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  :مقـدمـة

هذه األخیرة ال یمكن  ،والمعاني،والتراكیب، المفرداتة العربیة بحرا زاخرا باللغتعد 

 من قبل اً كبیر  اً لقي السیاق اهتمام، وعلیه تحدیدها إال من خالل وضعها في سیاق معین

، كان جزء رئیسیا في أعمال النحاة؛ فبالنسبة للعرب العرب والغرب الدارسین

رب فتتجلى أما بالنسبة للغ ،والمفسرین ،واألصولیین، والنقاد، البالغیینو ،والمعجمیین

في نظر روادها فصل اللغة عن ال یمكن ف ،المدرسة اإلنجلیزیة فيبوضوح مالمحه 

في علم من العلوم الحدیثة  السیاق اللغوي یتجلى أثرو ، غیر اللغوياللغوي و سیاقها العام 

دراستنا التي  من خالل على هذا الموضوع الضوء ، لذلك أردنا تسلیط أال وهو التعلیمیة

- لكفاءات وء المقاربة باتعلیمیة اللغة في ضالسیاق اللغوي وأثره في "ـجاءت موسومة ب

  :سببین هما إلىا الموضوع یعود لهذنا وسبب اختیار  ،"سنة الرابعة ابتدائي أنموذجاال

غوي على للیة السیاق الآلك مدى تأثیر ذوك، التعلیمیة علمغوي بلمعرفة عالقة السیاق ال-1

  .قضایا التعلیم

  .من أجل معرفة كیفیة التدریس اللغة العربیة وفق المنهج المقاربة بالكفاءات-2

  :ن التساؤالت أهمهاعمجموعة  لىجابة عاإلوقد حاولنا في عملنا هذا 

 غة العربیة؟ لالسیاق اللغوي؟وما أثره في تعلیمیة الما  -

سنة لمحتوى كتاب القراءة لفهم  فياللغوي السیاق  أثر هل یمكن الكشف عن -

 الرابعة ابتدائي؟ 

 ؟ غوي في األنشطة اللغویةلالسیاق الاالعتماد على آلیة هل یمكن  -

  :تيت الدراسة الهیكل التنظیمیاآلذعلیه اتخو 

                         .                                                             ةـمقدم

  .مفاتیح العنوان: الفصل األول

  .میدانیةالدراسة ال: الفصل الثاني

  .ةـخاتم

تناولنا  ،ماهیة السیاق اللغويـبن األول عنوّ ؛مباحث ةیندرج تحته ثالثلفصل األولاف

لى دوره إضافةاإلب،وعالقاته ،مكوناته،و واالصطالحیةبتعاریفه اللغویة فیهمفهوم السیاق 

حیث  ؛ماهیة التعلیمیة والمقاربة بالكفاءاتـبن أما المبحث الثاني فكان معنوّ  ،همیتهأو 

تناولنا فیه مفهوم التعلیمیة و القسم األول خاص بالتعلیمیة  ،قسمین إلىا المبحث ذه ناقسم



 ب 

مفهوم لالقسم الثاني  وخصصنا .وأهدافها ،ووسائلها، واالصطالحیةبتعاریفها اللغویة 

، لى مبادئ المقاربة بالكفاءاتإباإلضافة، لك مستویات الكفاءةذوك، والكفاءةالمقاربة 

لى ثالث إع حیث وزّ  ؛اللغویة ماهیة المهاراتموسوم بـ ف المبحث الثالث، و وأهدافها

  .وأهمیتها ،أقسامهاو ،اللغویة عناصر مفهوم المهارات

أثر السیاق لذي عنون بـ المبحث األوال :ى مبحثینًاعلفكان موزع،الفصل الثانيأما 

 ،تناولنا فیه عالقة السیاق اللغوي بالنص، نشاطي القراءة والتمارین الكتابیةعلى اللغوی

لى استخدام السیاق في شرح إضافةاإلب،لك أثر السیاق اللغوي في نشاط القراءةذوك

عنوانه فأما المبحث الثاني ، تمارین الكتابیةالأثر السیاق اللغوي في  اوأخیر ، المفردات

حیث ضم  ؛لیات البحثآقسم حول  ،فتناولنا فیه قسمین ؛الستبیانتحلیلیةلدراسة 

نة عیّ  ع علىالموزّ  االستبیانلك ذك ، وهي منهج الدراسة ومجاالتها ،مجموعة من العناصر

خصص لعرض وتحلیل النتائج المتحصل علیها من أجل فأما القسم الثاني  ،من المعلمین

  .نتائج جزئیة إلىالوصول 

  .لیهاإفیها أهم النتائج المتوصل  ناالبحث بخاتمة لخص ناوختم

  .حصائيقتضت طبیعة البحث علینا اعتماد المنهج الوصفي واإلاوعلیه ف

متنوعة ال ،ا البحث على مجموعة من المصادر والمراجعذنجازنا هإوقد اعتمدنا في 

طرائق تدریس (و، لسعد محمد)الداللةعلم في (،وألحمد مختار )علم الداللة:(أهمهالعل 

عبد ل)الوسائل التعلیمیة والمنهج(، وفاضل ناهي عبد عونل)اللغة العربیة وأسالیب تدریسها

عبد المنعم أحمد ل)مهارات ما وراء المعرفة وعالقتها بالكفاءة اللغویة(، والحافظ سالمة

  .وغیرها بدران

  ولقد واجهتنا مجموعة من الصعوبات أهمها

 .الوقت وتشعب موضوعنا الذي یجمع بین الشقین النظري والتطبیقيضیق  -

الفاضلة ة ذلى األستاإتقدم بجزیل الشكر ال أن نإا البحث ال یسعناذوفي ختام ه

، وعلى صبرها وسعة التي لم تبخل علینا بنصائحها وتوجیهاتها "ادةـلیلى ك"الدكتورة 

  .بفضلها تخطینا الصعوباتوهللا الحمدصدرها ف

  .یبننوٕالیه  ناباهللا علیه توكلإالناتوفیقوما

  .الطالبة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  : ل األولـــالفص

 مفـاتیـح العنـوان
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  .ويـاق اللغـة السیـماهی: المبحث األول

تجاوز كلمات اللغة حدودها الكلمة على وجه الدقة، وبواسطته تیحدد السیاق داللة 

  .جدیدة، قد تكون حقیقة أو مجازیةالمألوفة لتفرز دالالت الداللیة المعجمیة 

 هجري من خالل السیاق العام الذي ترد فیالبحث عن داللة الكلمة البد أن یَ  إن

 الكلمة أوبمعنى أننا ال نستطیع أن نفصل  )1(جدیدة،تعبیریة  منحها قیمةهذه الكلمة مما ی

 فالكلمة، الغموض یؤدي إلى اإلبهام و االنفصالقبلها، ألن هذا  وأبعدها  الجملة  عما

  )2(.في المعجم متعددة الداللة بید أن السیاق وحده هو الذي یحدد الداللة المرجوة

معنى الكلمة ال یمكن تحدیده إال من خالل « یة السیاق أنیرى أصحاب نظر 

المعنى أن یقفوا على السیاقات استعمالها في السیاق، ومن هذا المنطلق كان لزاما لدراسة 

غیر لغویة وتأسیسا على التي ترد فیها الكلمة سواء أكانت هذه السیاقات لغویة أم كانت 

  )3(.»السیاقات التي وردت فیها ذلك فقد یتعدد معنى الكلمة الواحدة بتعدد

  )4( :میز الباحثون في هذا المجال بین أربعة أنواع من السیاق هي وتبعا لذلك

، وهذا ****والسیاق اللغوي، ***والسیاق الثقافي، **وسیاق الموقف، *السیاق العاطفي

   .األخیر هو قطب الرحى في دراستنا

                                                           
، ص 2008، 1، اربد، األردن، ط، عالم الكتب الحدیثعلم الداللة التطبیقي في التراث العربير، ههادي ن: ینظر) 1(

192، 193   .  
، منشورات االختالف، الجزائر، السیاق والمعنى دراسة في أسالیب النحو العربيعرفات فیصل المناع، : ینظر) 2(

  ).مقدمة. (2013، 1الجزائر، ط
  .37، ص2002، 1، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر، طفي علم الداللةسعد محمد،  )3(

معیار قوة أو ضعف االنفعال، فبالرغم من اشتراك وحدتین  محدد داللة الصیغة أو التركیب من«هو : سیاق العاطفي* 

  .90، المرجع نفسه، ص»أصل المعنى إال أن داللتها تختلف لغویتین في 

، المرجع نفسه، »لكلمة، إذ نأخذ ضمنه داللة معنیة القیم الثقافیة واالجتماعیة التي تحیط با «وهي : السیاق الثقافي** 

  .90ص 

في فهمه، وفي مجموع العناصر الثقافیة واالجتماعیة المتصلة بالنص الكالمي، والتي تؤثر  «هي: سیاق الموقف*** 

، "دراسة تطبیقیة في شرح األنباري للمفضلیات"في علم الداللة عبد الكریم محمد حسن جبل، . »تحدید دالالت ألفاظ 

  .74، ص 1997، 1دار المعرفة الجامعیة، طنطا، مصر، ط

  .دیث عنه في هذا المبحثسیأتي تفصیل الح**** 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، علم الداللة أصوله ومباحثه في التراث العربي ،منقور عبد الجلیل: ینظر )4(

  .189، ص 2010، )ط.د(الجزائر، 
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 :ويـاللغ اقیـالس ومـمفه /1

 ةـلغ: 

وتنوعت تعریفات السیاق بتعدد المصادر والمعاجم اللغویة العربیة ومن  لقد تعددت

  :بین هذه التعریفات

السین والواو والقاف أصل واحد، وهو َحْدُو  :سوق «: )هـ 395ت (ابن فارس  ولق

ما استیق من الدواب، ویقال سقت إلى امرأتي أي : الشيء یقال ساق یسوقه سوًقا والّسیقة

تقة من هذا، لما یساق إلیها من كل شيء، والجمع أسواق، شسوق مصداقها وأسقته وال

  .)1( »والساق لإلنسان وغیره والجمع َسوق، وٕانما سمیت بذلك ألن الماشي یساق علیها

ساق الّنعم فانساقت، وَقدم علیك بنو : سوق «: )هـ 538ت ( الزمخشري ولوق

. وساق إلیها الَمْهرَ . ق اهللا إلیه خیراسا: ومن المجاز[...] فالن فأقْدتهم خیال وأسقتهم إبال 

وساقت الّریُح الّسحاب، وأردت هذه الدار بثمن فساقها اهللا إلیك بال ثمن والمحتضر یسوق 

وهو ُیساوقه  .في آخره وهو جمع سائق كقادة في قائد: وفالن في ساقة العسكر. سیاقا

" إلیك یساق الحدیث"ن سیاق، ووهو یسوق الحدیث أحس .تتابعتْ  :ُده، وتساَوقِت اإلبلوُیقاوِ 

  )2(.»على سرده: وهذا الكالم مساقة إلى كذا، وجئتك بالحدیث على سوقه

وقها سُ معروف، سیاق اإلبل وغیرها یَ : وقالسّ «: )هـ 711ت (ابن منظور قولو 

وتساوقت اإلبل تساوقا إذا تتابعت، [...]  ّدد للمبالغة، شُ ا وهو سائق وسواقً یاقً ا وسِ قً وْ سَ 

أنه رأى بعبد  :وفي الحدیث .المهر: والسیاق[...]  تساویةدة ومُ تقاوِ تقاودت فهي مُ وكذلك 

ما سقت إلیها؟ : فقال .َمْهیَم قال تزوجت امرأة من األرض: الرحمان وضرا من صفرة فقال

ق ألن العرب كانوا إذا تزوجوا ساقوا اإلبل والغنم مهرا ألنها قیل للمهر سوَ  .أي ما أمهرتها

  )3(.»ب على أموالهمكانت الغال

 نستنتج عّدة معان أنكلمة سیاق یمكن لعلى ضوء التعریفات اللغویة السابقة 

  : أهمها

                                                           
م، 1999 -هـ1420عبد السالم محمد، مارون، دار الفكر، بیروت، لبنان،  :ح، تمعجم مقاییس اللغةابن فارس، ) 1(

3/117.  
م، 1998 - هـ1419محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  :ح، تأساس البالغةالزمخشري، ) 2(

1/484.  
  )مادة سوق. (166، ص10، م 1990هـ، 1410، 1طلبنان،  ، دار صادر، بیروت،لسان العربابن منظور،  )3(
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 .بمعنى المهر والدفع .1

 )1(.»الحدو بمعنى التتابع والتوالي«كذلك یشیر إلى معنى آخر أال وهو  .2

 .كذلك بمعنى السرد .3

 .الموتبمعنى  .4

 اـالحـاصط: 

البیئة «هو : یجد له عدة تعریفات أهمهاي إن الباحث عن داللة السیاق اللغو 

لفظي النظم ال«هو  ، أو)2(»أو الجملة ،أو الكلمة ،أو المورفیم ،اللغویة المحیطة بالفونیم

) Good(بكلمة  عمر أحمد مختار ، ویمثل له)3(»للكلمة وموقعها في ذلك النظم

ي تقع في سیاقات متنوعة بالعامیة الت) زین(بالعربیة، أو ) حسن(، ومثلها كلمة باإلنجلیزیة

  )4(:ـوصفها ل

 .ولدو امرأة،  ورجل،: أشخاص . أ

 .عطلةو ، أسبوعو ، زمن :أشیاء متنوعة  . ب

    .  وعصیر هواء،و  ،قمحو ، سكر: مقادیر  . ت

  .الناحیة الخلقیة: كانت تعني "رجل"فإذا وردت في سیاق لغوي من كلمة 

لیس الناحیة و (التفوق في األداء  :وٕاذا وردت وصفا لطبیب مثال كانت تعني

  ).األخالقیة

  .وٕاذا وردت وصفا للمقادیر كان معناها الصفاء والنقاوة

  .كلمةتوضیح داللة الب لنا أن السیاق اللغوي یقوم یتبین  ومن هنا

هذا النوع من السیاق في حالة ما إذا وردت الكلمة الواحدة في عدد من  یأتي

مغایرا لمعانیها في سائر الجمل جملة معنى  كل في، وتحمل )السیاقات اللغویة(الجمل 

                                                           
، دار ومكتبة الجامد للنشر والتوزیع، یبویه دراسة في نحو والداللةسیاق الحال في كتابه سالعوادي،  فأسعد خل )1(

  .19، ص2011، 1األردن، ط

  .57، ص 1982، 1ط لبنان، ، مكتبة لبنان، بیروت،معجم علم اللغة النظريمحمد علي الخولي،   )2(

، 1986، 12یع، القاهرة، طكمال بشر، دار غریب للطباعة والنشر والتوز : ح، تدور الكلمة في للغةستیفن أولمان،  )3(

  . 62ص 

  .70-69، ص 1985، 1ط مصر، ، عالم الكتب، القاهرة،علم الداللةأحمد مختار عمر،  :ینظر )4(
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ختلف معناها ، فإنها تأتي في عدة سیاقات، وی)دـی(ویمكن التمثیل لذلك بكلمة  ،األخرى

  )1(:في كل سیاق، على النحو التالي

      : في قوله تعالى -

 .الرعایة :، وتعني)10/ الفتح(

    :في قوله تعالى -

     )یعني)29/التوبة ، :

 .ذلة والمهانةمال

 .الفضل والتكرم :، تعني"له علّي ید: "وفي قولك -

 .لص :، وفي العامیة تعنيوالمختلس السارق: ، تعني"هذا رجل طویل الید"وفي  -

 .التحّسر :، تعني"ُأسقط في یده: "وفي قولهم -

 .نقدا :تعني ،"یعته یدا بیدب: "وقولهم -

فاختالف معنى نسان، عن الید هي عضو من أعضاء جسد اإل كما هو معروف

السابقة لم یكن منشؤه إال داللة السیاق، ولعّل الرجوع إلى المعاجم اللغویة  الید في األمثلة

  .في مثل هذه المعاني قد ال یثمر كثیرا

  :، فیقال مثال)العین(یمكن التمثیل بكلمة ) دـی (وبمثل كلمة 

 .نقدا :أعطاه ألف دینار عینا، یعني -

 .المطر ألیام ال یقلعأن : أصاب أرض بني فالن عین، یعني  -

 .جاسوسا: أرسل القائد عینا قبل الهجوم، یعني  -

 .الحسد: أصابته عین، یعني  -

أن الكلمة تحمل عدة معاني، وكل معنى فیها یختلف  ونستنتج من خالل هذا

  .حسب السیاق الذي وردت فیهب

إن السیاق تبعا لما سبق هو مجموع الكلمات المضموم بعضها إلى بعض، التي     

  )1(.ركیب مما یكسبها معنى خاصتإذن استخدام الكلمات داخل ال تحدد معنى الكلمة فهو

                                                           
  .41، 40، ص في علم الداللةسعد محمد،  :ینظر) 1(



  مفــاتیـح العنـوان                                                : الفصل األول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 

التي تتوارد  السیاق اللغوي هو الذي یحدد المعنى المقصود من بین تلك المعانيف     

  )2(:ومثال ذلكعلى الكلمة الواحدة 

 هذا صاحبي یعني الصدیق. 

 صاحب الدار یعني مالك البیت. 

من خالل هذه التعریفات نستنتج أن السیاق اللغوي هو نوع من أنواع السیاق یقوم 

  .على تحدید الكلمة من خالل ربطها مع سابقتها والحقتها من أجل إعطاءها معنى معین

ال،والسیاق اللغوي، السیاق إلى نوعین سیاق الح) Jhon Firth(فیرث جون قسم 

تحوزها مجموعة الوظائف المستفادة من عناصر أداء المقال التي «وهذا األخیر عرفه 

  )3(.»الوحدة اللغویة أي الجملة

  :مكونات السیاق اللغوي/ 2

  :ویشمل السیاق اللغوي على مكونات أساسیة هي    

 :السیاق الصوتي .أ 

كمیة الهواء الالزمة  ، ولیس مجردا من حیثهیهتم بدراسة الصوت داخل سیاق

إلنتاجه، والجهد، ودرجات الجهد، والهمس، وسواها وهنا تبرز ظاهرة األلوفون، ودورها 

  .رطي لألصواتشالوظیفي في بیان درجات التنوع ال

لتوزیع  الداللة باعتباره وسیلة مهمةیعتبر المادة األساس في قید  ملفونیا«لذا فإن 

صام، و نام، و  ،قال: ، مثلمحتواها الوظیفيفق و  علىاألصوات داخل منظومة السیاق 

  .وغیرها، هامو حام، و 

لیس للصوت درجة داخل نفسه، وٕانما مهمته الوظیفیة تكمن في تأثیره الداللي ف    

  )1(.»تؤدي فیه الفونیمات أدوارها الوظیفیة الداللیةنظومة السیاق الذي مداخل 

                                                                                                                                                                                
كمة، سطیف، ، بیت الحتأصلیة في الدرس العربي القدیمفي اللسانیات التداولیة مع محاولة خلیفة بوجادي، : ینظر )1(

، عالم الكتب الحدیث للنشر اتجاهاتها وقضایاها الراهنة اللسانیاتو نعمان بوقرة، . 115، ص 2009، 1الجزائر، ط

  .123م، ص 2009 -هـ 1430 ،)ط.د( والتوزیع، إربد، األردن،
، 2001، )ط.د(ردن، ، دار الفالح للنشر والتوزیع، عمان، األ)علم المعنى(علم الداللة محمد علي الخولي، : ینظر)2(

  .69ص 
دراسة تحلیلیة للوظائف الصوتیة  -داللة السیاق بین التراث وعلم اللغة الحدیث عبد الفتاح عبد العلیم البركاوي،  )3(

  .49هـ، ص 1411، 1، دار المنار، القاهرة، مصر، ط-والبنیویة والتركیبیة في ضوء نظریة السیاقیة
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  :السیاق النحوي .ب

حدیثة كما كان سابقا، ذلك العلم الذي یهتم ویدرس لم یبق النحو في الدراسات ال    

أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، وٕانما قد تغیر هذا المفهوم كثیرا، وأصبح بمعنى آخر وهو 

عند وضوحها مقام القرینة منها شبكة من العالقات السیاقیة التي تقوم كل عالقة 

ئن اللفظیة في السیاق، فهو بذلك قد قد یعتمد وضوحها للتآخي بینها وبین القراو المعنویة، 

خرج عن نطاق الكلمة المنفردة الذي ینحصر في اإلعراب وٕالى نطاق السیاق 

   )2(.والتركیب

وي في اللغة العربیة بهذا المفهوم یقوم حدراسة السیاق الن وعلى هذا األساس فإن    

  )3( :على األسس التالیة

والزیادة  والتأخیرلجملة من حیث التقدیم لترتیب الكلمات في ادراسة القواعد المنظمة  . أ

 .والحذف

المخالفة بین الكلمات في الجملة كدراسة العالقة بین المبتدأ و دراسة ما یسمى بالتوافق  . ب

 .والخبر وبین الصفة والموصوف مثال

عراب والبناء تلك هي األسس التي دراسة ما یسمى بالظواهر اإلعرابیة من حیث اإل. ج

  .العربیةالنحوي في اللغة  وم علیها السیاققی

  :السیاق المعجمي. ج

من أجل تخصیص الوحدة اللغویة  تتضافرمجموع العالقات الصوتیة التي «هو     

اللغة المعینة، هذه الوحدة  أنظمةببیان داللي معین، یمنحها القدرة على التركیب، وفق 

ام للتركیب، ونحن سیاقي العإلنتاج المعنى ال أخرىمع وحدات  أفقیةتشترك في عالقات 

  دات ـة مع دالالت الوحـصد معنى المفردة لوحدها داخل السیاق وٕانما مجتمعال نق

  .)4(»األخرى المكونة

                                                                                                                                                                                
 ،542م، ص  2002- هـ1422، 1ط األردن، ، دار صفاء، عمان،لسانیات الحدیثةعلم العبد القادر عبد الجلیل، ) 1(

543.  
، دار الوفا لدینا لطباعة نظریة السیاق بین القدماء والمحدثین دراسة لغویة نحویة داللیةعبد النعیم خلیل، : ینظر )2(

  .67، 66 ، ص2008، 1والنشر، اإلسكندریة، مصر، ط
  .69المرجع نفسه، ص ) 3(
  .547، 546، ص علم اللسانیات الحدیثةبد القادر عبد الجلیل، ع )4(
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  :اق األسلوبيـالسی. د

النصوص الشعریة والنثریة أكثر منه في اللغة  «في هذا النوع من السیاق یظهر     

ألنه ملك الفرد ذاته وة التوالد الداللي، ة البناء، وقالعادیة لما یمتلكه من قوة النسیج وجدار 

تراكیب التي الومن حقه أن یمارس طاقته اإلبداعیة، واإلنتاجیة في خلق أجیال جدیدة من 

  .)1(» تنهض على مستوى فني عالي النسیج

  :ات السیاق اللغويـعالق/ 3

ملة مجموعة من العالقات التي تتخذها الكلمة داخل الج یحتوي السیاق اللغوي على    

ومن بین هذه العالقات نجد العالقات األفقیة ومن أمثلتها شجرة باسقة وقام بواجبه وكتاب 

جلس الطالب على الكرسي، جلس األستاذ  أمثلتهادولیة ومن جقیم، وكذلك العالقات ال

  )2(.على الكرسي

 )باسقة(و) شجرة(وكذلك ) واجب(و) قام(فالعالقة القائمة بین وعلى هذا األساس «    

التي یصلح  فنجدها بین الكلمات الجدولیةقة هي عالقة أفقیة، أما العال ،یرهاوغ

العالقات بكل ذه وتعد ه ،األستاذو  ،في الموقع نفسه وهي كلمات الطالباستخدامها 

  )3(.» موضوعا للسیاق اللغوي أنواعها

  :اق اللغويـودور السی ةـأهمی/4

مقیاسا ك عملالداللیة عندما یست العالقات إیضاح في يأهمیة السیاق اللغو تكمن     

فالمعنى الذي  غیرهاو أو العموم أو الخصوص أو الفروق،  شتراكااللبیان الترادف أو 

اللغوي  ن المعنى الذي یقدمه السیاقیقدمه المعجم عادة هو معنى متعدد وعام على حین أ

شتراك غیر قابلة للتعدد أو اال واضحة ومحددةات هو معنى معین له حدود واضحة وسم

  )4(. أو التعمیم

داخل النص، وفق إشارات النص  حركة المعنىضبط الذي ی هو غويلالسیاق ال    

التي تقلص احتماالت تسرب مقترحات مغایرة للنص، بعیدة عن القصد الذي أراده 

                                                           
  .547ص المرجع نفسه،  )1(
  .160، 159، ص )د، ط(، دار قباء، القاهرة، مصر، مدخل إلى علم اللغةمحمود فهمي حجازي، :  ینظر) 2(
  .160المرجع نفسه، ص ) 3(
  .355، ص 2008، 3، سوریا، ط، دار الفكر، دمشقمبادئ اللسانیاتأحمد محمد قدور،  :ینظر )4(
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المعنى تحدید  هاویة في النص، یمكن من خاللعلى عناصر لغاعتماده و  ،)1(المنتج

عنصر في جملة سابقة أو  أو ذكر جملة سابقة أو الحقةبقرائن ال ذلك بواسطةو  نسباأل

الحقة، أو في الجملة نفسها یحول مدلول عنصر آخر إلى داللة غیر معروفة له، كما في 

      :قوله تعالى

   )فال (حیث تعد جملة  ،)1/لسورة النح

إلى داللته  المضيإلى داللته على ) ىأت(صرف الفعل لغویة سیاقیة ت ةنیقر ) تستعجلوه

دوره عن داللته أو بعبارة ب) أمر اهللا(صرف عن داللته یصرف الفاعل  وأعلى المستقبل 

عنصر  ن العناصر المكونة للجملة لن تبقى بدون تغیر إذا صرف، ألیحدد داللته أخرى

في ) أمر اهللا( لیس مثلذه اآلیة في سیاق ه) أمر اهللا(ة ما ونیمنها عن داللته األولى بقر 

  :هذه اآلیات

       :قوله تعالى

       )43/سورة هود(.  

     :وقال تعالى

    )73/سورة هود(.  

    :وقال تعالى

       

  .)09/الحجرات سور(

    :وقال تعالى

    

      ) سورة

  .)11/الرعد

     : وقال تعالى

    )05/سورة الطالق(.  

                                                           
د، (، دار نینوى، دمشق، سوریا، المعنى خارج النص أثر السیاق في تحدید دالالت الخطابفاطمة الشیدي، : ینظر) 1(

  .23، ص 2011، )ط
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غة الفعل بصی أتىبأنه قیام ساعة وقد ) أتى أمر اهللا(في " أمر اهللا" لقد فسر    

  )1(.بهالماضي لتحقیق وقوع األمر وقر 

 لغویة قائمة على تتالي ووفق ترتیبهتالزم المفردات وفق زمنیة الحدث،  إ ن «    

للسیاق الوحدات اللغویة في بنیة النص وعلى تركیبها العام وفق صیغها الخاصة یعطي 

أحقیة ترجیح المعنى وتقدیمه على مقترحات المعنى المتعددة، التي قد تتوارد من خالل 

  .)2(» الكلمة أو اللفظ

 الغموضوٕازالة  ومعانیها، الكلمات داللةتحدید أما دور السیاق اللغوي فیمكن في     

الجمال أو وٕاضفاء صفة  ،التي تحتملها الكلمة في سیاق آخر ىعنها وٕابعاد المعاني األخر 

  .)3( الفنیة علیها

كیب اإال داخل التر المرجوة ال یفهم معناها وداللتها الكلمة  فإنسبق  على ماوبناء     

ى معن وحده یعمل على تحدید مدلول الكلمات مما یكسبها أو السیاق الذي ترد فیه وهو

  .خاص ومحددا

اللغویة بحیث ال یز معنى الوحدات یبرز أهمیته في تمذلك نجد السیاق اللغوي تل    

النص على نه یضفي أإضافة إلى إال من خالل سیاقاتها معنى خاص  إعطاؤهایمكن 

  .والترابط من خالل تناسق وحداته وتتابعها سمة التماسك

      

  

  

  

  

  

  

                                                           
غریب للطباعة ، دار النحو والداللة مدخل الدراسة المعنى النحوي والدالليمحمد حماسة عبد اللطیف،  :ینظر) 1(

  .149، 148م، ص  2006، 1القاهرة، مصر، ط، والنشر
  .24، ص "أثر النص في تحدید دالالت الخطاب"المعنى خارج النص فاطمة الشیدي،  )2(
، )ط.د(، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، لیبیا، السیاق وأثره في المعنى دراسة أسلوبیةإبراهیم الغویل،  المهدي: ینظر) 3(

  .23، ص 2011
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  ماهیة التعلیمیة والمقاربة بالكفاءات : لثاني المبحث 

  .التعلیمیة ماهیة: أوال

 حث في منهجیة التعلیم خاصة تعلیم اللغات و توجهالبمع تزاید الوعي بأهمیة     

جل تطویر األدوات اإلجرائیة في حقل أمن  هذا المجالالدارسین إلى تكثیف الجهود في 

التعلیمیة اصطلح  میدان جدید أعطى بعدا ممیزا للعملیة التعلیم، برز نهایة القرن العشرین

  التي ترمي إلیها؟ وما األهداف التعلیمیة؟ فما ،سمیته التعلیمیةتعلى 

  :مفهوم التعلیمیة/ 1

 ةـلغة یالتعلیم:  

كلمة التعلیمیة في اللغة العربیة مصدر صناعي لكلمة تعلیم المشقة من فعل  إن    

  .علم

نقیض ، ماً ، َیْعَلُم، ِعلْ ُعِلمَ : علم « :)هـ 175ت ( قال الخلیل بن أحمد الفراهیدي    

  ي عن یوسفـنكروا العلیم فإن اهللا یحكالجهل، ورجل عّالمة، وعَالم، وعلیهم، فإن أ

    ٌ◌ )55/یوسف.(  

ما سعدت به وأعلمته بكذا  أي، وما علمت بخبرك للتوكید وأدخلت الهاء في عالمة    

  )1(.» أي أشعرته وعلمته تعلیما

 اـاصطالحة یالتعلیم:  

                                                           
، 1عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط :ح، تمعجم العینالفراهیدي،  الخلیل بن أحمد )1(

  .221، ص3، ج 2003هـ، 1424
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 من أصل یونانيي وه La didactiqueالتعلیمیة هي تعریب لكلمة دیداكتیك       

Didactikos  أوDidaskeiner ما یهدف إلى التثقیف، وما له بها اصطالحا كل عني وی

  )1(.»عالقة بالتعلیم

تنظیم تقنیاته واألشكال التدریس و  دراسة علمیة لطرائق «وهناك من عرفها بأنها     

  نشودة حاالت التعلم التي یخضع لها التلمیذ بغایة الوصول إلى تحقیق األهداف الم

  )2(.» أو الحسي، حركي االنفعاليسواء على المستوى العقلي أو 

لتنمیة قدرات المتعلم قصد اكتساب رائیة وسیلة إج«أنها  مفادهوهناك تعریف آخر   

من التجارب  اإلفادة المتواصلة ضيتبكیفیة وظیفیة تقالمهارات اللغویة واستعمالها 

الزمة في ذاتها بالجوانب الفكریة والعضویة والخبرات العلمیة التي لها صلة مباشرة وم

  )3(.» الفعلي للكالم عند اإلنسان االجتماعیة لألداءوالنفسیة و 

عملیة هو  «بما أن التعلیمیة هي المصدر الصناعي لكلمة التعلیم، فالتعلیم إذن   

  )4(.» نقل المعارف أو الخبرات أو المهارات وٕایصالها إلى فرد أو أفراد بطریقة معینة

مجموعة من الطرائق التي یعتمد علیها المعلم بغیة تنمیة كفایات  ذنإفهي    

  .ومهارات المتعلم

 :وسائل التعلیمیةال/ 2

 وسائل التعلیمیةال مفهوم:  

وتوضیح  مجموعة من الوسائل التي یستخدمها المعلم لتحسین تدریسه، هي  

  )1(.، وشرح أفكارهألفاظهمدلوالت 

                                                           
 ، بسكرة،)1( ربویةت، سلسلة كتب مخبر المسألة الدروس في علم النفس البیداغوجينصر الدین،  جابر: ینظر )1(

   .13 ص، )ت.د(، )ط.د( الجزائر،
، مفاهیم تعلیمیة بین التراث والدراسات اللسانیة الحدیثة مخبر اللسانیات واللغة العربیةخرون، بریر وآبشیر إ )2(

  . 85ص  ،)ت.د( ،)ط.د(عنابة، الجزائر، 
، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، "حقل تعلیمیة اللغات" دراسات في اللسانیات التطبیقیة أحمد حساني،  )3(

  .1، ص2000، )ط.د(الجزائر، 
، 1ط األردن،  ، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان،االستراتیجیات الحدیثة في التدریس الفعالمحسن علي عطیة، ) 4(

  .26، ص2008
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ل أجهزة وأدوات ومواد یستخدمها المعلم لتحسین عملیة ك« وهناك من یعرفها بأنها  

  )3(.المعاني وشرح األفكار في نفوس التالمیذ من أجل إیضاح، )2(»التعلم والتعلیم

   وسائل التعلیمیةالأنواع:  

لكن یمكن أن نشیر إلى  ،اؤهاحصال یمكن إمتعددة متنوعة و وسائل التعلیمیة ال إنّ 

  )4(:أنواعض مدارسنا وهي استعماال في بع كثراألالوسائل 

 یة، وابع البریدوالطّ  ،سم البیانيوالرّ  ،بورةالسّ  :حاسة البصر مثلبعضها یعتمد على  -

 .، وغیرهارائحشّ ، والناتماذج والعیّ النّ و 

 .سجیالتالتّ  :مع مثلة السّ یعتمد على حاسّ  وبعضها -

 األفالمو  ،والتلفزیون ،لیاتیالتمث :یعتمد على حاسة السمع والبصر مثل وبعضها -

  )5(.المتحركة

  وسائل التعلیمیةالأهمیة: 

  )6( :إن للوسائل التعلیمیة أهمیة كبیرة یمكن أن نلحظها في اآلتي

  كذلك توى المناهج الدراسیة، و المعنى في مح على إیضاحالتعلیمیة الوسائل  تعمل

والمعاني الضروریة التي قد یكون من  رات التعلیمیة وتصنف األبعادبتفسر الخ

 .عب تبنیها من دون هذه الوسائلالص

  رات حسیة للتالمیذراك الحسي من خالل ما توفره من خبتعزیز اإلدوكذلك تقوم على. 

                                                                                                                                                                                
، 1، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، طالوسائل التعلیمیة في التربیة الخاصةماجدة السید عبید، : ینظر )1(

  .16، ص2000
 ،1ط ،، دار المیسرة للنشر والتوزیع، عمان، األردنتدریس األطفال ذوي صعوبات التعلم، بطرس حافظ بطرس )2(

  .205 ، ص2009
، دار الفكر للطباعة تصمیم وٕانتاج الوسائل التعلیمیة في التربیة الخاصةعبد الحافظ سالمة وآخرون،  :ینظر) 3(

  .13، ص1999، 1والنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط
  .83، ص2009، 5، دار هومة، الجزائر، طدروس في اللسانیات التطبیقیةح بلعید، صال: ینظر )4(

، عالم الكتب الحدیث لنشر والتوزیع، )لنظریة والتطبیقا(استراتیجیات التعلم والتعلیم باسم الصرایرة وآخرون،  )5(

  .25، ص2009، 1عمان، األردن، ط

، دار الیازوي )مفاهیم وتطبیقات( تدریسیة وتقنیات التدریسالكفایات العامر إبراهیم علوان وآخرون، : ینظر )6(

، التعلم والتعلیم الصفيفهمي الزیود وآخرون، ونادر  .73، ص2011، 1العلمیة لنشر والطباعة، عمان، األردن، ط

  .147، ص 1999، 4نشر، عمان، األردن، طالطباعة و لدار الفكر ل
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 ةـعیاقو فیه على الدرس من حیویة و انتباه التالمیذ من خالل ما تض لفت. 

 :أهداف التعلیمیة/ 3

 التحدید «، فهي )1(في عملیة التعلیم والتعلم من العناصر المهمةتعد األهداف 

  ي ـجرائي لألهداف التربویة، وهي بالتالي تدل على أنماط األداء السلوكي اإلـالسلوك

  )2(.»رقه المختلفةطیكتسبه المتعلم من خالل أنماط التعلیم و عي الذي لنو ا

ینتظر حدوثها في التي وصف التوقعات سلوكیة «وعلیه فإن الهدف التعلیمي هو 

 إذا أراد ،موقف تعلیمي معین أوبخبرة  ألنشطة أو مرورهبا نتیجة لقیامهشخصیة المتعلم 

علیه أن  كان لزاماال في عملیة التعلم والتقویم دوره بالشكل الصحیح والفع یؤدي المعلم أن

یعمل على تحویل األهداف التربویة إلى أهداف واضحة ومحددة، وذلك قبل مباشرته في 

التي تتجه إلى الكشف عن مقدار تعلم رات االختیاعملیة التدریس أو قیامه بعملیة تصمیم 

التربویة إلى أهداف تعلیمیة محددة  األهدافوعملیة ترجمة  ،التالمیذ وتحصیلهم الدراسي

والتعبیر عنها بلغة نواتج التعلم أو التغیرات السلوكیة المراد إحداثها لدى المتعلم هي 

تعلیم والتعلم سوف تبقى في فإن عملیة ال األمرمظهر أساسي للتعلم الفعال، وبدون هذا 

ة، كما تؤدي إلى أن یصبح التقویم في نهایة األمر قاصرا یإطار محتوى المادة الدراس

  )3(.»على عملیة استعادة واسترجاع هذا المحتوى من جانب المتعلم

ساعد إلى تطویر طرائق التدریس، كذلك ت یة تهدفیمعلتال نفإ بناء على ما سبق

  .سیر عملیة التعلم والتعلیمیمن خالل ت افهأهدالمجتمع على تحقیق 

 :المقاربة بالكفاءات ماهیـة: ثانیا

العصر الحدیث خطوات عمالقة في مجال العلوم والتكنولوجیا، مما أدى إلى  طاخ  

كفاءات ومهارات متعّددة وهذا یستوجب من بوضعیات معقدة، تتطلب مواجهتها ظهور 

وضعیات الوالتفاعل مع  على كفاءة التصرفإعدادا مؤسسا  النشءالمدرسة أن تعد 
                                                           

لنشر والتوزیع، عمان، ل، دار قندیل تدریس بین النظریة والتطبیقاستراتیجیات المحارب علي الصمادي، : ینظر )1(

  .103، ص 2010، 1طاألردن، 

، 2000، 1، دار الفكر لطباعة والنشر، عمان، األردن، طالوسائل التعلیمیة والمنهجعبد الحافظ سالمة،  )2(

  .307ص

، دار المسیرة لنشر والتوزیع، ، تقویمههالتدریس الفعال، تخطیطه، مهاراته، استراتیجیاتعفت مصطفى الطناوي،  )3(

  .39 -38، ص2011، 2عمان، األردن، ط
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من معارف، وقد ثبت أن المدرسة أصبحت عاجزة  اعلى ما یتراكم لدیهال  ،المختلفة

الفاعل مع  لتعاملاعن تكوین متعلمین قادرین على  -فحسب – بتقدیمها المعارف

أنظمة على  ما دفع بالمشرفین وهذا ،الوضعیات جدیدة، وأداء المهمات التي تسند إلیهم

  التربیة إلى التفكیر في بناء المناهج التعلیمیة على المقاربات الجدیدة التي توصلت إلیها 

  .، ومنها المقاربة بالكفاءات)1(دیثةحعلوم التربیة ال

  :مفهوم المقاربة بالكفاءات/ 1

ال إلى تعریف كل من المقاربة قبل أن نتطرق إلى مفهوم المقاربة بالكفاءات نشیر أوّ   

  .ىفاءة على حدوالك

 :مفهوم المقاربة/ 1- 1

 ةـلغ: 

 ت( ال مرتضى الزبیديـق، )ق، ر، ب(وي ـة من الجذر اللغـة مشتقـالمقارب    

وظاهُر كالم َقُرَب الشيء منه َكَكُرَم، وَقرَبُه َكَسِمَع، وَقَرَب َكَنَصَر،  :]قرب«[ :)ـه1205

ال  :إذا قیل: ا َأهل األصول، قالواُنهمَ ، وقد فرَّق بییأتي أنَّها ُمَتراِدفان الُمصّنف على ما

: ال َتلَتبْس بالفْعل، وٕاذا كان بَضمِّ الّراء، كان معناه ال َتْدنُ : َتْقرْب كذا بفتح الراء، فمعناه

دنا : بكسر، أي بضّمهما، وقْرباًنا ًناااَألْفَعال، ُقْرًبا، وُقْربَ  قال شیخنا و َقْد نصَّ علیه أربابُ 

الُمَشاَغرة، وهو رْفُع الرِّجل : والمقاربة والِقَرابُ  ،]...[ واالثنین والَجْمعفهو َقریُب للواحِد 

  )2(.»للجماع

  .والدنو، واالقتراب، المشاغرة : قاربة في شقها اللغوي تعنيفالم    

 اـاصطالح: 

الكیفیة العامة إلدراك ودراسة « وهي )APPROCHE(فرنسیة لاوهي ما یقابلها ب    

بلوغ غایة معینة، وفي التعلیم  حل مشكلة أو أو ،في مشروع ما أو االنطالق ،مسألة ما

                                                           
وزارة التربیة الوطنیة، مدیریة التعلیم الوثیقة المرافقة لمناهج التعلیم المتوسط، اللغة العربیة والتربیة اإلسالمیة،  )1(

   .8 ، ص2013 الجزائر، جوان ،لمطبوعات المدرسیةلوطني لدیوان االاألساسي، 

علي بشري، دار الفكر الطباعة والنشر، بیروت، لبنان،  :، تحتاج العروس من جواهر القاموسمرتضى الزبیدي،  )2(

  ).ق، ر، ب(مادة  .311-306م، ص 1994-هـ1414، 2مج
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ي المقاربة القاعدة النظریة التي تتكون من مجموعة من المبادئ التي یقوم علیها إعداد تعن

  )1(.»م التقویو برنامج دراسي وكذا اختیار استراتیجیات التعلیم 

  : مفهوم الكفاءة/ 1-2

 ةـلغ:  

جازاه أي وِكَفاًء كقتاٍل  ةاَفأعلى الشيء ُمكَ  هُ َكاَفأ :]كفأ[جاء في تاج العروس،     

مكافأة  ]فالناً [وكافأ  ، أي مالي به طاقة على أني أكافئهمالي به قبل وال كفاء: نقول

أي سألته : هستْكَفَأُت فالنًا إبلوالكفاءة في اإلبل والغنم نتاج عامها وا ]...[ ماثله: وكفاءً 

  )2( .طاني لبنها وبرها وأوالدها منهأي أع یهانتاج إبله سنة فأكفان

 اـالحـاصط :  

تعني مختلف أشكال األداء التي تمثل  « Compétence یقابلها بالفرنسیة ما وهي    

إنها بعبارة أخرى ارتفاع مستوى األداء إلى  الحد األقصى الذي یلزم لتحقیق هدف ما،

كم إلیه عند تقییم تحبه ویالمعیاري الذي یعتد  نموذجألل الدرجة التي تجعل صاحبها مماثالً 

  )3(.» األداءمستوى 

حیث  ،ینبغي أن یمتلكها الفردالتي ة ییسئر القدرة الأنها  وهناك من عرفها على    

  )4(.سلوكه األدائيیعتمدها في 

قولها وما لها من ی جملةبكل  إدراك المعلمتعني  وهي :والكفاءة في التدریس    

   )5(.أهمیة

                                                           
م،  2003، 1، دار الریحانة للكتاب، الجزائر، طمفاهیم تربویة بمنظور سیكولوجي حدیثعزیزي،  عبد السالم)1(

  .147ص

  .233- 230 ص، 1مج  ،تاج العروس من جواهر القاموسمرتضى الزبیدي، )2(
- هـ1432، 1طاألردن، ، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، موسوعة المصطلحات التربویةمحمد السید علي، )3(

  . 39م، ص 2011
، مكتبة العلم واإلیمان للنشر ةمهارات ما وراء المعرفة وعالقتها بالكفاءة اللغویعبد المنعم أحمد بدران،  :ینظر) 4(

  .62، ص2008، 1والتوزیع، ط
  .51، ص2005، 2، عالم الكتب، القاهرة، مصر، طالتدریس نماذجه ومهاراتهكمال عبد الحمید زیتون،  :ینظر)  5(
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 ما یقابلها بالفرنسیة للمقاربة بالكفاءات فهي اإلجماليلتعریف لبالنسبة أما     

)L’approche compétence(
 ىة وظیفیة تعمل على التحكم في مجر بیداغوجی « فهي  

ومن ّثم  ،الحیاة بكل ما تحمله من تشابك في العالقات وتعقید في الظواهر االجتماعیة

صورتها، وذلك بالسعي نجاح في هذه الحیاة على ن المتعلم من الفهي اختیار منهجي یمكّ 

   فـإلى تثمین المعارف المدرسیة وجعلها صالحة لالستعمال في مختلف مواق

  )1(.»اةــالحی

 )2( :تنص على فهيهي أیضا طریقة في إعداد الدروس والبرامج التعلیمیة و   

 .یتواجدون فیهاالتي سوف  المتعلمون أوعیات التي یتواجد فیها التحلیل الدقیق للوض -

 .تحدید الكفاءات المطلوبة ألداء المهام وتحمل المسؤولیات الناتجة عنها -

 .ترجمة هذه الكفاءات إلى أهداف وأنشطة تعلیمیة -

 )3( :هي حسب الفترات التعلیمیة: مستویات الكفاءة/ 2

وحدة تعلیمیة وهي األساس وهي المستوى األول من الكفاءات : الكفاءة القاعدیة .أ 

 .بقیة الكفاءات هلیالذي ع

شكل من مجموعة من الكفاءات القاعدیة وتتحقق عبر مرحلة تت :الكفاءة المرحلیة .ب 

 .مجاال تعلیمیا معینا أو ،أو فصال ،تعلیمیة قد تدوم شهرا

وتتكون من مجموعة الكفاءات المرحلیة وتدوم سنة أو  ):النهائیة(الكفاءة الختامیة  .ج 

 .طور أو مرحلة تعلیمیة معنیة

 )4( :نذكر منها وتقوم على جملة من المبادئ: ادئ المقاربة بالكفاءاتمب/ 3

 أي استرجاع التلمیذ لمعلوماته السابقة قصد ربطها بمكتسباته الجدیدة : مبدأ البناء

 .وحفظها في ذاكرته الطویلة

                                                           
، )ط.د(ر، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائ ،"األبعاد والمتطلبات"بیداغوجیا التدریس بالكفاءات ، حاجي فرید )1(

  .11، ص2005

دیوان الوزارة التربیة الوطنیة، مدیریة التعلیم األساسي، الوثیقة المرافقة لمناهج السنة الرابعة من التعلیم االبتدائي،  )2(

  . 08، ص2011، الجزائر، جوان لمطبوعات المدرسیةلوطني لا

، ائي وفق النصوص المرجعیة والمناهج الرسمیةالدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم االبتدمحمد الصالح حثروبي،  )3(

  .65، ص2012، 1دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، ط

  .08الوثیقة المرافقة لمناهج السنة الرابعة من التعلیم االبتدائي، ص  )4(
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 بما أن الكفاءات تعرف عند  ،یعني ممارسة الكفاءة بغرض التحكم فیها :التطبیق

القدرة على التصرف في وضعیة ما یكون من المهم للتلمیذ أن یكون البعض على أنها 

 .نشطا في تعلمه

 ة عدة مرات قصد الوصول به إلى أي تكلیف المعلم بنفس المهام اإلدماجی: التكرار

 .كتساب المعمق للكفاءات والمحتویاتاال

 م یسمح اإلدماج بممارسة الكفاءة عندما تقرن بأخرى كما یتیح للمتعل :اإلدماج

 .تویات وذلك ال یدرك الغرض من تعلمهالتمییز بین مكونات الكفاءة والمح

 وأنشطة ،یسمح هذا المبدأ لكل من المعلم والمتعلم بالربط بین أنشطة التعلیم :الترابط 

 .التي ترمي كلها إلى تنمیة الكفاءة ،وأنشطة التقییم ،التعلم

  :نفهم من خالل هذه المبادئ أنها تعمل على    

 القاموس اللغوي لدى المتعلم إحیاء. 

 تنمیة مكتسباته ومعارفه من خالل مجموع من المهام الذي یقوم بها. 

 تصبح له القدرة على التمییز بین مكونات الكفاء والمحتویات. 

  :أهداف المقاربة بالكفاءات/ 4

التعلیمیة تعمل على تحقیق جملة من إّن هذه المقاربة كتصور ومنهج لتنظیم العملیة   

 )1( :نذكر منها األهداف

المجال أمام ما لدى المتعلم من طاقات كامنة وقدرات، لتظهر وتتفّتح وتعّبر عن  إفساح -

 .ذاتها

 .استعداداته وتوجیهها في االتجاهات التي تتناسب وما تیّسره له الفطرة بلورة -

 شعَّب، والربط بین المعارف في المجال الواحد،تعلى كفاءات التفكیر الم تدریبه -

ة أو ـمناقشة قضی أوواالشتقاق من الحقول المعرفیة المختلفة عند سعیه إلى حّل مشكلة 

 .مواجهة وضعیة

 .لكفاءات المتنوعة التي یكتسبها من تعلمه في سیاقات واقعیةا تجسید -

بین الحقول  بالتداخل واالندماج زیادة قدرته على إدراك تكامل المعرفة والتبّصر -

 .المعرفیة المختلفة

                                                           
  .22 ص ،"األبعاد والمتطلبات" بیداغوجیا التدریس بالكفاءاتحاجي، فرید  )1(
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 .االستنتاج الحقائق وّدقة التحقیق وجودة البحث وحّجة سبر -

 المقاربة بالكفاءات أنّ  المالحظات لعل أبرزهاإلى مجموعة من  مما سبق صلخنَ   

  :هي

  جمیع المستویاتل المناسبةهي الطریقة. 

 مهما  ،والعلم ،الوصول إلى المعرفةهو تلمیذ للهدف األساسي ال تعمل على جعل

 .كن فیه أو مستواه المعیشيكان المحیط الذي یس

 صرارزید من قوة التحدي واإلیغموض مما ترفع على المتعلم ال. 

 تعمل على تنمیة مهاراته اللغویة وعلى معارفه وقدراته. 

  في قالب خاص متحصل علیها  ةمعلومكل وضع  في المتعلممساعدة تعمل على

 .الحشو الزائد دون فائدةبعیدا عن بها 
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  المهارات اللغویة ماهیة : المبحث الثالث

اللغة هي وسیلة فهم وٕافهام واتصال وأداة تحقیق األغراض واألهداف یلجأ إلیها   

لتعبیر عن مشاعره وعواطفه وما ینشأ في ذهنه من أفكار إلیصالها لآلخرین الفرد 

، وتحدثا وكتابة ولتحقیق هذا كله یشترط على الفرد أو المتعلم األداء اللغوي الصحیح قراءة

لمهارات ل كان لزاما التعرضلهذا و  ،ومشاعره لآلخرین ،وبها یوصل أفكاره ،واستماعا

  هذا المبحث فما المهارات اللغویة وما أشكالها؟  فياللغویة 

  :ةـاللغوی اتار ـالمه مفهوم/ 1

 لغـة:  

 .لها مْهًرا جعل: َمْهًرا .المرأة :َمَهرَ «) م، هـ، ر(في مادة معجم الوسیط الجاء في   

: ویقال ]...[أحكمه وصار به حاِذقًا فهو ماهر: وفیه، وبه، مهارة: والشيء .وأعطاها َمْهًرا

  )1(.»مهر في العلم وفي الصناعة وغیرهما

 اـالحـاصط:  

  :من بینها للمهارات اللغویة هناك تعریفات عدیدة  

سرعة والفهم  األداء اللغوي یتسم بالدقة والكفاءة فضال عن «لمهارة اللغویة هيا

وعلیه فإنها أداء وهذا األداء إما أن یكون صوتیا أو غیر صوتي، واألداء الصوتي اللغوي 

 یشمل على القراءة، والتعبیر الشفوي والتذوق البالغي وٕالقاء النصوص النثریة والشعریة،

  )2(.»الخطي مل على االستماع والكتابة والتذوق الجماليتأما غیر صوتي فیش

                                                           
  ).مادة َمَهر(، 889م، ص2004- هـ1425، 4، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، طم الوسیطمعجمجمع اللغة العربیة، ) 1(

رات اللغویة، االستماع، التحدث أو القراءة والكتابة وعوامل تنمیة المهارات اللغویة عند مهان كامل الخویسكي، الزی) 2(

  . 13م، ص 2008 -هـ1429،  1، دار المعرفة الجامعیة، األزاریطة، طالعرب وغیرهم
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 ،أو العین ،أو اللسان ،ي مرتبط بالیداداط عضوي إر ـبأنها نش «فها رّ وهناك من ع

  )1(.» أو األذن

  

  :أقسام المهارات اللغویة /2

  :نقسم المهارات اللغویة إلى أربعة أقسامیمكن أن 

 :مهارة االستماع. أ

منذ صغره، وهي  االنسان، إذ یكتسبها ة االستمارة من المهارات المهمةالمهار  تعتبر

  )2(.اإلنسان ال لدىماعالمهارات استأكثر 

وعرف على أنه  ،عملیة إنصات إلى الرموز المنطوقة ثم تفسیرها«فاالستماع هو 

وفهم  تتحفیز السمعي، وعرف على أنه إنصاعملیة استالم ومالزمة لتخصیص معنى ال

  )3(.»وتفسیر ونقد وتوظیف

راكیب وأنماط اللغة، یستطیع الفرد اكتساب مفردات وت االستماعومن خالل مهارة   

هو  وكذلك اكتساب مهارات أخرى من بینها مهارة القراءة والكتابة وتحدث، والمستمع الجید

  )4(.الذي یربط ما یسمعه بحیاته العلمیة والعملیة

 :ارة التحدثـمه. ب

التحدث هو عملیة تتضمن القدرة فتعتبر مهارة التحدث من أهم المهارات اللغویة 

وهو أداء فردي یتم في إطار ، تعمال اللغة واألداء الصوتي والتعبیرواس ،على التفكیر

  .اجتماعي نقال للفكر وتعبیرا عن المشاعر

                                                           
نشر والتوزیع، عمان، ل، دار الیازوي العلمیة، لأسالیب تدریس اللغة العربیة بین المهارة والصعوبةفهد خلیل زاید، ) 1(

  .  25، ص2006، 1األردن، ط

، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، اللغة عند الطفل ما قبل المدرسة نموها السلیم وتنمیتهالیلى كرم الدین، : ینظر) 2(

  .217م، ص  2004 -هـ 1425 ،1ط
، عالم الكتب الحدیث، أربد، األردن، )البرامج التعلیمیة - المعوقات -األهمیة (فنون اللغة المفهوم فراس السلیتي، ) 3(

  .22م، ص 2008 -هـ 1429، 1ط
، عالم والتطبیقوأسالیب تدریسها بین النظریة فنون اللغة العربیة راتب قاسم عاشور، محمد فؤاد الحوامدة، : ینظر )4(

المعوقات، البرامج  -األهمیة  - ي، فنون اللغة المفهومیتفراس السلو . 232، ص 2009، 1الكتب الحدیث األردن، ط

  .21التعلیمیة، ص 



  مفــاتیـح العنـوان                                                : الفصل األول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24 

تعلیم هذه المهارة هو تمكین الفرد من القیام بالنشاط اللغوي في  نوالهدف م

 ،اللغة علمتمما یدفعه إلى بعید عن األخطاء،  المجتمع والتعود على النطق السلیم للغة

المعاني المتنوعة التي ترد في أثناء الكالم  لة علىدالللوتوظیف األلفاظ  ،واعدهاوق

  )1(.ومنتظمة وصیاغتها في عبارات صحیحة

 :مهارة القراءة. ج

فهي  ،المرتبة الثالثة من حیث تسلسل المهارات اللغویةفي تأتي مهارة القراءة  «

  )2(.»أنماط ذات عملیات عقلیة علیا تنمو كتنظیم مركب من التيالعملیة الذهنیة التأملیة 

  )3(.»لغة الكالم والرموز المكتوبة بینعملیة یراد بها إیجاد الصلة «القراءة هي 

رات العامة لدى بوتوسیع الخ ،والهدف من تعلیم هذه المهارة االستماع بالمقروء

الطالب  المتعلمین والتدریب على السرعة في القراءة واالسترسال فیها بإضافة إلى تدریب

  )4(.على األسالیب الكتابة واالطالع ،على صحة النطق

 :ةـارة الكتابـمه . د

إتقان اللغة وتهدف هذه المهارة إلى  ،بعد مهارة القراءة ةالكتابة هي المهارة الرابع

رات متعددة نتیجة استكتابه في ببإضافة اكتساب المتعلمین خ، االعربیة اتقانا سلیم

تعبیر الالطالب على الدقة في  وتعویدة قوة المالحظة موضوعات مختلفة وكذلك تنمی

  )5(.الحروف المتشابهة بین تمییزالوكذلك 

 :أهمیة المهارات اللغویة/ 3

                                                           
، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، المرجع في تدریس مهارات اللغة العربیة وعلومهاعلي سامي الحالق، : ینظر) 1(

  .155، 152 ، ص2010، 1لبنان، ط
لة العلوم اإلنسانیة بسكرة، الجزائر، العدد التاسع ، مجودورها في العملیة التعلیمیة المهارات اللغویةسهل، لیلى  )2(

  .247، ص2013والعشرون، 
، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، طرائق تدریس اللغة العربیة وأسالیب تدریسهافاصل ناهي عبد عون،  )3(

  .  139، ص2011، 1ط
، 2006، 4، دار الشروق، عمان، األردن طالكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیةمحسن علي عطیة، : ینظر) 4(

  .246ص
، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، المھارات الكتابیة من النشأة إلى التدریسماھر سعیان عبد الباري، : ینظر )5(

  .87 ،86، ص 2010، 1األردن، ط
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من أهم ما یمكن أن یتسلح و  ،إمكانیة السیطرة على اللغة تعتبر الركیزة األولى في

امتلكها و كن منها وسیلة األساسیة في التوصیل للمتلقین منه، وكلما تمال وهي المعلم به

  .سهل علیه استعمال اللغة دون عناء أو مشقة

ضرورة ملحة لكل مثقف بوجه عام، وهي الزمة «ة صبحت المهارات اللغویفقد أ

لمن یعمل في حقل التعلیم على الوجه الخصوص والشك أن قدرة المعلم على توصیل ما 

لتي تجعله قادرا على من علم إنما هو وقف على مدى تمكنه من هذه المهارات ا هلدی

  )1(.»والیسر ،والسهولة ،التوصیل بشيء من المرونة

  :نخلص في ختام هذا المبحث إلى ما یلي      

  .ن كل هذه المهارات اللغویة مهمة بالنسبة للمتعلمإ

 لضعف بالنسبة للمتعلم من خالل الممارسة المهارات اللغویة عالجاً  تعتبر.  

 بینها الفصل یمكن ا البعض النجد هذه المهارات مكملة لبعضه.  

 استخدامها في الحیاة العلمیة والعملیة.  

  :ونصل في ختام هذا الفصل إلى جملة من المالحظات أهمها     

 من بین ، أو النص، أو الجملة، معنى الكلمةیعمل على تحدید  السیاق اللغوي إن

  .اللفظ الواحد ملهاتالمعاني التي یح

 قدرات ومعارف المتعلمتنمیة إلى  تعلیمیةلتسعى ا.  

   على جعل المتعلم شریك المعلم في العملیة التعلیمیةالمقاربة بالكفاءات تعمل.  

 كتساب اللغةمهمة إل ةلمهارات اللغویا إن. 

                                                           
  .14، صالمهارات اللغویةین كامل الخوسیكي، ز  )1(



 
 
 
 

  :الثانـيل ـــالفص
  دراســة میدانیــة
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  .نشاطي القراءة والتمارین الكتابیة أثر السیاق اللغوي على :المبحث األول

یكون فیه التلمیذ قد  التي ة وهي المرحلةالثانی بدایة المرحلة عةبسنة الراالتعتبر   

وینتقل ) لیم الحروف، كیفیة كتابتهاوغیرهاتع(انتهى من تعلیمه لبدیهیات اللغة العربیة مثل 

وكذلك ،تعبیر الكتابي والشفويالاللغة العربیة من خالل ممارسة فعل في هذه السنة إلى 

واحد وهو  إطار،وكلها تنصب في والقواعد والتمرینات اللغویة وغیرها،من خالل القراءة

  .النص وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المبحث

  :اق اللغوي بالنصـة السیـعالق/ 1

النص ، إن وینسجم مع مفهوم النصإذا رجعنا إلى السیاق اللغوي نجده یتطابق 

 ،والتركیبیة،والصرفیة،ةالصوتی ؛البیئة الكبرى التي تظهر فیه كل المستویات اللغویة«هو

  )1(.»والداللیة

والنصوص التي تتمیز بالتنوع  مجموعة من المحاور«وكتاب التلمیذ یحتوي على 

الذي یعتمد المقاربة النصیة التي  *توجه المنهاجواالنفتاح والجمالیة ویتبنى في تقدیمها 

إلرشاد الكفاءات  ،وانسجام،وتواصل ،تجعل من النص محور كل التعلیمات في تفاعل

وباستغالله استغالال منهجیا ومفیدا یساعد على تمثل الظواهر اللغویة وتحلیلها  األساسیة

  )2(.»حوي للوصول إلى المفاهیم المجردةومحاكاة المصطلح الن

القراءة والتعبیر بنوعیه : النص یمثل نقطة انطالق األنشطة اللغویة مثل بمعنى أن

  .واإلمالء إلى غیر ذلك،والقواعد النحویة الكتابیةوالتمرینات ،الكتابي والشفوي

العالقة القائمة بین النص والسیاق هي عالقة تكاملیة فكل منهما متمم وعلیهف

على فهم النص وذلك من خالل  التلمیذیعتبر هو اآللیة التي تساعد لآلخر، فالسیاق 

المعارف الكتسابوسیلة المیة، باإلضافة إلى ذلك یعتبر سیطرته على فهمنا للوحدات الك

                                                           
مطبعة وزارة التربیة الوطنیة، مدیریة التعلیم األساسي، ، ج السنة الثانیة من التعلیم االبتدائيالوثیقة المرافقة لمناه)1(

  .09، ص2003الدیوان الوطني للتعلیم والتكوین عن بعد، الجزائر، دیسمبر 
إكسابها للطالب من  مجموع المعارف أو المعلومات والحقائق والمفاهیم التي تعمل المدرسة جاهدة على«هو : المنهاج*

المناهج أسسها ومداخلها الفكریة وتصمیمها ناصر أحمد الخوالدة، یحي إسماعیل عبد، . »أجل إعدادهم للحیاة العملیة

  . 22، ص2011، 1مزم ناشرون وموزعون، عمان، األردن، طز  ،ومبادئ بنائها ونماذج تطویرها
لوطني دیوان االوزارة التربیة الوطنیة، مدیریة التعلیم األساسي،  ،دلیل المعلم للسنة الخامسة من التعلیم االبتدائي)2(

  .10، ص2012، جوان الجزائر لمطبوعات المدرسیة،ل
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وظیفة هامة تكمن في دعم التعبیر الشفوي للتلمیذ، كما تنعكس فیه  نصلل اللغویة، إن

 .مختلف المؤشرات السیاقیة األخرى ومن هذا یصبح النص أساس العملیة التعلیمیة

  :أثر السیاق اللغوي في نشاط القراءة/ 2

القراءة نشاطا هاما ومحوریا في جمیع األطوار، والقراءة هي الحصة األولى  تعد  

مجموعة  إتباعبها الوحدة التعلیمیة، ولنجاح حصة القراءة یحرص المعلم على  التي تفتح

  )1(:خطوات أو توجیهات وهيالمن 

 .التمهید للدرس بأسالیب متنوعة قد تكون وضعیة متشكلة أو وسائل أخرى -1

 .المعلم للنص قراءة نموذجیةقراءة  -2

 .توفیر فرص القراءة الفردیة  -3

 .معطیات النصلوقوف على مدى استیعاب المتعلم توجیه األسئلة ل  -4

 .واكتشاف الصلة الرابطة بین مكوناته األساسیة ،هیكل النصلتبیین دعوة المتعلم   -5

 .اء الرأي في مضمون النصتشجیع المتعلمین على إبد  -6

 .شرح المفردات الصعبة  -7

 .النصسترسال وتبیین المعاني العمیقة في وفیر فرص القراءة للتوصل إلى  االت -8

  )2(:همهاتحقیق مجموعة من األهداف لعل أوعلیه فإن حصة القراءة تسعى إلى 

 جودة القراءة المعبرة عن الفهم. 

 واالسترسال وذلك من خالل احترام  ،والوقف ،المحترمة لقواعد اإلمالء القراءة

 .العالمات اإلعرابیة، وكذلك احترام عالمات الوقف

  المعنى العمیقتجاوز المعنى السطحي للوصول إلى. 

 استخدام القرائن اللغویة وغیر اللغویة لتحدید معاني الكلمات. 

 اكتشاف المعنى السیاقي للمفردة. 

  لتلمیذ نماذج إعرابیةاتوظیف التراكیب النحویة وذلك من خالل إعطاء. 

                                                           
وزارة التربیة الوطنیة، مدیریة التعلیم األساسي، ، الوثیقة المرافقة لمناهج السنة الرابعة من التعلیم االبتدائيینظر،  )1(

  .1/17، 2005الجزائر، جویلیة  المدرسیة،لمطبوعات لوطني لدیوان اال
وزارة التربیة الوطنیة، مدیریة التعلیم األساسي، ، منهاج السنة الخامسة من التعلیم االبتدائي للغة العربیة: ینظر )2(

  .12، ص2006الجزائر، جانفي لمطبوعات المدرسیة،لوطني لدیوان اال
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ومن خالل هذه األهداف یستطیع التلمیذ الوصول إلى المعنى العمیق للنص أو 

آلیة السیاق  د استخدمذلك المعنى السیاقي للمفردة، وعلیه یكون قالمعنى الداخلي وك

القدرة على التعبیر وكذلك تجعله یربط بین مختلف للتلمیذ تجعلاللغوي وهذه األخیرة 

مثلة األ، ومن "أفهم النص"النص من خالل أسئلة الفهم المعلومات للوصول إلى مقاصد 

نذكر األسئلة الموجهة حول " الحوتة الزرقاء"مثال في نص : عن أسئلة الفهم نتذكر ما یلي

  .هذا النص

 1(.افهم النص( 

 أین تسكن الحوتة الزرقاء؟ - -

 ا؟سمعت الحوتة الزرقاء أثناء رحلتهماذا  -

 ه؟كان الطفل یبكي ألنه فقد بیت هل -

 ست الحوتة الزرقاء بحزن عمیق؟لماذا أح -

 هل وجدت الحوتة الزرقاء بیت السمكة؟ كیف كان هذا البیت؟ -

وبعد كل هذا نستنتج أن القراءة في ظل المقاربة بالكفاءات لیست غایة في حد ذاتها، 

  .وٕانما وسیلة الكتساب مجموعة من المعارف والمهارات

  :في شرح المفردات اللغوي استخدام السیاق/ 3

القدرة على استخدام السیاق للتعرف على «یختلف الصغار عن الراشدین من حیث 

أقل قدرة في ذلك عن الراشدین ویرجع ذلك إلى عدم النضج وبطء في  الكلمات، فاألطفال

القراءة مما یمنعهم من ربط المعنى الكلي بكل أجزاء الجملة، فالصغیر عندما تعترضه 

، على لیعرف معناها في السیاق الكلي للجملةكلمة ال یفهمها ال ینتقل إلى ما بعدها 

الصعبة لیحدد معناها من خالل المعنى العام عكس الكبیر الذي عادة ما یتجاوز الكلمة 

  )2(.»للجملة

والتلمیذ في مستوى الرابعة ابتدائي قد تعترضه بعض األلفاظ الصعبة التي تعرقل 

رض لهذا اللون من الصعوبات ولكي ال یتع ،مساره في تحدید المعنى للجملة أو النص

                                                           
لمطبوعات الوطني ل دیوانال، السنة الرابعة من التعلیم االبتدائيكتابي في اللغة العربیة شریفة غطاس وآخرون،  )1(

  . 15، ص2009، 1المدرسیة، الجزائر، ط
  . 2/13، 2008، الدیوان الوطني للتعلیم والتكوین عن بعد، اللغة العربیة تكوین المعلمیني، شظریفةقری) 2(
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المفردات الصعبة  یجب أن نقدم له مجموعة الكلمات الجدیدة وذلك عن طریق شرح

  )1(:وٕاعطاءها معنى أو معنیین على األقل وباألمثلة تتضح الصورة

  موقعها في النص  معنـاهـا  ةـالكلم

  .مدرستهاب المتفوقةم تلتحق خولة التلمیذة ول ]...[  النجیبة  المتفوقة

  قبلت ووافقت  لبت
 لبتفزائدا وفي الصباح طلب من والدته مصروفا ]...[

  .ألنها كانت تثق به طلبه

  الكبیرة  الشاسعة
ولكنه كان یحزن كلما شاهد أطفاال في شوارع المدینة ]...[

  .یبغون األرغفة الشاسعة

  .بیت سمكتي الصغیرة الحمراءال ولكني فقدت ]...[  ضیعت  فقدت

  أنجت  أنقذت
كثیرا ممن ال یعرفون السباحة وأوشكوا أن  أنقذت وقد]...[

  .یغرقوا

  عطف  أشفق
إناء  على جدته المتألمة وطلب من أمه یانغ أشفق]...[

  .نبع في أحد األودیةمن هلیمأل

  .وهو ینظر إلى اإلناء ثاغیا منهیانغ فاقترب ]...[  یاـباك  یاـغاث

  إلى الفقراء؟ الثمینلماذا تعطي هذا الرمان  الغالي  الثمین

  تفسد  تتلف
 تتلفوفترك غنمه تدخل المزرعة لیال وتأكل الزرع  ]...[

  .الثمر

  ةـعقوب  جزاء
لك هذا الرجل عوضا  یا صاحب المزرعة خذ غنم ]...[

  .لصاحبها عن إهماله جزاءعن زرعك و

  .صارمةرك اكانت اللة فاطمة في المع]…[   قویة وشجاعة  صارمة

  تشتاق  تحـنّ 
دائما إلى مسقط رأسها وٕالى قریتها تحن وبقیت ]...[

  .الجمیلة الهادئة

  .كل شيء له وقع جمیال في أذنها ]...[  تٌ وْ صَ   ـعٌ قْ وَ 

إني أسمعكم جمیعا إنني أدعو اهللا أن یحفظكم  ]...[  األنظار  األبصار

                                                           
  .166- ،11، صالرابعة من التعلیم االبتدائيكتابي في اللغة العربیة السنة شریفة غطاس وآخرون، : ینظر)1(
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  .طول حیاتكم أبصاركمویمتعكم بأسماعكم و

  استمر  واظب
على التمرینات الیومیة حتى تعود على  واظبولكنه ]...[

  .الحركة وضمر جسمه وبرزت عضالته

  .بقدوم إعصار تحذیرهناك ]...[  تنبیه  تحذیـر

  الخوف الشدید  الفـزع
ة وقالت في رت البنت الصغیرة إلى مكان الحدیقنظ]…[ 

  .انظروا كل المنازل قد اختفت فزع

  .لسعني آه هناك شيء]…[   لدغني  لسعني

  .علیها األم وتقول نحن ال نختار ألواننا فتحنوا]...[  تعطف علیها  فتحنوا علیها

  أشفق علیهم
وعطف رحمهم 

  علیهم

إن األشجار "الحاكم علیهم وسامحهم وقال لهم أشفق]...[

  ."حراس الحیاة وعلینا أن نحبها ونحمیها

  .حواجز ولم تعد هناك مسافات وال حدود وال ]...[  موانع  حواجز

  تتابعت  توالت

 على ید  1926وقد بدأت قصة التلفاز في عام ]...[

بعد ذلك  توالتمخترع بریطاني اسمه جون بیرد ثم […] 

  ...بعدة سنوات

  تفوقت  برعت
كانت حسیبة تهوى الریاضة كثیرا منذ طفولتها وقد ]…[

  .في كل األلعاب الریاضیة برعت

  الریاضة كثیرا منذ طفولتها تهوى كانت حسیبة]…[  تحـب  تهـوى

  تنـال  تحـرز
 تحرزوظلتانتقلت حسیبة إلى مرحلة التعلیم المتوسط]…[

  .المرتبة األولى في سباقات الجري

  قدرتهـا  مهارتها
أثارت دهشة العالم وصورتها صحف كثیرة وتكلمت ]...[

  .البدنیة بفضل إرادتها وعزمها ومثابرتها مهاراتهاعن 

  تمتـد  تنسـدل

وفیما كان األطفال یمرحون، فوجئوا برجل أصلع یطل ]...[

صورة ]…[علیهم من نافذة منزله ویریهم لوحة ملونة علیها 

  . على ظهرها تنسدل طفلة بضفیرة شعر طویلة

  .مرحكم سرنيلقد كنت أراقبكم منذ الصباح، و ]...[  فرحـنيأ  سرني

أواني فخاریة ملونة وغیر ملونة والبعض منهم ]...[  مكسـر  مهشم
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  .مهشم

  بقدرة كبیرة  بمهارة فائقة

بدأ أوال دلفین صغیر خرج من الماء وتسلق إلى ]…[ 

منصة حمراء وراح یلعب بكرة كبیرة وضعها على أنفه 

  .بمهارة فائقة

  بنـوا  نصبوا

وصل السیرك في جولته إلى إحدى مدن الشرق ]…[ 

الجزائري واستأجر المسؤولون بقمة فسیحة في إحدى 

  .فیها الخیام الكبیرة نصبواالضواحي 

المعنى، فمثال لكن متقاربة ، نالحظ  أن هناك بعض المفردات مختلفة في اللفظ

 في نص انهمكل مأنرغم " التفوق"لها نفس المعنى وهي " نجیبة"لفظة و " برعت"لفظة 

، وهناك أیضا "ةالبطلة العداء"، والثانیة في نص "سیر خولة"األولى في نص ف، مختلف

" في السیرك"ردت في نص التي و و " مهارة فائقةب:"ر شرحها مثلتكر  المفرداتبعض 

  .خها في ذهن المتعلمیرستمن ذلك المرجوة والغایة " البطلة ةالعداء"وكذلك في نص 

واحدة عدة اللفظة لأن یكتسب التلمیذ هي شرح المفردات، لغایة الرئیسیة من اإنَّ 

إنها تفید ،الحقا في نشاطي التعبیر الشفوي والكتابي لتوظیفها  معنى الواحدالمعاني بدل 

فهم دونأن ال تقع هذه الكلمات عائقا  وكذلك ،ین القاموس اللغوي الثري للمتعلمفي تكو 

  .التلمیذ

  :الكتابیة ناللغوي في التماریأثر السیاق / 4

لتمارین حصة التعبیر الشفوي ول تأتي التمارین الكتابیة بعد حصة القراءة أو بعد

  )1(.ال من الجواب إلى السؤال وغیرهانتقواال، الفراغ وملئ، الكتابیة أشكاال مختلفة كالتكرار

  

  

  

  )1(:نجدأمثلتها ومن  سیاق الصوتيبالمن التمارین تسمى  األشكالوهذه 

                                                           
لوطني دیوان االوزارة التربیة الوطنیة، مدیریة التعلیم األساسي، مناهج السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، : ینظر) 1(

  .15، ص 2011، الجزائر، جوان لمطبوعات المدرسیةل
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  :1 مثالال

  .من،أو ٕالى، أو ـلو،أوفي،أو : الحروف اآلتیة الفراغ بالحرف المناسب من امأل

  أخفت األمر عن أمها... المدرسة ... لم تستطع خولة الحضور. 

  فحص الوالد المریض... استدعى األب طبیبا. 

  المدرسة... ها أن تعود ...طلب ... زمیلته ... أعطى هاشم كل مصروفه. 

  :2مثال ال

  :مأل الفراغ بالعبارة المناسبةا

  وتبدأ السنة الهجریة في ... تبدأ السنة المیالدیة في... 

  تفتح المدارس أبوابها في فصل... 

  یوما... شهرا ویتكون الشهر من .... تتكون السنة من.  

 :3مثال ال

  :امأل الفراغ بالتاء المناسبة

  الوزن أكثر فأكثر ثم تحولـ في....تتشقق وازداد.... رمان وبدأ ثمرة... سقط ...

من بیوت هذا القصر فأصابته ... إلى قصر جمیل، دخل األخ الصغیر في بیـ

 .الدهشة

 :4مثال ال

  :ضع الحرف المناسب في مكان الفراغ

  الفیتامینات...البرتقال غني. 

  العالج... الوقایة خیر. 

 الجرح...یضع الطبیب المطهر. 

  خطر الزكام... یحدث األب. 

  أنت ال تأكل طعاما مغذیا: سعید... قالت الجدة. 

  عیادة الطبیب... حمل األب سعیدا. 

                                                                                                                                                                                
الدیوان الوطني للمطبوعات ، الرابعة من التعلیم االبتدائيكراس النشاطات اللغویة السنة شریفة غطاس وآخرون، ) 1(

  .35، 18، 06، 05 صالمدرسیة، 
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هو معرفة مواطن العجزعند المتعلمین مع العالج  والهدف من هذه التمرینات

  .السریع لها، وكذلك معرفة قدرات المتعلم ومدى استیعابه لما مر به

مثلة الدالة على األومن ،النحويالسیاق كذلك هناك بعض التمرینات تبین لنا أثر 

  )1(:نجدذلك 

  :01مثال 

  :ضع خطا تحت الجملة الفعلیة

 خرج اإلخوة الثالثة. 

 لمس الرجل الطائر بالعصا. 

  عجیبالبساط الصغیر. 

 وصل األخ األصغر إلى البلدة. 

 لبس توتانجا النظارة. 

  :02مثال ال

  :ضع خطا تحت الفاعل في األمثلة اآلتیة

 أخذ األخ البقرة. 

 سقط المطر غزیرا. 

 أكل الدیك الذبابة. 

 نمت الشجرة نموا كبیرا. 

  : 03مثال ال

  :المفعول بهضع خطا تحت 

 عامل سلیمان الناس بحسن. 

 أخرج الزرع الثمر. 

 ترك الرجل الغنم في المزرعة. 

 الزرع في المزرعةالغنم ت أتلف. 

  

  

                                                           
  .75، 74، 48،71، 23، 20، 17، 14ص ، المرجع سابقشریفة غطاس وآخرون، ) 1(
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  : 04مثال ال

  :االسمیةضع خطا تحت الجملة 

  للتمورالجزائر منتجة. 

 وهران مدینة من مدن الجزائر. 

 عاد العصفور بذاكرته إلى الماضي. 

 طار العصفوران فوق شمال إفریقیا. 

  : 05مثال ال

 :حول الكلمات التي تحتها خط إلى الجمع

  1.  إلى الحلبة المالكمدخل......................... 

  2.  عدة مرات الكرةرمیت......................... 

  3. مع الالعب المدربتناقش......................... 

  4. مدة تحت الماء الّسّباحةبقیت  ..................... 

  5. الكرة في وسط الملعب المدافعأوقف........................ 

  6. جسم رشیق إلىالعداءةتحتاج........................... 

  : 06مثال ال

  :إلى جمع المذكر السالمحول الكلمات التي تحتها خط 

  في مسابح كبیرة السّباحیتدرب. 

  الذي نال میدالیة ذهبیة بالالعبالتقیت. 

  بحفاوة المالكماستقبل الرئیس. 

  بالمناصركان الالعب مسرورا. 

  :07مثال ال

  : ضع خطا تحت المثنى في األمثلة التالیة

 الملعبان ممتلئان. 

 لباسا ریاضیا ااشترین. 

  الفریقحیا الجمهوران. 

 یغیر الالعبون مالبسهم في حجرتین منفصلتین.  
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  : 08مثال ال

  : أدخل حرفي نصب على الفعلین المسطرین ثم أعد كتابتهما

 األطفال في الغابة یتجول. 

 إلى النهر وأسبح فیه اذهب.  

  

القدرة على التمییز بین المبتدأ  ومن خالل هذه التمرینات یصبح للتلمیذ

وبین الفعل والفاعل، وبین الجملة الفعلیة والجملة االسمیة، وبین المذكر والمؤنث، ،والخبر

  .المثنى والجمع وغیرهاوبین 

التمییز بین هذه  لحل التمارین السابقة و السیاق اللغويعتمد على التلمیذ اوعلیه ف

  .العناصر

  :األخیر نستخلص مجموعة من النقاط أهمهاوفي   

  .جمیع األنشطة اللغویةالقراءة هو األرضیة الخصبة التي تنبثق منها  النصإن   -

في ه عترضیصبح للتلمیذ القدرة على حل المشكالت التي تمن خالل السیاق اللغوي  -

كذلك معرفة والمعاني المتقاربة للمفردات و مفردات،الالنص مثل اكتشاف معاني ودالالت 

  . محتوى النصوص وغیرها
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  .تحلیلیة لالستبیاندراسة : المبحث الثاني

ماهیة التعلیمیة والمهارات و  ،ماهیة السیاق اللغوي ولبعد أن تناولنا في الفصل األ

دراسة میدانیة، والهدف من بحث بالمنا هذا مدع،ضافة إلى المقاربة بالكفاءاتاإلاللغویة، ب

اللغة العربیة في ضوء المقاربة ثر السیاق اللغوي في تعلیمیة أهذه الدراسة الكشف عن 

بالكفاءات، وكذلك كیفیة ربط السیاق اللغوي بتعلیمیة اللغة العربیة، وهذا الجانب المیداني 

یعتمد على آلیات وٕاجراءات البحث العلمیة التي تساعدنا في الكشف عن السیاق اللغوي 

  .  ومدى استیعاب التلمیذ لهذا المحتوى ،في محتوى الكتاب

 :ات البحثـیآل: أوال

 :منهج الدراسة/ 1

والدراسة التي ، توصل إلى أي نتیجة دون اعتمادنا على منهج معینأن نال یمكننا 

ر السیاق في تعلیمیة اللغة في أثعلى معرفة إجابات المعلمین حول عتمد بین أیدینا ت

  .األنسب لهذه الدراسة هو المنهج الوصفي*ضوء المقاربة بالكفاءات، والمنهج

والمنهج الوصفي هو عبارة عن طریق لوصف الموضوع المراد دراسته من خالل «

یة معبرة یمكن موتصویر النتائج المتوصل إلیها على أشكال رق، منهجیة علمیة صحیحة 

  .)1(»تفسیرها

 :مجاالت الدراسة/ 2

 من المدارس االبتدائیة  ات تم توزیع هذا االستبیان على مجموع: المجال الجغرافي

 ،دائرة المغیر على مدرسة موزعة  17یة الوادي حیث اخترنا التابعة لبلدیة المغیر لوال

 .ة صالحـوطرفای، ةـدوقـودن، ةـیغسنوا، والمناطق التابعة لها مثل المهدیة

 15/04/2015إلى غایة  07/04/2015امتدت الدراسة من  :المجال الزمني. 

 الذین یدرسون المستوى الرابعة وزیعها على عینة من المعلمین تتم : المجال البشري

 .ابتدائي

  :االستبیان/ 3
                                                           

صالح الدین شروخ، »التي یتم وضعها بقصد الوصول إلى الحقیقة في العلم  مجموعة من القواعد «هو: المنهج* 

  .90، ص 2003، 1، دار العلوم والنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، طالبحث العلمي للجامعیین منهجیة
، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، األردن، منهجیة البحث القواعد والمراحل والتطبیقاتمحمد عبیدات وآخرون،  )1(

  .  46، ص1999، 2ط
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هو مجموعة من األسئلة التي ترسل إلى األشخاص الذین یصعب الوصول إلیهم «    

  )1(.»أو مقابلتهم وجها لوجه الستفتائهم نحو موضوع معین أو مشكلة معینة

یمكن عن طریقها اكتشاف أبعاد موضوع التي مجموعة المؤشرات «واالستمارة هي    

الدراسة عن طریق االستقصاء التجریبي، أي إجراء بحث میداني على جماعة محددة من 

وتحتوي على مجموعة من ، الناس، وهي وسیلة االتصال الرئیسیة بین الباحث والمبحوث

  )2(.»األسئلة تخص القضایا التي نرید معلومات عنها من المبحوث

السنة الرابعة حیث  هذا على استمارة موجهة إلى معلميیفي بحث تولقد اعتمد    

الثاني حول السیاق و ،المحور األول حول المعلومات الشخصیة، محاورة تحتوي على ثالث

باللغة  هذه االستمارة  منهج المقاربة بالكفاءات، وقد كتبتلالثالث  خصصاللغوي و 

لمضمون ومحتوى الكتاب خاصة اكتشاف مدى استیعاب التلمیذ هامن خالل تأردو العربیة،

إضافة إلى ذلك قمت بحضور بعض ال وهو المقاربة بالكفاءات،أفي ضوء المنهج الجدید 

ي لكسنة الرابعة ي الألسئلة على معلمالحصص خاصة حصة القراءة مع طرح بعض ا

إعطاء نتائج دقیقة أو  أجل من،تعلیل النتائجو ،والتحلیل ،تفسیرالأكون فكرة تساعدني على 

  .قریبة للدقة

  :ةـنالعیّ / 4

وهي من أهم آلیات البحث، وتعتبر العینة من أصعب األمور على الباحث ألنه     

یمكن تعریف العینة علیه ته، و یصعب علیه اختیار العینة المناسبة لمحل دراس

بحیث تكون ممثلة ، مجموعة من الوحدات المستخرجة من المجتمع اإلحصائي«بأنها

مجموعة من الوحدات التي یجب أن هي بصدق لهذا المجتمع، وبعبارة أخرى فالعینة 

  )3(.»تتصف بنفس مواصفات مجتمع الدراسة

                                                           
، 2006، 1، األهلیة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، طاإلنسانیةمنهجیة البحث في العلوم نبیل أحمد عبد الهادي،  )1(

  .54ص 
، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، منهجیة العلوم االجتماعیةبلقاسم سالطنیة، حسان الجیالني،  )2(

  .282، ص2004، 1الجزائر، ط
، 1ن عكنون، الجزائر، طالمطبوعات الجامعیة، ب، دیوان أسس ومناهج البحث في علم النفسعبد الكریم بوحفص،  )3(

  .54، ص2011
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 امعلم)33(من تتكون ،و إلى نظام التعلیم االبتدائي تنتمي قید الدراسةعینة البحث و     

  .ومعلمة

  :تيوهذا ما یوضحه الجدول اآل

  االبتدائیة المدارس  المناطق
  عدد المعلمین

  المجموع  اثـإن  ورـذك

  المغیــر

  02    02  .العربي تبسي .1

  02    02  .عمر قسـوم .2

  02  02    .العقید سي الحواس .3

  02  02    .جربیـع عمـر .4

  02    02  .عبد الحمید بن بادیس .5

  03  01  02  .-2- الغربیـة  .6

  01  01    .الغربیة الشمـالیة .7

  03  02  01  .عائشة أم المؤمنین .8

  04  01  03  .علي الخلیـل .9

  أنسیغة
  -1-بالراشد عبد الرزاق  .1

   -2-بالراشد عبد الرزاق .2

01  

03  

01  

01  

02  

04  

  02  01  01  حمالوي إبراهیم .1  المهدیة

  01    01  عبد الرحمن مسعاد.1  دندوقة

  طرفایة صالح
 -1-العربي بن مهیدي .1

  -2-العربي بن مهیدي  .2
03    03  

  33  12  21  المجمـوع
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  :حثكیفیة تطبیق آلیات الب :ثانیا

إلى بعض المدارس االبتدائیة المتواجدة في منطقة المغیر وضواحیها توجهت     

جد أي لم أ، 07/04/2015وكان ذلك یوم ) دندوقة، المهدیة، انسیغة، طرفایة صالح(

اكتفیت في استقبالي رغم أني رفض من قبل مدیري المدارس صعوبة في توزیعها أو أي 

وجدت كل الترحیب من ، فقدلهذه االستمارة يذكر سبب توزیعببنفسي و فقط بتعریف 

جل أن نتوصل إلى أالمعلمین، وبعد جمعها قمت بإحصاء نتائجها وتحلیلها من طرفهم ومن

ومن األدوات  ،حصائياإلمنهج الوالمنهج المعتمد فیها هو ، نتائج جزئیة لهذه الدراسة

  .   هي النسب المئویة والتكراراتالمستخدمة في تحلیل بیانات هذه الدراسة 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :عرض وتحلیل النتائج/ 1

   100× التكرارات 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العینــة

 =النسبة المئویة 
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 المعلومات الشخصیة

 %النسبة 

  %64أي  63.63%

  %36أي  36.36%

100%  

وهي أعلى من نسبة %64عند استقرائنا لنتائج الجدول الحظنا أن نسبة الذكور 
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المعلومات الشخصیة: نتائج الخاصة بالمحور األولالعرض وتحلیل 

 .العینة جنس: -1-

  التكرار  االحتماالت

  21  ذكر

  12  أنثى

  33  المجموع

-1-:  

عند استقرائنا لنتائج الجدول الحظنا أن نسبة الذكور 

  :اآلتي وهذا ما یوضحه الرسم البیاني %

  المتحصل علیهاالشهادة :-

أنثى

: الثانيالفصل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عرض وتحلیل   .أ 

-الجدول رقم 

  

-قراءة الجدول

عند استقرائنا لنتائج الجدول الحظنا أن نسبة الذكور 

%36اإلناث 

  

  

  

  

  

  

-2-جدول رقم

ذكر

أنثى
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 %النسبة

  %30أي  30.30%

  %21أي  21.21%

  %49أي  48.48%

100%  

یوضح الجدول أعاله نتائج مستوى المعلمین، فتمثل نسبة 

وهي أعلى نسبة خریج %49ونسبة 

علیا، وهي تمثل نسبة المعلمین المتحصلین على دراسات ال

والثانویات وهذا ما یوضحه الرسم 
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  التكرار

  10  شهادة لیسانس

  07  

  16  خریج مؤسسة تكوین

33  

-2-:  

یوضح الجدول أعاله نتائج مستوى المعلمین، فتمثل نسبة 

ونسبة  ،لیسانسالمعلمینالمتحصلین على شهادة 

تمثل نسبة المعلمین المتحصلین على دراسات ال% 21مؤسسة تكوین، فنسبة 

والثانویات وهذا ما یوضحه الرسم  تاإلكمالیاون التدریس في حبذأقل نسبة ألن معظمهم ی

:  

  الصفة في العمل:-3-

دراسات علیا خریج مؤسسة تكوین

شھادة لیسانس

دراسات علیا

خریخ مؤسسة تكوین

: الثانيالفصل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  االحتماالت

شهادة لیسانس

  دراسات علیا

خریج مؤسسة تكوین

  المجموع

  

-قراءة الجدول

یوضح الجدول أعاله نتائج مستوى المعلمین، فتمثل نسبة 

المعلمینالمتحصلین على شهادة 30%

مؤسسة تكوین، فنسبة 

أقل نسبة ألن معظمهم ی

:اآلتي البیاني

 

  

  

-قراءة الجدول

شھادة لیسانس

دراسات علیا

خریخ مؤسسة تكوین
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 %النسبة 

  %03أي  03.03%

  %09أي  09.09%

  % 88أي  87.87%

100%  

عدد المعلمین المترسمین حیث أن هذه الفئة لها 

التقلیدیة والحدیثة وهذه الفئة ضافة إلى ذلك درایتهم بطرائق التدریس 

وذلك تمثل نسبة المتربصین وهي نسبة قلیلة جدّا 

وهو مایلخصه الرسم البیاني فهي نسبة المستخلفین 

  

  السیاق اللغوي
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  التكرار

1  

3  

29  

33  

-3-:  

عدد المعلمین المترسمین حیث أن هذه الفئة لها  %88یبین هذا الجدول نسبة 

ضافة إلى ذلك درایتهم بطرائق التدریس اإلخبرة في التعلیم ب

تمثل نسبة المتربصین وهي نسبة قلیلة جدّا ف%09أما  ،تفیدنا كثیرا في دراستنا هذه

فهي نسبة المستخلفین  %3أما  ،عدم توفر مناصب العمل

السیاق اللغوي: النتائج الخاصة بالمحور الثاني وتحلیل

متربص مترسم

: الثانيالفصل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  االحتماالت

  مستخلف

  متربص 

  مترسم 

  المجموع

  

-قراءة الجدول

یبین هذا الجدول نسبة 

خبرة في التعلیم ب

تفیدنا كثیرا في دراستنا هذه

عدم توفر مناصب العملل

  :تياآل

  

  

  

وتحلیل عرض. ب

مستخلف

متربص

مترسم 
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 . لمضمون النص المقدم 

 %النسبة 

  %58أي  57.57%

  %30أي  30.30%

  % 12أي  12.12%

%  

وهم الذین یرون أن عنوان  "نعم

بینما نسبة  ، لدخول النص اً یساهم في فهم النص واستیعابه ویعتبرونه مفتاح

مجموعة من ب لذلك ویمثلون ،

" التدریب في الریاضة"وكذلك نص

الذین وقفوا موقفا أخرى، أما في جهة 

وهم الذین یرون أن بعض نصوص یكون عنوانها مناسب 

  .الذي یلخص ماسبق 
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 اهل عنوان النص یكون دائما مطابقً : -1-

النسبة   التكرار  االحتماالت

19  57.57

10  30.30

04  12.12

  33  100%

-1-:  

نعم"بـالمستجوبین  %58هذا الجدول نسبة یوضح 

یساهم في فهم النص واستیعابه ویعتبرونه مفتاح

،لمضمونه اً العنوان ال یكون مطابقف" ال"بـ

وكذلك نص̋،إلى باب الواديوتعود الحیاة ̏̋̋النصوص من بینها نص 

في جهة  مضمونهالنص في جهة و  حیث یرون أن عنوان

وهم الذین یرون أن بعض نصوص یكون عنوانها مناسب % 12فنسبتهم 

 وهذا ما یبینه الرسم البیاني، لمضمونها وبعضها اآلخر ال

 . ربط كلمات على القدرة  تلمیذللهل :-2-

ال أحیانـا

: الثانيالفصل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-الجدول رقم 

االحتماالت

  نعم 

  ال 

  أحیانا

  المجموع

  

-قراءة الجدول

یوضح 

یساهم في فهم النص واستیعابه ویعتبرونه مفتاحالقراءة لنص 

بـأجابت% 30

النصوص من بینها نص 

حیث یرون أن عنوان

فنسبتهم  وسطا

لمضمونها وبعضها اآلخر ال

-الجدول رقم 

نعم

ال

أحیانا 
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 %النسبة   التكرار  االحتماالت

  %21أي  % 21.21  07  نعم 

  %15أي  %15.15  05  ال 

  % 64أي  %63.63  21  أحیانا

  %100  33  المجموع

  

  :-2-قراءة الجدول

الهدف من طرح هذا السؤال هو معرفة مدى استیعاب التلمیذ لمضمون النص، 

لنص عدة مرات، لتلمیذ عند قراءته فالین أجابوا بنعم،الذتشیر إلى نسبة  %21فنسبة 

 و ماالربط بین الكلمات وه علىصبح له القدرة تللمفردات الصعبة  إضافة إلى شرحه

له القدرة  وكذلك تصبح ،لنصللتلمیذ القدرة على طرح األفكار العامة والجزئیة لیعطي 

األسئلة دون النظر إلى النص  ضافة إلى اإلجابة عناإلب لنص،لإعطاء عنوان آخر  على

 نهم یرو " ال"ـوهم الذین أجابوا ب %15، أما نسبة لما قرأ  وفهمه هعابییدل على است مما

، یبسطو  ،ویشرح، یقرأ لهلیحتاج للمعلم سنة الرابعة الأن التلمیذ خاصة وهو في مستوى 

 ،تحتاج إلى شرحها بمعنیین أو أكثرالتي إضافة إلى وجود بعض الكلمات ویصحح له، 

ص (مثل قاربة لى حروف متع الحتوائهاوهناك أیضا بعض الكلمات یصعب نطقها وذلك 

وهذا ما یعرقل على التلمیذ الربط والفهم، أما بنسبة ) وغیرها سز، ش و و س، س و 

، ةالتلمیذ في بعض األحیان له القدر أن  وهي النسبة األعلى للمعلمین الذین یرون 64%

فالنصوص العلمیة مثال نجدها  ،نوعیة النصوصبعض األحیان ال وهذا راجع إلى  وفي

باإلضافة إلى سبب  تحتوي على مصطلحات دقیقة وكذلك جدیدة على قاموسه اللغوي

الربط بین على من لهم قدرة  % 10میذ فنجد نسبة بین التال المتواجدة هو الفروق آخر

 وهذا راجع إلى ضعف في المستوى، في ذلكیجدون صعوبة من م%90و، كلماتال

  :تياآلویمكن تلخیص ماسبق في الرسم البیاني 
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المعنى بعیدا عن السیاقات  یصل إلى

 %النسبة 

  %30أي  % 30.30

  %30أي  30.30%

  % 40أي  39.39%

100%  

یاق ون بالسفالمعلمین الذین یكت 

حجتهم في ذلك و األخرى اللغویة 

أو في شرح لفظ النحویة،والقاعدة

ذلك بقولهم لیعادل ویساوي النسبة األولى وهم الذین یرون العكس، ویمثلون 

بل یربطها بالظروف  الخارجيال یفصل لغته عن سیاقها 

االجتماعیة والبیئیة والنفسیة، خاصة إذا كنا بصدد شرح نص وكان هذا النص حول حالة 

سر (نص مثلتاب اللغة العربیة لسنة الرابعة 

تعود الحیاة إلى (و،)تهتز األرض
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یصل إلىلسیاق اللغوي كاف للتلمیذ لهل ا:-3

  التكرار  

10  

10  

13  

33  

-3-:  

 من%30عند استقرائنا للجدول تبین لنا أن نسبة 

اللغویة بعیدا عن السیاقات متعلم اللغوي إلیصال المعنى لل

والقاعدةأ، ألمثلةللسیاق اللغوي في شرحهم اعتمادهم على ا

یعادل ویساوي النسبة األولى وهم الذین یرون العكس، ویمثلون ما 

ال یفصل لغته عن سیاقها  ما أن المعلم عند شرحه لفكرة

االجتماعیة والبیئیة والنفسیة، خاصة إذا كنا بصدد شرح نص وكان هذا النص حول حالة 

تاب اللغة العربیة لسنة الرابعة اجتماعیة مثل النصوص المتواجدة في ك

تهتز األرض(و، )الحمى الخطیرة(و، )نجیب طفل البدین

ال أحیانـا

: الثانيالفصل 
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3-الجدول رقم

 . األخرى

  االحتماالت

  نعم 

  ال 

  أحیانا

  المجموع

-الجدول رقم 

عند استقرائنا للجدول تبین لنا أن نسبة 

اللغوي إلیصال المعنى لل

اعتمادهم على ا

ما أما  ،معین

أن المعلم عند شرحه لفكرة

االجتماعیة والبیئیة والنفسیة، خاصة إذا كنا بصدد شرح نص وكان هذا النص حول حالة 

اجتماعیة مثل النصوص المتواجدة في ك

نجیب طفل البدین(و، )خولة

نعم

ال 

أحیانا
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أحیانا وهم الذین یرون ـ الذین أجابوا ب

 إلى تحتاجبعضها اآلخر السیاق اللغوي و 

 بیانيالالرسم وهذا ما یوضحه أیضا للوقوف على المعنى المراد ، 

  
 :كتاب كافیة إلیصال المعنى إلى المتعلم

 %النسبة 

  %36أي  % 36.36

  %12أي  12.12%

  % 52أي  51.51%

100%  
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الذین أجابوا ب %40نسبة أما  ،من النصوص وغیرها

السیاق اللغوي و  تحتاج فقط إلىشروحات ال

أیضا للوقوف على المعنى المراد ،  اللغویوغیر اللغوي

كتاب كافیة إلیصال المعنى إلى المتعلمال المشروحة في فرداتهل الم:-4

  التكرار

12  

04  

17  

33  

-4-:  

ال أحیانـا

: الثانيالفصل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وغیرها)الوادباب 

شروحات الأن بعض 

اللغویوغیر اللغويالسیاق

  :تياآل

  

4-الجدول رقم

  االحتماالت

  نعم 

  ال 

  أحیانا

  المجموع

  

  

  

-الجدول رقم 

نعم

ال

أحیانا 
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یرون أن  المعلمین  من% 36نالحظ من خالل الجدول المتواجد أعاله أن نسبة 

، العكس منهم ترى %12 ةونسب

 فهي  المشروحة في الكتاب غیر كافیة إلیصال المعنى

إن اضطر األمر، أو برسم أشكال إلى غیر ذلك 

توظیفها في  ضافة إلىاإلب، ىأخر 

وهم % 52، أما نسبة یخها في ذهن المتعلم

المتعلم شرحها بمعنى آخر ألن 

نسب السابقة ، ویمكن تلخیص ال

  

 .هالألنشطة العلمیة لها تأثیر في اكتساب اللغة العربیة
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نالحظ من خالل الجدول المتواجد أعاله أن نسبة 

ونسب،إلیصال المعنى ةفیكاكتاب الالمتواجدة في 

المشروحة في الكتاب غیر كافیة إلیصال المعنى ذلك أن المفردات 

أو برسم أشكال إلى غیر ذلك ، صورالب التمثیلك،تحتاج إلى شرح أكثر

أخر في نصوص  هذا المفردة  رابتكر  نو المعلم

یخها في ذهن المتعلمرستقصد  التعبیر سواء أكان كتابیا أو شفویا

شرحها بمعنى آخر ألن  أن بعض األلفاظ تحتاج إلى إعادة ونیر 

، ویمكن تلخیص الشرحلیحتاج لوبعضها اآلخر ال ألول مرة تعرف علیها 

  :تيفي الرسم البیاني اآل

هالألنشطة العلمیة لها تأثیر في اكتساب اللغة العربیة:-5-

ال أحیانـا

: الثانيالفصل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نالحظ من خالل الجدول المتواجد أعاله أن نسبة   

المتواجدة في مفردات ال

 علىودلیلهم 

تحتاج إلى شرح أكثر

المعلم أیضا ویقوم

التعبیر سواء أكان كتابیا أو شفویا

یر  الفئة الذین 

تعرف علیها ی

في الرسم البیاني اآل

  

  

  

  

  

  

  

-لجدول رقم ا

نعم

ال

أحیانا
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 %النسبة 

  %67أي  % 66.66

  %33أي  33.33%

0  

100%  

یبین هذا الجدول مدى تأثیر األنشطة العلمیة على اكتساب اللغة العربیة بنسبة 

یمكن شرحها وتوصیلها إلى ذهن 

، بینما نسبة وغیرها األرقامو الشكل،

یرون العكس ألن المادة العلمیة في نظرهم هي مادة جامدة ال یمكن التمثیل بها 

ب البیانیة السابقة في ، ویمكن تلخیص النس

  

  ة بالكفاءاتبمنهج المقار 
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  التكرار

22  

11  

0  

33  

-5-:  

یبین هذا الجدول مدى تأثیر األنشطة العلمیة على اكتساب اللغة العربیة بنسبة 

یمكن شرحها وتوصیلها إلى ذهن غویة ال لعالمات اللألنهم یرون أن هناك بعض ا

الشكل،و ، إلشارةا:غیر اللغویة مثلعالماتإال من خالل ال

یرون العكس ألن المادة العلمیة في نظرهم هي مادة جامدة ال یمكن التمثیل بها 

، ویمكن تلخیص النسمثال في حصة التعبیر أو حصة القواعد

  :تي

منهج المقار : بالمحور الثالث الخاصة عرض النتائج

ال أحیانـا

: الثانيالفصل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  االحتماالت

  نعم 

  ال 

  أحیانا

  المجموع

  

-الجدول رقم 

یبین هذا الجدول مدى تأثیر األنشطة العلمیة على اكتساب اللغة العربیة بنسبة      

ألنهم یرون أن هناك بعض ا 67%

إال من خالل المتعلم ال

یرون العكس ألن المادة العلمیة في نظرهم هي مادة جامدة ال یمكن التمثیل بها  33%

مثال في حصة التعبیر أو حصة القواعد

تيالمخطط اآل

  

  

عرض النتائج .ج

نعم

ال

أحیانا
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 .ة بالكفاءات

 %النسبة 

  %61أي  % 60.60

  %39أي  39.39%

100%  

 من المعلمین الذین یساعدهم %

ضافة اإلذلك هو معرفة قدرات ومهارات المتعلم، ب

إلى ذلك أنها تساعدهم في تقدیم األنشطة بطریقة مرتبطة فمثال حصة القراءة نجد المتعلم 

تعتبر القراءة والتعبیر ( وغیرهار 

 %39 فنسبتهم، أما الذین یرون العكس 

في خلط بین الطریقتین القدیمة  م

،والهدف من طرح هذا السؤال هو معرفة مدى نجاح المقاربة بالكفاءات في 
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ة بالكفاءاتبالتدریس بالمقار هل یساعد :-1-

  التكرار

20  

13  

33  
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%61من خالل مالحظتنا للجدول وجدنا نسبة 

ذلك هو معرفة قدرات ومهارات المتعلم، ب على التدریس بهذه الطریقة ودلیلهم 

إلى ذلك أنها تساعدهم في تقدیم األنشطة بطریقة مرتبطة فمثال حصة القراءة نجد المتعلم 

ر یعبو  یجیب عن األسئلة المطروحة،و یفهم، 

، أما الذین یرون العكس )البعض والكتابة كفاءات متصلة مع بعضها

منفسهون أدرس یجدلل مذلك أن أثناء تقدیمهعلى 

،والهدف من طرح هذا السؤال هو معرفة مدى نجاح المقاربة بالكفاءات في 

  :وهذا مایوضحه المخطط اآلتي

ال

: الثانيالفصل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-الجدول رقم 

  االحتماالت

  نعم 

  ال 

  المجموع

  

-قراءة الجدول

من خالل مالحظتنا للجدول وجدنا نسبة   

التدریس بهذه الطریقة ودلیلهم 

إلى ذلك أنها تساعدهم في تقدیم األنشطة بطریقة مرتبطة فمثال حصة القراءة نجد المتعلم 

یفهم، و نفسه یقرأ، 

والكتابة كفاءات متصلة مع بعضها

ذلك أن أثناء تقدیمهعلى ودلیلهم 

،والهدف من طرح هذا السؤال هو معرفة مدى نجاح المقاربة بالكفاءات في والحدیثة

وهذا مایوضحه المخطط اآلتي.مدارسنا

  

  

نعم

ال
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 .األساسية تجعل من المتعلم هو محورها 

 %النسبة 

  %70أي  % 69.69

  %30أي  30.30%

100%  

المقاربة  أنمؤیدین فكرة %70من خالل قراءتنا لنتائج الجدول وجدنا أن نسبة 

وحجتهم في ذلك أن المتعلم هو الذي 

 ؛محفزالو موجه الوالمعلم یكون فیها 

أما نسبة المعارضین لهذه الفكرة  

رضتهم لهذه الفكرة هو الفروق الموجودة بین التالمیذ من ناحیة 

أو عون اكتساب المهارات یال یستط

  :اآلتي، وهذا ما یوضحه الرسم البیانی
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51 

ة تجعل من المتعلم هو محورها بأن المقار  هل تؤید فكرة:-2

  التكرار

23  

10  

33  
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من خالل قراءتنا لنتائج الجدول وجدنا أن نسبة 

وحجتهم في ذلك أن المتعلم هو الذي  ،بالكفاءات تجعل من المتعلم محورها األساسي

والمعلم یكون فیها  ،یبحث ویكتشف وهو المساهم الفعال في بناء المعرفة

 ،ن في العملیة التعلیمیةاكر تشیبمعنى أن المعلم والمتعلم 

رضتهم لهذه الفكرة هو الفروق الموجودة بین التالمیذ من ناحیة اوسبب مع

ال یستطمن بمعنى أن هناك من التالمیذ  ؛المستوى المعرفي

، وهذا ما یوضحه الرسم البیانیالمعارف إال بمساعدة المعلم

ال

: الثانيالفصل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-الجدول رقم

  االحتماالت

  نعم 

  ال 

  المجموع

  

-قراءة الجدول

من خالل قراءتنا لنتائج الجدول وجدنا أن نسبة    

بالكفاءات تجعل من المتعلم محورها األساسي

یبحث ویكتشف وهو المساهم الفعال في بناء المعرفة

بمعنى أن المعلم والمتعلم 

وسبب مع% 30فهي

المستوى المعرفي

المعارف إال بمساعدة المعلم

  

  

نعم

ال
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 ة بالكفاءاتبباألهداف والتدریس بالمقار 

 %النسبة 

  %82أي  81.81%

  %18أي  18.18%

100%  

التدریس یرون أن هناك فرق بین 

هم طبقوا المترسمین ألنوأغلبهم فئة 

هي طریقة فالثانیة أما، ي طریقة إلقائیة

بل یعتبرون ، ال یوجد فرق بین الطریقتین

وهذا ما یوضحه ، طریقة المقاربة بالكفاءات هي نموذج من نماذج المقاربة باألهداف
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باألهداف والتدریس بالمقار تدریس هل هناك فرق بین ال:-3

  التكرار  االحتماالت

  27  نعم

  6  ال

  33  المجموع

-3-:  

یرون أن هناك فرق بین  %82نالحظ من خالل الجدول أن نسبة 

وأغلبهم فئة ،باألهداف والتدریس بالمقاربة بالكفاءات

ي طریقة إلقائیةه -بالنسبة إلیهم- الطریقة األولى

ال یوجد فرق بین الطریقتینترى أنه في نظرهم ف%18أما نسبة 

طریقة المقاربة بالكفاءات هي نموذج من نماذج المقاربة باألهداف

  :تيي اآل

ال

: الثانيالفصل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3-الجدول رقم

االحتماالت

المجموع

  

-قراءة الجدول

نالحظ من خالل الجدول أن نسبة 

باألهداف والتدریس بالمقاربة بالكفاءات

الطریقة األولى؛فطریقتینال

أما نسبة ، حواریة

طریقة المقاربة بالكفاءات هي نموذج من نماذج المقاربة باألهداف

ي اآلالرسم البیان

  

 

  

  

نعم

ال
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 .اللغویة ألنشطةتقدیمه كال

 %النسبة 

  %30أي  30.30%

  %70أي  69.69%

100%  

" نعم"المعلمین الذین كانت إجاباتهم 

وهي النسبة ، أما النسبة المتبقیة 

الوقت غیر  ؛أيضیق الوقتمنها 

والسبب الثالث عدم توفر  ،التالمیذ في القسم الواحد

  :الرسم البیاني اآلتي اعدة لتقدیم هذه األنشطة، وهو ما یلخصه

  

 المقاربة بالكفاءات تتیح للمتعلم اكتساب وتنمیة المهارات اللغویة

 %النسبة 

0

10

20

30

40

50

60

70

نعـم

 :                                                  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تقدیمه كالالمقاربة بالكفاءات تتیح للمعلم هل :-4-

  التكرار  االحتماالت

  10  نعم

  23  ال

  33  المجموع

-4-:  

المعلمین الذین كانت إجاباتهم من خالل استقراء نتائج الجدول، وجدنا أن 

، أما النسبة المتبقیة إشكال في ذلك يأوهم الذین ال یجدون%

منها  وذلك لعدة أسباب یرونالعكس،الذین هم %

التالمیذ في القسم الواحد وكثرة،األنشطةكاف لتقدیم جمیع 

اعدة لتقدیم هذه األنشطة، وهو ما یلخصهالمس واألدوات

المقاربة بالكفاءات تتیح للمتعلم اكتساب وتنمیة المهارات اللغویةهل : -5

  التكرار

ال

: الثانيالفصل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-الجدول رقم 

االحتماالت

المجموع

  

-قراءة الجدول

من خالل استقراء نتائج الجدول، وجدنا أن   

%30نسبتهم 

%70األعلى 

كاف لتقدیم جمیع 

واألدواتتاإلمكانیا

  

  

5-الجدول رقم

  االحتماالت

نعم

ال
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  %48أي  48.48%

  %52أي  51.51%

100%  

وفي نفس الوقت  ، كانت النتائج المتحصل علیها في الجدول أعاله متقاربة جدا

، ألن المتعلم في ظل المقاربة 

 ةنمییقوم بتالذي فهو  ،"باو جی

 ،د تتحقق منفردة أو جماعیةـوهذه التنمیة ق

وهم في نظرهم من لدیهم  األولىوهي عكس ما تقول الفئة 

إلضافة القدرة على اكتساب المهارات، هم أولئك المتعلمین الذین لدیهم الرغبة في التعلیم با

 :إلى المتفوقین، ویمكن تلخیص ماسبق في الرسم البیاني اآلتي

  

  :بینهاصل إلى مجموعة من النتائج من 

46

47

48

49

50

51

52

نعـم

 :                                                  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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16  

17  

33  

-5-:  

كانت النتائج المتحصل علیها في الجدول أعاله متقاربة جدا

، ألن المتعلم في ظل المقاربة )نعم(ـ هي نسبة الفئة المجیبة ب%48متناقضة، فنسبة 

ی یسأل،یقدم، یتنافس،"بالكفاءات یبحث عن المعلومة، 

وهذه التنمیة ق، والعاطفیة ،والعقلیة، ةـلنفسیاه ـه ومعارف

وهي عكس ما تقول الفئة  %52أما الفئة المتبقیة فنسبتها

القدرة على اكتساب المهارات، هم أولئك المتعلمین الذین لدیهم الرغبة في التعلیم با

إلى المتفوقین، ویمكن تلخیص ماسبق في الرسم البیاني اآلتي

  :ةـج الجزئی

صل إلى مجموعة من النتائج من من خالل تحلیلنا للمحاور الثالث ن

 .علمین متحصلین على مستوى عالي

ال

: الثانيالفصل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نعم 

  ال 

  المجموع

 

-قراءة الجدول

كانت النتائج المتحصل علیها في الجدول أعاله متقاربة جدا  

متناقضة، فنسبة 

بالكفاءات یبحث عن المعلومة، 

ه ومعارفـمهارات

أما الفئة المتبقیة فنسبتها

القدرة على اكتساب المهارات، هم أولئك المتعلمین الذین لدیهم الرغبة في التعلیم با

إلى المتفوقین، ویمكن تلخیص ماسبق في الرسم البیاني اآلتي

  

  

ج الجزئیـالنتائ/ 2

من خالل تحلیلنا للمحاور الثالث ن  

علمین متحصلین على مستوى عاليمعظم الم -1

نعم

ال



  الدراسـة المیدانیـة                                                  : الثانيالفصل 
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 .أغلب المعلمین لهم الخبرة في التعلیم وهذا راجع ألقدمیتهم في سلك التعلیم -2

 .بعض العناوین بمضمون النص وبعضها ال متالئ -3

 .قدرة على الربط بین الكلمات ن التلمیذ في هذا المستوى أصبحت لدیه الإ -4

یجب دمج السیاق اللغوي مع السیاقات  األحیانأن في بعض على یتفق معظم المعلمین -5

 .وصول المتعلم إلى المعنى من أجل األخرى

وهذا راجع ، عدم اكتفاء المتعلم في بعض األحیان بشروحات المتواجدة في كتاب   -6

 .ذلك لتعرضه لها ألول مرة لصعوبة الكلمة وك

 .اللغویة أثر كبیر في اكتساب اللغة لألنشطة -7

 .التدریس بالمقاربة بالكفاءات من المعلمین یفضلوننسبة كبیرة   -8

 .تعمل المقاربة بالكفاءات على جعل المتعلم محور العملیة التعلیمیة -9

معظمالمعلمین یقرون بوجود فرق بین طریقة التدریس بالمقاربة بالكفاءات والتدریس  -10

 .وهذا راجع لتدریسهم بطریقتین باألهداف

مكانیات في ظل المقاربة بالكفاءات وهذا لعدم توفر اإل األنشطةصعوبة تقدیم كل  -11

 .الالزمة وكذلك ضیق الوقت المخصص في كل نشاط

أن أغلب المتعلمین لهم القدرة على اكتساب وتنمیة على یتفق معظم المعلمین  -12

 .مهاراتهم في ظل المقاربة بالكفاءات
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  :خـاتمـة

  :النتائج لعل أهمهاالمالحظات و  لى مجموعة منإا البحث ذنصل في ختام ه

  اخاصً  انً عطائها معإ ي یقوم بتحدید معاني الكلمات و ذالهو السیاق وحده      .  

 تمییز بین معاني الوحدات اللغویةاللسیاق أهمیة كبیرة تبرز في ل. 

  المتعلملى تنمیة قدرات ومهارات إتسعى التعلیمیة . 

  التدریس من أجل نجاح العملیة التعلیمیةطرائق  لى تطویرإتهدف. 

  وهي ضروریة في الحیاة العلمیة ، المهارات اللغویة مهمة في اكتساب اللغةتعد

 . والعملیة

  من خالل المهارات اللغویة یصبح للمتعلم القدرة على استخدام اللغة استخدامًا

 سلیمًا 

 سیاق اللغوي في تعلیمیة اللغة العربیة من خالل دراستنا كذلك كشفنا عن مالمح ال

 :في ههذه وتتجلى مالمح

o  المعنى للمتعلم لیصاإللسیاق اللغوي لاستخدام المعلمین. 

o استخدامه كوسیلة في حل التمرینات الكتابیة. 

o نحویةو ، أوصرفیةصوتیة، أ یصال قاعدةداة إلأاستعمال مكوناته ك. 

o  الصعبة التي تعرقل سبیل المتعلماستخدامه في شرح المفردات. 

o االعتماد على السیاق اللغوي في فهم نص القراءة.  

  من  ألى جعل المتعلم جزء الیتجز إأما بالنسبة للمقاربة بالكفاءات فهي تسعى

 .العملیة التعلیمیة

  التدریس بهذه الطریقة هي جعل المتعلم وهو في  المقاربة بالكفاءات أهدافومن

 .عاب والفهم والمناقشة والتحلیلیهذا المستوى له القدرة على االست

  یصبح للمتعلم القدرة على توظیف مكتسباته ومعارفه ومهاراته،واألستاذ یكون

 منظمًا ومشرفاً 

 تهدف المقاربة بالكفاءات إلى بناء شخصیة مسؤولة في المجتمع. 

  المقاربة بالكفاءات على ربط الحیاة العلمیة بالحیاة االجتماعیةتعمل. 

  جعلت المقاربة بالكفاءات من النص المركز الرئیسي التي تنطلق منه جمیع

  .األنشطة
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  في مدارسنا بشكل صحیح، وذلك راجع لعدة أسباب المقاربة بالكفاءات لم تطبق

 :هي

o  تیعابكلما كثر عدد التالمیذ قل االسفكثرة التالمیذ. 

o  بالفروق الموجودة بین التالمیذ االهتمامعدم. 

o إلى عدم تقدیم جمیع ت المخصص لكل نشاط ممایؤدي قكتفاء بالو العدم ا

 .نشطةاأل

o  تاحة الوسائل المناسبة لتطبیق هذه الطریقةإعدم. 
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  :محور حول المعلومات الشخصیة/ 1
  

  ذكر                       أنثـى:                      الجنس/ أ

 :الشهادة المتحصل علیها/ ب

  خریج مؤسسة تكوین متخصص           دراسات علیا                   لیسانس

 :الصفة في العمل/ ج

  مرسم                   متربص                   مستخلف

  محـور حـول السیـاق/ 2

  ؟لمضمون النص المقدم اً هل عنوان النص یكون دائما مطابق/ أ

  نعم                        ال                      أحیانا

  :ربط الكلمات هل للتلمیذ القدرة على/ ب

  نعم                         ال                      أحیانا

  ؟عن السیاقات األخرى المعنى بعیداً سیاق اللغوي كاف للتلمیذ لیصل إلى هل ال/ د

  ال                      أحیانا          نعم               

  ؟إلیصال المعنى للمتعلم كافیة في الكتاب   المشروحة هل بعض المفردات / و

  نعم                         ال                      أحیانا

  ؟هل األنشطة العلمیة لها تأثیر في اكتساب اللغة العربیة/ ي

  ال                      أحیانا       نعم                  

  :محـور حول منهج المقاربة بالكفاءات/ 3

  ؟هل یساعدك التدریس بالمقاربة بالكفاءات/ أ

  نعم                         ال

  هل تؤید فكرة أن المقاربة بالكفاءات تجعل من المتعلم هو محورها األساسي؟/ ب

  ال          نعم               

  هل هناك فرق بین التدریس باألهداف والتدریس بالمقاربة بالكفاءات؟/ ج

  نعم                         ال

  هل المقاربة بالكفاءات تتیح للمعلم تقدیمه كل األنشطة اللغویة؟/ هـ

  نعم                         ال

  للمتعلم اكتساب وتنمیة المهارات اللغویة؟هل المقاربة بالكفاءات تتیح / و

  نعم                         ال

  

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

 

  

 

   

 



  :التعریف بمنطقة المغیر

، أنشأت في إطار التقسیم اإلداري یر بمنطقة وادي ریغ والیة الواديتقع دائرة المغ

 185ـتبعد عن مقر الوالیة ب ،مربع كیلومتر 5392.80تتربع على مساحة  ،1974 لسنة

  .نسمة یتوزعون على أربعة بلدیات المكونة للدائرة 70.712یسكنها قرابة ، كیلومتر

  

 : حدودها الجغرافیة

 الطیور أم :الـالشم 

 سیدي خلیل :الجنوب 

 شط ملغیغ :رقـالش 

 بلدیة روس المیعاد :ربـالغ 

  

 : المغیر أحیاء أهم

 ال ـبرح 

 رة ـالدش 

 ة ـالعالی 

 ة ـدندوق 

 ة ـانسیغ 

 ة ـالمهدی 

 ي ـاتـذال 

 لي ـالمرح 

  جهة الزغاید 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع
 



:قائمة المصادر والمراجع  
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 بروایة حفص عن عاصم: القرآن الكریم. 

حقل تعلیمیة اللغات،دیوان –أحمد حساني، دراسات في اللسانیات التطبیقیة  .1

  .2000المطبوعات الجامعیة،بن عكنون،الجزائر،

  .3،2008أحمد محدود قدور،مبادئ اللسانیات،دار الفكر،دمشق،سوریا،ط .2

  .1،1985،طمصر،أحمد مختار عمر،علم الداللة،عالم الكتب،القاهرة .3

بویه دراسة في نحو الداللة،دار یكتاب سأسعد خلف العوادي،سیاق الحال في  .4

  .1،2011ومكتبة جامد للنشر والتوزیع،األردن،ط

النظریة والتطبیق،عالم الكتب -تیجیات التعلم والتعلیماستر ا باسم الصرایرة وآخرون، .5

  .1،2009الحدیث للنشر والتوزیع،األردن،ط

وآخرون،مفاهیم تعلیمیة بین التراث والدراسات اللسانیة الحدیثة،مخبر بریر بشیر إ .6

  .)ت.د(، )ط.د( اللسانیات واللغة العربیة،عنابة،الجزائر،

بطرس حافظ بطرس،تدریس األطفال دوي صعوبات التعلم،دار المیسرة للنشر  .7

 .1،2009والتوزیع،عمان،األردن،ط
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صـملخ  

یتناول هذا البحث السیاق اللغوي وأثره في تعلیمیة اللغة العربیة في ضوء   

 إذ یعتبر السیاق اللغوي قضیة مهمة -نموذجا -ابتدائيلسنة الرابعة لتبالكفاءاالمقارنة 

أثارت اهتمام الدارسین اللغویین القدامى والمحدثین فسعى البحث انطالقا من هذه 

یصال المعنى میدان التعلیمیة واستخدامه كوسیلة إلبالفكرة إلى ربط السیاق اللغوي 

جل أة بالكفاءات وهذا من بللمتعلم ویسعى أیضا إلى تدریس اللغة في ضوء المقار 

  . عبناء شخصیة فرد مسؤول في المجتم

  

Summury 

We  have in thisresearch : The method of langage and itseffectsin 

the education of Arabiclanguage in the light of 

teachingcompetencesaproach (C B A) for 4thfourth AM as an example. So 

weacceptit as veryimportant subjectthatattracted the interest of the 

learnersof languages.The ancient onesand the modern or the new ones, so 

the aim of thatresearchisto linkbetween the idea of teachingand we use it 

as way to connectwith the learnes to givehim the correct information, and 

alsoaims or leads toteach the ArabiclanguagewithCBAcompetences basic 

approachthisisto buildthe personality of responsibleperson in our society. 



  :ملخص

هذه األخیرة ال یمكن  ،والمعاني،والتراكیب، المفرداتة العربیة بحرا زاخرا باللغتعد 

 من قبل اً كبیر  اً لقي السیاق اهتمام، وعلیه تحدیدها إال من خالل وضعها في سیاق معین

، كان جزء رئیسیا في أعمال النحاة؛ فبالنسبة للعرب العرب والغرب الدارسین

رب فتتجلى أما بالنسبة للغ ،والمفسرین ،واألصولیین، والنقاد، البالغیینو ،والمعجمیین

في نظر روادها فصل اللغة عن ال یمكن ف ،المدرسة اإلنجلیزیة فيبوضوح مالمحه 

في علم من العلوم الحدیثة  السیاق اللغوي یتجلى أثرو ، غیر اللغوياللغوي و سیاقها العام 

دراستنا التي  من خالل على هذا الموضوع الضوء ، لذلك أردنا تسلیط أال وهو التعلیمیة

  :ـجاءت موسومة ب

  لكفاءاتوء المقاربة باتعلیمیة اللغة في ضالسیاق اللغوي وأثره في "

  ."اـة ابتدائیأنموذجـسنة الرابعال-

  :سببین هما إلىا الموضوع یعودلهذنا وسبب اختیار 

غوي على للیة السیاق الآلك مدى تأثیر ذوك، التعلیمیة علمغوي بلمعرفة عالقة السیاق ال-1

  .قضایا التعلیم

  .من أجل معرفة كیفیة التدریس اللغة العربیة وفق المنهج المقاربة بالكفاءات-2

  :ن التساؤالت أهمهاعمجموعة  لىجابة عاإلوقد حاولنا في عملنا هذا 

 غة العربیة؟ لالسیاق اللغوي؟وما أثره في تعلیمیة الما  -

سنة لمحتوى كتاب القراءة لفهم  فياللغوي السیاق  أثر هل یمكن الكشف عن -

 الرابعة ابتدائي؟ 

 ؟ غوي في األنشطة اللغویةلالسیاق الاالعتماد على آلیة هل یمكن  -

  

  

  



  :تيت الدراسة الهیكل التنظیمیاآلذعلیه اتخو 

.                                                                                      ةـمقدم

  .مفاتیح العنوان: الفصل األول

  .میدانیةالدراسة ال: الفصل الثاني

  .ةـخاتم

تناولنا  ،ماهیة السیاق اللغويـبن األول عنوّ ؛مباحث ةیندرج تحته ثالثلفصل األولاف

لى دوره إضافةاإلب،وعالقاته ،مكوناته،و واالصطالحیةبتعاریفه اللغویة فیهمفهوم السیاق 

حیث  ؛ماهیة التعلیمیة والمقاربة بالكفاءاتـبن أما المبحث الثاني فكان معنوّ  ،همیتهأو 

تناولنا فیه مفهوم التعلیمیة و القسم األول خاص بالتعلیمیة  ،قسمین إلىا المبحث ذه ناقسم

مفهوم لالقسم الثاني  وخصصنا.وأهدافها ،ووسائلها، واالصطالحیةبتعاریفها اللغویة 

، لى مبادئ المقاربة بالكفاءاتإباإلضافة، لك مستویات الكفاءةذوك، المقاربة والكفاءة

لى ثالث إع حیث وزّ  ؛اللغویة ماهیة المهاراتموسوم بـ ف المبحث الثالث، و وأهدافها

  .وأهمیتها ،أقسامهاو ،اللغویة عناصر مفهوم المهارات

  

أثر السیاق لذي عنون بـ المبحث األوال :ى مبحثینًاعلفكان موزع،الفصل الثانيأما 

 ،تناولنا فیه عالقة السیاق اللغوي بالنص، نشاطي القراءة والتمارین الكتابیةعلى اللغوی

لى استخدام السیاق في شرح إضافةاإلب،لك أثر السیاق اللغوي في نشاط القراءةذوك

عنوانه فأما المبحث الثاني ، تمارین الكتابیةالأثر السیاق اللغوي في  اوأخیر ، المفردات

حیث ضم  ؛لیات البحثآقسم حول  ،فتناولنا فیه قسمین ؛الستبیانتحلیلیةلدراسة 

نة عیّ  ع علىالموزّ  االستبیانلك ذك ، وهي منهج الدراسة ومجاالتها ،مجموعة من العناصر

خصص لعرض وتحلیل النتائج المتحصل علیها من أجل فأما القسم الثاني  ،من المعلمین

  .نتائج جزئیة إلىالوصول 

  



  :لیهافیها أهم النتائج المتوصإل ناالبحث بخاتمة لخص ناوختم

 اخاصً  ًنإاعطائها معي یقوم بتحدید معاني الكلمات و ذالهو السیاق وحده      .  

 اللغویةتمییز بین معاني الوحدات اللسیاق أهمیة كبیرة تبرز في ل. 

  لى تنمیة قدرات ومهارات المتعلمإتسعى التعلیمیة . 

  التدریس من أجل نجاح العملیة التعلیمیةطرائق  لى تطویرإتهدف. 

  وهي ضروریة في الحیاة العلمیة ، المهارات اللغویة مهمة في اكتساب اللغةتعد

 . والعملیة

  من خالل المهارات اللغویة یصبح للمتعلم القدرة على استخدام اللغة استخدامًا

 سلیمًا 

  كذلك كشفنا عن مالمح السیاق اللغوي في تعلیمیة اللغة العربیة من خالل دراستنا

 :في ههذه وتتجلى مالمح

o  المعنى للمتعلم لیصاإللسیاق اللغوي ل استخدام المعلمین. 

o لتمرینات الكتابیةاستخدامه كوسیلة في حل ا. 

o نحویة و، أوصرفیةصوتیة، أ یصال قاعدةداة إلأاستعمال مكوناته ك. 

o استخدامه في شرح المفردات الصعبة التي تعرقل سبیل المتعلم. 

o االعتماد على السیاق اللغوي في فهم نص القراءة.  

  من  ألى جعل المتعلم جزء الیتجز إأما بالنسبة للمقاربة بالكفاءات فهي تسعى

 .العملیة التعلیمیة

 التدریس بهذه الطریقة هي جعل المتعلم وهو في هذا  المقاربة بالكفاءات أهدافومن

 .عاب والفهم والمناقشة والتحلیلیالمستوى له القدرة على االست

  یصبح للمتعلم القدرة على توظیف مكتسباته ومعارفه ومهاراته، واألستاذ یكون

 منظمًا ومشرفاً 

 بالكفاءات إلى بناء شخصیة مسؤولة في المجتمع تهدف المقاربة. 

 تعمل المقاربة بالكفاءات على ربط الحیاة العلمیة بالحیاة االجتماعیة. 



  جعلت المقاربة بالكفاءات من النص المركز الرئیسي التي تنطلق منه جمیع

  .األنشطة

  ب في مدارسنا بشكل صحیح، وذلك راجع لعدة أسباالمقاربة بالكفاءات لم تطبق

 :هي

o  كلما كثر عدد التالمیذ قل االستیعابفكثرة التالمیذ. 

o عدم االهتمام بالفروق الموجودة بین التالمیذ. 

o إلى عدم تقدیم جمیع ت المخصص لكل نشاط ممایؤدي قكتفاء بالو العدم ا

 .نشطةاأل

o  تاحة الوسائل المناسبة لتطبیق هذه الطریقةإعدم. 

  

  

  




