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 وتشكل الوعاء العام للمجتمع فهي ذاكرة األمة، ن اللغة ظاهرة إنسانية عامة،إ      
 وتقوم بدور الوسيط االجتماعي، وهي وسيلة للتواصل وحاملة للمعارف، وخازن معارفها،

نجحت في تحقيق التواصل بين الناس وأول ميدان يتجسد فيه دور اللغة وجانبها التواصلي 
 علم.والتالتبليغي مجال التعليم 

والمتتبع لمراحل التعليم في الجزائر يجده قد مر منذ االستقالل بثالث مراحل بالنظر      
ومنهج التعليم  للمناهج بدءا بمنهج التعليم بالمعارف )المضامين( منهج التعليم باألهداف،

 مدارسنا.بالكفاءات وهو المعمول به حاليا في 
ضافة للباحثين في مجال التربية وعلم النفس وقد اهتم بموضوع التعليم والتعلم باإل     

فرع ألسني جديد هو اللسانيات التعليمية التي تهدف في بحوثها إلى إكساب المتعلم الكفاية 
والمالحظ أن كل المناهج سالفة الذكر  التواصلية في وضعيات حية وفق حاجاته اللغوية،

إذ يمكن  الفرد،تكوين شخصية  لم تهتم في الحقيقة بتدريس اللغة ككائن مستقل يدخل في
ولكن ال يمكنه االستغناء عن اللغة فهي باإلضافة  العيش بدون فيزياء وبال رياضيات....،

 إلى كونها مادة مدروسة ،هي أداة و وسيلة للتدريس كذلك.
فاللغة تدخل في تكوين  من هذه النقطة بالذات بدأ التفكير في موضوع بحثنا،      

ومتى كان استعمالها  ة ، وأداة التواصل والتبليغ من جهة أخرى،شخصية الفرد من جه
وكما ال يخفى على أحد فالعملية  صحيحا أدت وظيفتها التواصلية على أكمل وجه،

التعليمية التعلمية تجسد ظاهرة التواصل االجتماعي وبكل حيثياتها يتوفر فيها شروط 
ا أنفسنا نبحث في خبايا رافد وهكذا وجدن التواصل وعناصره  من ملق ومتلق وخطاب،

عني بعالقة العالمات اللغوية  لساني جديد درس اللغة من جانبها اإلستعمالي التواصلي،
بمستخدميها ،هذا الرافد هو اللسانيات التداولية التي تظهر أهميتها من حيث أنها مشروع 

تحديد مقاصد شاسع يهتم بالخطاب وبدراسة التواصل عموما بدءا من إنتاج الملفوظ إلى 
ولب هذه األفكار يظهر في  المتكلم فيه ،إلى ما يمكن أن يحدثه من تأثيرات على السامع،

فما هي إال عملية تواصلية بين المعلم )الملقي( والمتعلم )المتلقي( في  العملية التعليمية،
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فما بالك لو كانت المادة المدروسة  مكان وزمان معينين من أجل تحصيل مادة علمية،
وكما هو معلوم فجهد المعلم اتجاه المتعلم يختصر في خلق  ي لغة التواصل ذاتها،ه

وبذلك يكون اتصاله بالمتعلم قائما على عدم االسترسال  اإلعجاب والتأثير والتثقيف،
أليس هذا  وفي زمان ومكان معينين، ينفع المتعلم وما يحتاجه، واحترام الوقت وتقديم ما
 ية في عملية التواصل؟ القائمة على:من صميم القاعدة التداول

هذا األساس حاول بحثنا التأكيد على أن التداولية  والهيئة، وعلىالكمية والنوعية       
التي هي مبحث لساني لغوي تصلح أن تكون منهجا تعليميا تطبق آلياته على األنشطة 

تدريس » وما بـ:اللغوية وكيفية تدريسها في مرحلة التعليم االبتدائي فكان العمل موس
محاولين اإلجابة عن  بين المناهج المستعملة واللسانيات التداوليةأنشطة اللغة العربية 

هل يمكن اعتبار التداولية منهجا تعليميا يصلح لتدريس أنشطة اللغة  اإلشكالية اآلتية:
 م االبتدائي ؟العربية في مرحلة التعلي

تعلق بالمناهج التعليمية  وقد اتبعنا من أجل ذلك منهجا وصفيا الستقصاء ما      
وكذا تتبع  القديمة وطرق تناولها لتعليمية اللغة العربية في المرحلة االبتدائية من التعليم،

 اآلليات التداولية ومفاهيمها واستخالص قواعدها لتدريس األنشطة اللغوية في المرحلة
 التعليم.نفسها من 

وقد استعنا في عملنا بعدد من المراجع كان أهمها الدليل البيداغوجي لمرحلة التعليم       
االبتدائي لصاحبه محمد الصالح حثروبي )مفتش التربية والتعليم(وكذا بكتاب أثر 

صاحب  -الحاج صالح عبد الرحمن  اللسانيات للنهوض بمدرسي اللغة العربية للعالمة 
ملة من المناشير والوثائق الوزارية ،كالمناهج الدراسية وبج –روع الذخيرة اللغوية مش

دليل المعلم لمرحلة التعليم االبتدائي ،الوثائق المرافقة للمناهج  لمختلف السنوات التعليمية،
كان أيضا استأنسنا بأعمال وبحوث جامعية تناولت موضوع التواصل اللغوي في مدارسنا و 

إلطالق مرجع أفادنا كثيرا في بحثنا موجها لنا في خطوات هذا العمل هو أهمها على ا
التواصل اللغوي في تعليم وتعلم  استراتيجية»: أمل للباحث الطيب الشيباني الموسوم بـ
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نظرا لكونه قد توصل إلى  جامعة قاصدي مرباح )ورقلة( «اللغة العربية دراسة تداولية
وكذا عمل بعنوان تدريس اللغة  القتها بتعليمية اللغة،نتائج جيدة في موضوع التداولية وع

العربية في المرحلة الثانوية بين المناهج المستعملة واللسانيات التداولية لصاحبها لطفي 
 حمدان من جامعة باتنة 

 كاآلتي:وقد جاء البحث في خطة 
 فصول:مقدمة أعقبناها بثالثة 

ة في التعليمية واللسانيات التداولية ضم بعنوان مفاهيم عام الفصل األول تمهيدي نظري 
المصطلحات التي وردت في عنوان البحث بالشرح والتفصيل وعرفنا فيه النشاط وذكرنا 
أنواعه ثم عرضنا للمناهج التعليمية بدءا بالتعليم بالمعارف فالتعليم باألهداف ثم التعليم 

إلى النظرية  الكالم:أفعال إلى التداولية وأهم مفاهيمها من: نظرية  بالكفاءات، وصوال
المقامية فنظرية المالءمة فالنظرية القصدية وفي آخر الفصل أدرجنا عنصرا عن التداولية 

 اللغة.وتعليمية 
 األنشطة اللغوية من منظور المقاربة بالكفاءات. تعليمية الثاني:الفصل 

ليا وجاءت عناصر وقد تم التركيز على منهج المقاربة بالكفاءات باعتباره المعمول به حا
 كاآلتي:الفصل 

تمهيد ثم المبادئ العامة لتعليمية األنشطة اللغوية من منظور المقاربة بالكفاءات ثم 
 اللغوية منبعدها المهارات  عناصر العملية التعليمية من منظور المقاربة بالكفاءات،

المراحل  بالكفاءات فاألسس المنهجية لتدريس مختلف األنشطة بعدها بةمنظور المقار 
ستراتيجية تقديم درس وفق منهج المقاربة االمقترحة لتدريس مختلف األنشطة وأخيرا 

 بالكفاءات.
تعليمية األنشطة اللغوية من منظور المقاربة التداولية وعناصره  بعنوان: الفصل الثالث

  كاآلتي:
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ة التعليمية من عناصر العمليمهارات لغوية من منظور المقاربة التداولية ف تمهيد ثم،      
منظور المقاربة التداولية ثم مراحل عملية التواصل وأخيرا اآلليات التداولية للتواصل في 
العملية التعليمية وثم تقديم درس في نشاط لغوي وفق المقاربة التداولية ليأتي العنصر 

منهج األخير يحمل عنوان الفرق بين التدريس بمنهج المقاربة بالكفاءات والتدريس وفق ال
 والتوصيات.التداولي كمقارنة بين المنهجين لنختم البحث بخاتمة جمعت جملة من النتائج 

 ، ونتقدم بالشكر الجزيل لألستاذة المشرفة. والسدادوفي األخير نسأل اهلل التوفيق 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

الفصل األول : مفاهيم عامة في التعليمية 

 واللسانيات التداولية

 

 تمهيد

 أوال : تعريف النشاط وأنواعه

 ثانيا :المناهج التعليمية المستعملة

 المنهج التداولي ثالثا :

 التعليمية واللسانيات التعليمية رابعا:
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 تمييد:
الحية ىو النشاط الواعي  عف سائر المخموقات  اإلنسافكثر ما يميز أف أمف المؤكد 

وتفسيرىا بما يرضي  حيطة بو وخفاياىا،الم الظواىر أسرارقصد اكتشاؼ  الدائـ، والبحث
المتنوعة التي يتناقميا  نتائج ىذا النشاط والبحث ىو الحصوؿ عمى المعرفة أىـولعؿ  فضولو

 فرادفي حياة األ أساسيةالتي تشكؿ ظاىرة  األخيرة ىذه ،عف طريؽ المغة ما بينيـفراد فياأل
وتسيـ في نقؿ  عبير والتواصؿ بيف الناس،توأداة ال والمجتمعات باعتبارىا وعاء الفكر
ف أىـ وأرقى العمميات التواصمية التي تنظـ حصوؿ  المعارؼ وبناء الشاكمة الثقافية، وا 

  البحث فييا متواصال مف أجؿ عقمنتيا فتئ، ما التي التعميمية، يةالعمم المعرفة وتسيميا،
بالفعؿ وكثير مف جوانبيا بما حققتو األبحاث والدراسات في العديد ترشيدىا حتى استفادت 

 الطفؿ، جيةلو عمـ النفس وسيكو  مف العموـ وتخص بالذكر عموـ التربية بفروعيا المختمفة،
الفائدة حصمت فيما يتعمؽ بالفعؿ التعميمي » وبخاصة وكذا التعميمية وحقوليا المعرفية

تدريسا -وفي جميع أطوار التعميمية -والمغة العربية ال تدرس1«وشروط انجازه وعوامؿ نجاحو
نما يخضع لنظاـ األنشطة حتى تكوف العممية سيمة عمى األستاذ، ومفيومة لدى  عشوائيا ،وا 

 .2التمميذ
طة بما أوتي مف مدارؾ وبما أعطي مف مناىج نشفاألستاذ يجتيد في تقديـ ىذه األ

 المدرسي بالتحديد. والنشاط عرؼ النشاطعمينا أف ن ومسؾ جوىرهلموضوع أكثر ولولوج ا
 
 
 
 

                                                           

العممة  طبعة األولى،محاضرات في المسانيات التعميمية بيت الحكمة لمنشر والتوزيع، ال نواري سعدودي أبو زيد، -1
 .22ص  ،2012الجزائر،

 2011دليؿ المعمـ لمسنة الخامسة ابتدائي، ديواف المطبوعات المدرسية ، المناىج، مديرية الوطنية، وزارة التربية -2
 .19ص
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 وأنواعو النشاط تعريف-أوال
 تعريف النشاط: -1
 :ةــــــــلغ . أ

جمميا مءت في "نشط" فجا لـ تختمؼ كتب المغة القديمة والحديثة في تعريفيا مادة
 اإلنسافنشط »:قولوط( في -ش-أورد صاحب العيف مادة )ف حيث ،في المعنى متقاربة

الخارج مْف  الوحشي وىوقسـ لمثور  والناشط ،النفس لمعمؿ ونحوه ،فيو نشيط ينشط نشاطا
 1«رضأى إلرض أ

  2«ممارسة صادقة لعمؿ مف األعماؿ» أما مجمع المغة العربية فيعرؼ النشاط بأنو 

)نشاط( وىي في  لغوية لمادة أصحاب المعاجـ إيضاحات وتعاريؼد يسر  النمط،وعمى ىذا 
عمى الفعؿ والعمؿ والجيد العضوي أو  نى متشابيا ال يخرج عف كونو داللةمجمميا تفيد مع

وقد يكوف موجيا  الحي عف رغبتو وقد يكوف حرا وتمقائيا، العقمي المبذوؿ مف طرؼ الكائف
 .3ومخططا لو مف أجؿ الوصوؿ إلى ىدؼ محدد

 اصطالحا: . ب
الكائف الحي مف فعؿ عضوي أو  ويكؿ ما يؤد»عرؼ حسف شحاتو النشاط بأنو:

 .4«عقمي
فيو ممارسة المتعمـ التي »فقد تعرض لمنشاط عوض المادة  أما منياج السنة الثالثة
ناء عمى توجيو في حصة مف حصص الدرس داخؿ القسـ وبتصب عمى محتوى تعميمي 

                                                           

 وت،بير   مكتبة لبناف ناشروف، د سمـو وآخروف،و داو  : ومراجعة ترتيب كتاب العيف، : )الخميؿ بف أحمد( الفراىيدي -1
 .824، ص1،20041ط ،لبناف

 .922ص ،2005، 4، طمكتبة الشروؽ، الدولية، مصر، الوسيط المعجـ معجـ المغة العربية: -2

 - دراسة تقويـ لدى تالميذ الثالثة متوسط العربية مف خالؿ النشاط المدرسي غير الصفي،تعميمية المغة  ليمى بف ميسة، -3
-2009 قسـ المغة العربية وآدابيا ة الماجستير جامعة فرحات عباس سطيؼ،مذكرة نيؿ الشياد -مدينة جيجؿ نموذجا

 .21ص ،2010

، 1طمصر،   دار صادر لمطباعة والنشر،مراجعة حامد عمار،   معجـ المصطمحات التربوية والنفسية، حسف شحاتو، -4
 .18ص ،2010
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)أي النشاط( العمؿ أو الفعؿ الذي  اج أنوالمني لنشاط ذكرلمفيـو ا تبسيطووفي  «1المدرس
لمتعمـ بمحاولة ا يقـو إزاء نص مف نصوص القراءة مثال، لمتعمـ عمى محتوى ما،و اطيسم

أو كؿ كممة ـ بربط الداؿ بالمدلوؿ حيث يعطي لكما يقو  قراءة الكممات والجمؿ وفؾ الترميز،
لة إدراؾ معنى النص باستعماؿ استراتيجيات مختمفة جممة الداللة المناسبة ليا ثـ يقـو بمحاو 

 عد:ي كما 2كتحميؿ السياؽ والقرائف المغوية وغير المغوية...إف ىذه العممية تسمى نشاطا.
نشاطا الجيد الذي يبذلو المتعمـ في حصة التعبير الشفوي مثال إزاء سند بصري لمتعبير عف 

بداء رأيو في أمر ما أو محاولة المشيد،  3عراض تجربة مف تجارتو أو ذكرى ذكرياتو.است وا 
مجموعة الفعاليات التي يقـو بيا المتعمموف داخؿ الفصؿ  أنيا كما تعرؼ األنشطة عمى

السابقة إلى وتشير التعريفات  ،4الدراسي أو خارجو مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ تربوية منشودة
تتبع عند التنفيذ  ةخط خبرة المعمـ أو المتعمميف كما لو ؼ ضمفارتباط النشاط باليد

مكانية النجاح بتحقيؽ األىداؼ التي  والمتابعة والتقويـ وبدونيا ستفقد األنشطة فاعميتيا وا 
 وضعت مف أجميا.

في  تي يقوـ بيا المعمـ والمتعمـ ىو مجموع اإلجراءات والفعاليات ال المدرسي فالنشاط 
أف يالحظ ويفكر ويناقش  ألخيرلبحيث تتيح  حيز محدد مف الزمف وفي مجاؿ معرفي معيف،

نتج ويجرب...بما يحقؽ اكتساب الميارات األساسية لممتعمـ وبموغ الكفاءات يستويعبر و 
وىذا ما يجعمنا نفرؽ بيف المادة والنشاط  المقررة،المستيدفة في مختمؼ المجاالت واألنشطة 

س وفي جؿ التدريألو محتويات مجاؿ معرفي معيف وتكوف منظمة فيي مشتقة مف مضاميف 
أف اليدؼ  حيث ،والمادة توحي بسمطاف المعرفة ،زمف محدد حسب كؿ مستوى دراسي

                                                           

ديواف المطبوعات  المنياج السنة الثالثة ابتدائي، الوثيقة المرافقة المجنة الوطنية لممناىج، وزارة التربية الوطنية، -1
 .40ص ،2004 المدرسية،

 .11ص ـ.ف/ -2

 .12.ف/صـ -3

دار الشروؽ  )النظرية والتطبيؽ(، المنياج التعميمي والتوجو االيدولوجي ييمة محسف كاظـ الفتالوي واحمد ىاللي،س -4
 .89ص ،2006، 1طمصر،  لمنشر والتوزيع،



  مفاىيم عامة في التعميمية والمسانيات التداولية                                  الفصل األول: 

9 
 

آلليات عف ا ذىف المتعمـ بصرؼ النظر إلىالرئيسي ىو نقؿ وتبميغ المعارؼ والمحتويات 
 1والوسائؿ والظروؼ النفسية و البيداغوجية.

 المدرسي:أنواع النشاط  -2
كثيرة ومتنوعة وتصنؼ ضمف  والتعمميةعميمية التي تستخدـ في العممية الت األنشطة إف
 :نوعيف ىما إلىالمجاؿ 

الدراسي،      التعميمية التي تقدـ داخؿ الفصؿ  األنشطةوىي تخص  :الصفيةاألنشطة  - أ
وتنمي العديد مف الميارات لدى المتعمميف وتبعث روح  ،العممية التعميمية ثراءى إإلتيدؼ  و

 إشراؼوتتـ تحت  ،ومقصودة لخدمة المناىج الدراسية ،ومخطط ليا ،التعاوف فيما بينيـ
 وتوجيو .

 ميالتعمالصفية بيذا المفيـو تمثؿ جانبا ْأساسا في الموقؼ التعميمي  فاألنشطة
مخص تدوار داخؿ القسـ الدراسي ذلؾ مما تتؤديو مف أ أىداؼ وما بما تحققو مف )الدرس(

وتتضمف تفاعال )يقـو بيا التمميذ(   يةوتعميم )يقـو بيا المدرس( ْأي ممارسة تدريسية» في
ىي بذلؾ ترتبط بالمقرر و 2يتـ داخؿ غرفة الصؼ سواء كاف ىذا التفاعؿ لفظي أو غير لفظي

 3«المبادئ العممية التي يدرسيا التمميذ مف خاللو تعميؽ المفاىيـ إلى الدراسي وتيدؼ
ي إطار الدرس تدخؿ ف تعمميةعمى ىذا األساس أمكف القوؿ أنيا نشاطات تعميمية 

تخيمي مف مالحظات  ىو فكري المبرمج داخؿ القسـ وتشمؿ بالدرجة األولى كؿ ما
غوية مف قراءة وحديث مؿ جميع الميارات الت واستفسارات وقراءات...وبالتالي تشمواستنتاجا

 .4واستماع وكتابة

                                                           

، 2012، 1ط، الجزائر، عيف مميمة دار اليدى، ،داغوجي لمرحمة التعميـ االبتدائيالدليؿ البي وبي،حمد الصالح حثر م -1
 .132ص

 .11ص ،2012طبعة جواف  ابتدائي، 3دليؿ المعمـ لمسنة  مديرية التعميـ األساسي، وزارة التربية الوطنية، -2

 .130تدائي، ص الدليؿ البيداغوجي لمرحمة التعميـ االب محمد الصالح حثروبي، -3

 .132ص ـ.ف/ -4
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-إال أنوكاف يعرؼ سابقا بالمواد الدراسية  في ىو ماالنشاط الص أفإلى  اإلشارةوتجدر 
صبحت تمؾ المواد محور العممية التعممية وأ التمميذ دلدور المدرسة وعوبتغير النظرة الحديثة 

وتأتي مبرمجة في الكتب المدرسية  تدخؿ ضمف المقرر الوزاري، الصفية،األنشطة تسمى 
 . 1المقررة وتحدد ليا حصصا وبرامج

 لشفوي والتواصؿ الذي ينضويتعبير اوال فمثال في المغة العربية نجد نشاط القراءة،
 والكتابة التي تتضمف النسخ والتراكيب النحوية في الطور األوؿ تحتو الصرؼ والصيغ،

كذا نشاط التعبير –في ذلؾ  ؿسيأتي التفصي-وتنفصؿ ىذه األخيرة عنيا في الطور الثاني
د الدراسية فيي تمثؿ الجانب التطبيقي لمموا وبعبارة أخرى. الكتابي والمطالعة والمحفوظات

وتأتي إلضفاء نوع مف الحيوية وتنتمي عددا مف الميارات الفكرية  ،المقررة عمى التالميذ
وتتـ تحت إشراؼ المدرس وتوجييو حيث يمتـز ويعمؿ عمى إنجازىا بمعية  والمغوية لدييـ،

في ترتبط ثـ إف تسمية النشاط الص يدة بحدود زمانية،ميذه طواؿ السنة الدراسية فيي مقتال
ارتباطا مباشرا بالمواد والمقررات الدراسية التي تتـ داخؿ حجرة الدرس بيف المعمـ والمتعمـ 

 . 2النشاط المصاحب لممنيج أو المادة الدراسية المنيجي، النشاط لذلؾ ورد بعدة تسميات؛
 )الالصفية( األنشطة غير الصفية  - ب

حيث  أـ مفحيث الترتيب النوع الثاني مف األنشطة المدرسية سواء مف يعد ىذا النشاط 
النشاط الخارج عف المنيج  عدة تسميات وضعيا أصحاب االختصاص مثؿ: ولو األىمية،

المنيجية  األنشطة ،التربوية الحرة األنشطة النشاط اإلضافي النشاط الزائد عف المنيج،
 3...الالصفية األنشطةضافية اإل

                                                           

 .124ص ،2013الجزائر،  عثماف مسعود، الرافد في التربية والتعميـ، دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع، عيف مميمة، -1

 .62ـ.ف/ ص -2

 .50إ، ص 3وزارة التربية الوطنية، مديرية التعميـ األساسي، دليؿ المعمـ س -3
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ارسة توظيؼ مختمؼ وىي نشاطات يقوـ بيا المتعمـ خارج القسـ مف خالؿ مم
مواقؼ المناسبة التي تشمؿ المجاالت الميارات( في الوضعيات وال ،مكتسباتو )المعارؼ

 .1طات الصفية لمنشاا الفكرية والفنية العممية والرياضية...وىي تمثؿ امتدادا طبيعي
 إلى:أما عف ْأىدافيا فيي تسعى 

مي قدراتيـ عمى مما ينوالحركية  سيةوالنف والبدنية ممكات المتعمميف الفنية والعممية تطوير -
 والتعامؿ اإليجابي مع الغير. ـمع محيطي االنسجاـ

األنشطة الالصفية عامال  اكتشاؼ المحيط واالطالع عميو لكوف تمكيف المتعمـ مف -
 مدعما لمتعارؼ والتقارب.
في ذلؾ أف ىذا فروؽ واالختالفات بيف النشاط الصفي وغير الصومف ىنا نستشؼ ال

إذا يتـ اختيار ممارسة  والتمقائية،تتـ ممارستو في أجواء طبيعية تسودىا الحرية  األخير
األنشطة بحسب ميوؿ التالميذ ورغباتيـ بعيدا عف كؿ القيود والفروض والواجبات التي تطبع 

 .2المقررات الدراسية أو التي تفرضيا وتمتـز بيا الحصص المقررة والحجرات الدراسية
التعميـ في الجزائر عرؼ عدة  مغة العربية في مختمؼ مراحؿإف تدريس نشاطات ال

لعؿ أىميا عمى اإلطالؽ ثالثة اتسمت بالتنظيـ والمنيجية وىي عمى الترتيب:  مناىج،
 .التدريس باألىداؼ وآخرىا التدريس بالكفاءات التدريس بالمعارؼ،

لعربية وليكف وسنتطرؽ في ىذا المبحث إلى ىذه المناىج طرؽ تناوليا ألنشطة المغة ا
 التركيز عمى المنيج األخير لكونو المتداوؿ والمعموؿ بو حاليا.

 
 
 

                                                           

 .269بيداغوجي، صحمد الصالح حثروبي، الدليؿ الم-1
 .270ـ.ف / ص -2
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 المناىج التعميمية المستعممة : ثانيا:
 : عارف )بالمضامين(مالتدريس بال  -1

يوظؼ المعمـ في ىذا المنيج التربوي كمَّا ىائال مف رصيده لمعرفي في العممية 
والمتعمـ في  أف يطالبيـ الحقا بحفظو واستظياره، التعميمية قصد تبميغو إلى المتعمميف عمى

ألف المعمـ  ىذا النوع مف التعميـ غير مطالب بالمساىمة في سير الدرس في جميع األنشطة
ا ُيعاب عمى ىذه فمم »1وقواعد ىو مف يعرض المعارؼ ويمقييا عمى تالميذه مف عناويف،

 وما يمكف (Les objectifs Dédagogciqueالطريقة التقميدية افتقارىا لألىداؼ التربوية )
 أنذاؾ،لكف المتأمؿ في الشأف التربوي  .2«أف تمعبو مف أدوار في الرقي بالعممية التعميمية

األىداؼ ىي » ألف اتو،عمى الحفظ واالستظيار ىدفا في حد ذ المتعمـ يمكف أف يعتبر قدرة
دماج القيـ  تمؾ الغايات والمرامي لكف  «3المتعمقة باالختباراتالساعية إلى تحقيؽ إيصاؿ وا 

 التربوي والمممح النيائي العاـ. اإلجراءاليدؼ المغيب في ىذه الطريقة ىو 
 بشيءمدوف في مقدمتو بف خاإذا خصو وقد ورثنا ىذا النوع مف التدريس مف السمؼ  

إنما  عمـ أف تمقيف العمـو لممتعمميف،ا»: مف التفصيؿ في معرض حديثو عف التعميـ إذا قاؿ
عميو مسائؿ مف كؿ باب ويقرب لو في  فشيئا، يمقيإذا كاف ىذا التدريج شيئا  وف مفيدا،يك

آخر الفف ثـ يرجع فيرفعو إلى التمقيف ويخرج عف في سبيؿ اإلجماؿ حتى ينتيي إلى شرحيا 
 «4اإلجماؿ
مما يوحى أف معمـ ذؾ الزماف كاف ينتقؿ في كالمو مف اإلجماؿ إلى التفصيؿ حتى      

 .يحفظيا واستظيارىا المتعمـ الذي يتكفؿ بيا الحقا، إلىرفو تصؿ معا

                                                           

،  1996 ديواف المطبوعات المدرسية التعميمات لمسنة الخامسة، مديرية التعميـ األساسي، وزارة التربية الوطنية، -1
 .38ص

 .53، ص2000 البميدة، قصر الكتاب، التدريس اليادؼ، محمد الدريج، -2

 .5، ص2004توسط ، ديواف المطبوعات المدرسية، م 3ة المنياج التربوي لمسن وزارة التربية الوطنية،  -3

 .444 ،443ص لبناف، بيروت، دار العودة، ،ابف خمدوف، المقدمة -4
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المواد  الطريقة، التمميذ، ،المدرس :لتعميـ في ظؿ بيداغوجيا المعارؼ فييا ْأما عناصر
المطمؽ المرادؼ  عمييا طريقة التمقيف ْأطمؽوقد 1.واالستظيار الحفظ التواصؿ، نمط الدراسية،

 لمتعميـ بالحفظ.
)ويكوف  قراءة لمسنة الثالثة يقـو المعمـ بكتابة النص عمى السبورةفمثال في نشاط ال

ثـ يتداولوف عمى قراءتو)يقرأ ْأكبر عدد  عدة مرات عمى المتعمميف،يقوـ بقراءتو  قصيرا(
تظياره وشرح مفرداتو والتعرض لمفاىيمو يطالبيـ بحفظو، في الحصة الثانية يتـ اس ممكف(

يخرج المعمـ في تمقيف درسو  ...وىذا ال 2مف تعبير وقواعد وأفكاره، وىكذا كؿْ أنشطة المغة
  :3عمى ىذا النمط الذي يمكف أف نمثمو في المخطط اآلتي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .103،  صداغوجي لمرحمة التعميـ االبتدائي، الدليؿ البيمحمد الصالح حثروبي -1

قسـ   ،مية لمدراسات االجتماعية واإلنسانيةاألكاد ،، تعميمية المغة العربية في الجزائر مقاربة تداوليةعبد اهلل بوقصة -2
 .4، ص2014،  12، العدد الفمسفة، جامعة الشمؼ، الجزائراآلداب و 

 .4ص /ـ ف -3
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فيذه الطريقة يكوف التمميذ فييا مستقبال دوف المشاركة فعميا في العممية التعممية  وعميو
كما أنو يستغرؽ وقتا طويال في حفظيا  محظ غياب اليدؼ اإلجرائي والتقويـ الذاتي،حث ن

سيأتي مف معمومات فيحدث عنده خمؿ في  وال يستطيع ربطيا بما سبؽ لو مف معارؼ وما
 .1ترابط المعارؼ واندماجيا

 :التدريس باألىداف  -2
ـ بالخبرات التعميمية ات األساسية المنشودة مف التالميذ عند مرورىىي الغاي األىداف:

تنطمؽ مف حقيقة أف التعمـ يتـ بطريقة آلية وفؽ آلية المثير  ،التعممية المبثوثة في المقررات
 . 2وبالتالي خمؽ استجابات شرطية واالستجابة،

التعميـ تحدد جودة التعمـ فيي  ةجودناىج أف التعميـ سبب التعمـ وأف ترى ىذه الم  
 .3كثر مف تركيزىا عمى عمميات المعالجة التي يقـو بيا الطالببذلؾ تركز عمى دور المعمـ أ

في كؿ مرحمة يقـو  حؿ محددة،تقسيـ درسو إلى مرا إلىيقة يمجأ المعمـ ر ففي ىذه الط     
وبعد كؿ  تحصيؿ المعرفي، المتعمـ الذي مف شأنو أف يشارؾ في إلىمعينة  معمومة بإبالغ

مكانية المعمـ اختيار بسيطا خفيفا  فتره يجري ليقؼ عمى مدى فيـ واستعاب المتعمميف وا 
تحقيؽ أىدافو وىذا النوع مف التقويـ يطمؽ عميو المعمموف التقويـ المرحمي أما االختبارات 

 .4اإلجرائيةالبسيطة الخفيفة فتسمى األىداؼ 
 ، إْذ لـ  والميـ والالفت لمنظر في ىذه الطريقة ىو مشاركة المتعمـ في الدرس الُمَقدـِ

فيا طريقة تعميـ ىي مناقشة بوصألف ال» بعد امفي هارؼ لسيتظير عمجرد وعاء ُيمأل بالم يعد
نما ىي  فميست دردشة عفوية، لمحوار والحديث بيف األفراد، تنظيـ محكـ ىادؼ وموجو وا 

 .5«تفكيؾ ُيبنى عمى أسس واضحة محددة

                                                           

 .152ص ، 2014 ،1ط ،جسور لمتوزيع والنشر الزاد النفيس والسند األنيس في عمـ التدريس، عبد القادر المورسى، -1

 .105، صالدليؿ البيداغوجي محمد الصالح حثروبي،-2

 .107ـ.ف/ ص -3

 .54ص التدريس اليادؼ، محمد الدريج، -4

 .61ص ،2004 األردف، ، دار الشروؽ،ئؽ تدريس األدب والبالغة والتعبيرسعاد عبد الكريـ الوائمي، طرا -5
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السموكية ف المدرسة لسانيا ألدرجناىا ضم ايؼ ىذه الطريقة تصنيفولو شئنا تصن
فيصبح سؤاؿ  ،واالستجابةأي المثير  يض عمى سؤاؿ المعمـ وجواب المتعمـ،باعتبارىا تن

ممتعمـ الذي سرعاف ل افيصبح سؤاؿ المعمـ مثير  المعمـ وجواب المتعمـ أي المثير واالستجابة،
مثيرا اب المتعمـ ير استعالمرحمي وتحقيؽ اليدؼ اإلجرائي يصوبعد التقويـ  يستجيب ما
 .1وىكذا دواليؾ حتى نياية الدرس المرحمة الموالية مف الدرس، إلىعمـ لينطمؽ لمم

ال يمقف المتعمميف  ؿ( عمى سبيؿ المثاؿ،صدد تدريس درس )البدكاف المعمـ ب فمو
ثـ يسأؿ  -الخميفة ُعمُر أعدُؿ الناسِ - جممة التالية مثالـ اليييعرض عمل-التعريؼ مباشرة

)عمر(  لفظىؿ يختؿ المعنى؟ فماذا نعتبر إذا لفظ الخميفة  ماذا يحدث لو حذفنا متعممية
ثـ ينطمؽ في التعريؼ  مف ىينا يستخمص المعمـ عنواف درسو)البدؿ( فة(؟بالنسبة لمفظ)الخمي

عرابو وعممو وذلؾ وفؽ طريقة السؤاؿ والجواب. بالبدؿ،  وطبيعتو وا 
لكنيا  ة مساىمة فعالة،ففي ىذا المنيج التعميمي يساىـ المتعمـ في العممية التعميمي

 .2إذ تقويميا يكوف مرحميا التقويـ النيائي الشامؿ، إلىتفتقر 
النتائج  يحقؽ تطبيقا شامال في نياية الدرس فإف ذلؾ ال وحتى إذا أجرى المعمـ عمى متعمميو

 .3ة ألف التطبيقات عادة تشمؿ كؿ األنشطة المغويةجو مر ال
ما تكوف الذي غالبا  المعمـ إجابات المتعمميف، انتظار ،يعاب عمى ىذه الطريقة أيضا مما

 وبناًء عمييا يبنى درسو، فالمعمـ حيف يصوغ أسئمتو يفترض إجابات محددة مسبقا، ،افتراضية
أو  فال يستطيع تكممة درسو، لمعمـ،ا يفترضيا جاءت إجابات المتعمميف عمى عكس ما فمو

 . 4نصرا ميما في عممية التعميـوييدر الوقت الذي يعد ع ،التمقيف المباشر إلىيضطر 
متالؾ ا عمى وأف التعميـ فييا يرتكز التعمـ، فيذه المقاربة تعتمد عمى منطؽ التعميـ ال

المستويات  إلىرقى دوف ْأف ي عمى المعرفة كتساب قدرات وأف المعمـ يركز فييامعارؼ وا
                                                           

 .4، تعميمية المغة العربية في الجزائر مقاربة تداولية ، صعبد اهلل بوقصة -1

 .6ـ.ف/ص -2

 .7ـ.ف/ص -3

 .72، الدليؿ البيداغوجي لمرحمة التعميـ االبتدائي ، صحثروبيالصالح  محمد-4
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عف  منفصمةالمواد و  عة،ممراجلميا فترات موالبرامج عبارة عف دروس متتابعة تتخ األخرى
وال يْأخذ بعيف االعتبار  ،آلليافييا يعتمد المعمموف عمى العالج الجماعي  ،بعضيا البعض
 .1التقويـ يعتمد ِأساسا عمى اختبارات تقميدية ماأ النسؽ الفردي.

ترتبط  باختبار مستوى اكتساب المعارؼ و  وغالبا ما يغمب عمييا الطابع الذاتي واالنطباعي،
 :2تيأللممنيج السابؽ بالمخطط اونمثؿ ، نب الوظيفي لياييمؿ الجا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 بيداغوجيا األىداف. (2مخطط )
                                                           

 .19، ص3، الوثيقة المرافقة لمناىج السنة لوطنية ، مديرية التعميـ األساسيوزارة التربية ا -1

 .5عبد اهلل بوقصة ، تعميمية المغة العربية في الجزائر مقاربة تداولية ، ص -2

وشرح ثارةإ  

المرحمي التقويم  

التقويم ستجابةا  

 مشاركة

جزئية أىداف  

 فيم المتعمم

 محتوى

 

 المعمم
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 : بالكفاءاتالتدريس وفق المقاربة  -3
صبحت ميمة المنظومة التربوية في جميع دوؿ العالـ تيتـ أكثر بمكتسبات أ لقد

الحياة العامة والوظيفية  التكويف التي تجعؿ المتكوف قادرا عمى مواجية مختمؼ مواقؼ
الميتموف  ْبأنظمة الشغؿ و التكويف بتنمية الكفاءات  لذا فكر وتتماشى مع متطمبات الشغؿ،

ارتباط مفيـو الكفاءة في البداية بمفيـو الكفاءة  إلىالمينية بمعاىد التكويف الميني مما أدى 
 .1المينية في ميداف الشغؿ

ات ف التعميـ الذي يختمؼ مف حيث المحتويميدا إلىذلؾ انتقؿ مفيوـ الكفاءة  
ات المينية لممتخرجيف مف الكفاء كسابا إلىي مباشرة ترم ىداؼ  التعميمية التي  الواأل

 تحقيؽ النوعية والفعالية إف في الحياة انطالقا مف المدرسةأيضا  إدماجيـ إلىبؿ المدرسة، 
 وجيابيداغ إلىيحتاج  والمردودية الجيدة لممنظومة التربوية،

 إلىبيداغوجيا لبناء الكفاءات التي تيدؼ  إنيا تضع المتعمـ في صمب نشاط التعمـ، 
الكفاءات  إف .أف يتعمـ كيؼ يفعؿ وكيؼ يكوفوسائؿ التعمـ التي تسمح لو بب المتعمـ تزويد

الجديدة وبالتالي فتعريؼ الكفاءة يكوف  األوضاعتيتـ بالفرد وىي التي تسمح لو بالتكيؼ مع 
توظؼ  ومساعي التفكير، والتصرفات واألداءاتىي مجموعة منظمة مف المعارؼ  :2يتكاآل

 .وتستثمر في مجاالت تعممية متنوعة
مف شبكات المفاىيـ مخططات عمؿ واستراتجيات تمثؿ الكفاءة مجموعة متدرجة 

و لصنؼ معيف مف المشكالت أمعرفية يمكف استخداميا في مجاؿ محدد مف الوضعيات 

                                                           

جمة الدراسات والبحوث ، ملتدريس عف طريؽ مقاربة بالكفاءاتالتجديد في استراتيجة ا، محاور عبد الباسط ىويدي -1
 .66، ص2015 ،12، العدداالجتماعية، جامعة الوادي، الجزائر

 - لغة مف األصؿ اليوناني البيداغوجيا :pedagogie، اقة والتوجيو والثاني يعني الطفؿالجزء األوؿ يعني القيادة والسي ،
 .ىي نشاط عممي ومعرفي يقـو بو المعمـ والمتعمـ في الفصؿ الدراسي نزىة مثال أما اصطالحا : لىأي مرافقة إ

الديواف الوطني لممطبوعات المدرسية،  منياج التربية التحضيرية، المجنة الوطنية لممناىج، وزارة التربية الوطنية، -2
 .8ص ،2004الجزائر، 
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كثر تعقيدا أمجموعة لكاف المجاؿ التعممي واسعا ومتنوعا كما كانت ىذه ا كمماف المطروحة،
 .1لالكتساب ؿطو أوقتا  تواستوجب

بيت كفاءات ويتمثؿ التعميـ وفؽ المقاربة بالكفاءات في حمؿ المتعمميف عمى تنمية وتثْ 
بط المحتويات والمقاربة بواسطة ىذه المقاربة يعني ر  يـ مواجية الواقع بفاعمية ونجوع،تتيح ل

 )تقريرية( اكتساب معارؼ تصريحية إف إلىفقد تفطف كثير مف المربيف  المعرفية بالممارسة،
 2.ووفؽ وتيرة فعالة القدرة عمى استخداـ ىذه المعارؼ عند الحاجة إلىيعني بالضرورة 

ة المعرفي لمفاىيـ واألدواتا المناىج في ظؿ المقاربة بالكفاءات عمى تشجيع اندماج تعمؿو 
 .3كمي لممعارؼالترا األسموبالجديدة بدؿ اعتماد 

 :4دوارا متكاممة جديدة لكؿ مف المعمـ والمتعمـ، فالمعمـأوتحدد بذلؾ المقاربة بالكفاءات 
 منشط ومنظـ وليس ممقنا. -
 عممية التعمـ ويحفز عمى الجيد واالبتكاريسيؿ  -
 يعد الوضعيات ويحث المتعمـ عمى التعامؿ معيا. -
 .ر مسيرة المتعمـ و يوجيوايتابع باستمر  -

  : 5ياممية وعنصر نشيط فيفيو محور العممية التعما المتعمـ أ
 ه .زُ رِ حْ مسؤوؿ عف التقدـ الذي يُ  -
 .يبادر ويساىـ في تحديد المسار التعممي -
 نداده ويدافع عنيا في جو تعاوني.أيمارس ويقوـ بمحاوالت يقنع بيا  -
 فاقيا.ربتو السابقة و يعمؿ عمى توسيع آيثمف تج -

                                                           

 .9ص منياج التربية التحضيرية، ية لممناىج،المجنة الوطن وزارة التربية الوطنية، -1

 .11ا، ص 3الوثيقة المرافقة لمناىج السنة   -2

 .12ـ.ف/ ص -3

 .15ف/ ص .ـ -4

 .12، صإ 3الوثيقة المرافقة لمناىج السنة  -5
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فمكي يكوف كؼء يجب ْأف يوظؼ  بؿ المعمـ كذلؾ، فالكفاءة ال تخص المتعمـ وحده،
ود فعؿ المتعمميف التعبير بوضوح توقع رد ،عددا مف المعارؼ والقدرات لتحميؿ وضعية

 التواصؿ مع زمالئو حوؿ ما يقوـ بو مف التعمؽ في تناوؿ بعض الوضعيات،
بؿ ذلؾ ف يذكر كيؼ ينظـ قسمو الدراسي أذي يستطيع والمعمـ الكؼء ليس ذلؾ ال...1أعماؿ

ذا كانت الكفاءة تستمـز تجنيد القدرات والمحتويات فإ الذي يقدر عمى تنظيمو بكيفية ممموسة،
ف تنظيـ وضعية إ ف يتـ في وضعية ما مف الوضعيات،أبؿ يجب  فاف ىذا التجنيد ال يكفي،
بؿ  دود محتوى المادة وتبميغيا لمتالميذ،عمى تعييف ح يقتصر ال تعميمية بالنسبة لممعمـ،

عمى التعامؿ  والقدرة بمية قبؿ الشروع في الدرس الجديدالتأكد ْأيضا مف مكتسباتيـ الق
البيداغوجي مع الفروؽ الفردية الموجودة في القسـ الواحد بحيث يأخذ في الحسباف مستويات 

 ة لممتعمميف،يوالحرك.2دانيةوجخذ في االعتبار بعض الجوانب الألاو  المتعمميف المتفرقة،
وغيرىا مف المطالب والشروط  وتقييـ مكتسباتيـ ومساعدتيـ عمى استعاب ىذه المكتسبات

 .3التي يجب أف تتوفر في المعمـ الكؼء الذي يتعامؿ مع المناىج ذات المقاربة بالكفاءات
رؼ اـ مختمؼ المعفالمطموب منيـ أف يتعمموا كيفية استخدا ممتعمميف،لأما بالنسبة       

بؿ يجب  كتابة الكممات المختمفة، فال ينبغي االكتفاء في تعميميـ ،والقدرات في وضعية ما
أف يتمكنوا مف كتابة نصوص مف مختمؼ األنواع ذات دالالت معنوية مختمفة قصد تبميغ 

ات يمكف في التربية الرياضية االكتفاء باجراء العممي ىذا في المغة كما ال رسالة معينة،
القسمة( بؿ تمكيف التالميذ مف اكتساب القدرة عمى إيجاد  الضرب، الطرح، )الجمع، األربعة

الحموؿ المناسبة لمختمؼ اإلشكاليات الرياضية التي تواجييـ في الحياة المدرسية 
 ...4والعممية

                                                           

 .46، ص2013محمد الصالح حثروبي، التدريس بالكفاءات، دار اليدى، لمنشر و الطباعة، عيف مميمة، الجزائر،  -1
  .47ـ ف/ ص -2

 . 48ص الدليؿ البيداغوجي لمرحمة التعميـ االبتدائي، ،محمد الصالح حثروبي  -3

 123ـ ف/ ص -4
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وضعية مف  معنى ذلؾ أف ممارسة أي كفاءة بالمفيـو المدرسي البد أف تتـ في     
رؼ وميارات في نسؽ يؤدي إلى نتيجة اأي أف الكفاءة تتجمى في استعماؿ عدة مع ،االندماج

عميـ تمنح معينة كاإلجابة عف رسالة صديؽ،...إف وضعية االندماج لعدد مف عناصر الت
جرائية،التمميذ فرصة البرىنة   عمى أنو قادر عمى استعماؿ ىذه العناصر بكيفية فعالة وا 

 مثال:  1دالالت معنوية بالنسبة لممتعمـ وتيدؼ إلى إعطاء التعميمات
 قواعد متعددة، جمؿ متنوعة،الكتابة، مفردات  )القراءة، عناصر منيا إلىكتابة رسالة تحتاج 

ىذه العناصر كميا وىي متكاممة  المغوي بيف المفردات والجمؿ...( تنسيؽال ،األسموب المغة،
 إلىتوصيميا  إلىيسعى المرسؿ نة معنى أو داللة معي إلىأو كما يقاؿ وىي مدمجة تؤدي 

  المرسؿ إليو.
 .اإلدماج يداغوجيابويطمؽ عمى ىذه العممية في سياقيا التربوي 

 والمقاربة بالكفاءات تعني بيذه النقطة بالذات ربط التحصيؿ المعرفي باالستعماؿ اليومي،
اجية وضعيات بغية جعؿ المتعمـ قادرا عمى مو  بالحياة في مظيرىا النفسي واالجتماعي...

 .2الحياة بنجاح
إف ىذه المقاربة الجديدة لممناىج تجعؿ مف المتعمـ محورا أساسيا ليا وتعمؿ عمى إشراكو     

مف  عمى اختيار وضعيات تعممية مستقاة وىي تقـو في مسؤولية قيادة وتنفيذ عممية التعمـ،
ألدوات الفكرية وتسخير عممية التعّمـ إلى حميا باستعماؿ ا ة مشكالت تسعىالحياة في صيغ

 .3الميارات والمعارؼ الضرورية لذلؾ

                                                           

 .9، ص5، منياج السنة مديرية التعميـ األساسي وزارة التربية الوطنية، -1

 - ضمف وضعيات يةعند تعرضو لمشكمة ووضعية تعمم : ونعني بيا دمج المتعمـ لجميع مواردهبيداغوجيا اإلدماج ،
، حثروبيالصالح  ،وكات قصد إيجاد الحموؿ لمتعميمات، )ينظرسم ، ميارات،سينفر مف خالليا كؿ موارده معارؼإدماجية 
  (62، صداغوجي لمرحمة التعميـ االبتدائيالدليؿ البي

 .65، صيادؼ، التدريس المحمد الدريج -2

 .102، صفي عمـ التدريس ، الزاد النفيس والسند األنيسالمورسي بدالقادرع -3
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ىو األسموب المعتمد لمتعمـ الفعاؿ إذ أنو يتيح  فحؿ المشكالت )الوضعية/المشكمة(     
بإدماج المعطيات والحموؿ الجديدة في  )بالمفيوـ الواسع( الفرصة لممتعمـ في بناء معرفو

 :2يفي المخطط االت وقد جاء ىدا المنيج 1.مكتسباتو السابقة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التدريس بالكفاءات. (3مخطط )
ذا كانت ى ال  فرديةإال أنيا معمومات  التالميذ، إلىضيؼ معمومات ذه الطريقة يمكف توا 

كما أنيا قد تستغرؽ وقتا مف طرؼ المعمـ في اكتشافو  خبرات جديدة، يبنى عمييا فيمكف أ
                                                           

 .26، صيؿ المعمـ لمسنة الثالثة ابتدائي، دلمديرية التعميـ األساسي-1

 .6،  ص، مقاربة تداولية، تعميمية المغة العربية في الجزائرعبد اهلل بوقصة -2

 فيم المتعمم

 المدركات دعم

 مشاركة

 معارف بناء
 جديدة

 ستكشافا
جديدة معمومات  

 محتوى

 

معممال وشرح ثارةإ   

المرحمي التقويم جزئية أىداف   
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والمدرس يجب عميو بالدرجة  وقتا ضائعا، -تربوًيا-روىذا الوقت يعتب لمخبرات الفردية،
الطريقة التقميدية أيضا  إلىإنياء البرنامج المقرر وبذلؾ يجد نفسو قد عاد  -إداريا–األولى

يمكف أف نستفيد  وكذلؾ فيذه الطريقة ال ولـ يدمج التمميذ بذلؾ اإلدماج المرجو مف المقاربة،
بية ألف المدركات تختمؼ مف تمميذ إلى آخر ومف منيا كمنيج موحد في تدريس المغة العر 

 .1يمكف أف تعمـ عمى كؿ المدارس الجزائرية ال وبالتالي منطقة إلى أخرى،
 في المدرسة الجزائرية تعممتسإذا وبعد أف تطرقنا ليذه المناىج التعميمية التي ا      

فيا ونقائصيا لنجعؿ فنالحظ اآلف مدى فعالية كؿ طريقة مف ىذه الطرؽ وفوائدىا ونقاط ضع
 :2ذلؾ في الجدوؿ اآلتي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .112، ص ، الوادي، الجزائر2010، 1، طبناء المحتوى المغوي،  مطبعة مزوار، مقاييس عبد المجيد عيساني -1

ة السنة األولى والثانية ابتدائي، التدريس بالمقاربة بالكفاءات، ، الندوة الوالئية لتكويف أساتذمديرية التكويف والمسابقات-2
 . 2016، أكتوبرس،  بسكرة، الجزائر،  ثانوية العقيد سي الحواالجيؿ الثاني، مجموعة مف المفتشيف
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 لطرائقا      
 الوضعيات

 التدريس بالكفاءات التدريس باألىداف التدريس بالمعارف

وضعية 
 األستاذ

وشارح يزود التمميذ  ممقف
بمعارؼ عديدة دوف 

 إشراكو في اكتسابيا

مثير،شارح يزود 
التمميذ بمعارؼ 
عديدة مع إشراكو 

 سابيافي اكت

مستكشؼ وشارح 
يستخرج مف التمميذ 
كفاءاتو في عممية 

 اإلدماج

 وضعية التمميذ

مستقبؿ سمبي يأخذ كؿ ما 
مف طرؼ أعطي لو 

األستاذ دوف وعي أو 
 مشاركة

مشارؾ في العممية 
تبعا إلثارة األستاذ لو 

 في ذلؾ

مستحضر لمعارفو 
المسبقة لتوظيفيا في 
اكتساب معرؼ 

 جديدة بناء عمييا

 ئدىافوا
تزويد التمميذ بكـ ىائؿ مف 

 المعمومات والمعارؼ

مشاركة التمميذ 
ثارتو مف طرؼ  وا 
األستاذ تفتح باب 

 السؤاؿ

المعمومات دوما 
تكوف ليا فائدتيا في 

 االكتساب الجديد

 نقائصيا
فقد التمميذ فييا روح ي

 رةداإلبداع والمبا

التقويـ مف طرؼ 
األستاذ لف يكوف 

وتعتمد عمى  عاما،
ية دائما بناء اآلل

 عمى مثير واستجابة

يضيع فييا الوقت 
كثيرا الذي ىو عامؿ 
 ميـ في التعميـ،
وكذا عدـ مسايرة 
المناىج لمفروقات 

 الفردية 
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جممة مف  إجراءتبنت بيداغوجيا الكفاءات وسعت إلى  التي بيف الدوؿوالجزائر مف      
 ،اإلصالحسميت ىذه المناىج ببرامج  لذا ييدؼ اإلصالح المنظومة التربوية فيات ثالتحدي

ولعمو مف المفيد أف نشير أف آلية  وىي سارية المفعوؿ لحد اآلف، 2003 وذلؾ منذ سنة
عداده لمواجية عصر االنفجار المعرفي، إلىالمقاربة بالكفاءات تسعى   تثقيؼ التمميذ وا 

ا لحؿ وضعيات في شكؿ سموكات اجتماعية ونفسية وتوظيفيوتتجسد المعارؼ التي يتمقاىا 
تزاؿ قيد  داغوجيا الكفاءات اليبإليو أف  اإلشارةومما تجدر  ،1ىذا مف الجانب النظري معقدة،

فمـ يتح ليذه  ،2وىي موجودة فقط في مقررات الوزارة لكف داخؿ األقساـ فشيء آخر التجريب،
ف األطروحات التفاوت القائـ بي إلىاآلليات التمقي الناجح في األوساط التربوية ويرجع ذلؾ 

إذ يالحظ اكتظاظ األقساـ والبرامج المشبعة...التي يتعذر عمى  النظرية ومجاالت التطبيؽ،
بتكويف األساتذة  عامال أساسيا يتصؿاألساتذة تطبيقيا في األوقات المحددة...ىذا إذا أضفنا 

 وتييئتيـ لتمقي مثؿ ىذه المناىج الحديثة.
 يشمؿ خالؿ السنة الجاريةتكوينيا واسعا مخططا  قد سطرت وزارة التربية الوطنية لذلؾ 

 ،والثبات ف المناىج ال تتصؼ بالجمودأل وريف االبتدائي والمتوسط،المكونيف واألساتذة بالط
إعادة النظر قصد معالجة الثغرات المسجمة خالؿ  إلىفأي منياج في العالـ يخضع دوريا 

إلعداد لجيؿ ثاف اووجب بذلؾ  (2015لىا 2003) مف ألوؿاتجربة المنياج الدراسي لمجيؿ 
نو كما أ يخدـ المتعمـ أكثر ويوجد فيو ترابط وتسمسؿ بيف المواد وكذا السنوات،مف المنياج 

وسمي ىذا  تراتجية عمؿ وتعزيز التنسيؽ بيف األطوار والمراحؿ،ساكيعزز المقاربة بالكفاءات 
 .3بالجيؿ الثاني لممقاربة بالكفاءات ديدالتج

غاية  إلىىذه المناىج عبر التسمسؿ الزمني مف التدريس بالمعارؼ... وسنوضح تطور
 لقيمي،ا البعد تطورىا مف خالؿ مفيوميا العاـ،الجيؿ الثاني مف المقاربة بالكفاءات وتتبع 

                                                           

، المدرسة الجزائرية في ضوء المقاربة بالكفاءات نشر المعيد الوطني نةليمى جباري، اآلداب والمغات، جامعة قسنطي -1
 .6، ص2015لتكويف موظفي قطاع التربية ورقمة، الجزائر، 

 .7ـ.ف / ص -2

 .بسكرة ،2016مجوعة مف المفتشيف، أكتوبر والثانية مف التعميـ االبتدائي،  الندوة الوالئية لتكويف أساتذة السنة األولى -3
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 لكؿ منيج عف طريؽ المقارنة بينيـ، وشروط تنفيذ المناىج وأخيرا التقويـ، المنيجي، والبعد
 : 1يوذلؾ كمو في الجدوؿ اآلت

 المناىج
 
 

عناصر 
 المقارنة

 مناىج اإلصالح مناىج قبل اإلصالح

التدريس 
 بالمعارف

التدريس 
 باألىداف

 مناىج سارية
 (1)الجيل 

مشروع في طور 
االنجاز )الجيل 

2) 

 المدخل

 بالمحتويات:
االىتمام 
بالمعرفة 
 الجاىزة

 نشاطات
عمم:التركيز تال

عمى 
النشاطات 

التي تمكن 
من إكساب 

 اراتالمي

بنشاطات 
التعمم:التركيز عمى 

النشاطات 
التطبيقية التي 
تمكن من تحويل 
المكتسبات في 
وضعيات مدرسية 

 جديدة

وضعيات -
مشكمة تعممية 
ذات طابع 
اجتماعي وذات 
داللة تمكن 
المتعمم من تجنيد 
موارده لحل 
مشكالت حياتو 
اليومية )أخذ 
قرار،تحميل نظام، 

تشخيص 
ومعالجة خل 

ومتابعة 
 وع.(مشر 

                                                           

 .بسكرة ،2016مجوعة مف المفتشيف، أكتوبر والثانية مف التعميـ االبتدائي،  الوالئية لتكويف أساتذة السنة األولى الندوة -1
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 البعد القيمي
غير متكفل 
بالقيم بشكل 

 صريح

القيم معزولة 
وتوظيفيا في 

النشاطات 
 غير صريح

القيم مدرجة 
كأبعاد في 

 منصوص الكفاءة

قيم ذات عالقة 
بالحياة 

االجتماعية 
 والمينية

البعد 
 المنيجي:

 اختيار-
 المحتويات

تنظيم -
 المحتويات

االنسجام -
األفقي 

 وعمودي

الىتمام بالكم 
 المعرفي

 )موسوعية(
منظمة في -

محاور 
 موضوعاتيو

االنسجام -
العمودي 

مضبوط ألنو 
مبني حسب 

 منطق المادة

االىتمام -
بالمفاىيم 
 المييكمة.

تنظيميا في -
شبكات 

 مفاىمية .
نسجام اال -

العمودي 
يظير في 

ولبي البناء الم
 لممفاىيم

 

مختارة ومييكمة -
حو مفاىيم 

 أساسية.
منظمة في -

 اىميةمجاالت مف
 الفضاء، مثال:

 األحياء الزمن،
نسجام اال -

العمودي يظير 
ولبي في البناء الم

 لممفاىيم
يوجد انسجام -

أفقي بين المواد 
 لكنو غير صريح

المفاىيم منتقاة -
حسب قدرتيا 

 اإلدماجية
منظمة في -

مصفوفات موارد 
 في خدمة الكفاءة

االنسجام -
العمودي ببرز 

الشمولية 
ووضوح زواية 

 لالتناو

 شروط تنفيذ
 المناىج

 الوسائل-
 التعميمية

من أىم 
السندات 
كتاب  المتوفرة:

المعمم الذي 

ُدعمت 
المناىج 

بمخططات 
 دراسية

وجود وثائق -
مرافقة لكل سنة 
تتضمن شرح 
النشاطات وبعض 

الوثيقة المرفقة 
صبح وثيقة ت

واحدة لكل 
مستويات 
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قيد حرية  السندات-
 التصرف فيو

النماذج لسيرورات 
التعميم ونماذج 

 ألنماط التقييم

المرحمة تشرح 
المعارف 

والممارسات 
المرجعية التي 

 تتطمبيا المادة

 التقويم

وييدف الى 
تقويم خاص 
بالقدرة عمى 

االسترجاع 
لممعارف عن 

طريق 
التطبيقات 
 المباشرة،
يستيدف 

ترتيب التالميذ 
ويتميز بطابع 

 إداري

برز االىتمام 
بالوظائف 

الثالثة 
 لمتقويم

الشخصي )
التكويني 

 والتحصيمي(

تدعيم الوظائف -
الثالثة لمتقويم 

-التشخيصي
التكويني 
 التحصيمي

ارتقى التقويم -
الى تقويم القدرات 
العميا مثل القدرة 
عمى حل 

 لكن االشكاليات،
ينتيي الى  ال

معالجة موضوعية 
 باستثمار النتائج

أصبح التقويم -
بشكل أداة فعمية 
 من أدوات التعمم،

كون حيث ي
الخطأ في قمب 

السيرورة 
التعممية وتوظف 

الوضعيات 
الكفاءة عن 
طريق شبكة 

معايير 
 ومؤشرات.

ونستثمر نتائج 
في المعالجة 

 البيداغوجية
حد اآلف في لت ماستنادا عمى الجدوؿ السابؽ نجد أف ىذه الطرائؽ الثالث التي استعم

د والواضح أف واضعي المناىج فييا النقائص والفوائ نتساوىتدريس أنشطة المغة العربية 
الوزارية لـ يأخذوا بعيف االعتبار الوقت الذي ىو عنصر ميـ في العممية،لذا فاألجدر بيا أف 
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بويوف التر  وجد يذالو  ،1يصمح لمادة قد ال يصمح ألخرى تسمى مناىج المادة في حيف أف ما
بة بالكفاءات(أو إعادة المقار ) نقائص وثغرات عديدة في المناىج األخيرة والمستعممة حاليا

 الكتابة.
ويبحث في االستعماؿ الفعمي لمغة  تسانيامليذا وجب االستعانة برافد جديد مف حقؿ ال    

رغـ أف المسانيات  ىذا المنيج ىو المنيج التداولي، وفي التواصؿ بيف الممقي والمتمقي
طاب التواصمي بيف نيج لقراءة النصوص األدبية وتحميؿ الخمفرضت نفسيا كالتداولية قد 

سواء تعمؽ األمر  قد أحدثت األثر األكبر في التعميمة،» أنيا كما المرسؿ والمرسؿ إليو،
وذلؾ باعتبار أف التداولية تبحث وتنقب عف  ،2«أو المغات األجنبية بتعميمية المغة األـ،

)المتكمـ بمستخدمييا أي األفعاؿ الكالمية التواصمية العالئؽ التي تربط العالمات المغوية
وتستعمؿ  ومتمؽ )المتعمـ( والمستمع( وعممية التعميـ تقـو عمى التواصؿ بيف ممؽ)المعمـ(

المواقؼ الكالمية مما يجعمنا يفيد مف التداولية كمبحث لساني في تعميمية المغة العربية 
 3مثال.
ليتضح لنا  -االجرائية وآلياتو-وسنحاوؿ في البداية أف تتعرؼ عمى ىذا المنيج مفيومو      

 أسباب ودواعي اتخاذىا كمنيج تعميمي تربوي.
 :المنيج التداولي - ثالثا

 :مفاىيمياىم التداولية وأ-1 
كاف مف أىـ نتائج الدراسات الحديثة ذلؾ التوجو المعرفي الجديد الذي سار جنبا الى 

 20خير مف القرف جنب مع التفاعالت المسانية واالجتماعية التي ظيرت خالؿ العقد األ
 .4مصطمح عممي جديد ىو التداوليةوبرز بذلؾ 

                                                           

 .07، ص ائرية في ضوء المقاربة بالكفاءات، المدرسة الجز ليمى جباري -1

، بف عكنوف الجامعية المسانيات التداولية، ترجمة محمد يحياتف، ديواف المطبوعات ، مدخؿ إلىالجياللي داالش -2
 .08، ص  1992ئر،الجزا

 .11، ص تعميمة المغة العربية في الجزائر، مقاربة تداولية، عبداهلل بوقصة -3

 .14، ص2005 ،1ط لبناف، دار الطميعة لمطباعة والنشر، بيروت، التداولية عند العمماء العرب، مسعود صحراوي، -4



  مفاىيم عامة في التعميمية والمسانيات التداولية                                  الفصل األول: 

30 
 

د وىي الذي يعني المذىب المغوي التواصمي الجديpragmatics التداولية ترجمة لممصطمح
 .1عيةئالنفعية الذرا الذي يعني الفمسفةpragmatismeليست ترجمة لممصطمح الفرنسي 

والدراسات الفمسفية، ففي  ،المسانيةالدراسات  :اتجاىيف ىما وقد سارت التداولية في 
 ما في الدراسات الفمسفية فقدأ ائية المسانية،يموؿ استعممت بوصفيا جزءا مف السياالتجاه األ
تجاوز المذىب العقالني  كمذىب فمسفي تجريبي عممي،» تيةامالبراغ عية ْأوئعرفت الذرا

ْأثر نتائجيا  بؿ يتبع ، العقميةيفسر الفكرة بمقتضياتيا  أف ، محاوالوطور االتجاه التجريبي
 .pragmatisme»2ويقابميا مصطمح  العممية،

نوع مف  إلىأدى  والجدير بالذكر ْأف تعدد المنطمقات واختالفيا في البحث التداولي،
 المغة إلىوبالخصوص في ترجمتيا  فحدث تنوع في التسميات، التداخؿ مع الحقوؿ األخرى،

ومصطمح عمـ  السياقية ومصطمح ة،يالمقام ومصطمح ،تيةاغمار الب مصطمح :3منيا العربية
"التداولية" الذي وضعو  مصطمح لدى الباحثيف ىو المشيورولكف المصطمح  المقاصد،

داللتو عمى  فيو في نظره أوفى بالمطموب باعتبار "طو عبد الرحمف"، الباحث المغربي
 .4ااالستعماؿ والتفاعؿ معً  عنييم

ح التداولية قد تعددت مفاىيمو في الدراسات العممية أف مصطم إلىف نشير ويجب أ
 ."تشارلز موريس" األمريكي ،وْأقدـ تعريؼ لو ىو تعريؼ الفيمسوؼالحديثة

(Charles Morris) التداولية » :يقوؿ إذ ،"أسس نظرية العالمات" ابوتفي ك (1938)عاـ
 .5«العالمات ومستعممي ىذه التي تعالج العالقة بيف العالمات، ائيةجزء مف السمي

                                                           

 15ص ،العربالتداولية عند العمماء  مسعود صحراوي، -1

 .18، ص 1،2009ط الجزائر، بيت الحكمة، المبادئ واإلجراء،» في تداولية الخطاب األدبي نواري سعودي أبو زيد، -2

الجزائر، العدد  مركز البصيرة، ، مجمة دراسات أدبية،ية المغوية في النظرية التداوليةالمرجع عبد الحميـ بف عيسى، -3
 .10ص ،2008 األوؿ،

 .128،ص 1،2000لبناف، ط بيروت، ،المركز الثقافي العربي ، في أصوؿ الحوار وتجديد عمـ الكالـ،حمفطو عبد الر  -4

،  1سعيد عموش، مركز اإلنماء القومي، الرباط، المغرب، ط  ، ترجمةواز.أرمينكو، المقاربة التداوليةنقال عف: فراس -5
 .12، ص1987
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 Francoisريكانني) وفراسواز (Anne Marie Diller) ف ماري دبير"ويعرفيا "آ    
Reconte:التداولية ىي دارسة استعماؿ المغة في الخطاب، شاىدة في ذلؾ » ( كاآلتي

 .1«عمى مقدرتيا الخطابية 
فيي بحث في  ،2أي أف التداولية تدرس معنى العبارات مف خالؿ العالقة مع سياؽ التعبير 

 .3الدالالت التي تفيدىا المغة في االستعماؿ
المغة  إلىتتطرؽ التداولية » ( فقد عرفيا بقولو:Fracaia Juque) أما فرانسيف جاؾ

 .4«ا وتواصمية واجتماعية معً  كظاىرة خطابية،
ؼ فالتداولية إذا ىي العمـ الذي ييتـ بدراسة االستعماؿ المغوي في إطاره االجتماعي، ووظائ 

التداولية ىي الفرع العممي مف » األقواؿ المغوية أثناء التواصؿ ليذا يقوؿ صالح فضؿ:
 التي تختص بتحميؿ عمميات الكالـ بصفة خاصة ووظائؼ األقواؿ مجموعة العمـو المغوية،

بصفة خاصة ووظائؼ األقواؿ المغوية  الكالـ التي تختص بتحميؿ عمميات المغوية،
 .5«التواصؿ بشكؿ عاـوخصائصيا خالؿ إجراءات 

:عمـ اولي الحديث مبادئو مف عمـو شتى ذلؾ فقد استقى الدرس التد إلىباإلضافة      
تحت أي رافد مف ىذه الروافد بؿ  ال ينضوي عمـ االجتماع...وىو التصاؿ، اعمم النفس،
 ؿ عنيا بنفسو في مجاؿ الدراسات المغوية.يستق
وبذلؾ  ،األخرىتـ بالتداولية مف الجوانب العممية ولكوف الجانب المساني ىو الذي اى     

فيي ليست عمما لغويا اعتبرت المسانيات الذي غرفت منو التداولية الكثير وبالرغـ مف ذلؾ 
أي مف مستويات ىذا الدرس صرفيا كاف  إلىحيث أنيا ال تنتمي  .6محضا بالمعنى التقميدي

                                                           

 .71،ص1،1996، طالحضار، سوريا ،اسة لغوية، مركز اإلنماءدر  «الكممة» المسانيات والداللة ،منذر عياشي -1

 .11ص المرجعية المغوية في النظرية التداولية، عبد الحميـ بف عيسى، -2

 .14ص ،1،2005ط لبناف، ،بيروت دار الطميعة لمطباعة والنشر، التداولية عند العمماء العرب، مسعود صحراوي، -3

 .13ربة التداولية، صالمقا أرمينكو، فراسواز نقال عف: -4

 .08، ص1996، 1، ط صر، مصالح فضؿ، بالغة الخطاب وعمـ النص، الشركة المصرية لونجماف -5

 .16، صلتداولية عند عمماء العربا، مسعود صحراوي -6
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 ىذه المستويات؛ إلىاؼ ينضديدا مستوى ج كما أنيا ليست دالليا، حتى أو كاف أـ نحويا،
والتداولية  ف كؿ منيا ييتـ ويختص بجانب محدد مف جوانب المغة ولو وحداتو التحميمية،أل

بؿ مف الممكف أف  فيي ال تقتصر عمى جانب محدد مف جوانب المغة، ليست كذلؾ،
نب جا إلىذلؾ فيي تظير عناية كبيرة بعناصر اجتماعية  إلىإضافة  ،1تستوعبيا جميعا

العناصر المغوية في تحديد المعنى ونعني بذلؾ العناية بالسياؽ المغوي الفعمي وسياؽ 
 2.الموقؼ

وكؿ ىذه  غية تواصمية واجتماعية،يتبم اىرة خطابية،التالي فيي تتناوؿ دراسة المغة كظوب 
 3.تتحقؽ بعيدا عف المتكمميف والسياؽ الخارجي الذي يضميـ الظواىر ال

بعناصر التخاطب والتحاور  فتيتـ أثناء االستعماؿ، ية تعنى بدراسة المغةفالتداول إذف     
 الرسالة، ةنجاعوتبحث في شروط  وحاؿ السامع وظروفو،قصد المتكمـ ونواياه فتراعي 

بكؿ ما يتصؿ بالعمؿ  إذف فالتداولية وكؿ ما يحيط بيـ، وسالمة الحوارييف المتخاطبيف،
 4.لمتواصؿوضمانا  التخاطبي بحثا عف المعنى،

مف يتكمـ؟ ومع مف : تجيب عف جممة األسئمة أف التداولية، ىذه التعاريؼ نجد إلىوبالنظر 
 ويريد قوؿ شيء آخر؟ يء جؿ ماذا يتكمـ؟ كيؼ يتكمـ عف شيتكمـ؟ وأل

 أف يقوؿ بالضبط عندما يريد أف يتكمـ ؟ يريد وماذا

                                                           

 .10، ص2006، ؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، مصر، أفامحمود أحمد نحمة -1

 .12ف.ـ/ص -2

 .43، صالمسانيات التداولية، ترجمة محمد يحياتف ، مدخؿ إلىالجياللي داالش -3

، 13الجزائر، العدد ،ة اآلداب والمغات، جامعة األغواطالمسانيات التداولية وتعميمية المغة العربية، مجم ،الطيب شباني -4
 .168،  ص2014
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 تعدد عناصره لو أردنا وىي بذلؾ دراسة خضوع ىذه القضايا لمسياؽ ىذا السياؽ الذي
 السف، المقاـ، القناة، الموضوع، لكالـ،اونفي  المشارؾ لمخاطب،ا المتكمـ، :ىي لقمنا

 1القصد....، الحدث الجنس،
والموقؼ الكالمي  وعميو فالتداولية تدرس المعنى في ضوء عالقتو بالموقؼ الكالمي،

 يشتمؿ عمى كؿ العناصر السابقة الذكر.
وكيفية انتقاؿ  ي دراسة العوامؿ التي تؤثر في اختيار الشخص لمغة،ىفالتداولية إذا، 

ىذا االختيار في اآلخريف عف طريؽ التفاعؿ والتواصؿ حسب رغبة المتمقي لتكوف  تْأثير
أي دراسة مقدرة  دراسة المغة عمى االستعماؿ والتعامؿ بيا، :بسط تعاريفياأ في بذلؾ التداولية

فيي تدرس المغة في الطبقات المقامية  ،2اقات المالئمة ليامستعممي عمى ربط الجمؿ بالسي
 مخاطب محدد، إلىعف متكمـ محددا موجيا  صادرا ي باعتبارىا كالما محددا،أالمختمفة 

 3عف طريؽ لفظ محدد ، لتحقيؽ غرض محدد.
 إلىوسيتضح ذلؾ ْأكثر عند تطرقنا  التعميمية التعممية بالضبط،وىذا ما تقتضيو العممية 

ز دور تمؾ العناصر وتطبيؽ ىذه المبادئ في عممية اعمؿ إبر ف كؿ مفيوـ يـ التداولية ألمفاى
 :دُ جِ غوي ومف أىـ المفاىيـ نَ مالتواصؿ ال

 نظرية األفعال الكالمية:-أ    
وأوؿ مف  ة الستعماؿ المغة،تستأثر ىذه النظرية باىتماـ الباحثيف في الجوانب النظرية العام 

والذي كاف مف  "John Austin"جوف أوستيف" " بينيـ مف غة العادية،ا فالسفة المتكمـ بي
منا ليا في الحياة اماتيا أو استخدادد استخدف الكممة الواحدة تتحدد معانييا بتعأ ،أىـ أرائو

                                                           

، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستر المجداؼ لعز الديف مييوبيلنحمة و ا التساؽ النصي ووسائمو مف خالؿ ا ،نعيمة سعدية -1
،  2004/ 2003، عة محمد خيضر، كمية االداب ولعمـو االجتماعية، قسـ المغة واألدب العربيفي عمـو المساف جام

 .164ص

شيادة  يؿمقدمة لن مذكرة -أنموذجا- دعاءل، اآلحاديث القدسية مف المسانيات التداولية باب الذكر واحورية رزقي -2
،  ، قسـ المغة واآلداب العربياآلداب والعمـو االجتماعية، كمية الماجستير في عمـو المساف، جامعة محمد خيضر، بسكرة

 .9، ص 2006/ 2005

 .26، صمسعود صحراوي، التداولية عند العمماء والعرب -3
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وبالتالي فإف المعنى عنده ىو  كما تتعدد الجمؿ بحسب السياقات التي ترد فييا، اليومية،
 .1االستعماؿ

أف كؿ ممفوظ ينيض عمى نظاـ شكمي داللي إنجازي تأثيري،  ه النظرية،ومدار ىذ     
يتوسؿ أفعاال قوليو لتحقيؽ أغراض  وفضال عف ذلؾ يعد ىذا الممفوظ نشاطا ماديا ونحويا،

وغايات تأثيرية تخص ردود أفعاؿ المتمقي، كالرفض  الوعد، ،األمر كالطمب، نجازية،إ
 2.والقبوؿ

في آخر أبحاثو في تقسيـ الفعؿ الكالمي الى ثالثة أفعاؿ  (Austinوتوصؿ أوستف)      
 فرعية ىي:

ويراد بو انطالؽ األلفاظ في جمؿ مفيدة ذات بناء نحوي  )الفعل المغوي(: فعل الفعل .1
 معناىا إال بالرجوع لمسياؽ. فيـيُ  سميـ وذات داللة ال

، بقوؿ ما جزفيو عمؿ ين ،يالحقيق االنجازي وىو الفعؿ الفعل المتضمن في القول: .2
أما األوؿ فيو  والفرؽ بيف الفعؿ األوؿ والفعؿ الثاني ىو أف الثاني قاـ بفعؿ ضمف قوؿ،

 مجرد قوؿ وينتج عف فعؿ القوؿ فْعؿ ثابت ىو:
سواء عمى مستوى الفكر أو وىو الفعؿ المتسبب في التأثير عمى المتمقي  الفعل التأثيري: .3

 3اإلقناع واإلرشاد.... مثؿ:، المشاعر
األداء الذي يحصؿ في  أو )الكالمية( وبالتالي تتناوؿ الدراسة التداولية األفعاؿ المفظية      

 4مواقؼ معينة....
وال يمكننا أف نتجاىؿ ىذه األفعاؿ في مضاميف وسيرورات العمميات التعميمية وسيأتي       

 التوضيح في الفصوؿ اآلتية.
 المقامية: -ب 

                                                           

 .42، صؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، آفامحمود أحمد نحمة -1

 .41ص ،ؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، آفاأحمد نحمة محمود -2

 .42-41، التداولية عند والعرب، صمسعود صحراوي -3

 .43ص ـ. ف/ -4
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الحتفاؿ اإنو مجموعة مف العوامؿ التي يتعيف عمى الفرد »: والمقاـ بقول (Vahle) يحدد فاؿ
 بيف مقوالت فرعية ىي: وبذلؾ يميز "فاؿ" .1«بيا حتى يتفوؽ في انجاز فعمو المغوي

الدور الذي  و والمقاـ االجتماعي الذي يشتمؿ عمى المنزلة االجتماعية الفعمية، النشاطات
،ثـ االنتماء الى زمرة اجتماعية أخرى  واليؤدي الفرد في ىذه الزمر األولية كاألسرة أ

 كالمدرسة ومحيطيا.
في حصر العناصر المشكمة مقاـ  (Windrlich) "فندرليش" إلىويرجع الفصؿ      

)الصفات  القوؿ مكاف التفاعؿ، والمستمعيف(،)المتكمميف  المشاركيف في التبميغ وحددىا بػ:
مساىمة  ،ترقبات المستمع والمتكمـ كمميف،مقاصد المت لغوية(،وغير  لغوية، شبو المغوية،

 .2معارؼ المشاركيف المغوية االجتماعية، المعايير المشاركيف في الموضوع،
ويمكننا أف نضع خطا كبيرا واضحا أماـ ىذه العناصر التي تحيمنا مباشرة وبصورة      

 عناصر العممية التعميمية والظروؼ المحيطة بيا. إلىواضحة 
لذلؾ قد  ف أف تعرؼ المقامية عمى أنيا تمؾ النظرية القائمة بأىمية المقاـ،وعميو يمك     

أىتـ الباحثوف في ىذا المجاؿ بتحميؿ المنطوقات تحميال شامال يجمع بيف المكوف المغوي 
أو المالمح المغوية المصاحبة  ،غوي الذي يتمثؿ في المصاحبات المغويةموالمكوف غير ال
جانب الحركات والحركات  إلىومعدؿ األداء الكالمي  لتنغيـ،ا و كالنبر لنطؽ المتكمـ،

 .3المصاحبة
 فالنظرية المقامية تيتـ بدراسة المنطوقات مف خالؿ سياؽ الوقؼ.       
عراؼ والمعايير والمالحظ أف ىذه النظرية اعتبرت القوؿ فعال يتـ ضمف إطار مف األ      

في عممية التواصؿ التي مف قوانينيا االفتراض  االجتماعية التي تمتـز بيا الجماعة المغوية
فإنو يتضح مسبقا أف لؾ  عندما يخبرؾ أحد أف أخاؾ في انتظارؾ بالخارج، المسبؽ فمثال:

                                                           

 .40ص ،ترجمة يحياتف ،المسانيات التداولية نقال: عف الجياللي داالش مدخؿ إلى -1

 .43، ترجمة يحياتف، صالمسانيات التداولية الجياللي داالش مدخؿ إلى -2

 .225، ص 2000، 3ط، صوؿ تراثية في المسانيات الحديثة، جريدة المقطـ، القاىرة، مصر، أكريـ زكي حساـ الديف -3
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أنؾ تعودت عمى  يف لؾ افترضاف:بفسيت إذا سئمت متى أوقفت عمى تدخيف السجائر؟ أًخا،
 .1وأنؾ لـ تدخف منذ مدة قصيرة التدخيف،

 
 مة:نظرية المالئ-ج 

 أرسى معالميا كؿ مف المساني البريطاني نظرية تداولية معرفية، تعد ىذه النظرية،  
وىي نظرية تفسير  (D.Sperber) ""دانسبيربر والفرنسي (D.Wlson) "ديردر ولسن"

" فودور" ية لػ:د استفادت كثيرا مف النظرية القالبوق الممفوظات في الطبقات المقامية المختمفة،
(Fodor )س" ومف النظرية الحوارية لػ:"غري جاؿ عمـ النفس المعرفي،في م(Grice)  في

 2نوعيف. إلى بمبدأ االستمزاـ الحوارى وقسمو المجاؿ فمسفة المغة التي قاؿ فييا
متغير بتغير السياقات التي يرد فييا ويعرؼ المقصود مف الكممة  االستمزام الحواري: -1

ظات يستمـز قوليا في مجاؿ معيف ولممتكمـ بالنظر لمسياؽ الذي قيمت فيو فيناؾ ممفو 
 . 3ويتغير معناىا بتغير ىذه العناصر معيف ومكاف معيف،

قائـ عمى ما تعارؼ عميو أصحاب المغة الواحدة أو المجاؿ المعرفي  االستمزام العرفي: -2
لكف في المغة  مثال استمزاـ بعض األلفاظ في المغة العربية لدالت بعينيا مثؿ: الواحد،
بعدىا مخالفا لما يتوقعو السامع مثاؿ:زيد غني  ية فيي تستمـز دائما أف يكوف ماالعرب

 .4ولكنو بخيؿ
 )تعالؽ "اآلثار المعرفية" ويتحدد مبدأ المالءمة حسب ىذه النظرية انطالقا مف وسيطيف     
 .5حديثة( والجيد المعرفي واألخرىإحداىما قديمة  تيف،معموم

                                                           

 .138، ص2000، 1ط مصر، اإلسكندرية، دار الوفاء، محمد فّراج عبد الحافظ، جوؿ يوؿ، معرفة المغة، ترجمة، -1

 .36، صمسعود صحراوي، التداولية عند العمماء العرب -2

 33ص ، آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر،محمود أحمد نحمة -3

 . 34ـ.ف / ص -4

 .36، صلية عند العمماء العرب، التداو مسعود صحراوي -5
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 ىذه المفاىيـ نجد عنصر لطالما تكرر وىو عنصر القصدية،جممة ومف خالؿ تطرقنا ل     
 لذلؾ مف أىـ مفاىيـ ومبادئ التداولية.

 
 
 

 النظرية القصدية: -د  
كيؼ يمكف أف يقوؿ  أف يجيبوا عف السؤاؿ التالي، "غريس" حاوؿ فالسفة المغة ومنيـ      

 شيئا ويفيـ شيئا؟ ثـ كيؼ يكوف ممكنا أف يسمع المخاطب آخر؟ ائشيي ويعن المتكمـ شيئا،
 .1وىو مبدأ حواري عاـ ،بيف المتكمـ والمخاَطب التعاوف" وجد حاّل أسماه"بمبدأ ولكف "غريس"

بؿ  تعنيو الكممات فحسب، نحاوؿ فيـ ماال  فإننا بطبيعة الحاؿ، فعندما نسمع قدرا مف المغة،
 .2يعرؼ بالتداولية فيـ ما يقصده قائميا ومعرفة مقصود المتكمـ ىو ما

ولذا وجب أف يكوف ىناؾ اتفاؽ وىمي مسبؽ بيف المتكمـ والسامع حتى تتـ عممية      
 في مبدأ التعاوف الذي يقـو عمى أربع مسممات. "غريس" وىذا ما اقترحو التواصؿ،

 فال تزد عميو وال تنقص. اجعؿ اسيامؾ في الحوار بالقدر المطموب، مبدأ الكم: -
 وال تقؿ ما ليس عندؾ دليؿ عميو. ر صحيح،ال تقؿ ما تعتقد أنو غي مبدأ الكيف: -
 كالمؾ ذا عالقة مناسبة بالموضوع. اجعؿ المناسبة: مبدأ -
 فتجنب الغموض والمبس وأجز ورتب كالمؾ. كف واضًحا محددا، مبدأ الطريقة: -

وىكذا تساىـ ىذه المبادئ في إرساء دعائـ التواصؿ بيف المتكمـ والمخاطب، فيقوؿ       
 .3ما قصده المتكمـ إلىويصؿ المخاطب  ،المتكمـ ما يريده

                                                           

 .34ص ، آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر،محمود أحمد نحمة -1

 .135، صمحمد فّراج عبد الحافظ ، ترجمة،المغةجوؿ يوؿ، معرفة  -2

 35اؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، ص آف أحمد نحمة،محمود  -3
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الدراسة التداولية ىي متجذرة ومتأصمة في العممية  إفومف كؿ ما سبؽ يتضح جميا       
مقي في مكاف معيف ولسبب معيف كذلؾ وىذا ما تحاوؿ لتعميمية لكونيا تقوـ عمى مرسؿ ومتا

 أف ُيثبتو ىذا البحث.
 التداولية وتعميمية المغة:-رابعا   
ية المغة عمى حساب وظيفتيا، األمر الذي ترتب ببن اىتمت الجيود النظرية لمبنيويف     

لذلؾ جاءت المقاربة  والتحميؿ،لـ تنؿ حظيا مف الشرح  لوظيفتيا التواصمية التي إىمالياعميو 
بالمقابؿ  الستعماؿ.اي والتراكيب وىمشت األداء و مركزة عؿ البن البنيوية في تدريس المغة،

تدارؾ نقائص  ولى اىتمامات المقاربة التواصمية المنبثقة عمى المسانيات التداولية،كانت أ
ى مبدأ محيث تعتمد المقاربة البنيوية ع ،ىذه المقاربةة معرفة أسباب فشؿ لحاو مالبنيوية ب

ظ نموذج معيف وىي حف تكويف العادة، إلىوؿ يؤدي األ أيف تذكر والمثير واالستجابة،لا
عادة تكراره ل أما الثاني فيؤدي بالمتعمـ عند سماعو  ينتج عنده تشكيؿ عادة معينة، مراتوا 

  تعطي أىمية لجانب المعنىليا استجابة مناسبة وىذه المقاربة الآمثيرا معينا إلى ُينتج 
 .1الكالـ في المغة إلنتاجوالوظيفة المرتبطة بالسياؽ التداولي 

ة التقميدية التي تبنت في دراساتيا دراسة فالمسانيات التداولية تجاوزت المفاىيـ المساني
يا كنظاـ لمتواصؿ الفعاؿ ممثال في دراسة تسار د إلى ،في ذاتو ولذاتوالمغة كنظاـ لساني ُيدرس

وشروط إنجاز الخطاب اإلقناعي وتحميمو مركزة عمى المقاـ  أفعاؿ الكالـ وأشكاؿ اإلقناع،
والغير المغوية بمستعممييا)كما رأينا الذي تحدث فيو الخطابات وعالقة العالمات المغوية 

ىذه القضايا المتعمقة  ؿالعناية بك إلىفمـ يمبث أف توجو اىتماـ الدارسيف  » وعميو آنفا(،
وتندرج  ،التخاطب عند ويتحقؽ بيا الفعؿ عند االستعماؿ، المغة، بالكيفية التي تستعمؿ بيا

ىؿ االختصاص بالتداولية والتي أ الدراسات والنظريات تسمى عندر تيا في إطار ىذه كميا
 .2«تعني بصفة خاصة بالكيفية التي تستعمؿ المغة عند الحديث أو في الحديث
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بثقة عف المسانيات التداولية في مجاؿ التعميـ والتعمـ إذا اىتمت المقاربة التواصمية المن
 طالقتو المغويةوتحقيؽ التعممية بالتركيز عمى تطوير قدرة المتعمـ التواصمية وتفعيؿ مياراتو 

ف يكوف غة حيث يرى أصحابيا انو ال يكفي أودرجة فاعميتو مع االستعماالت الوظيفية لم
الجمؿ وكتابتيا بشكؿ سميـ بؿ يجب اكتساب القدرة عمى استعماؿ المتعمـ قادرا عمى قراءة 

 1ىذه الجمؿ والعبارات في مواقؼ تواصمية معينة.
صد ربط عالقة قار المتكمـ والمستمع ْأي نتكمـ وذلؾ باالىتماـ بسياؽ االستعماؿ وأدو 

ثير في السامع وبذلؾ يكوف التحكـ في مختمؼ المغة و استعماالتيا التأ إلىوالسعي  محادثة،
النقاش أو  :مثال وعندما نتخاطب نستعمؿ المغة لغرض محدد،« في السياقات التداولية

 اإلقناع أو الوعد...
عف المتحدث يختار طريقتو في التعبير محدد، فعي وننفذ ىذه األغراض في قالب اجتما

وية المتحدث االعتبار ى يبؿ ىي تأخذ ف مد ىذه فقط نواياه ومستوى عواطفو،وال تعت نقطة،
فال يكفي إلماـ الطالب بقوالب المغة ومعانييا واليدؼ منيا فقط، بؿ  إليو وعالقتو بو ...

 .«2ْأف تستخدـ ىذه المعرفة لمتداوؿ حوؿ المعنىيجب 
ف لكؿ فعؿ إ حيث كما اىتـ االتجاه التداولي بالفعؿ الكالمي والظروؼ المحيطة بو،

كفعؿ إغالؽ النافذة  يء لما فيمو مف مخاطبيو،القياـ بش إلىقيمة يكتسبيا تدفع السامع 
فالمغة تنتج في وضعيات تواصمية  ة،أإشعاؿ المدف وأ بمجرد سماع عبارة الجو بارد،

بؿ تتجاوزه لدراسة رد فعؿ  مجرد خطاب لغوي،» :ي ال تعني ْأنيالمعطيات التواصؿ الت
والعالمة ْأو بيف ولذلؾ لـ تكف مكتفية بالعالقة بيف المرسؿ  المستقبؿ مف المرسؿ نفسو،

العالمة والمستقبؿ...بؿ تحاوؿ دراسة العالقات المتبادلة بيف المرسؿ والمستقِبؿ عبر رسالة 
 .3«اتصالية 
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 عمى دراسة مقاصد المتكمـ، وذلؾ بالتركيز مواقفيا الحية،بتجاه بالمغة ىتـ ىذا االاقد  و
إذ يعتبر الوظيفة األساسية  ،لمحادثة المتبادلة بيف المتكمميفوالتفاعالت الكالمية وا والسياؽ،

بؿ تكمف حقيقتيا في وجود التفاعالت بيف  مات واألخبار فقط،ليا ال تكمف في نقؿ المعمو 
يجعؿ تعميـ ينطمؽ مف ثقافة المجتمع وْأحوالو، بحيث يتـ تنمية الممكات  المتخاطبيف وىذا ما

ىـ  صوصياتيـ مع مراعاة ماخ عمى بالتركيز وذلؾ ،ممي المغةالتواصمية لدى مع التبميغية
 .1تعممو تبعا لتالـز قدرات المغة  إلىفي حاجة 

 ات التفاىـ المغوي،ف الكفاية المغوية وحدىا ليست كافية لنجاح عمميأويرى التواصميوف 
 : )التخاطبية( التي تشمؿ كما ْأشرنا سابقابؿ البد مف وجود الكفاية التواصمية 

وقدرة المتخاطبيف عمى االستنتاج المنطقي المرتبط بسمات  ،معرفة المواصفات المغوية -
في العممية التعميمية  وإلكسابيا صوؿ التخاطب،أالمتخاطبيف ب إلىإضافة  المغة،

 : يتطمب عدة إجراءات لعؿ أىميالممتعمميف 
 انتقاء المادة التعميمية التي ستقدـ لممستعمميف. -
 طريقة تقديميا -
 التدرج في نقميا. -

مف المقاربة التواصمية تيدؼ الى إكساب المتعمـ  مستوحاةال الدراسة التواصمية لمغة فإ       
ضعيات والمواقؼ كفاية تواصمية تمكنو مف توظيؼ المغة التي يتعمميا في مختمؼ الو 

تمؾ المفاىيـ  ف التطبيقي،في الميدا ؼُ ظَ وَ بإدخاليا إجراءات وأساليب تُ  االجتماعية،
 2والتصورات التي تْأخذ في الحسباف البعديف االجتماعي و الثقافي لمغة.

                                                           

 .50ص المغة والمجتمع، عبد المجيد عيساني، -1

، 2010، عيف مميمة دار ىومة، أثر في المسانيات في النيوض مدرسي المغة العربية، اف حاج صالح،عبد الرحم -2
 .100ص
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ف المسانيات التداولية مف ىذا المنظور فرضت نفسيا كمنيج لقراءة النصوص األدبية إ      
ألكبر في التعميمية أحدثت األثر اابات التواصمية بيف الممقي والمتمقي كما أنيا وتحميؿ الخط
 1.«ألجنبيةاأو المغات مر بتعميمة المغة سواء تعمؽ األ

  بالمتمقي،ويؿ الخطاب وكذا عالقة الممقي أف التداولية تبحث في كيفية تأوذلؾ باعتبار 
المتعمـ( وتستغؿ المواقؼ ) )المعمـ( ومتمؽ ؽوالتعميـ تقـو عمى التواصؿ بيف مموعممية التعمـ 

وىذا  2مما يجعمنا نفيد مف التداولية كمبحث لساني في تعميمية المغة العربية مثال. الكالمية،
 حاوؿ البحث فيو في الصفحات المقبمة.ما سن
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الثاني: تعليمية األنشطة اللغوية وفق  الفصل

 المقاربة بالكفاءات

 تمهيد

 أوال: المبادئ العامة في تعليمية األنشطة اللغوية 

 ثانيا: المهارات اللغوية من منظور المقاربة بالكفاءات 

 ثالثا : عناصر العملية التعلمية من منظور المقاربة بالكفاءات

 ة اللغوية رابعا :األسس المنهجية لتدريس أنشط

خامسا: المراحل المقترحة لتدريس مختلف األنشطة من منظور المقاربة 

 بالكفاءات 

 سادسا :استراتيجية تقديم درس وفق المقاربة بالكفاءات
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  : تمهيد

تحتؿ المغة العربية في مرحمة التعميـ االبتدائي مكانة متميزة كبارزة، لما ليا مف           
عربية يأخذ كبذلؾ فتعميـ المغة ال األىمية في تحقيؽ االتصاؿ المباشر بيف المتعمـ كبيئتو،

فيي ليست مادة دراسية  جزءا كبيرا مف الكقت المخصص لممتعمـ في المدرسة الجزائرية ،
فاف منياج المغة العربية ليس  »فحسب بؿ كسيمة لدراسة المكاد األخرل كمف ىذا المنطمؽ

نما كسيمة لتحقيؽ غاية كبرل كىي تعديؿ سكؾ المتعمـ المغكم مف  غاية في حد ذاتو، كا 
      1«خالؿ تفاعمو مع الخبرات كاألنشطة المغكية التي يحتكييا المنياج

نشطة كبرل، نشاط أٍ كتدريس المغة العربية في مرحمة التعميـ االبتدائي يقكـ عمى تقديـ ثالثة 
نشاط القراءة كنشاط الكتابة كتختمؼ طريقة تقديـ كؿ نشاط  التعبير الشفكم كالتكاصؿ،

ففي السنة األكلى يقدـ )زمنيا( نشاط التعبير الشفكم  كمحتكياتو حسب كؿ مستكل دراسي،
كفي السنة الثانية يندرج  عف نشاطي القراءة كالكتابة عمى خالؼ السنكات األربعة األخرل،

كتبقى الكتابة لمنسخ كاإلمالء كانجاز كالصيغ تحت لكاء التعبير الشفكم  نشاط الصرؼ
الحر يدخؿ تحت راية نشاط كفي السنة الثالثة فباإلضافة لمتعبير الشفكم  ية،التماريف الكتاب

 )الخط( الصرؼ كالصيغ كالتراكيب النحكية كتبقى الكتابة لمنسخ التعبير الشفكم كالتكاصؿ،
ليستقؿ  ،األمرفي السنتيف الرابعة كالخامسة يختمؼ  غكية الكتابية،كاإلمالء كالتماريف الم

درج باقي األنشطة المغكية مف صرؼ كصيغ كتراكيب قكية كقكاعد تحت التعبير بنفسو كتن
 2*سسيالكاء نشاط القراءة لتجسد المقاربة النعتية بكؿ أٍ 

ما في السنة الخامسة فال تكجد حصة رسمية أ ،ط الكتابة في السنة الرابعة لمخطكيبقى نشا –
نما يركز عميو في كؿ ا  لتعممات.لنشاط الخط كالنسخ كا 

                                                           

 .21ية الكطنية، النشرة الرسمية لمتربية الكطنية، القانكف التكجييي لمتربية كالتكجيو، صكزارة الترب -1

ال ننفي كجكد المقاربة النصية في باقي المستكيات الدراسية ككنيا مف أىـ الركائز التي يقـك عمييا التدريس بالكفاءات  -2*
نما في ا (يصبح المتعمـ أكثر نضجا كأكثر كعيا لنشاط القراء 5-4لطكر الثاني مف التعميـ االبتدائي)كما سيكضح الحقا، كا 

 كيتمتع بقدرة عقمية عمي تحميؿ كقراءة النصكص. 
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نشاط  األنشطة المغكية كعدد الحصص الرسمية لكؿكالجدكؿ التالي سيكضح تكزيع     
باالعتماد عمى النصكص الكزارية المقدمة  سبكع دراسي،حسب كؿ مستكل دراسي خالؿ أ

التي تقرر منيج التدريس بالكفاءات منيجا دراسيا معتمدا لمتدريس في المدرسة الجزائرية 
.باإلصالحتحت ما يسمى  2003/2004الدراسية  ابتداء مف السنة
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   1 أنشطة المغة العربية المقررة في مرحمة التعميـ االبتدائي:
 عدد الحصص األنشطة المقررة المستوى الدراسي

 السنة األولى إ

 ،بة.كتا تعبير شفكم،قراءة 
 .قراءة كتابة 
 .محفكظات 
 .ألعاب قرائية 
 ،كتابي( ت. نشاط إدماج)أقيـ تعميماتي 

8 
2 
1 
2 
1 

 السنة الثانية إ

 ،تعبير شفكم كتابة قراءة 
 .قراءة + كتابة 
 .محفكظات 
 ،إنجاز  نشاط إدماج)التعبير الكتابي

 (المشاريع

10 
1 
1 
2 

 السنة الثالثة إ

 ،كتابة تعبير شفكم قراءة 
 .محفكظات 
 .)تعبير كتابي)تحرير 
  إنجاز  ،التعبيرنشاط اإلدماج)التصحيح

 (المشاريع

8 
1 
1 
2 

 السنة الرابعة إ

 ،إثراء( شفكم كتكاصؿ. فيـ، قراءة)أداء 
 ،قكاعد نحكية. قراءة 
 ،قكاعد صرفية أك إمالئية. قراءة 
 )تعبير كتابي)تحرير 

2 
2 
2 
1 
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 .محفكظات 
 مطالعة مكجية 
 .تصحيح التعبير 
 ،خط نشاطات إدماجية 

1 
1 
1 
1 

 السنة الخامسة إ

 ،إثراء( شفكم كتكاصؿ. قراءة)أداء،فيـ 
 ،قكاعد نحكية. قراءة 
 ،مالئية. قراءة  قكاعد صرفية كا 
 .)تعبير كتابي)تحرير 
 مطالعة مكجية 
 تصحيح التعبير  نشاطات إدماجية( 

 انجاز المشاريع(

2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 

 :المبادئ العامة لتعميمية األنشطة المغوية  - كالأ 
 لمرحمة التعميـ االبتدائي بما يراعي قدرات عبر السنكات الخمس :التدرج 1

رجة التحسس ـ لالرتقاء مف دمالمتعمميف كطبيعة األنشطة المقررة كيٍأخذ ىذا التدرج شكؿ س
    1 فالترسيخ كالتعميؽ. سابكاإليقاظ الى درجة االكت

   2:كيراعى في التدرج تنامي ىندسة األنشطة اعتمادا عمى
يث المضاميف ة الى المركبة حالتدرج في بناء الكفاءات مف حيث تنكع القدرات مف البسيط -

 كطبيعة المنيجية كالمستكيات الدراسية .
 ذلؾ عند المقارنة بيف مكاضيع المجاالت كالعالقات بينيما،ظير التنامي في المضاميف كي -

 .في تناكؿ المفاىيـ كالمعارؼ كالظكاىر كالقضايا ككذا عمى مستكل الكـ كالتنامي 
 التركيب ... ،التحييؿ ،التطبيؽ ،التكظيؼ الفيـ، رفية،عقمية المعالتنامي في القدرات ال-

                                                           

 .03كزارة التربية، مديرية التعميـ األساسي، مناىج التعميـ االبتدائي، ص -1
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 التنامي مف التضميف الى التصريح .-
 التنامي مف البسيط الى المركب في الكضعيات التعميمية. -

 :التركيز عمى الكيف-2
يتـ ذلؾ بالتركيز عمى الكفاءات األساسية كالمستعرضة ككذا األكلكيات تبعا 

كتجاكز التراكـ الكمي لممضاميف المعرفية  ستكل دراسي،ككؿ م لخصكصيات المتعمميف،
 1مع الحرص عمى تكفير حد أدنى مشترؾ بيف جميع المتعمميف

 التنويع:-3
نيـ الخمكؿ كيتـ ذلؾ بتكظيؼ بدائؿ متنكعة تستجيب لحاجات المتعمميف كتدفع ع       
 بفاعمية عند ممارسة مختمؼ األنشطة التعميمية التعممية. يستجيبكفكتجعميـ  كالتكرار،

 كأبرز ىذه البدائؿ:
 .تنكع الكضعيات التعميمية كالتقكيمية 
 كالجماعي كالعمؿ في مجمكعات  طرائؽ كتقنيات متنكعة لتنشيط العمؿ الفردم، إتباع

 كضعيات الجمكس...
  2سائؿ متنكعة تساىـ في بناء المفاىيـ كاكتساب المياراتاالستعانة بك 

 التكامل بين المكونات والوحدات التعميمية:-4
 كىك نكعاف:

كؿ نشاط تعميمي مف جية، كمككنات كؿ مستكل دراسي مف  بيف مككنات تكامل أفقي: .1
ية الكفاءات المستعرضة جية ثانية، كىذا يستجيب لممقاربة بالكفاءات باعتبارىا تجعؿ تنم

لمختمؼ المككنات كالكحدات الشيء الذم يتطمب تعبئة كؿ المكارد غاية أساسية 
 المتنكعة لحؿ كضعية مشكمة.
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كيككف ذلؾ بيف مككنات المناىج الدراسية لمسنكات الخمس لمرحمة  : تكامل عمودي .2
 1 التعميـ االبتدائي.

  : إعطاء معنى لمتعممات - 5
 كامؿحمف المناسب اعتماد كضعيات دالة بالنسبة لممتعمميف عف طريؽ تكظيؼ       

      :ليا عالقة بالمتعمـ مف حيث الصياغة كالمضمكف كذلؾ مف أجؿ )سندات(
  .جعؿ التفاعؿ مع الكضعيات تمقائيا حتى ال يككف السند عائقا-

كل بالنسبة لممتعمـ ليبذؿ جيدا في التعامؿ مع الكضعيات المشكمة جعؿ التعمـ لو جد-
 المعتمدة.

 2 كالمدرسي.جعؿ المتعمـ يتفاعؿ مع المحيط االجتماعي  -
  : التقويم -6

كيقتضي التقكيـ في إطار المقاربة  تعمـ،كىك عممية ترافؽ مختمؼ األنشطة كمختمؼ مراحؿ ال
  :سبالكفاءات مف المدر 

 أف يطمب مف المتعمميف القياـ بأعماؿ تسيؿ تفاعميـ، كتزيد تدريجيا في التعقيد. -
   3 يربط بيف المعارؼ المكتسبة كاستعماالتيا في سياقات جديدة متنكعة. أف -

كلمزيد مف فالكفاءات ال تقيـ إال عف طريؽ األداء )أم العمؿ كاإلنتاج المممكس( كعميو 
االجرائية في الممارسة البيداغكجية المرتبطة بالتقكيـ ينبغي أف يذكر المعمـ الظركؼ التي 

ف تحديده يجب أف يظير فييا السمكؾ المنتظر، كمستكل األداء، ك مقاييس التقكيـ فضال ع
 4 .لممدة الزمنية كالكسائؿ الالزمة
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  :  بالكفاءات المهارات المغوية من منظور المقاربة .ثانيا:
نظرا لتطكر الحياة ككثرة تعقيداتيا كابتعاد أغمب األجياؿ عمى أصالة المغة تطكرت نظرة      

 مغة كتعمميا. لذلؾ تجد الباحثيف يأخذكف بعيف االعتبارالباحثيف في النظر إلى تعميـ ال
 ف المغة كسيمة اتصاؿ،كنظرا أل طبيعة المغة ككظيفتيا في الحياة كحاجة المتعمـ إلييا.

كاالتصاؿ عممية تفاعمية بيف طرفيف بيدؼ المشاركة كتحقيؽ االحتكاؾ، برزت لمدراسة فكرة 
       1المنشكد مف المغة .الميارات المغكية لتحقيؽ التكاصؿ كالتفاعؿ 

تعني القدرة عمى األداء المنظـ «  :كالميارة كما عرفتيا مكسكعة عمـ النفس الحديث
يؼ مع الظركؼ المتغيرة المحيطة مع التك كسيكلة،كالمتكامؿ لألعماؿ الحركية المعقدة. بدقة 

   2«.لعمؿبا
 كىي السرعة كالسيكلة كالدقة في أداء عمؿ ما بعد تعممو مع اقتصاد في الجيد، ك     

قبؿ مرحمة تختمؼ عف  ة،مكضكع الدراسمميزات ىذه الميارات تشتؽ مف طبيعة المرحمة 
لككنيا مرتبطة بعمر المتعمـ كحاجاتو كقدراتو  نظيراتيا مف المراحؿ التعميمية األخرل،

 3الفيزيكلكجية كالنفسية ...
ة االبتدائية، قصد كيمثؿ تدريس المغة العربية بمختمؼ أنشطتيا النشاط الرئيس لممدرس     

 ،التعبير كالتكاصؿ الشفكم إكساب المتعمميف الميارات المغكية األساسية)ميارة االستماع،
 التعميمية،-العممية التعميمية المغة في تتجمى أىميةكمف ىنا  ميارة الكتابة( ميارة القراءة،

ة مختمؼ كلكنيا باإلضافة الى ذلؾ كسيمة لدراس حيث أنيا ليست مادة دراسية فحسب،
كقد جاء ذلؾ كاضحا في مختمؼ  ،4األنشطة كالمكاد المقررة في مختمؼ األطكار التعممية

إف المغة العربية ىي المفتاح األكؿ الذم يجب أف يمتمكو المتعمـ ليتمكف  »الدساتير كالقكانيف
                                                           

 .200عبد المجيد عيساني، المغة بيف المجتمع كالمؤسسات التعميمية ص -1

، 201331، الطبعة 9محمد عبد الرحماف العيسكم، مكسكعة عمـ النفس الحديث، دار الراتب الجامعية، لبناف ، المجمد -2
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فيي ليست المادة التعميمية التي تحمؿ التعميمية  الى مختمؼ مياديف التعمـ، مف الكصكؿ
منسجمة مع  عالقاتبؿ ىي أيضا كسيمة نسج كصيانة  التي تحمؿ التعممات فحسب،

تككف كىي بيذه الصفة  كىي كسيمة نسج كصيانة عالقات منسجمة مع محيطيا، محيطيا،
 1.«الكفاءة العرضية القاعدية األكلى

يمي الميارات المغكية األساسية التي يتضمنيا نشاط المغة العربية في  كسنكرد فيما     
 ءات.المرحمة االبتدائية كما تذكر المناىج التربكية عمى إنمائو باعتماد التدريس بالكفا

 مهارة االستماع: -1
ىك مفتاح ليا ألف المغة سماع قبؿ كؿ شئ كالسمع  ،االستماع أكؿ الميارات المغكية     

كذلؾ باعتبار أف المغة أصكات معبرة ينبغي أف تدرؾ  "2خمدكف "أبك الممكات ابفكما قاؿ 
صطمح السماع مصطمحات أخرل كىي االستماع كاإلصغاء كتتداخؿ مع م بحاسة األذف،

 .3كاالنصات كبالرغـ مف تداخميا إال أف لكؿ مصطمح معنى يميزه عف غيره
 لشئ:تسمع ا» فيك أف تستقبؿ األذف أصكاتا معينة ككالما ما دكف اىتماـ، :أما السماع 

كمنو  لو، كلـ يتييأ فاإلنساف في ىذه الحالة لـ يقصد الى السماع 4«أدركو بحاسة األذف
ذا سمعوا المغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سال» قكلو تعالى م وا 

 ، فيـ لـ يقصدكا إليو.5«عميكم ال نبغي الجاهمين 
 عمك  كقصدفيك سماع باىتماـ : أما االستماع ليو، ،الفكر اؿا   6أصغى قد استمع لو كا 
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  يذيف المصطمحيف كرد بحيث يككف بالغ االىتماـ كب فيك استماع مستمر،: اإلنصاتأما
ذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعمكم ترحمون» قكلو تعالى:  .1«وا 

 2«أحسف االستماع» أم كىك نفسو اإلصغاء،
ئقا حيث تكمف اىتماما فا إعطاؤىاكميارة االستماع أكلى الميارات المغكية التي ينبغي      

كأف  ثر مما يككف متكمما،كأىميتيا في أف االنساف يككف في مختمؼ ظركؼ حياتو مستمعا أ
يكتب في آف ك فالطفؿ يسمع أكال كيتكمـ ثانيا ثـ يقرأ  بالسماع أكال كقبؿ كؿ شئ،المغة تبدأ 

لذلؾ فإىماؿ ميارة  كيكتب، يقرألكف المالحظ أف الطفؿ يسمع كيكتب أكثر مما  كاحد،
يارة قدرة المتعمـ ،كنعني بيذه الم3الكالـ الجيد كالقراءة الجيدة إتقافعدـ  إلىاالستماع تقكد 

كقد ركزت مناىج التدريس بالكفاءات عمى ىذه الميارة كدعت لضركرة  عمى فيـ المسمكع،
الذم يصب عميو المتعمـ اىتمامو  يريده المعمـ، فييا يدرؾ المتعمـ ما ،االىتماـ بيا كتنميتيا

ذا حدث خمؿ في االستماع نتج عنو أفكار خاطئة  شيءكأكثر  يركز عميو في حجرة الدرس كا 
 القدر الذم تنشده المقاربة بالكفاءات، إلىلمكصكؿ بالمتعمميف  كانقطع التكاصؿ بينيما،

يمكف مراعاة الخطكات التالية مف قبؿ المعمـ كخطة عممية لمتمكف مف جكانب ىذه الميارة 
 :4لتحقيؽ اليدؼ

 باعتباره ىدفا مقصكدا لذاتو، رىـ إليو،يتييئة المتعمميف نفسيا لدرس االستماع كتحض 
بعاد ما يمكف  ؿ المتعمـ عف عناصر التشكيش كالتقديـ لممكضكع اشغإكتكفير اليدكء كا 

 متعة.م ك بطريقة مشكقة
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 ،لو صمة بالكاقع  كأف يككف نصا جديدا، تعرض المادة التي قد تككف قصة قصيرة مؤثرة
 بأسمكب يتالءـ مع اليدؼ المطمكب، لو عالقة باىتماماتيـ كأطفاؿ مثال، المعيش،

 أك إعادتيا أحيانا.  كالبطء في قراءة المادة المسمكعة،
 تبرز مف خالليا عالمات اإلعراب، عة،أف تككف القراءة دقيقة بصكت بارز مناسب لمقا 

 فنياتو القرائية.كقؼ ىذا األمر عمى طاقات المدرس ك كيت كتحتـر عالمات الترقيـ،
 ،تعينا بالحركات سيراه كؿ المتعمميف م أف يككف كقكؼ المدرس مناسبا في مكاف مالئـ

 الضركرية دعما لمفيـ كتكضيحا لمعاني النص. كاإلشارة
 مراعيا )المعمـ( ترتبط باليدؼ، ف فيما استمعكا إليو بطرح أسئمة محددة،مناقشة المتعممي 

 الفركقات الفردية بينيـ.
  لى تحسيف القدكة عمى االستماع إككذا العناية بالخبرات كاألنشطة كالكسائط التي تؤدم

أك  كخاصة تمؾ المستمدة مف الكاقع كمف المكاقؼ الحياتية الطبيعية في المدرسة،
في مختمؼ المكاقؼ  تكظيفياككميا أصبح المتعمـ قادرا عمى التحكـ فييا كأتقف  خارجيا،

 1.كانت دليال عمى تطكر ىذه الميارة لديو
ف لذا ال يتكقع م كألف فيـ النص المسمكع يعد أصعب في فيـ النص المقركء،      
فقد يتردد بعضيـ أك  اإلجابة عف األسئمة إجابة كاممة،-خاصة المستكيات األكلى -الطالب

اإلشارات التي تيسرليـ  أك يمكنؾ أف تزكدىـ ببعض التعميمات، »لذا ب بعضيـ التكرار،ميط
إال  ،الحكاراتأك  العبارات، أك كال تكرر ليـ الجمؿ كلكف ال يعطيـ اإلجابة كاممة، اإلجابة،

 .2«اتضح لؾ أنيـ عاجزكف تماما عف اإلجابة الصحيحةإذا 
كال شؾ أف الخبرة كطكؿ الممارسة تكسب المدرس مف الطرؽ الفعالة ما تجعمو قادرا عمى 

 أداء ىذه الميمة بإتقاف رفيع. 
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فيي دائما تحيمنا الى ية األكلى حسب المقاربة بالكفاءات كميارة االستماع ىي الميارة القاعد
  1 الميارات األخرل مثؿ ميارة التعبير الشفكم كالتكاصؿ.

  : مهارة التعبير والتواصل الشفوي -1
لذلؾ عرؼ  .تي يتحقؽ بيا التكاصؿكالممارسة المغكية ال التعبير ىك االنجاز الفعمي لمغة،

االنساف الكالـ قبؿ أف يعرؼ الكتابة كيتعمـ الكلد الكالـ قبؿ أف يبدأ في تعمـ الكتابة ألنو 
فيك)الكالـ( مف  ،كرةرؼ الكتابة في سف أخرل متطيتعامؿ بالكالـ مع محيطو قبؿ أف يع

  2ة ىك اإلبانة كاإلفصاحفالتعبير لغ إتقانيا، إلىالتعمـ الميارات األساسية التي يسعى 
منيجي يسير كفؽ خطة متكاممة في المؤسسات  عمؿ»فيك أما كمصطمح تربكم      

أك  سفكاره كمشاعره كأحاسيمستكل يمكنو مف ترجمة أ إلىالتعميمية كصكال بالمتعمـ 
كميارة الكالـ أك التعبير  3،«نسؽ فكرم معيف بمغة سميمة كفؽ الحياتية مشاىداتو كخبراتو

الشفكم كما يصطمح عمييا في المؤسسات التربكية مف أىـ األنشطة التي ينبغي العناية بيا 
كنعني بيذه الميارة القدرة عمى ممارسة  4 كالتركيز عمييا أف المغة أصكات قبؿ كؿ شئ.

التعبير كالنطؽ السميـ ك األداء الصحيح لممقاطع الصكتية كتناكؿ الكممة كالرد عمى السؤاؿ 
 5.أفكاركاإلفصاح عما في النفس مف 

الشفكم لدل المتعمـ            كحسب منيج التدريس بالكفاءات فميمة تنمية ميارة التعبير       
  : 6تككؿ لممعٌمـ بالدرجة األكلى فعميو أف

 القة في الكالـ كاالسترساؿ فيو .يركز عمى التمقائية كالعفكية كالط 
 . أف ينمي قدرتو عمى تشكيؿ جمؿ شفكية مفيدة 
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  يدربيـ عمى االرتجاؿ كتعزيز الثقة بالنفس مف خالؿ إزالة مشاعر الخكؼ كالخجؿ
 كالتردد.

  خبراتو كنظرتو الخاصة في أمر مف أمكر الحياةمساعدتو عمى التعبير الحر عف.  
  كابتكار معاني جديدة كالتخمص مف محاكاة النمكذج كالمثاؿ.مساعدتو عمى ابتداع 

أما المحتكل فيك  كاألسمكب،المحتكل  كالتعبير الشفكم يتطمب عنصريف متالزميف ىما      
مف خالؿ مشاىدتو المباشرة لمعالـ مجمكع األفكار التي تشكؿ المادة العممية كيستقييا التمميذ 

كىي الكعاء  الفكرة لكسيمة التي يتـ مف خالليا إيصاؿفي حيف أف األسمكب ىك ا حكلو.مف 
تختمؼ تبعا لكؿ مرحمة مف المراحؿ  التربكية كالشؾ أف األىداؼ المادة،الذم تصب فيو تمؾ 

حيث تراعي فييا المناىج التربكية كما يمميو التطكر المغكم ك المكاصفات العمرية  التعميمية،
  1.األطكارالفردية لكؿ فئة في طكر مف الفركقات ك 

 :مهارة القراءة - 2
كف ميـ مف أركاف االتصاؿ المغكم تساعد في كر  المغة،القراءة فف أساسي مف فنكف      

 .هتذكؽ معاني الجماؿ كصكر 
مف ميارة المطمكبة د المستكيات التعدد مف تعد كقد نتج ىذا ،كلمقراءة دالالت متعددة      

لى التعرؼ عمى الحركؼ إتيدؼ  فقد ٌعرفت عمى أنيا عممية آلية ميكانيكية، :القراءة كذلؾ
 لى التعرؼ عمى الحركؼ كربطيا كمف ثـ نطقيا،إتيدؼ  آلية ميكانيكية،كربطيا عممية 

لى إ ؿ مف كممةحيث قراءة الكممات كتقطيعيا كتحميميا كمعرفة الحركؼ كأصكاتيا كاالنتقا
بالتالي فيي عممية  ك كىذه مرحمة خاصة بالمتعمميف المبتدئيف، لى سطرإكمف سطر  أخرل،

 بحيث تصبح العممية تأليفا بيف الخط كالصكت إيجاد الصمة بيف لغة الكالـ كالرمكز الخطية،
   2 لى أصكات مسمكعة.إأك ترجمة الرمكز الخطية 
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دراؾ       فيي بذلؾ عممية بصرية إدراكية لفظية يتـ فييا التعرؼ عمى الرمكز المكتكبة كا 
عممية عسيرة  كىي بالنسبة لممتعمـ المبتدئ، مدلكالتيا كمعانييا ثـ النطؽ بيا)التصكيت(،
 خمتيف:معقدة ألنيا تتطمب منو القياـ بعمميتيف متدا

 ى ماإلنص( جمؿ، قراءة نص مكتكب يتطمب المركر مف الرمكز المكتكبة)كممات، األولى:
 يقابميا مف أصكات)تصكيت لمرمكز المكتكبة(.

كما  عممية مكممة لألكلى كتتمثؿ في الرجكع مف األصكات الى المعاني التي تقابميا، الثانية:
 يقرأ، بأف يككف المتعمـ قادرا عمى فيـ ماتؤكد عميو أف اكتساب ميارة القراءة يقضي أساسا 

عندما  إلييا نعكدالقراءة ك  كمف ىنا جاءت أىمية المقاربة النصية في عممية اكتساب آلية 
دراؾ مبناه.  1 نحاكؿ فيـ النص كا 

تدريبات خاصة  إلىـ المغة كىي ميارة تحتاج مصدر األساسي لتعكتعد القراءة الم     
كينبغي أف تقدـ القراءة لمتمميذ المبتدئ الذم لـ يسبؽ لو تعمـ المغة العربية مف قبؿ  كمتنكعة،
تككف فعميو ثـ ا ا مفالجممة البسيطة كغالب عمى مستكل الكممة،، انطالقا مف بالتدرج،

شؾ أف ىذا التدرج كىذه الممة المركبة ثـ قراءة الفقرة فالنص ك ( ثـ الجكخبر غالبااسميو)مبتدأ 
 2 التدريبات تتطمب عددا مف القضايا:

 ،شؾ أف لمقدرة الك  القدرة عمى تحقيؽ المطمكب مف خالؿ األعماؿ العقمية كالحركية
 ؿ.المغكية دكرا أساسيا في التنظيـ العقمي لمطف

  كالعصبي العضكم التدريب عمى ميارة التمييز البصرم كتتكفر لدل الطفؿ بالنضج
 ضافة الى االستعداد الشخصي.إ كالحسي،

 ،يتعمؽ بتأثير  النطؽ ككؿ ما السمع، كالبصر، االستعداد العقمي كالجسمي كاالنفعالي
 العكامؿ االجتماعية كالبيئية.
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  و لممعاني كلغة الحديث كفيم عة قامكسو المغكم،القدرات بساالستعداد في الخبرات ك
ككميا عمميات كقضايا  الرغبة، ،التذكؽ كقدرتو عمى التمييز بيف الكممات المتشابية،

 1 تتطمب مراعاتيا بحذر كبعممية كاقعية.
  بالكفاءات في المراحؿ األكلى مف التعميـ االبتدائي كتيدؼ القراءة حسب المقاربة

  2 :إلىىا متماسكة لمكالـ)التعبير الشفكم( كالقراءة كالكتابة باعتبار 
  دراؾ شكؿ النطؽ الصحيح لألصكات كالحركؼ ككصؿ األصكات بعضيا ببعض كا 

 الحرؼ كالنطؽ بو حسب مكقعو في الكممة.
 الكممات مف خالؿ القدرة عمى التحميؿ البصرم. التعرؼ عمى أجزاء 
 .إدراؾ حدكد الكممات كالجمؿ المعبرة عف داللة الصكرة 
 ،بحركاتو البسيطة كالطكيمة كصحة  تمكيف التمميذ معرفة األصكات المتصمة بالحرؼ

 نطقيا.
 .التمييز السريع بيف الحركؼ المتشابية شكال كالمختمفة لفظا 
  كالتعرؼ عمى معاني الكممات  كفيـ معنى المقركء، قراءة متصمة، ة،قراءة نصكص قصير

 مف خالؿ السياقات.
 كقد قسمت القراءة الى عدة أنكاع بناء عمى عدة اعتبارات.

 جيرية كصامتو. إلى ،أك الطريقة األداء أك المقاـ قسمت  ؿفبحسب الشك 
 :ؿ المشكالت.إلى قراءة لمدرس كثانية لالستماع كثالثة لح كبحسب الغرض 
  معمقة(. سطحية كعميقة إلىكمف حيث مستكيات القراءة( 
  قراءة معرفية، فيمية، إلىكبحسب مستكيات القدرات العقمية لممتعمميف كالمراحؿ التعممية 

  3.ناقدة تحميمية،
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فيك    لنص(،فعؿ لمثير ىك المكتكب)ا ستجابة أكرداالعممية بكيربط المربكف القراءة       
 كيعبر عف تمؾ االستجابات بحركة العيف أك تقطيب الحاجبيف أك حركة اليد أك لممتعمـ، مثير

يقرأ ككذا التكيؼ الجسمي  نطؽ األصكات المعبرة عف الرمكز بصكت معيف تأثيرا بما
لمقراءة تيعىدي  ك .الستجابة لتالي تصبح القراءة مادة متعممة كبا كاالنفعالي مع المادة المقركءة،

يتعمـ  ؛كبرامج التعزيزبرامج كمحتكيات كطرائؽ تناسب طبيعة القراءة كدافعية المتعمميف 
 .1يا باستجابة عند رؤيتيايكضحالطفؿ نبر الصكت كدكر عالمات الترقيـ ثـ 

 مهارة الكتابة: - 3
فيي تأتي بعد ميارة  يا بيف بقية الميارات،الكتابة متأخرة بحسب ترتيبتأتي ميارة       

الخط ثانيا كالتعبير  الرسـ اليجائي أكال، كىي عمى ثالثة أنكاع:  ألنيا مرتبطة بيا، القراءة،
 .2كىذه تمثؿ المستكيات التعميمية بالتدرج الكتابي ثالثا،

كنعني بيا قدرة المتعمـ عمى رسـ الحركؼ كالكممات كالجمؿ كفؽ الضكابط المتعارؼ      
آلي كاآلخر عقمي أما الشؽ اآللي  ،كبالتالي ليا شقاف أحدىما3عمييا في قكاعد المغة العربية

فيحتكم عمى الميارات الحركية )اآللية( الخاصة برسـ الحرؼ كمعرفة التيجئة كالترقيـ أم 
مثؿ رسـ الحركؼ كأشكاليا كالحركؼ التي يتصؿ  النكاحي الشكمية الثابتة في لغة الكتابة؛

بعضيا ببعض كتمؾ التي تتصؿ بحركؼ سابقة ليا كال تتصؿ بحركؼ الحقة كرسـ الحركات 
 كرسـ كعدـ رسـ ىمزات القطع كالكصؿ. في نيايتو،و أك فكؽ الحرؼ أك تحت

ثـ التكسع ركيدا ركيدا  كعند عرض ميارة الكتابة ينبغي البدء بالجانب اآللي تدرجيا،     
أما الجانب العقمي  الشكؿ المكتكب لمكممة العربية، عمى كذلؾ لمساعدة الطالب عمى تعرؼ

 .4كاستخداـ المغة كىي مرحمة متأخرة عمى األكلى كالمفردات، فيتطمب المعرفة الجيدة بالنحك،
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ذا بحثنا عف تعريؼ اصطالحي لمكتابة يمكننا أف تقكؿ أنيا:      قدرة عمى تصكر »كا 
 متنكعة كعممية تصكيرىا في حركؼ ككممات كحمؿ كفقرات صحيحة النحك، األفكار،
تعرض فييا األفكار في كضكح كتعالج في تتبع  ،المظوجميمة  متناسقة الشكؿ، األسمكب،

 1«مزيد مف الضبط كاألحكاـ كتعميؽ الفكر إلىكتدقيؽ ثـ تنقيح عمى نحك يؤدم 
 يميز ىذا التعريؼ بيف مستكييف لمكتابة:ك     
 ييتـ بالخط كالتيجي كتنظيـ الجمؿ كالفقرات كمف ذلؾ حمؿ التمميذ عمى  :مستوى ظاهري

إتباع القكاعد الصفات الخاصة بكؿ حرؼ مف حيث حجمو ككيفية اتصالو بغيره كامتالء 
 2ةالكتابياألصكؿ  كاستقامتيا كطكليا كقصرىا كغير ذلؾ  مف كرقتيا كميميا األجزاء أك

 أم تمكف المتعمـ مف الكتابة بسرعة معقكلة كفي كقت معقكؿ بخط كاضح تسيؿ قراءتو،
 كذلؾ بتمريف اليد كاألعصاب الحركية التي تمكنو مف رسـ الحرؼ رسميا ييسيؿ فيمو،

العبارات كالجمؿ كالفقرات لمقكاعد كاإلمالئية  ككتابة كممات مكافقة لمقكاعد اإلمالئية كتككيف
  3كتككيف العبارات كالجمؿ كالفقرات المعبرة.

 :كعميو فيي في أسبقية تعميـ المستكل  ييتـ بالمحتكل كبناء األفكار، ومستوى باطني
 4.مناسب أكثر لسف الطفؿ كقدراتو ىك كماأـ الثاني أثناء تعميـ الكتابة األكؿ 

ذا كليس ىناؾ كسيمة الكتساب ميارة الكتابة إال عف طريؽ التمريف كالتدريب،      كاف  كا 
بيا المربكف كيكلييا  ـ ظكاىر المغة العربية التي ينصحلكؿ لغة ظكاىر تميز كتابتيا فمف أى

 المعمـ أىمية عند تدريبو لممتعمميف ضركرة التركيز عمى الجانب اآللي مف الكتابة كمف ذلؾ:

                                                           

 .96سييمة محسف كاظـ الفتالكم كأحمد ىاللي، المنياج التعميمي كالتكجو األيديكلكجي النظرية كالتطبيؽ، ص -1
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الضبط بالشكؿ)أم كضع الحركات القصيرة عمى الحركؼ( كالمد، ك التنكيف كالشدة 
 ...1كالحركؼ التي تنطؽ كال تكتب كاليمزة كمكاضعيا

بكف مناسبا كضركريا لسمكؾ منيجية صائبة حسب منيج مر كمف المفيد الذم يراه ال    
التي سبؽ  ىك أف يبدأ تىعىميـ الكتابة مف خالؿ المكاد -تفيد المتعمـ أكثر-المقاربة بالكفاءات

أف يقـك المعمـ بتنظيـ المادة كأف  ستمع إلييا أك قرأىا كمف المفيد في ىذا الصددالطالب أف ا
 سمعو أك قرأه أك قالو، فعندما يشعر الطالب أف ما يتناسب محتكاىا مع ما في ذىف الطالب:

  2 فإف ذلؾ يعطيو دافعا أكبر لمتعمـ كالتقدـ. يستطيع كتابتو،
فمف األفضؿ أف يبدأ الطالب بنسخ  كالتدرج أمر ميـ في تعميـ الميارات الكتابية لمطالب؛    

 3 بعض الحركؼ ثـ بعض الكممات التي تحكم الحرؼ المدركس ثـ كتابة جمؿ قصيرة.
مة اإلجراءات التي يعمؿ المعمـ عمى ضبطيا مف أجؿ تحقيؽ مؤشر الكفاءة كمف جم     

  4المسطر في حصة الكتابة.
   المتعمـ عمى الييئة الحسنة كالجمسة المعتدلة ككضع سميـ لميد. دى أم ييعىك 
 األكلى مف  ؿ( كىذا يككف في المراحمنحني -مائؿ -أفقي -كعة)عمكدمرسـ خطكط متن

 لتعميـ.ا
 .مسؾ القمـ بطريقة جيدة صحيحة تناسب الكتابة الٌسكية المقركءة 
  تقانا ليا كحدىا قبؿ ربطيا بغيرىا إلعطاء كؿ حرؼ حقو.إكتابة الحركؼ منفردة 
 .كتابة الحركؼ متصمة ضمف كممات بسيطة قصيرة 
 .تمييز الحركؼ عف بعضيا  بعض كرسميا رسما صحيحا 
 كاحتراـ أكضاع الحركؼ كاتجاىاتيا. الكتابة عمى السطر 
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 .كتابة الحركؼ بتناسؽ كتناسب بيف األحجاـ كالمسافات 
 . عطاء كؿ حرؼ االتساع الالـز  ترؾ مسافة بيف الكممات كا 
 .الدقة كالميؿ كاالنحدار في الحرؼ 

 كألف المطمكب ىك الكتابة الصحيحة كحسف الخط ليككف مقركءا كتنظيـ الخط بالطريقة      
السرعة  ،الكضكح كقد لخص التربيكف أىداؼ تعميـ الخط في ثالثة أمكر ىي: المناسبة،
 1 كالجماؿ.

  كلإلشارة فالمعمـ يحدد كؿ ىدؼ مف األىداؼ السابقة الذكر كمؤشر كفاءة يطمح
ذا لـ يكتسبو متعممكف يحاؿ لمحصص القادمة ليصؿ لمكصكؿ إليو في نياية الحصة  كا 

 في النياية الى الكفاءة الختامية المستيدفة مف نشاط الكتابة.
 عناصر العممية التعميمية في التدريس بالمقاربة بالكفاءات: -ثالثا 
مما ال شؾ فيو أف العممية التعميمية التعممية قد أفادت في كثير مف جكانبيا مف     

عكامؿ  يتعمؽ منيا بالفعؿ التعميمي كشركط إنجازه ك ،خاصة ما ت كالبحكث التربكيةالدراسا
 فإف ،أىدافياتفعيؿ شركط عممتي التعميـ كالتعمـ كتحسينيا كتحقيؽ  إلىنجاحو سعيا منيا 

 ، تكافؽ أطرافيا األساسية المعمـ)القطب البيداغكجي( نجاحيا الحقيقي بات مقركنا بمدل
 كتكامميا. ،(المعرفة)المادة التعميمية سيككلكجي(،المتعمـ )القطب ال

مف خالؿ متعممكف  ،عممية تفاعمية»كمف ثـ عدت العممية التعميمية بمفيكميا الكاسع:     
عف  ؼمحتكيات داخؿ إطار مؤسسة مف أجؿ تحقيؽ أىدا يتعممكافي عالقة مع معمـ لكي 

 .2«طريؽ أنشطة كبمساعدة كسائؿ تمكف مف بمكغ النتائج 
  التدريس، التعميـ، ىذا كتتخذ العممية التعميمية عدة مصطمحات كمفاىيـ منيا:    

 كالتعميـ...

                                                           

 .264عبد المجيد عيساني، المغة بيف المجتمع كالمؤسسات التعميمية ،ص -1
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بأنيا » كانطالقا مف مفيـك العممية التعميمية يمكف تحديد مفيـك تعميمة المغة العربية       
المغة العربية كتعمميا مف خالؿ مرحمة دراسية مادة  الخاصة بتعميـمجمكعة الطرؽ كالتقنيات 

كسابو معينة، الميارات المغكية كاستعماليا بكيفية كظيفية كفؽ ما  قصد تنمية معارؼ التمميذ كا 
تفاعمي يجمع المعمـ  الكضعيات كالمكاقؼ التكاصمية كؿ ىذا يتـ في إطار منظـ ك تفتضيو

 «1.لتعميـ المغة العربية كتعممياالمسطرة بالتمميذ باعتماد مناىج محددة األىداؼ 
أف نجاح أم عممية تعميمية مرىكف بمدل تفاعؿ  عمى الباحثكف في التربية كالتعميـ كيتفؽ

 دل ىذه العمميات التعميميةالمغة العربية جزءا أك إح كلما كانت كتكامميا،أقطابيا الثالثة 
  : ف عناصرىا تتمخص فيإف
   :المعمم )القطب البيداغوجي(  - 1
فإف محرؾ العممية كميا ىك المعمـ  تقـك عمى الثالثي المعيكد،ذا كانت العممية التعميمية إ

بما يممكو مف شعكر اتجاه الرسالة كقدرتو عمى حؿ المشكالت التي تعترض  األكلى،بالدرجة 
        2 .ية التعميميةالعمم

باعتباره مكجيا كمرشدا كمالكا لمقدرات  أساسية في نجاح ىذه العممية، فيك يحتؿ ركيزة      
 ؿ ممحكظدكره كاختالفو بشككرغـ التحكؿ الذم شيده  كالكفايات التي تؤىمو لتأدية رسالتو،

إذ أصبح في المقاربة الجديدة منشطا كمنظما يحفز عمى الجيد  ؛كالماضيبيف الحاضر 
فإف تحديد فعالية تعمـ  3بعد أف كاف حامال كممقنا لممعارؼ كالمعمكمات فحسب، كاالبتكار،

عمى جممة مف الخصائص المعرفية  متكقؼ الى حد بعيد أم مادة كتعميميا كنجاحيا
لمامو بيا، متانة المادة المغكية المغكية، تكفره عمى الكفاءة مثؿ: ،كالشخصية إلمامو بقكاعد  كا 

 التدريس المناسبة لمتمميذ كلممادة،..

                                                           

 .09كزارة التربية الكطنية، مديرية المناىج، منياج المغة العربية لمسنة الخامسة ، ص -1

 .60محمد الصالح حثركبي، الدليؿ البيداغكجي لمرحمة التعميـ االبتدائي، ص -2

 .63كزارة التربية الكطنية، دليؿ المعمـ لمسنة الثالثة ابتدائي،ص -3
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رة ميارة تقديـ الدرس كتييئة التالميذ، ميا ككذا تكفره عمى جممة مف الميارات منيا:      
ميارة التفاعؿ داخؿ الصؼ مع المتعمميف التي  ميارة التعزيز، إنياء الدرس، ميارة الشرح،

  1 تعتمد بالدرجة األكلى عمى حيكية المدرس.
ة التالميذ لمحصكؿ عمى فالدكر الديداكتيكي لممعمـ في البيداغكجيا الفعالة ىك مساعد     

فيك قبؿ أف يككف مختصا في كظيفتو يجب أف يظير أكثر مستشارا أك مختصا في  معرفة،
متحكـ في ردكد  الجماعةكأف يككف عمى دراية بدينا مكية  المناىج أكثر مف المعارؼ،

  2.كالميـ عنده ىك أف يعمؿ عمى النمك الشخصي لمتعمميو أفعالو،
فالمقكمات األساسية لمتدريس إنما ىي تمؾ الميارة التي تبدك في مكقؼ المدرس كحسف » 

      3«قمكبيـ إلىك تعرفو في اجاباتيـ كالنفاذ  كاسماعو ليـ، اتصالو بالتالميذ كحديثو إلييـ،
   :)القطب السيكولوجي(  :عممتالم -2

فيك في سعي دائـ الكتساب مختمؼ المعارؼ  يعد التمميذ محكر العممية التعميمية،    
 الفعاؿ في بناء ىذه اإلسياـكالخبرات كالميارات المغكية لتطكير قدراتو المعرفية مف خالؿ 

يممؾ أم دكر في العممية التعميمية باستثناء تمقيو  التقميدم ال فإذا كاف في التعميـ العممية،
ف المقاربة الجديدة إلممعمكمات التي تممى عميو ليحفظيا بيدؼ استرجاعيا كقت االمتحاف ، ف

ى إشراكو مسؤكلية القيادة كتنفيذ عممية التعمـ مف خالؿ تحضير بعض لممناىج تعمؿ عم
تتيح لو الفرصة لبناء معارفو بإدماج المعطيات كالحمكؿ أجزاء المادة الدراسية كشرحيا كما 

 4 .الجديدة في المكتسبات السابقة
عداده إلى ف نشير أف آلية المقاربة بالكفاءات تسعى كلعمو مف المفيد أ        تثقيؼ التمميذ كا 

دكف الرضكخ لمنظريات كالمفاىيـ المجردة، بؿ تتجسد  لمكاجية عصر االنفجار المعرفي،
                                                           

 .42عبد المجيد عيساني، المغة بيف المجتمع كالمؤسسات التعميمية ،ص -1

 .61الدليؿ البيداغكجي لمرحمة التعميـ االبتدائي، صمحمد الصالح حثركبي،  -2

 .11ة الثالثة ابتدائي، صكزارة التربية الكطنية، دليؿ المعمـ لمسن -3

كزارة التربية الكطنية، مديرية التعميـ األساسي، المجنة الكطنية لممناىج، منياج السنة الثالثة متكسط، الديكاف الكطني  -4
 .4لممطبكعات المدرسية، الجزائر،ص
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     المعارؼ التي يتمقاىا في شكؿ سمككيات اجتماعية كنفسية كتكظيفيا في الكضعيات 
   1 المعقدة.

ف إإلى اختالؼ حاجات التمميذ كاستعداداتو التي تتطكر عبر مراحؿ نمكه، ف كنظرا -
 ا لو،يمككذا طرائؽ تقدي في العممية التعميمية كطبيعة الثقافة كالمعارؼ التي يتمقاىا، محكرتيو

ة نمكه المغكم كخصائصو الجسمية كطبيع تكاءـحتى  تختمؼ مف مرحمة تعميمية إلى أخرل،
كمف ثـ االنتقاؿ  كحاجاتو النفسية كاالجتماعية في كؿ مرحمة كبشكؿ يمكنو مف الفيـ كالتدبر،

بعبارة أدؽ فإف المنياج يأتي في  دكف صعكبات كمف مرحمة عمرية أك تعميمية إلى أخرل 
عي خصائصو ك اكير صكرة خبرات متكاممة كيتـ كضعو ألجؿ التمميذ يعنى بحاضره كنشاطو 

طبيعتو ك يتغير بحسب احتياجاتو المرحمية حتى يصبح التمميذ مشاركا إيجابيا في كؿ 
مراعاتنا ليذه الطبيعة كتمؾ الخصائص أثناء كبناء المنيج كمف خالؿ  فبقدر »2عمؿ

 يساعد التمميذ عمى تقبؿ المغة كمادة دراسية، ما بقدر اإلجراءات العممية داخؿ حجرة دراسية،
كما يساعد عمى  كبالتالي يساعد ذلؾ عمى نمكه المغكم كتككيف اتجاىات ايجابية نحكىا،

ما ندجابة عاكتساب سمككيات ايجابية كالثقة بالنفس كالمبادرة في الحديث كتكجيو األسئمة كاإل
 .عممية كاألدبيةتمع باقي المكاد الكىكذا  3«يطمب منو اإلجابة

يجبرنا الى -كىي المرحمة قيد الدراسة-عف المتعمـ في مرحمة التعميـ االبتدائيكالحديث  
،كييٍعًرؼ المممح عادة  ـ ليذه المرحمةضركرة معرفة خصائصو كمممح دخكؿ الطفؿ المتعم

 حركية، ،الحس المعرفية نيفية:في المجاالت التص تككاشكؿ معارؼ كميارات كسم
اءات العرضية كالخاصة بالمكاد باعتبار أنيا أكثر بصيغة الكف االجتماعية، الكجدانية،

                                                           

 .03جزائرية في ضكء المقاربة بالكفاءات،صليمى جبارم، المدرسة ال -1

 مف المكقع:10ينظر :المعيد الكطني لتككيف مستخدمي التربية: عناصر العممية التربكية، ص -2
Publication/privâtes/administration%20primaire; psy Co dû/http : wwwinfpe.edu.dz/éduction-2-pdp. 

 .71،ص1335إسماعيؿ زكريا، طرؽ تدريس المغة العربية، دار المعرفة الجامعية،القاىرة،مصر، -3
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كتكمف أىمية معرفتو بالنسبة لممعمـ في انو يساعد عمى جعؿ 1مالءمة لممقاربة المعتمدة،
      .2مكدم عبر المسار الدراسيكييمىٌكفي مف ضماف االنسجاـ الع غايات المدرسة أكثر فعالية،

 المنهاج:  -2
 المادة الدراسية... أيضا المحتكل المعرفي، كيسمى     
لتعمـ  اإلجبارم اإلطارالتربية الكطنية لتحديد  كثيقة بيداغكجية رسمية تصدر عف كزارة»كيعد 

يا المدرسة لمتالميذ داخؿ محيطيا خبرات التربكية كالمعرفية التي تمنحلإنو ا، مادة دراسية ما
أك خارجو بغية مساعدتيـ عمى نمك شخصيتيـ في جكانبيا المتعددة نمكا ركحيا كعقميا 

 .                 3«اتزاف كجسميا كنفسيا كاجتماعيا في تكامؿ ك
ذا كاف لكؿ مادة تعميمية مناىجيا الخاص المحدد ألىدافيا كطرؽ التدريس المنتيجة  كا 

 طبيعة المكاد الدراسية في عمكميا كالتي تتصؼ بناحتيف أساسيتيف، إلىفذلؾ راجع  خالليا،
تتمثؿ  كالثانية، ميا كؿ مادة،فتمثؿ في طبيعة المعارؼ أك المعمكمات التي تنظ أما األكلى،

   في طرؽ البحث كالتدريس التي يجب إتباعيا الكتساب جكانب المعرفة المتضمنة في
     4 المكاد.
معارؼ التمميذ المكتسبة ك ميارتو تنمية » أما منياج المغة العربية عمكما فيرمى الى      

 كالمكاقؼ التكاصمية مف جية،« لتمكنو مف ممارسة النشاط المغكم كفؽ ما تقضيو الكضعيات
 .5«مختمؼ المكاد مف جية أخرل  كاستيعابكتمقي المعارؼ 

كلعؿ طبيعة ىذا المنياج كأىدافو تتضح أكثر مف خالؿ الحديث عف أىداؼ تعميـ       
 المغة كتعمميا في مرحمة التعميـ االبتدائي.

                                                           

 .44محمد الصالح حثركبي، الدليؿ البيداغكجي لمرحمة التعميـ االبتدائي،ص -1

 .45044ـ .ف /ص -2

كزارة التربية الكطنية، المجنة الكطنية لممناىج، الدليؿ المنيجي إلعداد المناىج، ديكاف الكطني لممطبكعات  -3
 .22، ص 1339لمدرسية،ا

 .39مديرية التعميـ األساسي، المجنة الكطنية لممناىج، منياج السنة الثالثة ابتدائي، ص -4

 8، ص 201322عبد المجيد عيساني، مقاييس بناء المحتكل المغكم، مطبعة مزكار،الكادم،الجزائر،ط  -5
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 أسس ومرتكزات تدريس األنشطة المغوية: -رابعا 
فيي أداة استخداـ تكاصمي بيف مجمكعة النخبة مف  لغكية: العربية في الجزائر،  المغة    

اجتماعية ليست ليا صفة العمكمية مف المفيكـ االجتماعي  كلى كلغة التدريس،الدرجة األ
ىي مستكل تفعيؿ المغة الفنية في االستخدامات ذات  نصية: بسبب االستعماؿ الدارج ليا،

   1 الطابع الرسمي بيف المؤسسات.
 2 لكفاءات أسس تعميـ المغة الى كظيفتيف أساسيف ىما:كقد قسـ منيج التدريس با     

 كتنقسـ ىي األخرل الى قسميف: أسس وظيفية: .1
كخصكصية المغة التي تيٍستىٍعمىؿي في  المغكم، : كيقصد بيا االستعماؿوظيفة االستعمال .أ

الكظيفة الى  ىذه  التقارير الصحفية...كتيدؼ معينة كالمراسالت الرسمية، مجاالت
تعمؿ  كىي ما ، اتقاف لغة خاصة تتصؿ بأكضاع خارج عممية التكاصؿ االجتماعي

 المدرسة عمى اكسابو لممتعمـ.
يا المتعددة في شكؿ يعتمد عمى كظيفة العنصر أم تعميـ المغة بفركع وظيفة البنية:  .ب

 قكاعد ،داللة... حركؼ، أصكات، كيقصد بيا تدريس مستكيات المغة، داخؿ البنية،
: كىي تعني بعالقة األحداث المغكية بكضعيات التكاصؿ أساسا في تعميـ أسس تواصمية .2

 الناطقيف بيا. كتىٍحًصري مادتيا المغكية في االستعماؿ الفعمية في أداءات المغة،
في طريقة تقديـ أنشطة المغة  ليو منج التدريس بالكفاءات أىمية كبرل،يك  أما أىـ مرتكز

تعمُّـ لغكم مف -التي يقصد بيا في الكسط المدرسي عممية تعميـ»العربية ىك المقاربة النصية 
إف  دة،الذم يعد منطمقا كمحكرا تدكر حكلو نشاطات المغة لما بينيا مف عالقة كطي النص،

نص القراءة ليس غاية في حد ذاتو بؿ كسيمة الكتساب الميارات األربع مف خالؿ أنماط 

                                                           

 .66عثماني مسعكد، الرافد في عمـك التربية، ص -1

 10/32/1338المؤرخ  30/38كزارة التربية الكطنية، المديرية الفرعية لمتكثيؽ، القانكف التكجييي لمتربية الكطنية -2
 .26المدرسية، ص
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األخبار عف الحادثة...كالتي تنمي في المتعمـ  الحكار، النصكص التي تأخذ شكؿ الحكاية،
 قدرتيف:

دراؾ مقاصدىا ككيفية بنائيا. قدرة التمقي: .1  فيـ محتكيات النصكص كا 
 1«انتاج نصكص بمحتكيات النصكص التي تمقاىا قدرة االنتاج: .2

فكؿ األنشطة المغكية تدكر حكؿ النص مف تعبير كتراكيب كقكاعد...كتنطمؽ منو لتعكد       
 إليو.
كقد كضع المربكف كمفتشك التربية أسسا منيجية لتدريس أنشطة المغة العربية في مرحمة     

التعميـ االبتدائي يستطيع مف خالليا المعمـ أف يقدـ ىذه األنشطة ليصؿ الى الكفاءة 
 :2منيا شكدة،المن
  اف تحقيؽ الكفاءة مف تعمـ المغة العربية في مرحمة التعميـ االبتدائي تستكجب التدرج

لبمكغيا كذلؾ مف خالؿ العمؿ عمى تحقيؽ الكفاءات المستيدفة في كؿ مستكل دراسي 
 مف األكلى الى الخامسة.

 ىيكمة -ساسيف ىما:مستكيف أ التكامؿ التداخمي بيف مككنات مادة المغة العربية كيأخذ
مختمؼ الحصص المككنة لممادة كمستكل المجاؿ أك الكحدة التعميمية التي تتمحكر حكلو 

 مختمؼ الدركس المقركءة.
  يتـ تعمـ المغة العربية في كميتيا غير مجزأة ككظيفتيا عف طريؽ االستعماؿ كمكاجية

تابة كالقراءة لككنيا يجب الفصؿ بيف أنشطة التعبير كالك كبالتالي ال كضعيات مشكمة،
 مترابطة.

                                                           

كزارة التربية الكطنية، المديرية الفرعية لمتكثيؽ، اصالح المنظكمة التربكية)النصكص التنظيمية( الجزء الثاني  -1
 . 16، ص1339المطبكعات المدرسية، جكاف

 246محمد الصالح حثركبي، الدليؿ البيداغكجي لمرحمة التعميـ االبتدائي، ص  -2
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  اعتماد المقاربة النصية في تدريس المغة العربية التي تجعؿ النص محكرا تدكر
التحكـ  إلىجميع األنشطة في حركة حمزكنية ليصؿ المتعمـ في األخير  حكلو)األحداث(

 .1في الكفاءة المستيدفة
 المراحل المقترحة لتدريس مختمف األنشطة من منظور المقاربة بالكفاءات: -خامسا

 نشاط التعبير الشفكم كالتكاصؿ: .1
أنشطة لغكية أخرل مثؿ -في المرحمة االبتدائية  -تحت نشاط التعبير الشفكم ينطكم      

إلثراء -الصرؼ كالصيغ-يف ىذيف النشاطيفباعتبار أف المتعمـ بأخذ مضام الصرؼ كالصيغ،
 كتابة. كأ تعبير مشافية كالذم سيترجـ تحريرارصيده المغكم كالذم أكثر ما يظير في ال

فيقدـ نشاط  (إال السنة األكلى،5-2يأتي ثاني نشاط بعد القراءة في السنكات األربعة)    
يك مازاؿ في مرحمة اكتشاؼ التعبير الشفكم لككف المتعمـ لـ يمتمؾ ميارة القراءة بعد ف

في ىذه كىك  كيعد ىذا النشاط النافذة التي يمج مف خالليا الى نشاط القراءة، ، األصكات
يتربع عمى حصة األسد مف التكزيع الزمني ،فالحصة األكلى  تككف بعنكاف"  )األكلى( السنة
كالرابعة أتذكر ك  (الثالثة أصكغ)االستعماؿ كاالثراء الثانية بناء الحكار، ك أسمع"، أشاىد
ذا ارتأينا ليقدـ باعتباره نشاطا لمتعبير الشفكم بؿ كتمييد لنص القراءة  ال فيك)النشاط( أركب،

( لالستفادة 5-2أف نقدـ المراحؿ المقترحة لتدريس ىذا النشاط في المراحؿ الدراسية األخرل)
 مف تقنيات أساليب التعابير أكثر.

 
 
 
 
 

                                                           

 .246لتعميـ االبتدائي، صينظر محمد الصالح حثركبي، الدليؿ البيداغكجي لمرحمة ا -1
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 ابتدائي: 5-2لتواصل مننشاط التعبير الشفوي وا_ 1
 .1التعبير عف مشاىد مصكرة .أ

مرحمة استثمار  مرحمة بناء التعميمات وضعية االنطالق
 المكتسبات

سند بصرم  داعتما -
 نو)حدثلالنطالؽ م

 مناسبة،مناسبة،
 ( طبيعية كضعية 

طرح أسئمة دقيقة  -
 تتعمؽ بنبض القراءة

عرض صكر تمثؿ مشاىد  -
معينة مرتبطة فيمابينيا كليا عالقة 

 مباشرة بالكحدة التعميمية
دعكة المتعمميف لمالحظة  -

المتمعنة ك تكجيييـ الى التركيز 
 عمييا كاحدة.

فسح الجماؿ أماميـ لمتعبير  -
اىد بحرية كدكف أف يفرض المش

 عمييـ نمطا معينا.
يقـك المعمـ بدكراإلشراؼ  -

كالتكجيو كتنظيـ مشاركة أكبر عدد 
 ممكف مف المتعمميف 

االنطالؽ يككف دائما بالتعبيرعف -
األشخاص كاألماكف كاألشياء 

 كالمالحظة في المشاىد.
بعدىا يتـ تكجيو المتعمميف الى  -

إبراز بعض التعابير -
الجميمة بكتابتيا عمى 

 السبكرة أك تكرارىا 
حكصمة التعابير الجيدة  -

مف أقكل المتعمميف لبناء 
األحداث أك نسج القصة 

 أك الحكار.

                                                           

،كما ينظر دليؿ المعمـ لمسنة الثالثة 251محمد الصالح حثركبي، الدليؿ البيداغكجي لمرحمة التعميـ االبتدائي،ص -1
 ابتدائي .
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التعبير عف األحداث أكنسج 
لحكار،أككصؼ الشخصيات ماديا ا

 كمعنكيا...
بطرح أسئمة  يتدخؿ المعمـ أحيانا -

الجكانب الحفية  إلبرازيراىا مناسبة 
لتصحيح بعض  المشيد أكفي 

 التعابير كاأللفاظ
في بعض األحياف يطمب مف  -

المتعمميف إكماؿ أحداث 
 القصة،أكتصكرخاتمة أخرل...

يمكف استغالؿ الصكر مالحظة: 
في كتاب القراءة  المكجكدة

 المصاحبة لمنص.
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 .1التعبير انطالقا مف نص القراءة)فيـ المسمكع(-ب 
مرحمة استثمار  مرحمة بناء التعميمات وضعية االنطالق

 المكتسبات
االنطالؽ مف -

أك مناسبة  حدث
 طبيعية ككضعية

عنكاف  استذكار -
 نص القراءة

أسئمة دقيقة كجزئية تستيدؼ  طرح -
صر الكاردة في نص استذكار أىـ العنا

الزمف  القراءة الشخصيات، األماكف،
 أبرز األحداث...

مطالبة المتعمميف بالتعبير شفكيا عف  -
 الفكرة العامة لمنص كالفائدة منو.

اـ أكبر عدد إتاحة الفرصة لمتعبير أم -
 رأييـ. إلبداءممكف مف المتعمميف 

تعميؽ الفيـ لمكضكع القراءة بأسئمة  -
تقكد المتعمـ لمتعبير متدرجة  دقيقة ك

 الصحيح باستغالؿ الصيغ كاألساليب.
يتدخؿ المعمـ كال يقاطع المتعمميف  ال -

بالقدر الضركرم إال أثناء التعبير 
 لمتكجيو كالتصكيب.

استغالؿ بعض األحداث كالمعطيات  -
ثراء لالكاردة في النص لتكسيع ا معارؼ كا 

 .معاجميـ

تدكيف بعض العبرات  -
السممية الحسنة الصكغ 
عمى السبكرة لتثبيتيا 

 عمى في األذىاف.
كتابة نمط النص  -

 كمكاصفاتو.
تسجيؿ أىـ القيـ ك  -

المكاقؼ الكاردة في 
 النص.

مف نص  تمخيص فقرة -
القراءة أك إبراز الفكرة 

 العامة.

                                                           

، ينظر منياج السنة الخامسة 250داغكجي لمرحمة التعميـ االبتدائي،صمحمد الصالح حثركبي، الدليؿ البي -1
 .04ابتدائي،ص
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مساءلة المتعمميف عف نمط النص مف  -
 خالؿ التعرؼ عمى مكاصفات كؿ نمط

 االخبارم، في كؿ مرة )الحكارم،
 ىك مقرر. السردم(حسب ما الكصفي،
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 .1التعبير عف كضعيات أك مناسبات مرتبطة بالمحاكر المقررة-ج
استثمار مرحمة  مرحمة بناء التعميمات وضعية االنطالق

 المكتسبات
اعتماد سند بصرم  -

لالنطالؽ منو)حدث 
مناسبة،  مناسبة،

 كضعية  طبيعية( 
طرح أسئمة دقيقة  -

 تتعمؽ بنبض القراءة

عرض صكر تمثؿ مشاىد  -
معينة مرتبطة فيمابينيا كليا عالقة 

 مباشرة بالكحدة التعميمية
دعكة المتعمميف لمالحظة  -

يز المتمعنة ك تكجيييـ الى الترك
 عمييا كاحدة.

فسح الجماؿ أماميـ لمتعبير  -
المشاىد بحرية كدكف أف يفرض 

 عمييـ نمطا معينا.
يقـك المعمـ بدكراإلشراؼ  -

كالتكجيو كتنظيـ مشاركة أكبر عدد 
 ممكف مف المتعمميف 

االنطالؽ يككف دائما بالتعبيرعف -
األشخاص كاألماكف كاألشياء 

 كالمالحظة في المشاىد.
ـ تكجيو المتعمميف الى بعدىا يت -

نسج  التعبير عف األحداث أك

إبراز بعض التعابير -
الجميمة بكتابتيا عمى 

 السبكرة أك تكرارىا 
حكصمة التعابير الجيدة  -

مف أقكل المتعمميف لبناء 
األحداث أك نسج القصة 

 أك الحكار.

                                                           

، ينظر منياج السنة الخامسة ابتدائي، 250محمد الصالح حثركبي، الدليؿ البيداغكجي لمرحمة التعميـ االبتدائي،ص -1
 .04ص
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أككصؼ الشخصيات  الحكار،
 ماديا كمعنكيا...

بطرح أسئمة ا يتدخؿ المعمـ أحيان -
الجكانب الحفية  إلبرازيراىا مناسبة 
أك لتصحيح بعض  في المشيد،

 التعابير كاأللفاظ
في بعض األحياف يطمب مف  -

 المتعمميف إكماؿ أحداث القصة،
 خاتمة أخرل... تصكر أك

يمكف استغالؿ الصكر مالحظة: 
المكجكدة في كتاب القراءة 

 المصاحبة لمنص.
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 1أك مناسبات مرتبطة بالمحاكر المقررة.التعبير عف كضعيات -د
مرحمة استثمار  مرحمة بناء التعميمات وضعية االنطالق

 المكتسبات
طرح أسئمة دقيقة تتعمؽ  -

بعنكاف المحكر أك الكحدة 
 التعميمية.

استذكار عنكاف نص  -
براز مضامينوالقراءة   كا 

االنطالؽ مف حدث كقع في  -
أك مناسبة  محيط المتعمميف،

مصادفة لتاريخ قريب )كطنية أك 
 دينية..(

تحفيز المتعمميف لمتعبير عنيا  -
بحرية كدكف فرض أم نمكذج 

 معيف.
يتدخؿ المعمـ تشجيع المجيديف  -

كدفعا لمتأخريف لمتخمص مف 
 الخكؼ أك الخجؿ.

تكظيؼ مطالبة المتعمميف ب -
الصيغ المدركسة كالتي تـ 

 اكتشافيا.
استغالؿ بعض المعطيات  -

 قيـ، أفكار، الكاردة في النص؛
أساليب ظكىر نحكية أك صرفية 

لتثبيت متكسابتيـ  أك إمالئية،
  غكيةمال

بعض الجمؿ  إبراز-
التي تتضمف الصيغ 
كاألساليب المستيدفة 

 لتثبيت.با
تسجؿ بعض -

العبارات السميمة 
كالجميمة لتثبيتيا في 

 أذىاف المتعمميف.

                                                           

 .254محمد الصالح حثركبي، الدليؿ البيداغكجي لمرحمة التعميـ االبتدائي،ص -1
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تنكيع مايطمب مف التالميذ  -
 التعبير حكلو.
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 1 تكظيؼ الصيغ كاألساليب:-ق
مرحمة استثمار  مرحمة بناء التعميمات وضعية االنطالق

 المكتسبات
طريؽ  التذكير عف -

المساءلة بحدث 
كضعية  أكمناسبة أك

طبيعية مرتبطة بنص 
القراءة أك الكحدة 

 التعميمية.
 

طرح أسئمة دقيقة تستيدؼ  -
استذكار أىـ ما كردفي نص 
 القراءة)عنكاف النص، الشخصيات،

 الزماف،المكاف...(
فسح المجاؿ أماـ التعبير حكؿ  -

كسيع كاردة أعاله بتلالعناصر ا
االجابات  كحثيـ عمى تجنب

 .المقتضبة
طرح أسئمة دقيقة كمتدرجة تقكد -

المتعمميف الى االجابات المستيدفة 
يب لكالتي تتضمف الصيغ كاألسا

 المقصكدة بالدراسة.
تسجيؿ الجمؿ كالتعابير المتضمنة -

 األساليب المقصكدة. الصيغ ك
كالتعابير المتضمنة  ؿتدكيف الجم -

الصيغ كاألساليب المقررة عمى 
 ة بخط كاضح.السبكر 

 القراءات الفردية.-

تدكيف بعض  -
تنتاجات الضركرية االس

المرتبطة بالصيغة أك 
األسمكب كالتي تساعد 
المتعمميف عمى التعبير 

 بيا.
كتابة بعض الجمؿ  -

كالتعابير الجميمة التي 
تتضمف الصيغ  

 كاألساليب المستيدفة.
 قراءات فردية. -
تشجيع قابمييا -

 كتحفيزىـ
 

                                                           

 .255محمد الصالح حثركبي، الدليؿ البيداغكجي لمرحمة التعميـ االبتدائي،ص -1
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الصيغ كاألساليب بعد دراسة -
االشارة إلييا باأللكاف 

 المناسبة)الطريقة االستقرائية(
تحفيز حكاس المتعمميف لممالحظة -

كالمقارنة كالمكازنة لمكصكؿ بيـ الى 
 االستنتاج

 تكظيفيا في جمؿ مف إنشائيـ-
 االىتماـ بالعالج الفردم-
 

 بطاقة فنية لحصة التعبير الشفوي والتواصل
 1الحصة    1الوحدة   6المجال                                      إ3 : المستوى
 د   30: المدة                                تعبير شفكمالنشاط: 
 الطبيعة كالبيئة          :المحور
 منص لالمشاىد المرافقة  :الوسائل          السحابة المسافرة                :المحتوى

 القدرة عمى استعماؿ األسمكب الكصفي. ستهدفة:الكفاءة الم
أف يعبر عف المشيد بتمقائية مستعينا بنص القراءة مستخدما القرائف المغكية  :مؤشر الكفاءة
 كغير المغكية.
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 المراحل
األهداف 
 الوسيطية

 الوضعية التعميمية والتعممية
 مؤشر الكفاءة

كضعية 
 االنطالؽ

االستفادة مف 
 نص القراءة

عمـ مف المتعمميف يطمب الم
قراءة نص السحابة المسافرة 

 100صفحة
 

أف يقرأ المتعمـ 
النص كيبنى حكلو 

 األحداث

 بناء التعممات
االستفادة مما 

يقدمو النص مف 
 امكانات التعبير

يطمب مف المتعمميف تأمؿ 
المشيد)الصكرة المصاحبة 

 .لمنفي(
كمالحظتو جيدا ثـ يطرح 

 ماذا ترل في الصكرة؟ األسئمة:
 أيف كانت ىند مستمقية؟

 ماذا رأت؟....
 

أف يجيب المتعمـ 
عف األسئمة انطالقا 
مف مكتسباتو القبمية 
 عند قراءة النص

استثمار 
 المكتسبات

 تركيب النص
يدعكىـ بعد االجابات لتككيف 
فقرة حكؿ المكضكع شاركاىـ 

 المجاؿ في التعبير الحر

كانت  كأف يقكؿ:
ىند مستمقية عمى 
 رماؿ الشاطئ

 تكجييات بيداغكجية في تعميمية نشاط التعبير الشفكم كالتكاصؿ:-
 عمى المعمـ أف يحرص عمى: التعبير الشفكم لتحقيؽ الكفاءة المستيدفة مف نشاط

العمؿ عمى تحقيؽ الغرض األساسي مف ىذا النشاط كىك لحريف المتعمميف كتعكيدىـ عمى  -
 ة كدكف تردد.الكالـ بطالقة كيسر كالتكاصؿ مع اآلخر يف بسيكل

 .)الحرص عمى أال تتحكؿ حصة التعبير الشفكم الى حصة محادثة )سؤاؿ كجكاب 
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  تحفيز التالميذ عمى التعبير السميـ كالجميؿ تسجيؿ تعابيرىـ ما أمكف عمى السكرة لتككيف
 نص مشترؾ.

  الحرص عمى خمؽ الكضعيات التي تقرم المتعمميف كتحفزىـ عمى التعبير انطالقا مف
 .1حداث كالكضعيات المشخصة أك المصكرة أك الحكار الحي المنظـاأل

  خاصة عند تكظيؼ  –دفع المتعمميف الى تجاكز االستعماالت المغكية المحدكدة كالنمطية
 الى استعماالت أغنى كأكثر تنكعا. -الصيغ كاألساليب

 عمى التعبير بمغة ىادئة كدكف رفع  -كخاصة في الطكر األكؿ -فيطمب تعكيدا المتعممي
 .2الصكت عاليا تجنبا إلرىاؽ أحباليـ الصكتية

  ف الفاعمية في ىذه يجب عمى المدرس أف يككف في مكقؼ المكجو كالمرشد كالمنظـ كا 
 يجب أف تككف لممتعمـ بحيث يستغؿ الحيز األكبر مف الزمف المخصص. –لحصة ا
 كتنظيميا بصكرة أفضؿ كبالكيفية  االىتماـ بتصحيح مكتسبات المتعمميف المغكية كتيذيبيا

ثرائو  البيداغكجية  المناسبة مع الحرص في كؿ مرة عمى تنمية رصيدىـ المغكم كا 
مستكل الفكرم لممتعمميف كالكضعيات التعميمية بمفردات كتعابير جديدة تتكافؽ كال

 3 .المقترحة
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .66عثماف مسعكد، الرافد في عمـك التربية، ص -1
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 نشاط القراءة )السنة األولى ابتدائي( - 2
 1.)تثبيت الحروف واألصوات(ولى:الحصة األ  .أ

مرحمة استثمار  مرحمة بناء التعميمات وضعية االنطالق
 المكتسبات

يكجو المتعممكف  -
الى تأمؿ الصكرة أك 

 المشيد.
استدراجيـ بأسئمة  -

 دقيقة حكؿ الصكرة.
استخراج الجممة -

المقصكدة مف أفكاه 
 المتعمميف.

 

تدكيف الجممة عمى السبكرة بخط  -
 ير.كاضح كب

قراءة الجممة مف طرؼ المعمـ -
 كالمتعمميف.

تجزئة الجممة ككضع كؿ كممة في 
 إطار.

قراءة الجممة مشكشة  -
كمرتبة)يستحسف استعماؿ البطاقات 

 الجماعية(.
 قراءتيا مقطعا استخراج الكممة، -

مقطعا مع التركيز عمى الصكت 
 المقصكد.

اكتشاؼ الحرؼ عمف طريؽ المحك  -
 التدريجي.

ة الصكت بخط كاضح كبير كتاب -
 ثـ بقية أصكات الحرؼ كقراءتيا.

 يجب تجنب تسمية الحركات -

كتابة أصكات  -
الحرؼ المستيدؼ 
كقراءتيا مف طرؼ 

المتعمميف مع تكظيؼ 
 األلكاح
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 الفتحة...( الكسرة، )الضمة
كاالقتصار عمى نطقيا بشكؿ سميـ 

 حسب مكقعيا.
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 1.حروف واألصوات(تثبيت ال:  الحصة الثانية .ب
مرحمة استثمار  مرحمة بناء التعميمات وضعية االنطالق

 المكتسبات
استغالؿ السبكرة أك  -

لكحة الحركؼ لقراءة 
أصكات الحرؼ المكتشؼ 
في الحصة األكلى مع 
كجكب التنكيع في 

كسيع القراءة الكضعيات كت
لتشمؿ أكبر عدد ممكف 

 مف المتعمميف

 عرض أشياء)أدكات، كسائؿ، -
 صكر...(

تتضمف أسماؤىا الصكات 
المقصكدة كدفع المتعمميف 

 الكتشاؼ الكممات كاألسماء.
تدكينيا عمى السبكرة كاحدة  -

كاحدة بخط كاضح مع قراءتيا في 
براز المقاطع.  كممة كا 

مطالبة المتعمميف باكتشاؼ  -
الصكت المقصكد في كؿ كممة 

 باإلشارة إليو بعد القراءة كتمكينو.
االتياف بكممات تشمؿ عمى  -

الصكت الجديد مع األصكات 
 المدركسة سابقا.

 

قراءة األصكات  -
 كالكممات.

كتابة األصكات  -
الرئيسية المقصكدة عمى 

ثـ عمى األلكاح  السبكرة،
مع التركيز في كؿ مٌرة 

عمى قراءتيا بيدؼ 
جمع بيف السمع ال

 كالنظر كالنطؽ كالرسـ.
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 1.الحروف واألصوات(التمييز بين ) لثة:الحصة الثا .ج
مرحمة استثمار  مرحمة بناء التعميمات وضعية االنطالق

 المكتسبات
مراجعة األصكات  -

ؽ المدركسة عف طري
السنديف السمعي كالبصرم 
بتكظيؼ األلكاح ك لكحة 

 الحركؼ كالسبكرة....

فتح الكتب،أك كتابة المقصكد  -
 عمى السبكرة.

قراءة الجزء المعنكف بػ"أميز"  -
قراءة متأنية كاضحة مع كجكب 
تكرارىا مف طرؼ المعمـ،كمطالبة 

 المتعمميف بحسف االستماع.
تذليؿ الصعكبات المتكقعة  -

عمى الكسائؿ المعينة اعتمادا 
 لمفيـ أك النطؽ كالسكرة .

قراءة فردية لمجمؿ كالكممات -
كاألصكات بالتناكب،كألكبر عدد 

 ممكف مف المتعمميف 
تشجيع المجيديف ،مساعدة 
المتعثريف مع تجنب المتعمميف 

 االجياد كاإلرىاؽ

ة ختامية مف طرؼ ءقرا
أفضؿ المتعمميف بيدؼ 

الربط كخمؽ جك مف 
لتشجيع عمى التنافس كا

القراءة كالتحضير في 
 المنزؿ
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 .1القراءة والتثبيت الحصة الرابعة: .د
مرحمة استثمار  مرحمة بناء التعميمات وضعية االنطالق

 المكتسبات
مراجعة األصكات  -

المدركسة مف خالؿ لكحة 
ؼ أك بكتابتيا الحرك 

بعضيا عمى السبكرة أك 
مطالبة المتعمميف بكتابة 
بعض األصكات عمى 
 األلكاح)التنكيع ك

 االبتكار(

فتح الكتب أك كتابة المقصكد  -
 عمى السبكرة

قراءة الجزء المعنكف بػ"أقرأ جيدا  -
 قراءة متأنية كاضحة،" كأرتب

 إعادتيا.كيمكف 
تذليؿ الصعكبات مف حيث  -

 نطؽ.المعنى ك ال
أكبر  ؿفردية)تكزيعيا لتشم قراءة -

 عدد ممكف(.
تقديـ التعميمة مف طرؼ المعمـ -

كفي بعض  كتكضيحيا كتبسيطيا،
 األحياف إعطاء نمكذج.

مطالبة المتعمميف بتنفيذ التعميمة  -
بعد التأكد مف فيـ ما طمب منيـ 

 إنجازه.
استغالؿ األلكاح كالسبكرة في تنفيذ 

 ت الكافي.التعميمة مع إعطاء الكق
التصحيح الجماعي عمى السبكرة 

قراءة ختامية مف  -
طرؼ بعض المتعمميف 

لمكممات كالجمؿ 
المعركضة عمى السبكرة 

مع كجكب االشارة 
لممقركء بالمسطرة كدفع 
الجميع لممتابعة كحسف 

 االستماع.
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ثـ الفردم مع قراءة كؿ مايكتب 
 أكثر مف مرة.
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 النص )الرابعة والخامسة إ ()أداء( واستثمار نشاط القراءة_ 2
 .1القواعد النحوية وتطبيقاتها( )استثمار النص:الحصة األولى : .أ
 القواعد الصرفية واالمالئية( ر النص:الحصة الثانية :)استثما .ب

مرحمة استثمار  مرحمة بناء التعميمات وضعية االنطالق
 المكتسبات

طرح أسئمة اختيارية  -
 حكؿ مضمكف نص القراءة

  األحداث القيـ، )األفكار
 . الشخصيات المكاف

 الدعكة الى فتح المكتب -
استخراج بعض الظكاىر  -

 المغكية
 تصريؼ بعض األفعاؿ.

إعراب بعض الكممات أك  -
 .بطيا بالشكؿض
كتابة بعض المفردات أك -

التراكيب التي ليا عالقة 
بالمكتسبات القبمية أك 
ضركرية لبناء المعارؼ ك 

  القكاعد الجديدة

القراءة النمكذجية لمنص مف طرؼ -
 القراءات الفردية. -المعمـ

كتمثؿ التركيز عمى حسف الداء  -
الضركرة  المعاني مع التدخؿ عند

 لمتصكيب كتصحيح األخطاء.
في كؿ حصة يجب أف تستيدؼ  -

ىك متكفر  ميارة أك اثنيف حسب ما
 الشد، المد، ، )الكصؿ في النص
 الكقؼ...(

طرح أسئمة دقيقة حكؿ النص بحيث -
نككف االجابات تتضمف الظكاىر 

 المغكية المقصكدة.
ة مف النص كتابة األمثمة المستخرج-

 كالتي ىي عبارة عف إجابات التالميذ.
القراءات الفردية لألمثمة المعركضة -

االجابات عف بعض 
 أسئمة الفيـ.

استخراج بعض -
الظكاىر النحكية 

 كاالمالئية.
تكظيؼ بعض الصيغ 

 كالمفردات
بياف قيمة أك مكقؼ -

 سمككي.
تطبيقات كتابية 

األلكاح أك الكراسات 
بالكتاب حكؿ ماتتـ 
استناجو مف قكاعد 

 لغكية

                                                           

ينظر: لمنياج المغة لمستيف الرابعة  2680267محمد الصالح حثركبي، الدليؿ البيداغكجي لمرحمة التعميـ االبتدائي،ص -1
 كالخامسة مف التعميـ االبتدائي.
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)استعماؿ األلكاح 
 السبكرة...(

 عمى السبكرة.
)النحكية  تككيف أكتسطير الظكاىر-

 المقصكدة( اإلمالئية، الصرفية،
تحميؿ كتفسير الظاىرة عف طريؽ -

 )االستقراء(. المساءلة الحكار ك
استنتاج القاعدة المتعمقة بالظاىرة -

كتسجيميا  ية مف أفراه المتعمميف،المغك 
مرفكقة بأمثمة  عمى السبكرة بتدرج

 كنماذج منتقاه مف تعابير المتعمميف.
اإلكثار مف تطبيقات العممية -

الشفكية كالكتابية عقب كؿ جزء مف 
 القاعدة.

عند االنتياء مف كتابة القاعدة -
الكمية ييطمبي قراءتيا مف طرؼ 

 المتعمميف.
لمتعمميف لنقؿ فسح المجاؿ أماـ ا

 القاعدة.
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 .1بتدائي ا 4-2نشاط الكتابة: من السنة -3
مرحمة استثمار  مرحمة بناء التعميمات وضعية االنطالق

 المكتسبات
أسئمة دقيقة حكؿ مضمكف -

نص القراءة تككف إجابتيا 
مرتبطة بالجمؿ أك الفقرة 

 المراد كتابتيا
استذكار بعض المعارؼ  -

 الصرفية اىيـ النحكية أككالمف
المدركسة خالؿ  اإلمالئية أك

الكحدة كمطالبة المتعمميف 
 بتكظيفيا في جمؿ مفيدة

 مرحمة العرض كالتأمؿ: -1
 كتابة الجمؿ أك الفقرة -
 المختارة بخط كاضح كجذاب-
احتراـ قكاعد رسـ الحركؼ أثناء -

مف تسطيرالسكرة عمى  )البد الكتابة
 منكاؿ الكراسات(

اءة النمكذجية كالفردية القر -
 لممتعمميف.

دعكة المتعمميف لتأمؿ كمالحظة -
كيفية رسـ الحركؼ كالكممات عمى 

 كرة.بالس
 مرحمة الكتابة كاالنجاز: -2
فتح الكراسات كتسجيؿ تاريخ  -

.  اليـك
مطالبة المتعمميف االنطالؽ في  -

 ثـ جممة جممة. كممة،-الكتابة كممة
التركيز عمى ميارات الخط -
ساسية) مقايس الحركؼ األ

قراءة األصكات  -
 كالمقاطع كالكممات.

تقكيـ أعماؿ  -
المتعمميف كتقديـ 

تكجييات عممية حكؿ 
 بعضيا.

إبراز بعض  -
الجيدة  الكتابات

كالجذابة بتشجيع 
 ابيا.أصح
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التنقيط عدـ الضغط  كاتجاىاتيا،
 عمى القمـ...(

 االىتماـ بالدقة كالنظافة. -
 
 القراءة عند االنتياء. -

 : يم درس بمنهج المقاربة بالكفاءاتتقداستراتجية  -سادسا
"مف  بعنكاف "حركؼ الجر ح ىك درس مف نشاط التراكيب كالظكاىر النحكية،المقتر الدرس 

الكحده رقـ  التدرج السنكم لمتعممات لمسنة الثالثة مف المجاؿ رقـ ثمانية)المدينة كالحرؼ(
 .1"ساعي البريد" اثناف عنكانو

 كيككف البطاقة القيمة كاآلتي:
  1ح  2و   8 مإ                                                      3: المستوى
 تراكيب كظكاىر نحكية                           :النشاط

 حركؼ الجر :المحتوى
 القدرة عمى التمييز بيف أقساـ الكممة.الكفاءة المستهدفة: 

 : أف يتعرؼ عمى بعض حركؼ الجر كعمميا في األسماء.كفاءةمؤشر ال
 
 
 
 
 

                                                           

ارة التربية الكطنية، اشرؼ كتأليؼ، شريفة غطاس كآخركف ، كتاب القراءة لمسنة الثالثة ابتدائي، مصادؽ عميو مف كز  -1
 24/30/1335بتاريخ  1335/ـ.ع/249طرؼ لجنة االعتماد كالمصادقة لممعيد الكطني لمبحث في التربية، طبقا لمقرار رقـ

 .244،ص1324/1325ديكاف المطبكعات المدرسية، السنة الدراسية
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 مؤشر الكفاءة األنشطة التعميمية المراحل
ماذا حدث لعمي عيسى أثناء أدائو  وضعية االنطالق

 ميمتو؟
 يجيب بميارة

بناء التعميمات
 

كتابة القفرة عمى السبكرة كنميز 
 حركؼ الجر بمكف مخالؼ:

ثـ عدد مف قراءتيا مف قبؿ المعممة 
 مة.سالمتعمميف قراءة متأنية مستر 

 عمى. في، :بػ، يستخرج الحركؼ-
 يتعرؼ عمى نكع ىذه الكممات.-
 جركرة؛ميالحظ حركة األسماء ال -

 حؿ.ك ال ،حافةً  ،الرسالًة أحدً 
يعرؼ أف ىذه الحركؼ تدخؿ  -

عمى األسماء فقط كيسمى االسـ 
 الذم بعدىا اسمنا مجركرا.

 يقرأ جيدا
 
 
 

تخرج أف يس
 الحركؼ.

يذكر أقساـ الكممة  -
 حرؼ. فعؿ، اسـ،

 
يتعرؼ عمى -

حركؼ الجر كعمميا 
 في األسماء.

استثمار 
المكتسبا

ينجز التماريف عمى كراس األنشطة  ت
 74ص
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 خطوات تقديم الدرس:
 تكتب الفقرة عمى السبكرة كتيميز حرؼ الجر بمكف مخالؼ؛ (1

 ٌرسالًة كلكنو فقد تكازنو في أحًد المنعرجات،ركب عمي عيسى دراجتو كراح يسرع بال
 .كخرج عمى حافة الطريؽ فسقط في الكحؿً 

 يالحظ الفقرة جيدا. (2
 مف طرؼ األستاذ. قرأ الفقرةت

 يتداكؿ المتعممكف عمى القراءة كالبدء لألنجب منيـ.    
 عمى( في، يذكر الحركؼ الممكنة بمكف مخالؼ )بػ، (3

 حركؼ يجب: ما نكع ىذه الكممات؟
 أسماء نكعيا؟ا م الحظ الكممات التي تمتيا،

 الكحًؿ( حافًة، حًد، أ لًة،اماىي حركتيا اإلعرابية)الرس
 أم مجركرة تسمى ىذه الحركؼ حركؼى جرو كاالسـ      ىي أسماء كفي آخرىا كسرة إذف
 :كثيرة منيا كحركؼ الجر .يمييا اسـ مجركر كعالمة جره الكسرة الظاىرة عمى آخره الذم

 .(المقررة في المنياج فقط) في بػ، عمى، لى،إ
 تمرين:

 شفكيا(. ىات جمؿ مف انشائؾ في حركؼ الجر المدركسة) .1
 .1انجاز األنشطة المدرجة في كتاب األنشطة المغكية .2
 مف خالؿ تقديمنا لمدرس كبيذه الكيفية الحظنا عدة مالحظات منيا: 
 .....استغراؽ كقت طكيؿ لكتابة الفقرة 
 .عدـ استنتاجيا مف قبؿ المتعمميف ككأف المنكاؿ فرض عمييـ 

                                                           

   اإلعراب غير مدرج في ىذه السنة ككاجتياد مف بعض األساتذة يدرجكنو إذا كجدكا في متعممييـ القبكؿ كاالستيعاب كىذا
 أفضؿ ألف المتعمـ إذا قدمت لو المعرفة ناقصة سكؼ يشعر ببسر في المعمكمات كلف يرضي فضكلو.

 .76ص كزارة التربية الكطنية، اشرؼ كتأليؼ، شريفة غطاس كآخركف ، كتاب األنشطة المغكية لمسنة الثالثة ابتدائي،  -1
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 تفي بالغرض كتجعؿ المعمـ يقع في فخ تقميص المعارؼ  المعرفة كالمعمكمات المدرجة ال
 يد في تقديمو لمدرس بعناصر محددة.ف يتجاكز المطمكب منو في الدرس مقلحذر مف أاك 
 تسابو كجوه كليس حرٌّ في اكصحيح أف المتعمـ نشيط في ىذا المنيج لكف رغـ ذلؾ فيك م

كىك بذلؾ  رؼ كنحف نعمـ أف الطفؿ في ىذا العمر فضكلي كشغكؼ لممعرفة،الممع
ا الدرس يكصي بأف يعرؼ المتعمـ أف فالمنياج في ىذ ،  ينقصو سيشعر بأف ىناؾ ما

 .كىذا غير كافي في نظرنا-الغير-ىي حركؼ كتسمى حركؼ الجر ىذه الكممات
 لذلؾ يمكننا أف نقكؿ إنيا طريقة مقيدة لممعارؼ مرتبطة بمنياج تفيد المعمـ كالمتعمـ معنا.

 كتككف النتائج كاآلتي:
 النتائج عوامل تحقيق النجاح

 معارؼ كمعمكمات
 التمميذ مشاركة

 عامؿ الكقت
 التقكيـ العاـ

- 
+ 
- 
- 

 
      

 



 

 

الفصل الثالث: تعليمية األنشطة اللغوية وفق 
 المقاربة التداولية

 تمهيد

 المهارات اللغوية من منظور المقاربة التداوليةأوال: 

 ثانيا: العناصر التداولية في العملية التعليمية

 ثالثا: مراحل العملية التعليمية في عملية التواصل

 التعليمةرابعا: اآلليات التداولية في العملية 

 خامسا: استراتيجية تقديم درس وفق المقاربة التداولية

 بين التدريس بالكفاءات والتدريس وفق المقاربة التداولية سادسا: الفرق



ةداوليالفصل الثالث:                                 تعليمية األنشطة اللغوية وفق المقاربة الت   

94 
 

 تمهيد
 السياقات في اللغوي االستعمال في يبحث ،معاصرا لسانيا تيارا التداولية تعد
 لألغراض تبعا القول، في المنجز بالعمل المعنى عالقة على فيه يركزو  المختلفة
 من الخطاب متداولي سببح جهة من واالعتقادات المعارف بحسب تتنوع التي والمقاصد

 .أخرى جهة
 إلى التداولية لسانياتلا من المنبثقة التواصلية المنبثقة التواصلية المقاربة وتهدف

 ما بتوظيف تهتم أنها اهتمامها،كما مركز يعتبر الذي للمتعلم التواصلية القدرة تطوير
 وذلك اللغة تعلمو  تعليم عملية خالل تجديدية لتقنيات استعمالها طريق عن الحيوية يخلق

 الوضعيات مختلف في يتعلمها التي اللغة توظيف من تمكنه تواصلية كفاية بإكسابه
 جعلنا ما وغيره الذهن،هذا في وتكديسها يةاللغو  القواعد حفظ بدل االجتماعية والمواقف
ر ّّ ّّ ذا ، تعليميا منهجا تكون أن تصلح التداولية اللسانيات بأن نّق  مناشيرال تصفحنا وا 

 ان. » وآلياتها التداولية للسانيات روافد طياتها في سنجد فإننا التربوية والمناهج اريةالوز 
 المواطن إلى جيد بشكل يرشد اللغة استعمال مجال في ،االجتماعية الحياة تأمل المتأمل

 اإلنسان االجتماعية،ان والحياة اللغوية المحتويات بين الربط فيها يمارس أن ينبغي التي
 المواقف أحد عن يخرج ال تواصل وضعية في وهو المرء و ، للتواصل اةأد يستعمل
  : اآلتية

  مدلوله ويدرك شفويا خطابا يستقبل -
 رموزه ويفك كتابيا خطابا يستقبل -
  شفويا خطابا ويصدر ينشئ -
   1«.كتابيا خطابا ويصدر ينشئ -

                                                           

 .8إ، ص3رافقة للمناهج سوزارة التربية الوطنية، اللجنة الوطنية للمناهج، الوثيقة الم -1
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 أو شفويا كان سواء عموما الخطاب» نإ نرى، كما التداولي الدرس صميم من وهذا
 تأخذ أن البد ثم ومن الحجاج الوصف، السرد، ،اإلخبار:التالية األنماط يتعدى ال كتابيا

 ،1«لعنايةاو       الّجد محمل على والمتعلم المعلم بين العالقة التربوية والطرائق المناهج
 سنحاول ما وهذا المدرسي، المنهاج في بالتداولية ضمنيا إقرارا يلمح الكالم لهذا المتتبع
      .   البحث هذا في إثباته
  : التداولية المقاربة منظور من اللغوية المهارات  -أوال

 الجزائرية المدرسة في تناوال كثراأل نشطةاأل هي التعليمية اللغوية األنشطة إن     
 جهة من دراسية مادة لكونها ضافةباإل الدراسي المنهاج أو الساعي الحجم حيث من سواء

 ساساأ مرتبطة التواصل على والقدرة خرىأ جهة من األنشطة في تواصل وسيلة و
 والمنهج( الكتابة مهارة القراءة، مهارة التحدث مهارة االستماع، مهارة) اللغوية راتابالمه

 نطبع أن بإمكاننا بيضاء صفحة ليس مالمتعل ذهن أن كون من »انطلق التعليمي التداولي
رادة بذات يتمتع ولكنه آلية، بصورة لغوية تراكيب عليها  التعلم عملية أثناء تتدخل خاصة وا 
    .2«االعتبار بعين ذلك أخذ المعلم على ويتعين
 االستعمال بسياق يهتم مفتوح نظام اللغة أن التداولية المقاربة ترى األساس هذا وعلى
 تطويرها و المهارات تعلم يشمل واستعمالها إكسابها وأن والمستمع المتكلم من كل وأدوار
 بفعالية التواصل من ألفراد تسمح التي
ن       والعبارات والجمل الكلمات إدراك على قادرا المتعلم يكون لكي ذلك ومثال» ،وا 

 فالفهم قبل، من و صحيحة ريقةبط منطوقة إليها استمع قد يكون أن البد فإنه المطبوعة
  .3«الكالم لغة المتعلم فهم على يعتمد القراءة في
 

                                                           

 .9إ، ص3وزارة التربية الوطنية، اللجنة الوطنية للمناهج، وثيقة المرفقة للمناهج س -1

 .071لطيب شيباني، اللسانيات التداولية وتعليمية اللغة، ص -2

 .88للغوي في تعليم وتعلم اللغة العربية، صالطيب شيباني ،استراتيجية التواصل ا -3
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 :االستماع مهارة -1 
 :  تعريفها -أ

 كم حيث فائقا اهتماما إعطاؤها ينبغي التي اللغوية المهارات أولى االستماع مهارة     
 يكون مما أكثر معتمس حياته وفظر  تلفخم في يكون اإلنسان أن في أهميتها
 1. واحد ان في ويكتب يقرأ ثم ، ثانيا تكلموي أوال عمتيس ،فالطفلمتكلما
 اهتمام هيتنب إلى تهدف التعليمية الجوانب أغلب في تمارس غويةل مهارة> فاالستماع    

 المعرفية لجوانبا لتنمية معه والتفاعل وفهمه مسموع موضوع لىإ الدراسية ةلالمرح طالب
 وسيله أنه حيث المرجوة األهداف تحقيق في بالغة أهمية وله 2«لديهم والمهارية والوجدانية

 .والتعلم للفهم
 :تداولي لساني منظور من اعاالستم مهارة -ب

 : خطوات جملة من ، ومعقدة مركبة مهارة بوصها االستماع مهارة تتألف
 . اللغوي الصوت حقيقة على رفعالت-
 داللة وهي بالمدلول الدال ربط أو ، اللغوي للصوت الداللية الحمولة على التعرف-

 .السياق خارج قاصرة
 .3تخاطبية مةيكق سياقها في اللغوية لعالمةا ضع أو ، التداولية القيمة على التعرف-

 المهارات همأ من نهاأ على االستماع لمهارة ينظر التداولي فالمهج
 .المرجوة التواصلية الكفاية المتعلم كسابإ في تساهم التي

 مراعاة يمكن المهارة هذه جوانب من لمالمع ينشده الذي القدر لىإ بالمتعلمين وللوصول
 :اآلتية لخطوات

                                                           

 .037عبد المجيد عيساني، اللغة بين المجتمع والمؤسسات التعليمية،  ص  -1

عبد الرحمن الهاشمي وفايزة العزاوي، تدريس مهارة االستماع من منظور واقعي، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان  -2
 .55،ص5112األردن،

 .83نواري أبو زيد ، محاضرات في لسانيات التطبيقية، ص- 3



ةداوليالفصل الثالث:                                 تعليمية األنشطة اللغوية وفق المقاربة الت   

97 
 

 .إليه وتحضيرهم االستماع لدرس نسيا المتعلمين تهيئة-
 بالواقع صلة له جديدا نصا أو,  مؤثرة قصيرة قصص تكون قد التي المادة تعرض-
 يكو وا ، حياناأ دتهاعاإ و ، القراءة في كالبطء  المطلوب الهدف مع يتالءم باسلوب...
 .ممل غير قصيرا ، افكاره في بسيطا هالس
 .المتعلمين كل يسمع حتى بارز بصوت دقيقة، القراءة تكون - 
 .1محدد أسئلة بطرح إليه استمعوا فيما المتعلمين مناقشة -
 :التحدث مهارة - 2

 : تعريفها -1

 اإلنجاز وهو الحية الكائنات باقي عن اإلنسان بها يختص ميزة الكالم أو لتعبيرا مهارة
 الفهم لتحقيق وسيلة التحدث فإن الفهم لتحقيق وسيلة االستماع كان فإذا» للغة الفعلي
 .2«المناسب سياقها في للغة الصحيح االستخدام على القدرة به ويقصد واإلفهام
 المتعلم يستخدمها التي اإلحاءات يتعدى بل فقط الكالمي الجانب يشمل ال والتعبير
 التعبير ولتدريس خاطره في يدور ما على والحجاج البرهنة قصد الشفوي نشاطه لتعزيز
 :3التداولية المقاربة منظور من أهداف
 . والتواصل لتعبيرا و للتفكير كوسيلة اللغة على السيطرة على القدرة -

 تحقيق في تساهم نحويا صحيحة مفيدة جمل تشكيل على المتعلمين قدرة تنمية -
 . التواصلية كفايتهم

 .عندهم الثقة مشاعر عزيزوت اإلرتجال على المتعلمين تدريب -

 وكتابة المباشرة كالمواجهة الحياة متطلبات تقتضيها وخبرات بمهارات تزويدهم -
 ...والمناقشات التقرير

                                                           

 .131ص ، التعليمية والمؤسسات  المجتمع بين اللغة عيساني، المجيد عبد - 1

 .48ص-تداولية دراسة-العربية اللغة وتعلم تعليم في اللغوي لتواصلا استراتيجية الشيباني، الطيب - 2

 .188ص التعليمية، والمؤسسات  المجتمع بين اللغة عيساني، المجيد بدع - 3
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 لغوية وضعيات عن للتعبير األيدي وحركات والتنغيم النبر استخدام على تعويدهم -
   مختلفة

  : القراءة مهارة -3 
 : تعريفها – 1

 على تساعد اللغوي االتصال أركان من مهم وركن اللغة، فنون من ساسيأ فن القراءة     
 على التعرف الى تهدف ،ميكانيكية آلية عملية فهي وصوره، الجمال معاني تذوق

 حيث من الطفل راتقد تنمية على التركيز يتم حيث .1نطقها ثم ومن وربطها الحروف
 الى كلمة من واالنتقال وأصولها الحروف ومعرفة وتحليلها، وتقطيعها الكلمات قراءة

 .والخطية والرموز الكالم لغة بين الصلة إيجاد عملية فهي وبالتالي أخرى،
 فك الى اللغة ًأصوات لىع التعرف من لقتنط تفاعلية ديناميكية فكرية عملية » فهي    

دراك رموزها  والتعمق والمجازية الحقيقة استعماالتها واكتشاف وجملها، تعابيرها معاني وا 
   2«والمقروءة للنصوص القرائي الفهم إلى الوصول بهدف وذلك استدالالتها في

 من والتأكد وتعديلها واستمراريتها النص قراءة بداية من المعاني بعتت من تنبع فديناميكيتها
 . وتصوراته بالقارئ معانيها بارتباط فترتبط تفاعليتها أما ه،نهايت حتى صحتها

 :الكتابة مهارة - 4

الرسم  وهي ثالثة أنواع: ؛المهارات بقية بين ترتيبها بحسب متأخرة الكتابة مهارة تأتي
 ي أننا الأ تعكس حالة أو وضعية تواصلية مؤجلة، إنها، ،الخط،والتعبير الكتابي الهجائي،

وهي بذلك تستند على  إال شخص غائب أو من أجل التقييم بعد االنتهاء، تكتب في العادة
 3 :ثالثة أنواع من المعارف

                                                           

 .33عبد المجيد عيساني، اللغة ين المجتمع والمؤسسات التعليمية، ص -1

 .56ص/م.ن - 2

 .48،46التطبيقية،ص اللسانيات في محاضرات  زيد أبو سعودي نواري ينظر، - 3
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 تداولية ومعارف معجمية ومعنوية ونحوية صرفية معارف وهي اللغوية المعارف .أ
 .الخطأ في يقع ال أن حريصا الكاتب تجعل

 .عنها ويعبر المتعلم يحملها التي الذاتية و العامة المعارف هي الثقافية، المعارف .ب

 للمتعلمين إكسابها على المعلم يسعى التي وهي: الكتابة دعبقوا المتعلقة المعارف .ج
 ...المسافة وترك الحروف كمقاييس :المتعلم من األولى المراحل في خاصة

 أساس على يقوم الكتابي النظام اكتساب أن التربوية األوساط في شائع هو وما      
أي أن تعلم الطفل  ؛الهرمي التدرج منطلق ومن .التقليدية النزعة منطلق من ذري بنيوي

ثم في  فإذا فرغنا منها ألفنا بينها في صورة الكلمات، صور الحروف واألصوات منفرده،
الجزء وهذا ما من الكل الى  المتعلم يتعلمبتت أن أن الدراسات الحديثة أث الجمل،شكل 

 1 حديثا. تفطنت إليه الدراسات
كات مضرة بالمتعلم كأن بعض السلو هناك كما أن الدراسات المتأخرة أثبتت أن  

ظنا من بعض األولياء  ية الكتابة وبدا في سن مبكره عناء التحكم في القلم، نّحمل الطفل
ر وتحضّ  لديه رسخت المهارة ض األطفال أنه كلما عجلنا بتعليمهأو القائمين على ريا
نه في الوقت الذي ثبت علميا أن ذلك السلوك تترتب ع المدرسة، بشكل جيد لمقتضيات

يف ر فكل غير مستعدة تماما ألداء مثل تلك األدوانتائج وخيمة حيث أن عضالت الطف
 . بما ليس بمقدوره فعله فعال نطالبه

ها قبل أن تتهيأ أسبابها من شأنه أن يترك باقتأي تهاون في مهارة الكتابة أو اسف
 وأي عطب يحدث في مرحلة بنائها يصعب تصحيحه بعد ذلك، ندوبا على المهارة،

جامعات والواقع خير دليل على ذلك فالكثير يعانون من مشاكل في الخط ومن خريجي ال
ما ف ،2فهم ال يزالون يعانون من أخطاء تتعلق برسم الكلمات وسالمة التواصل  خاصة

  للتصدي لتفشي الظاهرةالتعليمية  عبر كافة المراحللى مخطط تعليمي إأحوجنا اليوم 
                                                           

 .83ص نواري سعودي أبو زيد ، محاضرات في اللسانيات التطبيقية،  -1

 .88صم.ن /  -2
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لى سوء إجع رأسا ايوم وذلك ر  يوما أو بعد رل يتدهو االمج افي هذ يعليمتفالمستوى ال
النسق الرمزي للغة العربية  استظهارالذي يؤثر على قدرة المتعلمين على  ، يم الكتابةتعل
 ال تتساهل فيه بقية أم الدنيا. ما وهو

 العناصر التداولية في العملية التعليمية:  -نياثا
 ،صانع الخطاب ومنتجه، يلعب دورا هاما في العملية التواصلية وهو :المرسل (0
فهو الوسيط بين المتعلم والبيئة  ة المعلم مساعدة للطفل،طبيع التعليمية تجعل من»و

مع التنبه لتوقع مشكالت تعلمهم ويعد  ،يعين المتعلمين على التعلم والنمو التعليمية،
فهو يعلم وينمي المهارات باعتبارها وسيلة  الخطط لحلها ويوجههم عبر مراحل التعليم،

 .1«ي النهاية االعتماد على أنفسهملبلوغ األهداف ليكون بمقدور المتعلمين ف

ولقد  «و اكسابهم بذلك كفاية لغوية تمكنهم من التأقلم مع وضعيات لغوية جديدة
آثارا  ينشئ ن نمط الخطاب البيداغوجي الذي يستخدمه المدرس  عديدة أثبتت دراسات 

سلوكهم  في فحسب بل )تحديدا في األطفال( مشاركات المتعلمينخاصة ال في 
 .2واكتسابهم

ليات التفاهم حيث يرى التواصليون أن الكفاية اللغوية وحدها ليست كافية لنجاح عم
معرفة المواصفات  التي تشمل؛ )التخاطبية( بل البد من وجود الكفاية التواصلية اللغوي

لى معرفة إضافة إ اللغوية المتخاطبين على االستنتاج المنطقي المرتبط بسمات اللغة،
أن يعتمد عدة إجراءات بها للمتعلمين على المعلم وإلكسا3المتخاطبين بأصول التخاطب.

 4 لعل أهمها مايلي:

                                                           

 .33عبد المجيد عيساني، اللغة بين المجتمع والمؤسسات اللغوية، ص -1

 الالذقية، والنشر، للطبعة الحوار، دار غولفمان، لىإ أوستن من التداولية الحباشة، صابر ترجمة، بالشيه، فبليب -2
 .141ص ،1 ط سوريا،

 .86،ص1111 ،1الحديث،األردن،ط لكتبا ،عالم اللغة استعمال وعلم التداوليات علوي، اسماعيل حافظ -3

 .111،ص اللغة وتعليمية التداولية ،اللسانيات شيباني الطيب -4
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 .انتقاء المادة اللغوية التي ستقدم للمتعلمين 

 .طريقة تقديمها 

 .التدرج في تعليمها 

 كن إجمال شرح هذه العناصر بأن تقدم المادة اللغوية للمتعلم على أساس أفعالويم      
بتطوير استنتاجاته  يسمح لهمما  حسب حاجاته في سجل لغوي متنوع، ومواقف تواصلية،

لغوية المادة ال إلسماعا كافيا وقتحيث يخصص  اللغة واستعماالتها، حول تراكيب
تواصلية لها صلة باهتماماته كما يتعين  مية لمواقف تجسد أفعاال كال مستمدة من الواقع،ال

التساهل مع ما قد يقع فيه المتعلم من أخطاء  - لتسهيل الكفاية التواصلية - على المعلم
نما  ».1ألن الخطأ ليس دليال على االخفاق في عملية التعلم الصحيح في أدائه اللغوي، وا 

يجب االنطالق منه  0«يرهو رد فعل ايجابي يدل على أن المتعلم يعيش حالة تعلم وتفك
بعث عن المالحظة م تقديم المادة التعليمية بطريقة تكما يجب على المعل قصد تصحيحه،

 .2والتفكير بعيدا عن التلقين وسرد الحقائق
مادته اللغوية من   أن يعرض - من منظور المقاربة التداولية - أما التدرج فعلى المعلم   

حسب  هاثم ترتيب ، خالل اختيار  أهم  الوظائف اللغوية التي ينبغي أن يتعلمها المتعلم
  التقديم والتعارف التحايا والوداع :3منها االستعمال واألمثلة في ذلك كثيرة في هذا المجال،

 تقديم االنسان نفسه واآلخرين...
التعرف على األنشطة اللغوية...(المدرسة)موقع  )أسماء المواد التعليمية، رفة الدراسةغ

مة أفراد مه ،ة واألعمار.(األسرة)القراب..أدوارهم. األشخاص العاملون بها، المدرسة،
 المجتمع األوسع وسائل االتصال...( المحيطة)المباني،المنازل، (البيئة....األسرة

 التراث الثقافي....(.المواصالت،  )الخدمات الصحية
                                                           

 .010ة، صنواري سعودي أبو زيد، محاضرات في اللسانيات التطبيقي -1

 .32سسات اللغوية،صعبد المجيد عيساني،اللغة بين المجتمع والمؤ  -2

 .111اللغة، وتعليمية التداولية لسانيات،ال شيباني الطيب -3
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ننا أن نطبع عليها حة بيضاء بإمكافيس صلوعلى المعلم أن يعرف أن ذهن المتعلم     
را ورية آلية،تراكيب لغوية بص   دة خاصة تتدخل أثناء عملية التعلملكنه يتمتع بذات وا 

 1ية التواصلية بينهما.افحتى تتحقق الك ،ذها بعين االعتبارويتعين على المعلم أخ
وقد أوجز الدكتور عبد الرحمن حاج صالح صاحب مشروع الذخيرة الشروط التي يجب 

 2 يأتي: لم في ماتوفرها في المع
سيكلف  أن يكون قد تم اكسابه للملكة اللغوية األساسية التي الملكة اللغوية األصلية: .1

)المفروض أن يكون قد تم به ذلك قبل دخوله في طور  لى تالميذاتهبإيصالها إ
 ص(.التخص

أن يتوفر له تصور سليم للغة حتى يحكم تعليمها وال يمكنه له ذلك إال إذا اطلع على  .2
 واللسانيات العربية بصفة خاصة. أهم ما أثبتته اللسانيات العامة،

أن يكتسب أثناء تخصصه ملكة كافية في تعليم  األسمى: ههدفغة وهي ملكة تعليم الل .3
أهم ثم  ين أوال،قبك إال إذا استوفى الشرطين الساوال يمكن أن يحصل على ذل ، اللغة

شرط وهو اطالعه على محصول البحث اللساني التربوي وتطبيقيه إياه أثناء 
 تخصصه بكيفية عملية منتظمة ومتواصلة.

 المتلقي)المتعلم(: (2

هو من أعمدة العملية التعليمية، الذي يستقبل رسالة المخاطب ويفك رموزها 
ي من أجله أنتج الخطاب، وعليه ان تتوفر فيه جملة من الشروط وذلك ومعانيها فهو الذ

  3 من منظور المقاربة التداولية :
ث قي للغة التي يستعملها المرسل ويبوالمراد بها معرفة المتل امتالك المهارة اللغوية: .0

 بها رسالته.

                                                           

 .113ص ، اللغة وتعليمية التداولية ،اللسانيات شيباني الطيب -1

 .65العربية،ص اللغة مدرسي بمستوى النهوض في اللسانيات ثر ،أ صالح حاج الرحمن عبد -2

 .51،51ص العربية، اللغة تعليم في اللغوي التواصل استراتيجية الطيب، شبانيينظر  -3
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 القدرة على التحليل ورؤية العالقات بين األشياء. .5

 حسن االستماع. .3

ألنها تبرز  ولهذا أهمية كبيرة في تحقيق التواصل والتفاعل، رؤية المتلقي للمرسل: .8
وما في ذلك من حيوية  ث خطاباته ويمارس العملية التعليمية،حال المرسل وهو يب

 خرى.ونشاط أو عالمات دالة أ

 الرغبة في اإلقبال على التعلم واالستفادة منه. .2

 الخطاب: (3

في المناهج التعليمية هو المحتوى المعرفي الذي يدور بين المعلم والمتعلم في حجرة 
مدار التفاعل بين المرسل والتلقي ونتاج التفاعل  »أما في المنهج التداولي فهوالدرس، 
لى إي الجمالي الذي يرغب المرسل في ايصاله وهو المحتوى الفكري المعرف بينهما،

ويمكن أن يكون هذا الخطاب كلمة أو نص أو رمز أو إشارة، فمالمح 1 ،« المستقبل
تواها ، لذا الوجه وتقطيب الحاجبين وحركة اليدين تساهم في تغير مجرى الرسالة ومح

ينصح المعلم متعلميه دائما باستعمال النبر والتنغيم في حصة القراءة وحركة اليدين 
 واالستفهام وهكذا......

  : القناة (4

وهي االداة التي تمر من خاللها الرسالة الصادرة من الملقي إلى المتلقي وعلى 
إشارات النظام أثناء عملية  وهي الوسيلة التي تنتقل فيها »،أساسها تتحدد نوعية الرسائل 

 2«قيالمتلوهي التي بموجبها تتحدد نوعية الرسائل الموجهة إلى  التواصل،
ومن أهم الوسائل المستخدمة في العملية التعليمية: الكتب ، أشرطة التسجيل ، والوسائل 

 .العلمية.....

                                                           

 .51صالطيب شيباني، استراتجية التواصل اللغوي في تعلم وتعليم اللغة العربية،  -1

 33م . ن/ ص  -2



ةداوليالفصل الثالث:                                 تعليمية األنشطة اللغوية وفق المقاربة الت   

104 
 

        : المقام-5
يجب مراعاتها في العملية التعليمية ففيه يحدد هو من أهم العناصر التداولية التي 

 (Vahle) "فال"المرسل والمرسل إليه والرسالة التي ترتبط به ارتباطا وثيقا،وقد عرفه 
إنه مجموعة من العوامل التي يتعين على الفرد االحتفال بها حتى يتفوق في » :بقوله

، ومقام داخلي متعلق المتلقيب نوعين: مقام خارجي متعلقوالمقام  .1«إنجاز فعله اللغوي 
 بالمرسل.

وعناصره هي المشاركين في التبليغ ، المتكلمين و المستمعين ومكان التفاعل ، 
 القول، الصفات اللغوية ، شبه اللغوية، غير اللغوية........

اعي المقام الذي سيلقي فيه رسالته ويراعي بذلك أحوال المتعلمين وعلى المعلم أن ير 
أو عن الثلج ونطالبه فمثال: ال يعقل أن نحدث المتعلم على البحر وهو من بيئة صحراوية 

 ينطبق مع مدركات المتعلم. نشائيا....فسيكون كالمه الإأن ينشأ تعبيرا 
     
 
 
 
 
 

                                                           

 .81ات التداولية، ترجم ، محمد يحياتن، صلى اللسانيإالجياللي داالش، مدخل  -1
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 : التواصل ليةعم في التعليمية العملية مراحل -ثالثا

 :التالية بالمراحل التواصلية العملية تمر
 :الرسالة إدراك مرحلة .1

 رسالة يكون أن يصلح موضوع حول (المعلم) المرسل ذهن في فكرة تولد البداية في      
 . منها شروط فيه وتتوفر

 مهارة، خبرة، معلومة)إليه للمرسل مهمة تكون بمصلحة الفكرة موضوع يتعلق أن  
 .(...حنص

 الرسالة إلبالغه بالمتعلم االتصال، على القدرة أو الحق(المعلم) المرسل يملك أي. 

 ما وهذا.1شفوية أو مكتوبة كانت سواء معينة رسالة ببلورة (المعلم) بذلك المرسل ويقوم
 .الثانية المرحلة يستدعي

 :الترميز مرحلة .2

 ففيها ،2نقلها يريد التي الفكرة وبين المرسل شخصية بين التفاعل مراحل أهم وتعتبر      
 ونواياه اره،أفك بصياغته المعلم يقوم حيث لغوية موزالر  واألفكار المعاني تحويل يتم

 نقطية غير أو مكتوبة أو منطوقة) لفظية رموز شكل في اتصالية رسالة الى وتحويلها
 وللموقف المناسبة، الرموز اختيار دقة على الرسالة نجاح ويعتمد (وحركات إشارات)

 3للمتعلمين ايصاله المراد المعني لتحمل التواصلي
 

 

                                                           

 النشر، و للطباعة الفكر، دار ،(التنظيم في والجماعة الفرد سلوك وأسس مفاهيم)التنظيمي السلوك المغربي، كامل -1
 . 35ص ، 1،1666 ط األردن، عمان،

 .37م. ن / ص -2

 15 ص -تداولية مقاربة – العربية اللغة تعليم في اللغوي التواصل استراتجية شيباني، الطيب -3
. 
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 :التواصل قناة اختيار مرحلة .3

 المرحلة هذه في يتم» المتعلمين، الى لنقلها رموز الى المعاني تحويل عملية بعد      
 على تساعده وسيلة عن المعلم فيبحث ،«الرسالة طبيعة تناسب التي الوسيلة اختيار
 وإلشباع والوقت الجهد في االقتصار وقصد المتعلم على ويشتش غير من رسالته إيصال
 آخر، شيء أي من أكثر المادي الجانب وعلى حواسه على يعتمد أنه علما المتعلم فضول
 وعمت بالوضوح واتسمت أكثر رسالته اتضحت له وجسدها الفكرة المعلم له قّرب فكلما

 1 .التواصل عملية لىع المساعدة التعليمية الوسائل دور هو وهذا الفائدة،
 :الرموز فك مرحلة .4

 الرسالة يفهم قد المستقبل أن حيث المتلقي قبل من عديدة تفاعالت تحدث وهنا     
لذا يطلب دائما  2.واضحة تكن لم ورموزها الرسالة ألن المرسل أراده بما مخالفة لصورة

ففي هذه المرحلة تصل الرسالة للمتعلم  أن يكون واضحا ويبتعد عن التعقيد، من المعلم
ففيها يتم  وهي مرحلة هامة، ، رموز الرسالة التواصلية إليه الى معان ويقوم بعملية تحويل

ابقها قبل أن يحاول استقبال الرسالة وتحليل رموزها وتفسيرها وفهم معناها ومعرفة مدى تط
 .3الّرد عليها

 :االستجابة مرحلة-5
 مباشرة االستجابة تكون وقد المتعلم قبل من الرسالة رفض أو قبول مدى يظهر وفيها    
( المتعلم) المستقبل تصرف يظهر وهنا سلبية، أو بيةايجا تكون أن ويمكن مباشرة، غير أو

 للرسالة، النهائي فهمه مدى على متوقف وهذا االستجابة عدم أو باالستجابة سواء
 .التواصل نجاح مدى عن تخبرنا فاالستجابة

 
                                                           

 15 ص العربية، اللغة تعليم في اللغوي التواصل استراتيجية ، شيباني الطيب -1-

 .11ص / م.ن -2

 .15،11ص ،(التنظيم في والجماعة الفرد سلوك وأسس مفاهيم)التنظيمي السلوك المغربي، املك ينظر -3
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 (:المرتدة)العكسية التغذية-6
 ردود متضمنة رسل،الم لىإ (المتعلم)المستقبل من موجهة ولكنها ثانية كرسالة وتعتبر     
 .لالستجابة فعلية ترجمة وهي األولى الرسالة عن فعل
 الخطاطة خالل من التعليمية العملية في التواصل عملية لمراحل تمثل أن ويمكن 
 .1 :اآلتية 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .14ص ،(التنظيم في والجماعة الفرد سلوك وأسس مفاهيم)التنظيمي السلوك المغربي، املك -1

 المرسل
 (المعلم) 

 المستلم الرموز تحليل الرسالة فهم ستجابةاال
 (المتعلم)

  وسيلة
 إرسال

  الرسالة
 فكريا

 األفكار تحويل
 رموز الى
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 :التعليمية العملية في التداولية اآلليات -رابعا 
 الفعل :منها التعليمية، حق في التواصل عملية تحكم تداولية آليات عدة هناك     

 القصدية لسياق،ا الكالمي،
 :الكالمي الفعل- 1

 أن» النظرية هذه ومدار التداولية المقاربة آليات في أساسية دعامة النظرية هذه تعد
 هذا يعد ذلك عن فضال تأثيري، إنجازي داللي شكلي نظام على ينهض ملفوظ كل

 األمر، كالطلب، انجازية أغراض لتحقيق قولية أفعاال يتوسل ونحويا ماديا نشاطا الملفوظ
 1«.والقبول كالرفض المتلقي أفعال ردود تخص تأثيرية وغايات الوعد،

 فكل المعلم، رسالة لفهم المتعلم حاجة في التعليمية العملية في اآللية هذه وتظهر
 ضمن يندرج وهذا» معينة تجابةاس على المعلم يجبر األخير هذا طرف من فعل أو قول

 معلوم هو كما والخبر اإلنشاء، وطابع الخبر طابع تحمل فالرسالة واإلنشاء، الخبر نظرية
 وفائدة الفائدة الزم الخبر الغرضين ألحد يلقى الذي الحقيقي الخبر: قسمين إلى ينقسم
         حقيقةال عن الخبر يخرج أن وهو والمجازي عنه، المخبر موضوع بحسب لك\و الخبر

 2 ...«الترغيب و الترهيب الحث، الضعف، إظهار كالشكوى، أغراضه تعددت و
أما اإلنشاء فنقسم إلى قسمين طلبي وغير طلبي وذلك بحسب قصدية المتكلم وما 

 قي كاألمر، النداء، النهي، التمني واالستفهام...يريد إيصاله للمتل
 
 
 
 

                                                           

 .81 ص المعاصر، اللغوي البحث في جديدة آفاق نحلة، أحمد محمود -1

 .54تداولية،ص مقارنة العربية، اللغة تعليم في اللغوي التواصل استراتيجية شيباني، الطيب -2



ةداوليالفصل الثالث:                                 تعليمية األنشطة اللغوية وفق المقاربة الت   

109 
 

 :القصدية-2
 الكلمات تعنيه ما فهم نحاول ال الحال بطبيعة فإننا اللغة من قدرا نسمع عندما

 على التعرف المعلم على يجب هذا وعلى السامع، يريده وما قائلها قصده ما بل فحسب
 عملية تسهيل على ذلك فيعينه ،)...الثقافي عائالتهم مستوى أعمارهم، ميوالتهم،( متعّلميه
 Girce غريس( أقره ما وهذا عقولهم قدر على ويخاطبهم منهم كل لمستوى فينزل التواصل

 وفي والسامع المتكلم بين مسبق وهمي اتفاق وجود يفترض حيث التعاون مبدأ وسماه ) 
  *:كاآلتي المسلمات هذه تظهر التعلمي الفعل

 هذه في ينفعه ما للمتعلم فيقدم واإلطناب الحشو فخ في المعلم يقع ال أن :الكم مبدأ .أ
 يسترسل فال الفنية بطاقته في حدده الذي الكفاءة مؤشر االعتبار بعين آخذا ، الحصة

 .للمعرفة طرحه في

 يجعل ال حتى هفي مشكوك وغير صحيح أنه يعتقد ما يقول أن عليه :الكيف مبدأ .ب
 .أمره من حيرة في المتعلم

 .واللبس الغموض عن رسالته وتبتعد واضحا يكون أن عليه :الطريقة مبدأ .ت

 يبحث وأن التربوي للوقت احتراما الموضوع على يخرج ال أن عليه :المناسبة مبدأ .ث
 .االنطالق وضعية في خاصة المتعلمين واقع من قريبة مواضيع عن

  :السياق-3
 في خاصة واجبة ومراعاته التداولي للمنهج اإلجرائية اآلليات في مهما عنصرا يعد     
قامة التواصل على المساعدة العناصر أهم من» فهو التعليمية العملية  بين العالقة وا 
 الشفوي بشكليها التواصلية العملية تأطير في األهمية هذه وتكمن التعليمية، العملية أطراف
 تحديد على ذلك ساعده عملةالمست لغته خبايا على المتعلم تعرف فمتى 1،«والكتابي

                                                           

 .31 ص البحث، من األول الفصل ينظر - *

 .56ص ، العربية اللغة تعليم في اللغوي التواصل استراتيجية شيباني، الطيب -1
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 معاني من الكثير يجهل – التعليم من األولى األطوار في خاصة – فهو السياق،
 ذلك إلى اإلشارة مع فيه قيلت ذيال بالنص األلفاظ يربط أن المعلم على لذلك المفردات
 .المعجمي لرصيدهم إثراء و عندهم للغة ترسيخا
 :التداولي بالمنهج درس تقديم استراتيجية-خامسا
 المنهاج من الكتابة نشاط ضمن المندرج النحوية التراكيب دروس من درس اختيار مت    

 أنشطة أن معروف هو وكما ابتدائي، الثالثة للسنة العربية اللغة أنشطة للتعلمات السنوي
 .البعض ببعضها ومرتبط متعلق العربية اللغة

 وخدمة الريف) السابع المحور من  "لن"و "لم "بـ "المنفية الفعلية الجملة" بعنوان الدرس
 1 .المنزل حديقة في ثالثة رقم الوحدة (األرض

 :كاآلتي الفنية بطاقته ونكون
  1 ح     3 و    1 م                                ا 3 :الدراسي المستوى

 
 د 31:  الزمن                          . نحوية تراكيب :النشاط

 "  لن "و" لم" بـ المنفية الفعلية الجملة :المحتوى
 .اإلعرابية تهوحال المضارع الفعل تميز على لقدرةا :اللغوية الكفاءة

 المؤكدة الفعلية الجملة في اوعمله" لن"و" لم» النفي أداتي على يتعرف أن -         
 .مضارع بفعل ةوءالمبد
 مالحظات الزمن المحتوى الدرس مراحل

 التمهيد
 
 

 عناصر

 بـ ةمنفي فعلية جملة الى جوابه يليح سؤال
 وبمكتسباته القراءة بنص مستعينا) لن

 (.القبلية
 ، فعل ،اسم :الكلمة نوع يميز أن .1

 د 6
 
 
 

 
 
 

 استخدام الى المتعلم استدراج
                                                           

 .131ص إ،3للسنة راءةالق كتاب وآخرون، غطاس شريفة وتأليف اشراف الوطنية، التربية وزارة -1
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 الدرس
 
 
 
 
 

  األمثلة
 التطبيق

 .حرف

 ،مضارع، ماض: الفعل نوع يميز .1
 .أمر

 .فعلية أو اسمية ؛الجملة نوع معرفة .3

 لالفع حركة تغير سبب معرفة .8
 .فتحه لىإ ضمه من مضارعلا

 إعرابه كيفية استنتاج .6

 عنصر كل على توضيحي مثال
 أكثر أو تمرين

 
 د 16
 
 
 
 

 د 11

 األيدي وحركات ماءاتاالي
 اإلجابة أثناء

 :الدرس تقديم خطوات أما
  :تياآل السؤال المعلمة طرحت
 ؟ عملها أنهت عندما ألخيها عائشة قالت ماذا 

 (.رةالسبو  على الجملة كتبت) أبدا الشتالت هذه أهمل لن

 خوها؟أ أجابها بماذا 

 (.السبورة على الجملة تكتب ) تموت بذوري أترك لن أيضا وأنا

 األب؟ فعل وماذا 

 .شيئا منه يترك لم بالمجرفة السماد بنشر فقام األب يتأخر لم

 .التالية األسئلة تطرح السبورة على جاباتاإل تكتب أن بعد
 شتالتها؟ عائشة ستهمل هل
 .(والمألوف الوارد هو وهذا)والرأس األيدي حركات مستعمال بدا،أ تهملها لن :بييج
 وحركات الوجه ومالمح والتنعيم النبر مستخدمة جيدا السؤال المعلمة طرحت أن بعد

 : تياآل السؤال تطح ، اليدين
 بشتالتها نيستعت عائشة أن على دلتنا التي الكلمة ماهي
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 .حرف نوعها، ما لن، هي :يجب
  لمعنى؟ا في أفادت ماذا
 .شتالتها عائشة تهمل أن نفت
 .نفي رفح اإذ هي

 نوع الجملة التي جاءت بعد لن؟ ما ؛الحظ
 أبدا شتالتي أهمل   فعلية، جملة هي. 

 بفعل بدأت ألنها ؟ فعلية لةجم هي لماذا
 الفعل؟ هذا نوع ما
 ؟ مضارع فعل هو لماذا مضارع، فعل هو
 .ضمه آخرة وفي باأللف ابتدأ ألنه
 .أبدا شتالتي أهمل لن :جملةلل واانظر  لكن

 . الفعل خرآ على الظاهرة عرابيةاإل الحركة ماهي
 .المضارع الفعل على اعتدنا كما ضمة ليست هي إذن الفتحة، هي
 ويصبح فتحة الى الضمة حولت المرفوع، المضارع  الفعل على لن دخلت إذا ؛إذا

 :يأتي كما وتعربه منصوبا
 .ونصب نفي حرف :لن

 .آخره على الظاهرة الفتحة نصبه وعالمة لن :بـ منصوب مضارع لفع :أهمل
 .مل والنفي الجزم أداة وكذا الجمل، باقيل فسهان وبالكيفية* 
 .األدوار لعب طريقة فيستعمل التطبيق، في أما    
 نفيها زمالئه أحد من يطلب أن المتعلمين أحد من وتطلب مؤكدة جملة المعلمة فت قدم
 .الشتاء في النمل يخرج لن فيقول الشتاء، في النمل يخرج :مثل
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 لن أو لم بإدخالهم نفونهاوي مؤكدة جمال شؤونين المطلوب المتعلمون يفهم وعندما     
 التعبير وكذا نهايته حتى الدرس بداية منذ االستماع مهارة فناوظ قد نكون وبذلك عليها

 .القراءة لنص واستذكاره لجملل قراءته في والقراءة الشفوي
 واستغالل التداولية اللسانيات منطلق من الدرس استوعبوا قد المتعلمين أن نجد وهكذا* 

 :في ذلك ويظهر الهيئة النوعية، الكمية، الثالثية القاعدة
 نقصان أو زيادة دون الكافي بالقدر المتعلمين مساهمة كونت أن وهي: الكمية .1

 .حرف :المتعلم الكلمة؟ هذه نوع ما :المعلمة

 ومشكوك المعلومة في تغليط على تحتوي فال بالصحة المساهمة تتصف أن :النوعية .1
 .نصبته لن عليه دخلت ما إذا مرفوع، أصله المضارع الفعل ،فيها

 والتالعب الغموض من خالية ومنتظمة موجزة الحديث في المساهمة تكون: الهيئة .3
 على لم تدخل عندما اباإلعر  في الجديدة مكتسباته يوظف أن ذلك مثال باأللفاظ
 جزمه وعالمة لم :بـ مجزوم مضارع الفعل حركة تحول المرفوع المضارع الفعل

 .آخره على الظاهرة السكون

 غير أخرى علوماتم ضيتيق ال الخطاب في الملفوظ الكالم أن فيعني :االقتضاء مبدأ أما
 عن التخرجه لةأسئ يختار أن المعلم فعلى وبذلك السياق، بمقتضى الملفوظ في واردة

ذا الموضوع  سؤال لكل وتكون الدرس، بعناصر يربطها أن فعليه ذلك األمر اقتضى وا 
 .الشك تحتمل ال محددة إجابة حقيقي
ذا مرفوع، محالة فهوال مضارع فعل أهمل   :أن يعرف فالمتعلم  ال فهي الجملة به ابتدأت وا 
 .فعلية جملة محالة
 منصوبا؟ الجملة هذه في أصبح لماذا :هو ةجديد معرفةل يؤسس الذي السؤال لكن   
 .نصبه سبب (لن ) أن لىإ يتوصل حتى
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 المحققة النتائج فكانت للدرس النجاح عوامل توفر أن استطعنا أننا كيف الحظنا سبق ممَّا
 :كاآلتي
 النتائج النجاح تحقيق عوامل

 ومعلومات رفامع
 التلميذ مشاركة
 الوقت عامل
 العام التقويم

+ 
+ 
+ 
+ 
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 : التداولي بالمنهج والتدريس بالكفاءات التدريس بين الفرق*/ 

 التداولي المنهج آليات في وكذا التقليدية، بالمناهج التدريس خبايا في تجولنا أن بعد
 المدرسة في المواد كل لتدريس منهج هو بالكفاءات فالتدريس ،النقاط من جملة سجلنا

 وتدريس المواد هذه تدريس بين وشتان... اتولغ علوم فيزياء، رياضيات، من الجزائرية
 الذي المنهج أما نفسه، الوقت في المدروسة والمادة التواصل لغة هي التي العربية اللغة
 العربية اللغة فيها بما عموما اللغة تعليم في ونجاعته فائدته إلى والتنبيه إليه اإلشارة أردنا
 المرجوة النتائج تحقيق في وركائزها اقواعده بعض باستغالل وذلك التداولي المنهج هو
 تحقيق على يساعده لغوي معرفي كم تحصيل من المتعلم يتمكن حتى اللغة تعليم من

 الفروقات جملة ،ونلخص التواصلية المواقف لكل صالح لغوي وبزاد سليمة بلغة التواصل
 :1اآلتي الجدول في

 بالكفاءات المقاربة منهج التداولي المنهج

 . اللغة لتدريس الحص -

 اللغوية العالمات عالقة يدرس لساني منهج -
  بمستخدميها

 ودائم لسانية دراية ذا يكون أن األستاذ من يتطلب -
 واالطالع البحث

 باالستغالل التواصلية لكفايةا المتعلم إكساب هدفه -
 ستماعاال رأسها وعلى اللغوية للمهارات الكلي

 .والتعبير
 

 التعليمية المواد كل به تدرس -

  للغة واالستعمالي الوظيفي الجانب أهمل منهج -
 المنهج في التصرف األستاذ يستطيع ال -
 المهارات مهمال والكتابة القراءة المتعلم يتعلم أن هدفه -

 . األخرى ةاللغوي

 

 

 

                                                           
 .181ص التداولية، واللسانيات المستعملة المناهج بين ةالثانوي المرحلة في العربية اللغة تدريس حمدان، لطفي -1
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 ال االبتدائي التعليم مرحلة في اللغوية األنشطة لتدريس لساني منهج فاختيار عليه         
 وعامل المتعلمين ومشاركة والمعلومات المعارف مستوى على نتائج لتحقيق فقط يكون
 مع1تواصلي لغوي جو في المتعلم المنهج هذا بواسطة نجعل أن بل العام والتقويم الوقت
 .التواصل آليات في يبحث منهج إذا فهو وباللغة للغة التقويم ويكون المرسل

 البحث يمكن بأنه وجدنا فقد األولى بالدرجة تواصلية عملية إال هو ما التدريس أن وبما
 أهمية ينفي ال وهذا التعليم عملية في يفيدنا ما منه لنستخرج التداولية التواصل عملية يف

 اللغوي الخطاب وتحليل فهم على يساعدنا ما منها نستقي أن فيمكننا التقليدية، المناهج
 اللغوية المواقف مع والتكيف التأقلم من المتعلم تمكن لغوية تواصلية كفاية لتحقيق

 .ادائم المستجدة

                                                           
 .183ص التداولية، واللسانيات المستعملة المناهج بين الثانوية المرحلة في العربية اللغة تدريس حمدان، طفيل -1



 

 

 

 

 الخاتمة
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 :يأتي ما إلى البحث خلص
 في التحكم يستطيع ال فيه المعلم للتلميذ،ولكن هائلة معلومات يوفر بالمعارف التعليم -

 . التدريس عمدة هو الذي الوقت
 المادة حساب على ذلك ،ولكن الوقت في يتحكم أن من المعلم يمكن باألهداف التعليم -

 . المعرفية
 فيه المعلم واستطاع ذلك يف بالغ حتى للمتعلم بالغة أهمية بالكفاءات التدريس أعطى -

 وعائقا، مشكال يبقى الوقت عامل أن إال المعارف من به بأس ال كما يقدم أن كذلك
 الجيل بمناهج سمي فيما تداركها المنهج هذا يحاول التي النقائص من جملة إلى باإلضافة

 .القادمة ةالدراسي السنة من ابتداء وسيطبق والتعديل الدراسة محل هو الذي للكفاءات الثاني
 نتائج بذلك وكانت بذاته، مستقال كائنا باللغة تهتم لم الذكر سالفة المناهج أن المالحظ من-

 . والفيزياء والرياضيات اللغة تدرسي بين شتان لكن المواد كل بها يدرس مادة
 التعليمية اهجالمن بناء في منها واالستفادة الحديثة اللسانية البحوث على االطالع ضرورة -

 .اللغوية األنشطة في
 اهتمامهم من انطالقا وذلك والتواصل الشفوي التعبير مهارة على التركيز المعلمين على -

 خالية سليمة بلغة فسيتكلم واضحة و فصيحة للغة المتعلم استمع فمتى ، االستماع بمهارة
 .األخطاء من
 على االطالع على وحثهم ليسانيا ناتكوي المعلمين تكوين ضرورة على للحديث يجرنا هذا-

 .اللسانية الميدان في المستجدة البحوث
 الكفاية المتعلم إكساب في ويساهم اللغة به يدرس تعليمي منهج عن البحث ضرورة

 .عليه الجديدة اللغوية الوضعيات مع للتأقلم يحتاجها التي التواصلية
 مجال في منها االستفادة اإلجرائية آلياتها بتطويع وذلك تعليميا منهجا التداولية اعتبار يمكن
 .االبتدائي التعليم مرحلة في وخاصة والتعلم التعليم



 

قائمة المصادر 
 والمراجع
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 ورش برواية الكريم القرآن 

 : والمترجمة العربية الكتب :أوال
 .5002الجامعية،القاهرة،مصر لمعرفةداراالعربية، اللغة تدريس طرق زكريا، إسماعيل .1

  : صياح انطوان -

 .5002األول، الجزء لبنان بيروت، العربية، النهضة دار ربية،الع اللغة تعليمية .5

 .  5002الثاني، الجزء لبنان، بيروت، النهضة، دار العربية، اللغة تعليمية .3

 .  5000 ،مصر والنشر للطباعة دارغريب واالتصال، البالغة الحميد، عبد جميل .4

 ،مصر إلسكندرية، الوفاء، دار ، الحافظ عيد فراج محمد ترجمة اللغة معرفة ،بول جول .2
 .5000 -1 الطبعة

 ديوان يحياتن محمد ترجمة، التداولية، اللسانيات إلى مدخل داالش، الجياللي .2
 .1995،الجزائر،عكنون بن الجامعية، المطبوعات

 األردني، الحديث الكتب عالم اللغة، استعمال وعلم لتداولياتا علوي، إسماعيل حافظ .7
 . 5011 -1 الطبعة

 و المصرية الدار والنفسية، التربوية المصطلحات معجم النجار، زينب شحاتة، حسن .2
 . 5003-1 الطبعة مصر، القاهرة، اللبنانية

 . 5010،لبنان ،بيروت العودة ،دار(المقدمة)الرحمان، عبد ،خلدون ابن .9

 القديم العربي الدرس في تأصيلية محاولة مع التداولية اللسانيات في بوجادي خليفة .10
 . 5009األولى الطبعة ،الجزائر ،سطيف والتوزيع للنشر الحكمة ،بيت

 ،الجزائر والتوزيع للنشر القصبة دار اللسانيات، في مبادئ براهيمي،اإل طالب خولة .11
5000 . 

 .5002مصر  القاهرة، العربي الفكر دار اللغوية، المهارات ،طعيمه أحمد رشيد .15
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 األردن دارالشروق، ،لتعبيروا واألدب اللغة تدريس قطرائ الوائلي، الكريم دعب سعاد .13
5004  

 ،دار العربية اللغة في االتصال مهارات جميل، جهاد ومحمد الفيصل، روحي سمير .14
 . 5004 المتحدة العربية اإلمارات العين، الجامعي، الكتاب

 األيديولوجي والتوجه التعلمي اجالمنه هاللي، حمدأو  الفتالوي، كاظم محسن سهيلة .12

 .1،5002ط مصر، والتوزيع، للنشر الشروق دار ،(والتطبيق النظرية) 

 لونجمان، للنشروالتوزيع المصرية الشركة النص، وعلم بالغةالخطاب فضل، صالح .12
 .1992، 1 ط مصر،

 بي،العر  الثقافي المركز الكالم، علم وتجديد الحوار أصول في الرحمان عبد طه .17
 . 5000 – 5 الطبعة لبنان بيروت

 دار العربية، اللغة بمدرسي النهوض في اللسانيات ثر صالح، حاج الرحمان عبد .12
 . 5010 الجزائر مليلة، عين هومة

 واقعي منظور من االستماع مهارة تدريس الغزاوي، وفايزة الهاشمي، الرحمان عبد .19
 .5002 ناألرد عمان والتوزيع، للنشر المناهج ،دار

 للتوزيع جسور التدريس، علم في األنيس والسند النفيس لزاد ا اللورسي، القادر عبد .50
 . 5014 األولى الطبعة ،الجزائر قسنطينة والنشر

 :عيساني المجيد عبد- 

  الطبعة الجزائر، ،الوادي مزوار مطبعة التعليمية، والمؤسسات المجتمع بين اللغة .51
 . 5010 األولى،

 . 5010 -1،الطبعة ،الجزائر الوادي مزوار مطبعة اللغوي، المحتوى بناء ياسمق .55

 المؤسسة وعلومها، العربية اللغة مهارات التدريس في المرجع الحالق، سامي علي  .53
 . 5010 لبنان ،طرابلس للكتاب الحديثة
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 و للتوزيع التونسية الشركة الجديد، المدرسي ،القاموس وآخرون هادية بن علي .54
 .5011 ،الجزائر للكتاب الوطنية المؤسسة

    5000المغرب، ،الشرق إفريقيا قنيني، القادر عبد ترجمة والسياق، النص دايك، فان .52

 مكتبة ،وآخرون سلوم داوود ومراجعة، ترتيب العين، كتاب (أحمد بن خليل)الفراهيدي .52
 .5004 ،1 ط لبنان، بيروت، ناشرون،

 و للنشر الحديثة المؤسسة علوش، سعيد ترجمة ية،لالتداو  المقاربة أرمينكو، رانسوازف .57
 . 1927-1 الطبعة ،الجزائر التوزيع

 الحوار دار غولفمان، إلى أوستن من التداولية الحباشة صابر ترجمة بالشيه، فليب .52
 .1 الطبعة سوريا الالذقية والنشر للطباعة

( التنظيم في والجماعة الفرد لوكس وأسس مفاهيم) لتنظيميا السلوك المغربي، كامل .59
 . 1992- 5 الطبعة األردن عمان والنشر للطباعة الفكر دار

 القاهرة المقطم، جريدة الحديثة، اللسانيات في تراثية أصول الدين، حسام زكي كريم .30
 . 5000-5 الطبعة مصر،

 والتوزيع، للنشر الشروق دار لعربية،اللغةا التدريس، أساليب في الكافي عطية، محسن .31
 . 5002-1 الطبعة األردن عمان

 التدريس لنموذج العلمي التأسيس في مساهمة الهادف التدريس الدريج، محمد .35
 . 5000،الجزائر، البليدة، الكتاب قصر التربوية، باألهداف

 :حثروبي الصالح محمد- 

 .5013 الجزائر، مليلة، عين اعة،والطب للنشر الهدى دار بالكفاءات، التدريس .33

 مليلة عين والنشر، للطباعة الهدى ،دار االبتدائي التعليم لمرحلة البيداغوجي لدليلا .34
 . 5015 الجزائر

 المجلد الجامعية، دارالرانيا الحديث، النفس علم موسوعة العسوي، الرحمان عبد محمد .32
 . 5005 ،لبنان 1 الطبعة 9
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 الجامعية، المعرفة دار المعاصر، اللغوي البحث في جديدة آفاق ،لةنح أحمد محمود .32
 . 5002 مصر

 بيروت، والنشر للطباعة الطليعة دار العرب، العلماء عند التداولية صحراوي، مسعود .37
 . 5002-1 الطبعة لبنان،

 ئرالجزا مليلة عين والتوزيع للنشر الهدى دار التربية، علوم في الرائد عثماني مسعود .32
5013 . 

 الحضاري، إلنماءمركزا لغوية، دراسات،(ةالكلم)والداللة اللسانيات العياشي، منذر .39
 . 1992-1 الطبعة ،سوريا

 المغرب، ،الغربي الثقافي المركز األدب، ريسوتد التربوي االتصال ي،بحبي ميلود .40
 . 1993 -1 الطبعة

 :زيد أبو سعودي نواري- 

 .1،5004الحكمة،الجزائر،ط ،بيت(واإلجراء المبادئ) دبياأل الخطاب تداولية في .41

 األولى، الطبعة التوزيع و للنشر الحكمة بيت التطبيقية، اللسانيات في محاضرات .45
 . 5015 الجزائر العلمة

 للطباعة الفكر دار واإلعالم، اللغة في دراسة االتصالية التواصلية الكفاية نهر، هادي .43
 . 5003 األولى الطبعة األردن نعما والتوزيع، والنشر

 :الوزارية والوثائق المنشورات :ثانيا

 .5011 المدرسية المطبوعات ديوان ابتدائي، األولى للسنة المعلم دليل .1

 .5011 المدرسية المطبوعات ديوان ،ابتدائي الثالثة للسنة المعلم دليل .5

 .5011 المدرسية المطبوعات ديوان ،ابتدائي الخامسة للسنة المعلم دليل .3

 .ابتدائي الثالثة للسنة اللغوية األنشطة كتاب .4

 .5012-5014ابتدائي الثالثة للسنة القراءة كتاب .2
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 مارس2 المدرسية ديوان معدلة، طبعة للمناهج، العامة المرجعية للمناهج، الوطنية اللجنة .2
5010. 

 االبتدائي، التعليم أساتذة لتكوين الوطنية الندوة المفتشين، من مجموعة التكوين، مديرية .7
 أكتوبر بسكرة الحواس، سي ثانوية ( الكتابة إعادة) الثاني الجيل بالكفاءات، المقاربة
5012 . 

 :المناهج بناء مديرية -

 . 1992 المدرسية المطبوعات ديوان االبتدائي، التعليم مناهج .2

 . 5004 المدرسية المطبوعات ديوان التحضيرية، التربية مناهج .9

 . 5011 المدرسية المطبوعات ديوان ابتدائي، الثالثة للسنة اللغوية المناهج .10

 . 5004 المدرسية المطبوعات ديوان متوسط، الثالثة السنة مناهج .11

 . 1992 المدرسية المطبوعات ديوان ابتدائي، الخامسة للسنة التعلمات مناهج .15

 المطبوعات ديوان 5009 ،جوان5جالتنظيمية النصوص التربوية، المنظومة إصالح .13
 . المدرسية

  التعليمية والمؤسسات المجتمع بين اللغة عيساني، المجيد عبد
 :للمناهج المرافقة الوثائق -

 . 5011 ،المدرسية المطبوعات ديوان ابتدائي، األولى السنة لمناهج المرافقة الوثيقة .14

 5011 المدرسية، المطبوعات يواند ،ابتدائي مسةالخا السنة لمناهج المرافقة الوثيقة .12
 :الجامعية والرسائل المجالت :ثالثا
 لعلوم األساسية التربية كلية مجلة – تداولية قراءة – العارف تجاهل إدهام، سعود أسماء -1

 . العراق 5012، األول تشرين 53 العدد بابل، جامعة اإلنسانية، التربية
  5002ماي 4 العدد ورقلة األثر،جامعة مجلة الحجة، وآلية عربيةال البالغة حمام، بلقاسم -5
 العلوم كلية( محكمة علمية مجلة) معارف وتقويمها، بالكفاءات التدريس لعزيلي، فاتح -3

 . الجزائر البويرة جامعة واإلنسانية، االجتماعية
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 للدراسات ألكاديميةا ،(تداولية مقاربة)الجزائر في العربية اللغة تعليمية بوقصة، اهلل عبد-4
 .5014 جوان ،15 العدد ،الجزائر والفلسفة، اآلداب قسم الشلف، جامعة االجتماعية،

 المقاربة طريق عن التدريس استراتيجية في التجديد محاور هويدي، الباسط عبد -2
 ، 15 العدد الجزائر، الوادي، جامعة االجتماعية، والدراسات البحوث مجلة بالكفاءات،
5012. 

 األدبية الدراسات ،مجلة التداولية النظرية في اللغوية المرجعية عيسى بن الحليم عبد -2
 . 5012 ،الجزائر األول العدد البصيرة ،مركز

– والدعاء الذكر باب التداولية اللسانيات منظور من القدسية األحاديث ، أزرقي حورية -7
 كلية العربي األدب قسم اللسان، علوم في الماجستير شهادة لنيل مقدمة مذكرة –أنموذجا
 . 5002-5002  خيضر محمد ،جامعة اإلنسانية والعلوم األدب

 :شيباني الطيب -
 لنيل مذكرة ،( تداولية دراسة ) العربية اللغة وتعلم تعليم في اللغوي التواصل استراتيجية -2

 قسم واللغات آلدابا كلية مرباح، قاصدي جامعة وآدابها، العربية اللغة في الماجستير شهادة
 . 5010 -5009  الجزائر، ،ورقلة ،العربي واألدب اللغة
 العدد الجزائر ،األغواط جامعة ، واللغات األدب مجلة اللغة، وتعليمية التداولية اللسانيات -9

13-5014 . 
 المستعملة المناهج بين الثانوية المرحلة في العربية اللغة تدريس حمدان، لطفي -10

 قسم اآلداب كلية لخضر الحاج جامعة الماجستير، شهادة نيل مذكرة التداولية، واللسانيات
  5002-5007  ،الجزائر، باتنة ،وآدابها العربية اللغة
  بالكفاءات المقاربة ضوء في الجزائرية المدرسة جباري، ليلى -11
 .5002 الجزائر ،بورقلة التربية قطاع موظفي لتكوين الوطني المعهد نشر

Publication – privâtes administration 20% primaire.psycho .dû – 

Http: www.injse.edu.dz/educetion .p.d.f. 
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 دراسة الصفي، غير المدرسي النشاط خالل من العربية اللغة تعليمية مسية، بن ليلى -15
 جامعة يرالماجست شهادة لنيل مذكرة – نموذجا جيجل مدينة متوسط، 3 تالميذ لدى وتقويم
 5009 الجزائر ،سطيف آدابها و العربية اللغة قسم واللغات اآلداب كلية عباس فرحات

\5010 . 
 الدين عز للشاعر والمجداف النخلة خالل من ووسائله النصي االتساق السعدية، نعيمة-13

 كلية بسكرة، خيضر محمد جامعة اللسان، علوم في الماجستير شهادة لنيل مقدمة ميهوبي،
 .5003/5004 العربي، باداآل قسم االجتماعية، والعلوم داباآل
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 الصفحة العنوان
  شكر وعرفان

 ا،ب،ج،د مقدمة
  الفصل األول:مفاهيم عامة في التعليمية واللسانيات التداولية

 6 تمهيد
  أوال:تعريف النشاط وأنواعه.

 7 تعريف النشاط للغة واصطالحا-1
  أنوعه-2
 9 األنشطة الصفية-أ

 11 األنشطة الالصفية-ب
  المستعملةثانيا:المناهج التعليمية 

 12 التدريس بالمعارف-1
 11 التدريس باألهداف -2
 11 وفق المقاربة بالكفاءاتالتدريس -3

  ثالثا:المنهج التداولي
 29 التداولية وأهم مفاهيمها -1
 33 يةفعال الكالماأل نظرية -أ
 33 المقامية -ب
 36 نظرية المالئمة -ج
 37 نظرية القصدية -د

 31 وتعليمية اللغةرابعا: التداولية 
  الفصل الثاني: تعليمية األنشطة اللغوية وفق المقاربة بالكفاءات

 33 تمهيد
  األنشطة اللغوية تعليميةفي أوال: المبادئ العامة 

 36 التدرج -1
 37 التركيز على الكيف -2
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 37 التنويع -3
 37 التكامل بين المكونات والوحدات التعليمية  -3
 31 إعطاء معنى للتعلمات -1
 31 التقويم -6

  الكفاءات بارات اللغوية من منظور المقاربة ثانيا: المه
 11 االستماعمهارة  -1
 13 الشفوي والتواصل  مهارة التعبير -2
 13 مهارة القراءة -3
 17 مهارة الكتابة -3

  لكفاءاتباالمقاربة في التدريس باصر العملية التعليمية ثالثا: عن
 61 المعلم -1
 62 المتعلم -2
 63 المنهاج -3
  األنشطة اللغوية تدريس عا: أسس ومرتكزات راب
 61 أسس وظيفية -1
 61 أسس تواصلية -2

من منظور  األنشطةمختلف  خامسا: المراحل المقترحة لتدريس
 المقاربة بالكفاءات

 

 67 نشاط التعبير الشفوي والتواصلي -1
 11 نشاط القراءة -2
 11 نشاط الكتابة -3

 19 المقاربة بالكفاءات بمنهجسادسا: استراتيجية تقديم درس 
  الفصل الثالث: تدريس األنشطة اللغوية وفق المقاربة التداولية

 93 تمهيد
 91 : المهارات اللغوية من منظور المقاربة التداوليةأوال
 96 مهارة االستماع -1
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 97 مهارة التحدث -2
 91 مهارة القراءة -3
 91 مهارة الكتابة -3

 111 التعليميةالعناصر التداولية في العملية  :ثانيا
 111 المرسل  -1
 112 المتلقي -2
 113 الخطاب -3
 113 القناة -3
 113 المقام -1

 111 مراحل العملية التعلمية في عملية التواصل ثالثا:
 111 مرحلة إدراك الرسالة -1
 111 مرحلة الترميز -2
 116 التواصل قناة اختيار مرحلة -3
 116 مرحلة فك الرموز -3
 116 مرحلة االستجابة -1
 117 التغذية العكسية والمرتدة  -6

 111 التداولية في العملية التعليمية: اآلليات رابعا
 111 الفعل الكالمي -1
 119 القصدية -2
 119 السياق -3

 111 استراتيجية تقديم درس وفق المقاربة التداولية :خامسا
 111 المقاربة التداولية وفق بين التدريس بالكفاءات والتدريس الفرق */ 

 111 الخاتمة
 121 قائمة المصادر والمراجع

 121 فهرس المحتويات
 

 



 الملخص

ثالثة مناهج، التعليم بالمعارف، تعليم  –بالنظر للمناهج  –عرف التعليم في الجزائر من االستقالل 
باألهداف، التعليم بالكفاءات، لكن المتتبع لهذه المناهج سيالحظ أنها مناهج مادة وليست مناهج لتدريس 

من أجل هذا بحثنا  في رافد يدرس اللغة باعتبارها كائن مستقل بذاته، ويدخل في تكوين شخصية   اللغة،
عني بدراسة التواصل  للغوية وعالقتها بمستخدميها، وكماالفرد، هذا المبحث يهتم بدراسة العالمات ا

من تأثيرات على   لى ما يمكن أن يحدثهعموما بدءا من انتاج الملفوظ الى تحديد مقاصد المتكلم فيه، إ
انيات هذا الرافد اللساني هو اللس ،-وكل هذه األفكار تتجلى في العملية التعليمية التعلمية-لسامع ا

التداولية، فإلى أي مدى يمكن اعتبار التداولية بآلياتها االجرائية منهجا يصلح لتدريس أنشطة اللغة العربية 
مل لطرح هذه األفكار والتأكيد على أن التداولية منهجا جاء هذا العقد في مرحلة التعليم االبتدائي؟ و 

تدريس أنشطة اللغة العربية بين " المذكرة بعنوانتعليميا معموال به في مدارسنا االبتدائية، وعليه جاءت 
 ."-مدرسة غريب قويدر نموذجا –المناهج المستعملة واللسانيات التداولية 

 

SUMMARISE        /      SUM –UP 

Since the indépendance,  the Algérien éducation haz divided intro 

There syllabus   ( knowledgeable, objective, and ompetensive) but 

they were nly for teachingthe language as an indepedantaspect and in 

forning the individuals personality.  

This Project  looked into the meaning of words and its impact on 

listenners. 

This pragmatic linguistic aspect as applyedin pimary schools. In 

reality this what is happening in our primary schools in hidden way. 

Thus, the pedagogical memory titled under «Teaching Arabic 

Language Activities » among the useful methods and pragmatic 

linguistic in Gharib Kouider primary school as model. 


