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 ورقة البحثيةعنوان ال

 بهاتعليمها لغير الناطقين  في دور أقسام اللغة العربية

 -قراءة في المنهج والمحتوى -

 نموذجا اإلطار المرجعي األوروبي المشترك للغات
 د/ عبد القادر شارف-أ

 بجامعة الشلف الجزائر التربوية والتعليميةمدير بحث المناهج 
 د/أحمد بن عجمية

 بجامعة الشلف الجزائر مدير مختبر تعليمية اللغات وتحليل الخطاب
 

  :ملخص البحث* 

تعليمية اللغة العربية بعامة والنحو العربي بخاصة يستدعي وعيا عميقا باألهداف العلمية  إن  

البيداغوجية التي ترمي التعليمية إلى تحقيقها في الوسط البيداغوجي، وقد يعسر على الدارس امتالك 

ت منذ هذا الوعي العلمي العميق بمعزل عن المخاض المعرفي الذي نشأت في رحابه تعليمية اللغا

فقد تضطلع المرحلة االبتدائية لتعليم اللغة اكتسابها الشرعية المنهجية في الفكر اإلنساني المعاصر، 

العربية لغير الناطقين بها بتعليم فني يوقظ في المعلم اإلحساس الجمالي، ويمكنه من المساهمة في 

عمل على تشجيع نموها طبقا للتوجهات الحياة الثقافية، ويؤدي إلى إبراز المواهب المختلفة في الميدان وال

العالمية الخاصة بالفنون التشكيلية والتي تتمحور حول التعبير واإلبداع والثقافة واالتصال البصري المباشر 

بالمنتوج الفني، فالمعلم هو محور العملية التعليمية وعنصر نشيط فيها، فهو منظم وليس ملقنا، وهو بذلك 

رزه، فيبادر ويساهم في تحديد المسار التعليمي، ويمارس ويقوم بمحاوالت يقنع مسؤول على التقدم الذي يح

بها أنداده، ويدافع عنها في جو تعاون، ويثمن تجربته السابقة ويعمل على توسيع آفاقها، ويسهل عملية التعلم 

 ويحفز على الجهد واالبتكار، ويتابع باستمرار مسيرة المتعلم من خالل تقويم مجهوداته.

لغير خالل هذا التقديم سنحاول أن ندلي ببعض المالحظات الخاصة بتعليم اللغة العربية  من

مركزين في التمثيل على  ،هافي النهوض ب هذه اللغةم االناطقين بها، وسنحاول أن نبين دور أقس

نموذج أوربا، وإن أمكن تعميم الخالصات لتنطبق على غيره مما يشبه في الوضعية، وسنركز على 

رحلة االبتدائية ألهمية المرحلة التعليمية فيها، ألنها مرحلة صعبة، ولذلك تلقى عليها مهام وتبعات الم

جسام ينبغي للمشتغلين بالتربية والتعليم االنتباه إليها والعناية بها، فهي تقوم بوظائف وأهداف مهمة 

ية وتعليمية حديثة ومالئمة وحاسمة ومتكاملة، ولتحقيق هذه األهداف ينبغي تبني أساليب ووسائل تربو

وناجحة، ومنهاج علمي تربوي سليم يضمن الفعالية ويجسد المالئمة الضرورية لكل تفاعل يؤكد على 

 .المفهوم المعاصر لتقنيات التعليم
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 ورقة البحثيةال

بعيد يف التعبري عن مشاعره  إىل حد    هوقد ساعدت ،تعترب اللغة وسيلة اتصال وتواصل بني اإلنسان
ا ساعده على توسيع دائرة معارفه وانسجامه م  بني أفراد جمتمعه، نته من إنشاء عالقات وطيدة ومك   ،ومشاغله

تعرب عن شخصية األمة، واألمة اليت فقدت لغتها " فه بكل سهولة ويسر يف احمليط الذي يعيش فيه، فاللغة وتكي  
ى ابلدول املتقدمة اليت عرفت قيمة اللغة إىل التفكري بكل جدية يف ذلك ما أد   ،(1)"ابلضرورة تفقد شخصيتها

ها ومعرفتها معرفة جديدة، ونظرا م  وتدليل صعوابهتا لتمكني الناشئة من تعل   ،وتصميم استعماهلا ،تطوير أساليبها
وال تزال  ،كنولوجيقدم الثقايف والت  ألمهية اللغة فقد حظيت بعناية كبرية يف الدول اليت قطعت شوطا بعيدا يف الت  

وعلم  ،ضوء االكتشافات احلديثة يف الرتبية يف الشغل الشاغل من أجل تطوير أساليبها والعناية هبا شكال ومضموان
 ومواكبة روح العصر. ،النفس

قارانها بغريها إذا و  ،مليون نسمة(244)لغات انتشارا يف العامل، يتحدثها أكثر من الإحدى أكثر للغة العربية وا
ا اندثرت ومل يب  منها إال لغة الفنون واآلداب إال أهن   اهم كوهنامن اللغات كالالتينية والسنسكريتية، فالالتينية أقو 

العربية احتفظت مبفرداهتا وعباراهتا وقواعدها الصرفية والنحوية  ولكن   ،(2)اللهجات اليت أصبحت لغات أوروبية
مل تناهلا لغة من قبل  جها بلغة القرآنوالشك يف ذلك ما دام هللا تعاىل تو   ،علوم والفنونوالبالغية، فأصبحت لغة ال

ْلِبَك ِلتـَُكوَن ِمَن تعاىل: " ليقو  ،ولن تناهلا مستقبال ْنزِيُل َربِ  الَعاَلِمنَي * نـََزًل ِبِه الرُّوح اأَلِمني * َعَلى قـَ وِإنَُّه َلتـَ
 .291 – 294سورة الشعراء: اآلية  "ُمِبنيٍ  املُْنَذرِيَن * بِِلَساٍن َعَرِبٍ  

هذه  ، فمن احملال أن يتبدلوا هبا لغة أخرى وإن تتضافر علىيهاأحرص الناس علا الشعوب الذين ينطقون هبف
ا تمتلك فصاحة أهن   ذلك ،يل ألسنتها إىل لغة أخرىوحتو  هاهلذا أتىب هذه الشعوب هجر ، و اللغة أمم األرض مجيعا

أصوات ،كهلا وحدات صوتية ال وجود هلا يف اللغات األخرىكما أن  ،  األساليب، وغزارة املادة، وحكمة الكلم
ا تمتلك ثروة هائلة يف أصول الكلمات واملفردات والرتاكيب وإهن   ،(3)والعني والضاد( والظاء)الثاء والذال احلروف 

اخلضر قصة "جول قرن" الذي كتب قصة خيالية يروي حممد ،ويف هذا املنحى واملفاهيم واإلجياز والشمول والدقة
ويف عودهتم تركوا هناك أثر يدل على مبلغ رحلتهم فنقشوا على  ،اح خيرتقون طبقات الكرة األرضيةوبناها على سي  

                                                             
، 2درية طحسين عبد الباري عمر، االجتاهات احلديثة لتدريس اللغة العربية يف املرحلتني: اإلعدادية والثانوية، مركز االسكندرية للكتاب، اإلسكن (1)

 .42، ص4222
 .21، ص2994حممد احلضر حسني اجلزائري، القياس يف اللغة العربية املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، (2)
 .9-9م، ص4222تعليمية النصوص بني النظرية والتطبي ، بشري إبرير، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، ينظر: ( 1)
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ه ا لة  املستببل  و ا كك نن  إّنَّ ا سئل جول قرن عن وجه اختياره العربية، قال: "الصخر كتابة ابللغة العربية فلم  
 .(4)  حىت يرفع البرآن نفسه"غريها وتببى حيَّ  ميوت

جيب أن  هاوتعليمتتمي ز الل غة العربي ة ب َتجربة  فريدة من نوعها يف انتشارها بني الش عوب غري الن اطقة هبا، و 
 د مناهج ومقررات وطرائ يوهي غاية جيب اجلهر هبا، هذه الغاية تكمن يف حتد ،دةيكون له أهداف واضحة وحمد  

طالب  فهو ،الب الذي يستعملهابنوعية الط   عها هلا ارتباطفاملادة من حيث حتديدها وبيان نو "هبا تعليم خاصة
الب آخر،  لذا جيب أن ختدم املادة هذا الط  التحصيل  الدراسي حينا  ياحة واإلقامة مع العرب حينا أوالس    يقص  
وتكون بذلك مستمدة من احلياة اليومية على شكل حوار يتبع بتقومي  ،سر له االتصال ابلعرب والتعايش معهموتي   

 .(5)مه"واستعمال ما تعل   نه من استيعابعلى شكل تمارين ميك   

ه تعم   وازداد تعليم الل غة العربية يف البلدان الغربية ليس ابجلديد فهو يعود إىل القرن السادس عشر، لكن  و 
مع تزايد وفود اجلاليات العربية واإلسالمية إىل تلك البلدان ، (6)القرن التاسع عشرانتشارًا منذ النصف الثاين من 

 واستقرارها فيها بدواعي اهلجرة والعمل.

تعليم هذه الل غة يف املدارس يبقى  ، لكن  ، اليت تعد األم(7)بعد الفرنسية العربية هي الل غة الثانية يف فرنساواللغة 
حيث يقول: ، Luc Châte) ( متخل فاً، وخباصة يف املدارس الثانوية على حد  تصريح وزير الثقافة الفرنسي لوك شاتيل

ال وهلذا البد أن العربية، حد رين من أصول عربية وأبناء اجلاليات نفهذا التعليم ما يزال حمصوراً يف معظمه بني التالميذ امل"
 . (8)يكون اإلقبال على تعل مها مقتصراً على أبناء املهاجرين فقط بل حىت الفرنسيني واألوربيني بشكل عام"

هي جمموعة القواعد والكفاءات الفطرية اليت يولد العربية كباقي لغات العامل، فاللغة  من هنا يتضح أن  
اة،  ـــوقوانني مشرتكد ـــــام اجتماعي حمدد بقواعــرد مزودا هبا يف نظـالف ة ــة اليت تميز الذات اإلنسانيـتلك الصف كما أهن 
 عن ابقي الكائنات. -القائمة على العملية التواصلية -

                                                             
 .24حممد احلضر حسني اجلزائري، القياس يف اللغة العربية، ص(4)
ة والتطبي (: معرض ابسل لإلبداع عبد هللا الدانن، دليل منوذج تربوي متكامل لتعليم اللغة العربية الفصحى ألطفال الرايض ابلفطرة )النظري( 5)

 .22م،  ص2992واالخرتاعات السوري السادس, دمش 
م، 4229ه، 2212،  2ينظر: اللغة العربية والتفاهم العاملي)املبادئ واآلليات(: رشدي أمحد طعيمة، حممود كامل الناقة، دار املسرية، عمان، ط( 6)

 .224ص
 –هـ 2249، 2ن احلادي والعشرين: فرانك ويثرو، ترمجة حممد نبيل نوفل، الدار املصرية اللبنانية، طينظر: إعداد املدارس ونظم التعليم للقر ( 7)

 .91م، ص4229
 (. يف مناسبة افتتاح فروع جديدة مطلع العام اجلاري لتعليم لغات أجنبية وعاملية مبا فيها العربية.4/4/4222ينظر: جملة اإلكسربس الفرنسية ) )8(
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خباصة يستدعي وعيا عميقا ابألهداف  العربيةاللغة بعامة، وتعليمية  والبحث العلمي يف حقل التعليمية
 حتقيقها يف الوسط البيداغوجي، وقد يعسر على الدارس امتالك هذا العلمية البيداغوجية اليت ترمي التعليمية إىل

الوعي العلمي العمي  مبعزل عن املخاض املعريف الذي نشأت يف رحابه تعليمية اللغات منذ اكتساهبا الشرعية 
 .(9)إلنساين املعاصراملنهجية يف الفكر ا

مها من خالل اإلجراءات العملية التطبيقية اليت وتعل  العربية اللغة البحث يف تعليمية  ا ال شك فيه أن  م  و 
تقتضيها عملييت التعليم والتعلم، "تطور بشكل كبري خالل السنوات األخرية، حيث انصرفت أذهان الدارسني على 

 يالساعية إىل ترقية األداء اإلجرائاختالف توجهاهتم العلمية إىل تكثيف اجلهود من أجل تطوير النظرة البيداغوجية 
والسبب يف ذلك ، (10)يف حقل التعليمية، ما جعلها تكتسب الشرعية العلمية لتصبح فرعا من املباحث اللسانية"

الذي تشهده الساحة العلمية يف كل جماالت ختصصاهتا،  االنفجار املعريف والتكنولوجي التطور العلمي يف ظل    هو
إضافة إىل زحف العوملة اليت جعلت العامل قرية كونية حمدودة املساحة، هذا ما دفع ابملختصني واخلرباء اللغويني إىل 

 وئل أالوسا و، سواء تعل  األمر ابحملتوايت أالعربيةاللغة وضع متناوالت حبثية يف جمال تصميم مناذج تعليمية 
 الطرائ ، معتمدة يف ذلك على احلصيلة املعرفية للنظرية اللسانية.

، وهذا ما ا الكل  على أهن   إليهاب أن يكون مؤسسا على النظر جي اللغةهذه م تعل   أن   ،من املتف  عليه اليومو 
وكذلك التعليمات األخرى،   ،(11)يربز وجود األبعاد الثالثة للنشاط اللغوي )البعد الشفهي، والكتابة، والقراءة(

 خدمة النشاط اللغوي وليس هذه النشاطات والتعليمات هي يف كالنحو والصرف والكتابة واملعجم، وال شك أن  
 . العكس

وهذه املبادئ  على جمموعة من املبادئ أثناء مارسة موضوعها، تقوم هبا نيغري الن اطقة العربية لتعليمية اللغو 
إعطاء األولوية للجانب املنطوق من اللغة، وذلك ابلرتكيز على اخلطاب كمن اللسانيات التطبيقية،   ةمستسقا
الذي يقوم يف وصفه وحتليله للظاهرة اللغوية على مبدأ الفصل بني  وهذا إبقرار البحث اللساين نفسه الشفوي،

ا مكتوب، وآخر نظام لغوي منطوق،  :نظامني خمتلفني ا،  ولتمام ابجلانب األتعري االهحيث إهن  هتدف إىل  كما أهن 
أضف إىل ، اغي على سواه يف املمارسة الفعلية للحدث اللغويالط   ه هوم مهارة التعبري الشفوي، ألن  إكساب املتعل   

                                                             
 .4، ص4224دراسات يف اللسانيات التطبيقية )حقل تعليمية اللغات(، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر أمحد حساين،  (9)
 .212، ص أمحد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية )حقل تعليمية اللغات((10)
 .22م، ص4224 -هـ 2242، 2، ج2أنطوان صياح، تعلمية اللغة العربية: دار النهضة العربية، بريوت،ط(11)
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مجيع مظاهر اجلسم لدى املتكلم تتدخل لتحقي   يتعل  بشمولية األداء الفعلي، حيث أن   ذلك أن  تعليم هذه اللغة
مارسة الفعلية للحدث اللغوي، وهذا ما يؤكده مجيع الدارسني اللسانيني،وعلماء النفس املهتمني ابلظاهرة اللغوية امل

 املستمع.و يشمل مظاهر الفرد املتكلم العربية كغريها من اللغات استعمال اللغة  الذين يقرون أبن  

البحث عن القواعد  هو عموما، والعربية خصوصا موضوع تعليمية اللغات ميكن القول: إن  ومن هنا 
وهي بذلك  سواء ألبنائها أو لغري الناطقني هبا، ذاهتا م اللغةل على املتعلم اكتساب وتعل  واإلجراءات اليت تسه   

 التوازن بني، حيث أن  متسعى إىل إجياد حلول للمشكالت اللغوية القدمية واملستجدة لتذليل الصعوابت أمام املتعل   
ووصف خليفتها أمر هام، وال يتحق  إال إذا كان توزيع النشاطات املختلفة وف  طريقة العربية استعمال اللغة 

كيفية عمل نظام اللغة، مع مساعدته   ط الببيداغوجية منسجمة، وهذه الطريقة هي اليت تسمح لنا أبن نشرح لل
إىل التمكن من اللغة ابعتبارها  طالبذا نصل هبذا العلى استعمال هذه اللغة يف بىن خمتلفة وملقاصد متنوعة، وهك

طورات العصر يتم تسطريه وفقا لت ،مبنية على منهج هادف بن اء، قائم بذاته ،(12)وسيلة للتعليم والتواصل والتبليغ
 .وكفاءة وخربة املعلم

ه سلك طريقا ا أي أن  اجً هَ نـ  املرء م   جَ هَ الطري  البني  الواضح، ونَـ « هج هوالن   وقد ورد يف لسان العرب أن  
وتعين البحث والنظر يف  (Méthodus)كلمة منهج مأخوذة من الكلمة الالتينية   ، واملعروف أن  (13)»واضحا

الكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من "، واملنهج الطري  املؤدي إىل (14)مسائل الفلسفة وامليتافيزيقا
، وهذه النتيجة ال (15)"د عملياته حىت يصل إىل نتيجة معلومةالعقل، وحتد   القواعد العامة اليت هتيمن على سري 

آليات منظمة  ا هي فكرة أو جمموعة من األفكار يتوصل إليها الباحث بواسطةتعين ابلضرورة احلقيقة الثابتة، وإمن  
فن التنظيم الصحيح لسلسلة  «ه فه عبد الرمحن بدوي أبن  استنادا إىل تلك اآلليات، ذلك ما عر   جتعل العقل يتقبلها

ا من أجل الربهنة علميا ا من أجل الكشف عن احلقيقة حني نكون هبا جاهلني، وإم  من األفكار العديدة، إم  
بعه الباحث وصوال إىل احلقيقة اليت ينشدها، ومنه: ه طريقة أو نس  يت  ن  إأي (16)»لآلخرين حني نكون هبا عارفني

 التعليم وحنومها، ويقال: منهاج، واجلمع مناهج.منهج الدراسة، ومنهج 
                                                             

جامعة الغازي، كلية الرتبية، قسم  منهج اللغة العربية لغري الناطقني هبا حسب اإلطار املرجعي األورويب املشرتك للغات حممد حقي صوتشني،ينظر:  (12)
 .1، ص4221 –تركيا يناير  -تدريس اللغة العربية، أنقرة 

 ابن منظور، لسان العرب، مادة )هنج(.(13)
 .1، ص 2922، وكالة املطبوعات، الكويت، 1بدوي، مناهج البحث العلمي، ط عبد الرمحن (14)
 .1، ص 2929، وكالة املطبوعات، الكويت، 1أمحد بدر، أصول البحث العلمي ومناهجه، ط ( 15)
 .29، ص2991عمار بوحوش، دليل الباحث يف املنهجية وكتابه الرسائل اجلامعية، املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر(16)
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م وتسلسل يف مستوايت تتتابع جمموعة من اخلربات واملواقف اللغوية التعليمية اليت ختطـ ط، وتنظ   إذن املنهجف
 وضبطـه وقياسه.ومن مث ميكن ترمجتها إىل سلوك لغوي ميكن تنميته ومالحظته م اللغة استعماالً ومارسة، بتتابع مستوايت تعل  

على  األول يدل   ن  إز يف غالب األحيان بني مصطلحي "برانمج" و "منهاج" إذ واألدب الرتبوي ميي   
ا الثاين فهو يشمل كل العمليات م  أخالل فرتة معينة،  طالب املبتدئ"املعلومات واملعارف اليت جيب تلقينها لل

أهنا ، أي كل املؤثرات اليت من ش(17)"معل  ية املدرسية خالل فرتة الت  سؤولاملحتت  ط البالتكوينية اليت يساهم فيها ال
 .عينةم م خالل فرتةإثراء جتربة املتعل   

واملنهاج خطة عمل، تتضمن الغاايت واملقاصد واألهداف واملضامني واألنشطة التعليمية، مث طرائ  التعليم وأساليب 
املهام داخل الفصل وعليه فإن  التقومي أو سلسة الوحدات املوضوعة بكيفية جتعل كل وحدة تتم انطالقا من فعل واحد، 

 م،املتعل   و م، واملتكون من املعل     املثلث الرتبوي ليها املثلث الديداكتيكي أوتتوزععلى عناصر ثالثة يطل  عالبد أن الدراسي 
م ابعتبار العملية التعليمية عملية تواصلية تنطل  من املعل    هذه العناصر تكشف عن أبعاد املوقف التعليميو واملعرفة، 

م، هلذا م واملتعل   ابعتبارها الرسالة املتبادلة بني املعل    املعرفةم ابعتباره املستقبل،اعتمادا على ابعتباره املرسل،وصوال إىل املتعل   
فقد عمد الباحثون يف جمال التعليمية إىل وضع شروط بيداغوجية لكل عنصر من هذه العناصر حىت يؤدي وظيفته على 

عالقة نوعية وهي  وينبغي أن أنخذ بعني االعتبار كل أطراف العالقة الديداكتيكية،، ويف أحسن صورة،أحسن وجه
م جيب أن نعرف قدراته بالنسبة للمتعل   فيف حميط تربوي معني وزمان حمدد،  العناصر الثالثة املذكورة أنفاتتأسس بني 

 عل  مامل وفيما خيصز ابلتدرج يف مفاهيمها، ينبغي أن تتمي  فلمعرفة ابلنسبة لو ،(18)يف القدرات املوصوفة همحتك  و ووسطه 
-شوفلرس، وهو املرام إليه يف مثلث )إيف(19)مفينبغي أن تكون له قدرات على التخطيط واالستفادة من نظرايت التعل  

(ives choufler (20)الديداكتيكي، ينظر الشكل اآليت: 

 

 

 

                                                             
 .1-2ص  4224اللغة العربية الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية وزارة الرتبية الوطنية ط   –مناهج السنة اخلامسة ابتدائي )17(
 .21يف املناهج الل غوية وإعداد األحباث، صاحل بلعيد، دار هومة، ص (18)
م، 4221، 2،  دار الثقافة،  املغرب،  ط-منوذج النحو الوظيفي من املعرفة العلمية إىل املعرفة املدرسية -علي آيتأوشان، اللسانيات والديداكتيك (19)

 .44ص
 .22م، ص4224 -هـ 2242، 2، ج2أنطوان صياح، تعليمية اللغة العربية، دار النهضة العربية، بريوت،ط(20)

يةالتعليم  

ةــالمعرف  

 

مـالمعل ذالتالمي   
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عنصر نشيط داخل القسم، كما إن ه م هو حمور العملية التعليمية املعل   من خالل هذا الشكل يتبني  أن  
التقدم الذي حيرزه، فيبادر ويساهم يف حتديد املسار  ن، وهو بذلك مسؤول ع(21)فيها، فهو منظم وليس ملقنا

ويعمل على  ،ن جتربته السابقةتعاون، ويثم    التعليمي، وميارس ويقوم مبحاوالت يقنع هبا أنداده، ويدافع عنها يف جو   
م من خالل تقومي اجلهد واالبتكار، ويتابع ابستمرار مسرية املتعل    ز علىم وحيف   ل عملية التعل  سه   توسيع آفاقها، وي  

، وحىت يتحق  اهلدف من جعل اللغة العربية لغة عصرية متفتحة على مجيع (22)يف الوقت نفسه جمهوداته
ب يف وقادرة على استيعاب مفاهيم العلوم والتكنولوجيا والفلسفة والفنون واألدب يف إطار العوملة، جي ،االبتكارات

مون يف احلسبان املكتسبات اللغوية أن يضع املعل    -مها ابلذاتويف بداية تعل   -لغري الناطقني ابلعربية مرحلة التعليم
إىل لغة التعليم بشكل املمزوجة ابلعربية املنحوتة ية العامية نسر فاألم ال ةلطلبة حىت يتم انتقاهلم من اللغالقبلية ل
ز مبجموعة من س اللغة العربية أن يتمي  على مدر   كما إن ه ينبغي ،(23)العربية الفصيحة، ونقصد هنا اللغة ميسور

ا للعربية، أن يكون حمب  :الصفاتهذه  يف أحسن صورة، ومن أهم   داخل القسم تعليم الالصفات جتعله يؤدي مهنة 
 قوي   ،يكون سليم النط ،واضح الصوتأن ، و لكل جديد فيها اتابعً وم   ،ا يف تدريسهاثابرً وم   ،بدعا يف تعليمهام  

أن يكون حافظا وقارائ ، أضف إىل ذلك العامية رَ ج  ه  حة ويَـ أن يلتزم الفصا، و واسع الثقافة، اخلط نَ س  مع، حَ الس  
أن و ا، القاعدة حتفظ بشاهده ا دعت احلاجة لذلك خاصة يف قواعد اللغة، ألن  مَ ل  ستشهدا به ك  للقرآن الكرمي، م  
ت احلاجة، كذلك جيب أن يالح  ا مس  مَ ل  ك  ا  ر هبمها، ويذك   اء الل فظية لدى طلبته أينما تقع، ويقو   يالح  األخط

،كما قواعد كتابتهله على تصحيحه األخطاء اإلمالئية يف كتاابت الطلبة أينما وردت، وجيمع الشائع منها، وينب  
 أبن  طلبته وأن يشعر  ،تعبري...إخلو كتابة، و ،للغة من قراءةأن يوازي بني تعليم مهارات اجيب على معل  م اللغة العربية 

أن يكون متمكنا من ، و لقاء وحيرص على تمكني الطلبة منهن يتقن فن اإل، وأاللغة وحدة متصلة ال منفصلةهذه 
عليها إجراء البحوث اليت تتصل ابللغة العربية وطرائ  تدريسها، وأن يكون قادرا على حتليل نتائج البحوث واحلكم 

وأنشطة لغوية لتدريب الطلبة على مارسة ،وأن يكون قادرا على إعداد برامج تدريبية، تسخري النتائج خدمة للغةل
م مهيأ علميا وبيداغوجيا، قادرا على يكون املعل    وهبذه الصفات .(24)فنون اللغة املختلفة واكتساب مهاراهتا

لذاتية يف اختيار املضامني وطرائ  تعليمها، حيسن استغالل ميتلك القدرة اتحكم يف آلية اخلطاب التعليمي، ال

                                                             
 .1-2من التعليم االبتدائي، الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية مديرية التعليم األساسي، اجلزائر، ص مناهج السنة األوىل (21)
 .1املرجع نفسه، ص(22)
 .94محزة بشري، املرشد املعني للسادة املعلمني، صبنظر: ( 23)
عطية، مهارات االتصال اللغوي وتعليمها، دار املناهج ، وحمسن علي 91بنظر: أنطوان صياح، تعليمية اللغة العربية، دار النهضة العربية،، ص  (24)

 .222، ورشدي أمحد طعيمة وآخر، اللغة العربية والتفاهم العاملي)املبادئ واآلليات(، ص222م، ص 4224 2للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط
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ه بمقدار صالحه يكون صالح التعليم، ألن  ، فالتام استغالال جيداالوسائل التعليمية املساعدة على التبليغ اجليد و 
لن تنجح م صاحل ات والتجهيزات، إذا مل يتوفر معل   ، ومهما توفرت كل املعد  مهما كانت املناهج املدروسة جيدة
ويف هذا الصدد يقول األستاذ عبد الرمحان ، لتعليم، يبين وينشئ عقوال وأنفساالعملية التعليمية، فهورسول العلم وا

م اللغة قد مت اكتسابه للملكة اللغوية األساسية اليت سيكلف إبيصاهلا إىل تالميذه، حاج صاحل: "أن يكون معل   
ر سليم للغة حىت حيكم ه إىل طور التخصص، وأن يكون له تصو  واملفروض أن يكون قد مت له ذلك قبل دخول

تعليمها، وال ميكن أن حيصل له ذلك إال إذا اطلع على أهم ما أثبتته اللسانيات العامة واللسانيات العربية 
 .(25)ابخلصوص"

، من ق َبل  املعل  م جيًدا داخل القسم أثناء إلقاء الدرس ابللغة العربية م أن يدرك دورهاملتعل   كما يتوج ب على 
ه مل يعد يقتصر على التلقي واملذاكرة، بل البد أن يتدرب على استخدام االسرتاتيجيات اليت تساعد على ألن  

، فهو يهيأ سلفا لالنتباه ه ابللغة نفسهاوانشغاالت هوعادات هواهتمامات هقدرات، وهذا راجع ل(26)م لديهتعظيم التعل  
 .(27)لتعليمها له عل  ماليت يسعى امل املهارات والعادات اللغويةكتساب واالستيعاب، وا 

ما انجحا، جيب أن تتوفر فيه جمموعة شروط، أبرزها: النضج، واالستعداد، م حىت حيق  تعل  وعليه فاملتعل   
امه منها الكفاءة اللغوية كدافع أويل، لتعل    والفهم، إضافة إىل هذه الشروط، هناك جمموعة دوافع نه من تمك    ألهن 

 التأثري يف غريه. ساعده يف عملية اإلفهام أوي، مكتوب نطوق سليم، أومبتعبري لغوي 

م، وجناحه يف تعامله مع لها جناعة املعل   ها وتمث   م عالقة مركبة، تسري   م واملتعل   ومن هنا يتضح أن  العالقة بني املعل   
مني من حيث التفكري، تكون هذه املعارف موافقة ملستوايت املتعل   مني أثناء تقدميه للمحتوى التعليمي، حبيث املتعل   

 .ه واملسري    دوره من املسيطر إىل املوج   م تغري  واملنهج، واملعرفة القبلية، كون املعل   

ويظن كثري من الناس أن  التدريس ليس سوى خربة تراكمت عرب سنوات املمارسة،وهو خال من أي قيد 
،واحل  أن  التدريس والتعليم عمالن (28)س ومبادئ ترعاه، وحتكم على جودته وكفايتهعقلي، مفرغ من أي أس
ة مطالب تلزم كليهما معا، منها املوهبة، والرغبة والقدرة على ضبط ما يراد تعليمه ضبطا متالزمان يستندان إىل عد  

                                                             
 .22م، ص 2921، 2ة اللسانيات، جامعة اجلزائر، ععبد الرمحان حاج صاحل، أثر اللسانيات يف النهوض مبستوى مدرسي اللغة العربية، جمل(25)
 .422م، ص 4224صاحل نصريات، طرق تدريس العربية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، (26)
 .224أمحد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية "حقل تعليمية اللغات"، ص   (27)
 .249م،  ص4221،  2عني،  طخري الدين هين، مقاربة التدريس ابلكفاءات، (28)
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والوعي بطبيعة املادة، وخصائص علميا، وكذلك ضبط ما يراد تدريسه، مث أتيت اخلربة فيما بعد لتزيد اإلملام 
ومسات عملية التعليم، وتنظيم الظروف املدرسية وضبطها لتكو  ن مناخا صاحلا  ،مني، وظروف بيئة التعليماملتعل   

على أمهية « اإلطار املرجعي األورويب العام للغات»، وهو ما أكد ه (29)جلراين عملية التعليم يف املوقف التعليمي
م والتفاعل بني الثقافات يف الوقت الذي يتم حتديد مستوايت الكفاءة اللغوية اليت من وذاتية املتعل    م املستدامالتعل   

د مستوايت مبثابة معيار اعرتفت به مجيع بلدان أورواب لتحد   يعترب هذا اإلطار لذلك  ،املتوقع أن يتوصل إليها املتعل م
 .(30)(C2الثاين ) املستوى إىل (A1املستوى األول) القدرة اللغوية من

م لتحقي  أهداف معينة، وإذا كانت هناك بعها املعل   وطريقة التدريس ليست سوى جمموعة خطوات يت  
طرق متعددة مشهورة للتدريس، فإن  ذلك يرجع يف األصل إىل أفكار املربني عرب العصور عن الطبيعة البشرية، 

م، وهذا ما جيعلنا نقول: ل إليه علماء النفس عن ماهية التعل   وعن طبيعة املعرفة ذاهتا، كما يرجع أيضًا إىل ما توص  
 .(31)"إن هناك جذور تربوية ونفسية لطرائ  التدريس"

إال أن خيتار  عل  موليست هناك طريقة واحدة أفضل من غريها، فلقد تعددت طرائ  التدريس، وما على امل
ي مثل طريقة الطريقة اليت تتف  مع موضوع درسه، وهناك طرق تدريسية تقوم على أساس نشاط الطالب بشكل كل   

، وهناك طريقة (32)إىل حد كبري مثل: طريقة اإللقاء عل  ماملشكالت، وهناك طرق تقوم على أساس نشاط امل حل   
طريقة  ييستحوذ على النشاط األكرب فيها وه عل  موإن كان امل البوالط   عل  متدريسية تتطلب نشاطًا كبريًا من امل

عليم ابحلاسبات اآللية، عليم املربمج أو الت  احلوار واملناقشة، وهناك طرق تدريسية مثل: طرق التدريس الفردي كالت  
 .(33)املشكالت واملشروعات والوحدات وهناك طرق التدريس اجلماعي مثل: اإللقاء واملناقشة وحل   

ة اليت هي مزيج بني الطريقتني ريقة احلي  ، الط  يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا بعةومن الطرق املت  
 ، وتوجيههمطلبةم يقوم فيها ابستجواب الالتلقني واحلوار معا، إذ املعل    من كونا تتأي أهن   ،التقريرية واحلوارية

ه عندما ال جيد جماال ن يسمح ابلصمت واالستمتاع واملشاهدة، لكن  أن دو كهم يف العمل ار الكتشاف احلقائ ، فيش

                                                             
 .244ص  2992- 2994تعليم اللغة العربية يف املرحلة اإلبتدائية الدار اجلامعية )طبع، نشر، توزيع( ط-حسين عبد الباري  عصرينظر:  (29)
جامعة الغازي، كلية الرتبية، قسم تدريس  منهج اللغة العربية لغري الناطقني هبا حسب اإلطار املرجعي األورويب املشرتك للغات حممد حقي صوتشني،(30)

 .1-2، ص4221 –تركيا يناير  -اللغة العربية، أنقرة 
 .41، ص 2999، اجلزائر2فيصل طحيمر العلي، املرشد الفين لتدريس اللغة العربية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط( 31)
 .11رمزي، مؤسسة فرانكلني للطباعة والنشر، القاهرة نيورك )د.ط(، )د.ت(، ص تشارلسفرانكل، نظرات يف التعليم اجلامع، ترمجة، حممد توفي ( 32)
 .241، ص 2994، اجلزائر 4ينظر: تركي رابح، أصول الرتبية والتعليم، دار املطبوعات اجلامعية، ط (33)
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 .(34)ينتقل إىل العرض والتلقني والتحليل والتقرير، ويعود إىل متابعة االستجواب بعد ذلك لالستجواب

الرئيسي ابستناده إىل  م الدورفيه املعل    ؤديالدرس يف الطريقة احلية شكل حوار ي أيخذوهكذا 
والعودة إىل التلقني أو التقرير عندما تتطلب طبيعة املعلومات  ،بذلك ندما تسمح املعلومات امللقاةع االستجواب

 طلبةال استعدادحسب  في  للتكلطريقة احلية تمتاز بقابليتها ذلك فا ،معرفتها واكتشافها طلبةاليت ال ميكن لل
م حسن اليت يعود إىل املعل    املواد الواجب عرضهاو األسئلة،  يتوكمي االستجوابة فهي ال حتدد طريق ،وإمكاانهتم

يف  طلبةن يفعل على قدر خربته ابملدة واستعداد الأوهو املقرر ملا جيب  ،ساسي فيهاهو احملور األتقديرها، لذلك ف
 آن واحد.

ه قي معلوماته حبكمة وتشو   وتنم    ية،الب غري الناط  ابلعربا تريب عقل الطهن  أ، وأشهر ميزات هذه الطريقة
للحياة ه ا تعد  هن  أرجوة، كما منتيجة إبتقان للوصول إىل  حملتوى املادة املدروسة دى استعداده وقابليته وفهمهمل

بشكليها العربية وملا كانت اللغة   (35)م مستقبالابملعل    االستعانةاحلقائ  دون  اكتشافومواجهتها بفهم وقدرة على 
مه يف تؤثر على درجة حتك  هي اليت م طبيعة لغة املعل   ،فإن  التدريس ق هي األداة  اليت يتم هبا عمليةاملكتوب واملنطو 
 والعكس من ذلك فإن   ،منيعند املتعل    ه العلمية واللغوية عامل مهم يف حصول الفهميثروت،بيد أن  مادته  العلمية

م عامل للمعل    اللغة السليمة إىل كل ما ذكر فإن  ابإلضافة  طالب،صيل القلة لغته وعدم دقتها تؤثر سلبا على حت
أن " سها كان اختصاصه واملادة اليت يدر   ا  م مهملذا جيب على كل معل    ،ق هام جدا يف العملية التعليميةمشو   

 .(36)"م اختصاصم لغة قبل أن يكون معل   يكون معل   

يعين ابملعرفة أتكيد للمنهج الرتبوي العام، وأتكيد لفكرة لغري الن اطقني هبا منهج تعليم اللغة العربية و 
من خالل القراءة املرحلة هذه س يف تدر  العربية اللغة  الفروع يف تدريس اللغة العربية وتعليمها، ويالحظ أن  

هذا التتابع املنطقي بني فنون ومن مث يكون الزما احلرص على ،(37)اإلمالءو  التعبري،و والتحدث االستماع،و والكتابة
اختذ هذه املهارات اللغوية أساًسا له دون إعطاء تفضيل أو أولوية ألي من  نهج قدامل، حيث أن  (38)اللغة

يها مجيعا بشكل تتفاعل مع بعضها البعض كما هو األمر يف التواصل الطبيعي، املهارات، فقد استهدف تبن   

                                                             
 .214، صتشارلسفرانكل، نظرات يف التعليم اجلامع، ترمجة، حممد توفي  رمزي(34)
 .22م، ص 2921، 2احل، أثر اللسانيات يف النهوض مبستوى مدرسي اللغة العربية، جملة اللسانيات، جامعة اجلزائر،ععبد الرمحان حاج ص(35)
 .21م،  ص4221،  2املدخل إىل التدريس: سهيلة حمسن كاظم الفتالوي،  دار الشروق،  بريوت، ط(36)
 .4، صمنهج اللغة العربية لغري الناطقني هبا حسب اإلطار املرجعي األورويب املشرتك للغات حممد حقي صوتشني،ينظر:  (37)
 .12علي عبد الواحد وايف، نشأة اللغة العربية عند اإلنسان والطفل، هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ص  (38)
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 .(39)م الطالب للغةاملعرفة واملعلومات واالستخدام الفع ال، وتعل   ل هذا التفاعل مرحلة تشكيل وسيسه  

إن  أهم  ما ينبغي البدء به يف مستهل  السنة الدراسية يف أقسام اللغة العربية لغري الناطقني هبا وقبل العودة 
معين بتطبي  املنهاج، إىل الربانمج والشروع يف إلقاء الدروس هو القيام بتشخيص الوضع التعليمي للقسم الذي هو 

والنتيجة اليت يتوصل إليها هبذه العملية التشخيصية حيل  لها املعل  م ويتعرف هبا على إمكاانت التالميذ وحاجاهتم، 
والرصيد اللغوي الذي جاءوا به، فيضع هذه الدراسة جانبا، ويعهد إىل قراءة املنهاج، واهلدف من هذه القراءة هو 

امينه وكذا على مالمح الدخول والتخرج، فيقارن املعل  م بني نتائج التشخيص والوضع االطالع على أهدافه ومض
البيداغوجي من جهة وبني مطالب الربانمج الذي ينبغي اعتباره مرجعا رمسيا فيكيفه مع واقع القسم مع البقاء يف 

ا يف متناول تالميذه، ، وإثر هاتني العمليتني املهمتني يقوم املعل  م إبعداد خطة دراس(40)إطاره العام ية يعتقد أبهن 
 فيتحكم يف تطبيقها، ويف حتقي  األهداف املسط رة هلا يف شكل جمموعة من التمارين الشفوية والكتابية.

أن حندد أمرا مهما مفاده اإلجابة عن السؤال  لغري الناطقني هباوجيب يف إعداد حمتوى تعليم اللغة العربية 
 وتدريسها؟.اللغة  هذه ا على نتائج تعليموتعليمه غة العربيةهل يعتمد تدريس اللاآليت:

جمموعة املواقف التعليمية ذات املضمون اللغوي  ااحملتوى يف منهج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبإن  
م اللغة عن األنشطة اللغويـة والثقافية واالتصالية اليت تسهم يف تعل   اأيضً مة للطالب، وهو والثقايف واالتصايل املقد  

وهو يتضم ن كل ما ينوي املعل  م أن يقد  مه لطالبه، وعادة ما ينظ م طري  مارسة الطـالب هلــا ومعايشـته ملضموهنا، 
ت املعلومات يف موضوعات فقد هذا اجلزء من خطة الدرس حول األشياء اليت ينوي املعل  م أن يقوهلا، فلو م ث  ل

يستخدم املعل  م احملاضرة لنقلها ويكون قد خط ط للمحاضرة خمط طا يستعني به يف الدرس، وينبغي أن يكون احملتوى 
يف صورة تتضمن املواد الالزم تعل مها مرتبة على حنو ييسر تدريسها، وكل ما در س أجزاء يضع  املعل  م عالمة أو 

 .(41)س، ومثل هذا اإلجراء يقي املعل  م وطلبته من أقدار كبرية كسوء الفهم واخللط مثالعالمات على ما در  

ولعرض املادة اللغوية دور هام يف إجناح العملية التعليمية، وأستاذ اللغة مؤهل حبكم تكوينه إلتقان العرض 
ة لعرض املادة حوسيلة الناجوالتقدمي، ولتحقي  ذلك البد أن يطرح على نفسه أسئلة من هذا النوع: ما هي ال

اللغوية؟، وما هي العناصر اللسانية اليت جيب الرتكيز عليها يف عرض هذه املادة؟، وكيف ميكن تبسيط إدراك 

                                                             
 .4، صاإلطار املرجعي األورويب املشرتك للغاتمنهج اللغة العربية لغري الناطقني هبا حسب  حممد حقي صوتشني،ينظر:  (39)
 .12م، ص4222،  2تدريس اللغة العربية يف ضوء الكفاايت األدائية: حمسن علي عطية، دار املناهج، عمان، األردن، طينظر:  (40)
 .242، ص4224محزة بشري، املرشد املعني للسادة املعلمني )تعليم اللغة قراءة وتعبريا(، دار اهلدى للنشر والتوزيع  (41)
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 .(42)م؟العالقة بني الدال واملدلول لدى املتعل   

)اجلانب املعجمي(، غوية تتكون من مفردات ل الغري الناطقني هباملادة اللغوية يف تعليمية اللغة العربية إن  
)املستوى الصويت(، والبىن والرتاكيب والصيغ املختلفة )اجلانب الرتكييب( واملعارف اللغوية املختلفة اليت  واألداء

، وهذه احملتوايت حمددة مسبقا يف شكل برامج ومقررات موضوعة من قبل خمتصني لغةاليعرضها األستاذ يف تعليمه 
 سنة من سنوات أطوار التعليم يف املدارس النظامية.وخرباء التعليم، موزعة على كل 

قبل اختيار احملتوى )املعرفة( يستوجب أن يعرف املستوى التعليمي حىت خيتار احملتوى املناسب لقدرات و 
حسب اإلطار (A1)املعرفة اخلاصة مبستوى مني، لكي يستطيعوا التجاوب مع هذه املعرفة، ألن  ومعارف املتعل   
وذلك وف  معايري كثرية، منها القدرات  ،(4A)ال ميكن أن تتواف  مع املستوى  يب املشرتك للغاتاملرجعي األورو 

 .للغوية، واملواد األخرى املصاحبةوالبيئة ا ،املعرفية

 ،س أثناء تقدميه للمقرر الدراسيبعه املدر   بعد اختبار املعرفة التعليمية، يتم تصميم جدول زمين، حىت يت  و 
فمثال احملتوى اللغوي خيتلف يف تعليم  ،وتوزيعه خمتلفا حسب املادة التعلمية اليت سيتم عرضها الوقتويكون عامل 

ولكي تنجح ، أغلب عن الوقت يف اللغة الثانية اللغة األم عن اللغة األجنبية؛ إذ يكون الوقت احملدد لألوىل
تعليمها، مع مراعاة مبدأ التدرج واملقاييس  قبل العربيةلغة ال نظام منهجية عرض املادة التعليمية ينبغي حتديد

العربية ليست كل ألفاظ اللغة ، كما أن ه دات األساسية وتنظيم الوقت بينهااللسانية والنفسية، وضبط الوح
كتفي ابأللفاظ اليت هلا عالقة ابملفاهيم العامة اليت حيتاجها يف عملية التواصل، إذ يقد ف ،موتراكيبها تالئم املتعل   

ض، ل يف خاطره من أغراا جيو م حمتاجا إىل كل حمتوايت اللغة قصد التعبري عم  الضرورة أن يكون املعل    ليس
مه أن يفهم وحيفظ حدا أكرب م يف مرحلة من مراحل تعل   واهتمامات تواصلية داخل اجملتمع، قد يصعب على املتعل   

هو بصدد تعليمها  حمدودة كي جيتنب اإلرهاق  لذا من الواجب أن تكون  املعرفة اليت ،من األلفاظ والرتاكيب
 .(43)منياإلدراكي للمعل   

اره بشكل يستجيب لطبيعة اللغة ختيمن معايري ال ولكي خنتار هذا احملتوى اللغوي بشكل سليم، البد  
من ق َبل  آراء  احملتوى ه ومستواه وأغراضه ودوافعه، ويكون اختيارن   العربية وخصائصها، وأيضا لطبيعة الدارس وس  

                                                             
 .221أمحد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية "حقل تعليمية اللغات "، ص (42)
 .92ينظر: الصف املتمايز: عامر طارق عبد الرؤوف، حممد ربيع، اليازوري، عمان،)د.ت(،  ص  (43)
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حتليل دوافع الدارسني ورغباهتم وأغراضهم، ، ومن مث (44)ة لغـري الناطقـني هبـااخلرباء واملختصني يف تعليم اللغة العربي
مهم العربية للوصول إىل أهداف املنهج ومستوى املهارات ون االخنراط فيها بعد تعل  واألنشطة اللغويـة التـي يـود  

اليت تعد إحدى « الطريقة احللزونية»أخذ بـ"   منهجوفيكون مبنيا داء اللغوي، كل ذلك اللغوية املطلوبة لأل
اخلصائص املشرتكة يف تعليم معظم اللغات األجنبية، حيث ت قد م املوضوعات بشكل تتضافر وتتداخل فيه مع 

 ترتابط بداايهتا بعضها البعض، حبيث ال تكون على هيئة أكوام من اآلجر املرتاص فوق بعضه البعض، ومن مث
 .(45)"وأواسطها وهناايهتا بصفة مستمرة

م اللغة العربية غري الناط  هبا له ثقافته متعل    ألن   الب؛وترتبط عملية اختيار احملتوى ابملستوى الثقايف للط  
اللغة العربية يف تعليم فوبيئته، ولغته وعاداته اخلاصة مبجتمعه م ا يصعب عليه االندماج بسرعة مع اللغة العربية، 

ا تعل   أقسامها ليس مقصودا لذاته حىت يكون م اللغة أمر الزم، وهذا يفرض إعادة النظر يف يف كتاب مدرسي، وإمن 
أم ا التكامل ،(46)قضيتني تربويتني مهمتني مها: التكامل والتتابع املنطقي يف الدرس اللغوي وف  منهج حمكم ومنظم

ومواقف التعلم، حبيث يؤثر كل موقف يف اآلخر، وتؤثر كل خربة لغوية يف األخرى،  ترابط خربات احملتوىبه فنعين 
ي مهارات االستماع، وكالمها ي تعليم الكالم، وتعليم الكالم ينم   نم   تعليم االستماع ي   حيث أنخذ يف اعتباران أن  

وأم ا التتابع، فنعين به أن تتتابع اخلربات  ،(47)ي مهارات القراءة والكتابة، وهكذا تتكامل اخلربات وترتابطنم   ي  
د اخلربة السابقة للخربة الالحقة، وأن يكون هلذا التتابع منط  تنظيمي، فقد تبدأ اخلربات اللغوية اللغوية فتمه   

أو  ،من العام إىل اخلاصأو من  ،عبهل إىل الص  أو من الس   ،من البسيط إىل املعقدأو  ،إىل اجلزء وتتدرج من الكل   
، وكمثال على منطقية التنظيم تتابع قواعد اللغة تتابعاً (48)أو من املقدمات إىل النتائج ،من اجلديد إىل القدمي

من دراسة اجلملة الفعلية قبل أن ندرس الفاعل، وندرس الفاعل قبل أن ندرس املفعول به، وهكذا،  منطقياً، فالبد  
ويالحظ أن  كتب القراءة يف حمتواها الثقايف  املادة املدروسة،يف عرض أفكار تتماشى وموضوعات  وهو ما يساهم

دون سبب قائم من وراء ترتيب  (49)"ال تعدو أن تكون جمرد جتميع لعناصر ثقافية معزوال بعضها عن بعض"
ا هو ترتيب  موضوعات الكتاب، ودون صلة بني هذه املوضوعات مجيعها، وهذا الرتتيب ليس ترتيبا زمنيا، وإمن 

                                                             
 .222-224م، ص4229، 2ينظر: عاطف الصيفي، املعلم واسرتاتيجيات التعلم احلديث، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، ط( 44)
 .4جامعة الغازي، ص منهج اللغة العربية لغري الناطقني هبا حسب اإلطار املرجعي األورويب املشرتك للغات حممد حقي صوتشني،(45)
 .11تشارلسفرانكل، نظرات يف التعليم اجلامع، ترمجة، حممد توفي  رمزي، مؤسسة فرانكلني للطباعة والنشر، القاهرة نيورك )د.ط(، )د.ت(، ص( 46)
 .241، ص 2994، اجلزائر 4لرتبية والتعليم، دار املطبوعات اجلامعية، طينظر: تركي رابح، أصول ا (47)
 .244ينظر: املرجع نفسه، ص  (48)

 .224ص  2992، 2الدار اجلامعية )طبع، نشر، توزيع( االسكندرية ط -حسين عبد الباري عصر، تعليم اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية 49
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لعالقات متبادلة داخل املوضوع القرائي الواحد، وغالبا ما يعىن أبفكار املوضوع دون الظواهر اللغوية، ومن مث فهو 
 .(50)الب وطبيعة عملية التعليم"ة عقل الط  "ترتيب اثبت يتضاد وحرك

األدب العريب عرب العصور بقدر ليست دراسة وصفية لنماذج من  أقسام غري الناطقني هبايف اللغة العربية و 
وجبملة من املضامني  الب املبتدئ،لط  لياة اليومية حلومواضيع هلا صلة اب ،هي نصوص تنتمي إىل حماور ما

، وهو خصيةمات الش  التكنولوجية املتكاملة يف إطار املضمون الثقايف العام املرتكز على مقو   االجتماعية والعلمية و 
 ما يستدي بناء مناهج جديدة.

اليت يتضمنها منهج اللغة العربية لغري  (sub-themes)والفرعية (themes) الرئيسةاملوضوعات  ومن
 : (51)ما أييت واحلذف، جندالناطقني هبا املقرتحة والقابلة للتعديل واإلضافة 

األصوات واحلروف، وندرس حتتها حروف اهلجاء، الصوامت، الصوائت الطويلة، الصوائت القصرية  -2
)الفتحة والكسرة والضمة(، إشارات مساعدة للقراءة )الَشد ة والسكون وغريمها(، احلروف الشمسية واحلروف 

 القمرية وما إىل ذلك.

التعريف ابلنفس، التعريف ابآلخر، اجلنس، اجلنسية، البلد، العمر، اتريخ  أان وأسريت، وندرس حتتها -4
امليالد، املظهر البدين، أصدقاء جدد، السؤال عن أحوال اآلخرين، التوديع، أفراد األسرة، األسرة املوسعة، املهن، 

 اخلصائص اجلسمية، العمر، اجلنس، اخلصائص الشخصية وما إىل ذلك.

واالهتمامات، وندرس حتتها اهلواايت، االهتمامات، ما حيبه الطالب أو ما ال حيبه، أنشطة اهلواايت  -1
قراءة )رواايت، قصص قصرية، شعر، صحف وجمالت إخل(، برامج تلفزيونية، ألعاب حاسوبية، رايضة، نزهة، 

، حفالت موسيقية، املقابلة مع األصدقاء أو الزمالء، ترفيه خمتلف )مشاهدة األفالم السينمائية ومسرحيات
 َمعارض، إجراء مقابلة مع مشاهري إخل.(

اإلجازات، وندرس حتتها اإلجازات املفضلة، التمهيد للعطلة، بطاقات سياحية، املبيت، مكاتب  -2
السياحة والسفر، تذاكر، معامالت العفش، حمطة احلافالت، حمطة القطار، املطار، أسعار الرحالت، وسائل النقل 

                                                             
، دليل منوذج تربو 50 ي متكامل لتعليم اللغة العربية الفصحى ألطفال الرايض ابلفطرة )النظرية والتطبي (، معرض ابسل لإلبداع عبد هللا الدانن 

 .22م،  ص2992واالخرتاعات السوري السادس, دمش  ,
 .49-49جامعة الغازي، ص منهج اللغة العربية لغري الناطقني هبا حسب اإلطار املرجعي األورويب املشرتك للغات ينظر: حممد حقي صوتشني،(51)
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 امة، مكاتب الربيد، البنوك، حياة العمل وما إىل ذلك.اخلصوصية والع

أنشطة ترفيهية، وندرس حتته أغان  أو قصائد مفضلة، أنشطة اجتماعية )دعوات، حفالت موسيقية،  -1
مناسبات خاصة، هتاين، زايرات إخل(، العالقات، البيع والشراء، السوق، مراكز التسوق، حمالت جتارية، وسائل 

 نت، رسائل نصية قصرية، رسائل خطية إخل(، تكنولوجيا، سفر وما شابه ذلك.اتصال )هاتف، انرت 

التسو ق، ندرس حتته مراكز تسو ق، بنوك، سوبرماركت، ابئع اخلضروات، ابئع مالبس جاهزة، أقسام  -4
عام، حمالت بيع املالبس، السوق، سوق اخلضروات، البائعون، مطعم، كافيه، مقهى، اختيار األطعمة من قائمة الط

طلب املأكوالت واملشروابت، أنواع املأكوالت، أنواع املشروابت، اخلضر والفواكه )الصيفية والشتائية إخل(، السوق 
 املركزي، التسو ق، دفع احلساب إخل.

العمل وامل َهن، وندرس حتته كل ما يتعل  ابلعمل، م َهن أفراد األسرة، املهن املشهورة وخصوصياهتا وما  -2
 إىل ذلك.

البيت، وندرس حتته األماكن اليت تتعل  ابحلياة اليومية، مكو انت البيت، أنواع املساكن )مساكن  -9
مستقلة، شق ، فلل إخل(، أجزاء البيت، أدوات منزلية، أجهزة وآالت منزلية، املالبس )الصيفية والشتوية أو املومسية 

 إخل(، شغل البيت وما إىل ذلك.

، وندرس حتته قواعد املدرسة، مكو انت املدرسة )الصف، صالة الرايضة،  احلياة الدراسة أو العمل -9
خمترب إخل(، أجهزة وأدوات مدرسية )خريطة، قرطاسية، أدوات خمربية إخل(، األصدقاء، املكتبة، املوظفون )املدير، 

ة، أنشطة طالبية املدرسون، الفنيون إخل(، احلصص، االمتحاانت، استخدام التكنولوجيا يف املدرسة، نزهة مدرسي
 يف هناية العام الدراسي، الفرق الرايضية، النوادي وما شابه ذلك.

األصوات )موضوع  ، بيد أن  أعاله املذكورةمواضيع على األقل من بني املواضيع  ستويتم اختيار 
كما أن  هذا ،  إلزامي نظًرا خلصائص اللغة العربية وخاصة كوهنا مكتوبة أبجبدية خاصة غري الالتينية (واحلروف
ة والفرعية ترتيًبا خمتلًفا شريطة مراعاة أن من املمكن ترتيب املواضيع الرئيسليس ترتيًبا ملزًما،  للمواضيعالرتتيب 

 .(52)يكون االختيار من السهل إىل الصعب
 

                                                             
 .49جامعة الغازي، ص منهج اللغة العربية لغري الناطقني هبا حسب اإلطار املرجعي األورويب املشرتك للغات ينظر: حممد حقي صوتشني،(52)
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للموضوع، الب ومن املقارابت األساسية للمنهج، تركيزه على املهارات اللغوية، وتنسيقه بصورة جتذب الط  
يف املناهج اجلديدة يف  املعتمدة تاملقارابهذه وتتلخص ، (53)وتبن يه معايري اإلطار املرجعي األورويب املشرتك للغات

يف هناية كل الذي يسعى إىل تعليم اللغة العربية الب املبتدئ ط  ما الذي يتحصل عليه ال األسئلة التالية:ن اإلجابة ع
ما هي الوضعيات التعليمية األكثر داللة وجناعة الكتسابه هذه ، و وقدرات وكفاءات؟مرحلة من معارف وسلوكات 

ما ، و الكفاءات وجعله يتمثل املكتسبات اجلديدة بعد حتويل ملكتسباته السابقة )من معارف ومواقف وسلوكات(؟
تكوين ذاته مشاركة  م يفهي الوسائل والطرق املساعدة على استغالل هذه الوضعيات واحملفزة ملشاركة املتعل   

 .؟ن فعال من الكفاءات املستهدفةه قد تمك  ن  أد من م للتأك  املتعل    داءأمستوى كيف ميكن أن يقوم ، و مسؤولة؟

من مارسة اللغة ذاهتا يف مها يتعل  ا ة ابحلديث عنها، وال من الكتب، وإمن  عربيم الال يتعل  الب املبتدئ الط  إن  
مث املعاين  ،املثريات واالستجاابت،املواقف والسياقات، اإلرسال واالستقبال املنطوقة واملكتوبة،خمتلف أشكاهلا: 

 . (54)ظر عن احملتوى املعريفالن   ا يف كل حصص العام الدراسي بغض   ، وإمن  ة واحدةيف حصيكون ذلك ال و واملباين، 

م اإلحساس اجلمايل، بتعليم فين يوقظ يف املتعل   تعليم اللغة العربية ألقسام غري الناطقني هبا وتضطلع املرحلة 
ها طبقا نه من املسامهة يف احلياة الثقافية، ويؤدي إىل إبراز املواهب املختلفة يف امليدان والعمل على تشجيع منو   وميك   
داع والثقافة واالتصال البصري املباشر بتمحور حول التعبري واإلة واليت تهات العاملية اخلاصة ابلفنون التشكيليللتوج  

 ابملنتوج الفين.

واضعي املناهج،    أهدافه، ألن  ومثة أزمة كربى يف جتسيد املادة الدراسية يف صورة حمتوى تعليمي حيق   
النظر إىل  املناهج وطرق التدريس على وم  م   صَ م  وقد درج ، تنظيمها املنطقيوبي احملتوايت يعنون ابملعرفة م  م   صَ وم  

ا معرفة جيب أن توجد يف كتاب مدرسي هن  إعلى داخل أقسام اللغة العربية للطلبة غري الناطقني هبا املادة الدراسية 
حق  عنصر الفهم تي م حىتوينظ   وبديهي أن يوضع احملتوى ،الصفوف يف خمتلف مراحل التعليم طلبةمقرر على 
 Common)«ر املرجعي األورويب العام للغاتاإلطا»، وهو املنحى الذي حنا حنوه اجملتمعخل دا واإلفهام معا

CEFR)-European Framework of Reference for Languages  الذي وضعه اجمللس األورويب
اإلطار  م اللغات األجنبية وتدريسها، حيث مت وضع حجر األساس هلذالتقدمي أمناط موحدة قابلة للمقارنة يف تعل   

عد  وي   ،2992، وافقت عليه دول األعضاء للمجلس األورويب عام 2992يف ندوة نظمت يف سويسرا عام 

                                                             
 .4نفسه، ص(53)

 .1، ص4224وزارة الرتبية الوطنية ط الوثيقة املرافقة ملناهج اللغة العربية للسنة اخلامسة ابتدائي، الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية 54
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ابطًا الثقافات، مرجًعا مرشًدا مرت د اللغات و الذي يؤكد على أمهية تعد  « اإلطار املرجعي األورويب العام للغات»
األجنبية ومدرسيها يف جمال تعل م اللغة وتدريسها لية الطري  أمام طالب اللغات واضًحا شاماًل وضع هبدف جت

 .(55)وتقييمها

ا على املقاربة النصية اليت تنطل  من نصوص تتناول موضوعات خمتلفة اعتماديكون تعليم اللغة العربية و 
 األنشطة يف حلقة حلزونية،هذه يتم تعليم ، و يةنشاطاته اللغو ط الب ومن خالهلا ميارس ال ،حمددة حسب الوحدات

وهبذا  ،تتيح إمكانية تكرار الطلبة واملدرسني موضوعًا بعينه، مث يقومون إبعادته ضمن موضوعات فيما بعد"
يتم تناول موضوع ما من املوضوعات مرة واحدة، مث يتم التأكيد على املوضوع نفسه بتكراره أبشكال  الشكل
البنية احللزونية ملنهج تعليم اللغة  أن  كما ،  (56)ه يف دائرة النسيان"ويف أزمنة متغايرة، فيمنع تكرار سقوط،خمتلفة
تطوير املوضوعات خالل تعليم اللغة "تقوم ابلعمل على  حسب اإلطار املرجعي األورويب املشرتك للغاتالعربية 

العربية، والتعم  فيها وتوسعها من البسيط إىل املعقد، ومن السهل إىل الصعب، ومن امللموس إىل احملسوس، ومن 
 .(57)"جيب االهتمام ابملنهج وهلذا السبب ،القريب إىل البعيد

م ويتأكد املتعل   ،درج النصيص والت  لة للن  ماسك بني اجلمل املشك  املقاربة يف أساسها على الت  هذه وتعتمد 
ويشطب ،م يف مهارة الكتابة مثال يكتبفاملتعل    ،عدمه انطالقا من مبدأ اخلطأ وتصحيحه ص أومن تماسك الن  

وعالمات الوقف، واختيار الكلمات ،احلروف وميحو، ويراجع كتابته من حيث الرسم واستعمال السطر ومد   
فعل القراءة يتم و مث جيري القراءة بكيفية أخرى،وحيل ل  يقرأاملناسبة، وترتيبها يف اجلمل، وترتيب اجلمل يف النص.

فعلية واملتواصلة بني األنشطة املتكاملة الثالثة : التعبري له تلك الصلة ال وهكذا تبدو،(58)على أساس هذه القواعد
تدرس األنشطة  املقاربة هبذا املنحىف، (59)القراءة والكتابة يتكفاءه  وبذلك يتحق  ل،الشفوي، والقراءة والكتابة

 ،يوشكله الكل   كامل يف أفكاره وأحداثه، وسياقه ز ابلت  ص املعتمد عليه يتمي  والن  ،اللغوية يف ظالل نصوص اللغة
 ومبا يساير طبيعة اللغة صوات ومبىن ومعىن وذوقا. ،حبيث يدرس هذا النص درسا لغواي من جوانبه املختلفة

 

                                                             
 .4، صمنهج اللغة العربية لغري الناطقني هبا حسب اإلطار املرجعي األورويب املشرتك للغات حممد حقي صوتشني،55
 .1نفسه، ص56
 .1نفسه، ص57
 .249حسين عبد الباري عصر، تعليم اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية، ص  58
 .4م، ص4221دليل معلم "اللغة العربية"، السنة األوىل من التعليم االبتدائي، منشورات الشهاب، بوبكر خيشان، وآخرون، (59)
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ا األساس اللغوي فينطل  من كون اللغة ظاهرة كلية أم   ،هلذه الطريقة أساسني أحدمها لغوي واآلخر تربويإن  و 
ا أم  ، و م قواعد اللغة يف ظالل تكامل هذه العناصرتعل  نوتركيبا، وداللة، واألحسن أن  وصرفا صوات متآزرة يف عناصرها

، وتكامل اخلربة يفرض دراسة وهدفم مع خربة كلية مباشرة ذات معىن األساس الرتبوي فمواده ما تفاعل فيه املتعل  
 م وطنية وقومية وتوجيهات تربوية.أن تتضمن قيم سامية ومعاين هتذيبية،ومفاهي هانصوص متنوعة جديدة، ويراعى في

م يف فمن أجل أن يتحك   ،صم وجها لوجه أمام الن  املقاربة النصية جتعل املتعل   من هنا ميكننا أن نقول: إن  هذه و 
 التعلي  الشفوي أو ص مثل: تدوين املعلومات حني يقرأ ويسمع،له من اكتساب طرائ  التعامل مع الن   القراءة البد  

وكذلك ، م انجحم إىل تعل   والتدريب على فهم وإدراك ما يطلب منه فعله، وهبذا يصل املتعل    ،وصف ما يشاهد الكتايب،
فيكون منطل  األنشطة يف  ،اثنيا املكتوب أوال مث  اللة  الشفوي ترتيب املهارات حسب األولوايت حبيث يتم الرتكيز على 

املثل السائر، و النص الشفوي مبختلف أشكاله احلكاية، األنشودة، احلوار، األغنية، والنشيد واللغز،  املرحلة األوىل هو
،كما إبمكان وبذلك يكون ترتيب األنشطة كالتايل: التعبري الشفوي والتواصل، القراءة واملطالعة مث الكتابة القول املأثورو 

 املعجمي، أي أن  ،فالنحويفبدأ من املستوى الصويت،مث الصريف، في للة مبدن التدرج يف تعليم اعتمد على هذا املتعل  م أن ي
ملرحلة األوىل يستطيع احبيث تكون كل مرحلة تعد الطالب إىل املرحلة  اليت تليها، ففي  ،لكل مرحلة حمتواها اللغوي اخلاص

من ه تمكين، والكلمات واجلملإدراك حدود ، و نط  األصوات واحلروف نطقا صحيحاي املتعلم يف نشاط القراءة مثال أن
ز بني احلروف املتشاهبة يمي، والت)ه  ها(معرفة األصوات املتصلة البسيطة والطويلة وصحة النط  هبا مثال: 

 .(60)واملختلفة لفظا اعتماد على التمارين والتنويعات،شكال

،  رمساالضوابط واحلروف صوات و تكون ملراجعة  ملرحلة الثانية يف الشهرين األولني من السنة الدراسيةاا يف أم  
والرتاكيب )اجلملة الفعلية،  (،املتصلة، أمساء اإلشارة كما يتم فيها مراجعة الصيغ )الضمائر املنفصلة، الضمائر

 .(61)اجلملة االمسية(

وهذا يقتضي  ،الثالثة يستكمل فيها التحكم يف آليات القراءة واحرتام عالمات الوقف ملرحلةايف أم ا و 
 .(62)املناسبة من جهة أخرى االسرتاتيجيات التدرب ابستمرار على القراءة املسرتسلة من جهة واستخدام

ة عن الفهم، والقراءة الصامتة جلمع م قادرا على القراءة اجلهرية املعرب   الرابعة واخلامسة يكون املتعل    ملرحلةاويف 
تقسيمه إىل مبىن  بغية األساسية همكوانتإبراز الصلة بني و وإبداء الرأي يف مضمون النص، ،معلومات املكتوب

                                                             
 وما بعدها. 9، صمنهج اللغة العربية لغري الناطقني هبا حسب اإلطار املرجعي األورويب املشرتك للغات حممد حقي صوتشني،ينظر:  60
 24نفسه، ص61
 .24، صلغري الناطقني هبا حسب اإلطار املرجعي األورويب املشرتك للغاتمنهج اللغة العربية  حممد حقي صوتشني،62
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 .(63)ومعىن كي يتمكن من بناء معارف لغوية صحيحة ومتماسكة وملتحمة

حسب اإلطار املرجعي األورويب املشرتك غة العربية نهج تعليم اللوفقا ملطبقها نظيفية اليت ومن املبادئ الو 
يكون الرتكيز على األشكال اليت و الصوامت،و حروف اهلجاء، ، معرفة األصوات، فيتعرف الط الب على للغات

يف هذه ة مشق  و املتعلم املبتدئ صعوبة  حيث جيدتتخذها حروف اللغة العربية يف بداية الكلمة ووسطها وهنايتها، 
احلروف، وذلك لضبط النط  وصحة روف ابختالف مواقعها يف الكلمة، ووجود احلركات والتسكني على احل

/ب ت ث/، /ج ح خ/، /د ذ/، /ر ز/، /س ش/، /ص احلروف املتشاهبة كتابة وهي: يتعل م كذلك ،  األداء
الصوائت القصرية )الفتحة والكسرة و الصوائت الطويلة، إضافة إىل ، (64)ض/، /ط ظ/، /ع غ/ /ف ق/

)كالدال، والزاي، والطاء، احلروف الشمسية و إشارات مساعدة للقراءة )الشدة والسكون وغريمها(، و والضمة(، 
)كاأللف، والباء،  القمرية واحلروفوالتاء، والسني، والشني، والضاد، والراء، والزاي، النون، الصاد،الضاد،والظاء(، 

أنشطة تتعل  و ، اء،والغني، والقاف، واهلاء، واخلاء،الواو(واجليم، واحلاء، والياء، والكاف، والالم، امليم، والعني، والف
نقطة ).(، فاصلة )،(، عالمة االستفهام )؟(، عالمة )كال يستخدم عالمات الرتقيم األساسيةكما ابلنط ،  
م التنغيم ألغراض تواصلية، ، ويستخداملذكر واملؤنث، النكرة واملعرفة علىالطالب كما يتعرف ،  (65)(!)التعج ب 

نغيم دون استخدام أداة االستفهام، كما يتمكن من التعرف على أمساء اإلشارة )هذا، هذه، السؤال ابلتمثل 
، ما، أين، كيف، مىت، َكم ، ب َكم ، من أين، إىل أين(،  الضمائر املنفصلة )أان، و هؤالء(، وأدوات االستفهام )َمن 

، هو، هي، حنن(،  ،و أنَت، أنت  ، على، و (، ـه ، ـها، ـنا الضمائر املتصلة )ي، ـَك، ـك  حروف اجلر )إىل، يف، م ن 
الروابط )و، فـ، مث، أو، أم(، و مجع التكسري، و مجع املؤنث السامل، و مجع املذكر السامل، و تصريف الفعل، و (، عن
آه، و كيف حالك؟، و شكًرا، و إىل اللقاء، و مساء اخلري، و صباح اخلري، كتواصلية )العبارات يتعرف على الأيًضا و 
عبارات تدل على و  .. إخل(،والرد.واملوافقة  عبارات تعرب عن الشكر واألسفو حًقا؟، و اي سالم!، و آسفة، و ف/آسو 

صباح الغد، و هذا الشتاء، و قبل أسبوع، و بعد الظهر، و يوم األحد، و اآلن، و اليوم، و مساًء، و صباًحا، ك) الزمان
على و قريب من، و بعيد عن، و في الشارع، ك) عبارات تدل على املكانو (، يف الساعة السابعةو هذا السبت، و 

ا، كثريًا، ك) ظروف الكميةو (، قربو شاطئ البحر، حتت، فوق، أمام، خلف،  عبارات تدل على و (،قليالً و جد 
ل و ، تبسيطة ملموسة صفاو (، …عندهاعندي/ ما عندي، عندك/ ما عندك، عنده/ ما عنده، ما ك) التوف ر مج 

                                                             
 .22نفسه، ص63
 .22، صينظر: نفسه64
 .22، صينظر: نفسه65
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ل  مائر وتراكيب إضافية )مضاف ومضاف إليه( وتراكيب نعتية )موصوف امسية تتضمن ضامسية بسيطة ومج 
احلديث عن نسبه وتعليمه ووصف حميطه ك تتعل  ابحلياة اليومية من كتابة نصوص ، كل ذلك ميك  نه(66)وصفة(
على ا الرد كما ميكنه أيضً ،أين يسكنون؟ك،  يهمطرح أسئلة شخصية عليخرين، و آلف ابعر   يو م نفسه قد   ، فياملباشر

 نف اآلخر يف احلوار ببطء ووضوح عميكنه التفاهم أبسلوب بسيط عندما يتحدث الطر ، و األسئلة من هذا النوع
 .(68)(رضا يقدم نفسه)أنخذ نص  نماذج التطبيقيةومن ال، (67)استعداد ملساعدته أثناء احلوار

 
بدءا من املنزل الذي  ،األسريةيتعرف التالميذ من خالل هذا النص على الكلمات الدالة على طبيعة احلياة 

يف  نة من أم، أب، أخت، أخ، كما نالحظاملكو  رضا بنفسه وأفراد أسرته ف فيه يعر   جيمع أفراد األسرة، فهذا النص
 .ة حتمل معاين احلوار داخل األسرةواضحأسفل الصورة وجود صور 

يعربوا عن هذه الصورة، ليعرف مقدار م أول ما يبدأ به بعد فتح الكتاب، هو طلبه من التالميذ أن واملعل  
التالميذ عند فتحهم الكتاب تكون أبصارهم معنة يف الصورة ويعربون عنها  الرصيد اللغوي عندهم، وما يالحظ أن  

 .بكل حرية وطالقة مزجا بني العامية والفصحى

لب التالميذ إىل االهتمام بقراءة قة جتا تعترب وسيلة مشو  الصورة يف هذه املرحلة التعليمية حتتل الصدارة، ألهن  و 
لذا يكون نشاط التعبري والتواصل أول نشاط ، األحداثالنصوص قراءة جيدة ومركزة مع االستيعاب اجليد للمعاين و 

                                                             
 وما بعدها. 12، ص منهج اللغة العربية لغري الناطقني هبا حسب اإلطار املرجعي األورويب املشرتك للغات حممد حقي صوتشني،(66)
 .1م ن،ص(67)
 .9، ص4224بسعي وأخرون، كتاب اللغة العربية للسنة األوىل ابتدائي، الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، اجلزائر، حممد بن ( 68)
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م يقوم املعل   احللزونية، كما وي الذي تركز عليه الطريقة ه يعطي أمهية كبرية ملهارة التعبري الشفوذلك ألن   ،ميبدأ به املعل   
تجسيد ل ريةفو تمارين على شكل  حول النصمث يطرح جمموعة من األسئلة ، عرض الصور املوجودة على التالميذب

م مدى فهم التالميذ هلذا النص، فيسأل: من مها سبب وجودك؟، ماذا ييقمن أجل ت حول الصورةاملواقف احلوارية 
بعدها يرجع ،يجيب عنها التالميذ، ففعلت أمك من أجلك؟، من رعاك وأنف  عليك؟، ملاذا حتب أمك وأابك؟

أثناء القراءة يركز على و والفهم اجليد،  ص ويطلب منهم اإلنصات جيدا قصد االستيعابم ابلتالميذ إىل الن  املعل   
إعادة تذكريه مبا قاله رضا مع عرض  هتالميذيطلب من على سبيل املثال، مث  الكلمات احملتوية على حرف امليم

، مهندس رضا وهو الصورة الثانية: أبو، و مة:الصورة األوىل: أم رضا وهي معل   كاآليتالميذ  يجيب الت، فرةالصو 
 :(69)، ينظر الشكل اآليتالصورة الثالثة: مىن أخت رضاو 

 
 

 بعض التالميذ م الدرس أوال مث يعني   هذه املرحلة أتيت عملية شرح النص وحتليله بعد قراءته، فيقرأ املعل    بعدو 
 ،لى مستويني مها: مستوى املعىنمث أتيت مرحلة فهم النص وحتليله، ويتم ذلك ع ،النص مرات عديدة إلعادة قراءة

 .(70)وهذا من خصائص النظرية البنيوية ،ومستوى املبىن

فاملرحلة األوىل هي مرحلة فهم معىن النص، وذلك بشرح الكلمات الصعبة، والغامضة داخل النص، قصد 
: مثالإزالة الغموض، وإثراء القاموس اللغوي للتلميذ، وعملية شرح الكلمات تتم عن طري  التوظيف داخل اجلمل 

 حت  ب  األم مهنتها وهي التعليم. ، حت  ب  م ىن احللوايت اللذيذة،: حي  ب  رضا ركوب الدرجاتحي  ب  

، ويستعمل فيها صيغ متنوعة ختدم نشاطات الل غة العربية األخرى:  واملرحلة الثانية يتم فيها دراسة معىن النص
يستعمل املتعلم الكتابة لتحقي  مطالب حياته اليومية املدرسية واالجتماعية اإلمالء والكتابة، و  ،كالنحو، الصرف
 ح أنشطة مادة اللغة العربية بصفة خاصة واملواد األخرى بصفة عامة.لذلك تعترب مفتا 

                                                             
 .9حممد بن بسعي وأخرون، كتاب اللغة العربية للسنة األوىل ابتدائيص( 69)
 .241م، ص4222اجلزائر، ينظر: الطيب دبة، مبادئ اللسانيات البنيوية دراسة ابستمولوجية، دار القصبة، (70)
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ألن ه استوعب جيدا الوحدات  ،وبعد االنتهاء من هذا النص يكون التلميذ قادرا على التعريف أبفراد أسرته
 وألن  املعل  م كر رها مرات عديدة قصد التذكري عن طري  عرض الصورة دون صوت. ،املعجمية والرتاكيب اجلديدة

مواصلة التدرج ابملتعلمني إىل احلديث بوضوح وسالمة  اهلدف من حصة التعبري الشفوي والتواصل هوو 
ف يكل    ، مثوذجية معربةالنص قراءة من بعدها يقوم املعلم بقراءة، العبارة وذلك لدفع التالميذ إىل التعبري حبرية وطالقة

م القراءة ه يعم   أبجنب التالميذ وأكثرهم قدرة على القراءة السليمة أوأن  ًءا تالميذ بقراءة النص فقرة فقرة بدبعضا من ال
وهذه الطريقة أيضا مستوحاة من  ،وعند ارتكاب األخطاء يطلب من التالميذ النجباء تصحيحها ،على التالميذ
النص،وهي ما تسمى يف الطريقة البنيوية مبرحلة استيعاب  أتيت بعد ذلك مرحلة دراسة معىنمث لزونية، الطريقة احل

هذه الوحدات واملفردات مكتوبة أبلوان خمتلفة،وذلك  الوحدات املعجمية والرتاكيب اجلديدة،وما جيب التنبيه إليه أن  
من خالهلا أسئلة مستوحاة من فقرات النص خيترب  م بعدها بطرحيقوم املعل   ، مث أنظار التالميذ إلبرازها حىت تشد  

 .مدى فهم التالميذ للنص

تمكني التلميذ من حتليل القول إىل وحدات متتابعة،وهو ما يسميه أندري مارتين هو  الطريقةهذه اهلدف من و 
املتعل  م عن حالته العقلية  من خالهلا لوظيفية التعبريية، وهي اليت يعرب   أو ما يعرف اب، (71)ابلوظيفية الفاصلة للغة

وما نالحظه على م والتالميذ عن طري  طرح األسئلة،واإلجابة عنها، حيث تكون عملية التحاور بني املعل   والفكرية،
ذه اللغة ظاهرة طبيعية  ا تنطل  يف تعاملها مع اللغة من مبدأ أهن  نصوص اللغة العربية يف هذه املرحلة من التعليم، أهن 

ضعة ملبدأ التواصل،فاملعل  م أثناء حتاوره مع التالميذ يعتمد أوال على مكتسباهتم القبلية، أي اللغة العادية وواقعية خا
وحمتواهم املعريف األول )قبل دخول املدرسة(، مع العمل على تدرجيهم يف اكتساب املعارف املدرسية اثنيا، كما أن   

وهذا قصد ،وأشكال هندسية خمتلفة سم خطوط متنوعةر ،كتابة النصوص تكون متنوعة بني مستطيالت ملونة
كما ميكننا استخدام أسلوب الت علم ابلل عب اعتمادا على الصورة، واهلدف منه هو جعل التلميذ ،  لفتانتباه التالميذ

 ، فهومالتعل   من بسلو هذا األعلماء النفس يؤكدون على  أن  ذلك ،ابقي الت الميذ نقه عيؤكد ذاته من خالل تفو  
اي يعمل على تشكيل وهذا راجع لكونه وسيطا تربو  ،فيهرون جيعل التالميذ قادرين على إخبارانمبا يشعرون وما يفك   

 ،إضافة إىل حتقي  مبدأ املتعة والتسلية ،عن طري  تنمية سلوكه وقدراته العقلية واجلسمية والوجدانية شخصية التلميذ
م ابللعب،  م لنا حممد نبهان جمموعة من الفوائد ألسلوب التعل  د   يق، ويف هذا املضمار وتوسيع أفاقه املعرفية

وسيلة تعليمية تقرب املفاهيم وتساعد يف ، ألن ه مكوهنيساعد التلميذ على التفاعل مع عناصر البيئة بغرض التعل  

                                                             
 .92م، ص4222ينظر: الطيب دبة، مبادئ اللسانيات البنيوية دراسة ابستمولوجية، دار القصبة، اجلزائر، (71)
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وف  الطالب دية وتعليم الفروق الفر  ةم وتنظيمه ملواجهالة يف تقومي املعل   أداة فع  كما أن ه   األشياءإدراك معاين 
 ، ينظر الشكل اآليت:(72)قدراهتم

 
لنظرية البنيوية اليت تعتمد ا طريقة مستوحاة من أصل اأهن  يف هذه املرحلة نصوص الما مييز طريقة تقدمي  إن  

الدراسات و ترسم هذه الصورة أحداث النص،  ،بدأ بصورةيص اللغة العربية كل نص من نصو ف ،البدء ابلصورة على
، انصغري  نطفالو م حديثة،ويف هذا النص صورة ألم وأب الصورة هي وسيلة تعل   احلديثة يف علم النفس تؤكد أن  

ا تسمح اجلديد يف هذه احملطة أهن  و  وختيل أحداث النص اثنيا. إىل الفهم أوال الب املبتدئهذه الصورة تؤدي ابلط
ل الداليل أي اشرتاك جمموعة من الكلمات قالتضاد، واحلو  للتلميذ إبثراء رصيده بطرق خمتلفة، ابستعمال الرتادف

 ضاف إىل ذلك مدخل للقاموس عن طري  جمموعة من التمارين املؤسسة على ظاهرة االشتقاق.نيف جمال معني، وي

الطريقة يكون بتحصيل املهارات الشفوية مث البدء بتحصيل املهارة الكتابية، مث  االهتمام هذه م على والتعل  
الوظيفية اعتمادا على مبدأ التقطيع  ماتس   على الللغة وهي الفونيم من أجل العثور ليل البنية األولية البسيطة بتح

 مبا فيهما الصائت القصري والطويل، لنتأمل اجلملتني اآلتيتني:ضا(  -التعرف على حريف )ر تهأمثل ومن، املزدوج

 انطل  رضا ابلدراجةينظر زكراي  من النافذة                        

رينظ ذةالناف من زكراي   ابلدراجة رضا انطل   

 رَا          ر َضا             يَنظ ر    زََكر اي            

 ر َضا                                            ر       ر               

                                                             
 .19م، ص4229حيي حممد نبهان، األساليب احلديثة يف التعليم والتعلم، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، األردن (72)
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 ويتم تثبيت ذلك أبمثلة:

،رْ األَ  -2  اَجة .رَ َعة ، دَ ر  ب س   ،ر َضا َك،ح  ـضَ  ،طَ غَ ـضَ ض 

ذَ  -4  َجة .َراالس ق وَط م َن الد  ر  اح 

. ر َضا طَ غَ ـضَ  -1  َعَلى الد وَاَسة  

وربط   وتركز على كتابته يف أول الكلمة ووسطها وآخرها، راء والضاد،ال احرف تعرض هذه الوحدةو 
رض الوحدة التدرب على عدة مهارات القراءة، النسخ، احلرف مع احلركات الطويلة والقصرية، كذلك تع

هتما قن قراءن يتأني املذكورين، و رفاحلف الطالب على ن يتعر  أ ومن أهدافها التعليمية، ... اخلالتحليل والرتكيب
يركب  و أن حيلل عنهما، و رب جبمل شفوية بسيطة أن يعهما، و لمات من عنده تشملأن يعطي كتهما، و وكتاب

 التصنيف من خالل التمرين الشاذ.، و التعميم يتر قدر أن يطو   ، و كلمات جديدة

النطقية اليت تطرحها  تتم فيها مراجعة احلروف وأزواجها تبعا للمشاكل بعد هذه العملية أتيت العملية اليت 
)ض ذ(،)ث ض(،)س ص(،)ح ع(،)ق ك(، لتقارب املخارج ولتشابه  ،:)سز(،  )ت ط(،)ش ج((73)كالتايل

 .يف الصفة

كل كلمة تكتب يتم حتديدها مبقاييس   ألن   ،على عملية الكتابة الصحيحة تدربي أن ماملتعل   كما إبمكان 
تنوعة بني املندسية اهلشكال األ ةباكتينبغي القيام به أيضا هو تعليم الطالب  ما ، و ا حىت ال خيطأ التلميذدقيقة جد  

وال ننسى ظاهرة  ،وأقالم أوراق ،إضافة إىل رسومات خمتلفة بني كتب ،(74)املستطيالت واملربعات واملثلثات والدوائر
 ساعدتهذه األلوان ،ف(75)البين واألبيض ،البنفسجي،األصفر،األزرق،الربتقايل،األلوان املتنوعة بني األخضر،الوردي

 على إبراز املعاين إضافة إىل إحياءها لبعض الدالالت بطريقة غري مباشرة. املتعل  م

                                                             
 .4222يظة اتزوريت: دليل املعلم السنة الثانية ابتدائي، الديوان  الوطين للمطبوعات املدرسية، سيدي حممددابغ بوعياد، حف(73)
 .9، صمنهج اللغة العربية لغري الناطقني هبا حسب اإلطار املرجعي األورويب املشرتك للغات ينظر: حممد حقي صوتشني، (74)
 .22، صنفسه ينظر:(75)

 رَ  رَ  رَ 

ا و ر   ِري ر 

 رَ  رَ  ًرا

 ِضَ ـضـ َ ضـ َ

ا  ِضي ض و ض 

َ ضَ  ًضا  ض 



 

 

 

 
25 

رمز للخري واألمل واملستقبل، والتفاؤل فهو  يرتبط بشكل من رموز احلياة، ،رمز السالم األخضرفمثال جند 
، يرمز للحياة والعواطف احللوة واجلميلة فهويدل على التفاهم واحلب: الورديو ، اآلمال العظيمة للمستقبل وجتديد

دليل العفة والطهارة والصفاء  األبيض:و ، ويرمز للفرح والتفاؤل واحليوية وشفافية النفس، لون الشمس األصفر:و 
 والوضوح.

يها ال توظفالذي يعو ل عليه لتدريس األجانب بشكل جيذب االنتباه، ف األلوان يف الكتابجبب أن تكون 
 له أهداف كثرية أبرزها ترغيب وتشوي  التالميذ لدراسة الكتاب واإلقبال عليه. يكوناعتباطا، بل  يكون

يتم عرض هذه الظاهرة يف ، و األفعالنشاط التاء املفتوحة يف األمساء و كما سيعاجل الطالب من خالل تعل مه 
 "ضعت العصا على رأسها فشفيتبيت أمساء فو  مثال: "دخلت، املعتاد يف غريه من النشاطات مجلة كما هو

يتم قراءة هذا املثال مرات عديدة قصد الكشف عن هذه الظاهرة مع طرح األسئلة واإلجابة عنها كون احلوار 
الرتكيز ن على السبورة ابستخدام األلوان قصد جلب االنتباه و بعد ذلك تستنتج القاعدة وتدو  ، أساس تعليم اللغةهو 

 مثال: ،   مأل الفراغات ابلتاء املناسبةيتم وضع تدريبات لغوية عن طري أخريا، و اجليد

 وحدثتنا أمي عن جديت.،أمي مع األخـ... الكربى،دخل ...، فوجد ... -2
 وصلـــ... أمينــ... إىل منزل عم  ها يف املدينــ... -4
 زار... أمني... احلدي ...، فتأرجح... واستمتع... ابملناظر اجلميلـــ... -1
 

 احلل كاآليت: ويكون

 .وحدثتنا نمي عن جديت الكربى يتنمي مع األخـ ت  فوجدتدخل -2
 . إىل منزل عمِ ها يف املدين  نمين توصل -4
 . ابملناظر اجلميل تواستمتع ت  فتأرجح احلديب  نمين تزار  -1

 نشاط اإلمالء يعترب من أهم جماالت التقومي الكتايب لدى التلميذ يف هذه املرحلة، ألن   ن  :إقوللذا أمكننا ال
ات اإلعراب والصوائت صعوبة وضع عالمو وهذا راجع إىل صعوبة النط ،  ،التالميذ يواجهون صعوابت يف الكتابة

عى املعل  مون يف هذه املرحلة انطالقا من املناهج والكتب املدرسية معاجلة هذه املشكالت، احلروف، لذا يسيف 
عصر يف هذا الصدد: األجدر يف تعليم اللغة الرتكيز على األمور التالية: كشف النقاب  يقول حسين عبد البارئو 

هها تؤثر يف صدق طريقة التدريس، تشو    عن طبيعة املبحث اللغوي العريب ومن الكتابة، ألن غياب هذه الطبيعة أو
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وفحص مشكالت الكتابة العربية ال من منظور إمجايل فقط وإمنا من منظورين يوفران تصورا ملشكالت يف الصف 
الواحد والتلميذ الواحد، كما يكشف األخطاء واطرادها من مرحلة إىل غريها، واستيضاح األساليب اليت تربط فيها 

 .(76)مساعا وحتداث وقراءة بنوعيها الصامتة واجلهرية بشىت فنون اللغةالكتابة 

 أييت بعد ذلك نشاط الصرف الذي يتم التعرف فيه على ظاهرة تصريف الفعل املاضي مع ضمائر املخاطبو
فالطالب يف هذه املرحلة يعرب عم ا حيبه وما ال ، بتغري الضمري ، وكيف يتم تغيري الداللة والعالمة اإلعرابيةوالغائب

، حَنن حن  ب   ،(77)ه ابستعمال الضمائرحيب   ب  ، هو، هي، حنن(، فيقول: أان ٌأح  أحب  / ال أحب  )أان، أنَت، أنت 
، ه ي حت  ب   حتبنن ، أننتأنتما حتب ان،أنتما حتب ان، أنَت حتٌ ب  ، أنت  حتٌ ب نَي،   .ه َو حي  ب 

قة توضيحية عن طري  األلوان والتأطري أبشكال هندسية هذه الظواهر اللغوية يتم عرضها بطري وما نالحظه أن  
 خمتلفة وكذلك اجلداول اليت تساهم يف ترتيب األفكار وتسلسلها.

 ،يتم تشكيل الكلمات يف البداية بنسبة معقولة، لكن مع تعو د  الدارس على الكلمات ت نزَع احلركات تدرجيي اكما 
وال داعي لوضع احلركات قبل الصوائت الطويلة )األلف والواو  ،ويقتصر نظام التشكيل ابلفتحة والكسرة والضمة والشد ة

وال يتم وضع احلركات يف هذا املستوى على  ،والياء( وقبل التاء املربوطة، فعلى سبيل املثال ي كتب "طال ب" وليس "طَال ٌب"
 .(78)الرتاكيب اإلضافية لتسهيل القراءة مثل: "ك تاب  الطال ب" أواخر الكلمات إال عند الضرورة يف

يبدأ بعرض جمموعة من الصور اليت تعترب مدخال إىل رسم الصورة الذهنية ، ذلك نشاط التعبري أييت بعدو
، حيث أن  خالية من األخطاء يف هذه املرحلة ابخلصوص هوكتابة قصةه اهلدف من، و وتشكيلها يف أذهان التالميذ

ا يؤدي إىل جلب انتباه التالميذ ا من انحية األلوان أواألشكال م  قة للغاية إم  شي    املتعل  م لصورة جيدهاامشاهد 
 يراعى فيه التسلسل والرتتيب. إىل ختيل قصة وبناء أحداثها بناءوتشويقهم 

بطريقة غري مباشرة يف عقول  ر املعروضة يف هذه احلصة مت ترتيبها ترتيبا جيدا حبيث تتداعى األحداثالصو  و 
، فهي تمثل عملية إحياء لذاكرة التالميذ ،م متحركةكيف ال والقصة هذه مت عرضها سابقا يف شكل رسو   ،التالميذ

م املعاين مل ا يشاهد التلميذ هذه الصورة حياول أن يعرب أوال شفواي كون اللغة املنطوقة بطبيعتها لغة مواقف تعل  و 
 ،تزويدهم ابلعناصر الصوتية املناسبة الالزمة للتعبري عن تلك املعاين، و الميذ دون أن هتملنها يف عقول التيوختز 

                                                             
 .41ص، 4221مركز اإلسكندرية للكتاب )د.ط(  العربية يف املرحلة االبتدائية،حسين عبد البارئ عصر تعليم اللغة (76)
 .21، صمنهج اللغة العربية لغري الناطقني هبا حسب اإلطار املرجعي األورويب املشرتك للغات حممد حقي صوتشني،(77)
 .22م ن، ص(78)
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ما يسمى بنشاط  وهو ،بعد ذلك يتم تكوين فقرة مكتوبة على الكراسات، ويدهم الربط بينها وبني أصواهتاوتع
وعة من املبادئ أبرزها: تركيب اجلمل املنطوق إىل كتابة قائمة على جمم التعبري الكتايب الذي يتم فيه ترمجة الكالم

تركيبا صحيحا، وتوظيف الصيغ النحوية والصرفية واإلمالئية يف مكاهنا، دون نسيان القاموس اللغوي املكتسب 
 .(79)إضافة إىل مكتسباته القبلية

أهم ما التعبري الكتايب، إىل جانب اخلط، واإلمالء والتطبيقات الكتابية، فرع من فروع الكتابة، ويعترب و 
ف املختلفة، فيوظ    مكتسباتهم ه نشاطا إدماجي يستثمر فيه املتعل   ن  غة يف املناهج اجلديدة، إترمي إليه نشاطات الل

يف هناية و مات الوقف، والعالمات الفقرية، األساليب التعبريية مستعينا يف ذلك بقواعد الكتابة الواضحة، وعال
س على أوجه التعبري املتنوعة، وترتيب األفكار، وأدوات الربط والصيغ يكون املتعلم قد تمر   املرحلة التعليمية

 .والرتاكيب، وانتقاء األلفاظ والعبارات بدقة، موظفا إايها لتوسيع أفكاره كي ميارس التعبري الكتايب

متبوعا ابإلمالء، فدرس اإلمالء نشاط وظيفي مرتبط ابألنشطة التحريرية حيق  ويكون التعبري الكتايب 
د على كتابتها كتابة صحيحة، ويتعو   ،ب عليها حىت يستوعبهااملنفعة للمتعل  م، إذ يتناول فيه ظاهرة واحدة، يتدر  

 واهلمزة...( ،لف اللينةرات اإلمالئية )املد التنوين، األليصل يف هناية التعليم إىل إتقان أغلب املها

، ية مستهدفةيف التعبري برتاكيب لغو  هفيوظ   ف،د اللغويم الرصياء من أي حمور دراسي يكتسب املتعل   هناإل بعدو 
كل نشاط من األنشطة يؤدي وظيفة   إن  حيثليعرف مستوى املتعل  مني، تشخيصيةويقوم املعل  م بعد ذلك ابختبارات

 والكتابة الوظيفية. ،القراءة الوظيفية ،التعبري الوظيفي :لذا ميكننا القول ،معينة

 (1) للصف التشخيصي ا اختبار

 :التدريب األول

 اليت تليه: أ جيب  عن األسئلة   مث قراءة جهرية سليمة التايل أقرأ النص

 نزه  يف السيارة

 وعندما كانت ،ووالدها السيارةَ  فاتن   بتكاجلديدة ر  ابلسيارة   من والدها أن يصحبها يف ن زهة   فاتن   طلبت

اهلدوء  عندما  التزامَ  : عليك  قال والدها، احلركة   م ن وتكثر   ،واملذايع   ابلزامور الس يارة تسري، أخذت فاتن  تعبث 
                                                             

 .4222الثانية ابتدائي، الديوان  الوطين للمطبوعات املدرسية، ينظر: سيدي حممددابغ بوعياد، حفيظة اتزوريت: دليل املعلم السنة (79)
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أتسفت فاتن  ل والدها وجلست هبدوء ، وبدأت ، السيارة تؤدي إىل وق وع  حادث   الفوضى داخل ن  أل أقود السيارَة،
 تقرأ اإلشارات  والرموز يف الشارع.

 األسئلة  اآلتية :أقرأ  النص  وأجيب  عن : املطلوب

 ماذا طلبت فاتن من أبيها؟ -2
 السيارة؟ يف ماذا فعلت فاتن عندما كانت -4
 ماذا قال هلا والدها؟ -1
؟ -2  ماذا قرأت فاتن يف الشارع 
 وض ح معاين الكلمات اليت حتت كل   منها خط . -1
 ويكون احلل كاآليت:

 .اجلديدة ابلسيارة   أن يصحبها يف ن زهة   طلبت فاتن من أبيها -2
 .احلركة   م ن وتكثر   ،واملذايع   ابلزامور أخذت تعبث السيارة يففاتن  كانتعندما   -4
السيارة تؤدي إىل وق وع   الفوضى داخل ن  أل اهلدوء  عندما أقود السيارَة، التزامَ  : عليك  قال والدها -1

 .حادث  
 .اإلشارات  والرموز قرأت فاتن يف الشارع   -2

ص قراءة جهرية سليمة معربة، مث يعطي الدارس الن   واهلدف من هذا االختبار التشخيصي أن  يقرأ
ميكن أن يكون اهلدف هو استغالل نص القراءة للظاهرة اإلمالئية معاين املفردات الواردة يف النص، كما 

ص للتالميذ قصد حفظها مث إعادة كتابتها دون إمالئها من قبل املعل  م، ومن مث فيعطي املعل  م فقرة قصرية من الن  
د يف نفسه الرغبة يف املطالعة التلميذ جيد نفسه أمام نصوص أصلية تول    ن  أضاف إىل ذلك نها، يتصحيح

 .ومعرفة أشكال الكتابة املختلفة احمللية، اجلريدة، الكتاب، املوسوعات

 (2) للصف الثاين التشخيصي ا اختبار

 :التدريب الثاين
 ابستخدام املؤشر أرتب الكلمات ألكون مجاًل مفيدًة:

 .نزهة   - اجلديدة   -فاتن    -من -أن  -طلبت -يف-والدها - ابلسيارة   -يصحبها -2
 غداً. -يعود  -إىل  -التالميذ  -مدارسهم  -2
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 دخل. -ليلتحقوا  -إىل -اصطفوا -املدرسة  -التالميذ  -مث –أبقسامهم  -1
 

 ويكون احلل كاآليت:

 اجلديدة. ابلسيارة   من والدها أن يصحبها يف ن زهة   فاتن   طلبت -2
 غداً يعود التالميذ إىل مدارسهم. -4
 دخل التالميذ إىل املدرسة، مث اصطفوا ليلتحقوا أبقسامهم. -1

 أن يكو  ن الدارس مجاًل مفيدة من كلمات مبعثرة.من هذا الدرس هو  اهلدفو 

 التدريب الرابع

 يف الفراغ. أضع حرف اجلر املناسب ابستخدام املؤشر

 أمشي ..... الرصيف. -2
 ابلـ...راء.ألصقته  -4
 كتابك ..... احملفظة. -1
 ابتعد ..... الطري . -2
 .ذهبت .... املدرسة -1

 

 ويكون احلل كاآليت:

 الرصيف. علىمشي  2
 راء.غالـبـألصقته  4
 احملفظة. يفكتابك  1
 الطري . عنابتعد  2
 املدرسة. إىلذهبت  1

 .(، عنإىليف،  ،على، ـــعلى حروف اجلر )بـ الدارس يتعرف أنمن هذا الدرس  اهلدفو 
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 التدريب اخلامس

 .يف الفراغ املناسب ابستخدام املؤشر أضع الضمري

 ..... تلميذة جمتهدة. -2
 ..... يكتب على السبورة. -4
 ..... نراجع دروسنا. -1
 ..... تعطفان علينا.  -2
 يضع التالميذ كتبــــ....، وكراريســ.... داخل اخلزانة. -1

 ويكون احلل كاآليت:

 تلميذة جمتهدة. هي -2
 يكتب على السبورة. هو -4
 نراجع دروسنا. حنن -1
 تعطفان علينا.   ننتما -2
 داخل اخلزانة. هم، وكراريســهميضع التالميذ كتبــــ -1

 .هم(حنن، أنتما، على الضمائر )هي ، هو ،  الدارس يتعرف أنمن هذا الدرس هو  اهلدفو 

 سسادالتدريب ال

 اربط كل مناسبة بتارخييها:

  ل فصل حلو  -عيد الفطر –املولد النبوي  –حلول فصل اخلريف –حلول فصل الربيع –عاشوراء
 .ل فصل الشتاءحلو  –الصيف
 .شوال 2 -مارس 42 –ربيع األول 24 –جوان  42 –ديسمرب 42 –حمرم  22 –أول حمرم –سبتمرب  42

 واحلل يكون كاآليت:

ربيع  24: املولدالنبوي -سبتمرب 42: حلول فصل اخلريف -مارس 42: حلول فصل الربيع -حمرم 22 :عاشوراء
 .ديسمرب 42 :حلول فصل الشتاء -جوان 44: حلول فصل الصيف -شوال 2 :عيد الفطر -األول
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 املناسبات الدينية وبداية أشهر فصول السنة. على الدارس يتعرف أنمن هذا الدرس هو  اهلدفو 

اإلطار املرجعي األورويب املشرتك حسب  الناطقني هبا منهاج اللغة العربية ن  : إننا القولميك اهاهنمن 
دليل يستفيد منه املدر سون ومؤلفو رافد من روافد الدعم وإدماج الكفاءات القاعدية احملددة واخلتامية، وهو  للغات

وسيلة لتنمية  ، كما أن ه الكتب الدراسية وم عد و املواد التعليمية وَمن يقومون بتدريب املدر سني وواضعي االختبارات
ايت التعليم مستو  من خاللاملتعل  م بطريقة فعالة، فتجعله عنصرا نشطا من بداية املشروع إىل هنايته كفاءات
 املختلفة.

 

 

 

 


