeria 

where it has historical roots and cultural 

links with a considerable social group. It is 

taught from primary, middle and 

secondary school to the university. 

However, it is proved that pupils and 

students have weak level in this language 

despite the efforts done after 2003- 2004 

educational reforms. This work aims to 

find out the obstacles of learning and 

teaching French in primary school at the 

level of learners, teachers and the other 

active partners in order to suggest 

solutions to supply a better condition and 

feasible means.  
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ةراهجا       بد ا تملدرسة تُويل املظوومة الرتبوية تجلزائر قظاية خاصة بتعلمي اللغة الفرنس ية وا 

وذد هبدف صة، ملكت   فالابتدائيةف حيإ مل ييلغ التلايذ بعد سن التاسعة أأو العارشة

ن الطف، من اكتساب لغة أأجبيية مبعية لغت  العربية اك  اللغوية فهيا يف أأصغر مر الا معرية تُ 

ن الواق  الراهن يُ  ال أأن  عىل الرمغ من ذد فا  ة والتوقعاا نئب بعكس الظتاجئ املرجو الةومية. ا 

 املنشوةة.

ن املر الا م -ت نتاجئ اختياراا هناية الأتوار التعلميية للك املرا ، ادلراس يةلةد ةل       

ىل املر الا اجلامعية و الابتدائية فاملتوسطة  عىل أأن غاليية التالميذ والطلية  –الثانوية وصوال ا 

ادلروس واحملارضاا  ال يفة ون أأساس ياا هذه اللغة وسط واق  يفرض وجوةها يف قاعاا

تةاهنا رشتا أأساس يا للةبول يف عدة ختصصاا علاية وتةبيةف  ورفوف املكتيااف ب، يُعد ا 

شاكلية يف اليحإ قن س ي، ت  فض،علمي تكل اللغة بأأحسن الطرق وأأ الأمر اذلي أأوجد ا 

الوسائ، من أأج، توفري جو مالمئ لتعلا ا وذد بداية من أأول مر الا قاعدية يف املدرسة 

 تدائية.الاب 

لةد معد اليحإ ا ىل ةراسة مباجه تعلمي اللغة الفرنس ية يف املر الا الابتدائية ةراسة      

حتليلية نةدية تظطلق من اليحإ يف الأسس املعمتدة يف بظاهئا واملرجعياا العلاية املستبد 

لهيا يف ذدف هب للياحإ  اخلربة امليدانية. وقد ساعدا يف ذد دف تةومي ا وتمثني ما جا  فهياا 

والاس مع النشغاالهتم ومباقشة  علاهياوالاحتاكك مب فلأزيد من قرش س ظواا يف تعلمي ا

ضافة ا ىل مشاركة املفتش الييداغويج  ترق معل م ومالحواهتم بشأأن تكل املاةة التعلمييةف ا 

العوائق عىل مس توى  ف مما ساعد عىل استشفاف1للامةة يف تثبيت الأساتذة املرتبصني اجلدة

 امئني علهيا من معلاني ومتعلاني واال ةارة املدرس ية واكفة الرشاك  الفاعلني فهيا. الة

 اللغوية: أأمهية اللغة الفرنس ية ووضعيهتا -1

ىل بدلها الأصيلف ف تُعد اللغة الفرنس ية من اللغاا واسعة الانتشار؛ ف         ي لغة باال ضافة ا 

قلمي كوبيك بكبدا اذلبلجياك وسويرسا وموانكو ومبطةة احلمكلك من هماة يف  يطاليا وا   .ايت ت 

ول ا ماكنة خاصة يف التعلمي واال ةارة يف العديد من ادلول اال فريةية كتونس واملغرب وغريب 

أأفريةيا ورشيق أأفريةيا وجييويت وجزر الةار ومدغشةرف كام أأن ل ا اقتيارا يةافيا وتعلمييا يف 
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ضافة ا   ىل كوهنا لغة هماة يف الاحتاة الأورويب عدة مدارس وجامعاا مكرص وليظان وسورايف ا 

 .2الأمم املتحدة واملظواما ادلولية مبواة و 

ف اللغة الفرنس ية أأول لغة أأجبيية القتياراا اترخيية ربطت اجلزائر ويف اجلزائرف تُصظ       

تن حةبة الاحتالل. ىل الآنف بفرنسا ا  ف  ي من حيإ التداول اللغة  وال يزال الأمر ممتدا ا 

ىل  مما ةف  بعض ادليداكتيكيني الفرنس يني من أأمثال "بيار مارتيباز" بعد اللغة العربيةف الثانية ا 

اقتيارها لغة اثنية ملا ل ا من س ياق اجمقي يف املامرسة الاجمقية خبالف اللغتني الأجبييتني 

 . 3الاجنلزيية أأو الاس يانية حيإ ال يمت تدريس ام يف التعلمي الابتدايئ

أأن  قد تصظف لغة ما مضن اللغاا الأجبيية حتت يف "جان بيار كيك" أأيضا  أأير هو و      

خلفية اجمقية أأو س ياس ية كام حص، للغة الفرنس ية تجلزائر بعد اس تةالل ا وكذا يف أأقطار 

املغرب العريب فأأعلظوها لغة أأجبيية عىل الرمغ من كوهنا لغة متث، رش ة معتربة من املمت  

ليس من املُظصف تعلمييًا تصظيف لغة م  تيق اللغاا الأجبيية يف ره أأن  ومن وهجة نو املدين؛

ن مل يُعرتف هبا   ني أأن ل ا ةورا اجمقيا ممزيا يف الظوا  الرتبوي أأو اال رث الثةايف لليدل وا 

 .4رمسيا

 :أأهداف تعلمي اللغة الفرنس ية يف املدرسة اجلزائرية -2

الابتدائية لغة أأجبيية بد ا تلس ظة الثالثة ابتدايئف أأي س اللغة الفرنس ية يف املر الا تُدر       

تعلمي ا يف تيق الأتوار التعلميية  ويس متر يف سن الثامبة أأو التاسعة لثالث س ظواا متتالية.

ليتخصص الطالب يف ا  دى الفروع املعرفية اليت  ةون انةطاع حىت املر الا اجلامعيةف

تةان لغة أأجب  يية تُس ، هل س ي، احلصول عىل الوييةة العلاية تس تلز  يف كثري من الأحيان ا 

 واملعلومة الأصلية.

را وزارة الرتبية الوتظية أأهداف املدرسة اجلزائرية يف "تكوين ومن أأج، ذدف سط       

ق بةمي الشعب اجلزائريف قاةر عىل ف م العامل ة مبعامل وتظية أأكيدةف شديد التعل  مواتن مزو  

ت عىل "متكني . وحث  5 في ف ومتفتح عىل احلضارة العاملية"من حوهل والتكيف مع  والتأأيري

التالميذ من التحمك يف لغتني أأجبييتني عىل الأق، للتفتح عىل العاملف تقتيار اللغاا الأجبيية 

. وذد عرب 6وس يالا لالتالع عىل التوييق واملياةالا م  الثةافاا واحلضاراا الأجبيية"
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لغاا والثةافاا الوتظيةف حيإ يستبد تعلمي ا أأيضا ا  داث تفاعالا خصية بني خمتلف ال

ىل  .7تعزيز قمي ال وية الوتظية والفكرية وامجلالية والأبعاة الوتظية والعاملية ا 

ن لتعلمي اللغة الفرنس ية يف اجلزائر أأهدافا تواصلية وحضهتا الترشيعاا الرمسية مبذ       ا 

( كوهنا مسامهة يف التواص، م  65: 1976)ف وأأهدافا حضارية أأكدها امليثاق الوتين 1982

( يف الاهم  4: 1992خمتلف العلو  واال بداعاا العاملية كام جا  يف الترشيعاا الرمسية )

عىل توس ي  الثةافةف وأأهدافا يةافية تييهنا ترشيعاا  تلآةاب واملمتعاا الأخرى للحإ  

ف الآةاب والثةافااف ( يف أأن املدرسة الأساس ية ترحب تلتفتح قن خمتل4: 1992)

ىل العلو  6: 1992وأأهدافا وظيفية تييهنا ترشيعاا  ) ( يف اقتيار اللغاا الأجبيية مدخال ا 

 .8والتةبياا

ىل      بظا  كفاايا املتعمل امليتدئ يف  ادف تعلمي اللغة الفرنس ية يف املر الا الابتدائية ا 

 يف الةرا ة والكتابة. وبعد أأن التواص، الشف  ي  ني الاس مع واحلديإف والتواص، الكتايب

تظاول التلايذ أأساس ياا لغت  العربية لس ظتني اكملتني يف الطور الابتدايئ الأويلف يرشع 

يف تعمل أأول لغة  -ق يف الس ظة الثالثةأأو ما يساى تلطور املعا   -تدرجييا يف الطور الثاين 

لتعلميية يف خمتلف أأجبيية حيإ يكتسب كفاايا التواص، الشف  ي والكتايب يف حصص  ا

ويُعد الةسم ادلرايس مبثابة س ياق لغوي  .ية اليت تمىش م  تطوره املعريفالوضعياا املدرس  

 .9انغاميس يغاس التلايذ يف تكل اللغة

 (profils d'entrée et de sortie) مالمح ادلخول واخلروج: -أأ 

ملاح التلايذ هو مجي  املكتس ياا اليت تشا، املعارف وامل اراا والسلوكياا اليت بظاها      

تيالا حيات  اليومية ومسريت  التعلميية. ويه هماة يف العالية التعلميية لأهنا تُعد احلجر الأساس 

 اما واملاةة اخلا  لصظاعة الكفاايا.ليظا  التعل  

تةان  ويُعد ملاح ادلخول تلنس ية       لتلايذ الس ظة الثالثة ابتدايئ فضوهل ويةوت . وبعد ا 

ذا ما ُوف   آرائ  ومشاقره. وا  ر هل جو مرحي مضن جامقت  انطلق اللغة يمتكن من التعيري قن أ

متفاعال يف خمتلف الأنشطة امجلاقية حمرتما فهيا متطلياا العا، امجلاقي. وهل قدراا ذهظية 

 .10ربزا منا  تفكريه وتطور تعيريهمُ ا قن خشصيت ف عرب  جتع، مب  فرةا مُ 
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ملاح اخلروج تلنس ية للس ظة الثالثة  عد ملاح ادلخولوتلنس ية للس ظة الرابعة ابتدايئ يُ      

نتاج ملفوظ بواسطة اس تخدا  فعلني من أأفعال الالك  يف اجلانيني  11يف متكني التلايذ من ا 

عداة التلايذ  ،الكتايب. وأأما ملاح اخلروج فيمتثالشف  ي و  نتاج   من أأج، أأن يُدخ،يف ا  ا 

تار نيص معني حمرتما   .  12معايري وضعياا التواص،في  الشف  ي أأو الكتايب مضن ا 

ملاح عد ملاح ادلخول فهيا أأما تلنس ية للس ظة اخلامسة الهنائية للار الا الابتدائيةف فيُ      

نتاج ملفوظ  عداة التلايذ ليصري قاةرا عىل ا  خروج الس ظة الرابعة. وملاح اخلروج فهيا ا 

 ا ىلشف  ي أأو كتايب تس تخدا  أأفعال الالك  اليت تفرض ا وضعية التواص،ف وذد تالستباة 

 .13س ظد شف  ي أأو كتايب كظص أأو صورة عىل سبي، املثال

 الأنشطة التعلميية وبظا  الكفاايا:  -ب 

حسب اللساين "نعو  تشومسيك" يه "املعارف الضاظية  (compétence)الكفاية      

اذلي  (performance)الفطرية اليت ميتلك ا أأي فرة قن لغت "ف ويُازيها بذد قن الأةا  

"الظتيجة امللاوسة للكفاية الفاعالا سوا   ني الاس تةبال أأو -حسب الظورية التواصلية  -هو 

نتاج الةدرة عىل احلديإ السلمي أأو وال تةترص  .التواصلية"ف وذد يف ا  دى الوضعياا اال 

ن ف للغة يةوالرصف  يةوالظحو  يةاملعجا العظارص معرفة عىل  الكتابة الصحيحة من  ال دفب، ا 

 (compétence communicative)مبح املتعمل كفاية تواصلية تعلمي اللغة الأجبيية 

أأفعال الالك  لك ما يتص، بأأفعال التواص، و ظارص اللغوية تُدخ، تال ضافة ا ىل تكل الع 

ض الةدرة عىل اس تخداهما يف وضعياا مضن رت يفمما  فأأةائ   نيمراقبة اكتساب املتعمل ل ا و 

يةتيض ف  فخطاب شف  ي أأو كتايب م  مراعاة أأمناط التفكري وسلوكياا مس تخديم تكل اللغة

 .      14أأيضا uistique)(sociolingاكتساب كفاية سوس يو لسانية الأمر 

ىل أأرب  كفاايا وتظة       نتاج  :ف ويهفرقية أأخرىسم الكفاية ا  ف م املساوع )الاس مع(ف واال 

نتاج الكتايب )الكتابة(. وتُعد الكفاايا  الشف  ي )احلديإ(ف وف م املةرو  )الةرا ة(ف واال 

الةبلية اليت بظاها التلايذ سابةا جحر اليظا  للكفاايا اجلديدة الس امي يف تعلميية اللغاا 

ملهنجية واملعرفية والاجمقية الأجبيية اليت تعمتد أأساسا عىل املكتس ياا التواصلية وا

ام تعمتد أأيضا عىل قدراا ك فملكتس ياا املدرس ية وغري املدرس يةوالفرةية وامجلاقية وسائر ا

نتاجا يف مجي  الأنشطة التعلميية املربجمة ميذالتال  .15اس تةباال وا 
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 :  16: وهتدف ا ىلالأنشطة الشف ية –أأ 

 :خلامسةوالس ظة الرابعة والس ظة ا تلنس ية للس ظة الثالثة

 بظا  معىن رساةل شف ية اس تةباال.  -

 حتةيق أأفعال الالك  املظاس ية يف وضعية التواص،. -

ىلالأنشطة الكتابية:  –ب   :17وهتدف ا 

 تلنس ية للس ظة الثالثة:     

 قرا ة نص وف ا  يف  دوة الثاليني لكاة. -

نشا  ملفوظ من فعلني من أأفعال الالك  حتةيةا ملطلب معني.    -  ا 

 وتلنس ية للس ظة الرابعة:     

ىل الامثنني لكاة. -  قرا ة نص وف ا  يف  دوة الأربعني ا 

نشا  ملفوظ يف  دوة العرشين لكاة يف نص.    -  ا 

 أأما تلنس ية للس ظة اخلامسة:     

ىل  -  لكاة م  تطوير همارة الةرا ة املس تةالا. 120قرا ة نص وف ا  يف  دوة الامثنني ا 

نشا  نص يف  دوة الثاليني لكاة تس تخدا  أأفعال الالك  املظاس ية لوضعية التواص،.   -  ا 

ىل  ا ىلوتال ضافة       تكل الأهداف اللغوية والتواصليةف هتدف املدرسة اجلزائرية أأساسا ا 

كساب التلايذ املعارف  واملعرفة املهنجية اليت تطور من  فش ىت املاالاف وأأةواا التفكري يفا 

جيابية  وتعلا ف تعلمي  عداةه حليات  الواقعية. وذد مبظح  كفاايا ا  من أأج، غاية سامية يه ا 

متيظة وةامئة يس تخدهما بشلك جيد يف وضعياا التواص، احلةيةية يف  ، مشالكت  املتصالا 

 .18تلتفاع، والتأأقمل م  مس تجداا احلياة الاجمقية والثةافية والاقتصاةية

الكفاايا العرضية أأو املس تعرضة  لتلايذ عىلومن أأج، ذدف يعمتد ا     

(transversales) 19ذاا الأنواة الآتية: 

 .الاس مع للآخرو التحاور :الظوا  التواصيل -أأ 

 ، و  فحسن الاختيار من الس ظداا حسب امل ا  املعطاة :الظوا  الفكري –ب 

 .تربير الاختيارااف و املشالكا

 اليحإ قن املعلوماا يف الس ظدف و الفع  : تبين مهنج معيل الظوا  املهنجي –ا 
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: الاس مع للآخر واملياةرة يف التعاون مع  تطييةا ملياةئ الظوا  الاجمقي والعاتفي -ث

 .مج  مكوانا ال ويةو  فتفضي، النشاط امجلاقيو  فاحلياة امجلاقية

اة التعلميية ولتحةيق تكل الغايةف بُظيت املظاجه من مبطلق التاكم، املعريف بني مجي  املو     

 : 20ةوفق املعايري الآتي

ة اليت تضان الانسجا  ادلاخيل؛-  "حتديد املعارف امل يلكة للامة 

؛ -  املعارف واملفاهمي واملياةئ امل يلكة للاواة 

؛ -  ةرجة الانسجا  العاوةي للاواة 

ة يف حتةيق امللاح الشام،". -  تةدمي وظيفي للاواة يربز مسامهة املاة 

 :تعلميية اللغة الفرنس ية يف املر الا الابتدائيةأأسس   -3

تعمل امل عمل و املتعمتد تعلميية اللغة معوما عىل قظارص العالية التعلميية وخباصة يف الثاليية:      

     تعلميي. ال هناج املو 

 معمل اللغة الفرنس ية:  -أأ 

"اللغة الفرنس ية" أأو خُيتار معلاو اللغة الفرنس ية من خرجيي اجلامعاا يف التخصصني      

الأنشطة كفاايا املتعلاني فهيا يف  "الرتمجة" هبدف تعلمي أأساس ياا اللغة الفرنس ية وتمنية

الشف ية والكتابية. ومن أأمه هما  املعمل معوما يف الأةبياا احلديثة الوساتة بني ما يةدم  من 

ةارة تجسد ةوره أأساسا وي . ميمعارف وما ييني  يف املتعلاني من هماراا وق يف التوجي  وا 

اثرة ادلافعية يف نفوس م.التحفزي يُعد  الصفف حيإ  أأةات  الفعاةل يف ا 

 :21تيةالآ سرتاتيجياا الاهما  املعمل يف   (R. Oxford) هذا وقد صظف أُكسفورة     

الربط والتخطيط واحلراكا واال ميا اا يف ختص مع، اذلاكرة  اسرتاتيجياا مبارشة: - 1

جرا  مةابالا بني اللغة الأوىل واللغة الثانية أأو واسرتجاع  املعلوماا واذلكرايا أأو احملأاكة أأو ا 

اس تخراج الظةاط امل اة يف موضوع ما أأو  الاس تعانة تلغري أأو الاقمة عىل اللغة الأوىل يف 

 الف م أأو حماشاة فكرة ما أأو ابتداق ا أأو تلخيص موضوع ما.

رف بـاسرتاتيجياا "ما ورا  املعرفة" وختتص بعالياا تُع اسرتاتيجياا غري مبارشة: – 2

جرا اا التةوميف والاسرتاتيجياا العاتفية  التظومي واليحإ يف كيفية تطييةاا اللغة الثانية وا 
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اكلةيا  تسرتخا  ذهين أأو تشجي  ذايت أأو كشف العوائقف واسرتاتيجياا اجمقية اكلتساؤل 

 ة الثانية.أأو التعاون امجلاقي أأو ف م يةافة اللغ

قد  "جان بياجي " مجالا من الاقرتا اا العالية ا ىل املعمل وصاغ ا عىل الظحو وقد       

 : 22الآيت

 الرتكزي عىل مبدأأ  اللعب والاكتشاف وتليية  اجاا املتعمل.  -أأ  

 اس تخدا  املصاةر الأولية.  -ب 

 اس تخدا  الوسائ، الفزيايئية والتفاعلية والعالية.    –ا 

 خدا  املصطلحاا املعرفية اكلتصظيف والتحلي، والتوق  واليحإ.    اس ت -ث 

قطا  فرص للحديإ الاس تكشايف يف الةسم.    –ج   ا 

 تدريب التالميذ عىل احملاوةل تس تغالل قدراهتم العةلية. -ح 

املدرسة الابتدائية تكل املامرساا الييداغوجية اليت تتأأسس من مدخ،  ويتبىن معمل     

املفاهميف ويتعدى ما يةد   بشلك  "فـيحف ز عىل جتاوز تعلمي وتعمل يةترص عىل تةدمي الكفاايا

ة م  تغليب احلفظ والاسرتجاع(ف وذد من أأج،  فرةي )أأي ما يفرض  مبطق املاة 

 .23الاستامثر النشط اذلي يْعرُبُ املواة  من خالل املهنجية واملواقف"

اجلانب املعريف وتفعي، اليظوية الاجمقية مبدأأ العا، عىل "توظيف  ويك رس املعمل     

الف الظةاشف )معرفة كيفية بظا  اال شاكلف الاس تةرا  والاس تنتاجف التلخيص والتعاميف اخلي

ف ا ىل جانب السلوك والترص فف وذد مسعى بظا  ال وي ة …(ف العا، امجلاقياملعارضة

 وجامقي  )مكون من مواقف وحتةية ا تقتيارها نتاجا ملسار اترخيي  توي،ف ومفعول فرةي  

 .24وسلواكا( يف حصيالا املساراا الثةافية ليالةان"

 املتعمل:  -ب

ام" هما  املعملف حوي التلايذ يف املةا  الأول بوصف وظيفي أأسامه "ُمتعل   ا ىلتلظور      

(apprenant) ناملُخز  في  التلايذ عىل ةور  اذلي يةترص عىل نةيض الوصف التةليدي 

س امي يف ر اب املةاربة التواصلية اليت أأقطت  حرية حوي تس تةالليت  ال فةد؛ 25للاعارف

ليرشع يف بظا   اال جناز الفرةي خملتلف املشاري  الفرةية وامجلاقية فيظطلق أأوال "ش ي  مس تة،"

فيتعرف عىل خمتلف الوضعياا التواصلية يف اللغة املس هتدفة ليكتسب صفة  امت تعل  
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اذلي  26(contrat d'apprentissage)اي" "العةد التعل   فض،وذد ببعدها  الاس تةاللية

 ا ا.وتملاةة اليت يتعل   علا يربط  مب

وتظطلق املةاربة التواصلية يف احلة، التعلاي تالهم  تمللاح الظفيس للاتعمل وكشف      

ضافة ا ىل الاهم  حباجيات  اللغوية من  عاةات  واسرتاتيجيات  التعلاية يف املس توى اذلهينف ا 

ضافة  (savoir-vivre) معارف احلياةو  (savoir-faire)امل اراا  أأج، اكتساب  ا ىلا 

حيإ يينهيا م  معلا  مباةرا يف املشاركة والتعمل ةاخ، الةسم  (savoirs)املعارف يف معوهما 

واكا ةمج تكل املعارف وامل اراا والسل قن تريق ؛ فييين املتعمل تعلامت 27وخارج  أأيضا

 .28ف مع ا أأو  ، مسأأةل أأو يظجز مشاري  معيظة ني يواج  وضعية جديدة فيتكي  

يظطلق من الغاايا والةمي الكربى  (système)هذا وتنتوم كفاايا املتعمل مضن نوا       

 .29حنو احملتوايا ادلقيةةف مرورا مبا يس تعرض ا من كفاايا

 املظاجه التعلميية:  -ا

ف املهناج بة"مجموعة اخلرباا الرتبوية اليت هتيؤها املدرسة للتالميذ سوا  ةاخل ا أأو عر  يُ      

خارهجا بةصد مساعدهتم عىل المنو الشام، املتاكم، أأي المنو يف اكفة اجلوانب العةلية 

ىل تعدي، سلوك م  والثةافية وادلينية والاجمقية واجلساية والظفس ية والفبيةف منوا يؤةي ا 

 .30ل م بظجاح م  بيئهتم وجممتع م وابتاكرمه  لوال ملا يواهج م من مشالكا"ويكف، تفاع 

عداة       ومتث، مباجه املر الا الابتدائية الواثئق الرمسية اليت يعمتد علهيا املعمل من أأج، ا 

جنازها يف أأحسن الوروف و  فُتحدة يف املةا  الأول  فأأوفر الوسائ،بخطت  التعلميية ومن مث ا 

من ملاح ادلخول للاتعمل  انطالقاتعلمي اللغة الفرنس ية والكفاايا املس هتدفة غاايا وأأهداف 

وملاح خروج ف وتعرض مفاهمي املةاربة تلكفاايا ومهنج معل ا يف السري الرتبوي. وتعرض 

أأيضا خمتلف الييداغوجياا احلديثة اليت يف مس هتل ا بيداغوجيا اال ةماجف كام حتدة الكفاايا 

نتاج املتوق  اكتساهبا يف نتاج الشف  ي والةرا ة واال   هناية الس ظة ادلراس ية يف ف م املساوع واال 

 قظارص الكتايب. وتعرض الأهداف التعلميية وخمتلف الأنشطة والوضعياا اال ةماجية. وتيني  

ىل  العالية التعلميية يف التدرج الصويت والكتابة واجلانب املعجاي والرتكييب. هذا وتال ضافة ا 

وية يف حتديد احلجم الساقي اخملصص للحصص وكيفية توزيع ا الس ظوي وتيني اجلوانب الرتب

 .31الس ظداا الالزمة واملواضي  املالمئة للاشاري 
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 وتتبىن تكل املظاجه مجالا من الظورايا واملةارتا والييداغوجياا أأمه ا:     

 الظورايا املعرفية والسوس يو معرفية:  -1

 :  32مباةئ الظورية املعرفية والظورايا السوس يو معرفية الآتية ا ىليستبد السري الرتبوي 

ةماج التلايذ يف -  املشاركة يف بظاهئا. عىلاما ومساعدت  التعل   ا 

اية يعي فهيا التلايذ ما يتعلا  والكيفية املظاس ية ذلد وأأهداف اقرتاح وضعياا تعل   -

 جنا  .

نتاهجم ورشح كيفية اال جناز  مبح التالميذ وقتا - مباس يا للتفاع، فامي بيهنم ومعلا م لتةومي ا 

 فتتطور تعلامهتم.

 اقتيار اخلطأأ أأةاة ملعاجلة نةائص املتعلاني.  -

ىل "توجي   نفس ا اليت هتدف بيداغوجياً  وتتبىن املظاجه املةاربة النسةية )املظاجهية(      ا 

وهو التلايذ. ويرتكز هذا التوجي  عىل الكفا اا الربامج التعلميية حنو املتلةي الوحيدف 

العرضية اليت ترتكز بدورها عىل احملاور املشرتكة )الرتبية الصحي ةف الرتبية عىل املواتظةف 

قة أأو بواسطة …( الرتبية عىل وسائ، اال عال ف الرتبية عىل احمليط ة مواة متفر  اليت تتباول ا عد 

ةة املواة" النسةية "تضان الربط بني املظاجه من خالل و دة  فاملةاربة ؛33مشاري  متعد 

ف وهتدف ا ىل فك  قزةل  ال يف مواة تنتوم فامي تعتربه حةال من املواة  املعلومة. ف  ي تتحة ق أأو 

ىل  ف وتلتايلف ف  ي تدقوان ا  املواة وجتاوز انفصاهما من أأج، جعل ا يف خدمة املرشوع الرتبوي 

جياة ارتياتاا وقوامس مشرتكة بني م   .34باجه خمتلف املواة"ا 

 : (approche communicative) املةاربة التواصلية –2

ىل متثي،  يفظ را املةاربة التواصلية       بداية الس يعينياا من الةرن العرشينف وهتدف ا 

من الوظيفة الأساس ية للغة ويه اجلانب التواصيل فهيا؛ ف  ي  انطالقاحة، تعلميية اللغاا 

تُؤكد عىل الوضعية التواصلية وبأأكرث وضوح عىل الرساةلف وتفض، اس تخدا  الس ظداا 

ف وتةرتح أأنشطة واقعية مس تو اة من وضعياا احلياة اليوميةف كام هتدف ا ىل صليةالأ 

 . 35لكتايبالاس تةاللية التدرجيية للاتعمل يف اخلطاب الشف  ي وا



 أأ/ فتحي بن غزاةل                                 ...      الأهداف والعوائق الفرنس ية يف املدرسة اجلزائرية: تعلميية اللغة

 2018جوان                                         347                                   -بسكرة-جامعة محمد خيرض

ةماج التلايذ تواصليا يف خمتلف الوضعياا  وتتبىن املظاجه تكل املةاربة      مكرسة مبدأأ ا 

التواصلية اليت متظح  فرصة التعيري املظاسب يف س ياق التياةل اللغوي. وذد يف الأنشطة 

 .36الشف ية أأو الكتابية

 (approche par compétence): املةاربة تلكفا اا أأو الكفاايا -3

خراج املتعمل من       ظ را املةاربة تلكفاايا يف التسعينياا من الةرن العرشين هبدف ا 

عداةه املظوم لدلخول يف احلياة الفاعالا وذد بتعلا  كيفية مج   اال تار الضيق للادرسة وا 

ا ىل  (Guy Le Boterf, 1994) لو بواترف"املعارف وامل اراا واملصاةر اليت صظف ا "يج 

 وهماراايتص، بييئت  املس تةبلية الوظيفيةف فامي  ثالا يف معرفة الف م والتفسريمعارف نورية مم 

(savoir-faire)  معرفية ممثالا يف معرفة التعمل والتفكري ومعاجلة املعلومة أأو هماراا اجمقية

وتويل  ا اااال جر أأو عالئةية يف معرفة التعاون وحسن السلوك أأو امل اراا العالية يف اختاذ 

يولوجية س  س املشاقر أأو املصاةر الف ا وحتس  الأقاملف أأو املصاةر العاتفية يف ف م الوضعيا

ةارهتا ةارة الطاقة اذلاتيةف ومن مث حتوي، تكل املعارف وامل اراا واملصاةر وا   .37يف ا 

تجلزائر يف ورغية من املظوومة الرتبوية  فتكل املةاربة يف بالة عديدةح ومن مبطلق جنا     

ىل تكييف تكل املةاربة يف املمت  فمواكية تكل التطوراا وربط أأهداف ا  ةقت احلاجة ا 

 ؛38تلوسائ، احملةةة ل ا مضن "العظارص التةليدية واملعارف الوتظية والظورة العاملية للاعارف

ال اا عىل أأسس املةاربة تلكفاايا بعد املصاةقة عىل مرشوع اال ص ظاجهامل يف بظا   اقمتدف

وموافةة الربملان علي ف بعد تأأسيس اللجظة الوتظية  2002الرتبوية يف جملس الوزرا  يف أأفري، 

ت "مباجه املر الا الابتدائية يظ ف فبُ 2000عا   وبعد تظصيهبا 1998لأول مرة عا   39للاظاجه

ةهتا الظصوص املرج  طةف تلس ر عىل مطابةة مبتوهجا للاعايري اليت  د  عية: واملر الا املتوس 

ف والةانون 2002تةرير اللجظة الوتظية ال صالح املظوومة الرتبويةف برانمج احلكومة لس ظة 

د قن تكل الوترية الييداغوجية يف2008التوجهي ي للرتبية س ظة   207 بظا  "ف حيإ جتس 

 .40وييةة مرافةة 207ة و مباجه للارا ، الثالي

عىل أأساس أأفعال التلايذ ورةوة أأفعاهل  امليين وترتكز تكل املةاربة عىل مبطق التعمل       

ض  للوضعياا اال شاكلية تس تعانت  مبختلف املعارف الواجب اكتساهبا؛ حيإ  ني تعر  

شاكلية تكون  تتشلك الكفاايا من املعارف وامل اراا والسلوكياا انطالقا من وضعياا ا 
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يس تغ، تكل املوارة ليظجز ف  ذ من بظا  معارف  وتظومي ا معليان التلاياية متك  مبثابة وضعياا تعل  

 . 41هماما معيظة

 زي التطييق ابتد ا من الس ظة مباجه اجلي، الثاين املظوومة الرتبوية وضعت  قدو  هذا     

اليت "ترك ز عىل الةمي اجلزائرية لكوهنا محلة تضامن اجمقي   اهل  2017 /2016ادلراس ية 

ىل جانب الس ياق الوتين التارخي كام حتاهل اجلغرافياف والرتاث الثةايف وال ةمي الروحية. وا 

ملضامني الربامج واملظاجه املةبالاف فةد اكن التأأكيد أأيضا عىل فك التعةيد اذلي تتصف ب  اليو  

الأمور يف املمت  والعامل أأمج ف واذلي يفرض جتظيدا خمتلفا للاعارف املينية عىل أأساس هماراا 

 و  .فكرية عالية"
 
وض  املظاجه اجلديدة هبدف  2015 مبذ يظاير برانمج وتين   عداةهذا بعد ا

ل )الس ظة زي  التطييق  الأوىل والثانية ابتدايئف والس ظة  يف املس توايا الـاعظية: الطور الأو 

ط(  .42 الأوىل متوس 

 معمتدا عىل الأسس الآتية: مهنجيا واتيعت املظوومة يف ذد ةليال     

تار مةاربة اليظوية الاجمقية للتعل اما؛ -  "تطييق املةاربة تلكفا اا يف ا 

تار مةاربة نسةية م  -  : وض  الروابط املشرتكة الأفةية بني املظاجه يف ا 

ة لضامن الانسجا  ادلاخيل للاهناجف -  بعد املاة 

ينبغي أأن تتوج    رضورة توحيد الرشتني الأساس يني للاهناجف أأال وهام: اليعد النسةي اذلي -

" لف واال ةماج بني املواة  لي  لك  املظاجه بتحةيق التحو   .43ا 

 (pédagogie d’intégration)بيداغوجيا اال ةماج:  -4

ن تبين مدخ، الكفاايا يس تلز  تلرضورة اختيار بيداغوجيا اال ةماج اليت تُعني التلايذ       ا 

تتوسط ف حيإ تساى بة"الوضعياا اال ةماجية" يةعىل مج  مكتس يات  يف وضعياا مرك  

" و"الوضعياا هذه الييداغوجية مبدأأين جوهريني هام: "وضعياا التعلمي والتعمل  

ةماهجا اال ةماجية"ف ا  فتساح الوضعية اال ةماجية جبا  املكتس ياا وا  ف خبالف 44لكي

السري الرتبوي وضعياا التعلمي والتعمل اليت تشا، خمتلف الأنشطة الشف ية والكتابية يف 

 للحصص التعلميية.

ن التلايذ من ةمج مساره الفرةيف حيإ يةو  في  بعا، واال ةماج مع، فرةي يُاك       

رشاكة ونسج عالقة م  خمتلف املعطياا أأو العظارص املشرتكة اكلةواعد واملفاهمي واال جرا اا 
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معلية مج   وربط ا ومجع ا وانسجاهما من أأج، حتةيق وقي يف خمتلف الوضعياا؛ ف و

نتاجف لتكون  العظارص اليت اكتس هبا املتعمل مبفصالا عرب ةيظاميكية ترابطية بني التنس يق واال 

آخر احلصص التعلميية  .45الوضعية اال ةماجية أ

ومن أأج، بظا  الوضعية اال ةماجية يتعرف التلايذ أأوال عىل الكفاايا التعلميية والكفاايا      

ر صيغة العا، يف اية ويمت اختيار الوضعية املالمئة لُتحر  ل  ة الأهداف التع املس تعرضةف فُتحد  

ضافة ا ىل  شلك مترين تيني في  تييعة العا، وكيفية اال جناز جامقيا أأ  فرةايف ومرا هلف ا 

وهذا قن تريق الوسائ، املتا ة من مكتس ياا قبلية ووسائ، ماةية ومساعداا تعلميية 

شاكلية   . roblème)(situation p46وض  التلايذ يف وضعية ا 

  بيداغوجيا املرشوع:  -5

نتاج نص شف  ي أأو كتايب ميك        تالميذ من ادلخول يف مع، ن ال ال دف من املرشوع ا 

د يصيو حنو منا  معارف م وهماراهتم وسلواكهتمف حيامن حبيث لتحةيق هدف مو   جامقي 

ىل بعض مثال  ايشاركو كأن  ويصظفون معارف مف فيتةامسون أأتراف احلديإ فيس مت  بعض م ا 

نتاج جامقي لظص جُيس    .47د معل م الاجمقي املشرتكيف ا 

من مطوايا أأو بطاقاا تعريف  -تكل املشاري  اليت أأجنزها التالميذ يف عاهمم ادلرايس      

ومرةوة العا،  امثرة السلواك -صور متيوعة حبوارااتحليواانا أأو معامج مصورة أأو 

ن الغاية مهنا بظا  املعارف وةجم ا ذ ا  ضافة ا ىل الاهم  بتكل املظتجاا والتشجي   فامجلاقي؛ ا  ا 

 . 48عىل حتسيهنا

وأأقامرمه والوسائ،  (profils)وخُتتار املشاري  وفق اهمماا التالميذ وعدةمه ومالحم م      

املعمل وتالميذه وبني التالميذ فامي ن املرشوع من ا  داث تفاع، حريك بني املتوفرة. وميك  

 .49بيهنمف فُيفرتض وجوة ختطيط معيل مشرتك يظدرج فامي يساى بة"قةد املرشوع"

تةاهنام حيإ ختتار الأهداف التعلاية اليت       وال جناز املرشوع خُتتار كفاية أأو كفايتان ليمت ا 

ىل أأهداف فرقية أأخرىف وختُ  والأنشطة الرضورية تار احملتوايا املظاس ية قد تتضاقف ا 

اية للأنشطة الشف ية والكتابية بواسطة معلييت الف م والتعيري هبدف حتةيق الأهداف التعل  

ة يف املرشوع الوا د عدة الو داا التعلميية واختيار الس ظداا املظاس ية واملتظوعة. وحُتد  

ما يف ف وج ةرايس أأو حبسب جحم النشاط الشف  ي أأو الكتايبف كام حُتدة أأشاكل العا، أأيضا ا 
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مضن مجموعاا فرقية يف الفوج الوا د أأو عىل شلك أأزواج من التالميذ أأو غريها من 

ضافة ا ىل حتديد أأشاكل التةومي كأن تكون الأشاكل املتعدةة. وحُتد   آجال اال جناز أأيضاف ا  ة أ

  50...فرةية أأو جامقية 

 :51ويظجز املرشوع يف مرا ، أأساس ية يه     

التالميذ للتشاور حوهل من  عىل فهيا املرشوع يُعرض: والتشاور امجلاقيتةدمي املرشوع  -أأ 

 تكشففُتطرح علهيم أأس ئالا  فأأج، الوصول ا ىل حتديد وضعية التواص، اخلاصة تملرشوع

ىل قيظاا من أأقامهلم املتواضعة ليس تخلصوا  معارف م السابةة قن املرشوعف كام يلجأأ املعمل ا 

آراهئم خبصوص املرشوع افصحو يُ و  فبأأنفس م مهنا قوام، الظجاح  ادةو  ُ بعد أأن  هو يتبب  و  فقن أ

 .واقع م املُعاشص تكل الأقامل وفق خصائ ايةرتحو و ييعة املتلةي ومةاصد التواص، في  ت 

 : يربز ةور املعمل هظا يف حتديد مرا ، تةومي املرشوع.  تظومي العا، –ب 

اية يف الأنشطة : يةو  املعمل بتبومي الو داا التعل  اية والتعلمييةالتعل   ا جناز الأنشطة –ا

جنازها فامي بعد.   نتاجًا حىت يتس ىن لتالميذه ا   الشف ية والكتابية ف امً وا 

ىل املرشوع هبدف ةمج التعل  اما وحترير الأقاملا ةماج التعل   –ث  اماف : يه مر الا العوةة ا 

 وتطوير املرشوعف ويه مبثابة التجربة الأوىل.

: يه مر الا التحضري اذلهين حيإ يرشع التالميذ يف التفكري يف واهجة واال لةا امل –ج 

اسرتاجتياهتم اخلاصة بتعلا مف فيتسا لون ذاتيا قن كيفية اال جابة وتريةة العا،ف ويه مبثابة 

 تةومي تكويين.

عاةة الكتابة  -ح  : يه احملاوةل الثانية اليت تُفسح املال ا ىل حماوةل اثلثة أأخرى.ا 

عاةة الكتابة -خ   : ويه احملاوةل الثالثة.         ا 

 :  وذد من حيإ ةرجة الظجاح.تةومي املرشوع –ة 

 اما.للتعل   : ويه مبثابة تةومي حتصييلتةومي الكفاايا –ذ 

التعاقد مصطلح قانوين تبباه احلة، التعلميي ليربز العالقة الةانونية بني بيداغوجيا التعاقد:  -6

برا  اتفاق  قن تريقاليت تُبىن  عملاملاملتعمل و  املتعمل تحلرية  يظعملز  الطرفني ت رتاهما حىت يُ ا 

وتتبىن املظاجه التعلميية تكل الييداغوجية يف املرشوع التعلميي مبختلف مرا ،  والاس تةاللية.

جنازه بد ا مبر الا "تةدمي املرشوع والتشاور امجلاقي حوهل" اليت تُ  ةد تلتةيد تلع تعمللز  امل ا 
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فامي بعد. ويف مر الا "التظومي" املرشوع تيني   قب، متظح  احلق يف حرية الاختيارف اي التعل  

 وهكذا م  سائر مرا ، املرشوع. فسلفا عملامله حيإ يلزت  التالميذ بببوة العةد اذلي  دة  

اذلي تتبباه  اقتيار اخلطأأ أأةاة ملعاجلة نةائص املتعلانيانطالقا من مبدأأ  بيداغوجيا اخلطأأ: -7

جه تكل تتبىن املظاجه  امافيف تمثني تكل الأخطا  واقتيارها أأساسا ليظا  التعل   52املظا

 (autonomie)عىل مبدأأ اذلاتية  ةاملرتكز  تعملال ميان مبيدأأ اس تةاللية امل الييداغوجية بد ا ت

ايت أأو التةومي اذل لأخطائ  (autocorrection)فرصة التصحيح اذلايت  ومبح يف التعمل 

(autoévaluation)   وتةومي . عملاملفرةاي اكن أأ  جامقيا قب، الاقمة عىل تصحيح لأةائ 

 : قوائق تعلميية اللغة الفرنس ية يف املر الا الابتدائية -3

ن من الالفت للظور يف الشأأن الرتبوي      ُضعف مس توى غاليية التالميذ والطلية يف  ف53ا 

ىل املر الا ماةة اللغة الفرنس ية يف مجي   الأتوار التعلميية بد ا تملرا ، الةاعدية وصوال ا 

 اجلامعية. وقد تعوة لأس ياب أأمه ا:

تةان يف املعمل ضعف -1" ىل تعلمي ا يوة اليت الفرنس ية اللغة ا   .الآخرين ا 

 الأجبييةف تللغاا الاهم  عد  ةاب،ملا ويف جيدف بشلك العربية تعمل عىل اال قبال تزايد -2

 .املاضية الس ظواا يف اكن كام

آةاهبا أأقسا  يف الحوظاه ما وهذا املتلةيف قظد الظفيس الاس تعداة ضعف -3  اللغة العربية وأ

ذ اجلامعااف يف الطالب قظد  اللغاا الأجبيية تعمل يف املس توى ضعف تفيش ملس ظا ا 

جنلزيية(ف فرنس يةف) ذ وا  آخر يف قاةرا الطالب يعد مل ا   اكتساب هماراا ليسانس من س ظة أ

 من هظاك ذد أأن من والأغرب حصيحةف بطريةة الكتابية أأو الشفوية للاحاورة تؤههل لغوية

 . 54سلمي" بشلك امس  كتابة حىت يس تطي  ال

ا ىل قوائق قاعدية يف املر الا الابتدائية تتص، تدلرجة الأوىل تعوة تكل الظةائص و      

ىل املدرسة ووسائل ا الرتبوية.تملهناج وواثئة ف فاملعمل وقدرات ف واملتعمل   واس تعداةات  ا 

 العوائق اللغوية: -أأ 

تةان       ن الصعوتا اللغوية يف جوانهبا الصوتية واملعجاية والرتكيبية تشلك أأمه قوائق ا  ا 

أأول  اللغة الفرنس ية لغة أأجبيية ختتلف قن اللغة العربية اختالفا كيريا؛ ففي اجلانب الصويتف

 :55تابة الفوناميا كام هو موحض يف اجلدول الآيتالعوائق تعدة أأشاكل ك 
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Graphèmes (J’écris)                         

 شلك كتابهتا

Phonèmes (J’entends) 

 الفوناميا
s – ss – c – ç–t (tion) 

 s – z 

ai - ei – è – ê –                                          

e devant la double consonne        

(enne, elle, ette, erre, esse)  

                                   

é – er – et – es - ez 

c – k – qu– ch 

g – gu 

j – g – ge 

in – ain – ein 

f - ph 

en – an 

[s] 

[z] 

[٤]   

 

 

 

[e] 

[k] 

[g] 

[З] 

[٤]   

[f] 

[ã] 

 

 اذلي يكتب: [s]فونميلاكمتعدةة أأشاكل بتكتب بعض الفوناميا و       

 (s / ss / sc / c / ç / t / x)  :يف اللكاما عىل الرتتيب 

(sac /tasse / scie / citron / garçon / addition /six)  . نطق الفونميغري يتو 

[o] اذلي يأأيت بعده:  حبسب الفونمي(ou - on - om - oi - oin – oeu).  وخيتلف

ىل  .(è, é, ê)أأي  اليت فوق  العالمةحبسب  (e)نطق الصوا  ضافة ا   ذف  عالمةا 

شارة ربط املفرةا )apostrophe)’lاحلروف الصائتة  اليت ال  union)’(le trait d 56ا وا 

 .العربيةتوجد يف اللغة 

اليت تثة، اللكاما  (lettres muettes)ومن العوائق الصوتية أأيضا احلروف الصامتة      

 اليت ال تظطق اتؤها (pont)[ف واللكاة s] اليت ال تظطق سيهنا (tapis)وال تظطق كلكاة 

[t :ف وهناايا الأفعال أأيضا يف](je joue) و(tu parles)  فال تُظطق هنايتاهام(e, s)ويف  ف

 . 57(s,x)فال تظطق عالمتا مجع ام  x(les gâteau(و les ballon)s(عالماا امجل  أأيضا: 

 (…ette, tion)اكللواحق (suffixes)تتعدة اللواحق الهنائية  ويف اجلانب الرصيف     

يف بداية  (in)كتب اليت تُ  (antonyme)لكواحق الضد  (préfixes)واللواحق الأولية 

  يف:  (im)لتكتب   (m – p – b)املفرةاا معوما وتتغري م  اللكاما امليتدئة بة 
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(parfait-imparfait) و(mobile-immobile) ف وتكتب(ir)  يف اللكاما امليتدئة بة

(r) :يف(responsable-irresponsable)  و(réel-irréel)ف وتكتب(il)  يف اللكاما

ىل الالحةة الأولية (légal-illégal) يف: (l)امليتدئة بة ضافة ا   (s)اليت يضاف ل ا  (dé)ف ا 

  .)58obéir)sdé –béir oيف اللكاما امليتدئة حبرف صائت يف: 

 ختتلف اللغة الفرنس ية قن اللغة العربية يف مفرةاهتا وتريةة تركيهبا؛ ويف اجلانب املعجاي     

ا ىل  600ر عدة مفرةاا احملتوى اللغوي لتالميذ الس ظة الثالثة ابتدايئ مثال من حيإ تُةد  

لكاة تشا، حروف اجلر وحمدةاا التذكري والتأأنيإ واال فراة وامجل  والأسام  والأفعال  800

والصفاا والضامئرف والأسام  املركية كلكاة "جد" املركية من "أأب" و"كيري" ةالةل عىل "أأب 

 ف(pomme de terre)ف ولكاة "بطاتس" من "تفاح" و"أأرض" (grand-père)كيري" 

 . 59من الفع، "يربي" و الامس "قمل" crayon)-(taille أأو "مرباة"

االختالف واحض بني الأسلوبني العريب والفرنيس كام يف الامنذج وأأما يف اجلانب الرتكييب ف     

 :60الآتية

 العربية اليت تتشلك من أأجزا  قصرية مربوتة متتاز امجلالا الفرنس ية تلتعةد خبالف امجلالا -

 حبروف العطف.

 .يف اللغة العربية حتا، لك مجالا فرنس ية فعال خبالف امجلالا الامسية أأو ش ي  امجلالا -

در الامس أأو الضاري امجلالا الفرنس ية يف  ني أأن امجلالا العربية يتصدرها معوما الفع،. -  يتص 

ةل خبالف الأسلوب العريب اذلي ميتاز الأسلوب الفرنيس بتأأخر  - ىل هناية امجلالا املطو  اخلرب ا 

 يمتزي بةرب اخلرب قن مبتدئ .

الأسلوب الفرنيس صيغة امليين للاج ول بكرثةف يف  ني أأن الأسلوب العريب ال  يس تخد  -

ال يف غياب الفاع، فةط.  يس تخدهما ا 

ضافة  - ماكنية ا  ىل املضاف ختتلف امجلالا الفرنس ية قن امجلالا العربية ت  أأكرث من مضاف وا د ا 

لي .  ا 

 العوائق الظفس ية والرتبوية: -ب

ن أأول العوائق مسأأةل  :املتعمل -1 ملس تجداا التعلميية واملةارتا احلديثة اليت ا استيعابا 

ذا  وقيالتتطلب يف املةا  الأول جتاوب املتعلاني مع اف وأأول رشط هو  بأأسس ا ومباةهئاف فا 
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ىل بظا  كفاايا املتعلاني بظا  شامال  ةق نضج م الفعيل  اكنت املةاربة تلكفاايا هتدف ا 

تكون مس تعصية يف هذه املر الا العارية لمية أأو املشاري  فا ن مسأأةل تعاقدمه م  الأهداف التع 

بدا  ر ختيار امل ت بالحيا للعب وغري مُ احلرجة اليت يكون فهيا املتعمل مُ  أأي  شاري  املظاس ية أأو ا 

وفق تكل املس تجداا ويدفع  ملضاقفة جم وةات  من  عيق من مع، املعمليف مسأأةل ما مما قد ي 

 يفو .مبدأأ الاس تةالليةأأج، تأأسيس ذد الوقي حىت يمتكن التالميذ من العا، وفق 

م   ال  د ال تتتوايا والطرق اليت قا، بعض املعلاني عىل فرض املشاري  واحمل املةاب، قد  

 اس تعداةاا املتعلاني ورغياهتم.

 املعمل: -2

ن أأول الظةائص املتصالا تملعلاني نةص كفاية       تةان هذه بعض ا  معلاي اللغة الفرنس ية يف ا 

يف العلاية ومه ة تالميذ الأقسا  الأةبية أأو اللغة حيإ يتوج  يف الغالب دلراس هتا يف اجلامع

انقصة تعيق من  يحثيةوال  ةالفرةي مهلقامتو، أأ هتا. ويف اجلامعة مل يتةبوا بعد أأساس ياالغالب 

 تأأهيل م ليكونوا معلاني انحجني.  مس توى 

لةد مكبت اخلربة امليدانية يف تعلمي هذه اللغة يف مدارس ا  دى مباتق اجلظوب      

وأأول ا ما متتاز ب  املظطةة عىل غرار مباتق اجلظوب  ئري من رصد مجالا من العوائقاجلزا

س امي وأأن غاليية التالميذ معوما ال يتداولوهنا شديدة يف تعمل اللغة الفرنس ية الخبصوصية 

دن السا ليةف الأمر اذلي املعض املظاتق الشاملية الس امي يب  مةارنةالأقسا  الرتبوية خارج 

ا قليالا لغة وسط ظروف يسرية واس تعداةايثة، من مسؤولية املعمل يف تعلمي تكل ال

 تعلمي ا. ةفتظعكس سليا عىل مرةوةي

يعاين معمل اللغة الفرنس ية بشلك خاص من عدة صعوتا أأول ا ف ا  املظاجه احلديثة اليت      

فأأثر املظووماا الرتبوية  غزا اذلييف املال التعلميي تطورا وارتةت بفض، التضخم املعريف 

 ا  املعلاني ف ام وتطييةا.يف املةاب، يف أأة

 هداف والظورايامس توى الف م: ف م الأ  -أأ 

ن املالحظ يف امليدان التعلميي الظةص الكبري يف تكوين املعلاني يف أأسس املةارتا       ا 

ذ مل يس توقب اليعض حيثياهتا وأأسس ا بعدف مما أأفةدمه  احلديثة والييداغوجياا اجلديدةف ا 

هبا يف سريمه الرتبويف فانعكس ذد سليا عىل مس توى حتديد امحلاسة لتينهيا أأو العا، 
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لأن الةصور يف ف م حفوى املةاربة  فمعرفيا ةقيةا حتديدا سلوكيا أأو الأهداف التعلميية أأوال

ن سأأةل تطيية ا يف الةسم الرتبوي؛ وأأهداف ا خي، مب  ذ ا  الةصور يف ف م الكفاية مثال وصعوبة ا 

 فاية اللغوية أأو متيزي الكفاية قن امل ارة يُعد عرثة أأولية ملا بعدها.متيزي الكفاية التواصلية قن الك

واال خفاق يف تكوين املعمل وتأأهيهل وفق مةتضياا تكل املةارتا من شأأن  أأن اد  أأكرث      

من أأن يبين مكتس ياا التالميذ؛ مفعمل اليو  أأما  حتدايا كربى يف ف م أأهداف الظورايا 

لي  من مكتس ياا وما هو  والتوفيق بني فالتعلميية  فعيل من اس تعداةاافموجوة ما تطاح ا 

لتغايض قن الأخطا  اللغوية القمة عىل الظصوص واتتوفيق بني حتةيق أأهداف التواص، ل اك

تةان اللغة حنوا ورصفا تالقمة عىل تمثني مبدأأي و  احلرية والاس تةالليةف وحتةيق مطلب ا 

ماكحب التعيري يف املةاب، واليت قد تعد اعد اللغة اليت تس هتدف تعلمي قو امجل، الةصرية 

 .يف التعيري والاسرتسال

ن من أأخطر العوائق عد  معرفة رشوط اس تخدا  تكل الظورايا التعلميية السلوكية       ا 

جانيا من جوانهبا  مهنا اكلتةليد والتكرارف واملعرفية اكلتفكري وحتلي، املعلومةف فةد ُاا، املعمل

خر فيظعكس سليا عىل أأةا  املتعلاني كأن يعمتد عىل تةليد الامنذج الآ عىل  نيا مهناب جاغل  أأو يُ 

أأو أأن  اا، جانب التفكري والتحلي،اللغوية وتكرارها مثال يف حصص الظحو والرصف و 

تةاهنا.  اا، مسأأةل تكرارها فيحر  غاليية املتعلاني من ا 

ىل       تعلميية وخباصة املعرفية مهنا يف ظ، بعض الظورايا ال حتايش يضطر بعض املعلاني ا 

الوروف احلةيةية للأقسا  الرتبوية والرتكزي يف املةاب، عىل معارف م التةليدية السابةة كوهنا 

تلنس ية هلم الأمضن يف حتةيق الظتاجئ املرجوة بعد اقتظاع اليعض بأأن الظتاجئ يف اخنفاض 

ليعض تملثالية ومعمل احلارض والتالميذ يف ضعفف كام أأصيح يوصف معمل املايض قظد ا

تلفاش،ف وذد بسبب الضعف املالحظ يف مس توى معارف التالميذ لأساس ياا تكل 

 اللغة اليت قد تتةهنا رش ة معتربة من املمت  وال يعرف أأجبدايهتا تلية اجلامعة.

 مس توى التطييق: غياب الوسائ، التعلميية والرتبوية -ب

ن صعو       ؤثر سليا يف اختيار املعمل للوسائ، التعلميية تبة ف م أأسس املةارتا التعلميية ا 

املظاس ية من س ظداا ونصوص وصور ومشاري  مباس ية. ولتحةيق املشاري  التعلميية جيب 

توفر وسائ، وأأةواا بيداغوجية من وسائ، مسعية وبرصية ومكتوبة كآالا التسجي، وخمابر 
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س امي وأأن العديد من ر أأتفال املر الا الابتدائيةف الاملظاس ية لأقاماللغة واحلواسيب واملكتية 

 مدارس الأرايف واملظاتق الظائية حمرومة مهنا.

ن تطييق الظورايا التعلميية السلوكية تتطلب حتةيق معاةةل "مثري مباسب + تعزيز       ا 

ذا غابت الوسائ، السلوكية اليت يف أأول ا الت عزيز املظاسب مباسب = اس تجابة مباس ية" فا 

مثال يف التشجي  تالبتسامة واملدح وال دااي املفيدة واملصاحبة ... انعدمت الاس تجابة 

 املظاس ية.  

هامل املعمل ل ا يف اختيار الأس ئالا اليت       ن ا  وكذد تلنس ية للوسائ، املعرفية أأيضا فا 

، الاس تعجال يف ترح تتطلب الف م والرتكزي والتحلي، واس تخدا  اخملططاا وبظا  اذلاكرة قب

الأس ئالا العفوية لتحصي، اال جاتا السطحيةف هل قواقب وخمية يف بظا  الةدراا العةلية 

نتاجللاتعلانيف الأمر اذلي يضعف ملكهتم اللغوية وخباصة يف أأمه قظارصها  الشف  ي  اال 

 امليارش. المتثي، املرسيح أأو احلديإوالكتايب يف التلخيص أأو 

 ة والثةافية:العوائق الاجمقي -ا

ن الاهم  تملتعمل وتعلمي  بد ا بأأرست  مفحيط  وصوال ا ىل مدرس ت  من شأأن  أأن يدف        ا 

وتداواًل.  ب  حنو تعمل هذه اللغة الأجبيية قظ  لغًة ويةافًةف واملأألوفة دلي  يف الوقت نفس  واقعاً 

وال يتحةق  ، تعلمي ا.واستامثر هذا اجلانب من شأأن  أأن يُس ، تعلا ا بتوضيح أأمهيهتا وس ي

ال بببا  وقي متوازن يف نفس  بني تعلا  للغت  العربية الوتظية والةومية واللغة الفرنس ية  ذد ا 

لغة الآخر وما ميثهل من يةافة وحضارة وتطور صظاقي واقتصاةيف بوابة حنو ف ا  واس تغالل 

 مبتجات  العلاية والثةافية يف أأحسن الصور املاكبة. 

الميذ املدن الس امي املدن الكربى والسا لية معوما ويف مةدمهتا العامصة أأو وخبالف ت     

تالميذ مدن الةبائ، مكديظة جباية مثالف ال امت كثريا تالميذ اجلظوب أأو تالميذ املدن 

ما بسبب هميظة اللغة الاجنلزيية عىل  ادلاخلية معوما بتعمل تكل اللغة حتت خلفياا متعدةة ا 

نرتنت أأو لأس ياب عالمية اليت يف مةدمهتا ش يكة اال  خمتلف الوسائ، اال  الفكر العاملي عرب 

ودلا رةوة فع، يف فئة مل تس تحسن تكل اللغة الس امي يف ظ، ما يُرمس  61اترخيية اس تعامرية

 وا علهيا. ل ا من هاالا يف مةاب، حتةري متعاد للغهتم اليت رضعوها وش ي  
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ن ضعف الظتاجئ املتحص، علهيا يف اللغة      الفرنس ية لأصدق ةلي، عىل ضعف مس توى  ا 

عاةة الظور يف مجي  مساد تعلمي ا  غاليية التالميذ والطلية فهياف الأمر اذلي يس توجب ا 

س ية التوقية بأأمهية اللغة الفرن قن تريق  الييئة احلاضظة للاتعمل وتعلا ا. وأأول املساد

ليت تعد وس يالا هماة لظة، مصاف اللغاا واسعة الانتشار ا يفواقتيارها لغة عاملية تة  

 املصاةر والس ظداا العلاية والفبية. 

عاةة الظور       ولتحةيق ذد املطلب وجب يف املةا  الأول الاهم  مبسأأةل ال ويةف ومن مث ا 

لغة  يف مسأأةل التعدةية اللغوية معوما الس امي الثظائية اللغوية بني العربية والفرنس ية اخملتلفتني

نتاجني من حيإ الواق  ويةافة واملتةاربت الوتين املدون تللغة الفرنس ية. والتخطيط  واال 

اللغوي من شأأن  أأن يس م يف  ، هذه املعضالا اليت وضعت املتعمل بد ا بطفولت  يف معلياا 

مد وجزر فمل تس تةر دلي  توازانت  الظفس ية حىت يمتت  تللغتني معا يف ظ، اال صالح املهنجي 

رجاع تكل التوازانا الظفس ية اليتوالس ياساا اللغوية اليت  تأأخذ الطف،  مل تفلح بعد يف ا 

  .حنو مركز تعمل اللغة

ومن أأج، ذد يس توجب العا، عىل بظا  وقي معيق لتحةيق ما اصطلح علي       

ويه الزتايد اللغوي يف رصيد  (bilinguisme additive) بة"الازةواجية اللغوية املزتايدة"

هبدف جتظب الوقوع يف خطر ما اصطلح علي  يف املةاب، بة"الازةواجية املتعمل يف اللغتني معا 

أأي تظاقص املس توى يف اللغتني معاف  (bilinguisme soustractive)اللغوية املتظاقصة"

 .يتةن املتعمل لغت  وال لغة غريهفال 

ىل مزيد      من ادلمع الظفيس واملعريف والثةايف   تاج املتعمل يف مر الا الطفوةل احلساسة ا 

لليد  يف تعمل لغة جديدة تملوازاة م  لغت  العربية اليت ختتلف يه الأخرى قن لغت  املزنليةف 

ة أأو جحة بيي غر توذد بتوقيت  بأأمهيهتام معا فال اا، ا  داهام حتت أأي ذريعة انمئية وتظية أأو 

ال لسان  أأمهتا وانفذة أأفاكرها وعلوهما واقتصاةايهتا.  فكرية ةينية أأو يةافية؛ فليست اللغة ا 

ولتحةيق ذد ينبغي الالزتا  يف املةا  الأول مبالمح ال وية الوتظية مبا متثهل من انتساب      

خضاع اللغتني هلام كام تةو  ب  ادلول املتطورة اليت ال  ةيين وانم  قويم وحضاري ووتين وا 

وما يُعرب قظ   تشج  تعمل اللغاا تختالفاهتا.ترض بديال قن لغاهتا ويف الوقت نفس  

موقف الاحتاة الأورويب نفس ف يف عد  تيني  اللغة الاجنلزيية لغة رمسية يف هيئات  
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ومؤسسات  الرمسية خلري ةلي، عىل مدى ختوف الشعوب الأوروبية عىل لغاهتا وهويهتا 

 .   62وس ياةهتا

لادرسة يف متكني املتعلاني من تعمل اللغة وية  ذد عىل عاتق الرشاك  الاجمقيني ل     

حياهئا كوهنا غظية مبفرةاا اللغة الفرنس ية  الفرنس ية تعلامً سلاميً ليس مبظيا عىل تمثني الل جاا وا 

منا من مبدأأ تعمل اللغة الفرنس ية تعلامً  رت  أأصواهتا  فحفسب هامل اللغة العربية الفصحىف وا  وا 

اللغة العربية  بعياراا ومج، مكونة من مزجي من مفرةاا ومعجا ا وتراكيهباف حىت ال نُفاجأأ 

 احمللية.  ااوالفرنس ية والل ج

ذا ما هجيزةاة جحم اخلطر قد بينت الأحباث أأن و       ، الفرة مبسأأةل الازةواج اللغوي ا 

؛ خصوصا يف ظ، 63يتداخ، لسان  حىت خي، ا خالال اتما تملظوومتني اللغويتني معاحيإ 

 . 64فهيام معااملتعمل ضعف اذلي يصحي   جتاذب اللغتني

أأن الكفاايا املعرفية أأيضا  (Cummins, 1978) قد بينت أأحباث "كوميظيس"و      

ىل كفاايا يف لغة أأخرى لي  أأشارهذا ما . و 65العايةة املكتس ية من اللغة الأ  ميكن انتةال ا ا   ا 

قظد مالحوات  اليت أأجراها يف ا  دى املدارس مزةوجة اللغة  -(Cohen, 1991)"كوهن" 

ون مرونهتم العةلية  ني أأن الأتفال يمُن  ب -سن الثالثةب اليت ترشع يف تعلمي اللغة الأجبيية بد ا 

الانتةال من سلسالا رمزية حنو سلسالا أأخرى حىت يتحةق قظدمه ف م قواعد تظومي اللغتني 

اليت أأنشطة الةواعد اللغوية واذلهظية تلرتكزي عىل يف مس توى لغوي معني وذد معا. 

 . 66تُس تخد  فهيا اللغتان معا

نرتنت يف تةريب املمتعاا والثةافاا وأأوجد س امي اال  لةد سامه تطور وسائ، التواص، ال     

تلطييعة تاكمال اجمقيا ويةافيا قوام  احلوار وف م يةافة الآخر ف ام  ةق التوازن املعريفف 

ويف الوقت نفس  يعزز من اعزتازه هبويت  الثةافية اخلاصة  فاش الآخر أأو يلغي وجوةهفال ا

ب . ويه الوقي امجلاقي وما خيتص ب  من مالمح ةينية أأو قومية أأو وتظية أأو حملية متث، 

املعامل احلضارية لتكل امجلاعة من لغة وةين وتراث وعاةاا وقمي فكرية وبنية اجمقية وماض 

آمال مشرت  ماكنية يةافاا فرقية متث، هوايا ةاخلية أأخرى أأو تفاع، وأ كة ا ىل جانب ا 

قلمييا أأو قوميا   .67عامليا وأأ خاريج سوا  اكن ا 
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وال دف من ذد لك  حتةيق تعاون مشرتك قوام  املصلحة املتياةةل؛ فاللغة تتأأثر يف      

ةليةف وةرجة يةافهتاف "حبضارة الأمةف ونوا اف وتةاليدهاف وقةائدهاف واجتاهاهتا الع معوهما 

ىل احلياةف وشؤوهنا الاجمقية العامة.. وما ا ىل ذد. فلك تطور  دث يف انحية  ونورها ا 

اقتياس العديد من فةد قرف قرص الهنضة  من هذه الظوايح يرتةة صداه يف أأةاة التعيري"؛

ةواعد واملظاجهف كام املفرةاا من اللغتني الالتينية واليواننية الةدمية فأأخذا قهنا الأساليب وال

اقتبست العديد من املفرةاا والأساليب أأيضا من اللغاا الأوروبية احلديثة ويف مةدمهتا 

 .68الاجنلزيية والأملانيةف وتكل س ظة غاليية لغاا الكتابة يف قرصان احلارض

ىل       فا ن عدة انتةي اللغة الفرنس ية  ةكفونيللفرانا حصائياا املظواة ادلولية واستباةا ا 

ذا اكنت اللغة متث، يةافة انتةهيا ف  ي متث، 69مليون فرانكفوين يف العامل 200يةارب  ف فا 

هؤال  مجيعاف عىل اختالف مواتهنم ويةافاهتم مما قد يُكسب متعلاهيا ثراً  لغواًي علايًا وأأةبيًا. 

قب  مسؤولية اللغة العربية  كام أأن ركوة حركة التعريب يف الوتن العريب معوما أأية،

للهنوض تلفكر العاملي يف ظ، التخيط الاصطاليح اذلي أأوجد ضيابية دلى الطالب اذلين 

من أأج، يب سوا  اكن فرنس يا أأو اجنلزياي أأصيحوا يس تحس ظون الاس تعانة تملصطلح الأجب

 حتةيق الف م.

يكف، التفتح الاكم،  هدف املدرسة اجلزائرية يف "ضامن تعلمي ذي نوقيةفهذا هو و      

واملنسجم واملتوازن لشخصية التالميذ بمتكيهنم من اكتساب مس توى يةايف عا  وكذا معارف 

و"تعزيز هويهتم مبا يمىش والةمي ف نورية وتطييةية اكفية قصد الاندماج يف جممت  املعرفة"

املواتظة ومةتضياا  والتةاليد الاجمقية الظابعة من الرتاث الثةايف املشرتك" و"التش ي  بةمي

احلياة يف املمت " بة"تةوية الوقي الفرةي وامجلاقي تل وية الوتظيةف تقتياره واثق الانسجا  

 .70الاجمقي وذد برتقية الةمي املتصالا تال سال  والعروبة والأمازيغية"

ن تعلمي اللغة الفرنس ية يف املدرسة اجلزائرية ال يزال حباجة       ىل معاجلة وخالصة الةولف ا  ا 

الظةائص املتعلةة تالختالف اللغوي بيهنا وبني اللغة العربية قليا وقالياف والاختالف 

الاجمقي والثةايف اترخيا و ارضاف وما قد يظجم قهنا من قوائق نفس ية تؤثر يف مس توى 

افية املتعلاني فهيا خصوصا وأأن اللغة العربية قد ارتةت جباي  نوايح احلياة الاجمقية والثة

 والعلاية والاقتصاةية وأأصيحت لغة متداوةل يف املؤمتراا واملظواما ادلولية.
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تجاوز س ياسة م،  الفراغ اللغوي والتخطيط اللغوي من شأأن  أأن  ، تكل املعضالا ب      

عاةة الظور يف بظا  املظاجه التعلميية واملواة ادلراس ية وخباصة الكتاب املدريس كون  و  الوس يالا ا 

يف مجي  مدارس الةطر مبا يتوافق م  سلوكياا املتعلاني وانم اهتم الثةافية وتطلعاهتم  ةو دامل

 الفكرية.

ن       ىل ازةواجية ا  عاةة الظور يف قضية الازةواجية اللغوية هماة جدا للتوص، ا  مسأأةل ا 

ابر واملظمزتايدة من شأأهنا الةضا  عىل تكل الوواهر الغريية اليت ساةا العديد من الشوارع 

اليت أأو اخلطاتا يف العياراا املازوجة مبفرةاا اللغاا أأو الالفتاا املكتوبة تللغة الفرنس ية 

ف ا ا الغاليية مما قد يودل رةوة أأفعال ال ت بلغة ال تةدمي ا اهبا يف كثري من الأحيان يتعاد أأحص

 ختد  تعمل تكل اللغة. 

الظتاجئ امللاوسة تكشف ضعف مس توى وهمام بلغت قوة جحة الغيورين عىل تعلمي ا فا ن      

مصاحلة لغوية م  يف املةا  الأول تعلا ا يف مجي  الأتوار التعلمييةف الأمر اذلي يس توجب 

 هيت رايح العوملة اليتم  ف خصوصا أأجبيية ويةافة حملية يةافةن ثهل ممت وما  للغة الفرنس يةا

  فور التفجر املعريف اذلي ييحإ قن هويت  وذات  ولغتيةوت  ل أأ فعىل املتعمل اجلزائري 

أأ ديت  اللغة الاجنلزيية تمتياز فبةصت يف املةاب، ماكنة اللغة الفرنس ية بعد أأن اكنت تتصدر 

 مجي  اللغاا الأجبيية.    

 

 :واملصاةر  ــــش واملراجــــال وام

                                                           
عاما يف ست مدارس ابتدائية وشارك مبعية 14اش تغ، الياحإ معلام للغة الفرنس ية لة 1

مفتيش اللغة الفرنس ية مخلس س ظواا يف تثبيت الأساتذة املرتبصني اجلدة )أأكرث من قرش 

أأساتذة( يف بدلية س يدي خادل بوالية بسكرةف كام أأرشف عىل تكوين الأساتذة املرتبصني 

  بصفت  أأس تاذا مكوان.   
يظور: محموة ف اي جحازيف الس ياسة اللغوية يف التعلمي خرباا معارصة ورؤية مس تةبليةف  2

 .224 -223 ف  ص 2009ف 117جمالا مجم  اللغة العربية تلةاهرةف العدة 



 أأ/ فتحي بن غزاةل                                 ...      الأهداف والعوائق الفرنس ية يف املدرسة اجلزائرية: تعلميية اللغة

 2018جوان                                         361                                   -بسكرة-جامعة محمد خيرض

 
je.  -Martinez, P., La didactique des langues étrangères, Que sais يظور: 3

Puf, Paris, 1996. p.20.   
Pierre, Isabelle Gruco, Cours de didactique du  -Cuq, Jean:يظور 4

français langue étrangère et seconde, Presse universitaire de Grenoble, 

2005 .p. 93.                                                        
جانفي  23املؤرخ يف  04 -08رمق  وزارة الرتبية الوتظيةف الةانون التوجهي ي للرتبية الوتظيةف 5

 .60ص  ف2املاةة  ف 1ف الفص،  2008
ف 2008ف 04ف املاةة: 02الةانون التوجهي ي للرتبية الوتظيةف الفص،: وزارة الرتبية الوتظيةف  6

 .63ص 
7 Ministère de l'Education Nationale, Direction de l'Enseignement 

Fondamental, Programmes et documents d'accompagnements de la 

langue française du cycle primaire (3ème, 4ème et 5ème Année Primaire,  

juin 2011. p. 7.                                                                                                     
8français en Algérie lexique et  Queffélec, Ambroise, et al, le 

De Boeck et Larciers.a., Editions éd.,  erdynamique des langues, 1

Duculot, Bruxelles, 2002, p. 88-89.                                                
9 Programmes et documents d'accompagnements...op. cit., p. 7, 43, 75. 
10ibid.,p.9.  

جنازها  تاج  من أأمثالا أأفعال الالك  11 الأفعال "يطلب" و"يأأمر" و"يدقو" و"جييب" لأن ا 

ا ىل الك  يف مةاب، الأفعال "يةوة الس يارة" أأو" يةط  اخلشب" اليت ال حتتاج ا ىل الك  أأو 

 كتابة ال جنازها. يظور:
Robert, Jean-Pierre, Dictionnaire pratique de didactique du FLE, 

Editions Ophrys,Paris, 2008.p.6.  
12 Programmes et documents d'accompagnements…op. cit., p. 46, 47. 
13 ibid., p. 81. 
14 Robert, Jean-Pierre, op. cit.,p. 38 
15 Programmes et documents d'accompagnements…op. cit., p. 9. 
16 ibid., p. 15, 49, 82. 
17 ibid., p. 16, 50, 82, 83. 

 . و:2008جانفي  23املؤرخ يف  04 -08يظور: الةانون التوجهي ي للرتبية الوتظية رمق  18
Programmes et documents d'accompagnements…op. cit., p. 8. 
19 Programmes et documents d'accompagnements…op. cit., p. 8. 



 والعرشون لثالإالعدة ا                                                                       جمالا لكية الآةاب واللغاا

 2018جوان                                            362                   لكية الآةاب واللغاا                  

 
مباجه اجلي، الثاين مبظوور الظوقيةف "أأهداف مباجه اجلي، الثاين"ف وزارة الرتبية الوتظيةف  20

ف اترخي التصفح: 2016 /03 /24املوق  اال لكرتوين الرمسي لوزارة الرتبية الوتظيةف نرش يف 
20/ 04/ 2017 ،www.education.gov.dz  

21 Martinez, P., p.38. 
22  Jordan, Anne, Orisson Carlile, Annetta Stack, Approaches to 

learning, a guide for teachers, Open University Press, 2008. p. 63. 
 أأهداف مباجه اجلي، الثاينف مصدر سابق. 23
 نفس . املصدر 24

25Robert, Jean-Pierre, op. cit., p.10. 
  Pierre, op. cit., p.20-Robert, Jean-21.لالسزتاةة يظور: 26

27 Defays, Jean-Marc, avec la collaboration de Sarah Deltour, Le 

français langue étrangère et seconde enseignement et apprentissage, 

Pierre MARDAGA, Belgique, 2003.p. 94.  
بشري ابرير وأآخرونف مفاهمي التعلميية بني الرتاث وادلراساا اللسانية احلديثةف خمرب  28

 .165 -164ص ف 2009نياا واللغة العربيةف جامعة تيج خمتار قظابةف اللسا
29 Delory, Christian, L'évaluation des compétences dans l'enseignement 

fondamental…In L'évaluation des compétences chez l'apprenant: 

pratiques, méthodes et fondements, Presses Universitaires de  Louvain, 

Belgique, 2002. p. 23.  
تةومي اف -ختطيط ا-قظارصها-أأسس ا-مف وهما-محمد حسن حامةااف املظاجه الرتبوية نورايهتا 30

 .33ف ص 2009ف 1طةار احلامد للنرش والتوزي ف 
31Programmes et documents d'accompagnements…op. cit., p. 6, 42, 74. 
32 ibid., p. 12, 44, 45, 76.  

 أأهداف مباجه اجلي، الثاينف مصدر سابق. 33
 نفس . املصدر 34

35 Robert, Jean-Pierre, op. cit.,p. 36 
36 Programmes et documents d'accompagnements…,p. 7, 14, 43, 45. 
37 Robert, Jean- Pierre, op. cit., p. 12. 

 أأهداف مباجه اجلي، الثاينف مصدر سابق. 38



 أأ/ فتحي بن غزاةل                                 ...      الأهداف والعوائق الفرنس ية يف املدرسة اجلزائرية: تعلميية اللغة

 2018جوان                                         363                                   -بسكرة-جامعة محمد خيرض

 
خشص بني أأقضا  اللجظة وأأقضا  املاوعاا املتخصصة  200"اكنت تتشلك من حوايل  39

عداة املظاجه ادلراس ية للارا ، التعلميية الثالث )ابتدايئف متوسطف اثنوي(.  للاواة امللكفة ت 

مجموعة متخصصة للاواةف تشلكت من أأساتذة جامعيني وتحثنيف ومن مفتشني  23فأأنشئت 

الثالث وفق ختصصاا املواة ادلراس ية أأساساف وأأيضا من ختصصاا  ومدرسني من املرا ،

يف مياةين التةومي والتوجي ف والرتبية التحضرييةف وتعلميية املواة والييداغوجيا." أأهداف مباجه 

 نفس . اجلي، الثاينف املصدر
 نفس . 40

41 Programmes et documents d'accompagnements…op. cit., p. 11. 
 أأهداف مباجه اجلي، الثاينف مصدر سابق. 42
 نفس . 43

44 Programmes et documents d'accompagnements…op. cit., p. 13. 
45 ibid., p. 125. 
46 ibid., p. 125-126. 
47 ibid., p. 118. 
48 ibid., p. 120. 
49 ibid., p. 39. 
50 ibid., p. 121. 
51 ibid., p. 121, 122, 123.  
52 ibid., p. 45. 

ىل  53 شارك الياحإ لعدة س ظواا يف تصحيح اختياراا هناية املر الا الابتدائية وخلص ا 

الظتاجئ الضعيفة للتالميذ يف تكل املاةة يف مجي  بدلايا الوالية. وال خيتلف الأمر كثريا م  

 تيق والايا الوتن الس امي والايا اجلظوب معوما.  
شاكلية الازةواج اللغوي بني الاحنياس اذلايت والانفتاح اخلاريج. جتربة  54 ةايب قديدف " ا 

مركز التعلمي املكثف جبامعة مبتوري قس ظطيظة منوذجا اجلزائر". يف جس، املؤمتر العاملي لتعلمي 

ية اللغة العربية لغري الظاتةني هباف مع د اللغة العربيةف جامعة املكل سعوةف املالكة العرب 

 .250 - 231ف ص 2009السعوةيةف أأكتوبر 
55Programmes et documents d'accompagnements…op. cit., p. 138. 
56ibid., p. 135-136. 
57ibid., p. 27. 



 والعرشون لثالإالعدة ا                                                                       جمالا لكية الآةاب واللغاا

 2018جوان                                            364                   لكية الآةاب واللغاا                  

 
58ibid.., p. 135-136. 
59ibid., p. 28. 

اسرتشاةا خبصائص الأسلوبني العريب والاجنلزيي يف ةلي، تدريب املرتمجني يف الرتمجة  60

 .32-30ف ص 2007العامةف رشكة تالل أأبو غزاةل للرتمجة والتوزي  والنرشف 
لالسزتاةة يظور: أأمحد بن محمد الضييبف رصاع اللغاا يف قرص العوملة وموقف اللغة  61

 .17-3 ف ص 2006ف 107العربية مب ف جمالا مجم  اللغة العربية تلةاهرةف العدة 
 .11 -10أأمحد بن محمد الضييبف املرج  نفس ف  ص  62
ايض املرصيف ةار الوس مي شارل بوتونف اللسانياا التطييةيةف تر: قامس املةداة ومحمد ر 63

 .56ف ص للخدماا الطياقيةف ةمشق
وسائ، تمنيهتاف عامل املعرفةف  ,أأمحد محمد املعتوقف احلصيالا اللغوية: أأمهيهتا, مصاةرها 64

 .74 -73 ف ص 1996الكويتف 
65 Dabène, Louise, " Le développement de la conscience 

métalinguistique: un objectif commun pour l'enseignement de la langue 

maternelle et des langues étrangères" .In Repères, N° 6 nouvelle série, 

"Langues vivantes et français à l'école" ,INRP, France, 1992. p. 17. 
66 Araûjo-Carriera, Maria Helena " La diversité des langues à l'école : 

réflexions sur la place d'une langue romane, le portugais".  In Repères, 

N° 6 nouvelle série, 1992. p. 58. 
 .25 ف ص 2011 1قزيزة الطايئف يةافة الطف، بني ال وية والعوملةف سلطظة قامنف ط 67
 1403ف 4عيل قيد الوا د وايفف اللغة واملمت ف رشكة مكتياا قاكظ للنرش والتوزي ف ط 68

 .43ف 13 ف ص  1983ه/ 
69 Robert, Jean-Pierre, op. cit., p.98. 

 .77ف 61ف 60ف ص 2008ف 2ف املاةة 1الةانون التوجهي ي للرتبية الوتظيةف الفص،:  70

 


