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 شكروتقدير
 إلى الدكتور الفاضل خالد حسنً

 ٌل الشكر زأتقدم له بج 

العلم  على كل مقام به من أجلنا من مساٌرة فً درب

وإرشاداته ، من أجل  والتوجٌه كً نمتح من تجاربه

فضل النتائج وإنجاز بحث علمً ٌتسم الوصول إلى أ

بالمنهجٌة وٌسٌر على نهج اللسانٌٌن السابقٌن فً 

أرجو من هللا العزٌز أن ٌمد فً  لذا ،البحت والتألٌف

عمره وٌتمم سائر أعماله بالنجاح والتمٌز وأن ٌجعله 

 لمجال ذخرا فً هذا ا

 وأتقدم بالشكر لكل أساتذتً اللذٌن ساندونً       

 …فً إنجازي بحثً 
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 إهداء: 
وترعرعت فً  إلى من سكن حبهما قلبً

؛حضنهما  

أمً و أبً   

شكري و امتنانًو أوصل   

 لمن علمتنً أن الخٌر لٌس له حدود

....  ملٌكة   

لرمز الصمود         

خدٌجة ....                        

ولكل عائلتً...... وأصدقائً........         

وكل من ساندنً من قرٌب أو بعٌد           

جزاهم هللا خٌرا                     
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 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 مقدمة:

وكافة تعد دراسة اللؽة من األولوٌات التً ٌجب أن تهتم  بها اللسانٌات واللسانٌٌن، 

سببات التً ترفع من شؤنها، وتؽنً رصٌدها مالباحثٌن والؽوص فً العوامل واألسباب وال

ومفرداتها، لهذا وذاك اخترت موضوع بحثً حول الحصٌلة اللؽوٌة، لؤلهمٌة التً أصبحت 

ؼنً ما إذا كان ٌتوفر على معجم ذهنً  ،تعزى إلٌها فً الحكم على الفرد والتلمٌذ بشكل خاص

ً من واقع المإسسات التعلٌمٌة، السادس ابتدابً إذ اتسم بكونه بحثا مٌدانٌا استق أم ضعٌؾ،

 ة اللؽوٌة لدٌه.فً حٌاة التلمٌذ إذ هنا تتشكل البنٌنموذجا، وتشكل هذه المرحلة محطة ربٌسٌة 

 ه مجموعة من العناصر :توضمن

الحصٌلة  فصلٌن األول نظري، ضم مبحثٌن األول سؤتحدث فٌه عن المفاهٌم الكبرى :

 ، األهداؾ المتوخاة من تعلٌم المرحلة .االبتدابٌةولً أو المرحلة اللؽوٌة، المقصود بتبلمٌذ األ

، وضم االبتدابٌة: قمت بدراسة وصفٌة للحصٌلة اللؽوٌة فً المرحلة المبحث الثانً

 :مجموعة من المطالب

  االبتدابًتبلمٌذ  لدىمصادر الحصٌلة اللؽوٌة. 
 ربٌة.وصؾ مقرر اللؽة الع 
 .وصؾ اللؽات المعتمدة فً المدرسة والشارع والبٌت 
 قروء ولؽة التشوٌر فً المجتمع.الم وصؾ اللؽات المعتمدة فً اإلعبلم المربً و 
 .المعاجم والقوامٌس 

مإسسات تعلٌمٌة، مستوى السادس  عٌنة من أربع بؤخذالفصل  الثانً تطبٌقً سؤقوم فٌه 

حضور مجموعة من الحصص كتابً إضافة إلى  الختبار ضعتهمأختلمٌذ،  100ابتدابً بلؽت 

 معهم.

 .االبتدابً: قدمت تقوٌما للحصٌلة اللؽوٌة لدى تبلمٌذ فً المبحث األول
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ا أجرٌت مقارنة بٌن نتابج التبلمٌذ الذٌن فٌم واالستمارات االختبارلنتابج  أدرجت تحلٌبل

 ٌنتمون لقطاع التعلٌم الخاص، وتبلمٌذ العمومً.

نب القوة والضعؾ حسب مستوٌات الدرس اللؽوي، وكذا العوابق تصنٌؾ جوا

 االقتراحاتجموعة من مبحث الثانً، سؤقدم موالصعوبات التً تحول دون التحصٌل وفً ال

 حصٌلة اللؽوٌة بالنظر إلى مصادرها.اللتطوٌر 

زت فٌه وخاصة فً الموضوع، هو قلة البحوث التً انج نً إلى اختٌار هذامما دعا

فً العدٌد من البحوث، باإلضافة إلى أن  أثارتهالمؽرب، بخبلؾ العدٌد من الدول األخرى التً 

م  لذا أترث البحث فً األسباب التً لالتعلٌم بالمؽرب أصبح ٌحتل مراتب متؤخرة فً العا

ذا المشكل، ، التً ٌمكن أن تكون كفٌلة بحل هاالقتراحاتتساهم فً تدنً هذا األخٌر وإعطاء 

 وكونه بحث مٌدانً ٌلمس الواقع والمادة المدروسة.

، وصفت من خبلله كل الظواهر المتعلقة بالموضوعنهجت فً كل هذا منهجا وصفٌا 

 ؼم من قلة المصادر والمراجع التً تطرقت إلى هذا الموضوع بخبلؾ قلة منها.بالر

لصعاب ألن أرضٌة البحث واشاكل ممجموعة من ال ومن عوابق البحث المٌدانً أنه ٌلقى

ٌرى حقٌقة، وكل شًء فً البحث العلمً له صعوبات  لٌس كل ماو فً الواقع، ؼٌر ممهدة

 وخصوصٌات تمٌزه عن ؼٌره من البحوث.
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 د:تمهيـ 0
 

إن عملٌة اكتساب اللؽة لدى الفرد تنمو باستمرار وبشكل طبٌعً فً مراحل طفولته، إذ 

أفراد محٌطه مع أفراد أسرته و االحتكاكٌولد بقابلٌة على التكلم، وهٌا له مناخ التواصل و 

 رٌة التً ٌسكن فٌها.الخاص، الشارع أو الق

اعته، وٌصبح كبلمه أشد ها من أفراد جمع"ٌبدأ الطفل فً نطق اللؽة تماما كما ٌسم

الكلمات وما تعنٌه من  مدلوالتانتظاما وأقرب إلى كبلم الكبار، ثم ٌبدأ بعد ذلك فً إدراك 

جماعته، ومن ثم  معانً مختلفة، فٌبدأ فً تحصٌل الكلمات والمصطلحات الخاصة بلهجة

للهجة ولهجة جماعته الخاصة"ٌصبح ناطقا جٌد 
1
 . 

عندما طلبت  1904عام  لذكاء العام بدأ العلماء بدراستهباللتحصٌل الدراسً عبلقة كبٌرة 

تعلٌم األطفال المتؤخرٌن  مع لجنة تشاركه دراسة مشكبلت بٌنٌهمن  وزارة المعارؾ الفرنسٌة

... ذلك عن طرٌق تشخٌص سبب ضعؾ الطالب ومحاولة عبلج تلك األسباب، وقٌاس دراسٌا

الشفوٌة حتى نهاٌة النصؾ  اراتاالختبى التحصٌل الدراسً كان ٌعتمد اعتمادا أساسٌا عل

الذي ٌعد من حركة  هوراس مانم تزعم،  1845وفً عام  عشر، األول من القرن التاسع 

 ورٌرٌة التً تتسم بالموضوعٌة كد ضرورة استخدام االختبارات التحتطوٌر التعلٌم العام، وأ

 جورج فٌشراإلنكلٌزي  م، أعد المربً 1864الشفوٌة وفً عام  االختبارات بدال من االتساق

أول اختبار تحصٌلً تحرٌري ٌتكون من عدة مقاٌس مندرجة  ،الذي كان ٌعمل مدٌر مدرسة

الخط والنحو والتعبٌر والهجاءوأمثلة ومواصفات متنوعة ٌمكن باستخدامها تقٌٌم جودة 
2

ألن ؛ 

عندما ٌعترضه مشكل تخزٌنها من أجل استعمالها ٌتم رفٌة عل التعلٌم ٌكتسب الفرد حصٌلة معبف

ما، والعملٌة المعرفٌة تطلق على النشاط الذهنً الذي ٌجمع بٌن النتٌجة والموضوع أي تلك 

ورموز  لدى الفرد حول  تمثبلت األلٌة التً تسمح بحصول التعلم وبتكوٌن صورة ذهنٌة و

األولى من عمر الطفل ٌتعٌن التخطٌط الموضوع،" وتبعا لوثٌرة النمو العضوي فً السنوات 

فً األطوار األولى من التعلٌم النظامً، ألنه فً هذا السن  الفص الصوتًلتعلٌم محتوى 

                                                           
 .54م، ص:1958محمود السعران، اللؽة و المجتمع رأي و منهج، المطبعة األهلٌة بنؽازي،  د.- 1
، 8طلبة المدارس الثانوٌة، مجلة سمراء، المجلدحازم مجٌد أحمد، أسباب تدنً مستوي التحصٌل الدراسً لدى  د.- 2

 م.2012،قانون الثانً 28العدد
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حٌاز فً اؼة وتشكٌل األٌٌزال جهاز التصوٌت البشري طري األعضاء قاببل للص المبكرة ال

ٌن منه "مختلؾ حجرات الرن
1

 

 اللؽة : الكتسابالمفسرة  تاالتجاهاومن هنا ظهرت مجموعة من 

هذا : ٌرى أن هناك تفاعبل بٌن الجانب المعرفً والجانب اللؽوي، والفطري  االتجاه

تولد العملٌة العقلٌة بل إن العملٌة العقلٌة هً التً تولد اللؽة وتسمح ٌشٌر إلى أن اللؽة ل االتجاه

باستؽبللها
2
. 

مكن الفصل بٌن الجوانب المعرفٌة ٌ أنه ال التجاه: ٌرى أصحاب هذا  المعرفً االتجاه

 والجوانب اللؽوٌة فً عملٌة اكتساب اللؽة وتعلمها .

ؽة للفهم فً تعلم اللؽة واكتسابها وبجانب الفهم البد من وٌعطً المعرفٌون أهمٌة بال

وفق عرؾ المجتمع االجتماعًاكتساب قدرات أخرى تتمثل  فً القدرة على التواصل 
3
. 

ؽوٌة تسبق التطور اللؽوي وكون اللؽة التركٌبٌة لأن الجوانب ال ٌرى السلوكً :  االتجاه

را فً تعلم اللؽة وأن عبارات الطفل ٌمكن مبلحظتها من تظهر فً فراغ وأن للبٌبة دورا كبٌ ال

 عدة أوجه منها :

ٌنقل اللؽة التً ٌكتسبها الطفل وٌجسد نظام  ،المحٌط اإلنسانً الذي ٌتصل بالطفل (1
 اعة اللؽوٌة.القواعد الخاص بالجم

وثٌقا بعوامل ؼٌر لؽوٌة ذات صلة بالتطور  ارتباطادور المحٌط اللؽوي ٌرتبط  (2
 االضطراباتالذي تظهر أهمٌته بوضوح من خبلل  االنفعالً و االجتماعً

 للتطور اللفظً .
ن اللؽة تعود فً واجتماعٌة ال تنفصل اللؽة عنها ألالطفل ٌنمو فً بٌبة طبٌعٌة  (3

إلى البٌبة بالضرورةمظاهرها الداللٌة 
4
. 

                                                           
م، 2010ه/1431(، 3د.محمد األوراؼً، اللسانٌات النسبٌة و تعلٌم اللؽة العربٌة، الدار العربٌة للعلوم ناشرون،ط )- 1

 .277ص،
. منقول 16م، ص:2008ٌة، دار العلم اإلٌمان، د.عبد المنعم أحمد بدران، التحصٌل اللؽوي و طرق تنمٌته، دراسة مٌدان- 2

-م، ص1986عن ماركل رٌشل، اكتسلب اللؽة، ترجمة كمال بكداش، بٌروت، المإسسة الجامعة للدراسات و النشر، 

 .169-167ص:
قافة و ، الكوٌت، المجلس الوطنً للث126ناٌؾ خرما و علً حجاج، اللؽات األجنبٌة و تعلمها، سلسلة عالم المعرفة، العدد- 3

 .64م، ص:1988الفنون، 
. منقول عن ماركل رٌشل، 12م، ص:2008د.عبد المنعم  أحمد بدران، التحصٌل اللؽوي و طرق تنمٌة دراسة مٌدانٌة، - 4

 .114م، ص:1986
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من هنا فالطفل ٌجب أن تتوفر له كافة األجواء المناسبة فً بٌبة سلٌمة، كً ٌكتسب لؽة 

 ؾ القدرة اللؽوٌة:ر، ونجد نعوم تشومسكً ٌعاءاالنتق ة على التمحٌص وقوٌة ومتٌنة، والقدر

نا، وقد دفعه هذا قبل أن نولد، ونحن نحاول اكتشافها من خبلل استماعنا وتكلم بؤنها شًء فٌنا

المفهوم إلى التذكٌر بالجانب العقبلنً، فالطرٌقة العقبلنٌة تقضً بؤن هناك أفكارا فطرٌة 

السطحٌة للمعالجة، إن هذه األفكار  اآللٌةراكٌب ومبادئ من مختلؾ األنواع وراء نطاق الت

التنظٌم تقرر شكل المعرفة المكتسبة بما ٌمكن أن ٌكون طرٌقة محدودة وعالٌة  والمبادئ

الفطرٌة هو وجود حوافز مناسبة، وهكذا فاألفكار  اآللٌةشرط البلزم لتنشٌط التراكٌب لوا

الفطرٌة بالنسبة لدٌكارت هً تلك التً تنشؤ عن ملكة التفكٌر ولٌس من األشٌاء الخارجٌة
1
. 

 

 

 

  
                                                           

د.حسام سعٌد النعٌمً، ابن جنً، عالم العربٌة، وزارة الثقافة و اإلعبلم، دار الشإون الثقافٌة العامة، بؽداد، ط - 1

 .164م، ص:1990(،1)
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 الفصل األول:

 المستوي النظري.
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 .النظري المستوي :األول الفصل
 املفاهيم الكربى.املبحث األول: 

 انذصُهح انهغىَح. .1

 اللغة لغة. -1.1

 للؽة و منها تعرٌؾ: ؾٌالتعارالعدٌد من  القدامىقدم علماء اللؽة 

 الخلٌل بن أحمد فً حد اللغة: -1.1.1

 ٌعنًلؽو )لؽوا(.ٌ( اختبلؾ الكبلم فً معنً واحد و لؽا اللؽوناللؽة و اللؽات. )"لؽو:  

كراما{... ٌعنً رفع  ااختبلط الكبلم فً الباطل و قول هللا عز و جل:} و إذا مروا باللؽو مرو

"فً الجمعة صه فقد لؽا. أي تكلم طو المسلمٌن)...( و فً الحدٌث 'من قالؽالصوت بالكبلم لٌ
1 

 و فً ذلك قول الرازي:ـ 2.1.1

و ألؽاه من العدد ألؽاه  به عدى و صدى و ألؽى الشًء أبطله،")لؽا( قال باطبل. و با

"منه
2
( )...( و لؽات أٌضا""و اللؽة أصلها لؽو و جمعها )لؽى و قال أٌضا: 

3
 فمعظمومنه  

ارغ الذي ال ترجً من ورابه أن اللؽة تعنً الكبلم الؽٌر المفٌد و الف اجم العربٌة تشٌر إلىالمع

 فابدة.

 اللغة اصطالحا:ـ 1.1

                                                           
الخلٌل ابن أحمد الفراهدي، معجم العٌن؛ مادة)لؽو(، تحقٌق د. مهدي المخزومً و إبراهٌم السمرابً، منشورات وزارة -  1

 .449، ص:4م، ج.1984الثقافة و اإلعبلم سلسلة المعاجم و الفهارس، ط.
 .745م، ص:1989الفكر للطباعة، ط. الرازي أبً بكر، مختار الصحاح، تحقٌق لجنة من علماء العرب، دار-  2
 745المصدر نفسه، ص:-  3
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المحدثون فً حد اللؽة و مفهومها و حسب اختلؾ جل الباحثٌن القدامى منهم و 

 القدامى نجد:

 ابن جنً ٌعرفها بقوله: -1.2.1

" اللؽة ٌعبر بها كل قوم عن أؼراضهم"
1

 

 ه(:471عبد القاهر الجرجانً )ت -2.2.1

ٌعرؾ اللؽة قاببل: "لٌس الؽرض بنظم الكبلم إن توالت ألفاظها فً النطق، بل إن  

فبل تقول أن االستعمال  تضاه العقل )...(الوجه الذي اق معانٌها علىافست داللتها و تبلقت تن

ا عرؾ القصد من ذلك ق أو ٌخالؾ التركٌب النحوي إال إذاللؽوي صحٌح أو خاطا ألنه ٌطاب

االستعمال"
2

ظمه لذلك الكبلم، و به . فهو ٌإكد بذلك مكانة القصد الذي ٌرٌده المتكلم من وراء ن

مت ٌكون علم النحو تابعا و مبلزما بالضرورة واب فٌه، و من تالص ٌتحدد جانب الخطؤ أو

 للداللة التً هً موضوع علم الداللة.

 ه( ٌعرفها بقوله:808ابن خلدون )ت ـ3.2.1

"اللؽة فً المتعارؾ هً عبارة المتكلم عن المقصود، و تلك العبارة فعل لسانً ناشا  

عن القصد فً إفادة الكبلم)...( و هو فً كل أمة بحسب اصطبلحاتهم"
3
. 

 ؾ منها رأي:ٌفً ما ٌخص رأي المحدثٌن نجد العدٌد من التعار

 :عبد الرحمان الحاج صالح ـ4.2.1

المتكلم و المكون  ذلك الجانب الباطنً البلشعوري لدىب مفهوم الملكة اللؽوٌة وٌربط 

شكل مثل و حدود  رح ذلك بقوله:"...ذلك النظام الذي اكتسبه المتكلمون علىلنظام لؽته، فٌش
                                                           

 .33م، ص:1987ابن جنً أبو الفتح عثمان، الخصابص، تحقٌق د. محمد علً النجار، ط.-  1
 .41م، ص:1978(2عبد القاهر الجرجانً، دالبل اإلعجاز، تحقٌق السٌد محمد رشٌد رضا، دار المعرفة، بٌروت، ط)-  2
 .469، ص:م2006(9الرحمن، المقدمة، دار الكتب الؽوٌة، ط)ابن خلدون عبد -  3
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إال إذا  إجرابٌة، و هم ال ٌشعرون شعورا واضحا لوجودها و كٌفٌة ضبطها لسلوكهم اللؽوي

إحكامهم للعملٌات التً  شًء إذ هو مجرد استبطان، وٌفٌدهم ال  وه، وإن كان هذا التؤملتؤمل

تلك المثل، هو الذي ٌسمً الملكة اللؽوٌة..." تنبنً على
1
فصاحب اللؽة حٌن ٌتكلم ال ٌحس  

 إال إذا قصدها بالتؤمل.بتلك العملٌات الباطنٌة التً سماها بالمثل و الحدود اإلجرابٌة، 

 عبد القادر الفاسً الفهري: -5.2.1

ن الذي ٌمتلكه ا تصوره لمفهوم الملكة اللؽوٌة انطبلقا من ربطها بذلك المخزوٌفسر لن 

مخزون ذاكري ؼٌر  تكلم للؽة طبٌعٌة قد قر قراره على"كل م ، قاببل:ما طبٌعةالمتكلم للؽة 

واع، ٌجلً معرفته لتلك اللؽة و ملكته فٌها، و هذا المخزون عبارة عن معجم ذهنً ٌمثل 

مخزون و جهاز قواعدي نشٌط، ٌرسم أسس تؤلٌؾ هذه األبجدٌة."اتٌة الدالثروة المفر
2
و ٌشٌر  

ذلك المصدر الذي ٌجمع ثروة المتكلم اللؽوٌة، و المسإول عن امتبلكه لتلك الملكة اللؽوٌة،  إلى

 اكتساب الملكة د حدٌثه عن المتعلم الذي ٌسعى إلىأما عنو هذا دون وعً مسبق للمتكلم بها، 

رصٌده اللؽوي الطبٌعً حتً  هنا تعلم لؽة أخرى و إضافتها إلى القصد اللؽوٌة بالتعلم، و

"و كل  لٌات اللؽوٌة و األدوات الخاصة بتلك اللؽة، و قد عبر عن ذلك بقوله:ٌمتلك تلك اآل

 ،تمثل معانً المفردات عٌنه علىصناعٌة ضمنها قاموس ٌمتعلم للؽة ٌتزود عادة بؤدوات لؽوٌة 

تؤلٌؾ الوحدات  ذهنه طرق نحوٌة و صرفٌة تعٌد إلى قواعدها و أصواتها كذلك و صٌؽ

المعجمٌة"
3
بلك اللؽة الوسابل التً تعٌنه حد تعبٌر الفهري ٌتوسل فً امت فالمتعلم هنا على ؛

ٌتمكن من تمثٌل ما  ة به فعندبذتحصٌلها كالقوامٌس التً تحتوي المادة اإلفرادٌة الخاص على

 ٌرٌد تبلٌؽه بها.

 زكرٌا:مٌشال  -6.2.1

                                                           
 .40م، ص:2003عبد الرحمان صالح، مدخل إلً علم اللسان الحدٌث، مجلة اللسانٌات، العدد الرابع، الجزابر،-  1
للنشر، المؽرب،  م، دار توبقال2000( 1عبد القادر الفاسً الفهري، اللسانٌات و اللؽة العربٌة نماذج تركٌبٌة و داللٌة، ط)-  2

 .6، ص:1ج
 .6نفسه، ص-  3
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"تنظٌم من اإلشارات المفارقة"
1
بل إنها مجموعة من الرموز و القواعد التً تعتمدها  

جماعة ما فً التواصل، و هً قواعد ملزمة لؤلفراد كما أنها عبارة عن نظام تترابط أجزاءه 

 فً شكل نسق كلً، و كل جزء من أجزاء اللؽة ٌتحدد تبعا لموقعه داخل النظام.

 سانٌٌن المعاصرٌن فقدموا مجموعة من التعارٌؾ للؽة و نجد منهم.أما فً ما ٌخص الل

 فٌردٌناند دي سوسٌر اللغة: -7.2.1

لٌسمح باختٌار أو  االجتماعً"مجموعة من االتفاقات الضرورٌة التً وضعها الهٌكل 

استخدام ملكة الكبلم لدى األفراد"
2
أن اللؽة ملكة التخاطب التً  فهو فً قوله هذا ٌإكد على 

و هً نظام نحوي له وجود  ؛ أي أنها ظاهرة إنسانٌة عامة،لكها البشر طبقا لقوانٌن الوراثةٌم

كامن فً كل عقل. و بتحدٌد أدق فً عقل الجماعة؛ ألن اللؽة لٌست كاملة عند أي متكلم. و 

األفراد فً مجتمع ما" الصوتٌة الدالة المخزونة فً أذهان  "الذخٌرة  ٌقول أٌضا:
3
. 

 نعوم تشومسكً:عند  -8.2.1

"تلك القدرة التً ٌمتلكها كل فرد من أفراد مجتمع معٌن بحٌث  اللؽة بؤنها: ٌعرؾ 

تمكنه فً المناسبات المختلفة من التعبٌر عما ٌرٌد بجمل نحوٌة جدٌدة لم ٌسمعها قط من قبل... 

التً تربط و ٌعتقد بؤن أهم مقومات هذه القدرة هً معرفة الفرد بالقواعد الصرفٌة و النحوٌة 

معرفة مجموعة أخرى من القواعد أطلق  لبعضها ببعض فً الجملة باإلضافة إ المفردات

                                                           
م، 1983( 2مٌشال زكرٌا، األلسنٌة علم اللؽة الحدٌث المبادئ و األعبلم، المإسسة الجامعٌة للدراسات و النشر، ط)-  1

 .228ص:
 419-25، ص ص:1916فردناد دي سوسٌر، دروس فً اللسانٌات العامة،  -  2
( 1سعٌد النعٌمً، وزارة الثقافة و اإلعبلم، دار الشإون الثقافٌة العامة، بؽداد، ط)ابن جنً، عالم العربٌة، د.حسام -  3
 .144، ص:1990م
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علٌها اسم القواعد التحوٌلٌة، حٌث ٌتمكن الفرد من تولٌد الجمل الصحٌحة و المقبولة فً لؽة 

معٌنة..."
1
. 

 .الحصٌلة لغةـ 1.1

ؾ للحصٌلة لكنها تتفق فً ٌفً المعاجم العربٌة قدٌما و حدٌثا مجموعة من التعار نجد

  مجملها:

بث "الحاصل من كل شًء ما بقً و ت حصل: منظور؛ مادة البنورد فً لسان العرب 

و ذهب ما سواه، ٌكون من الحساب و األعمال و نحوها، حصل الشًء حصوال. و تحصٌبل: 

الشًء و الحصابل البقاٌا، الواحدة حصٌلة و قد حصلت  تمٌز ما ٌحصل، و االسم الحصٌلة...

تحصٌبل و حاصل الشًء و محصوله، بقٌته. و قال الفراء فً قوله تعالً:}و حصل ما فً 

مٌز و قال بعضهم جمع و تحصٌل الشًء: تجمٌع و تبث و  الصدور{ أي بٌن؛ و قال ؼٌره:

فالمفصول و المٌسور و مفعول  لىالمحصول: الحاصل، و هو أحد المصادر التً جاءت ع

محصوله..." ه إلىدم. رالمعسور و تحصٌل الكبل
2

"و ٌقال:  ، و ورد كذلك فً المعجم الوسٌط:

ل كبلمه. ما حصل فً ٌدي شًء منه:)...( المحصول الحاصل... و الخبلصة ٌقال هذا محصو

ال معقول ما له رأي و ال تمٌٌز" و ٌقال ما لفبلن محصول
3

 . 

 التحصٌل اصطالحا:ـ 4.1

                                                           
-176م، ص ص:2003، الجزابر4عبد الرحمان الحاج صالح، مدخل إلً علم اللسان الحدٌث، مجلة اللسانٌات، العدد -  1

177. 
 م.2000( 1، ط)4لسان العرب، البن منظور، مادة )حصل(، طبعة جدٌدة و منقحة، دار صادر، بٌروت، ج -  2
، بقلم الدكتور ابراهٌم منكور، و 2، ط.2-1مجمع اللؽة العربٌة، المعجم الوسٌط، مادة )حصل(، دار الطباعة للنشر، ج -  3

 ورد كذلك فً المعجم الوجٌز.
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باالكتساب المعقلن... نجد فً مخزون التراث فطري "عند مقارنة التحصٌل األمومً أو ال

العربً استطرادات ثرٌة تنم عما حمله الفكر اللؽوي عند العرب من حٌرة البحث عن موقع 

اإلنسان من اللؽة تبعا لعلمه بنوامٌسها أو جهله بها"
1
. 

 ً:نفو ٌعرفه الح -1.4.1

بؤنه بلوغ مستوي معٌن من الكفاءة فً الدراسة و ٌحدد ذلك اختبارات التحصٌل المقننة  

أو تقدٌرات المدرسٌن أو االثنان معا
2
. 

 و ٌعرفه الدٌب: -2.4.1

فً المواد  "بؤنه محصلة ما توصل إلٌه طالب فً تعلمه من معلومات و خبرات

الدراسٌة فً فترة زمنٌة محددة"
3
. 

الدراسٌة و ٌقدر من خبلل ما حصل علٌه حصٌل التبلمٌذ للمقررات كما ٌراد به مدى ت

من نتابج فً االمتحانات
4
"مقدار المعرفة و المهارات التً  كذلك التحصٌل الدراسً هو:  

حصلها الفرد نتٌجة التدرٌب و المرور بالخبرات"
5
. 

مرتبطا و قد بدأ االهتمام بالتحصٌل الدراسً كموضوع مرافق للتربٌة و التعلٌم، و 

معوقات التحصٌل الدراسً،  ود إلٌجاد صٌؽة مبلبمة للتؽلب علىبالمدرسة، و تضافرت الجه

التحصٌل الدراسً منها: ضعؾ القدرة الفكرٌة  للطفل،  ٌث أنه تتداخل عدة عوامل تإثر علىح

أو نقص فً تكوٌن المإطرٌن أو المنهج الدراسً أو سوء التوجٌه، أو نتٌجة الظروؾ 

 بالتبلمٌذ.المحٌطة االجتماعٌة 

                                                           
 .229م، ص: 1981( 1التفكٌر اللسانً فً الحضارة العربٌة، الدار العربٌة للكتاب، ط )د.عبد السبلم المسدي، -  1
 .11م، الجزء الثانً، ص:1978الحفنً عبد المنعم، موسوعة علم النفس و التحلٌل النفسً، مكتبة مدبولً، ط-  2
 .100ص:، 2م، ج/1996الدٌب علً محمد، بحوث فً علم النفس، الهٌبة المصرٌة للكتاب، ط. -  3
م، 2004( 1بوؼازي الطاهر، عبلقات القٌم بالتوافق و التحصٌل الدراسً فً األسرة و المدرسة، دار قرطبة، ط)-  4

 . 41ص:
 .299، ص:1984عبد الحمان عٌساوي، معالم علم النفس، دار النهضة العربٌة، بٌروت، ط -  5
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"من المواضٌع  ربٌة، فموضوع االكتساب و التحصٌل؛و من وجهة علم النفس و الت

المبدبٌة فً الدراسات اإلنسانٌة قاطبة، و هو من القضاٌا المعرفٌة ذات الطابع الشمولً سواء 

فً توفٌره نموذج تقاطع االختصاصات و اشتراك المعارؾ. و اتصاله بقضاٌا التنظٌر 

و اختبار و تنمٌة الحصٌلة هو[ علم التربٌة و علم النفس...  و أول ما ٌعكؾ ]علىسٌسً... التؤ

تقبل المعرفة  تحداث المنعكسات المعٌنة رأسا علىطرق اس ٌتطرقون بالنظر و االستكشاؾ إلى

و تحصٌل اإلدراك بالرٌاضة و االكتساب"
1
  . 

صل لموضوع االكتساب و ٌحالعلوم " الفلسفة وأما من زاوٌة نظرٌة المعرفة و 

التحصٌل بعد أصولً بموجبه تتضح سبل اإلدراك... وهذا هو الذي فتح فً العصر الحدٌث 

تحصٌل فؤصبحت تشارك كل العلوم أمام ما ٌعرؾ بفلسفة المناهج بابا و لجت منه إلً جدلٌة ال

اإلنسان" مناقشة أصول االكتساب المعرفً لدى األخرى
2

ود إلً . و لعل بدٌهٌات العقل تق

إنما هو علم  هفً طرابقه و تقلبات اإلدراكالجزم بؤن أحق أفنان المعرفة البشرٌة بتناول حصول 

 اللؽة ألن اللؽة سبٌل شامل و ؼٌر مقٌد فً كل تحصٌل معرفً و اكتساب إدراكً.

امل الحرٌة و الشرعٌة أما اللسانٌات المعاصرة فتقوم أساسا لولوج جدلٌة التحصٌل بك

 ثبلثة أشٌاء: العلمٌة على

ل ف"أولها ازدهار اللسانٌات التطبٌقٌة السٌما فً حقل تعلٌم اللؽات سواء عند تلقٌن الط

 قوانٌن لؽته التً اكتسبها باألمومة أو عند تعلٌم اللؽة لؽٌر الناطقٌن بها.

عملٌتً التركٌب و التفكٌك و  لنفس اللؽوي... إذ ٌعكؾ أساسا علىا بروز علم امو ثانٌه

سان الحالة التً ٌكون علٌها كل من الباث و المتقبل، و لقد اتسع هذا العلم خبلل كٌؾ تبلب

 فتحدد موضوعه عندبذ تشومسكًظرٌات بعد أن ؼدته مبادئ النحو التولٌدي بفضل نالستٌنات 

                                                           
 .209م، ص:1981( 1د. عبد السبلم المسدي،ط)-  1
 .210نفسه، ص:-  2
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تمكٌن اللسانٌات من حق بدراسة ظاهرة الكبلم كٌؾ تتحقق لدى المتقبل. أما العامل الثالث فً 

ضوع اكتساب اللؽة."مو التطرق إلى
1

 

و نستنتج أنه ما دام التحصٌل من حٌث هو معضلة كلٌة فً المعرفة و قضٌة نوعٌة فً 

أصولً ٌتصل مباشرة بجوهر  فً ما ٌسمح به الخوض فٌها من تطرقمواضعات اللؽة فتتمثل 

 الركابز التً تقوم علٌها اللؽة.

 ذعشَف ذاليُز األونٍ أو انًشدهح االترذائُح. .2
من سن السادسة إن علم النفس ٌهتم بالخصابص التً ٌتمٌز بها تلمٌذ المرحلة االبتدابٌة 

حتى الثانٌة عشرة أو الثالثة عشرة و ربط هذه الخصابص بمطالب النمو التً ٌحتاج إلٌها 

التبلمٌذ فً تنظٌم تعلمهم و توفٌر فرص النمو المتكامل السوي لهم فً إطار دوره و 

مٌة و اجتماعٌة و انفعالٌة إذ ذ المرحلة االبتدابٌة ٌتمٌزون بخصابص جسمسإولٌاته: فتبلمٌ

 ب مراعاة هذه الخصابص من أجل النمو السلٌم لهإالء التبلمٌذ.ٌج

سبٌل الذكر  ؾ كثٌرة فً هذا المضمار و نجد علىٌو قدم مجموعة من الدارسٌن تعار

 ال الحصر:

 بأنها:الشالش عرفها -1.2

"ذلك النوع من التعلٌم النظامً الذي ٌؤخذ مكانة بصفة أصلٌة فً أول السلم التعلٌمً، و 

الطفولة المتؤخرة من نهاٌة  ( إلى9-6من طفولتهم الوسطً من سن)الذي ٌلتحق به األطفال 

ما دون سن المراهقة، بقصد تحصٌل بعض المعارؾ و المهارات  ( إلى12-9سن)

األساسٌة."
2
. 

                                                           
 .213-211ص: نفسه، ص -  1
الشبلل عبد الرحمن بن سلٌمان، المدرسة االبتدابٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة، نشؤتها تطورها مستقبلها، مكتبة الرشد، -  2

 .101م، ص:2003( 1ط)
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سٌاسة التعلٌم "هً القاعدة التً ٌركز علٌها إعداد  ةوثٌق فً بتدابٌةو المرحلة اال

تزوٌدهم  مل أبناء األمة جمٌعا، و تعمل علىالناشبٌن للمرحلة التالٌة من حٌاتهم و هً عامة تش

السلٌمة، و الخبرات و المعلومات، و باألساسٌات من العقٌدة الصحٌحة، و االتجاهات 

المهارات"
1
. 

 عرفها الشبلً بأنها:فٌما  -2.2

جعل التلمٌذ عضوا فاعبل فً  مرحلة التعلٌم األساس... تعمل على"المستوى األول من 

مجتمعه."
2
. 

تعرٌفا واحدا لهذه المرحلة. إذا فهً أول مرحلة و كما رأٌنا فجل الدارسٌن ٌقدمون 

الثانً، الثالث،  تعلٌمٌة منظمة مقصودة إلزامٌة مجانٌة فً نظام التعلٌم تشمل الصفوؾ: األول،

إعداد الفرد لمواجهة صعوبات  بالسادس االبتدابً. و هً تعمل علىالرابع، الخامس و تنتهً 

الحٌاة و متطلباتها و التعبٌر عن حاجاته بتراكٌب صحٌحة و التواصل مع اآلخرٌن شفهٌا، أو 

ام الرموز، أي أن التفكٌر المجرد، و استخد كتسابه فً هذه المرحلة القدرة علىكتابٌا، و كذلك ا

 المحسوسات و الحواس. علىٌبدأ بتكوٌن بنً عقلٌة لؤلشٌاء دون االعتماد الكبٌر 

بعوامل خارجٌة مثل الوراثة و البٌبة و  أخرى رعة تقدم الطفل من مرحلة إلىو تتؤثر س

تؤكٌد ذاته فً  على صما ٌرتبط بهما من الخبرة الشخصٌة؛ فالتلمٌذ فً هذه المرحلة ٌحر

تعامله مع الرفاق و الكبار و هو فً الوقت نفسه ٌحرز تقدما كبٌرا فً تطبقه االجتماعً و 

 تشربه اتجاهات الجماعة و قٌمها و أسالٌبها فً المواقؾ االجتماعٌة المختلفة.

 هذا  انًرىااج يٍ انرعهُى االترذائٍ األ .3
، و أنه ٌزود الطفل بنسق متكامل تابٌاالتعلٌم المبكر للؽة العربٌة له مجموعة من اإلٌج

و  فة لؽات أخرى فً مرحلة الحقةله لمعراللؽة بطرٌقة سلٌمة، كما ٌإه ٌمكنه من استعمال هذه

                                                           
 .18ه، ص:1416( 4وزارة المعارؾ، سٌاسة التعلٌم فً المملكة العربٌة السعودٌة، مطابع البٌان، الرٌاض، ط)-  1
 .31م، ص: 2001( 1الشبلً إبراهٌم مهدي، التعلٌم الفعال و التعلم الفعال، دار األمل للنشر و التوزٌع أربد، ط)-  2
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الصرافً و الصواتً، أو  منطق التقاببلت، سواء فً المستوى النسق العربً ٌقوم أساسا على

المإشرات الصرفٌة  لعبلمات وا أنه نسق ٌقوم على فً المستوي التركٌبً و المعجمً، كما

التمٌز و الفهم التً تساعد على
1
. 

:" التؽٌر المتوقع حدوثه فً هوفجال التعلٌمً مأما فً ما ٌخص تعرٌؾ الهدؾ فً ال

سلوك التبلمٌذ نتٌجة لمرورهم و تفاعلهم مع الخبرات التعلٌمٌة التً ٌتم اختٌارها بقصد النمو 

االتجاه المرؼوب"فً شخصٌاتهم، و تعدٌل سلوكهم فً 
2

 . 

"إن الهدؾ سلوك مرؼوب فٌه ٌتحقق لدى المتعلم  بقواه: محمد الدرٌجو ٌعرفه الباحث 

نتٌجة نشاط ٌزاوله كل من المدرس و المتمدرسٌن، و هو سلوك قابل ألن ٌكون موضع 

مبلحظة و قٌاس و تقوٌم."
3

التقٌٌم الجٌد  هً الوجهات للسلوك و القادرة على . فاألهداؾ

الواحد، ثم تحدٌد المدة الزمنٌة االزمة إلنجاز  اء، إذ ال بد من تحدٌد وقت إنجاز الهدؾلؤلد

خبلل السنة الدراسٌة، مع كون هذه األهداؾ مناسبة لخصابص المتعلمٌن و  جمٌع األهداؾ

 منها القدرات العقلٌة، و أن ٌتسم الهدؾ بالوضوح.

ات األساسٌة المختلفة، و خاصة " تنمٌة المهار و نصت وزارة المعارؾ السعودٌة على

 :ددٌة و المهارة الحركٌةعالمهارات اللؽوٌة، و المهارة ال

 ...تزوٌد بالقدر المناسب من المعلومات فً مختلؾ الموضوعات 

 ات، وما له من الحقوق فً حدود ٌة و عٌه لٌدرك ما علٌه من الواجبتنم

 إلخبلص لوالة أمره.، و خصابص المرحلة التً ٌمر بها، وؼرس حب وطنه، و اسنه

                                                           
إعداد كنزة بنعمر و فاطمة لخلوفً، إشراؾ عبد القادر الفاسً الفهري، تعلٌم اللؽة العربٌة و التعلم المتعدد، منشورات  -  1

 .179، ص:1م،ج/2002( 2معهد الدراسات و األبحاث للتعرٌب، الرباط، ط )
األردن، ط -الفكر للطباعة، عمانصالح ذٌاب هنً و هشام عامر علٌان، دراسات فً المنهج و األسالٌب العامة، دار -  2

 .86م، ص:1990
 .86م،ص:1990محمد الدرٌج، التدرٌس، مطبعة النجاح، الجدٌدة، ط -  3
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 االستعانة  من العلم النافع... و تدرٌبه على تولٌد الرؼبة لدٌه فً االزدٌاد

من أوقات فراؼه."
1 

 التحكم فً آلٌات القراءة و احترام عبلمات الترقٌم. تنمٌة باإلضافة إلى 

 .تنمٌة حصٌلتهم اللؽوٌة و توسٌع خبرتهم فً مجاالت الحٌاة المختلفة 

دا وافرا من األلفاظ، و التراكٌب، و األسالٌب اللؽوٌة التلمٌذ رصٌأن ٌكتسب  -"

الفصٌحة، ٌمكنه من تفهم القرآن الكرٌم و الحدٌث الشرٌؾ، و التراث اإلسبلمً، و 

 مستجدات الحٌاة العصرٌة.

تفهم األحداث اللؽوٌة التً ٌتعرض لها، و  أن ٌكتسب قدرة لؽوٌة تعٌنه على - 

 مكنه من إنتاج خطاب لؽوي ٌتصؾ بالدقة، و الطبلقة، و الجودة.تحلٌلها و تقوٌمها، و ت

أن ٌتمكن من المهارات و االستراتٌجٌات، و العملٌات األساسٌة لكل من  - 

 القراءة و الكتابة. و االستماع، التحدث،

لفظا، و تركٌبا، و ضبطا اللؽوي مع اللؽة العربٌة الفصحى أن ٌتطابق خطابه  - 

 بٌا.إعرابٌا ورسما إمبل

أن ٌستخدم اللؽة بنجاح فً الوظابؾ الفكرٌة، و التواصلٌة المختلفة للؽة." - 
2
. 

 ٌكتسبها فً هاته المرحلة؛ تنمٌة مهارةالتلمٌذ أن  و أهم المهارات التً ٌجب على

القراءة من األهداؾ األساسٌة التً تبنى علٌها العملٌة التعلٌمٌة فً المرحلة االبتدابٌة، و تنمٌة 

 المهارات الضرورٌة الستخدام فنون اللؽة األخرى.

 مهارة القراءة. -1.1

                                                           
 .16ه، ص:1416( 4وزارة المعارؾ، سٌاسة التعلٌم فً المملكة العربٌة السعودٌة، الرباط، ط)-  1
درسً فً تنمٌة مهارات اإلتصال اللؽوي لدي تبلمٌذ عدنان بن محمد علً بن حسن األحمدي، واقع استخدام اإلعبلم الم-  2

 . 41المرحلة االبتدابٌة بالمدٌنة المنورة،ص:
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أن القراءة  القراءة بشكل جٌد، إضافة إلى "المقدرة على فهم ما ٌكتب ٌساعد علىهً 

صاحبه إخراج صوت أو تحرٌك شفاه و قد ال ٌصاحبه."نشاط بصري فكري قد ٌ
1

فً مثل   

رة  و أن ٌتعود فٌها التبلمٌذ القراءة الصامتة، إذ األصل فً القراءة الصفٌة أن تكون مجهو

تة هً جد ضرورٌة، من أجل أن القراءة الصامسبلمة النطق و الجمال الصوتً. ؼٌر  على

كون فً ادة المكتوبة، و ٌشترط فً اللجوء إلٌها أن تاإلسراع فً القراءة، و فهم الم تعود على

ا فً الحٌاة و إن كانت القراءة الجهرٌة ألن لها مجاال عملٌ مدة محدودة. "و التدرب على

القراءة الصامتة أشد من الحاجة إلٌها." الحاجة إلى
2

. و ألسلوب القراءة و أثره دور كبٌر فً 

ة علمٌا و أدبٌا فإن نسبة المحصول المقروءضوعات سواء كانت المواكتساب المفردات، "

"نوعٌة القراءة و أسلوبها ٌستفاد منها تتوقؾ على الذياللؽوي 
3
و لطرٌقة القراءة من حٌث  ،

 اللؽة أٌضا.ت امفردكبٌرا فً اكتساب  اأثر خفات فٌهاالجهر بها و اإل

 مهارة االستماعـ 1.1

كتساب حصٌلة لؽوٌة نامٌة من تنمٌة مهارة االستماع و إتقان استعمالها فً اهً 

 المفردات، و التراكٌب العبارات و األسالٌب، و المعانً و األفكار.

متحدث، بخبلؾ السمع  مسموع مثل االستماع إلىشًء  هو الكبلم، أو االنتباه إلى "و

مات التً ٌفهمها اإلنسان عندما ٌستمع، عدد الكلهو حاسة... و مفردات االستماع هً...  الذي

ٌصل إلٌه فهم اإلنسان لنص ٌقرأ  ردات السمعٌة فهو، أعل مستوىفكلما كثر عدد هذه المو 

علٌه"
4
. 

                                                           
 . 15م، ص:1979( 1داود عبده، نحو تعلٌم اللؽة العربٌة وظٌفٌا، موسوعة دار العلوم، الكوٌت، ط)-  1
 .30م، ص:1979( 1، ط)داود عبده، نحو تعلٌم اللؽة العربٌة وظٌفٌا، موسوعة دار العلوم، الكوٌت -  2
 .119م، ص:1978، ط 212الدكتور أحمد محمد المعتوق، الحصٌلة اللؽوٌة، عالم المعرفة، العدد -  3
 .86-85،ص ص:2004( 6حسن شحاثة، تعلم اللؽة العربٌة بٌن النظرٌة و التطبٌقٌة، الدار المصرٌة، اللبنانٌة، ط)-  4
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نصات أي "اإلنصات لئلشارات و هو اإلمكانٌة التً بواسطتها إله باٌو هناك من ٌسم

ل للمتلقً عن مدى ه اإلشارة رسابو تشكل هذعن الجسد...  الصادرةٌة اللفظٌمكن تتبع الؽٌر 

شارٌة"اختبلؾ اللؽة المسموعة و اللؽة االتطابق أو 
1
. 

ماع من "المشاكل التً تعٌق التبلمٌذ إذ ال ٌمٌزون بٌن األصوات حٌن و ٌعد درس الس

لقولً أو واحدة و معناها مختلؾ و جناسها ا سمعها فهً عبارة عن مداخل معجمٌة؛ مقولتها

ٌات و ج كالحلقٌات و الهومتقاربة المخرفً األصوات ال و ٌقع هذا خاصةالصوتً ناقص... 

؛ صاد، سادطوٌبل؛  او تدارسوا قلٌبل و تضارسو؛ ل ثم صاحبهذم الفع اللثوٌات الشفوٌة مثل:

؛"حرق، هرق
2
ٌنبؽً أن تقدم كافة المساعدات للطفل فً سنوات تعلٌمٌة، من المرحلة  

االستماع  تدرٌبه علىء كونه مستمعا جٌدا، و االبتدابٌة لكً ٌدرك الفوابد الجمة الكامنة ورا

المركز و االستماع الناقد، و هذا ٌساعده فً تعلم كثٌر من األمور المثٌرة المفٌدة، مثل تنفٌذ 

التعلٌمات، إتباع التوجٌهات بدقة و تجنب المواقؾ المإدٌة الضارة. و قضاء أوقاته فً مرح و 

التبادل  وده االستماع علىرار نمو الطفل ٌقسعادة إذا ما كان واعٌا بما ٌدور حوله. "وباستم

ر و المناقشة، و ٌمكن تصمٌم عدد من المواقؾ التً الفعال لؤلفكار بٌنه و بٌن زمبلبه فً الحوا

األهداؾ  تختبر فٌها مهارات التبلمٌذ فً االستماع و ما ٌتطلبه من قواعد، و مدى تحقق

التبلمٌذ أنفسهم."المذٌاع، أو من معلمٌهم أو من  لمبتؽاة له، عن طرٌق االستماع إلىا
3
. 

تمثل أهداؾ االستماع العامة فً مجموعة المهارات و القدرات الربٌسٌة لبلستماع و ت 

الصعب  مٌة المختلفة ابتداء من السهل إلىو التً ٌمكن للتبلمٌذ اكتسابها خبلل المرحلة التعلٌ

مدى المراحل العمرٌة المتتابعة.
4

 

                                                           
م/ص ص:  2009( 1و سإال التواصل، دار الثقافة للنشر، الدار البٌضاء، ط)عبد الرحٌم الصافٌة، المدرسة المؽربٌة -  1

47-48. 
م، 2010ه/1431( 1محمد األوراؼً، اللسانٌات النسبٌة و تعلم اللؽة العربٌة، الدار العربٌة للؽلوم ناشرون، ط)-   2

 .280ص.
م، 2000إلسكندرٌة للكتاب، جامعة اإلسكندرٌة، ط حسن عبد الباري عمر، اللؽة العربٌة تعلٌمها و تقوٌم تعلمها، مركز ا-  3

 .80-70ص ص:
 .96م، ص:2002علً أحمد مدكور، تدرٌس فنون اللؽة العربٌة، دار الفكر العربً القاهرة، ط -  4
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 ستماع إلىلمسموع حٌن ٌطلب من التبلمٌذ االفهم ا و منها كذلك: "تدرٌب التبلمٌذ على

 اٌة فً حد ذاتها.المسموعة كؽفهم اللؽة  نص بدال من قراءته، على

فاالستماع الجٌد كالقراءة الجٌدة ٌتصؾ بسرعة الفهم و االستماع ٌتٌح فرصا قد ال 

تتوفر فً النصوص المكتوبة."
1
. 

 جٌدا ٌسبب لهم مشاكل علىاستماعهم ٌتضح أن حاسة السمع عند األطفال، و عدم 

المستوٌات  ي اإلمبلء و الكتابة مما ٌفضى إلى أخدهم معارؾ مؽلوطة تلحقهم إلىمستو

  المستقبلٌة مما ٌسبب خلبل فً بنٌة اللؽة العربٌة و أسسها لدٌهم.

 مهارة الكتابة. -1.1

 و نجد مهارة الكتابة و هً أٌضا ال تقل أهمٌة عن المهارات األخرى.

إدراك األشكال الهندسٌة  نشاطا تربوٌا ٌنمى حاسة البصر علىباعتبارها  ابة" الكت

رسمها السلٌم، إذ ٌمكن توظٌؾ عبلقتً  م و ٌكسب المتعلم مهارة حركٌة علىالمعجلحروؾ 

المختلفة نطقا، أو األحرؾ المتشابهة  ،المجانسة و المخالفة لتجمٌع األحرؾ المتحدة شكبل

كل الش التجمٌع فً درس الكتابة ٌستند إلىأن معٌار  نا إلىسما. و ال بؤس من اإلشارة هر

الخصابص الصوتٌة" الهندسً للحرؾ، و ال ٌلتفت إلى
2
. 

االستقراء التام مشافهتا أو سماعا  سبٌل فً اكتساب محتوي أي لؽة سوى تبٌن أن ال 

 سن الربط بٌن الحرؾ وحو  إجادة الرسم تروٌض الٌد على ؾ إلىفً درس السماع الهاد

 .كٌفٌة نطقه

 مهارة اإلمالء. ـ3.1

                                                           
 .27-26م، ص ص:1979( 1لبنان، ط)-داود عبده، نحو تعلم اللؽة العربٌة وظٌفٌا، مإسسة دار العلوم، الكوٌت -  1
م، 2010ه/1431( 1ألوراؼً، اللسانٌات النسبٌة و تعلم اللؽة العربٌة، الدار العربٌة للعلوم ناشرون، ط)محمد ا -  2

 .281ص:
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اؾ المدرسٌة ومهارة اإلمبلء من المهارات األساسٌة التً ال بد أن تدرج ضمن األهد

 بتدابٌة.فً المرحلة اال

ل ذلك لوقع مٌذ ال ٌكتب كما ٌسمع، و لو فعتلاإلمبلء "ألن ال إتقان تعوٌد التبلمٌذ على

 بٌة فً المرحلة االبتدابٌة األولىألخطاء اإلمبلأخطاء إمبلبٌة ال تحصى، بل إن كثٌرا من افً 

سببها أن التبلمٌذ ٌكتب بعض ما ٌسمعه بؤمانة"
1

ة العامة تنمٌة قدرة األهداؾ اللؽوٌ . و تبقى

نقل ما ٌرٌدون التعبٌر  علىناقدا فهم الفصحى مسموعة و مكتوبة، فهما صحٌحا  التبلمٌذ على

 و كتابتا و نقبل دقٌقا واضحا. شفوٌاعنه 

أو إنتاج جمل صحٌحة  على " إقدار المتعلم إن ما نتعلمه حسب نعوم تشومسكً هو:

نحوٌة... و هذا ما سلكته مختلؾ المقاربات الدٌداكتٌكٌة ذات الخلفٌة اللسانٌة البنٌوٌة، كما 

(، و التمارٌن MAVأو الطرق السمعٌة البصرٌة ) (MD)اتضح ذلك مع الطرٌقة المباشرة 

 البنٌوٌة.  

، اجتماعً اللؽة  كمعطى سانٌة الذي ٌنظر إلىتجاه االجتماعً فً الدراسات الللكن اال

إال أنه ال ٌراها  ،النحوٌة فً عملٌة التعلم وتعلٌم اللؽة لرؼم إٌمانه بؤهمٌة مهارة إنتاج الجم

ا و كتابتها و النطق الصحٌح بجمله هو القدرة علىاللؽة فً نظره لٌس فقط  ألن تعلمكافٌة، 

اض تواصلٌة؛ أي ذلك المعرفة السلٌمة بكٌفٌة استعمالها ألؼر إلى باإلضافة و لكن قراءتها،

إدراك أي جملة أو جزء من جملة ٌناسب هذا المقام أو ذاك." امتبلك القدرة على
2
. 

معرفة ممتدة و آنٌة  المجتمع، و التً ٌرٌد تؤسٌسها علىإن ذلك مرتبط باختٌارات 

، أي تجاانتاإلٌجب فقط تسمٌة مجموعة ال  اتفاٌقاعدة كعٌة. من أجل تنمٌة للتطبٌقات االجتما

من تحلٌل الوضعٌات و  هاٌجب أن ٌنطلق وصفإذ المطلوبة،  فاٌاتالكبوصؾ  االكتفاء

و تعرٌؾ  االجتماعٌةن مبلحظة التطبٌقات البلدان ٌتم إنتاج البرامج من دو األنشطة. "ففً كافة

                                                           
 .40م، ص ص:1979( 1لبنان، ط)-داود عبده، نحو تعلم اللؽة العربٌة وظٌفٌا، مإسسة دار العلوم، الكوٌت -  1
 .39، المؽرب، ص:2011د.الحسٌن زاهدي، التواصل نحو مقاربة تكاملٌة للشفهً، أفرٌقٌا الشرق، -  2
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لوقت من أجل الجهاز التربوي ا ٌؤخذفإذا لم األشخاص. و من ثم الوضعٌات التً ٌتعرض لها 

تحقٌق ؼاٌات المدرسة، إنه سٌكتفً فقط  كتٌكً فإنه لن ٌتوصل أبدا إلىإعادة اإلنشاء الدٌدا

بإفراغ المحتوٌات القدٌمة فً محتوى جدٌد."
1
. 
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 االبتدائية.املبحث الثاني: دراسة وصفية للحصيلة اللغووة يف املرحلة 

خبلل مرحلة التمدرس األساسٌة ٌتعلم التبلمٌذ القراءة، الكتابة و الحساب، و ٌتعلمون 

كٌؾ ٌقارنون و العدٌد من القدرات وأٌضا كٌؾ ٌبرهنون، ٌشرحون، ٌلخصون، ٌبلحظون، 

وٌحصلون أٌضا العدٌد من المعارؾ العامة.
1

 . 

تتمٌز باكتمال النمو الحسً، من الخصابص اللؽوٌة فً هذه المرحلة تكون عند الطفل 

فل هذه المرحلة عملٌة التعلم بشكل عام و تعلم اللؽة بشكل خاص. "فط على اما ٌإثر إٌجابٌ

ٌز الحسً للموضوعات ٌالتم عضبلته الدقٌقة، و تكون قدرته على ٌستطع السٌطرة على

راءة بشكل جٌد، الق حسن قدرة اإلبصار لدٌه تساعده علىالخارجٌة أكبر من ذي قبل، فمثبل ت

من التشجٌع الكافً  الكتابة بشكل أدق، و ٌحتاج إلى ما تساعده قوة عضبلته الدقٌقة علىك

 أسالٌب التفكٌرمهارات التعبٌر و استخدام  على معلمٌه و من والدٌه كً ٌتقن المهارتٌن، عبلوة

 و سٌطرته على إذ إن نموه اللؽوي االستنباط و إدراك الكلٌات، الصحٌحة ومنها القدرة على

تصنٌؾ األشٌاء و وضع المصطلحات تحت خانات تماثلها فً الصنؾ أو  اللؽة ٌساعدانه على

النوع... و ٌمكن أن ٌدرك فً اللؽة أن هذه الجملة الخبرٌة و الجملة اإلنشابٌة و بٌن الفاعل و 

أن ٌدرك  المفعول به و المبتدأ أو الخبر، فإنه ٌستطع أن ٌضرب األمثلة علٌها كما ٌستطٌع

معانً الخٌر و الشر، و الحق، و الواجب، والحرٌة، النظام."
2
. 

هذه المرحلة كما من ذلك نستطٌع أن نستخلص أهم خصابص النمو اللؽوي عند طفل 

 :ٌلى

 

                                                           
 .61، ص:2010د.محمد شرقً، مقاربة بداؼوجٌة، دار النشر إفرٌقٌا الشرق،ط  -  1
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 كون تفكٌره قابما علىالطفل مهارة القراءة و الكتابة، و ٌ تنمو لدى 

 واحتكاكهعرفة و الخبرة لدٌه إدراك معانً األشٌاء و ذلك نتٌجة التساع دابرة الم

 المباشر بالعالم المحٌط به.

 ع أن ٌمٌز بٌن المترادفات و ٌكشؾ عن األضداد، كما ٌستطٌع ٌٌستط

 تصنٌؾ األشٌاء حسب النوع أو الفصٌلة أو الجنس.

 اللؽوي فً هذه المرحلة نتٌجة النمو العضلً و الجسمً و د رصٌده اٌزد

 ل عن خمسة أالؾ كلمة.ال ٌق حٌث ٌصبح لدٌه ما ،االجتماعًالنفسً و 

  و ٌعبر عن ما ٌقرأ، كما ٌستطع ٌقرأ الطفل فً هذه المرحلة كً ٌفهم

 من موضوع القراءة. ةاستخراج العناصر الربٌسٌ

 فضل القراءة بشكل أفضل، و ربما ٌالقراءة الصامتة كً ٌفهم  ٌمٌل إلى

عملٌات عقلٌة متداخلة كالتذكر و التخٌل و التصور و  الكتابة ألن الثانٌة تحتاج إلى على

 التفكٌر.

 عة فً إبراز قدراته أمام التعبٌر الشفوي، و ٌجد مت لطفل إلىٌمٌل ا

 زمبلبه داخل القسم.

ٌم اللؽة قررت تعل ٌة فً العهود السابقة من خطؤ إذلمدرس"إن ما وقعت فٌه نظمنا ا

"ٌتردد بٌن الثامنة و الثالثة عشر.هم سن  تبلمٌذ المدارس االبتدابٌة، و األجنبٌة ل
1

 

ى فقد ما كان لدٌه من مٌل فطري إلد ٌتجاوز السابعة من عمره حتى ٌافالطفل ال ٌك 

 بدل مجهود جبار لم ٌقو منه تعلم لؽة أجنبٌة ٌقتضًلتقلٌد األصوات، فتكلٌفه فً هذه المرحلة 

هذه المرحلة ال  ففً لجسمً و الفكري.لنموه ا ، و تعطٌبلذهنٌاإرهاقا  مما ٌشكل له. علٌهبعد 

 .ن تعلم لؽة أجنبٌةٌمكن أن ٌدرك الفابدة التً تعود علٌه م

                                                           
م، ص 2003د.علً عبد الواحد وافً، نشؤة اللؽة عند اإلنسان و الطفل، نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزٌع، -  1

 .228-227ص:

 



ذٞهحٛش١ كحهٔس جُضٛشجء                                       جُكق٤ِس جُِـ٣ٞس                            

 

 
28 

المعلومات األولٌة التً ٌزاحم  ،ما ٌتعلمه من لؽات أجنبٌة فً هذا الدور "إضافة إلى

ال  ما، و قواعدها، وفً هذا من الضرر أسالٌبهالؽة ببلده، فٌعوق إلمامه بمفرداتها و  ٌتلقها عن

بٌان." ٌحتاج إلى
1
. 

مٌذ تؤثٌرا واضحا، و ذلك راجع إلى تعدد اللهجات فً التبل تعرؾ الحصٌلة اللؽوٌة لدى

: بلؽة المناؼاة و بعدها ٌحاول تعلم لؽة أبوٌه داخل البٌت  فٌبدأ الطفل، المجتمع المؽربً

تؤرجح بٌن لؽة تالتً العامٌة، و ٌنتقل لتعلم اللؽة السابدة فً المجتمع أو الدارجة ، األمازٌؽٌة

ن مستوى التحصٌل، هذا ما ٌجعله ٌجد صعوبة فً التؤقلم التً تحط م المثقفٌن و اللؽة الردٌبة

)الفرنسٌة(، و هذا التؤثٌر،  مع اللؽة الفصٌحة، و ال ٌفتؤ ٌنتقل إلى تعلم اللؽة األجنبٌة األولى

اللؽة العربٌة فٌصبح المتعلمون ٌعانون من ضعؾ مستوى لؽتهم. مما ٌإدي بهم توى ٌمس مس

 :على سبٌل المثال  منهاألخطاء و المشاكل المتنوعة، العدٌد من ا إلى

 .أخطاء مرتبطة بالوضعٌة 

 أو المطلوب إنجازه. تأخطاء مرتبطة بالتعلٌما 

 عملٌات الذهنٌة.أخطاء مرتبطة بال 

 السابقة. أخطاء مرتبطة بالمكتسبات 

 تبدو للتبلمٌذ جدٌدة كؤن تكون طرٌقة  خطاء المرتبطة بالوضعٌة: التًاأل

 طرح السإال مثبل مختلفة عما هو معتاد لدٌه.

 نمطا من التفكٌر و  فة بالنسبة للتلمٌذ لكنها تقترحالوضعٌة تكون معرو

 . لكن ثمة اكراهات تعترضه فالوقت ؼٌر كافً إلنجاز األسبلةو  ل.التحلٌ

  األخطاء المرتبطة بالمطلوب إنجازه: نجد إما أن المطلوب مصاغ بشكل

ٌحتمل الؽموض و اللبس بحٌث ٌتضمن كلمات معقدة و صعبة ال تتناسب و  ،سًء

 معجم التلمٌذ.

                                                           
 .228نفسه، ص: -  1
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  أخطاء مرتبطة بالمكتسبات السابقة: حٌث تكون المكتسبات السابقة إما

 خاطبة أو ؼٌر مدعمة بما فٌه الكفاٌة.

 حٌث نجد أن العملٌة الذهنٌة التً ٌقوم  ة بالعملٌات الذهنٌة:اء مرتبطأخط

بها التلمٌذ ال تتناسب و طبٌعة المطلوب
1
. 

  ة ذات مشكل اإلمبلء الذي ٌعد من " المشكبلت التعلٌمٌ باإلضافة إلى

القراءة الجٌدة و الفهم السلٌم." األثر البعٌد فً تحصٌل الطالب، و قدرته على
2
. 

بٌن التبلمٌذ  ،تسبب مجموعة من الفوارق داخل القسم الواحد خرىه المشاكل و أو هات

و ما تقدمه من  اخل الفصلدالت المحصل علٌها دمستوى تحصٌلهم، إن المتؤمل للمع على

 سوى، وهً ال تزٌد هالمتوسط ٌكشؾ سهولة الفوارق الموجودة داخل فات عن المستوىانحرا

ٌة مرتبط و أمام اكراهات متعددة: مإسساتمدرس فال تساعا، و فً أحسن الحاالت تثبٌتاا

ٌة مرتبطة بالنسق االجتماعً العام الذي ٌشتؽل فٌه، و الذي أصبح اتبالمنهاج أو ؼٌر مإسس

لؤلسؾ ال مبالٌا، ٌجد نفسه مضطرا لتنفٌذ مناهجه و ٌصرح أنه ؼٌر مسإول عن هذه التباٌنات 

اوجٌؼٌر بٌداؼ االعتباراتو هً نتٌجة  تبلمذتهالظاهرة بٌن 
3
. 

متماٌزة من  اتاألقل بٌن ثبلث فب كن أن نمٌز داخل الفصل الواحد علىهكذا ٌم

 المتعلمٌن: األولً عالٌة التحصٌل، الثانٌة متوسطة التحصٌل، و الثالث ضعٌفة التحصٌل.

 تقلٌص مدى التفاوت حالة العمل علىو من المفترض أو من التربوي فً هذه ال

بمواصلة  ةللفبة الثالث الذي ٌسمح ،لحد األدنى من التحصٌلالحاصل بٌن هذه الفبة لضمان ا

دون إؼفال فبة  دي حصول خلل أو اضطراب فً مسٌرتها التعلٌمٌة. و ذلكالتعلم و تفا

تها و قدرتها الخاصة أو زٌادة فً تنشٌط عملٌلفبة المتوسطة ل، و المتفوقٌن حتى ال ٌتم تثبٌتها

 الحقٌقٌة.
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ر تعثرا التعلم الذاتً، أما بالنسبة للفبة األكث القدرة على الزٌادة فً بالنسبة للفبة األولى 

 :االن تورٌنتحسٌن أسالٌب التعلم و التحصٌل لدٌها كما ٌقول  فالهدؾ ٌنبؽً أن ٌتجه إلى

التقدم بواسطة المعرفة  على االنفتاح"ٌنبؽً للمدرسة أن تكون مكانا للقطٌعة مع وسط النشؤة و 

لٌس المدرس مربٌا ٌتدخل فً الحٌاة الخاصة  مبادئ عقلٌة. مع قابم علىو المشاركة فً مجت

مجرد تبلمٌذ؛ إنه وسٌط بٌنهم و بٌن القٌم الكونٌة للحق و الخٌر و الجمال،  ولؤلطفال وهم لٌس

، ورثة الماضً البؽٌض بنخبة ٌتم تكوٌنها عبر االمتٌازاتو المدرسة تستبدل أصحاب 

الشخصٌة." و المسابقة الؽٌر االمتحانات
1
  

إذن "فلثراء الحصٌلة اللؽوٌة دورا كبٌرا فً جعل الفرد فعاال فً محٌطه و بٌن أفراد 

بداع، النفوذ اإلمجتمعه أو أمته، ٌمتلك زمام األخذ و العطاء، االستفادة و اإلفادة، االكتساب و 

أفضل." و التوجٌه، متهٌبا للمشاركة فً بناء حضارة أمته و السٌر بهذه األمة نحو حٌاة
2
. 

 يصادس انذصُهح انهغىَح نذي ذاليُز االترذائٍ. .1
فً حٌاة الشخص، حٌث ٌحاول أن ٌستمد  حلة االبتدابٌة من المراحل األولىباعتبار المر

لؽته من كافة المصادر و الوسابل و ٌتعلم كل شًء، و فً بعض األحٌان ٌؤخذ اللؽة دون 

ة باألطر ما ٌتعلمه و أن ٌكون محاطا داخل البٌبة و المدرس لدى ال بد من رقابة على ،تمحٌص

تتمتع بالحصانة لكً  كون الوسابل اإلعبلمٌةو أن ت ،الطرٌق السلٌم التربوٌة التً توجهه إلى

، و مما فً بناء لؽة التلمٌذكً ال تسبب خلبل  ،تبلػ لؽة سلٌمة خالٌة من األخطاء و الشوابب

 .فً التحصٌل المدرسً دور هام له  ا: التحفٌزلمهمستعدا ألخذ اللؽة و تع هٌجعل

تلمٌذ ٌجب أن ٌعتمد "ترى هذه النظرٌة أن تحصٌل ال أما فٌما ٌتعلق بالتحفٌز المدرسً 

التفاعل القابم ما بٌن حوافز أساسٌة تنتظم وفق ثبلثة نطق أو نطاقات متماٌزة  فً تفسٌره على

األسرة، إذ تعتبر األسرة من أهم  العاطفً إلىر هنا بالنسبة للنطاق هً النطاق العاطفً، نشٌ

                                                           
، منقول عن 96م، ص.2006( 1الكفاٌات فً علوم التربٌة بناء كفاٌة، ترجمة و إعداد الحسن اللحٌة، دار أفرٌقٌا، ط )-  1

 . 33، ص:1997( 1ة، ترجمة أنور مفٌث، المشروع القومً للترجمة، المجلس األعلً للثقافة، ط )الحداث
 .54م، ص:1978، ط 212د.أحمد محمد المعتوق، الحصٌلة اللؽوٌة، منشورات عالم المعرفة، العدد -  2
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األسس و الوسابل فً التربٌة اللؽوٌة عند الطفل."
1
م باستمرار بود و لطؾ مع فكبلم األ،  

لو أسمعته بالطرٌقة المبلبمة و فً الوقت المناسب، أصوات مختلفة، و من  حبذا صؽٌرها

ل، و من األفضل كذلك أن تعود اه الطفاألفضل أن تصحب ذلك بابتسامة و نظرة تجدب انتب

إدراك الظواهر السمعٌة و الصوتٌة المختلفة و التمٌٌز  عن طرٌق الكلمة إلى األم صؽٌرها

"تكلموا مع األطفال بصوت مرتفع  بقوله: iregordenبٌنها، و هو ما أكده العالم إٌرجوردن 

و إذا  ،ء له مسمىعن كل األشٌاء التً ترونها أو تفعلونها علموهم أن كل نشاط و كل شً

حاولتم تكلموهم بتمهل و وضوح فإن الفابدة التً ٌحصل علٌها الطفل ستكون أكثر نفعا."
2

 

"أنه  Jean Piagetو كذلك الناطق الفكري و الناطق األخبلقً فٌإكد جان بٌاجٌه  

بدون اللؽة اللفظٌة التً تصبػ التفكٌر بالصبؽة االجتماعٌة ٌصبح من المستحٌل نضج ذكاء 

لمرء و الطفل بصورة كاملة فالكلمة المسموعة أو المنطوقة تحفز و تثٌر االهتمام و توقظ ا

تبادل المعلومات و تقابل وجهات للمكان الذي تمنح فٌه، لكً  تؽري بالفضول، و تساعد على

للشكل المطلوب و المرؼوب من السلوك." الدقٌقة  نى للتلمٌذ المعرفة ٌتس
3
  

 و من مصادر اللؽة فً هذه المرحلة نجد.

 البٌئة. -1.1

ه اللؽوٌة تتسع دابرة المعرفة و تزداد ثروت فالطفل ٌكتسب اللؽة من والدٌه فً البداٌة ثم

ٌحٌط به، لذلك، بقدر ما ٌحتك نتٌجة احتكاكه بالمجتمع الواسع و بكل ما ٌتعلق بهذا المجتمع و 

لٌس هذا فحسب، بل و تلعب درجة االستجابة لجمٌع  الطفل بهذه البٌبة بقدر ما ٌستفٌد لؽوٌا،

اعلة ٌكون مظاهر المجتمع دورها فً هذه الفابدة؛ فالطفل الذي تكون استجابته سرٌعة و متف

 طه أقل فاعلٌة.طؤ فً االستجابة أو ٌكون نشاامن ذلك الذي ٌتب ،لؽة أسرعتعلمه ل

                                                           
، 2001فكر العربً، القاهرة، ط سرجٌو سبٌنً، التربٌة اللؽوٌة للطفل، ترجمة فوزي عٌسى و عبد الفتاح حسن، دار ال-  1
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ت الدراسات أثبت فً النمو اللؽوي للفرد، فقد لها أثرالمجتمع الوالدٌن و ثقافة  كما أن

نمو أطفالهم اللؽوي إذ أن استخدام أجهزة اإلعبلم و  ذوي الدخل العالً لهم تؤثٌرهم على"أن 

 تعمل على ،بؤنواعهاة و اإلمكانٌات التسلٌة الحدٌثة كالتلفزٌون و الفٌدٌو و األلعاب المختلف

وي الدخل المحدود أو القلٌل ن حصٌلته اللؽوٌة، و ال ٌعنً أن ذإثراء الطفل لؽوٌا، و تزٌد م

االحتكاك بٌن الطفل  م اللؽوي، و لكن كظاهرة عامة ٌإدىنمو أطفاله ؤثٌر علىلٌس لهم ت

لدى الطفل و ٌنعكس  السرٌعالنمو اللؽوي  لحدٌثة و اإلمكانٌات المتوفرة إلىالمتعلم و األجهزة ا

ه اللؽوٌة."ذلك على ثروت
1

 

 المدرسة.ـ 1.1

جمٌع المإسسات التً ٌجري فٌها التعلٌم" و تطلق ؼالبا "على
2
و تعد أول عتبة ٌقتحمها  

الطفل لتعلم لؽة مجتمعه بعد اكتسابه للؽته المحلٌة "فالفرد ٌكتسب من اللؽة... طرق التفكٌر 

 ، اكتساب بالضرورة لطرق التفكٌر، )...(ه، و اكتساب اللؽة الشابعة، فً المجتمع الذي نما فٌ

ها تطور العلوم فً عالتً ٌنبنً علٌها تفكٌرنا، و اإلجراءات االستقرابٌة و القٌاسٌة التً أشا

القرون الثبلثة األخٌرة."
3 

جانب المحٌط األسري و االجتماعً دورا ال ٌستهان به فً مسار  وتإدي المدرسة إلى

إدماجه كمواطن مثقؾ ناطق بلؽة وطنه، ومتشبع بالمبادئ و القٌم اإلنسانٌة، إذ تمثل نقطة 

عتبة التعلم، و بداٌة تعامله مع اآلخرٌن، و فٌما ٌتم  نسبة للطفل المتعلم و انتقاله إلىتحول بال

مرحلة تؤلٌؾ جملها و  قا من تعلم حروفها و كلماتها، إلىنطبلالتدرج فً تحصٌل اللؽة ا

كتابتها، و من خبلل التعبٌر البسٌط بالجمل المفٌدة عن الموضوعات المحٌطة به، و لعل أهم 

الوسابط المساعدة فً ذلك؛ هو احتكاكه المباشر بالمعلم، و بالكتاب المدرسً الذي ٌحتل 

و المسخرة للتعلم من حٌث األهمٌة و المردود التعلٌمً،  الصدارة فً قابمة الوسابل التعلٌمٌة

                                                           
 .294م، ص:2005د. زكرٌا إسماعٌل، طرق تدرٌس اللؽة العربٌة، دار المعرفة الجامعٌة، ط -  1
 .294م، ص:2010د.بدر الدٌن بن ترٌدي، قاموس التربٌة الحدٌث، المجلس األعلى للؽة العربٌة، ط. -  2
 .49م، ص:1909ترجمة د. تمام حسان، دار إحٌاء الكتب العربً،  م.م.لوٌس، اللؽة فً المجتمع، تؤلٌؾ-  3
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تستهدؾ بلورة كفاءات المتعلمٌن، و إظهار مهاراتهم فً القراءة و الكتابة، و التعبٌر بنوعٌه 

و  الشفهً و الكتابً، و التمكن من توظٌؾ اللؽة بمستوٌاتها المختلفة) النحوٌة، الصرفٌة،

ا ٌتٌح له سهولة التواصل مع محٌطه، و مجتمعه، و هكذا المعجمٌة، و الداللٌة( توظٌفا سلٌم

النحو الصحٌح عبر المراحل التعلٌمٌة  ىلمه للؽة و كٌفٌة التعبٌر بها علتتواصل سلسلة تع

 المختلفة.

"إن دور المدرسة لٌقع دابما تحت نفوذ المبلمح النفسٌة لتطور الطفل من جهة، ثم تقالٌد 

حاضرة، باعتبارهما مإسسة اجتماعٌة، من جهة أخرى. و ماضٌها التارٌخً، و وظابفهما ال

الحدٌثة، و  تثمة مبلمح عامة فً التطور النفسً عند معظم األطفال الناشبٌن فً المجتمعا

مبلمح خاصة و ذلك ناتجة عن نمو الطفل فً مجتمع بعٌنه بتقالٌده الخاصة."
1

 

وظابؾ التً ٌمكن أن علماء التربٌة المعاصرٌن "فً المدرسة و فً دورها و الٌرى 

تإدٌها للمجتمع قد تطورت و تؽٌرت... و تبعا لذلك عظم دورها و اتسع نطاق فعلها و أثرها 

فً تنمٌة اللؽة، إذ أصبحت من أهم المصادر التً ٌمكن أن ٌستمد منها ناشبة المجتمع."
2

 

إحاطة  إذن فالمدرسة فضاء لتعلم اآلخر بكل أبعاده و حضوره، فٌمكن لآلباء و األولٌاء

لكنهم  ،أبنابهم و بناتهم بالعناٌة الفابقة و توفٌر جمٌع متطلبات الحٌاة و الترفٌه بالقدر الكافً

ل بجعلهم ٌتعرفون ٌبقون عاجزٌن عن منحهم اآلخر بكل خصابصه. و فضاء المدرسة هو الكفٌ

اآلخر و ٌتفاعلون معه، و ٌتعلمون منه و معه على
3
. 

 . المدرسـ 1.1

إطار هذه البٌداؼوجٌا، و فً ظل هذا التصور للمعرفة، ٌكتفً بدور إن المدرس فً 

و ذلك من خبلل خلقه  ،المتعلم دالوسٌط الذي تتحدد مهمته فقط فً خلق لذة التعلم و البحث عن

                                                           
 .49، ص:م1909ترجمة د. تمام حسان، دار إحٌاء الكتب العربً،  تؤلٌؾ م.م.لوٌس، اللؽة فً المجتمع، -  1
 .134، ص:1978، 212أحمد محمد المعتوق، الحصٌلة اللؽوٌة، منشورات عالم المعرفة، العدد  د.-  2
 .232م، ص:2009(، 1عبد الرحٌم الضافٌة، المدرسة المؽربٌة و سإال التواصل، دار الثقافة للنشر و التوزٌع، ط) د.-  3
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إن المدرس  كٌفٌة تعلمه، و ٌطلع بنفسه على لوضعٌات تعلٌمٌة تعلمٌه تجعل المتعلم ٌتابع

كٌفٌة إعماله لعقله تعلم علىفً فقط بإتاحة الفرصة للمٌكت
1

ٌشكل فً هذه المرحلة مصدر  . فهو

المتعلمٌن حٌث ٌتؤثرون به، و ٌحاولون  التؤثر الذي ٌطبعه فً لطفل، إضافة إلىاللؽة عند ا

 لدى فهو مصدر لؽة. ً طرٌقة القراءة و طرح التساإالت؛تقلٌده ف

 المكتبة.ـ 3.1

نماء رصٌده المعرفً،  للمتعلم، إذ تساهم فًا ٌلمٌا و مرتكزا أساستعد المكتبة رافدا ع

عود به من حصٌلة لؽوٌة إذ تضم مختلؾ الكتب التً تزخر بثروة هابلة من ناهٌك عما ت

لمراجع الفرعٌة باللؽة واألدب من نحو وصرؾ، واالمتعلقة المعلومات فً مختلؾ المجاالت، 

تاج إلٌها من خبلل ما توفره الحصول على المادة التً ٌح فضبل عن المعاجم التً تساعده فً

له
2
  

ة ر النوعٌة المناسبفالمكتبة المدرسٌة تشكل مكان جذب للطبلب، ومساعدتهم على اختٌا

ظٌفة هامة فً تقدٌم أكبر قدر من المعلومات للطبلب، من منطلق أن تقوم بومن الكتب فهً 

 معظم معارؾ اإلنسان تكتسب عن طرٌق حاسة البصر.

 .انًغشحـ 1.5

شذس ٝ جألعِٞخ جُشجه٢ ك٢ جألهلحٍ جُِـس ٝ جُطؿ خغحئًدٝسج ٛحٓح ك٢  جُٔغشـ٣ِؼد   

ق٤ع ٣ٌٕٞ ضأغ٤شٙ ٝجمكح ٖٓ خالٍ جُ٘ـ جُز١ ٣وّٞ  ،كٜٞ أذٞ جُلٕ٘ٞ ،ٛزج ٠ٝ ال ٣خل ،جُك٤حز

عحُس ئ٠ُ جُ٘حؽثس ٣ٌٕٞ جُٜذف ٓ٘ٚ ئذالؽ سٝ  ،ًٝزج جُكٞجس جُز١ ٢ٔ٘٣ جُؾخق٤س ػ٤ِٚ ٝ جٌُِٔحش

ٝ جُطلحػَ ٓؼٚ أ١ إٔ جُؼو٤ِس جُؿٔحػ٤س ضطـِد ئ٠ُ قذ ٓح ػ٠ِ  حكغجُٔ٘ ٠ُطِو ،ك٢ ٌٓحٕ ٓكطؾذ

                                                           
 .83م، ص:2010محمد شرقً، مقاربات بٌداؼوجٌة، ط  د. -  1
ي السادس لمجمع اللؽة العربٌة، لؽة لٌلً محمد، المكتبات المدرسً و معارض الكتب الخاصة باألطفال، المإتمر السنو-  2
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 ٝ ٣وطن٢ رُي ٝهطح ٓكٌٔح ُِؼشٝك ًٔح ٣وطن٢ ئهحسج ٓؼ٤٘ح ٝ ع٤حهح ص٤٘ٓح ال ،جُؼو٤ِس جُلشد٣س

٣٘رـ٢ ضؿحٝصٙ ئال ذحُكذ جُٔؼوٍٞ
1
. 

و٢ جُلؼح٤ُحش جُخطحذ٤س ٝ ال ضِ"ضلؼ٤َ ٛزٙ جُ٘ؾحهحش ئر  ػذٌُّ٘٘ح ٗؿذ دجخَ جُٔذجسط    

ٝجٕ ٝؾذش  ،ك٢ جُٔإعغحش جُطؼ٤ٔ٤ِس ذ٘كٞ ػحّجُ٘ؾحهحش جُٔغشق٤س جٛطٔحٓح ٝ ضؾؿ٤ؼح ًحك٤٤ٖ 

ق٤حٕ ذحُِٜؿحش ٗٞػح ٖٓ جُكٞجكض ُٔٔحسعطٜح ك٢ ذؼل ٛزٙ جُٔإعغحش كاٜٗح ض٘لذ ك٢ ًػ٤ش ٖٓ جأل

ظ ذحُِـس جُلقك٠ جُط٢ ضـ٢٘ ٤ُٝ ،لقك٠ جُوحفشز جُٔكذٝدز جُلحػ٤ِسأٝ ذحُِـس جُ ،جُؼح٤ٓس جُٔك٤ِس

جُلحػِس جُشجه٤س أٝ ض٘ؼؾٚ ٓح جًطغرٚ ٖٓ ٛزٙ جُٔلشدجش  ٖ ٓلشدجش جُِـس ٝ ف٤ـٜحسف٤ذ جُ٘حؽة ٓ

"٣ٞش ٜٓحسضٚ ك٢ جإلُوحء ٝ جُطؼر٤شٖٓ ٓقحدس أخشٟ ٝ ضط
2
. 

 .اإلراعح انًذسعُحـ 1.5

جُٔكووس ُِطٞجفَ ُٞعحتَ ضؼطرش جإلرجػس جُٔذسع٤س ٖٓ أْٛ ٝعحتو جُطشذ٤س ٝ ئقذٟ ج   

جُر٤ص  ك٢ذّ جُطٞجفَ كٖٔ خالُٜح ٣ٌٖٔ ئرجػس ذشجٓؽ غوحك٤س ٝ ئسؽحد٣س ضؼحُؽ ٓؾٌِس ػ ،جُٔ٘ؾٞد

 شجٓؽ ضطؼِن ذٔؾٌالش جُطال٤ٓز. ًزُي ئرجػس ذ ،ٝ جُٔذسعس

ؿ٘حء ققحتَ ئٖ إٔ ٣نحػق جعطـالُٜح ُط٤ٔ٘س أٝ حٍ ... ٖٝٓ جٌُٔٔؼُٜح دٝسٛح جُل"

ؽخق٤حش  ٝ جُٔوحذالش ٓغ ، ٤سكطوذّ ٖٓ خالُٜح جُٔكحمشجش جألدذ٤س أٝ جُػوحك ،جُطال٤ٓز جُِـ٣ٞس

 ٝأ ،ٝج ذٜٔحسجش ُـ٣ٞس ٝ خطحذ٤س ؾ٤ذزجؾطٔحػ٤س ٖٓ خحسؼ جُٔذسعس أٝ ٓغ أكشجد ٖٓ دجخِٜح ض٤ٔض

ٕ ضوذّ ٓغشق٤حش أٝ ٗذٝجش أٝ ٓغحذوحش أدذ٤س أٝ غوحك٤س ٓغؿِس أٝ ذشجٓؽ خحفس ٓ٘وُٞس ٖٓ أ

 .ٝج٠ُ رُي ٖٓ كوشجش ٓٔحغِس ،ض٣ٕٞجُطِل جإلرجػس جُؼحٓس أٝ

٤ٓز ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ض٣ذ جُطش٤ًض ك٢ جإلرجػس جُٔذسع٤س ػ٠ِ ؾحٗد جُِـس ٝ ػ٠ِ ئٓذجد جُطال

 ٢ جؿ٘حء ققحتَ جُطال٤ٓز جُِـ٣ٞس ٝ ٓٔح ٣ض٣ذ كحػ٤ِطٜح ك )...( ذأُلحظ ٝ ضشج٤ًد ٝف٤ؾ ؾذ٣ذز

٣ط٤ٜأ ُٜح ك٢ ًَ ٣ّٞ ٓؿٔٞػس ٖٓ  ضخق٤ـ كطشجش ٓؼ٤٘س ك٤ٜح ُِخطحذس جالسضؿح٤ُس جُكشز ٝ جُط٢

                                                           
 .214م، ص:1983د.عبد العزٌز شرؾ، المدخل إلً علم األعبلم اللؽوي، منتدي سور األزبٌكة، أكتوبر، -  1
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ذٞهحٛش١ كحهٔس جُضٛشجء                                       جُكق٤ِس جُِـ٣ٞس                            

 

 
36 

ئمحكس ئ٠ُ جعطـالٍ جُٔإغشجش جُٔٞع٤و٤س ٝ جإلٌٓحٗحش  (...) ضكص ئؽشجف ٓذسعْٜ جُطال٤ٓز

."طٔػ٢ِ٤ جُز١ ٣ؿغذ كحػ٤ِس جُِـسجُٔغشق٤س أٝ جألدجء جُ
1

 

ٝرُي الضغحع  ،ألٗؾطس جُٔذسع٤س ج٤ٓٞ٤ُس جُٜحٓسٕ جإلرجػس جُٔذسع٤س ٢ٛ ٖٓ جأ٣طنف    

ٝ ضغطخذّ جإلرجػس ٌٓرش جُقٞش  ،ٝ جُٔذسع٤ٖ طال٤ٓزس ػذد ًر٤ش ٖٓ جُٝقنٞ ،سهؼس جُٔذسعس

 ًٞع٤ِس ُطٞع٤غ دجتشز جُقٞش قط٠ ٣طٌٖٔ جُؿ٤ٔغ ٖٓ جالعطٔحع.

 انرهفُضَىٌ  ـ 1.5

ًٔح إٔ ٓؼظْ جألهلحٍ ٣ونٕٞ ٝهطح ه٣ٞال  ،٣كرٕٞ جُطِلض٣ٕٞ أًػش ٖٓ آذحءْٛجألهلحٍ    

ػ٠ِ ه٤ْٜٔ ٝ  ٓٔح ٣ٌٕٞ ُٚ ضأغ٤ش ٝجمف ٤سضِلض٣ٞٗك٢ ٓؾحٛذز ذشجٓؽ  ،ال ٣وَ ػٖ عحػط٤ٖ ٤ٓٞ٣ح

 ٝ جُطِلض٣ٕٞ ٣ؼطٔذ ػ٠ِ ٓح ٣غ٠ٔ ذحُؾحؽس جُقـ٤شز ٝٛٞ ٣ؿٔغ جُٔغٔٞع ئ٠ُ" ُـطْٜ ج٤ٓٞ٤ُس.

٣ؾرٚ جُغ٤٘ٔح س ٖٓ ٛزٙ جُ٘حق٤س ٝ ػٖ جإلرجػ ٝجٗٚ ٣لنَ ،جُٔ٘ظٞس ٝ ٣غطـَ جُقٞس ٝ جُقٞش

 ك٤٘طوَ ئ٤ُْٜ ٝ ،ْٛ ٌُٝ٘ٚ ٣خطِق ػٜ٘ح ك٢ إٔ ٓح ٣ؼشك ٣وذّ ئ٠ُ جُ٘حط ق٤ع ،ٖٓ ٗحق٤س جُٜٔ٘ؽ

."ال ٣ٌِلْٜ ٓؾوس جالٗطوحٍ ئ٤ُٚ
2

 

ٓقطِكحش  ٝأُلحظ "ألهلحٍ ق٤ع ٣وٕٞٓٞ ذحُطوحه ُ سـٌٝٛزج كحُطِلض٣ٕٞ ٣ؾٌَ ٓقذس ُ   

ٖٝٓ ٛ٘ح كحُٔحدز جُِـ٣ٞس جُط٢  ،قط٠ ضقرف ؾضءج ٖٓ ذ٘حتْٜ جُِـ١ٜٞٗح ذؼذ رُي ك٤ٔح ذ٤ْٜ٘ ٣ٝشدد

ضوذّ ٖٓ خالُٚ ئٕ ُْ ضٌٖ ع٤ِٔس كاٜٗح عطؼَٔ ػ٠ِ ٛذّ هٞجػذ ُـط٘ح جُؼح٤ٓس جُذجسؾس ػ٠ِ جُٔذٟ 

ز."ضِي جُِـس جُٔغطكذغس جُٔطذٛٞ جُط٢ عط٘ؾأ قطٔح ػ٠ِ. ٣َ ٖٓ خالٍ ٛزٙ جألؾ٤حٍ جُؿذ٣ذزجُطٞ
3

 

: جُو٘حز جُشجذؼس ٗٔٞرؾح ٢ ضؼَٔ ػ٠ِ ضوذ٣ْ جُذسٝط جُِـ٣ٞسجُطِلض٤ٗٞ٣س جُطٖٓ أٓػِس جُرشجٓؽ 

ؽٌَ ٤ٓالد جُو٘حز جُشجذؼس جُطِلض٣س ًأٍٝ ه٘حز ٓٞمٞػحض٢ ٓـشذ٤س ئؽحسز ه٣ٞس ُالٛطٔحّ جُز١ ئر "

٤ُٞ٣ٚ ٓشًض جُوشجس ُٔٞمٞع جُطشذ٤س ٝ جُٔؼشكس ٝهذ ػٌغص ؽرٌس ذشجٓؿٜح جالٛطٔحّ ذحُؾإٔ 

                                                           
 .159-158م، ص ص:1978، ط 212توق، الحصٌلة اللؽوٌة، العدد د.أحمد محمد المع-  1
 .216م، ص:1983د.عبد العزٌز شرؾ، المدخل إلً علم األعبلم اللؽوي، منتدى سور األزبكٌة، ط -  2
 .259م، ص:2009ه/1430د.مها محمد فوزي معاذ، األنثروبولوجٌا اللؽوٌة، دار المعارؾ الجامعة، ط -  3
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ٝهذ ضٌٞٗص ذشجٓؿٜح ٖٓ جُذػْ جُطشذ١ٞ  ،جُٞجعؼس ٖٓ جُٔؿطٔغ ٍ ٓغٜح جُؾشجتفٖٓ خال ،جُطؼ٢ٔ٤ِ

طٞؾ٤ٚ ٝ ص٣حدز ػ٠ِ جُطٞػ٤س ٝ جُ ،ش جُذسجع٤سٝ جُؿحٗد جُٞغحتو٢ ٝ جُذسجع٢  جُٔشضرو ذحُٔوشسج

ؾ٣ٜٞح ٝ ٓك٤ِح ٣كذ .. ئال إٔ ٓكذٝد٣س جالٗلطحـ ػ٠ِ جُٞجهغ جُطؼ٢ٔ٤ِ .جُخذٓحش ٝ ٓكحسذس جأل٤ٓس

."حٖٓ كحػ٤ِطٜ
1

 

جُٔؾحٛذ ٝ جُقٞس جُٔطكشًس جُط٢ ضؼشك ػ٠ِ ؽحؽس جُطِلحص أٝ "ٖٝٓ ٛ٘ح ٗغط٘طؽ إٔ    

ذٔح ضكط٣ٞٚ ٖٓ فٞس ِٓٞٗس ٓرٜؿس ٝ ٓ٘حظش  ،ٗؾذٙ ئ٤ُٜحؾٜحص جُل٤ذ٣ٞ ػ٠ِ ُد جُ٘حؽة ٝ 

ٖ أفٞجش ٓطكشًس أخحرز ٝ ٓؾحٛذ ٓػ٤شز ٝ ٓح ٣شجكن ٛزٙ جُقٞس ٝ جُٔ٘حظش ٝ جُٔؾحٛذ ػحدز ٓ

ٝٗط٤ؿس ُٜزج جُطلحػَ ٣ـلَ جُ٘حؽة ػٖ ٓطحذؼس ٓح ٣شد ك٢ ع٤حم جٌُالّ  ،ٓؼٜح ذؾذزؾ٤ِٔس ٣طلحػَ 

."ال ٣ٌطغد ٜٓ٘ح ئال ج٤ُغ٤شجُٔ٘وٍٞ ػرش ٛز٣ٖ جُؿٜحص٣ٖ ٖٓ ٓلشدجش ُـ٣ٞس ٝٓؼحٕ ؾذ٣ذز ك
2

 

 وعائم اإلعالو و االَرشَُد   ـ1.5

، جُطؼ٤ِْ ٝ جُطؼِْ ٚ ٝ ك٢ قوَُوذ أمك٠ جُططٞس جُطٌُ٘ٞٞؾ٢ ؾحٗرح ال ٣ٌٖٔ جإلؿلحٍ ػ٘    

 ك٢ جُغش٣غ ٝ ٛزٙ جُغشػس ال ضطكون ذحألدٝجش جُطو٤ِذ٣سٔؼشئر الذذ ٖٓ ٓغح٣شز جُططٞس جُ"

ئر ٣ؼذ  ،ٝ جُكحعٞخ ٝ جالٗطش٤ٗص ،ٔنـٞهسٝئٗٔح ذحُٞعحتَ جُٔططٞسز ًحألهشجؿ جُ ،جُرغ٤طس

ُ٘ٞٞؾ٤س جُط٢ ضوذّ جُٞعحتَ جُطٌٝأقذ أْٛ جُٔغطكذغحش ِْ جُِـس جُؼشذ٤س جُكحعٞخ ٓػال ذحُ٘غرس ُطؼ

."ٓطؼ٤ِٜٔح جٌُػ٤ش ُِـس جُؼشذ٤س ٝ
3
كحُكحعٞخ ػرحسز ػٖ ؾٜحص ر١ ئٌٓحٗحش ػح٤ُس ك٢ جعطورحٍ  

ئر ٣ططِد  ،جُٔطخقق٤ٖجُر٤حٗحش غْ ضخض٣ٜ٘ح ٝ ٓؼحُؿطٜح ٝكن ُرشٓؿ٤حش غْ ضق٤ٜٔٔح ٖٓ هشف 

ٖٝٓ أْٛ جُخقحتـ جُط٢ قذدٛح جإلػال٤ٕٓٞ ُٜزٙ ج٥ُس  ،عس ٝ ًلح٣س ك٢ جالعطخذجّٓؼشكس ٝ ٓٔحس

 ٗؿذ: 

 .٤ُس ك٢ ٓؼحُؿس جُر٤حٗحشجُغشػس جُؼح-

                                                           
 .202-201م، ص ص:2009عبد الرحٌم الضافٌة، المدرسة المؽربٌة و سإال التواصل، ط -  1
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 .دهس ٗطحتؽ ٛزٙ جُر٤حٗحش-

 ح.ٍ ئ٠ُ ٗطحتؽ ٓٞغٞم ذٜجعطٔشجس٣س ٓؼحُؿس دٕٝ أخطحء ٝ جُٞفٞ-

 ع.جُطخض٣ٖ ٝ جالعطشؾح-

هذ ؾحءش ك٢ كطشز  جالعطؼٔحالش جأل٠ُٝ ُِكحعٞخ دجخَ جُكوَ جُطؼ٢ٔ٤ِ" ك٤ٔح ٗشٟ إٔ

( ًٔح جعطلحد ٖٓ 1954) عكُُشطأغشج ذحُٔوحسذس جُغ٤ًِٞس ػ٘ذ عحد ك٤ٜح ٓح ٣غ٠ٔ ذحُطؼ٤ِْ جُٔرشٓؽ ٓ

جُط٢ ضغؼ٠ ئ٠ُ ض٤٤ٌق  ،ّٞ جُٔؼشك٤س ٝ جُزًحء جالفط٘حػ٢جُ٘طحتؽ جُٜٔٔس جُط٢ ضٞفِص ئ٤ُٜح جُؼِ

."غ جُخقٞف٤حش جُٔؼشك٤س ُِٔطؼِْجُٔؼ٤ِٓٞحش ٓ
1

 

ِو٢ ضؼ٤ِْ ٣ط٘حعد ٝ ضٖٓ ٖ ٤ٌٖ جُٔطؼ٣ِٔٔ س ُطؼ٤ِْ ؾذ٣ذؼ٣لطف أكحهح ٝجعخ ئرٕ كحُكحعٞ

ذلنَ  ،جُؿٞدز ضغحػذ ك٢ جُطكق٤َ جُِـ١ٌٞٝٛزج ٣غطل٤ذ جُطؼ٤ِْ ٖٓ ضو٤٘حش ػح٤ُس  ،ٓغطٞجْٛ

ش جُذسجعحش ًذُٝـس جإلػالّ ًٔح أ ،ٕ ك٤ٜح جُٔطؼِْ ج٣ؿحذ٤ح ٝ كؼ٤ِحضٞك٤شٙ ذ٤ثس ضؼ٤ٔ٤ِس ضلحػ٤ِس ٣ٌٞ

ٝ ُؼَ ج٤ُٔضز جألعحع٤س جُط٢ ض٤ٔض ٛزٙ  ،س ػشذ٤س ٝعط٠ ٖٓ جُٔغطٟٞ جُػحُعضؼِْ ُـ ،جُٔؼحفشز

ك٢ٜ  ،ذ جُؿٜٔٞس ػٔٞٓح ٝجُٔطؼِْ خقٞفحجُٞعحتَ ػٖ ؿ٤شٛح أٜٗح ٖٓ أًػش جُٞعحتَ ئهرحال ػ٘

كحإلُوحء جُؿ٤ذ ٣كطحؼ ، "خرشز ٝ ًلحءز ػح٤ُس ٝشجٓؽ ضطٔطغ ذؼ٘قش جإلغحسز ٝ جُطؾ٣ٞن كنال ػٖ جُر

س ئ٠ُ جُٔؼشكس جٌُحك٤س ذحُِـس ٝ ٓرحدب جألدجء جُقك٤ف ئ٠ُ ػٞجَٓ ٓطذجخِس ٓطؾحذٌس ضوٞد ذحإلمحك

."حٙ جُٔطِو٤ٖ ٝ ضكق٤َ جُلحتذزئ٠ُ ضٞف٤َ جُشعحُس ٝؽذ جٗطر
2

 

ًٔح إٔ ذع جُرشجٓؽ جُطِلض٤ٗٞ٣س ٖٓ أؽشهس ٝغحتو٤س ٝ ػ٤ِٔس ٝ سعٞٓحش ٓطكشًس    

ح جٌُر٤ش أٝ عٔحػٜح ػرش جُو٘ٞجش جإلرجػ٤س ُٜح أغشٛ ،ُِـس جُلق٤كس جُغ٤ِٔسٝٓغِغالش ٝأخرحس ذح

ٖ ٤كحُقكحك٤ ،ٖٓ جألُلحظ ٝ جُطشج٤ًد جُلق٤كس ًرش ػذد ٌٖٓٔأٝضشع٤خ  ،ْ جُِـس ُِٔطؼ٤ِْك٢ ضؼِ

ٓٔح ٣غْٜ ك٢  ،ٝدكغ جُِرظ ػٖ جٌُالّ ،٢ ضٌشجس ًِٔحش ٓؼ٤٘س هقذ جُٞمٞـال ٣طشددٕٝ ك

                                                           
، ط 1إعداد كنزة بنعمر و فاطمة لخلوفً، إشراؾ عبد لقادر الفاسً الفهري، تعلٌم اللؽة العربٌة و التعلٌم المتعدد، ج-  1
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ٝذحُطح٢ُ  ،إٔ ُـس جإلػالّ ضٔطحص ذحإل٣ؿحص ،أمق ئ٠ُ رُي ،رٖٛ جُٔطِو٢ضشع٤خ جألعح٤ُد ك٢ 

ئ٤ُٜح جُٔطؼِْ ٣ٝٞظلٜح ك٢ ًالٓٚ ٣٘ؿزخ
1

كال ذذ ػ٠ِ جإلػال٢ٓ ٖٓ ٓشجػحز ػذّ  ،. ٖٝٓ غٔس

 ٝٝجؾد جإلػالّ ذٌَ ٌٓٞٗحضٚ  ،أغ٘حء أدجء ٝجؾرٚ هذس جُٔغططحع جُٔغحط ذحُوحػذز جُِـ٣ٞس

ٝخحفس ك٢ جُٔ٘حعرحش  ،وذّ ذٜح جُٔؼِٞٓحشجُِـس جُط٢ ض ٝ ضال ٣ٝ٘ٚ ٓٞجًرس جُطٞجفَ ذ٤ٖ جُطلَ ٝ

٠ ٓٞجهغ ٓطخققس ٝ ٓذٝٗحش ذؼل ٝضؿذس جإلؽحسز ئُ ،جُِٔطو٤حش جُط٢ ٣كنشٛح جألهلحٍ ٝ

 جُط٢ ضـ٢٘ ٝ ضؼضص أٝجفش جُطٞجفَ ذ٤ٖ جُلحػ٤ِٖ. جُطشذ٤٣ٖٞ ٝ جُٔإعغحش جُطؼ٤ٔ٤ِس٤ِٖ حػجُل

 .انصذافحـ 1.5

ُٝوذ ًحٕ ضأغ٤شٛح  ،ك٢ جُك٤حز جالؾطٔحػ٤سشجش ؽحِٓس ئ٠ُ ضـ٤ أدٟ ٗٔٞ أدٝجش جُطٞجفَ   

ٕ إٔ ض٘طؾش جُوشجءز ك٢ ًَ ُوذ أفرف ك٢ جإلٌٓحٕ ج٥ ، ٤وح أ٣نح ك٢ ٗٔٞ جالضقحٍ جُِـ١ٞػٔ

٤ش هذ ًحٕ ُزُي ضأغ٤شٙ جٌُرٝ ،عحتَ جُط٢ ضطٞجفَ ذٜح جُٔؿطٔؼحشٝضٔػَ جُقكحكس أْٛ جُٞ ،ٌٓحٕ

جُِـس  . ئر ضؼذ جُقكحكس جقذ ٓقحدسجإله٤ِْ جُٞجقذٜؿحش جُٔطؼذدز ك٢ ذ٤ٖ جُِ ،ك٢ جُطوحسخ جُِـ١ٞ

، ٠ِ ذحُلقحقسكَ ك٢ ه٤حضٜح ٓؼحٕ ٝ ُـس ع٤ِٔس ضطُذٟ ٝؾد إٔ ضكٔ ،جُٔؿطٔؼحش ٖٓذأ١ ٓؿطٔغ 

س جُط٢ ضكَٔ ُـطٜح ٓغإ٤ُٝس ٓح ضؾؼش ذٚ ٖٓ ٗوـ ك٢ ٓٞجسدٛح جُطكش٣ش٣س ٢ٛ فكحكس كحكقكحُ"

ك٢ ًطحذٚ ''قذ٣ع جُٜٔ٘ؽ ''  ''دَكاسخ''٣وٍٞ  (...ـ)ٔغإُٝس جأل٠ُٝ ػٖ ٛزج جُ٘وج٢ُٛٝ ػحؾضز 

ئٕ ٖٓ قغٖ ضل٤ٌشٙ ٝ ٛنْ أكٌحسٙ قط٠ ٣ؿؼِٜح ٝجمكس ٓلٜٞٓس ٣غطط٤غ أًػش ٖٓ ؿ٤شٙ إٔ :

جُٔغإ٤ُٝس ال ضوق ػ٘ذ ٓٞٛرس جٌُحضد  .٣طح٤ٗس جُغل٣٠ِلْٜ ج٥خش٣ٖ آسجءٙ ُٝٞ ُْ ٣طٌِْ ؿ٤ش جُرش

قط٠ ٣غٔغ جُٔطٌِْ ٣طٌِْ  ،ًَ ٜٓ٘ٔح جُٞعو جُز١ ٣ؼ٤ؼ ك٤ٚ ٢جُٞعط٠ ككغد ذَ ٣ؿد إٔ ٣شجػ

."ٝ جٌُحضد قط٠ ٣وشأ
2
ٕ أٝ ،كال ذذ إٔ ضشجؾغ ٓٞجسدٛح ،زج ٣طنف ٜٓٔح جسضوص ُـس جُقكحكسٌٛ 

ضغطخذّ ُـس خح٤ُس ٖٓ جُخَِ ٝ  ضنغ ك٢ جُكغرحٕ أٜٗح ٓٞؾٜس ُألهلحٍ ُذٟ ٣ؿد إٔ ضشه٠ ٝ

 حؽة.ٕ ٣٘حعد جُ٘أٓح ض٘ؾشٙ ٝ ٢ٝضشجػ ء،خطحجأل

                                                           
 .93م، ص:2007د.صالح بلعٌد، لؽة الصحافة، دار األمل، ط -  1
 .187م، ص:1983د.عبد العزٌز شرؾ، الدخل إلً علم اإلعبلم اللؽوي، منتدي سور األزبكٌة، أكتوبر -  2
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كحٗٚ ٣إغش ػ٠ِ ٗٞع جُرشٗحٓؽ ٕ جُٔطؼِْ ًٔح ٣إغش ػ٠ِ ٗٞع جُوشجءز ك٢ جُقكق أل"

ٝ  ،ْ ٤ٔ٣ِٕٞ ئ٠ُ جالهالع ػ٠ِ جٌُ٘صكقـحس جُغٖ ٝ ه٤ِِٞج جُكع ٖٓ جُطؼ٤ِ ،جػ٢ ٝ ٗٞع جُلِْزجال٣

ٝهذ  ،حس جُٔػ٤شز ٝخحفس أخرحس جُؿش٣ٔسٝ ْٛ ٣لنِٕٞ أ٣نح جألخر ،جُطغ٤ِس جُخل٤لس ٝ ٞسقجُ

ٞجء ك٢ جُرالد جُؼشذ٤س ٝدٝس جإلرجػس ٝؿ٤شٛح ػ٠ِ جعطـالٍ ٛزٙ جُكو٤وس ع، دأذص ذؼل جُقكق

ٝؿ٤شٛح ٖٓ  ،ُطحكٜس جُٔغ٤ِس ٝ جُقٞس جُؼحس٣سذ٘ؾش جألخرحس جُٔػ٤شز ٝ جُٔؼِٞٓحش ج ،أٝ ؿ٤شٛح

د ُشكغ جُطٞص٣غ ًٝغد جُٔحٍ ذأ٣س هش٣وس ُٝٞ ضؼحسمص ٓغ فكس جُؾؼ ،َ جُشخ٤قسجُٞعحت

."س ٝ ٓغطٞجٙ جالؾطٔحػ٢جُؼو٤ِ
1

 

ألٜٗح هذ ضؾٌَ ُْٜ  ،جألهلحٍ ٝ جُِـس جُط٢ ٣ٌطغرٜٞٗحٝٛزج ٣إغش ذؾٌَ ع٢ء ػ٠ِ ض٘ؾثس    

ئمحكس ئ٠ُ إٔ جألهلحٍ ك٢ ٛزٙ ، عٞخ ٝ جُخَِ ك٢ ق٤حضْٜ جُذسجع٤سجٗكشجف ٝ ضإد١ ذْٜ ئ٠ُ جُش

ػٖ  كظال ،جُط٢ ٣كرٕٞ ٓؾحٛذضٜح ذحعطٔشجس ،رٕٞ جُِـس ٖٓ جألكالّ جٌُشض٤ٗٞسجُٔشقِس ٣ٌطغ

 .  جألُؼحخ جالٌُطش٤ٗٝس ٣وشؤٜٝٗح ٝ جُوقـ جُط٢

  حصف يُهاج أو يقشس انهغح انعشتُو .2
٤ش جُلِغلحش ٝ جألعظ جُٔؼطٔذز جخطِق جُٔشذٕٞ ك٢ ضؼش٣لحضْٜ ُِٜٔ٘حؼ ٝرُي قغد ضأغ"

ٝ جُٔؿحالش  ،جُطشذ١ٞسجعحش ك٢ ٓؿحٍ ػِْ جُ٘لظ ٝ ضرؼح ُألذكحظ ٝ جُذ ،ذ٘حء جُٜٔ٘ؽ ك٢

جُطؼ٤ٔ٤ِس ػٔٞٓح ٝ جُٜٔ٘حؼ ٝ ضرؼح ُِططٞسجش جُؼ٤ِٔس جُط٢ ُكوص ذحُؼ٤ِٔس  ،جُطشذ٣ٞس جألخشٟ

."جُطؼش٣ق جُطو٤ِذ١ ٝ جُكذ٣ع ُٚٝ ٣خطِق ٓلّٜٞ جُٜٔ٘حؼ قغد  خقٞفح
2

 

  جانًفهىو انرقهُذٌ نهًُهاـ 5.1

ؽٌَ ٓٞجد ػ٠ِ جُٔٞمٞػس   Syllabusُط٢ ضوحذَ جٌُِٔس جإلٗؿ٤ِض٣سجُٔوشسجش جُذسجع٤س ج

 جعطٜح ك٢ ٓشقِس دسجع٤س ٓؼ٤٘س.سدسجع٤س ٣ططِد ٖٓ جُٔطؼ٤ِٖٔ د

                                                           
 . 208نفسه، ص:-  1
( 1ق للنشر ة التوزٌع، عمان، ط)سهٌلة محسن  كاظم الفتبلوي،  المنهاج التعلٌمً و التدرٌس الفعال، دار الشرو د.-  2

 .31م، ص:2005
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جُٔلح٤ْٛ ٝ جألكٌحس ٝ ٝ جُٔٞجد جُذسجع٤س جُط٢ ضط٘حٍٝ  ٓؿٔٞع جُٔؼِٞٓحش ٝ جُكوحتن     

غ٘ٞجش جُذسجع٤س ك٢ جُجُط٢ ٣ذسعٜح جُٔطؼِٕٔٞ ك٢ أ١ ٓؿحٍ ٖٓ ٓؿحالش جُٔؼشكس ػ٠ِ ٓذجس 

 جُطؼ٤ٔ٤ِس جُٔخطِلس .جُٔشجقَ 

حش دجخَ جُلقَ ٓٞضذسط ذحُٔذسعس ُطض٣ٝذ جُٔطؼ٤ِٖٔ ذحُٔؼِ ،ٓح ٣وشس ٖٓ ٓؼشكس  

 جالٓطكحٗحش جُٔذسع٤س . حص٤طؾالجُذسجع٢ جعطؼذجدج 

ؼ٤ِٖٔ ُنٔحٕ ٗؿحقْٜ ك٢ ٗوَ جُٔؼِْ ُِٔؼحسف جُط٢ ٣طنٜٔ٘ح جٌُطحخ جُطؼ٢ٔ٤ِ ئ٠ُ جُٔط  

 .جالٓطكحٕ

 نهًُهاج انرعهًٍُ  انًفهىو انذذَث ـ 1.1

جُٜٔ٘حؼ جُطؼ٢ٔ٤ِ ػ٠ِ جٗٚ ٓؿٔٞػس جُخرشجش   Ralaf-Tylerسانف ذاَهىس٣ؼشف 

 ذاَهىسُٜٔ٘حؼ ئرج ػ٘ذ كح ،دزؾَ ذِٞؽ أٛذجف ضشذ٣ٞس ٓكذأٖ جُط٢ ضخطو ُٜح جُٔذسعس ٓ سجُطؼ٤ٔ٤ِ

 :ٔٞرؾٚ جُؾ٤ٜش ك٢ أسذؼس أٓػِس ٢ٛٝقذدٛح ك٢ ٗ ،س ٌٓٞٗحشخطٝ ُِ ،خطسٛٞ 

                                 جُٔذسعس ئ٠ُ ضكو٤وٜح ؟              إٔ ضغؼ٠  جألٛذجف جُطشذ٣ٞس جُط٢ ٣٘رـ٢ٓح    -1 

 ٛذجف ؟ٓح جُخرشجش جُطشذ٣ٞس جٌُٖٔٔ ضٞك٤شٛح ُطكو٤ن ٛزٙ جأل  -2

    ٤ًق ٣ٌٖٔ ض٘ظ٤ْ ٛزٙ جُخرشجش جُطشذ٣ٞس قط٠ ضٌٕٞ كؼحُس ؟                                      -3

٤ًق ٣ٌٖٔ ٓؼشكس ٓح ئرج ًحٗص جألٛذجف هذ ضكووص ؟ -4
1

 

جألٗؾطس جُط٢ ٣وّٞ جُٜٔ٘ؽ ك٢ جُٞهص جُكحمش ُْ ٣قرف ٓؿشد ٓوشسجش ٝ ئٗٔح ٛٞ ؾ٤ٔغ 

ع٤ح ػ٘قشج أعح" زج جػطرشُٜٝ ،ك٤س ٝ جُ٘لغ٤سٜذف ض٤ٔ٘طْٜ ك٢ ؾ٤ٔغ جُٔؿحالش جُٔؼشذ ،ذٜح جُطال٤ٓز

ح ٗٚ ٣وذّ ضقٞسج ؽحٓال ُٔأٝ جُغرد ك٢ رُي  ،ئٕ ُْ ٣ٌٖ فِرٜح ،ٖٓ ػ٘حفش جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس

                                                           
د.رشدي طعٌمة، األسس العامة لمناهج تعلٌم اللؽة العربٌة، إعدادها، تطوٌرها، تقوٌمها، دار الفكر العربً، القاهرة، ط -  1

 .28م، ص:2000
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ٝٓح ٣ؿد إٔ ٣ٌطغرٚ ٖٓ ٜٓحسجش ٝٓح ٣ٌٖٔ إٔ ٢ٔ٘٣ ٖٓ     ،٣٘رـ٢ إٔ ٣وذّ ُِطحُد ٖٓ ٓؼِٞٓحش

."ه٤ْ  ٝ جضؿحٛحش
1

 

طٔحػح ٝ ضكذغح ٝ هشجءز ٝ جُٜٔحسجش جُِـ٣ٞس جألعحع٤س جع"ٕ ٣شجػ٢ جُٜٔ٘حؼ أجر ٣ؿد   

س"٤ٔ٤س ضؼ٤ِٔٝ ٓح ٣ططِد ٖٓ ٌِٓحش ٝٓح ٣٘ؿض ػ٘ٚ ٖٓ ٓؾٌالش ضؼِ س،ًطحذ
2

 

 ،ذجت٢ ػ٠ِ أسذؼس ٓشجقَ سجػص جُؼطَُوذ هغْ ٓوشس جُغ٘س جُغحدعس ٖٓ جُطؼ٤ِْ جالذط   

 ،٣كط١ٞ ػ٠ِ غٔح٢ٗ ٝقذجش ضؼ٤ٔ٤ِس ٝ ،قِس ٝ جألخشٟ ك٢ جُٔغحس جُذسجع٢ك٤قال ذ٤ٖ جُٔش

 ،ك٤س ٝجُل٤٘سجُك٤حز جُػوح ،ال٤ٓس ٝ جُٞه٤٘س ٝ جإلٗغح٤ٗسإلعجُو٤ْ ج :ٓٞصػس ػ٠ِ غٔح٢ٗ ٓؿحالش ٢ٛ

جُٔظحٛش  ،ٝعحتَ جالضقحٍ ٝ جُطٞجفَ ،قٔح٣س جُر٤ثس ٝ قوٞم جإلٗغحٕ ،جُؼِْ ٝ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح

جُقكس ٝ جُطـز٣س  ،ػحُْ جُلالقس ٝ جُق٘حػس ٝجإلٗطحؼ ،ٝ جالؾطٔحػ٤س ك٢ جُوش٣س ٝجُٔذ٣٘سجُؼٔشج٤ٗس 

 ٝ جُش٣حمس ٝ جألعلحس.

جُٔوشس خقـ ُِٔشجؾؼس ٝ جُطو٣ْٞ ضؾخ٤ق٢ ُٔغطٟٞ  ٖٓ ك٤ٔح جألعرٞع جألٍٝ    

ٗقٞؿ  ٤ٔ٤س ضطٌٕٞ ٖٓ غالظضؼِ زًَٝ ٝقذ ،ذٟ جُطال٤ٓز ك٢ جُغ٘ٞجش جُغحذوسجُطكق٤َ ُ

ٝٗـ  ،غالظ ٗقٞؿ ك٢ جُؾٌَ ،ٝٓػِٜٔح ك٢ جُقشف ٝ جُطك٣َٞ ،ٗق٤ٖ ك٢ جُطش٤ًد ،زُِوشجء

ئ٠ُ  7ٝٗقحٕ ك٢ جإلٗؾحء ٝضٔطذ ٛزٙ جُٞقذز ٖٓ جُقلكس  ،حقذ ك٢ جإلٓالء خالٍ جُٞقذز ًِٜٝج

 أعحذ٤غ ٖٓ جُضٖٓ. ذز  خالٍ غالظك٤طْ جُؼَٔ ك٢ ًَ ٝق ،32ُقلكس ج

ذ٤ٖ طشجٝـ ٖٓ جُ٘ؾحهحش ٝجألعثِس جُط٢ ضًَٝ ٓحدز ضطٞصع ٢ٛ جألخشٟ ئ٠ُ ٓؿٔٞػس    

ٝجألعثِس جُط٢ ضذكغ جُٔطؼِْ  ،ُططرغ جُخط٢ ُِٞفٍٞ ئ٠ُ جإلؾحذسك٤ٜح ج ٢جُط٢ ٣ٌل جُٔرحؽشز جألعثِس

غ دجتشز ٛزٙ جألعثِس ك٢ جُطؼر٤ش جٗطالهح ٖٓ جعطـالٍ ٓؼط٤حش جُ٘ـ. ٝضٞع ئ٠ُ ذ٘حء جُؿٞجخ

ٔظ ٓٞهلح ُطؼشف سأ٣ٚ أٝ ضِضطٞؾٚ ئ٤ُٚ ٓرحؽشز  ٖق٤ ،جُؾل١ٞ ُطزٛد ذحُٔطؼِْ ئ٠ُ جذؼذ ٖٓ جُ٘ـ

 ٤ْ جُؼحّ ذٞجعطس جُؼَٔ جُؿٔحػ٢.أٝ ضط٤ف ُٚ كشفس جُطؼر٤ش ذكش٣س أٝ ضذسؾٚ ك٢ ع٤حم جُطو٤ ،ػ٘ذٙ

                                                           
 .52ص: نظرٌة و تجارٌب، -رشدي أحمد طعٌمة و محمد سٌدي مناع، تدرٌس العربٌة فً التعلٌم العام-  1
 .17م،ص:2007بشٌر إبرٌر، دلٌل اكتساب اللؽة فً التراث اللسانً العربً، مطبعة المعارؾ عنابة، الجزابر، -  2
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ضغطٔذ جُلْٜ، ٝ ٢ٛ ال ض٘لقَ ػٖ جُ٘ـ، ذَ س ذؼذ ٝ ضؾٌَ ٓكطس جُِـس جُٔكطس جُػح٤ٗ

ُس أٓغ جُػح٤ٗسٝ ،ُس ضش٤ًرسأأل٠ُٝ ٓغضكط١ٞ ٓكطس جُِـس ػ٠ِ غالظ ٝهلحش، ضؼحُؽ جُٞهلس ج. ٝٓ٘ٚ

 .جُػحُػس كخققص ُِٔؼؿْأٓح جُٞهلس  ،ُس ًطحذ٤س ذؼشك ذؼل هٞجػذ جإلٓالءأأٝ ٓغ فشك٤س

 .58ئ٠ُ ؿ  33قذز جُػح٤ٗس ضرطذب ٖٓ جُقلكس ٞٝ جُ   

٣ذسؼ أعرٞػحٕ ُِطو٣ْٞ ٝ جُذػْ ٝٓشجؾؼس جٌُٔطغرحش، ٖٓ  ،ٝخالٍ جٗطٜحء ًَ ٝقذض٤ٖ  

ُطو٤ْ ٓغطٟٞ جُطال٤ٓز ٝضٔطذ ٖٓ  ،الخطرحس جألٍٝ ٖٓ جُذٝسز جأل٠ُٝخالٍ جألٗؾطس جُٔٞجص٣س ٤ِ٣ٜح ج

 .62ئ٠ُ ؿ  59جُقلكس 

 89ٝجُٞقذز جُشجذؼس ٖٓ جُقلكس  ،88ئ٠ُ ؿ  63ػس ضرطذب ٖٓ جُقلكس جُٞقذز جُػحُ  

 .114ئ٠ُ ؿ 

ئ٠ُ ؿ  115دػْ ؾٔحػ٢ ُِٞقذض٤ٖ ٖٓ ؿ ػ٘ذ جٗطٜحء ٛحض٤ٖ جُٞقذض٤ٖ ٣طْ ضو٣ْٞ ٝ ٝ

 .124ئ٠ُ ؿ  119ٖٓ ؿ  ،سِوشجءز جُٔغطشعُِشس ذادسجؼ ٗـ ٣ٝغطشعَ جُٔو ،118

غشٙ ٝخالٍ ٛحضٚ جُلطشز ٣وّٞ جُطال٤ٓز ذحٗؿحص جالخطرحس جُػح٢ٗ ٖٓ جُذٝسز جأل٠ُٝ جُز١ ػ٠ِ ئ

 غذجع٢ جألٍٝ ػ٠ِ جُطال٤ٓز ٖٓ جؾَ جُذخٍٞ ك٢ ػطِس جُؾطحء.حُضٞصع جُ٘طحتؽ جُخحفس ذ

٢ ضٔطذ ٓرحؽشز ضغطأٗق جُذسجعس ذحُٞقذز جُخحٓغس جُط ،ذؼذ جُذخٍٞ ٖٓ جُؼطِس جُؾط٣ٞس   

 .176ئ٠ُ ؿ  151ٝ جُٞقذز جُغحدعس ٖٓ جُقلكس  ،150ئ٠ُ ؿ  125ٖٓ جُقلكس 

٣وّٞ ذأعرٞػ٤ٖ ُِذػْ  6ٝ  5غ جُطال٤ٓز خالٍ جُٞقذض٤ٖ ْ ٓح ضطشم ئ٤ُٚ جألعطحر ٤ُٓٝطو٤  

حخطرحس غحُع خالٍ جُذٝسز ٤ٜ٘٣ٜح ذ ،180ئ٠ُ ؿ  177ٝ جُطو٣ْٞ ٝ جألٗؾطس جُٔٞجص٣س ٖٓ ؿ 

 جُػح٤ٗس ٖٓ جُؼحّ جُذسجع٢.

ٝ  ،206ئ٠ُ ؿ  181ؼس جُط٢ ضٔطذ ٖٓ ؿ ك٤طْ جالٗطوحٍ ذؼذ رُي ئ٠ُ جُٞقذز جُغحذ    

ٝك٢ ٜٗح٣س جُٔوشس ٣وذّ  ،228ئ٠ُ  207طٞصع ػ٠ِ جُقلكحش ٖٓ ض ،جُٞقذز جُػحٓ٘س ٝ جألخ٤شز
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ٝئؾشجءجش أخش جُغ٘س  ،ٝأٗؾطس ٓٞجص٣س ،232ئ٠ُ ؿ  229 دػْ ُِٞقذض٤ٖ ٖٓ ؿضو٣ْٞ ٝ

 .238ئ٠ُ ؿ  ٣ٝ223وّٞ جُطال٤ٓز ذذسجعس جُ٘ـ جُػح٢ٗ ُِوشجءز جُٔغطشعِس ٖٓ ؿ  ،جُذسجع٤س

ٝذ٘حء ػ٠ِ ٛزج ٣ؿشٟ جخطرحس أخش جُغ٘س جُذسجع٤س ُِطو٤٤ْ جُلؼ٢ِ ُٔغطٟٞ جُكق٤ِس   

جُٔشٝس ئ٠ُ جُوغْ  ٣ٕٞغطكو ٞجًحٗ ٝٓؼشكس ٓح ئرج ،جُِـ٣ٞس ُطال٤ٓز ٖٓ جؾَ ضغ٤ِْ جُؾٜحدز جالذطذجت٤س

 ئال جٗٚ  ،أسذؼس ٝغالغ٤ٖ أعرٞػح ٖٓ جُغ٘س ضغطـشم سز ٓغ جُؼِْ إٔ ٓذز جُطذس٣ظ جُٔوش ،ػذجد١جإل

 .س جُذسجع٤سطش١ جُغ٘جُط٢ ضؼٝجُطـ٤رحش ئ٠ُ جالمطشجذحش ٝرُي سجؾغ  ،ال ٣طْ جقطشجّ ٛزج جُطوغ٤ْ

ْ ٝ أخشٟ ُألٗؾطس جُٔٞجص٣س ُذػس جُغحدعس ذٞؾٞد ٓكطس خققص ٤ٔض ًطحخ جُغ٘ط٣ٝ  

 ٝضوؼحٕ ك٢ ٜٗح٣س ًَ ٝقذض٤ٖ.

ْ ٤و٤طُ ،كشفس ٣ط٤ف ُٚ  ،ٖ ٝقذجش جُٔوشس ػ٠ِ ٓؾشٝع ًطحذ٢ٝضطأعظ ًَ ٝقذز ٓ   

ٝضخطْ جُٞقذز  ،ط٢ ضغٔف ُٚ ذادٓحؼ ٓخطِق ٓؼحسكٚجُ ،٘لغٚ ذٞجعطس ٓؿٔٞػس ٖٓ جُطٔحس٣ٖٗلغٚ ذ

أرٗٚ  د٠ِ ٓغطٟٞ ذ٘حء رٝم جُط٤ِٔز ٝضذس٣ػُٚ ذؼذ ض٢٘٣ٌٞ ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُغِٞى ٝ ،ذ٘ـ ؽؼش١

 ٓكحٝس. ٔٞع٤و٤س ٝ ضطٌٕٞ ًَ ٝقذز ٖٓ غالظجُ

كطؼ٤ذ جُٔطؼِْ ئ٠ُ جُ٘قٞؿ  ،ضط٤ٔض ذؼ٤ِٔس ٓغف جُٞقذز سضطٞؼ ًَ ٝقذض٤ٖ ذٞهلس ضو٤ٔ٤ٝ   

ٝضٜذف ٛزٙ جُٞهلس ئ٠ُ ض٤ٌٖٔ  ،ٓخطِق جُ٘ؾحهحش جُٔقحقرس ُِ٘قٞؿجٌُٔٞٗس ُِٞقذز ٝج٠ُ 

 ٚ. ضحًطؾحف ٝؾٞٙ جُخَِ ك٢ ذ٘حء ضؼِٔحجُٔطؼِْ ٖٓ دٓؽ ٓؼحسكٚ ٝ ضٞظ٤لٜح. ًٔح ضغٔف ُٚ ذ

ذحإلمحكس ئ٠ُ  ،جُٔطؼِْ ٤ُكطي ذ٘قٞؿ ٖٓ ٗٞع آخشجُؾؼش ٝجقس ٣٘ضٍ ك٤ٜح ضؼذ ٓكطس    

ٝ جُؼَٔ ػ٠ِ جُِـس ٝال ؾٔح٤ُح جعط٘حدج ئ٠ُ جُؿحٗد جُٔٞع٤و٢ ِٔطؼِْ ذؼذج ُ شٞكض ،ذؼذٛح جُطشذ١ٞ

  ٚك٢ جذؼذ أٛذجكٚ ٣شذط ذَ ،زٝم ٝض٤ٔ٘س جإلقغحط ذحُؿٔحٍجُشذ٤س ٣خل٠ ٓح ُؾؼش ٖٓ دٝس ك٢ ض

 .ذ٢ ػرش ػقٞسٙ جُٔخطِلس جُؼش٘ـ حُذ

 ٌُٖ ٓح ٣ؼحخ ػ٠ِ ٓوشس جُغ٘س جُغحدعس جذطذجت٢ ٛٞ:   
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جُطٞص٣غ جُغ١ٞ٘ ُِٔكطٟٞ ال ٣ط٘حعد ٓغ جُطذسؼ جُغ١ٞ٘ ُٔؿَٔ ٗؾحهحش جُطؼِْ  -   

 جألعرٞػ٤س.

 ٓالءجش ع٤حع٤س.جٌُطحخ خحمغ إل ٓكطٟٞ -  

 ػذّ جعطؼٔحٍ ًِٔحش ٓلحض٤ف ك٢ جُ٘قٞؿ. -  

 ٓإُلٞ جٌُطحخ جُٔذسع٢ ُْ ٣شجػٞج جُطلحٝضحش جُٔخطِلس ُِٔطؼ٤ِٖٔ. -  

 .ُطال٤ٓزر٤ِؾ جُٔكطٟٞ جُقؼٞذحش جُِـ٣ٞس ضوَِ ٖٓ ض -  

  .ٍ جُٔٞعْ جُذسجع٢جُز١ ال ضغٔف جُظشٝف ذحعطٌٔحُٚ خال ،ذحُطٍٞ غْ جُٔوشس٣ط -  

ٗؿذ ك٢ جُٜٔ٘حؼ دسٝعح ٝٓغحتَ ال قحؾس ئ٠ُ ضوذ٣ٜٔح ك٢ جُٔغطٟٞ جُكح٢ُ ػ٠ِ إٔ  -  

 ضغطذسى ٝضوذّ ك٢ ٓغطٟٞ أػ٠ِ.

ك٤ٜح  ٣٠شجػ ،جُطكق٤َ جُِـ١ٞ جكطوحس ٓ٘حٛؽ ضؼ٤ِْ جُِـس جُؼشذ٤س ئ٠ُ خطس ٓطذسؾس ك٢-  

إٔ  دجُٔطؼِْ ٝ جُٔغطٟٞ جُز١ ٣شج جًطغحخ جُٜٔحسجش جُِـ٣ٞس جألعحع٤س ضرؼح ُططٞس ٓشجقَ ػٔش

 ٣رِـٚ ك٢ ضكق٤ِٚ جُِـ١ٞ.

َٛ ًطحخ جُِـس جُؼشذ٤س ُِغ٘س جُغحدعس جذطذجت٢ ذآٌحٗٚ إٔ ٣ٞكش ًَ  ،ٝٓح ٣ٌٖٔ إٔ ٣وحٍ 

 جُغ٘س؟   جُٜٔحسجش جُط٢ ٣كطحؾٜح جُطال٤ٓز ك٢ ٛزٙ

 انشاسع و انثُدصف انهغاخ انًرعذد فٍ انًذسعح و و .3
ٌُٖٝ ٛزج ؿ٤ش (... )ذِـس أخشٟٝٗطؼحَٓ ك٢ ق٤حض٘ح  ،ٝ ٌٗطد ٝ ٗطؼِْ ذِـس أك٘كٖ ٗوش" 

خطِق ك٤ٜح دجتٔح ُـس جُر٤ص ٝ جُغٞم ض ،ٓؼظْ جُِـحش ضؼشف ٛزٙ جُػ٘حت٤س ٕٝرُي أل (...)ٓ٘طو٢

."ـس جُٔذسعس ٝ جُؿحٓؼس ٝ جألدخػٖ ُ
1

   

                                                           
 .209م، ص:2009ه/1430( 1د.مها محمد فوزي معاد، األنثروبولوجٌة اللؽوٌة، دار المعرفة الجامعٌة، ط)-  1
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  نغح انًذسعح  ـ  5.1

 ،جألػ٠ِ ػٖ هش٣ن جُطؼ٤ِْ جُشع٢ٔ ٣ٝطْ جًطغحخ جُؾٌَ جُِـ١ٞ ،٢ٛ جُِـس جُلقك٠   

ُوحدس٣ٖ ػ٠ِ ضؼ٤ِْ جُِـس ٝٝؾٞد جُٔؼ٤ِٖٔ ج ،زج جُطؼ٤ِْ ٖٓ رٛحخ ئ٠ُ جُٔذجسطٝٓح ٣ؾطِٔٚ ٛ

ٓٞمٞػس ٖٓ طؼ٤ِْ ٣ٌٕٞ سع٤ٔح ُٔح ٣ؾطَٔ ػ٤ِٚ ٖٓ ًطد ٓذسع٤س أٝ أٛذجف جُٛزج  ،جُلقك٠

ًَ ئ٤ُْٜ ػ٤ِٔس جُطخط٤و هرَ جألؽخحؿ جُٔٞ
1

سعس ٝ ٣طؼِْ ك٤ٜح جُؼشذ٤س ...ئٕ ٖٓ ُْ ٣ذخَ جُٔذ". 

"...ٌُٔطٞخ ٝ ضرو٠ ً٘ٞصٛح دك٤٘س ػ٤ِِٚوح ػ٠ِ ػحُٜٔح ك٢ ٓغطٞجٙ جـ٣رو٠ ٓ
2

. ٖٝٓ ٛ٘ح ضؾٌَ ُـس 

 .جُٔك٤و جُٔذسع٢ُٜٞس ئدٓحؾْٜ ك٢ ٝع ،٤ٓزعحع٢ جُز١ ٣ٜ٘ل  ذطؼ٤ِْ جُطالجُٔذسعس جُشجتض جأل

ٝ جُ٘قٞؿ جُط٢  ،ٓأُٞف ًِٜح ٓذٝٗس ذحُِـس جُلقك٠كحُٔوشسجش جُط٢ ٣ذسعٜح جُ٘حؽة ًٔح ٛٞ "

ػح ٝجخط٤حسج ٣كلظٜح ٝ جُٔٞمٞػحش جُط٢ ٣وشأٛح ٣ٝذسعٜح دجخَ ٗطحم جُٔذسعس كشمح أٝ ضطٞ

ٓغ  ذ٤٘ٔح ُـس جُطخحهد أٝ جُكذ٣ع جُط٢ ٣غٔؼٜح ٖٓ ٓذسعس ٣ٝٔحسعٜح ،ًِٜح ذحُِـس جُلقك٠

."٤ٓسصٓالتٚ ٢ٛ جُؼح
3

 

قحٓح ُـ٣ٞح جُطذس٣ظ ذحُؼح٤ٓس ٣ؿؼَ جُ٘حؽة ٣ؼ٤ؼ قحُس جصدٝجؾ٤س أٝ ك"ٝق٤ٖ ٣قرف    

 ،ُٜح ٓؼوذ جُطش٤ًد أٝ ُٓٞٞد )ؿ٤ش ؽشػ٢( ال ذذ إٔ ٣ٞٓ٘ٚ فشجػٚ ،ٖٓ ُـس ضطقحسع ُٓٞٞد

د."ؾٞجٗد ٓخطِلس ٖٓ ق٤حز جُلش ألٗٚ ٣كطَ ٓٞجهغ ٜٓٔس ك٢ جُٔؿطٔغ ٝ
4
جُط٢ ٣طشى ػ٤ِٜح حُِٜؿس ك 

٢ ػ٤ِٔس هذ ٣ض٣ذ ك ،ؼِْ جُِـس جُؼشذ٤سجُؼح٤ٓس جُط٢ ٣طٌِٕٔٞ ذٜح دجخَ جُقق ذطذػ٤ْ ٖٓ ٓ ،أهلحُ٘ح

زٙ جُؼ٘حفش ٝرُي ألٜٗح ُـس ٕ ٛزٙ جُِٜؿس رجش ٓوحٝٓس مؼ٤لس ُٜأل جهطشجك جُؼ٘حفش جُِـ٣ٞس

 .ٓك٤ٌس

   نغح انثُد   1 -  1

                                                           
م، 1996م/1417( 1و التطبٌق، جامعة الملك سعود، الرباط، ط )د.ابراهٌم صالح الفبلي، ازدواجٌة اللؽة النظرٌة -  1

 .29ص:
 .7م، ص:1995د.أنطوان صٌاح، دراسات فً اللؽة العربٌة الفصحى و طرابق تعلٌمها، دار الفكر اللبنلنً، ط -  2
 .144م، ص:1978د.أحمد محمد المعتوق، الحصٌلة اللؽوٌة، ط  -  3
، العدد أؼسطس آب، 2بٌة المعاصرة، المجلة العربٌة للدراسات اللؽوٌة، المجلد د.شكري فٌصل، قضاٌا اللؽة العر-   4

 ، و ما بعدها.23م، ص:1983ه/1403
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٣ٝوقذ ذحُِـس جألّ ضِي جُط٢ ٣طٌِٜٔح جُطلَ دجخَ ٓك٤طٚ جُؼحت٢ِ جألٍٝ ٝ  ،ُِـس جألّج"

."س ٝ ضٌٕٞ ػشذ٤س أٝ أٓحص٣ـ٤س٣طِن ػ٤ِٜح ك٢ جُٔـشخ جُؼشذ٢ ػحدز جعْ ُٜؿ
1
ٓٞهق " ٝك٢ 

ٖ جُِـس ٓٞمٞع جُطؼِْ جُِـ١ٞ ٣رشص ذذجٛس ضٔح٣ض قحعْ ٝٝجمف ذ٤ٖ ُـس جألّ ٝ ُـس جُر٤ص ٝ ذ٤

، ؽٜش جأل٠ُٝ ٖٓ ق٤حضٚذذءج ٖٓ جأل ،٣ٌطغرٜح جُطلَ ٖٓ ٓك٤طٚ ضِوحت٤ح ٠ُٝكحأل ،جُطؼِْ ٝ جُطؼ٤ِْ

٢ٛٝ جُط٢ ٣قطِف ػ٤ِٜح جُِغح٤ٕٗٞ جُططر٤و٤ٕٞ ذحُِـس جأل٠ُٝ ، أٓح ،  ػ٘حءدٕٝ جخط٤حس ٓ٘ٚ ٝال

ًٝحكس جُظشٝف جُٔٞهق جُطؼ٢ِٔ ٝجُطؼ٢ٔ٤ِ ، ٢ٛٝ   جالؾطٜحدٝ  ُالخط٤حسجُػح٤ٗس ك٤خنغ ضِوحت٤ح 

".ح٤ٕٗٞ جُططر٤و٤ٕٞ ذحُِـس جُػح٤ٗسجُط٢ ٣قطِف ػ٤ِٜح ج٤ُِغ
2

 

ئ٠ُ إٔ ٝمغ جُِـس جُؼشذ٤س جُلق٤كس ذحُٔـشخ ٝؿ٤شٙ ٖٓ  انفاعٍ انفهشٌٝهذ ٗرٚ 

جألهطحس جُؼشذ٤س ، ال ٣٘غؿْ ٓغ ٛزج جُططر٤ن كحُؼشذ٤س جُلق٤كس ٤ُغص جُِـس جأل٠ُٝ جُط٢ ٣ٌطغرٜح 

جُطلَ جُٔـشذ٢ ػٖ أٓٚ ٝٓك٤طٚ جُِـ١ٞ ، كٜزج جُٞمغ ضكطِٚ جُذجسؾس جُٔـشذ٤س ك٢ ٓ٘حهن 

جُؼشذ٤س ٤ُغص ُـس غح٤ٗس ك٢ ٗلظ ٝمغ جُِـحش جألؾ٘ر٤س  ٝجألٓحص٣ـ٤حش ك٢ ٓ٘حهن أخشٟ ، ًٔح إٔ

ػ٠ِ رُي ذإٔ ٌِٓس جُطلَ جُٔـشذ٢ ك٢ ػح٤ٓطٚ ًػ٤شج  انفهشٌ انفاعًٍحُلشٗغ٤س ٓػال ، ٝهذ جعطذٍ 

٤كس ، ٝرُي ػٖ هش٣ن ٗوَ ٜٓٔح ٖٓ جٌُِٔس جُط٢ ع٤ٌٜٞٗح ك٢ جُِـس جُؼشذ٤س جُلق جٓح ضٔػَ ؾضء

ٖٓ جٌُِٔس جُِـ٣ٞس جُؼحٓس ذحعطخذجّ ٝعحتو ٖٓ ُـطٚ أٝجُوذسز 
3
 . 

٤س ذقٞسز أخشٟ ػ٘ذ ٓح ٣طكذظ جألخ ٓغ أٝالدٙ ػ٠ِ ٓحتذز جُطؼحّ ؾصدٝجٝضرذٝ جال

 ك٤غطؼَٔ ٗٔطح ُٜؿ٤ح خحفح ذزُي جُٔٞهق .

 ٝضطِخـ ٓغط٣ٞحش جألدجء جُِـ١ٞ ك٢ جُِـس جُؼشذ٤س ك٢ غالظ ٓغط٣ٞحش ُِخطحخ ."

 . ٜح خطحخ جُرحػس ك٢ جألعٞجمطجُؼح٤ٓس ٖٝٓ أٓػِ(1

                                                           
م، 2011جلبٌر ؼرانفٌوم، اللؽة و السلطة و المجتمع فً المؽرب المؽربً، ترجمة محمد أسلٌم، أفرٌقٌة الشرق، -  1

 .143ص:
م، 2009م/2008( 1انٌة تطبٌقٌة لتعلم اللؽة العربٌة، مطبعة سوماكرام، ط )د.مصطفً بنان، تحلٌل األخطاء مقاربة لس-  2

 .33ص:
م، 2009م/2008( 1د.مصطفً بنان، تحلٌل األخطاء مقاربة لسانٌة تطبٌقٌة لتعلم اللؽة العربٌة، مطبعة سوماكرام، ط ) -  3

 .33ص:
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 .جُؿحٓؼ٤سجُلقك٠ ٢ٛٝ ُـس جُخطحخ جُشع٢ٔ ًخطحخ جُٔكحمشجش (2

٣ع ػٖ جُِـس جُٞعط٠ ، ٖٝٓ أٓػِٜح خطحخ ص٤َٓ ئ٠ُ ص٤ِٓٚ ٝٛٔح ٣طؿذذحٕ جُكذ(3

"ٓغحتَ جُغ٤حع٤س ٝجُػوحك٤س.
1
  

٣غطخذّ جُرحُـٕٞ جُِٜؿس جُؼح٤ٓس أٝ جُٔك٤ِس جُؾٌَ جُِـ١ٞ جألد٠ٗ ، ػ٘ذٓح ٣طكذغٕٞ  "

، ًٔح إٔ جألهلحٍ ٣غطخذٕٓٞ ٛزج جُؾٌَ جُِـ١ٞ ػ٘ذٓح ٣طكذغٕٞ ك٤ٔح ذ٤ْٜ٘ ... ئر  أهلحُْٜٓغ 

ـس جُؼشذ٤س ٣٘وِٕٞ أٝ ٣ؼِٕٔٞ جُِ ُألهلحٍ ٌُْٜٝ٘ ك٢ جُٞهص ٗلغٚ ال ج٥ذحءئٕ ٛزٙ جُِٜؿس ٣٘وِٜح 

"جُلقك٠ ألهلحُْٜ ...
2
ٖٓ ٛ٘ح ٣طنف ُ٘ح إٔ جُِٜؿس جُؼح٤ٓس ٢ٛ جُِـس جألّ جُكو٤و٤س ألكشجد  

د٠ٗ ٝجعطخذجٓٚ ك٢ ؿطٔغ ٝٛإالء جألهلحٍ ٣٘ؾثٕٞ هحدس٣ٖ ػ٠ِ كْٜ ٛزج جُؾٌَ جُِـ١ٞ جألجُٔ

ٝكوح  ٢ ُِطال٤ٓز ٣طـ٤ش٤ِخش٣ٖ ، ُوذ دُص جُطؿحسخ ػ٠ِ إٔ جُٔغطٟٞ جُطكقجُطؼحَٓ ٓغ ج٥

 جُط٢ ٣ؼح٣ؾٜٞٗح. جالؾطٔحػ٤سِٜٞٗح ، ذؼرحسز أدم ٝكوح ُ٘ٞػ٤س جُر٤ثس طؾطٔحػ٤س جُط٢ ٣كالٌُِٔحٗس ج

 نغح انشاسع أو انًجرًع . -1-1

جُشت٤غ٤س ك٢ جُٔؿطٔغ جإلٗغح٢ٗ ألٜٗح ٢ٛ جُٞع٤ِس جألًػش كؼح٤ُس ك٢  جالضقحٍجُِـس ٢ٛ أدجز 

جُشت٤غ٤س ك٢  ٚأدجضض٤ٌٖٔ جُلشد ٖٓ جُذخٍٞ ك٢ ػالهحش ٝضلحػالش جؾطٔحػ٤س ٓخطِلس ٓػِٔح ٢ٛ 

ػٖ ٗلغٜح ئال  ٓؿطٔغ ال ضلقفك٤ٜح ًٔح إٔ أ١ غوحكس ك٢ أ١  ػ٤ِٔس جُطٌحَٓ ٓغ جُػوحكس جُط٢ ُٝذ

ضقحٍ ك٤ٜحذطشف جال
3
. 

دجٓص جُِـس ض٘وغْ ئ٠ُ ُـحش ُٜٝؿحش ك٘ؿذ ُـس جُٔذسعس ُٝـس جُر٤ص ُٝـس جُؾحسع ، حٝٓ

دجخ جُؾؼر٢ ، جُِـس جُؼشذ٤س جُلقك٠ ، ُـس ج٥كٔغط٣ٞحش جُطؼر٤ش جُِـ١ٞ ك٢ جُٔؿطٔغ جُٔـشذ٢ 

 ُـس جُطخحهد جُؾؼر٤س ) جُِـس جُؾؼر٤س(.

                                                           
، ط 21الموسً نهاد، نحو نموذج فصٌح للخطاب العامً، بحث مقدم إلً مإتمر قضاٌا العربٌة و تحدٌاتها فً القرن-  1

 .11م، ص:1996
 .29م، ص:1996ه/1417د. إبراهٌم صالح الفبلي، ازدواجٌة اللؽة النظرٌة و التطبٌق، جامعة الملك سعود، الرباط، ط -  2
 .131م، ص:2009ه/1430روبولوجٌة اللؽوٌة، دار المعرفة الجامعة، ط د.مها محمد فوزي معاد، األنث-  3
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ك٣ٞس أٝ ُـس ٓح هرَ جُطؼ٤ِْ )جأل٤ٓس( ، ٤ُظ جُِـحش ٛزج جُٔغطٟٞ أ٣ٚ ًطد ٗ"كِـس جُؾحسع 

ذ٤ٖ أكشجد جُٔؿطٔغ ػ٠ِ هش٣وس ًطحذس ٓٞقذز ُٜزٙ جُِـحش ، ئر ئٕ  لحمٓإُلس ًٔح إٔ ٤ُظ ٛ٘حى جض

زٙ س ، أ١ إٔ ٕٛ ًحٗص ٝظ٤لطٜح ٓوطقشز ػ٠ِ جُ٘ٞجق٢ جٌُال٤ٓئزٙ جُِـحش ٖٓ جُ٘حدس ًطحذطٜح ، ٝٛ

كذظ ذ٤ٖ أكشجد جُٔؿطٔغ ، ٌُٖٝ ػ٘ذ جُكحؾس ئ٠ُ جٌُطحذس كال ذذ ٖٓ جُركع ػٖ جُِـحش ضغطخذّ ُِط

ُٜزٙ جُِـس ... ٝك٢ جُٞهص جُكحمش ٖٓ جٌُٖٔٔ ًطحذس جُِٜؿحش جُؼشذ٤س ٓغ ػذّ ٝؾٞد جضلحم  َذذ٣

"هش٣وس ٓٞقذز ٌُطحذس ٛزٙ جُِٜؿحشضحّ ذ٤ٖ أكشجد جُٔؿطٔغ ػ٠ِ 
1
. 

ضطؾؼد أق٤حٗح ُـس جُٔكحدغس ك٢ "ؼشذ٤س جُلقك٠ ػ٘ذ جٌُطحذس ك٤ٔح ٠ جُئر ٛ٘حى ٖٓ ٣ِؿة ئُ

هروحش جُ٘حط ٝكثحضْٜ ، ك٤ٌٕٞ  الخطالفجُرِذ جُٞجقذ أٝ جُٔ٘طوس جُٞجقذز ئ٠ُ ُٜؿحش ٓخطِلس ضرؼح 

ٝ سجذؼس ُِش٣حم٤٤ٖ ... ِْٝٛ س ُِطروس جألس٣غطوشجه٤س ، ٝأخشٟ ُِؿ٘ٞد ، ٝغحُػس ُِركحسز ؿٓػال ُٜ

"ؾشج
2

ؾؼرص ٓ٘ٚ ، ٝضطغغ ٓغحكس جُخِق ذ٤ٜ٘ٔح ٝذ٤ٖ ٗج كحٗكشجف جُِٜؿحش ػٖ جألفَ جُز١. 

ِٜٛح ، ًٔح ٛٞ ؽإٔ جُِٜؿحش ، أخٞجضٜح قط٠ ٣ٌحد ضقرف ُـس ؽ٤ٔضز ٓغطوِس ؿ٤ش ٓلٜٞٓس ئال أل

 س جُِقٞؿ ٝجُٔؿش٤ٖٓ ٝهروس جُؼٔحٍ . ـًِ

ؼ٤ش ٜٓ٘ح ٛزٙ طشجً ، كطغغس جُؼحد٣س ضأغ٤شجً ًر٤ؾطٔحػ٤س ك٢ ُـس جُٔكحدٝضإغش جُِٜؿحش جال"

جُِـس ًػ٤شجً ٖٓ جُطشج٤ًد ٝجُٔلشدجش ٝذخحفس جُٔلشدجش جُط٢ خقـ ٓذُُٜٞح جُؼحّ ٝجفطِف 

"أٓٞس خحفس ضطؼِن ذلٖ أٝ قشكس ...ػ٠ِ ئهالهٜح ػ٠ِ 
3

. ًٔح إٔ كوذجٕ جألُوحخ ٝجُؼرحسجش 

 س.ُٔذُٞالضٜح جألف٤ِس ٝضذجُٜٝح ذٔؼح٢ٗ ؾذ٣ذز أفركص ضـِد ػ٠ِ جُؼح٤ٓس جُذجسؾ

ٝػ٘ذ جُٔوحسٗس ذ٤ٖ جُِـس جُؼشذ٤س جُلقك٠ ٝذ٤ٖ ُـس جُطخحهد جُؾؼر٤س ٝؾذٗح ذ٤ٜ٘ٔح ٛٞز "

عك٤وس سؿْ أٜٗٔح ذ٤ٖ أفَ ٝجقذ ًٔح ضؼشمص جُِـس جُؼح٤ٓس ك٢ جُغ٘ٞجش جألخ٤شز ُطـ٤شجش 

                                                           
 .36م، ص:1996ه/1417د.إبراهٌم صالح الفبلي، ازدواجٌة اللؽة النطرٌة و التطبٌق، ط -  1
 .129م،ص:1983ه/1403(... ،4د.علً عبد الواحد وافً، اللؽة و المجتمع، شركة مكتبات عكاظ للنشر، ط )-  2
 .131م،ص: 1983ه/1403(... ،4واحد وافً، اللؽة و المجتمع، شركة مكتبات عكاظ للنشر، ط )د.علً عبد ال  3
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ًػ٤شز ؽِٔص ٓؼظْ ٓشجدكحضٜح ٝأُلحظٜح ٝهشم ضؼر٤شٛح ، ٝٛزج ذال ؽي جٗؼٌحط ُطـ٤ش أًرش قذظ 

"ز١ ضٔحسط ك٤ٚ ضِي جُِـس ٝظ٤لطٜحطٔغ جُك٢ جُٔؿ
1
. 

ٗكالٍ ، ك٢ ؿحُد ـس جُؾحسع جُٔـشذ٢ أٜٗح ضطغْ ذحالٖٝٓ جُطكش٣لحش جُط٢ ضوغ ك٤ٜح ُ

ٝجُو٤ْ جُؼحٓس ، ٓٔح ٣غرد ضأغ٤شج ػ٠ِ جُ٘حؽثس ،  مذحألخالػ٤ِٜح أٜٗح عحهطس ضخَ  ٝضأخزجألق٤حٕ ، 

 جُِـ٣ٞس .خ٤شضْٜ ركحًٜٞٗح ْٛ أ٣نح ، ٝذحُطح٢ُ ضٔظ ضؿؼِْٜ ٣

"ٚ جُٔذسعس ٣ٜذٓٚ جُر٤ص ٝجُؾحسع ئرٕ ٓحضر٤٘"
2

. كحُطلَ عشػحٕ ٓح ٣غط٘طؽ إٔ ٌَُ ٖٓ 

جُِـس جُٔغطؼِٔس ك٢ جُٔذسعس جُلقك٠ ٝجُِٜؿس جُٔغطؼِٔس ك٢ جُر٤ص ، ٌَُ ٜٓ٘ٔح ٓوحٓح ٌٝٓحٗح 

 ضغطؼَٔ ك٤ٚ .

وصف انهغاخ انًعرًذج فٍ اإلعالو انًشئٍ وانًقشوء  .4

 انًجرًع.ونغح انرشىَش فٍ 
ئٕ جُِـس جإلػال٤ٓس ضؼطٔذ ػ٠ِ جٌُِٔس ًأعحط ُطأع٤ظ جٌُطحذس ٌُٖٝ ٛ٘حى ػ٘حفش أخشٟ "

س طحذػ٘ذعس جُؼ٘ح٣ٖٝ ٝجُقلكس ٝجُقٞس جُٓغحػذز ضؼ٤ٖ ػ٠ِ ضأ٤ٖٓ جُٞمٞـ ٝجإلكٜحّ ٜٓ٘ح ٛ

جُقكحك٢ ك٢  ٣أخزٛحٞس٣س ٝٛزٙ ًِٜح ضذجٍٝ جإلققحت٤س ٝجُشعّٞ جٌُحس٣ٌحٝجُشعّٞ جُر٤ح٤ٗس ٝجُؿ

"ُكغرحٕج
3

٢ جإلػالّ . ٝهذ ذ٤٘ص ػ٠ِ ٗغن ػ٢ِٔ جؾطٔحػ٢ ػحد١ ك٢ٜٔ ك٢ ؾِٔطٜح كٖ ٣غطخذّ ك

ضٜذف ئ٠ُ ٓ٘حؽذز قحعس  جُِـس جإلػال٤ٓس ال ئٕ" عثذ انعضَض شش  .دٞؾٚ خحؿ ٣ٝٞمف  ذ

"ال ٗحؾكح أعحعٚ جُٞمٞـ ٝجُغُٜٞسجُؿٔحٍ ُذٟ جُوشجء ذَ ػ٠ِ جُؼٌظ ٖٓ رُي ضطنٖٔ جضقح
4

 .

ؾس ٝجُطرغ٤و ٝضش٤ًد ٓلشدجضٜح ٝهٞجػذٛح ضش٤ًرح ، أخـ زػال٤ٓس ضش٠ٓ ئ٠ُ جُ٘ٔإلئرٕ كحُِـس ج

ؿغذز أٝ جألٗٔحه أٝ جُ٘ٔحرؼ جُط٢ ضوّٞ ٓوحّ ٔجُخقحتـ ك٢ جُِـس جإلػال٤ٓس ، ضغطخذّ جُشٓٞص جُ

 "٣س ، كحُِـس جإلػال٤ٓس ضؿ٘ف ئ٠ُ جُطؿشذس جُلشد٣س أٝ جُؿٔحػ٤س ُط٘ظ٤ْ جُطؿحسخ جإلٗغح٤ٗس جُؼذد

                                                           
 .190م، ص:2009ه/1430د.مها محمد فوزي معاد، األنثروبولوجٌة النظرٌة، دار المعارؾ الجامعة، ط -  1
 .6م، ص:1979( 1د. دود عبده، نحو تعلٌم اللؽة العربٌة، مإسسة دار العلوم، ط )-  2
 .81م، ص:1992لبنان، ط  -د. جان جبران كرم، مدخل إلً لؽة اإلعبلم، دار الجٌل، بٌروت-  3
 .263م، ص:1999د. عبد العزٌز شرؾ، المدخل إلً وسابل اإلعبلم، دار الكتاب المصري، ط -  4
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خقـ طٔئ٠ُ ٓغطٟٞ جُؼّٔٞ إٔ ٣قرف ٓح ٣ٌطد ، ٓلٜٞٓح ػ٘ذ جُوشجء ؾ٤ٔغ جُوشجء جُ جُ٘ضٍٝ

جُٔطؿش ٝجُٔٞظق ٞعطس ٣لٜٔٞٗٚ ضٔحٓح ًٔح ٣لٜٔٚ فحقد ٔطؼحُْ ٝر١ٝ جُػوحكس جُؼح٤ُس أٝ جُٝجُ

"جُرغ٤و ٝجُؼحَٓ.
1

 

ّ ٛٞ جُز١ ٤ٜ٣ٖٔ ػ٠ِ جُِـس كطقرف جُِـس ػِٔح ضلشك ٗلغٜح ػ٠ِ جإلػالّ ٝئٗٔح جإلػال

س ، ضغ٤ش ك٢ ٘ٚ ٤ُؼحٗٚ ، ه٤هـ٤ٌٓٞٗحضٜح ، كطقرف أٓحّ ػ٘لٞجٗٚ ٣ٝوطكْ قشٜٓح ، ٣ٝ٘حٍ ٖٓ ٝ

 سًحذٚ ، ٝضخنغ إلسجدضٚ ، ٝضخذّ أٛذجكٚ ، ٝال ضِٔي ئصجءٙ عِطس ٝال ٗلٞرج .

 نغح اإلعالو انًشئٍ -4-5

 ٝ كق٤كس ٓطؼٔس ذحُؼح٤ٓس أٝ جُذجسؾس،ػالّ ٓؼنِس ك٢ جُٔؿطٔغ ك٢ٜ ُـس إلضؾٌَ ُـس ج

ٜح ك٢ ذ٤ثطٚ جُطر٤ؼ٤س ، ٝٛٞ ٣شٟ إٔ ٖٓ ذٖٓ جُكذ٣ع ذحُِـس جُط٢ ٣طٌِْ ضرو٠ جُكؿس ٢ٛ أٗٚ الذذ 

ؿ٤ش جُٔ٘حعد أٝ جُٔؼوٍٞ ؾؼَ " ٗٔٞرؼ دسج٢ٓ " ٓـشم ك٢ ػح٤ٓطٚ جُلٌش٣س أٝ جُِلظ٤س ، ٣طكذظ 

جُٔرحؽشز ٘ط٤ؿس جُولٕٞ ُٝٞ أٗٚ كؼَ رُي ، ٌُحٗص ػجس ٓػِٔح ٣طكذظ جُٔطؼِٕٔٞ أٝ جُٔك٢ أغ٘حء جُكٞ

ؼحٍ ، ٓٔح ٣٘أٟ ذحألقذجظ ٝجُكٞجس ػٖ جُٞفٍٞ ئ٠ُ هِرٚ ٗل٢ٛ ؽؼٞس جُٔغطٔغ أٝ جُٔؾحٛذ ذحال ،

 ٝجُطأغ٤ش ك٤ٚ.

ولٕٞ ٔػ٤س ٢ٛ جُؼح٤ٓس قط٠ جُٔطؼِٕٔٞ ٝجُئٕ ُـس جُكٞجس جُذجسؼ ك٢ ق٤حز جُ٘حط ج٤ُٞٓ

خنٞػٜح أٗلغْٜ كاْٜٗ ٣ذ٣شٕٝ أقحد٣ػْٜ ذِـس ٢ٛ أهشخ ئ٠ُ سٝـ جُؼح٤ٓس ٖٓ ق٤ع ػذّ 

ُنٞجذو جُ٘كٞ ٝجُقشف ٝجُِـس ، ٝئٕ ٣ٌٖ ذؼل جألُلحظ جُٔـشم ك٢ ػح٤ٓطٚ ذؼ٤ذج ػٜ٘ح ًٔح إٔ 

إٔ ٛ٘حى ٖٓ ٣شٟ إٔ ُِػ٣ٞس . ؿ٤ش رو ضِلظْٜ ذحألقشف جنالء جُٔطكذغ٤ٖ ال ٣ٜطٕٔٞ ًػ٤شج ذٛإ

ٝجُغالٓس قط٠ ٣ٌٖٔ إٔ ضقَ ئ٠ُ جُؿٜٔٞس جُلو٤ش  ٝجالهطقحدضط٤ٔض ذحُٞمٞـ "ُـس جإلػالّ 

طرغ جُٔنٕٔٞ ، ٖٝٓ ؾٜس أخشٟ ًحٕ ػ٠ِ ٛزٙ جُِـس جُٔزجػس إٔ ضشجػ٢ أفٍٞ ضٝجُٔؾحسًس ك٢ 

جإلرجػ٢ جألٓش جُز١ ٣وطن٢ ضوذ٣ش جُو٤ٔس جُقٞض٤س ُألُلحظ ٝجُطذه٤ن ك٢ جعطخذجٜٓح ٝك٢  وحءجالُ

رجػس هذ جعططحػص إٔ ضقْٔ إلجألرٕ ... ٝػ٠ِ ٛزج جألعحط كإ جٓؼشكس ٝهؼٜح جُكو٤و٢ ػ٠ِ 
                                                           

 .79م، ص:1992لبنان، ط  -د.جان جبرران كرم، مدخل ألً لؽة اإلعبلم، دار الجٌل، بٌروت-  1
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ش ذٚ ؾحء جُٔؾطشًس ذ٤ٖ ػحٓس جُٔغطؼ٤ِٖٔ ٝإٔ ضٔ٘كٜح هذسج ًر٤شج ٖٓ جُٔشٝٗس ُٝؼَ أْٛ ٓحجُِـس 

جُقٞض٤س ُِـس جُنحد ػٖ هش٣ن  ذشجص جُخقحتـئػ٠ِ جُِـس ؾحء ٖٓ ٗحق٤س جُقٞش ٝ جػسرجإل

 ُطوحء .جػس ٝجالرجإل

"ٟٞ جُِـ١ٞ ذ٤ٖ هروحش جُؾؼد ًحكس.جػس ك٢ جسضلحع ذحُٔغطرٝال ٣خل٠ جغش جإل
1

 

 نغح اإلعالو انًقشوء -4-1

جُِـس جُط٢ ٣طْ جٌُطحذس ذٜح ك٢ جُقكق ٝجُٔؿالش ، ضقَ ئ٠ُ جُؿٜٔٞس ٝذخحفس ٗحؽثطٚ 

ك٤ٌٕٞ جُطأغ٤ش ػ٤ِٜح ك٢ ؿحُد جألق٤حٕ عِر٤ح ذغرد جألخطحء ٝجُٜلٞجش جُط٢ ضطقذس جإلػالّ ، 

جُِـ١ٞ  سف٤ذْٛ جُؼغ٤ش ٗضػٜح ٖٓ ٖٓ ٌٝٛزج ض٘وَ ٛزٙ جألخطحء ئ٠ُ قق٤ِس جألهلحٍ ك٤قرف 

ُٜح عِطحٕ ًر٤ش ك٢ ق٤حز جُ٘حط ، ك٢ٜ جُط٢ ضق٘غ جُشأ١ جُؼحّ ٢ٛٝ جُط٢ ضؼرش "ُٝـس جُقكحكس ، 

ز ألٜٗح هذ ضؿؼَ جإلٗغحٕ ػنٞج ؼرحسز أخشٟ ئٕ جُقكحكس أدجز خط٤شػ٘ٚ ك٢ ٗلظ جُٞهص ، أٝ ذ

عط٤الء خحمؼح أل١ ئٗغحٕ آخش ٣٘ؿف ك٢ جال ٖٓ أػنحء جُٔؿطٔغ ٣وشس ُ٘لغٚ ذ٘لغٚ ، ٝهذ ضؿؼِٚ

ٕ إٔ ضطقٞس جُٔذٟ جُز١ ٣قَ ئ٤ُٚ ضأغ٤ش ُـس جُقكحكس ػ٠ِ ٥جُي  ، ٝ جالضقحٍػ٠ِ ٓقذس 

."ضقحٍ ك٢ جُٔؿطٔغذحػطرحسٛح أدجز ٖٓ أْٛ أدٝجش جال أُغ٘س جُ٘حط ٝػ٠ِ أهالْٜٓ
2
ٝذٔح إٔ ُـس  

 ٤َ ئ٠ُ جُِـس جُؼح٤ٓس ٓػَ :ضٔجُقكحكس 

ضٞك٤ن جُك٤ٌْ ٓؼظْ أػٔحُٚ جأل٠ُٝ ك٢ جُٔغشـ ذحُؼح٤ٓس " ٓػَ جُٔشآز جُؿذ٣ذز " ، ٝ "  -(1)

غْ هذّ جهطشجقح ك٢ ٜٗح٣س ٓغشق٤طٚ "  .جُٔضٓش "، ٝ " ؾ٘غ٘ح جُِط٤ق "، ٝسفحفس ك٢ جُوِد

 دػح ئ٠ُ جٌُطحذس ، ذِـس ضؿٔغ ذ٤ٖ جُلقك٠ ٝجُؼح٤ٓس . 1959جُقلوس " جُط٢ فذسش ػحّ 

 وح اإلعالنغفٍ انخطأ  -4-1

                                                           
 .210م، ص:1983عبد العزٌز شرؾ، المدخل ألً علم األعبلم اللؽوي، منتدي سور األزبٌكة، أكتوبر د.-  1
، 1119، ربٌس التحرٌر، أنٌس منصور، دار المعارؾ، ط 98د.محمد حسن عبد العزٌز، لؽة الصحافة المعاصرة، كتابك -  2

 .10ص:
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٤ًد ؾ٠ جُِكٖ ػ٠ِ أُغ٘س جُ٘حهو٤ٖ ذٜح ، ق٤ع ضذجُٝص جُطشجلجُخطأ ك٢  ُـس جُقكحكس ، ٝض

٢ جُوحػذز ؿ٤٘س ٠ٜٛ جُِـس جُؼشذ٤س ، كأفركص جُِـس جُذقِس ئُ ضٔصٝجُق٤ؾ ٝجألعح٤ُد جُط٢ ال 

ُطغح٣ش ٝضشه٤طٜح  ، ٝذٜزج جُٔظٜش جُغِر٢ ٣قؼد جُكلحظ ػ٠ِ جُِـس جالعطػ٘حء ٢ٛٝجُِـس جُلق٤كس 

 .ػقشٛح

 أٓػِس جألخطحء جُؾحتؼس ك٢ ٝعحتَ جإلػالّ  ، "ٖٝٓ  

 " ؾحء ٗلظ جُشؾَ "- (2)

كوذ جعطؼَٔ ُلع " ٗلظ " ُِط٤ًٞذ ك٢ ؿ٤ش ع٤حهٜح جُلق٤ف جُقك٤ف ، رُي إٔ ُلع جُط٤ًٞذ 

".أٝال ٙعْ جُٔشجد ض٤ًٞذال٤ٖ ـ ًَ ..." ٣٘رـ٢ إٔ ٣شد ذؼذ ججُٔؼ١ٞ٘ : "ؾ٤ٔغ ـ ٗلظ ـ ػ
1

 

 أٝ ٓػال ق٤ٖ ٗوٍٞ :  

 " ك٢ جُغٖ جُٔرٌشز ُِطلَ "- (3)

  :فف ٛٞحألك 

 "ك٢ عٖ جُطلَ جُٔرٌشز " -(4)

 فلس ٌُِٔس "عٖ"  ِلع جُٔرٌشز ك 

 :٣ٝؿحٗرٕٞ جُقٞجخ ػ٘ذٓح ٣وُٕٞٞ ك٢ ٗؾشجش جألخرحس

 ٤ٖ "٤٘٤" ؾشٟ رُي ئغش هطَ جُؿ٘ٞد جإلعشجت٤٤ِ٤ٖ الغ٤ٖ٘ ٖٓ جُلِغط -(5)

 :ًٝحٕ ٣ؿد إٔ ٣وحٍ 

 ٤ٖ "٤٘٤" ... جغ٤ٖ٘ ٖٓ جُلِغط -(6)

                                                           
 . 442م، ص:1948محً الدٌن عبد الحمٌد، مصر الجدٌدة، ابن هشام، شذور الذهب فً معرفة كبلم العرب، شرحه محمد -  1
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َ جُٔر٢٘ ؼُلجُز١ ٣ؼَٔ ػَٔ ج ألٕ ًِٔس " جغ٤ٖ٘ " ٢ٛ ٓؼٍٔٞ جُٔقذس جُٔنحف 

ك٢ جإلػالّ جُٔغٔٞع  وحذمٚ " كطف ٛٔضز ئٕ ًٝغشٛح ٤ُٝظ ٖٓ ٔؼٍٔٞ ، ك٢ٜ ئرج " ٓلؼٍٞ ذُِ

 :ضلطف ًوُْٜٞ غشٜٝٗح ق٤ع ٣٘رـ٢ إٔأٝ جُٔشت٢ ُنرو ٛزٙ جُٜٔضز كوذ ٣ٌ

 " ٝأمحف ئٕ " -(7)

 :ٝهذ ٣لطكٜٞٗح ق٤ع ٣٘رـ٢ إٔ ضٌغش ًوُْٜٞ

 " هحٍ إٔ ". -(8)

٣ن٤ق جُٔؿحٍ ٛ٘ح ًػ٤شج ٖٓ جُكذ٣ع ك٢ أخطحء جُ٘كٞ ٝجُؾٌَ ، كاٜٗح ضٌػش هشجءز 

ذأفٞجش ذؼل جُٔز٣ؼ٤ٖ أٝ ٓوذ٢ٓ جُرشجٓؽ أٝ جُٔطكذغ٤ٖ ، ًٝطحذس ك٢ ضشؾٔس جُكٞجس جألؾ٘ر٢ ، 

ٝجُرشجٓؽ ئ٠ُ جُؼشذ٤س جُلقك٠ ، غْ ال قذ٣ع ٝال قشؼ ػٖ جُخِو ذ٤ٖ جألقشف  ك٢ جألكالّ

 جُؾٔغ٤س ٝجُؤش٣س.

ّ جُٔغٔٞع ٝجُٔشت٢ ٝجُٔوشٝء ٛٞ جُِـس جُؼح٤ٓس أٝ ٝجألٓش جُز١ ٣ؾ٤غ ك٢ ٝعحتَ جإلػال

٣ؼشف أ١ ؾضء ٖٓ  د الضحٜؿحش ػح٤ٓس ػشذ٤س ٓطؼذدز ، كحٌُجُِٜؿس جُؼح٤ٓس ٝئرج ًحٕ غٔس ُ

ٞ ٝجُقشف ٝذؼذٛح ٗكٞ مرو ٓلشدجضٚ ٝضشج٤ًرٚ ، ٖٓ ق٤ع خنٞػٜح ئ٠ُ هٞجػذ جُ٘كجٛطٔحٓٚ 

 ُس ك٤طِن جُؼ٘حٕ ألكٌحسٙ ٝخٞجهشٙ ، ضغطشعَ ك٢ جُكٞجس دٕٝ ه٤ٞد.  غٞػٖ جُشًحًس ٝجُل

 نغح انرشىَش فٍ انًجرًع -4-4

ضؼذدش جُِـحش ٝضرح٣٘ص ك٤ٜح جألُلحظ جُذجُس ػ٠ِ جُٔذٍُٞ جُٞجقذ ، دٍ ػ٠ِ جػطرحه٤س "

."ش جػطرحه٤س جإلؽحسز جُِـ٣ٞس٤عٞعجُؼالهس ذ٤ٖ جُذجٍ ٝجُٔذٍُٞ أٝ ًٔح هحٍ 
1

 

ٝٓح ضكط٣ٞٚ ٖٓ ٓؼ٠٘ ضِؼد دٝسج ًر٤شج ك٢ ق٤حز جإلٗغحٕ ذؿحٗد جُِـس ، "ئرٕ كحُؼالٓحش 

كحُِـس جإلؽحس٣س هذ ضوّٞ ذذٝس جُِـس ، ٌُٖٝ ضظَ دجتٔح ٓوقٞسز ػ٠ِ ٓٞجهق ٓؼ٤٘س ٣ذسى جُٔشء 
                                                           

م، 1990( 1حسام سعٌد النعٌمً، ابن جنً عالم العربٌة، وزارة الثقافة و اإلعبلم، دار الشإون الثقافٌة العامة، ط ) د.-  1

 .35ص:
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."ُٜ٘ح٣س أٗٚ ال ؿ٠٘ ُٚ ػٖ جُِـسك٢ ج
1
خش آ ذِذ ئ٠ُ ٌٛزج كؼالٓحش جُطؾ٣ٞش ٣ٌٖٔ إٔ ضخطِق ٖٓ 

 جُط٢ ٣طرؼٜح ًَ ذِذ ، جُط٢ ذذٝسٛح ضٌٕٞ ٓطأغشز ذحُر٤ثس جُط٢ ض٘ؾأ ك٤ٜح . قغد جُ٘ظْ ٝجُػوحكس

جإلؽحسجش ٝجُؼالٓحش ك٢ ق٤حض٘ح ، ٣وٍٞ جُؼحُْ جألٗطشذُٞٞؾ٢ جألٓش٢ٌ٣ ٣ُٞظ  سٝك٢ أ٤ٔٛ

ش ضٌطغد زٝجإل٣ٔحءجش ٝجُكشًحش غْ أخ ُإلؽحسجشًٔؼحٝٗس  ألفٞجش ؾحءش أٝالإٔ ج"ٓٞسؾحٕ 

ؽحسجش أٝ شز ٝجُغ٤حدز ٝجُـِرس ػ٠ِ ُـس جإلذك٤ع أفرف ُٜح جُغ٤ط ذحُطذسؼ ٓؼ٠٘ ٓطؼحسكح ػ٤ِٚ

ػ٠ِ جألهَ أفركص ؾضءج ٛحٓح ٜٓ٘ح ، ٝسؿْ ًَ ٓح أقشصٙ جإلٗغحٕ ٖٓ ضوذّ ك٢ ٛزج جُقذد كال 

ذه٤ن ًحِٓس ٛح جُح٘ضضجٍ ) جُِلطحش ( ُـس جإلؽحسجش ُٝـس جٌُالّ ؿ٤ش ٓ٘لق٤ِٖ ، ُٝٞ ًحٗص جُِـس ذٔؼ

ٝجُكشًس أٓشج ػق٤رح ، ًِٝٔح ٗضُ٘ح ك٢ عِْ جُطذسؼ جُِـ١ٞ ئ٠ُ جُقٞس  شٌُحٕ جعطخذجّ جإلؽحسج

جُذ٤ٗح ُِـس ٝؾذٗح ػ٘قش جإلؽحسز ٣ضدجد ٝمٞقح ٤ُظ كوو ٖٓ ق٤ع جُؼذد أٝ جٌُْ ذَ ٝأ٣نح ٖٓ 

ق٤ع ض٘ٞع جإلؽحسجش ، ئ٠ُ جُِـحش جُط٢ ضؼطٔذ ػ٠ِ جإلؽحسجش ُذسؾس ٣قؼد ٓؼٜح كْٜ ٓح ٣وحٍ 

."٘حعرسٔش ٝجُكشًحش ٝجإل٣ٔحءجش جُئٕ ُْ ٣ٌٖ ٓقكرح ذحإلؽحسج
2

 

ٝقغد جُوشجءز جُرغ٤طس ٝجُؿضت٤س جُط٢ هٔص ذٜح القظص إٔ ػالٓحش جُطؾ٣ٞش قغد 

ذؼل أق٤حء ٝؽٞجسع جُ٘حظٞس ٓط٘ٞػس ٝٓخطِلس ، ٣طؿ٠ِ جخطالكٜح ك٢ جُشٓٞص ٝجُِـس جُط٢ 

س ٝجإلعرح٤ٗس ... ُؼشذ٤س جُلقك٠ ٝجألٓحص٣ـ٤س ٝجُؼح٤ٓس أٝ جُذجسؾس ، ٝجُلشٗغ٤جضغطؼِٜٔح ، ٗؿذ 

ٝقغد جُلشص ٝؾذش ذؼل جُِلطحش ضطقذسٛح جُِـس جألؾ٘ر٤س ًحُلشٗغ٤س أٝ جإلعرح٤ٗس ٌٓطٞذس ذِٕٞ 

ذحسص ٓنـٞه ، ٝجُِـس جُؼشذ٤س ضٌٕٞ أهَ ذشٝصج ، ٝجألٓحص٣ـ٤س ك٢ جألخ٤ش ٝٛزج جُطشض٤د ٤ُظ 

ئػالٗح ئؽٜحس٣ح  ٗطرحٙ ، ألٕ جُٔؿطٔغ ق٤ٖ ٣شٟ ٓكال أٝجالػطرحه٤ح ، ذَ جُٜذف ٓ٘ٚ ٛٞ ؾِد ج

ػالٕ ، ٝخحفس ٌٓطٞذح ذِـس أؾ٘ر٤س ٣ٌٕٞ ُٚ ضأغ٤ش ًر٤ش ك٢ أٗلغْٜ ك٤كحُٕٝٞ جًطؾحف ٓح ٝسجء جإل

 ٤ٔحت٤حش جُر٤غ .إٔ جُِـس ٢ٛ ئقذٟ ع

                                                           
 .107م،ص:2009ه/1430روبولوجٌة اللؽوٌة، دار المعرفة الجامعة، ط مها محمد فوزي معاذ، األنث د.-  1
.)منقول 43-42م،ص ص:2009ه/1430مها محمد فوزي معاذ، األنتروبولوجٌة اللؽوٌة، دار المعرفة الجامعة، ط  د.--  2

 .20م، ص:1971، 2، ع 2عن أحمد أبو زٌد حضارة اللؽة مجلة عالم الفكر، مجلة دورٌة، المجلد 
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ٔذ ئ٠ُ ئدسجؼ جُِـس ٝجإلػالٗحش جُػوحك٤س ٢ٛ جُط٢ ضؼ حشإعغٔٝك٢ ؿحُد جألق٤حٕ ٗؿذ إٔ جُ

 جألٓحص٣ـ٤س .

 نفشَغُح وانعشتُح جُثا إنً جُة .تاإعالَاخ يكرىتح  -5 -4-4

 :ٓػَ

    «ػ٤حدز ُِطش٣ٝل جُطر٢ ٝجُؼالؼ جُل٤ض٣حت٢»   -(9)

«Cabinet De Kinésithérapie Et Physioiotherapaie» 

  «ٓشًض جألَٓ ُِٔؼحُؿس ذحُطش٣ٝل جُطر٢»   -(10)

 « Center Amal De Kinésithérapie» . 

 إعالَاخ يكرىتح تانفشَغُح . -1 -4-4

 ٓػَ : 

 (11)- "Métier D'avenir" 

  ٓػَ : جُـزجت٤سًٝزج ذؼل جُٔ٘طؿحش 

 (12)- "El Campo" 

 ٓػَ : 

(13)- "stop" 

 إعالَاخ يكرىتح تانعشتُح . -1 -4-4

 ٓػَ : ٗؿذ ٓؿٔٞػس ٖٓ جإلدجسجش ضؼطٔذ كوو ػ٠ِ جُِـس جُؼشذ٤س ك٢ ًطحذس جعٜٔح
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 «جالذطذجت٤سجُٔكٌٔس »  -(14)

 «ٝجُق٤ذ جُركش١ جُلالقس »  -(15)

 ٓػَ:ٝٗؿذ ًزُي  

 « ٓو٠ٜ ُي »   -(16)

 «ضؾخ٤ـ جألٓشجك ذحألؽؼس عٌح٤ٗشٓشًض »  -(18)

 «ض٘ظ٤ْ ػٔشز سٓنحٕ »  -(19)

 «ٗس ٓقر٘س جألٓح»  -(20)

 .«ٓخطرش ضو٣ْٞ جألع٘حٕ »  -(21)

 ىتح تاإلعثاَُح .إعالَاخ يكر -4 -4-4

جإلعرح٤ٗس ذكٌْ إٔ جُٔ٘طوس ٢ٛ هش٣رس جُؿٞجس ٖٝٓ جُٔكالش جُطؿحس٣س ٖٓ ضزٛد ئ٠ُ جُِـس 

 ٖٓ ئعرح٤ٗح ًٝزج ، ذحُ٘ظش ئ٠ُ ٓذ٣٘س ٤ِ٤ِٓس جُٔكطِس .

 ٓػَ : 

 ئقذٟ ٓكالش جُٞؾرحش جُغش٣ؼس ضكص ٓغ٠ٔ :

(22)- "Roza Rosa"   

ٝٗؿذ ك٢ ع٤حم آخش ٓغ٤ٔحش ٓكالش ضؿحس٣س ضٌطد ئعٜٔح ، ك٤ٌٕٞ ٓٞؾٜح ذحألعحط ئ٠ُ 

 جُخحفس ذحُ٘غحء ٓػَ :كثس ٖٓ جُ٘حط ًحُٔكالش 

 ٤ِٗٞٓضج ٛحٝط" -(23)

 Mounaliza Hows"  

 



ذٞهحٛش١ كحهٔس جُضٛشجء                                       جُكق٤ِس جُِـ٣ٞس                            

 

 
58 

(24)- ."Pour Toi" 

 إعالَاخ يكرىتح تانذاسجح . -1 -4-4

ح ٣ٜذ ضغطؼَٔ جُِـس جُؼح٤ٓس ك٤ٌٕٞ ُٝجُطحٓس جٌُرشٟ أفرك٘ح ٗؿذ ئػالٗحش ٖٓ ٗٞع ؾذ

 ضقحٍ ٓػَ :حفس ك٢ ئػالٗحش ؽشًحش جالضأغ٤ش ًر٤ش ػ٠ِ ُـس جُٔذسعس ، ٝخ

 إَىٌ  

 ؛« ؽٜش ٖٓ جإلؽطشجى  1»  -(25)

 «.ؽحسؾ٢ ٝجٌُحهٞؿح٣ؿ٢ »  -(26)

 جىال  

 «.ؿ٤ش ؾٞجٍ ٝال ذالػ جُؼشٝك ٓحًطوحدجػ»  -(27)

 «.ص٣ذ ػ٤و ػحٝد ػ٤و »  -(28)

 يُذذُم  

 «.أٗح جٌُحسهس الالْٛ ٝذغحػط٤ٖ كح٣طْٜ »  -(29)

كوو ٢ٌُ ضقَ ئ٠ُ دجخَ جُر٤ٞش جُٔـشذ٤س ٣ٝلٜٜٔح جأل٢ٓ ٝجُرغ٤و ،  جالٗكطحهُـس 

ٝجُغرد ٝجقذ ، سجؾغ ُِٔ٘حكغس جُٔكطذٓس ، ٖٓ أؾَ جُكقٍٞ ػ٠ِ أًرش ػذد ٖٓ جُضذ٘حء ٝ 

ٍ جُذجسؾس أٝ جُِـس جألسذحـ ، قط٠ ٝئٕ ًحٕ ُٚ ضأغ٤ش عِر٢ ػ٠ِ ُـس أهلحُ٘ح ٝضؼ٣ٞذْٛ ػ٠ِ جعطؼٔح

 ك٢ ًػ٤ش ٖٓ جُ٘ٞجق٢ جُٔخطِلس ك٢ جإلػالٗحش ٓػَ جُر٘ي جُؾؼر٢ : سؾس جٔس ذحُذؼجُؼشذ٤س جُٔط

ذلنَ ذحى جُطوحػذ ُِر٘ي جُؾؼر٢ ٝجُق٘ذٝم جُٔـشذ٢ ُِطوحػذ ، جُغ٤ذ جذشج٤ْٛ ض٤ون٢ »  -(30)

 «.ٝهص أهٍٞ ٓغ جُكل٤ذ د٣حُٞج 

 :ذحسص ذِٕٞ  جإلػالٕ غوحك٢ ضطقذسٙ جُلشٗغ٤س

(31)-  ".Festival Oriental Du Rire " 
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 ؾس ذِٕٞ أهَ ذشٝصج.جضأض٢ جُِـس جُؼشذ٤س ٓطؼٔس ذحُذسٝ 

أٗص ٝجقذ ٖٓ ج٤ٌُٓٞذ٣ٖ ك٢ جُٔغطورَ ذحؿ٢ جضؾحسى ك٢ ٜٓشؾحٕ جُؾشم ُِنكي » -(32)

 «  ذحُ٘حظٞس ؾشخ قظي ٝجسذف هرٍٞ د٣حٍ جُِؿ٘س 

 : ٝٗؿذ أ٣نح ٓٞجد ؿذجت٤س ٓػَ

 « .ؿ٤ش ؾـٔس ضؼشف جُِزز ! »  -(33)

ؽحُس ، ٝأق٤حٗح جُالكطحش أق٤حٗح ضٌطد ذحإل جُ٘حظٞس ك٢ ذؼلكنال ػ٠ِ أٗ٘ح ٗؿذ ًِٔس 

 خطالف ، ك٢ جُشعْ جُٞجقذ هذ ٣ؾٌَ ػحتوح ٣كٍٞ دٕٝ جُطكق٤َ جُِـ١ٞ جُذه٤ن .ذذٜٝٗح ، ٝٛزج جال

ظش ئ٠ُ ٛزٙ جُطؼذدجش ك٢ سعْ جألُلحظ ض٘ؼذّ ُذ٣ْٜ جُذهس ك٢ جُطكذ٣ذ ، ٝئرج ٘ٝجُطال٤ٓز ذحُ

 ٓؾحذٜس ضحسز ٣ٌطرٜٞٗح ذحإلؽحسز ٝضحسز دٜٝٗح .فحدكطْٜ ك٢ جُذسجعس ًِٔحش 

ٖٝٓ ٛ٘ح ٗغط٘طؽ إٔ جُذجسؾس ضٞظق ك٢ جإلؽٜحس ذؾٌَ ًر٤ش ، قط٠ أفركص ٢ٛ جُوحػذز 

 جعطٜال٤ًح، ٝٛزج ٖٓ أؾَ ضوذ٣ْ جُٔشجد ئؽٜحسٙ عٞجء أًحٕ ٓ٘طٞؾح  جالعطػ٘حءكس ٢ٛ ٤ٝجُِـس جُلق

ـحسذس ذأسهحّ ٔجأل٤ٓس ك٢ فلٞف جُ الٗطؾحس غسجؾض٘ظ٤ٔح أٝ ضوحك٤ح ... ، ٝٛزج أٝ ئخرحسج ئدجس٣ح أٝ 

ك٢ ٛزج جُٔؼط٠ ك٢ جُذػٞز ئ٠ُ ضشع٤ْ جُؼح٤ٓس ًٔح  ٝجالعط٘حدػح٤ُس ، خقٞفح ك٢ جُٞعو جُرذ١ٝ 

٣ذػ٢ جُؼِٔح٤ٕٗٞ ٝجُلشجٌٗل٤ٕٗٞٞ ٛٞ مشخ ٖٓ جُٔـحُطس ئر ئٕ جُؼح٤ٓس ذذٝسٛح ال ضِو٢ ذحُخطحخ 

َ جُِـ١ٞ ٣خطِق ػٖ جُطٞجفَ ذحٌُطحذس جُز١ ٛٞ ٛ٘ح كحألٓحص٣ؾ ؿ٤ش ٓخحهر٤ٖ ذٜح ، ٝجُطٞجف

هطنحء ٝجُكحؾس ٌُٖٝ غْ ٤ُظ ك٢ جعطؼٔحٍ جُذجسؾس ػ٘ذ ججألعحط ك٢ ًَ جإلدجسجش ٝجُٔإعغحش 

جكطؼحٍ جُقشجع ٝجُطنحد س ٝجُط٤ٌٖٔ ُِؼح٤ٓس ػ٠ِ قغحذٜح ٝجإلؽٌحٍ ك٢ ٓكحسذس جُِـس جُؼشذ٤

 ذ٤ٜ٘ٔح .

 ٝػ٣ٞـ ، ٛٞ ضأغ٤شٙ جُغِر٢ ػ٠ِ ٗحؽثسًَٝ ٛزج ٝرجى ئٕ ًحٕ ُٚ ئؽٌحٍ قو٤و٢ 

جألهلحٍ ، ػ٘ذ ٓشٝسْٛ ذأ١ الكطس أٝ ػالٓس ضؾ٣ٞش ٣كحُٕٝٞ  ، ٝخحفس أٗ٘ح ٗالقع ذإٔجُٔؿطٔغ

ش ػ٤ِْٜ ، ط١ٞ ػ٠ِ أخطحء ذحُؿِٔس ، عٞف ضأغهشجءضٜح ، ٌٝٛزج ئٕ ًحٗص ٌٓطٞذس ذِـس ٛؿ٤٘س ٝضك
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ٖ ُِوٟٞ جُخحسؾ٤س جُط٢ ضكحٍٝ إٔ ضؿؼَ ٣ٝطْ ئًغحذْٜ ػحدز ع٤ثس ُٝـس ٛؿ٤٘س ضؿؼَ ْٜٓ٘ ، ضحذؼ٤

ٓطشعخس ٝقق٤ِس ،  غوحك٤سٓح ضؾحء ، ٝك٢ ؿ٤حخ ُـس سف٤٘س ٝه٤ْ  ْٜٓ٘ د٠ٓ ٓطكشًس ، ضلؼَ ذٜح

 ُـ٣ٞس ؿ٤٘س .

ٓحصجٍ ُِـس  ٚٝػ٠ِ جُؼّٔٞ ٗالقع إٔ ٖٓ خالٍ ػالٓحش جُطؾ٣ٞش ذٔذ٣٘س جُ٘حظٞس ٗشٟ أٗ

ق٤ض  جُِـس جألؾ٘ر٤س ٝال ٢ ػ٤ِٜح ـخ ، جُط٢ ضطسٗس ٓغ ٓذٕ ؿشخ جُٔـشوحٔجُؼشذ٤س ق٤ضج ًر٤شج ذحُ

 ُِـس جُؼشذ٤س أٓحٜٓح.

 انًعاجى وانقىايُظ . .5
 يجُطكق٤َ ، ٝكضِؼد جُٔؼحؾْ ٝجُوٞج٤ٓظ دٝسج ٜٓٔح ك٢ ئسؽحد جُ٘حؽثس ٝضغ٤َٜ ػ٤ِٔس 

٣غطؼَٔ جُٔطؼِْ جُوحٓٞط خالٍ جُطشؾٔس أٝ " تىكاسدص٘قٞؿ جُط٢ ٣طِوٜٞٗح ٝقغد ؽلشجش جُ

جُغ٤حم ، كإ خالٍ هشجءز ٗـ ٓح ٝئرج ُْ ٣طٌٖٔ جُٔطؼِْ ٖٓ جعط٘رحه ٓؼ٠٘ ًِٔس ٓح ٖٓ خالٍ 

 ؿأ جُٞق٤ذ .ِجُوحٓٞط ٣ظَ ٛٞ جُٔ

، ٣قرف جُوحٓٞط ٌُٞٗٚ خضجٗح ٓؼؿ٤ٔحكرٔؿشد إٔ ٣طٌٖٔ جُٔطؼِْ ؽ٤ثح ٓح ٖٓ ٗكٞ ُـس ٓح ، 

( ٣ٝؿد إٔ ٣طٞكش جُٔطؼِْ ػ٠ِ ٓغطٟٞ ٓؼشك٢ ٓؼ٤ٖ قٍٞ جُِـس ، قط٠ ٜٓٔح ك٢ ق٤حضٚ .) ... 

."جُٔؼِٞٓحش جُٔٞؾٞدز ك٢ جُوحٓٞط ٣طٌٖٔ ٖٓ جعطـالٍ
1

 

 ٖٝٓ ٛزج جُٔ٘ظٞس كحُِؿٞء ُِوحٓٞط ٣طْ قغد ؿشم٤ٖ أعحع٤٤ٖ جغ٤ٖ٘ .

 ؼ أٝ جُطؼر٤ش خالٍ ضكش٣ش ٗـ ٌٓطٞخ.حذوقذ جإلٗطؼِْ جُوحٓٞط أٝال : جعطؼٔحٍ جُٔط

جعطؼٔحٍ جُوحٓٞط ذٜذف جُلْٜ أٝ جُطِو٢ أغ٘حء كْٜ ٗـ ٌٓطٞخ ، ٝخالٍ جعطؼٔحٍ  غح٤ٗح :

هحٓٞط ٓح ٛ٘حى غالغس ػ٘حفش ٜٓٔس ضذخَ ك٢ جُكغرحٕ عٞجء خالٍ ػ٤ِٔس جإلٗطحؼ ، أٝ أغ٘حء 

 ػ٤ِٔس جُلْٜ .

                                                           
، 2002لقادر الفاسً الفهري، تعلٌم اللؽة العربٌة و التعلٌم المتعدد،ط إعداد كنزة بنعمر و فاطمة لخلوفً، إشراؾ عبد ا-  1

 . 122-121ص ص:
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 .حش جُٔؼؿ٤ٔس جُٔنٔ٘س ك٢ جُوحٓٞطذِٞؽ جُٔؼِٞٓ-

 ر٤ش جُغ٤ِْ أغ٘حء ضكش٣ش ٗـ ٓح .مشٝسز جإلؽحسجش جُط٢ ضٌٖٔ جُٔطؼِْ ٖٓ جُطؼ -

ٓل٤ٜٓٞس جُؾشٝقحش ٝجُطؼحس٣ق جُٔوذٓس ، ًٝزُي ٝمٞـ جألٓػِس ٝذحه٢  -

رغحهسذٝعحتَ جإل٣نحـ جُط٢ ضؿؼَ جُٔؼ٠٘ ٓلٜٞٓح 
1
 . 

جُٔؼؿْ جُٔشق٢ِ ، كٜٞ ُٚ ضأغ٤ش كؼحٍ » ٛزٙ جُٔشقِس  ضال٤ٓزٖٝٓ جُٔؼحؾْ جُط٢ ٣غط٘ذ ئ٤ُٜح 

ئ٤ُٜح ػ٠ِ ؽٌَ ٓؿٔٞػحش جُِـس ٣ٝشؾغ  ٓلشدجشك٢ ٗٔٞ قق٤ِس جُ٘حؽة جُِـ٣ٞس ، ئر أٗٚ ٣ط٘حٍٝ 

ٝٓذٟ هذسجضٚ جُطر٤ؼ٤س ٝجٌُٔطغرس ، ٝٛزج ٓح ٣ؿؼِٚ أًػش ضورال  غطٞجٙ جُض٢٘ٓ ٝجُؼو٢ِ ٓ ٓغضطالءّ 

ٙ ٣٘حعرٜح ٓغ ٝجهغ ق٤حضٚ جُؼ٤ِٔس ٝقحؾحضٚ جُلؼ٤ِس ٝأخ٤شج ٣ؾؼش ٜح ٝؽؼٞسج٤ٔٝجعط٤ؼحذح ُٔلحُٜٛح 

."ذنشٝسز ضكق٤ِٜح ٝجُركع ػٜ٘ح
2

 

 ئال أٗ٘ح ٗؿذ جُِؿٞء ئ٠ُ ٛزٙ جُٔؼحؾْ ه٤َِ ؾذج ك٢ ٝهط٘ح جُشجٖٛ .

سؿْ ض٘ٞع جُٔؼحؾْ جُؼشذ٤س ٝضؼذد أؽٌحُٜح ٝٓ٘حٛؿٜح ٝعُٜٞس ضٞك٤شٛح ك٢ جُٞهص جُشجٖٛ "

كإ ٓٔحسعس جعطخذجٜٓح ك٢ جُٔإعغحش جُطؼ٤ٔ٤ِس جُٔطوذٓس ؿ٤ش ِٓكٞظس ال ٖٓ هرَ جُ٘حؽثس ٝال ٖٓ 

هرَ ٓذسع٤ْٜ ، جُِْٜ ئال جُٔطخقق٤ٖ ْٜٓ٘ ك٢ ٓؿحالش جُِـس ٝجألدخ ك٢ ٓشجقَ جُطؼ٤ِْ جُٔطوذٓس 

 ٝجإلػذجد١ كإ ٓٔحسعس جعطخذجٜٓح ضٌحد ضٌٕٞ ٓؼذٝٓس . جالذطذجت٢ٓح ك٢ ٓشجقَ جُطؼ٤ِْ أ

، جٌُحك٤س ٖٓ ٛزٙ جُٔؼحؾْ جُؼشذ٤س ضٜطْ ذطٞك٤ش جألػذجد ئٕ ًػ٤شج ٖٓ جُٔإعغحش جُطؼ٤ٔ٤ِس ال

ٝئٕ ٝكشضٜح كال ضٜطْ ذطؼش٣ق جُ٘حؽثس ػ٠ِ هشم جعطخذجٜٓح ، ٝال ذخِن جُكٞجكض جٌُحك٤س ُذ٣ْٜ 

جُشؾٞع ئ٤ُٜح ... ٝٓحصجُص جُِـس جُؼشذ٤س ضلطوش ئ٠ُ جُٔؼحؾْ جُٔشق٤ِس ٝجُٔؼحؾْ جُغ٤حه٤س ػ٠ِ 

ٝٓؼحؾْ جألمذجد ٝجُٔطشجدكحش جُٔ٘حعرس ٖٓ ق٤ع ٓٞجدٛح ٝٓ٘حٛؿٜح ... ُظشٝف ٝقحؾحش جُ٘حؽثس 

"ٓغط٣ٞحضْٜ جُطؼ٤ٔ٤ِس جُطؼ٤ِٔس. ػ٠ِ جخطالف
3

 

                                                           
، 2002إعداد كنزة بنعمر و فاطمة لخلوفً، إشراؾ عبد القادر الفاسً الفهري، تعلٌم اللؽة العربٌة و التعلٌم المتعدد،ط  -  1

 .135-134ص ص: 
 .195م، ص/1978، ٌناٌر 212عدد لات عالم المعرفة، اأحمد محمد المعتوق، الحصٌلة اللؽوٌة، منشور-  2
 . 15م، ص/1978، ٌناٌر 212عدد لأحمد محمد المعتوق، الحصٌلة اللؽوٌة، منشورات عالم المعرفة، ا--  3
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 الفصل الثانً:

المستوى 

 .التطبٌقً
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 .التطبيقي المستوى :الثاني الفصل

 تقووم احلصيلة اللغووة لدى تالميذ املرحلة. :املبحث األول

أقمررت  ق.و.م" جرراء فررً لسرران العرررب: قرروم:""جررذر  فهررو مشررتق مررن: ٌعرررؾ التقرروٌم لؽررة:

".اعتدال الشًء واستواإه االستقامة: ...( و(الشًء وقومته فقام بمعنى استقام 
1

 

"التقررروٌم مجموعرررة منظمرررة مرررن األدلرررة الترررً تبرررٌن فٌمرررا إذا جررررت  :بلوووومٌعرفررره  اصرررطبلحا:

بالفعرررل تؽٌررررات علرررى مجموعرررة مرررن المتعلمرررٌن مرررع تحدٌرررد مقررردار ودرجرررة ذلرررك التؽٌرررر علرررى 

".التلمٌذ بمفرده
2

 

تبلمٌرررذ األهرررداؾ "بؤنررره عملٌرررة تنظٌمٌرررة لتحدٌرررد المررردى الرررذي ٌحقرررق فٌررره ال :جوووروالدوٌعرفررره 

".ةالتربوٌة الموضوع
3

 

لٌررل المعلومررات حررول حلمدرسررة فإنرره عملٌررة منظمررة لجمررع وتالتقرروٌم فررً مجررال ا أمررا مفهرروم

افرررررق والوسرررررابل والنشررررراطات الترررررً والمر اإلدارة و المعلرررررم، البررررررامج المتعلقرررررة برررررالمتعلم و

الرررتعلم و التعلرررٌم و ذلررك للتؤكرررد مرررن مرردى تحقٌرررق األهرررداؾ و  ل بمجموعهرررا وحررردة عملٌررةكتشرر

اتخاذ القرارات بشؤن هذا البرنامج
4
. 

و ٌعرررد " التقررروٌم عملٌرررة منهجٌرررة تتطلرررب جمرررع بٌانرررات موضررروعٌة و صرررادقة مرررن مصرررادر  

 التوصرررررل إلرررررى وات متنوعرررررة فرررررً ضررررروء أهرررررداؾ محرررررددة بؽررررررضمتعرررررددة باسرررررتخدام أد

د إلٌهرررا فرررً إصررردار أحكرررام، أو اتخررراذ قررررارات مناسررربة تقررردٌرات كمٌرررة و أدلرررة و صرررفٌة ٌسرررتن

                                                           
اإلمام العبلمة ابى الفضل جمال الدٌن بن مكرم ابن منظور اإلفرٌفً المصري، لسان العرب، دار صادر، بٌروت، لبنان، -  1

 .500، ص:12م، مجلد 1992م،1955ألولً ط ا
 .91م، ص:1999محمد الصالح حتروبً، نمودج التدرٌس الهادؾ أسسه و تطبٌقاته، دار الهدى، عٌن ملٌلٌة، الجزابر، ط -  2
 .91نفسه، ص:-  3
طبعة الثانٌة، نبٌل عبد الهادي، القٌاس و التقوٌم التربوي و استخدامه فً مجال التدرٌس الصفً، عمان، األردن، ال-  4

 .68م، ص:2001
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مسرررتوي أداء  هرررذه القررررارات لهرررا أثرررر كبٌرررر علرررىتتعلرررق بررراألفراد، و ممرررا ال شرررك فٌررره أن 

المررررتعلم و كفاءترررره فررررً القٌررررام بؤعمررررال أو مهررررام معٌنررررة."
1
صوصررررا التقرررروٌم التكرررروٌنً أو خ 

و ٌتررررداخل  ىو التررررً ٌتمرررراه المواكررررب لعملٌتررررً اإلنجرررراز أو الررررتعلم، إن هررررذه المرحلررررة التتبررررع

حصرررٌلة تعلمررره و مقارنرررة  لتقررروٌم تسرررمح للمرررتعلم، برررالوقوؾ علرررىفٌهرررا فعرررل الرررتعلم مرررع فعرررل ا

 أي حد احترم أو عمل بالتوجٌهات و اتبع التعلٌمات. إنجازاته، و إلى

 درجررررة أو مسررررتوى لئلشررررارة إلررررى Achievementو مرررن هنررررا "ٌسررررتخدم مفهرررروم التحصرررٌل 

 النجررراح الرررذي ٌحررررزه الطالرررب فرررً مجرررال دراسرررً عرررام أم متخصرررص، فهرررو ٌمثرررل اكتسررراب

اسرررتخدامها فرررً مواقرررؾ حالٌرررة أو مسرررتقبلٌة، و ٌعرررد  المعرررارؾ و المهرررارات و القررردرة علرررى

و  ثٌر وسررررٌط مررررا بررررٌن الررررتعلمالتحصررررٌل هررررو النرررراتج النهررررابً للررررتعلم. كمررررا ٌكررررون لهررررا تررررؤ

حصرررٌل لئلشرررارة إلرررى قررردرة الطررربلب مفهررروم التاسرررتخدامات نواتجررره، و ٌسرررتخدم المعلمرررون 

الررررؼم مرررن أن هرررذا ٌعرررد اسرررتخداما  ؾ التعلٌمٌرررة للمرررواد الدراسرررٌة، علرررىتحقٌرررق األهررردا علرررى

محدودا للمفهوم."
2

 

ن فرررً و ٌرررتم إجرررراء التقررروٌم الخترررامً بعرررد الفعرررل التعلٌمرررً أي بعرررد العملٌرررة التكوٌنٌرررة و ٌكرررو

 رجرررات نهابٌرررة مرررن خبللهرررا نحكرررم علرررىد مرررن أجرررل وضرررع نهاٌرررة العرررام الدراسرررً، و ٌجررررى

قررد ٌكررون الحكررم أٌضررا  هم إمررا بمررنحهم شررهادة أو نقلهررم إلررى قسررم أعلررىتحصررٌل الطلبررة لتررؤهٌل

 رسوبهم.

 قٌاس الفرق بٌن األهداؾ المرجوة و المحققة. -

 ل التعلٌمً.قٌاس العبلقة بٌن عناصر الفص -

مرررن التررردرٌس كمرررا تسرررتخدم م األهرررداؾ العامرررة أسررربلة تركٌبٌرررة و شررراملة تبلبررر هدم فٌرررو تسرررتخ

 فٌه اختبارات معٌارٌة المرجع.

                                                           
 .5م، ص:2011، 1د.فتحً سلٌمان كلوب، مجلة الزٌتونة، العدد-  1
 .122م، ص:2006(، 1د.صبلح الدٌن محمود عبلم، االختٌارات و المقاٌٌس التربوٌة و النفسٌة، دار الفكر، عمان، ط )-  2
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 اعرًاد طشَقح ذطثُقُح؛ االعرًاساخ، و االارثاساخ. .1
تحصررررٌل الطلبررررة لمعلومررررات و مهررررارات، فررررً  : طرٌقررررة منظمررررة لتحدٌررررد مسررررتوىاالختبررررار

جموعرررة مرررن الفقررررات م سررربقا، و ذلرررك مرررن خررربلل إجابررراتهم علرررىمرررادة دراسرررٌة ثرررم تعلمهرررا م

 المادة الدراسٌة. محتوىالتً تمثل 

 و تكمن أهمٌته فً.

 ؾ مواطن القوة و الضعؾ لدى الطلبة.تعر 

 .قٌاس تحصٌل الطلبة و مدى مبلءمتها 

 .إثارة دافعٌة الطلبة للتعلم 

 .تقٌٌم طرابق التدرٌس 

 اسٌة، و مدى مبلءمتها لحاجة التبلمٌذتقٌم المناهج الدر. 

 ٌررررة الراجعررررة عررررن و ولررررً األمررررر و أصررررحاب القرررررار بالتؽد تزوٌررررد التبلمٌررررذ

 .مستوي تحصٌل التبلمٌذ

 .ًتقٌٌم البرنامج التعلٌم
1

 

وقرررا إعطررراء الرررنص، مرفبت خررربلل هرررذا البحرررث إحررردى نمررراذج االختبرررارات الترررً تقررروم و اتخرررذ

 :بؤسبلة الفهم و النحو كاآلتً

 

(34)- 

 ذًشٍَ ذقىَى دىل انذصُهح انهغىَح

ئٕ جُطغْٔ ٛٞ ضِي جُكحالش جُٔشم٤س، جُط٢ ٣ٌٕٞ أفِٜح قنٞس ٓٞجد عحٓس ك٢ جُؿغْ. ٝ هذ 

مام؛ أو المواد من إنتاج الجسم نفسه، حٌث ٌتعلق األمر بالتسمم الذاتً أو االنسضٌٕٞ ٛزٙ 

                                                           
 .44م، ص:2011، 1د.فتحً سلٌمان كلوب، مجلة الزٌتونة، العدد -  1
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شكل جراثٌم تعرؾ بالذٌفانات، أو ؼٌرها من العناصر السامة  صادرة عن مواد خارجٌة على
ٌتم ابتبلعها عن خطؤ أو عن قصد. ومن أخطر التسممات التعفنٌة: العادٌة التً  

التٌفوس، وٌسببه تسرب الفٌروس عن طرٌق ابتبلع بعض الفواكه البحرٌة وؼٌرها، مما ٌثٌر   
أعراضا شبٌهة بالتهاب المعدة واألمعاء الحاد. وتزول هذه األعراض لتحل محلها التٌفوبٌد 

طٌرة أحٌانا:الحقٌقٌة، التً قد تبلػ درجات خ   

الوهن، وتنتج عنه حالة مرضٌة خطٌرة خطرا كبٌرا. ام الحاد، وهو ٌتمٌز بمٌل عام إلىاالنسم  

المصاب. إال الطبٌب فور ظهور األعراض على وال ٌعالج التسمم  

؛ منشورات عكاظ، الرباط (.4) الموسوعة الحدٌثة ,اإلنسان والكون                                                                    

                      األسبلة:                                                                        

أمام الكلمة التً تعبر عن المعنً الصحٌح لكلمة )ابتلع(:)×( ضع عبلمة  -1 

ازدرد                                                                        أكل   

جرع                                                                        التهم  

اٌت بضد الكلمات:        مٌل...............                      الوهن.............. - 2 

توكٌد لفظً"  أو" توكٌد معنوي" لٌة: "التوكٌد الموجود فً الجملة التاحدد ـ 3  

اد من إنتاج الجسم نفسه............وقد تكون هذه المو   

أعرب الجملة التالٌة: "ٌتعلق األمر" -4  

 ٌتعلق:.........................

 األمر:............................

خطٌرة أحٌانا". إلىوتزول ....... أشكل النص من " -5  

:)×(ً الكلمات اآلتٌة بوضع عبلمة حدد نوع الهمزة ف -6  

همزة الوصل             همزة القطع               الكلمة             
أصلها          

إنتاج          
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صل بخط األفعال المعتلة واألفعال الصحٌحة بالكلمات. -7   

 

 تعرؾ

                                                          ٌثٌر

 تزول

                                               لتحل

  ٌتمٌز

 تنتج

رتب الجمل التالٌة: -8   

فً. - منزلً - شارع -كبٌر -ٌقع -  

ؼرفة. - للضٌوؾ – فً – واسعة – منزلً -  

.أصدقابً – حفلة -لحضور - دعوت -  

 صدقابً.أ -المابدة -مسرورٌن -حول -جلس

و قرررد ثرررم توزٌرررع هرررذا االختبرررار فرررً أربرررع مإسسرررات تعلٌمٌرررة، و كانرررت نترررابج هرررذا االختبرررار 

تلمٌررررذ و هررررً  100ت علٌهررررا متفاوتررررة حسررررب كررررل مدرسررررة، و تضررررمنت العٌنررررة التررررً اشررررتؽل

 الشكل التالً: تنقسم على

 عمومٌة:المدرسة األولً  -1-1

 جدول أسبلة الفهم: -(35)

ابتبلع         

أخطر         

 الفعل المعتل

الفعل 

 الصحٌح
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 مذ جٌُِٔحش
 جذطِغٓشجدف ًِٔس 

 جُؼ٤٘س

30 

 ٤َٓ جُٖٞٛ

 فك٤ف خطأ فك٤ف خطأ فك٤ف خطأ

46,6% 53,3% 53,3% 46,6% 93,3% 6.6% 

  

 جدول أسبلة التركٌب و االعراب: -(36)

 جالػشجخ
 أعِٞخ جُط٤ًٞذ

جُؼ٤٘س 

30 

 ٣طؼِن جألٓش

 فك٤ف خطأ فك٤ف خطأ فك٤ف خطأ

26.6% 73.3% 16.6% 83.3% 46.6% 53.3% 

 

 جدول أسبلة اإلنشاء: -(37)

 

 

 ٗٞع جُٜٔضز هطغ أّ ٝفَ
 جُؾٌَ

     جُؼ٤٘س

30 

 أفِٜح ئٗطحؼ جذطِغ أخطش

 صذُخ اطا صذُخ اطا صذُخ اطا صذُخ اطا صذُخ اطا

60% 40% 56.6% 43.3% 66.6% 33.3% 56.6% 43.3% 6.6% 93.3% 

 

 ة الصرؾ:جدول أسبل -(38)
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 جُقك٤ف 80%
 ضؼشف

جُلؼلللللللللللللللللَ 

    جُٔؼطللللللللللللللَ

 ٝ جُقك٤ف
 30جُؼ٤٘س   

 جُخطأ 20%

 جُقك٤ف 66.6%
 ٣ػ٤ش

 جُخطأ 33.3%

 جُقك٤ف 86.6%
 ضضٍٝ

 جُخطأ 13.3%

 جُقك٤ف 63.3%
 ُطكَ

 جُخطأ 36.6%

 جُقك٤ف 36.6%
 ٣ط٤ٔض

 جُخطأ 63.3%

 جُقك٤ف 80%
 ض٘طؽ

 جُخطأ 20%

 

 جدول أسبلة الشكل و اإلمبلء: -(39)

 

و خرررربلل هررررذا العرررررض نستنسررررج أن أسرررربلة الفهررررم نسرررربة اإلجابررررة الصررررحٌحة  -

 عنها منخفظة بالمقارنة مع األجوبة الخاطبة.

بخرررربلؾ أسرررربلة التراكٌررررب و اإلعررررراب التررررً اتضررررح منهررررا أن نسرررربة األجوبررررة  -

 ة تفوق األجوبة الخاطبة.الصحٌح

وت فٌررره نسرررب األجوبرررة برررٌن فٌمرررا نجرررد جررردول أسررربلة الشررركل و اإلمررربلء تتفرررا -

 .الصحٌحة تارة و الخاطبة تارة أخرى

 ذشذُة انجًم

 انعُُح

 

 

13 

 1ج/ 2ؼ/ 3ؼ/ 4ؼ/

 صذُخ اطأ صذُخ اطأ صذُخ اطأ صذُخ اطأ

33.3% 66.6% 56.6% 43.3% 56.6% 43.3% 56.6% 43.3% 
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أسرررربلة الصرررررؾ تتمٌررررز بارتفرررراع نسررررب األجوبررررة الصررررحٌحة بخرررربلؾ سررررإال  -

 أكبر من األجوبة الصحٌحة. 6333%واحد نجد فٌه نسبة األجوبة الخاطبة 

أسرررربلة اإلنشرررراء أالحررررظ أن األجوبررررة الخاطبررررة مرتفعررررة و  أمررررا فررررً مررررا ٌخررررص -

 األجوبة الصحٌحة منخفضة.

 المدرسة الثانٌة عمومٌة: -1-2

 جدول أسبلة الفهم: -(40)

 مذ جٌُِٔحش
 ذطِغجٓشجدف ًِٔس 

جُؼ٤٘س        

42 

 ٤َٓ جُٖٞٛ

 فك٤ف خطأ فك٤ف خطأ فك٤ف خطأ

88% 11.9% 88% 11.9% 97.6% 2.3% 

 

 جدول أسبلة التركٌب و االعراب: -(41)

 

 جالػشجخ
 أعِٞخ جُط٤ًٞذ

جُؼ٤٘س 

42 
 ٣طؼِن جألٓش

 فك٤ف خطأ فك٤ف خطأ فك٤ف خطأ

26.6% 73.3% 16.6% 83.3% 46.6% 53.3% 

 

 جدول أسبلة الشكل و اإلمبلء: -(42)
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 َىع انهًضج قطع أو وصم
 انشكم

     انعُُح

42 

 أصهها إَراج اترهع أاطش

 فك٤ف خطح فك٤ف خطح فك٤ف خطح فك٤ف خطح فك٤ف خطح

28.5% 71.4% 30.9% 69.04% 61.9% 38.09% 40.4% 59.5% 9.5% 90.4% 

 

 :جدول أسبلة الصرؾ -(43)

 

 جُقك٤ف 71.4%
 ضؼشف

جُلؼَ جُٔؼطَ 

 ٝ جُقك٤ف
 42جُؼ٤٘س   

 جُخطأ 28.5%

 جُقك٤ف 73.8%
 ٣ػ٤ش

 جُخطأ 26.1%

 جُقك٤ف 80.9%
 ضضٍٝ

 جُخطأ 19%

 جُقك٤ف 71.4%
 ُطكَ

 جُخطأ 28.5%

 جُقك٤ف 52.3%
 ٣ط٤ٔض

 جُخطأ 47.6%

 جُقك٤ف 92.8%
 ض٘طؽ

 جُخطأ 7.1%

 

 :جدول أسبلة اإلنشاء -(44)

 ضشض٤د جُؿَٔ

جُؼ٤٘س   

42 
 1ؼ/ 2ؼ/ 3ؼ/ 4ؼ/

 فك٤ف خطأ فك٤ف خطأ فك٤ف خطأ فك٤ف خطأ

21.4% 78.5% 11.9% 88% 66.6% 33.3% 19% 80.9% 
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انخفرررراض  سرررة أن أسررربلة الفهرررم عرفرررتنستشرررؾ مرررن خررربلل عٌنرررة هرررذه المدر -

 فً مستوي األجوبة الصحٌحة.

ً مسررررررتوي األجوبررررررة ع فرررررربارتفررررررا لتراكٌررررررب و اإلعرررررررابتتمٌررررررز أسرررررربلة ا -

 ة.الصحٌح

نبلحرررررظ أن أسررررربلة الشررررركل و اإلمررررربلء تترررررراوح برررررٌن األجوبرررررة الصرررررحٌحة و  -

 الخاطبة بٌن الفٌنة و األخرى.

و أسررربلة الصررررؾ تعررررؾ ارتفررراع فرررً مسرررتوى األجوبرررة الصرررحٌحة مرررا عررردا  -

 .سإال واحد

ألجوبررررة الصررررحٌحة مرتفعررررة و فررررً مررررا ٌخررررص أسرررربلة اإلنشرررراء أالحررررظ أن ا -

الصرررحٌحة  وبرررة الخاطبرررة تفوقرررت علرررىن األجواحرررد الرررذي ٌظهرررر فٌررره أ بخررربلؾ سرررإال

 منها.

 المدرسة الثالثة خاصة: -1-3

 جدول أسبلة الفهم: -(45)

 

 مذ جٌُِٔحش
 ٓشجدف ًِٔس ئذطِغ

جُؼ٤٘س        

16 
 ٤َٓ جُٖٞٛ

 فك٤ف خطأ فك٤ف خطأ فك٤ف خطأ
87.5% 12.5% 56.25% 43.75% 56.25% 43.75% 

 

 جدول أسبلة التركٌب و االعراب: -(46)
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 جالػشجخ
 أعِٞخ جُط٤ًٞذ

  ججُؼ٤٘س   

16 
 ٣طؼِن جألٓش

 فك٤ف خطأ فك٤ف خطأ فك٤ف خطأ
0% 100% 0% 100% 25% 75% 

 

 جدول أسبلة الشكل و اإلمبلء: -(47)

 َىع انهًضج قطع أو وصم
 انشكم

    انعُُح

16 
 أصهها إَراج اترهع أاطش

 فك٤ف خطح فك٤ف خطح فك٤ف خطح فك٤ف خطح فك٤ف خطح

18.75% 81.25% 12.5% 87.5% 18.75% 81.25 18.75% 81.25% 0% 100% 

 

 جدول أسبلة الصرؾ: -(48)

 

 جُقك٤ف 100%
 ضؼشف

جُلؼَ جُٔؼطَ 

 ٝ 
 جُقك٤ف

 16جُؼ٤٘س   

 جُخطأ 0%

 جُقك٤ف 87.50%
 ٣ػ٤ش

 جُخطأ 12.50%

 جُقك٤ف 100%
 ضضٍٝ

 جُخطأ 0%

 جُقك٤ف 87.50%
 ُطكَ

 جُخطأ 12.50%

 جُقك٤ف 62.50%
 ٣ط٤ٔض

 جُخطأ 37.50%

 جُقك٤ف 100%
 ض٘طؽ

 جُخطأ 0%
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 :جدول أسبلة اإلنشاء -(49)

 ضشض٤د جُؿَٔ

جُؼ٤٘س    

16 
 1ؼ/ 2ؼ/ 3ؼ/ 4ؼ/

 فك٤ف خطأ فك٤ف خطأ فك٤ف خطأ فك٤ف خطأ

18.75% 81.2% 0% 100% 25% 75% 18.75% 81.15% 

 

ذه المدرسرررة أن أسررربلة الفهرررم، لرررم تعررررؾ ارتفاعرررا ٌتضرررح مرررن خررربلل عٌنرررة هررر -

 األجوبة الخاطبة. فً مقابلفً نسبة األجوبة الصحٌحة، 

ارتفعرررت نوعٌرررا إذ  تمٌرررزا، راببلة التراكٌرررب و اإلعرررؼٌرررر أننرررا نجرررد فرررً أسررر -

 .خاطبةبل و فً بعض األسبلة ؼٌاب األجوبة ال ،نسبة األجوبة الصحٌحة

مرررن أسررربلة الشررركل و اإلمررربلء، لرررم ٌلحرررظ و ال  السرررإال األولو فرررً مرررا ٌخرررص  -

عنهرررا أكثرررر بكثٌرررر الصرررحٌحة ، و بررراقً األسررربلة كانرررت نسررربة اإلجابرررة جرررواب خررراطا

، بخرررربلؾ الخاطبررررة 87% الخاطبررررة حٌررررث نرررراهز الصررررحٌح منهررررا نسرررربةألجوبررررة مررررن ا

 فقط. %12

، لكافرررررة 100%فٌمرررررا تراوحرررررت أجوبرررررة الصررررررؾ برررررٌن األجوبرررررة الصرررررحٌحة  -

العٌنررررة، و بعررررض األجوبررررة ارتفعررررت فٌهررررا نسرررربة األجوبررررة الصررررحٌحة عررررن األجوبررررة 

 الخاطبة.

و  100%تتررررؤرجح بررررٌن األجوبررررة الصررررحٌحة  أسرررربلة اإلنشرررراء هررررً األخرررررىو  -

 جوبة الصحٌحة المرتفعة بخبلؾ نظٌرتها الخاطبة.األ

 المدرسة الرابعة خاصة: -1-4

 جدول أسبلة الفهم: -(50)
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 مذ جٌُِٔحش
 ٓشجدف ًِٔس ئذطِغ

جُؼ٤٘س        

12 
 ٤َٓ جُٖٞٛ

 فك٤ف خطأ فك٤ف خطأ فك٤ف خطأ
41.67% 58.33% 100% 0% 100% 0% 

 

 جدول أسبلة التركٌب و االعراب: -(51)

 جالػشجخ
 أعِٞخ جُط٤ًٞذ

جُؼ٤٘س   

12 

 ٣طؼِن جألٓش

 فك٤ف خطأ فك٤ف خطأ فك٤ف خطأ

8.3% 91.6% 8.3% 91.6% 8.3% 91.6% 

 

 جدول أسبلة الشكل و اإلمبلء: -(52)

 ٗٞع جُٜٔضز هطغ أّ ٝفَ
 جُؾٌَ

جُؼ٤٘س 

12 

 أفِٜح ئٗطحؼ جذطِغ أخطش

 فك٤ف خطح فك٤ف خطح فك٤ف خطح فك٤ف حخط فك٤ف خطح

8.3% 91.6% 0% 100% 91.6% 8.3% 0% 100% 0% 100% 

 

 جدول أسبلة الصرؾ:  -(53) 
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 جُقك٤ف 100%
 ضؼشف

جُلؼَ جُٔؼطَ ٝ 

 جُقك٤ف
 12جُؼ٤٘س   

 جُخطأ 0%

 جُقك٤ف 91.6%
 ٣ػ٤ش

 جُخطأ 8.3%

 جُقك٤ف 58.3%
 ضضٍٝ

 جُخطأ 41.6%

 جُقك٤ف 100%
 ُطكَ

 جُخطأ 0%

 جُقك٤ف 100%
 ٣ط٤ٔض

 جُخطأ 0%

 جُقك٤ف 91.6%
 ض٘طؽ

 جُخطأ 8.3%

 

 :أسبلة اإلنشاءجدول  -(54)

 ضشض٤د جُؿَٔ

جُؼ٤٘س    

12 

 1ؼ/ 2ؼ/ 3ؼ/ 4ؼ/

 فك٤ف خطأ فك٤ف خطأ فك٤ف خطأ فك٤ف خطأ

0% 100% 8.3% 91.5% 8.5% 91.5% 16.6% 83.3% 

مررررا سرررربق أن أسرررربلة الفهررررم عرفررررت انخفاضررررا ، إذ نجررررد أؼلررررب  ٌتبررررٌن مررررن خرررربلل -

ت أؼلررررب األسرررربلة خاطبررررة لرررردى كافررررة التبلمٌررررذ، بخرررربلؾ سررررإال واحررررد  اسررررتطاع

 .58%العٌنة  اإلجابة عنه بنسبة 

عررررراب أنهررررا كانررررت متشررررابهة فررررً كافررررة نستشررررؾ مررررن أجوبررررة التراكٌررررب و اال -

فررررً مقابررررل   9136%األسرررربلة لرررردى العٌنررررة، ارتفعررررت فٌهررررا نسرررربة اإلجابررررة بمعرررردل 

 من األجوبة الخاطبة. %833
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مرررا ٌمكرررن أن ٌبلحرررظ علرررى أسررربلة الشررركل و اإلمررربلء هرررو ثررربلث جوانرررب: نجرررد  -

أحررد األسرربلة نسرربة العٌنررة التررً لررم تررتمكن مررن اإلجابررة عنرره تفرروق الررذٌن قرردموا إجابررة 

صررررحٌحة،  و فررررً سررررإال أخررررر نجررررد العكررررس، فررررً مررررا نجررررد برررراقً األسرررربلة تمٌررررزت 

 .100%باألجوبة الصحٌحة 

خررررى ، تؤرجحرررت برررٌن األجوبرررة ح أن أسررربلة الصررررؾ هرررً األوبوضررر ٌتجلرررى -

 ، و األجوبة الصحٌحة المرتفعة بخبلؾ الخاطبة منها.100% الصحٌحة 

و نجرررد كرررذلك فرررً أسررربلة اإلنشررراء، أن اإلجابرررة جٌررردة تراوحرررت برررٌن األجوبرررة  -

لرررردى كافررررة العٌنررررة، و األجوبررررة  التررررً فاقررررت الصررررحٌحة منهررررا   100%الصررررحٌحة 

 الخاطبة.

و المدرسوووووووووووتٌن  مقارنوووووووووووة بوووووووووووٌن المدرسوووووووووووتٌن العموووووووووووومٌتٌن -1-5

 الخصوصٌتٌن.

ٌتضرررح مرررن خررربلل القرررراءة الترررً قمرررت بمرررا علرررى العٌنرررات األربرررع، أن نسرررب األجوبرررة كانرررت 

مجموعرررة متفاوترررة بشررركل كبٌرررر برررٌن العمرررومً و الخصوصرررً، و فرررً هرررذا البررراب تبررررز لنرررا 

التحصرررٌل اللؽررروي لررردى التبلمٌرررذ، و ذلرررك قرررد ٌكرررون راجعرررا  مرررن النقررراط الترررً تحررردد مسرررتوى

األسررررباب و العوامررررل لعررررل أهمهررررا؛ الحصررررص المرتفعررررة التررررً تمررررنح فررررً  لمجموعررررة مررررن

الخصوصررررً بخرررربلؾ العمررررومً، تكررررون فٌرررره الحصررررص المخصصررررة مررررن طرررررؾ النظررررام 

القرررابم قلٌلرررة، و قرررد تلعرررب الؽٌابرررات المتكرررررة مرررن طررررؾ المعلمرررٌن و التبلمٌرررذ دورا هامرررا، 

تجررراوز بعرررض الررردروس  الررردروس بشررركل متماسرررك ممرررا ٌفضرررً إلرررى فرررً تكسرررٌر اسرررتمرارٌة

 أو المرور علٌها مرور الكرام.

و نجرررد كرررذلك سرررمة واضرررحة فرررً التعلرررٌم الخصوصرررً ؼٌرررر متررروفرة فرررً العمرررومً هرررو قلرررة 

كتضرراظ، ممررا ٌشرركل سررببا فررً بخرربلؾ العمررومً، الررذي ٌعررانً مررن االالتبلمٌررذ داخررل القسررم 

ك الفرررروق عررردم تررروفر الوقرررت الكرررافً لكرررل تلمٌرررذ علرررى حررردة، مرررن أجرررل أن ٌرررتمكن مرررن إدرا
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برررٌن الكلمرررات و الفهرررم علرررى الوجررره الصرررحٌح، مرررا ٌقرررال داخرررل القسرررم، و كرررذلك نجرررد تفشرررً 

الؽرررش داخرررل القسرررم إذ ٌرررإدي فرررً ؼالرررب األحٌررران إلرررى نقرررل األخطررراء، أو إعطررراء صرررورة 

ؼٌرررر واقعٌرررة عرررن مسرررتوي التبلمٌرررذ الفعلرررً، و هرررذا ٌكرررون لررره الترررؤثٌر السرررلبً فرررً االمتحررران 

بلمٌررررذ، و مررررا دام الوقررررت داخررررل القسررررم ؼٌررررر كررررافً ال بررررد أن فٌخلررررق رسرررروبا فررررً نتررررابج الت

تكررون هنرراك مسرراعدة مررن طرررؾ أولٌرراء األمررور ألبنررابهم، و هنررا نجررد هررذا الجانررب ضررعٌؾ 

جرررردا إن لررررم نقررررل منعرررردم بسرررربب ترررردنً مسررررتوى تعلررررم اآلبرررراء، و عرررردم اهتمررررامهم بالجانررررب 

 العلمً و المعرفً ألبنابهم وؼٌاب المراقبة الدابمة.

باب و العوامررررل، نجررررد أسررررباب ذاتٌررررة تتعلررررق بالتبلمٌررررذ أنفسررررهم كالتفرررراوت فررررً و مررررن األسرررر

أكبررررر عرررردد مررررن المعلومررررات و  بالررررذكاء، مررررا ٌررررإدي إلررررى التفرررراوت فررررً الفهررررم  و اسررررتٌعا

عالٌررة الررذكاء، و  ثرربلث فبررات: الفبررة األولررى قسررما إلررىالكلمررات الجدٌرردة، حٌررث نجررد القسررم م

ة. و هررذا  إن كرران لرره سرربب فهررو راجررع إلررى كثرررة الثانٌررة متوسررطة الررذكاء، و الثالثررة ضررعٌف

حسرراب الكٌررؾ، فررً وقررت زمنررً  ر ، فٌحرراول المرردرس إتمررام الكررم علررىالرردروس فررً المقررر

محرردد، ٌفررررز التفررراوت فرررً الفهرررم و كرررذا عررردم االهتمرررام لررردى التبلمٌرررذ، و ؼٌررراب الرؼبرررة فرررً 

 تحسٌن مستواهم.

ً؛ هرررو أنررره داخرررل القسرررم الترررً برررٌن العمرررومً و الخصوصرررو مرررن الفرررروق الترررً نلمسرررها 

سررربة كبٌررررة تفررروق حسرررب مبلحظترررً فلخصوصرررً ٌتحررردثون باللؽرررة العربٌرررة داخرررل القسرررم بن

 فٌها الحدٌث بالعامٌة أو األمازٌؽٌة. العمومً التً ٌطؽى

الررردرس اللؽررروي حٌرررث أكبرررر نسرررب اإلجابرررة الصرررحٌحة  و نجرررد كرررذلك فرررروق فرررً مسرررتوى

 كانت لصالح تبلمٌذ الخصوصً.

 بالعٌنات األربع. الخاصة  ولالجداة الجمع بٌن -1-6

 دول أسبلة الفهمج -(55)
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 مذ جٌُِٔحش
 ذطِغجٓشجدف ًِٔس 

جُؼ٤٘س        

100 

 ٤َٓ جُٖٞٛ

 فك٤ف خطأ فك٤ف خطأ فك٤ف خطأ

70% 30% 74% 26% 90% 10% 

 

 جدول أسبلة التركٌب و االعراب: -(56)

 

 جالػشجخ
 أعِٞخ جُط٤ًٞذ

  جُؼ٤٘س 

 100    
 ٣طؼِن جألٓش

 فك٤ف خطأ فك٤ف خطأ فك٤ف خطأ

23% 77% 15% 85% 36% 64% 

 

 جدول أسبلة الشكل و اإلمبلء: -(57)

 

 ٗٞع جُٜٔضز هطغ أّ ٝفَ
 جُؾٌَ

 جُؼ٤٘لس
        
        
      

100 

 أفِٜح ئٗطحؼ جذطِغ أخطش

 فك٤ف خطح فك٤ف خطح فك٤ف خطح فك٤ف خطح فك٤ف خطح
34% 32% 0% 68% 60% 40% 37% 63% 6% 94% 

 

 جدول أسبلة الصرؾ: -(58)
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 جُقك٤ف 82%
 ضؼشف

جُلؼلللَ جُٔؼطلللَ ٝ 

 جُقك٤ف
جُؼ٤٘لللللللللللللللللللللس   

100 

 جُخطأ 18%

 جُقك٤ف 76%
 ٣ػ٤ش

 جُخطأ 24%

 جُقك٤ف 83%
 ضضٍٝ

 جُخطأ 17%

 جُقك٤ف 75%
 ُطكَ

 جُخطأ 25%

 جُقك٤ف 55%
 ٣ط٤ٔض

 جُخطأ 45%

 جُقك٤ف 90%
 ض٘طؽ

 جُخطأ 10%

 

 :جدول أسبلة اإلنشاء -(59)

 ضشض٤د جُؿَٔ

جُؼ٤٘س   

30 

 1ؼ/ 2ؼ/ 3ؼ/ 4ؼ/

 فك٤ف خطأ فك٤ف خطأ فك٤ف خطأ فك٤ف خطأ

22% 78% 23% 77% 50% 50% 30% 70% 

 

و فررً قررراءة أخرررى للعٌنررات األربررع مررن أجررل نظرررة شرراملة حررول اإلجابررات كٌررؾ كانررت، و 

 التً من خبللها ٌمكن أن ٌتحدد مستوي التحصٌل اللؽوي:

حسرررب أسررربلة الفهرررم و النحرررو أن التبلمٌرررذ ٌعرررانون مرررن مشررركل علرررى  مرررا ٌمكرررن أن ٌبلحرررظ  -

مسررتوي الفهررم، و ذلررك قررد ٌكررون راجررع إلررى عرردم حسررن اسررتعمال مهررارة االسررتماع مررن أجررل 

االسررررتٌعاب الجٌررررد، إذ نجررررد نسرررربة األجوبررررة الخاطبررررة تفرررروق بكثٌررررر الصررررحٌحة، فوصررررلت 

 .90%نسبتها إلً 
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شررراء   بالشررركل و اإلمررربلء و الصررررؾ و اإلن فرررً مرررا نجرررد نسررربة األجوبرررة الصرررحٌحة الخاصرررة -

، و فررررً بعررررض %49 مرتفعررررة بخرررربلؾ الخاطبررررة، التررررً وصررررلت فررررً بعررررض الحرررراالت إلررررى

 األجوبة نجد تساوي بٌن األجوبة الخاطبة و الصحٌحة.

ؼٌرررر أننرررا نجرررد جررردول التراكٌرررب و اإلعرررراب ٌضرررم األجوبرررة الصرررحٌحة المرتفعرررة ترررارة،   -

 و الخاطبة تارة أخرى.

 بذولرررة و إن كررران لهرررا أثرررر إجرررابً علرررىمرررا ٌمكرررن أن ٌقرررال هرررو أن الجهرررود الم و علرررى أي

مرررن كافرررة األطرررراؾ  ةمرررن جهرررود مكثفررر درس اللؽررروي و النحررروي، إال أنررره ال بررردمسرررتوي الررر

 سواء تعلق األمر بالتبلمٌذ أو باألطر التربوٌة  أو األسرة.

 بتدائً.ارات الحصٌلة اللغوٌة للتعلٌم االنتائج استم -1-7
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 بحث مٌدانً لنٌل شهادة اإلجازة فً الدراسات اللغوٌة                                               (03)

 بتدابًحول الحصٌلة اللؽوٌة للتعلٌم اال استمارة

 هل ٌشكل تعدد األنماط التعلٌمٌة صعوبة فً التحصٌل الدراسً؟-1

 نعم                         ال                                      نوعا ما        

 ما نوعٌة المشاكل التً تواجهها أثناء تقدٌم الدرس؟-2

 ستٌعاب                           عدم االهتماموشرة                     ضعؾ االالش

 بٌن التبلمٌذ ٌعد معٌارا من معاٌٌر التحصٌل؟   هل التفاوت االجتماعً واالقتصادي -3

 نعم                          ال                                ربما

 هل ٌناسب مستوى التبلمٌذ ,وٌسمح الوقت بإتمامه؟ ,مارأٌك فً الكتاب المدرسً-4

 وسط نعم                         ال                                 مت

 هل تإثر لؽة الشارع والبٌت فً اكتساب التبلمٌذ للؽة العربٌة بشكل جٌد؟                       -5

 نعم                             ال                           أحٌانا 

 هل تساهم الوسابل التعلٌمٌة الحدٌثة, والتكنولوجٌا فً تسهٌل تمرٌر محتوى المنهاج؟-6

 م                          ال                         أحٌانانع

 هل ٌشكل تهمٌش التعلٌم سببا فً تدنً مستوى التحصٌل فً السنوات األخٌرة ؟-7

 نعم                            ال                      أو جهات أخرى 

 الدراسً؟هل ٌبدي التبلمٌذ احتكاكا بالدرس والمحتوي -8

 ال                         أو جهات أخرى   نعم

 هل تتحقق األهداؾ المنشودة من تدرٌس اللؽة العربٌة؟-9

 ال                    لٌس بالشكل المطلوب   نعم

 ما هً نسبة التحصٌل اللؽوي بالنظر إلى األنشطة التربوٌة؟-10

 ضعٌؾمتوسط                         عالً

 هل ٌشكل اإلكتضاض داخل القسم عابقا أمام التحصٌل الجٌد؟-11

 نعم                            ال                          أم أمر طبٌعً 
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 يثُاٌ َىضخ َرائج االعرًاساخ. -1.5

(61) 
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اعتمررردت فرررً عٌنرررة االسرررتمارات علرررى واحرررد و عشررررون اسرررتمارة وزعتهرررا علرررى مجموعرررة 

أسررررراتذة التعلرررررٌم االبتررررردابً، و قرررررد اتضرررررح مرررررن خررررربلل األجوبرررررة الترررررً وردت فرررررً مرررررن 

 االستمارات أن نظرة المدرسٌن تختلؾ من شخص ألخر على النحو اآلتً:

 علرررق بتعررردد األنمررراط التعلمٌرررة و هرررل تشررركلفمرررن خررربلل السرررإال األول الرررذي ت -

عم مرررن األسررراتذة الرررذٌن أجرررابوا برررن االتحصرررٌل الدراسرررً؛ وجررردت عررردد فرررً صرررعوبة

 و هً النسبة المرتفعة. 3839%بمعدل 

أمرررا فرررً السرررإال الرررذي خرررص نوعٌرررة المشررراكل الترررً ٌواجههرررا المررردرس أثنررراء  -

إلرررررى تبنرررررً الشوشررررررة بررررردال مرررررن ضرررررعؾ  42385%رس؛ ذهبرررررت نسررررربة تقررررردٌم الرررررد

أو قلرررة االهتمرررام؛ و الترررً ٌرجرررع بعضرررهم السررربب إلرررً األسرررتاذ باألسررراس  باالسرررتٌعا

ه و كونرررره المسررررإول الوحٌررررد عررررن االنضررررباط و بذرٌعررررة كررررون األسررررتاذ قابررررد قسررررم

 االلتزام داخله.

تررررإدي إلررررى تفرررراوت فررررً التحصررررٌل الدراسررررً، نجررررد  و مررررن األسررررباب التررررً -

كانررررررت  4238%التفررررراوت االجتمررررراعً و االقتصرررررادي برررررٌن التبلمٌرررررذ، لكرررررن نسررررربة 

كرررون مرررن ٌرؼرررب فرررً التحصرررٌل  ب 'ربمرررا'، و هرررذا فرررً نظرررري راجرررع إلرررىإجرررابتهم 

 مهما صعبت.لن تعٌقه أي ظروؾ 

و ال ٌقرررؾ األمرررر هنرررا فاألسرررباب الترررً ترررإدي إلرررى ضرررعؾ التحصرررٌل عدٌررردة  -

نجرررد منهرررا كرررذلك طرررول الكتررراب المدرسرررً و عررردم مبلءمتررره لمسرررتوي التبلمٌرررذ بنسررربة 

%4238. 

عرررردم اكتسرررراب األطفررررال  لبٌررررت تررررؤثٌرا كبٌرررررا علررررىو تلعررررب لؽررررة الشررررارع و ا -

 .6636%للؽة العربٌة بنسبة 
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المقررررر  م الحدٌثرررة تسرررهل عملٌرررة تمرٌرررر محتررروىالتعلرررٌسرررابل ؼٌرررر أننرررا نجرررد و -

أو فرررً بعرررض األحٌررران  االتعلٌمرررً برررالرؼم مرررن قلرررة توفرهرررا فرررً المررردارس أو انعررردامه

 .6139%تكون موجودة لكن ؼٌر مفعلة بنسبة 

و ٌشرررركل تهمررررٌش التعلررررٌم سررررببا فررررً ترررردنً مسررررتوي التحصررررٌل فررررً السررررنوات  -

لرررذي تولٌررره الررروزارة للتعلرررٌم، إال أن ، برررالرؼم مرررن االهتمرررام ا7631%األخٌررررة بنسررربة 

هرررررذا االهتمرررررام ٌظرررررل حبررررررا علرررررى ورق، أي ال وجرررررود لررررره فرررررً الواقرررررع، و تتفررررراقم 

التحصررررٌل، سرررروء فررررً  ترررردنً مسررررتوي التعلررررٌم؛ ممررررا ٌررررإدي إلررررىالمشرررراكل، و ٌرتفررررع 

 مستوٌات متقدمة. ٌلحق التبلمٌذ إلى

ء فرررً جرررا تعررررؾ نسررربة احتكررراك التبلمٌرررذ بالررردرس و المحتررروى الدراسرررً كمرررا -

 .71%عا وصلت نسبته ما ٌفوق ارتفإجابة األساتذة مشكورٌن ا

بررررالرؼم مررررن هررررذا األخٌررررر ال تتحقررررق األهررررداؾ المنشررررودة مررررن ترررردرٌس اللؽررررة  -

 .66%بالشكل المطلوب و المقدر نسبته 

 ض باألنشرررطة التربوٌرررة داخرررل المإسسررراتفرررً مرررا لرررو ٌرررتم االهتمرررام و النهرررو -

ال أن االسررررتمارات تبررررٌن اللؽرررروي، إ لمررررا لهررررا مررررن دور فعررررال فررررً تنمٌررررة التحصررررٌل

 .76%هذا العنصر أن مستوي التحصٌل ٌبقً متوسط بنسبة  بالنظر إلى

مرررن برررٌن األسرررباب الربٌسرررة الترررً تشررركل عابقرررا أمرررام  ٌعرررد مشررركل االكتظررراظ -

 .100%التحصٌل الجٌد للتبلمٌذ بنسبة 

التحصررررٌل اللؽرررروي فررررً  ب و أخرررررى ممررررا ٌسرررراهم فررررً ترررردنً مسررررتوىفتظررررل هررررذه األسرررربا

السررررنوات األخٌرررررة، و مررررا ٌزٌررررد الطررررٌن بلررررة هررررو ضررررعؾ المخططررررات االسررررتعجالٌة التررررً 

عرررده علرررى هواهرررا دون النظرررر بعمرررق تحررراول أن تجعرررل مرررن حقرررل التعلرررٌم مسررررح تجرررارب، ت

ٌررررة هررررذه المشرررراكل الحقٌقٌررررة، لكررررً ٌررررتم معالجتهررررا مررررن جررررذورها و بعمررررق، و تظررررل بدا إلررررى

 سوؾ ٌكون كل شًء على ما ٌرام.، لدى فإن صلح المشاكل فً التعلٌم االبتدابً
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ذصُُف جىاَة انقىج و انضعف دغة يغرىَاخ  .2

 انذسط انهغىٌ.
 

ٌقول الجرجانً: "النحو فً الكبلم كالملح فً الطعام"
1
. 

 و فً هذا السٌاق نجد من شروط تحصٌل مادة النحو العربً:

البعررررد الثقررررافً: ٌعمررررل علررررى تؤكٌررررد أن النحررررو العربررررً لررررٌس مجرررررد مجموعررررة  -

القواعرررد، و القررروانٌن، و النظرٌرررات المقرررررة و الثابترررة الترررً تفررررض نفسرررها علرررى مرررن 

مسررررتعملً اللؽررررة، و إنمررررا تشرررركل هررررذه  القواعررررد المظهررررر الترررروجٌهً أو المعٌرررراري 

، ال بررد مررن تختلررؾ عررن أٌررة مهررارة أخرررى للنحررو و لمررا كانررت اللؽررة مهررارة تعلمهررا ال

إنمرررررا تررررردرس لؽاٌرررررة  دراسرررررة أنظمتهرررررا ال لرررررذاتها كرررررً تحفرررررظ عرررررن ظهرررررر قلرررررب، و

 تواصلٌة، تداولٌة، ال ٌمكن أن ٌتم إبداع معرفً إال بها.

بعرررد داللرررً: ٌسرررتفاد مرررن طبٌعرررة القواعرررد النحوٌرررة، ألن دراسرررة النحرررو العربرررً  -

 الداللة معا. على بمعزل عن الداللة جناٌة على النحو، و

بعررررد عملررررً إجرابررررً: التركٌررررز علررررى قواعررررد بنرررراء الكلمررررة فررررً العربٌررررة و  -

هررا، و شرررح هررذه القواعررد فررً سررهولة للتعرررؾ علررى مررا هررو عررام مررن القواعررد و تركٌب

 ما هو فرع كلً، أو جزبً.

إن الررررتمكن مررررن القواعررررد النحوٌررررة ٌجررررب أن ٌررررتم فررررً عبلقتهررررا الوظٌفٌررررة داخررررل الجملررررة، أو 

الرررنص، أو الؽررررض الترررداولً، و مرررن شرررؤن ذلرررك مسررراعدة التلمٌرررذ علرررى االسرررتعمال السرررلٌم 

اره و مشاعره على الوجه األحسنللؽة، و تبلٌػ أفك
2
. 

                                                           
اإلمام عبد القاهر الجرجانً، أسرار الببلؼة فً علم البٌان، صححه اإلمام الشٌخ محمد عبده، تعلٌق السٌد محمد رشٌد -  1

 .55م/ ص:1988(، 1رضا، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط )
 .193-190ص:-ص م،2010(، 1د.هادي نهر، اللؽة العربٌة و تحدٌات العولمة، دار الكتب الحدٌث، أربد، األردن، ط )-  2
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الترردرٌبات و تعررد كتررب النحررو التررً تلقنهررا فررً مدارسررنا مهمررا ٌسرررت، و مهمررا حشرردت فٌهررا 

نتحرراء كرربلم العرررب مررا لررم تإازرهررا القررراءة الجهرٌررة الصررحٌحة، المتنوعررة فلررن تكفررً فررً ا

ن و التعبٌررررر الشرررررفوي و التحرٌررررري المسرررررتقٌم، و حفررررظ النصررررروص بررررؤداء سرررررلٌم؛ فمرررررن دو

النحرررو ٌقرررع المعبرررر فرررً اللحرررن، فتبعرررد الؽاٌرررات و ال تفهرررم الررردالالت، جررراء فرررً وصرررؾ فعالٌرررة 

فسرررد تؤوٌرررل الرررذي ٌقصرررد لررره فرررً التعبٌرررر، أنررره ٌقلرررب المعنرررً، و ٌاللحرررن فرررً الكررربلم و أثرررره 

 المتكلم.

حررٌن اكررد وظٌفررة النحررو الحقٌقٌررة: "أن األهررم المقرردم منهررا هررو النحررو، إذ  ابوون خلوودونو نجررد 

ن أصرررول المقاصرررد بالداللرررة فٌعررررؾ الفاعرررل مرررن المفعرررول و المبتررردأ مرررن الخبرررر، و بررره ٌتبرررٌ

لررواله لجهررل أصررل اإلفررادة و كرران مررن حررق علررم اللؽررة التقرردم، لرروال أن اكثررر األوضرراع باقٌررة 

فررً موضرروعاتها لررم تتؽٌررر بخرربلؾ اإلعررراب الرردال علررى اإلسررناد و المسررند إلٌرره، فإنرره تؽٌررر 

ذلك كررران علرررم النحرررو أهرررم مرررن اللؽرررة، إن فرررً جهلررره إخررربلل بالجملرررة و لرررم ٌبرررق لررره اثرررر، فلررر

بالتفاهم جملة و لٌست كذلك اللؽة"
1
. 

و عنرررردما وظررررؾ المرررردرس النحررررو لمجموعررررة مررررن الؽاٌررررات، و ؼرررررس فررررً ذهررررن التلمٌررررذ 

 لرررة، أمرررا عنررردما انقلبرررت الوسرررٌلة إلرررىاألهرررداؾ المرسرررومة، ارتفرررع النحرررو قررردرا، و ازداد منز

ضررراع معهرررا التلمٌرررذ، و وقرررع فرررً ؼمررروض و إبهرررام، فلرررم  ؼاٌرررة، و الؽاٌرررة أضرررحت وسرررٌلة،

 ٌعد ٌهتدي إلى مقصد الكبلم، أصبح الحفظ الببؽاوي الهدؾ و الؽاٌة.

"مازلنرررا نشررركو مرررن ضرررعؾ الطلبرررة فرررً اللؽرررة العربٌرررة جملرررة، و ال ٌرررزال معظرررم الشررركوى 

ى مرررا لرررٌنصرررب علرررى ضرررعفهم فرررً قواعرررد اللؽرررة، و إعراضرررهم عنهرررا، برررل إن األمرررر ٌمترررد إ

ذلرررك، إذ نجرررد كثٌررررا مرررن أبنررراء العربٌرررة الرررذٌن تجررراوزوا مرحلرررة التحصرررٌل المدرسرررً  وراء

ٌستشرررعرون الحاجرررة إلرررى درس قواعرررد اللؽرررة مرررن جدٌرررد علرررى نحرررو شرررامل موجررره ٌعٌرررنهم 

علررى تحقٌررق صررحة األداء فررً مواقررؾ اسررتعمال اللؽررة. و لعررل مررا نبلحررظ مررن صررور اللحررن 

                                                           
 .482م، ص:2006(، 9عبد الرحمان بن خلدون، المقدمة، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط )-  1
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لٌرررل علرررى أن مشررركلة التحصرررٌل فرررً النحرررو و مجانٌرررة اإلعرررراب فرررً قرررراءات أبنررراء العربٌرررة د

و المخالفرررة عرررن أحكرررام النحرررو فٌمرررا ٌكتبرررون مرررا ترررزال قابمرررة، و أنهرررا مرررا ترررزال تحتمرررل إعرررادة 

القول فٌها"
1
. 

و مررن هنررا فترردرٌس النحررو و الصرررؾ ٌشرركل جررزءا ربٌسررٌا فررً تعلررٌم اللؽررة العربٌررة لصررؾ 

العناصررررر اللؽوٌررررة لتبلمٌررررذ السررررادس ابترررردابً، و ٌعتبررررر هررررذا الجررررزء مررررن أعقررررد و أصررررعب 

المرحلررررة النهابٌررررة االبتدابٌررررة، و تعررررود هررررذه الصررررعوبة و هررررذا التعقٌررررد إلررررى سرررروء اسررررتؽبلل 

القواعرررد اللؽوٌرررة مرررن قبرررل المرررربٌن و المعلمرررٌن، و فهمهرررم القاصرررر لطبٌعرررة أهررردافها؛ فكثٌررررا 

لة مرررا ٌرررتم تدرٌسرررها بعٌررردا عرررن الؽاٌرررة الترررً قصررردت مرررن أجلهرررا، فالقواعرررد مرررا هرررً إال وسرررٌ

 لضبط الكبلم و صحة النطق و الكتابة و لٌست ؼاٌة مقصودة لذاتها.

 جوانب القوة.   -1.2

مرررا القواعرررد اللؽوٌرررة فٌرررتقن رسرررة شرررٌبا جدٌررردا سررروى المفرررردات، و أالطفرررل ال ٌرررتعلم فرررً المد

منهرررا مرررا تعلمررره قبرررل دخولررره المدرسرررة و ٌخطرررا فٌمرررا عررردا ذلرررك، ألنررره لرررم ٌتعلمررره بطرٌقرررة 

 وظٌفٌة. 

برررل دخرررول المدرسرررة قاعررردة إضرررافة صررروتٌة الترررً ٌعرفهرررا الطفرررل العربرررً قالقواعرررد الفمرررن  -

 كسرة تجنبا اللتقاء الساكنٌن، فهو ٌقول مثبل:

 "افتْح باب بٌتك" -(62)

 بسكون الحاء و لكن:

 "افتِح الباب" -(63)

                                                           
م، 2003(، 1نهاد الموسً، األسالٌب مناهج و نمادج فً تعلٌم اللؽة العربٌة، دار الشروق للنشر و التوزٌع، األردن، ط )-  1

 .187ص:
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 بكسر الحاء، و ٌقول:

 "وصلْت أمً" -(64)

 بسكون التاء و لكن:

 "وصلِت البنت" -(65)

 ر التاء.بكس

و مررررن القواعررررد الصرررررفٌة التررررً ٌعرفهررررا قواعررررد تصرررررٌؾ األفعررررال التررررً لهررررا نظٌررررر فررررً  -

لهجته، فهو ٌصرؾ الفعل ماضٌا و مضارعا مع المتكلم مفردا و جمعا
1
. 

تراكٌب بلؽت نسبة ال فة العراقٌل إال أنهم على مستوىو ٌتضح أن التبلمٌذ بالرؼم من كا -

 . 64%صحٌحة إلً األجوبة ال

   .85% إلى 77%و اإلعراب تراوحت الصحٌحة منها ما بٌن  -

 .94%معاٌٌر القوة؛ الشكل بنسبة  و من النقاط التً تنضاؾ إلى -

، فٌما هناك 68%عد مرحلة وسط، حٌث أن أكبر نسبة تإشر على القوة بلؽت و اإلمبلء ٌ -

 نقاط تإشر على الضعؾ فً اإلمبلء فً مجموعة من الحاالت.

ؾ فتإشر األرقام أن أعلً نسبة به تدل على تمكن التبلمٌذ من القواعد األساسٌة إذ أما الصر -

 .90%بلؽت نسبة 

 .78%و ٌعد درس اإلنشاء كذلك من مكامن القوة، حٌث بلؽت فٌه أعلى نسبة  -

                                                           
 .7-6ص:-م، ص1979(، 1داود عبده، نحو تعلٌم اللؽة العربٌة وظٌفٌا، مإسسة دار العلوم، الكوٌت، ط )-  1
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و هذا كله ٌدل على أنه نسبة ال ٌستهان بها من التبلمٌذ تتمتع بقدرة جٌدة على إنجاز مجموعة 

رٌن فً النحو حسب ما درسوه، و حبذا لو ٌتم تطوٌر هاته القدرات لكً تصبح أكثر من التما

 نضجا و عطاء و تحصٌبل.

أما القواعد الجدٌدة التً تعلم فً المدارس فهً القواعد التً تكثر فٌها أخطاء الطبلب، حتى 

موجودة فً بعد تخرجهم من الجامعة، قواعد الحركات اإلعرابٌة، و قواعد األدوات التً لٌست 

 اللهجات المحكٌة مثل:

 "لن و لم" -(66)

ذكر السالم و المثنً، و قواعد االستفهام ؾ النون فً 'األفعال الخمسة' و جمع المو قواعد حذ

م، و بعض قواعد العدد، مثل خطؤه فً قاعدة تؤنٌث تشمل تراكٌبها همزة االستفهام و ا التً

 العدد و تذكٌره؛ مثل:

و أربع بنات""أربعة أوالد  -(67)
1

 

 جوانب الضعف.   -2.2

نجد فً كتب التدرٌس الٌوم ضخامة المادة، فكثٌر من المسابل و المواد ال تستعمل و ال  -

تزٌد فً كفاٌة تعبٌر الطالب، و كذلك التزٌد فً شرح علل ' الممنوع من الصرؾ ' و 

بدلٌل جواز اإلكثار من شروطه و أحكامه، على الرؼم من أنه بحد ذاته لؽة أو لهجة، 

 صرؾ الممنوع منه، و ال ٌصح منع المصروؾ منه، ٌعزز ذلك شهادة أبمة النحو.

التعبٌر السلٌم، باالعتماد على التمارٌن االفتراضٌة  ة األسلوب، و افتقار التلمٌذ إلىركاك -

 الوهمٌة، التً ال تسمن و ال تؽنً من جوع.

 .هجات و اللؽة العامٌةلاالعتماد على ال باإلضافة إلى -

                                                           
 .8-7ص:-م، ص1979(، 1داود عبده، نحو تعلٌم اللؽة العربٌة وظٌفٌا، مإسسة دار العلوم، الكوٌت، ط )-  1
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، و فً بعض جوانب 90% و كذا ضعفهم على مستوى الفهم بشكل كبٌر ٌصل إلى -

، و ٌظل تعبٌرهم داخل القسم قاصرا ٌتسم بالضعؾ و تطؽى علٌه 60%اإلمبلء بنسبة 

ون اللؽة العامٌة، أو سوء التعبٌر عن األفكار التً ٌحاولون إٌصالها، أو ال ٌجد

 و ما ٌصطلح علٌه بضعؾ المعجم الذهنً.قلة المفردات، أ المناسبة، وهذا راجع إلى

 السلبٌات الناجمة عن نقص الحصٌلة اللغوٌة. -3.2

"ضعؾ أو فقر الحصٌلة اللؽوٌة  لفكري أو اإلبداعً و هذا راجع إلىضعؾ أو ضحالة الناتج ا

إذ إن اإلبداع متوقؾ على وجود حصٌلة فكرٌة ؼزٌرة، و الحصٌلة الفكرٌة الؽزٌرة متوقؾ 

وجودها على وجود حصٌلة لؽوٌة واسعة."
1

 

و نجد العزلة االجتماعٌة؛ و ٌقصد بها تحدٌد الفرد لعبلقاته و روابطه االجتماعٌة و المٌل نحو 

فإذا ما قل محصوله من ألفاظ هذه اللؽة و صٌؽها و تراكٌبها، ضعفت االنفراد و االنطواء، 

عبارتها و أسالٌبها، و قلت قدرته على التواصل و التخاطب
2
. 

اضطراب الشخصٌة؛ فعجز اإلنسان عن التعبٌر عن مشاعره وأفكاره بصورة طلٌقة، و عجزه 

ر الزمن شعورا بالنقص عن التواصل أو التخاطب االجتماعً بمرونة كافٌة قد ٌولد على مرو

 السلوكٌة. تو الدونٌة، و ٌصاب باضطراب الشخصٌة و تظهر علٌه بعض االنحرافا

، ضعؾ حصٌلة اإلنسان من مفردات لؽته و تراكٌبها و صٌؽها ةو الفكرٌ ةضٌق األفاق الثقافٌ

و مدلوالتها الواضحة ٌجعله ٌتعثر فً فهم ما ٌسمع و ما ٌقرأ
3
. 

 ت التحصٌل.معوقا -3              

                                                           
 .64م، ص:1978، ٌناٌر 212عددد.أحمد محمد المعتوق، الحصٌلة اللؽوٌة، منشورات عالم المعرفة، ال-  1
 .59نفسه، ص:-  2
 .61-60ص:-م، ص1978، ٌناٌر 212د.أحمد محمد المعتوق، الحصٌلة اللؽوٌة، منشورات عالم المعرفة، العدد-  3
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صٌل التً تصبح حاببل و عتبة دون التح تتشكل معوقات التحصٌل من مجموعة من المسببات

 الجٌد؛

 األسرة، المدرسة، و الشارع. -..1

ال ٌمكن أن ٌتحقق نجاح التلمٌذ إال بتكامل جهود األسرة و المدرسة، فهذٌن القطبٌن لهما أهمٌة 

اؾ لهما ، ٌضاللوم على بعضهما فً حالة رسوب الطفلفً حٌاة التلمٌذ و ؼالبا نجدهما ٌلقٌان 

 قطبا هام هو الشارع كوسٌط بٌنهما.

و تدخل دراسة العبلقة بٌن األسرة و المدرسة و الشارع فً إطار الدراسات التربوٌة 

االجتماعٌة كما أنه ال ٌمكن الفصل بٌن هذه العناصر فً أي دراسة؛ فآلٌات النمو االجتماعً 

أما الشارع فهو الوسط  ،أوال داخل األسرة ثم تتواصل و تكمل داخل المدرسة عند الطفل تبدأ

الذي تقع فٌه كل التفاعبلت االجتماعٌة الناتجة عن االحتكاك و التصادم مع الؽٌر و ما دام 

 فهو ٌدفع أو ٌهدم ما تلقاه الطفل فً األسرة ،الشارع مٌدان للصراعات و التفاعبلت االجتماعٌة

الطفل خبلل مشواره التعلٌمً ٌتخبط بٌن هذه األقطاب الثبلثة الربٌسة ٌتؤثر بها ، فو المدرسة 

و ٌإثر فٌها و ٌحتك بها و هً تؤثر على تحصٌله الدراسً
1
. 

الشارع و ٌتعرضون لكل أشكال االنحراؾ، فً ؼٌاب الرقابة و  ولهذا فاألطفال ٌتجهون إلى

لدولة التً تقوم ببرمجة و انجاز الرعاٌة من طرؾ األسرة و المإسسات التربوٌة، و ا

دٌد، و من المإسسات التً فراغ الناشبة و تربٌتهم على خلق سالمشارٌع المساهمة فً ملء 

 ٌجب أن تتوفر للناشبة:

خلق أفق جدٌدة من التعلٌم و التربٌة و الترفٌه، فً إطار  دور الشباب: التً تسهر على -

 ٌصبح الوقت بؤسره فارؼا لٌشكل نقطة تنمٌة حصٌلة األطفال، و كذا ملء الفراغ كً ال

 الشارع. ء تشجع على االنحراؾ و الخروج إلىسودا

                                                           
زؼبٌة نوال، إشراؾ: د.أحمد بوذراع، بحث دكتوراه، دور الظروؾ االجتماعٌة األسرة على التحصٌل الدراسً األبناء، -  1

 . 294م، ص:2007-2008
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تشجٌع الحمبلت التحسٌسٌة التً تعمل على التوعٌة بؤهمٌة التعلٌم، و دوره الفعال فً  -

 رفع شؤن الناشبة، و تنمٌة الثقة بالذات.

التؤخر فً الدراسة  طفال المتواجدٌن فً حالة صعبةتؤسٌس الجمعٌات التً تعنى باأل -

 لتساعدهم على استدراك ما فات.

 المبلعب الرٌاضٌة لممارسة الرٌاضات المفضلة عند األطفال. -

 تنظٌم الرحبلت االستكشافٌة و المخٌمات الصٌفٌة. -

هذا ما ٌجب أن ٌكون علٌه الحال، و لكن ما دام كل شًء مؽٌبا داخل مدارسنا، سوؾ نستنجد 

 المجتمع و ٌصبح مجرد حلبة للصراع.باستمرار كً ال ٌفسد 

و هناك عوامل أسرٌة أخرى مإثرة على التحصٌل الدراسً و التكٌؾ المدرسً منها األوضاع 

االقتصادٌة السٌبة و المتمثلة فً الدخل الضعٌؾ أو المعدوم و المسكن الضٌق و ؼٌر المرٌح، 

جو الصالح للمراجعة و مما ٌسبب لؤلطفال ضؽوطات نفسٌة، كما ٌترتب عنها عدم توفٌر ال

ذلك لعدم توفر مساحات أو مكان للدراسة مع ضعؾ االستجابة لمتطلبات الدراسٌة، مما ٌإثر 

الدراسٌة مسلبا على نتابجه
1
. 

 ـ غُاب انشغثح 2.3
 

فالرؼبة هً أساس كل شًء حسب ما ٌقام من أنشطة داخل القسم، سواء تعلقت بالكتابة و 

و من التدرٌبات تدرٌب التبلمٌذ على القراءة الجهرٌة فً  إتقانها أو بالقراءة، أو التعبٌر،

المدارس العربٌة بشكل عام تشوبه بعض العٌوب، و أولها أنها تدرس بطرٌقة ؼٌر وظٌفٌة 

لعدم وضوح الؽاٌة من القراءة الجهرٌة، فالتلمٌذ ٌقرأ ال لمستمعٌن ٌرؼبون فً سماع ما 

ه ألن ما سٌقوله أصبح معروفا لدٌهم، فقد ٌقرإونه، بل لمستمعٌن ال ٌهمهم سماع ما ٌقرإ

قرإوه قراءة صامتة و سمعوه من المعلم، و ربما سمعوه عدة مرات من تبلمٌذ آخرٌن، هذا 

                                                           
زؼبٌة نوال، إشراؾ: د.أحمد بوذراع، بحث دكتوراه، دور الظروؾ االجتماعٌة األسرة على التحصٌل الدراسً األبناء،  -  1
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عٌب، وعٌب آخر فً تدرٌب التبلمٌذ على القراءة الجهرٌة أننا نصرؾ علٌها من الوقت ما 

ٌفوق كثٌر الحاجة العملٌة إلٌها فً الحٌاة
1

 . 

ب الرؼبة لدى التبلمٌذ، و ما ٌجعلها تتراجع هو قلة المحفزات التً تساعد على و فً إطار ؼٌا

 تنمٌة الرؼبة، و زٌادة الثقة بالذات.

 

 

 

 

  

                                                           
 .30م، ص:1979(، 1داود عبده، نحو تعلٌم اللؽة العربٌة وظٌفٌا، مإسسة دار العلوم، الكوٌت، ط ) -  1
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 مصادرها. رتاحات لتطوور احلصيلة بالنظر إىلاملبحث الثاني: تقدوم اق

تنمٌة قدرات الذكاء لدى المتعلمٌن بشكل  جٌا المعرفة من خبلل الكفاٌات إلىتهدؾ بٌداؼو

مباشر و من دون وساطة المعرفة أي دون المرور باكتساب المعرفة المرتبطة بالمضامٌن 

الدراسٌة، و هذا ما ٌمٌزها عن باقً البٌداؼوجٌات التً كانت سابدة فٌما قبل، حٌث إن هذه 

لقدرات الذهنٌة؛ أي أنه بالنسبة األخٌرة كانت ال تفصل بٌن عملٌة اكتساب المعرفة و تنمٌة ا

إلٌها كلما زاد تحصٌل المتعلم معرفٌا كلما زادت قدراته العقلٌة، و خبلفا لذلك تعتقد بٌداؼوجٌا 

المعرفة أن نمو القدرات و ارتفاع الذكاء هما الحافزٌن على التعلم و لٌس مراكمة المعارؾ و 

لحاجٌات الحقٌقٌة للمتعلمتخزٌنها خصوصا إذا كانت تلك المعارؾ ال تتجاوب و ا
1
. 

ال تكافإ الفرص، و ذلك من خبلل البحث عن مختلؾ الفشل الدراسً هو نتٌجة مباشرة ال

 لة من التبلمٌذ و فً سن مبكرة إلىالحلول الممكنة للحد من هذه الظاهرة التً ترمى بؤعداد هاب

الموجودة بٌن المتعلمٌن  الشارع، و ذلك من خبلل األخذ بعٌن االعتبار االختبلفات و التفاوتات

و من ثم التفكٌر فً بٌداؼوجٌا و طرق تعلٌمٌة مناسبة لوضعٌات كهذه
2
. 

 و من الحلول الممكنة للتؽلب على هذا الفشل، و ضحالة المحصول الدراسً:

 قراءة الكتب و المراجع و القٌام بمشروعات متصلة بالنشاط  توجٌه التبلمٌذ إلى

 التعلٌمً.

  المراجع التً تحتاج إلٌها المناهج الدراسٌة.توفٌر الكتب و 

  ؼرس عادة القراءة و المطالعة لدى التبلمٌذ و تدرٌب المتعلم على التفكٌر السلٌم و فهم

 المادة المقروءة.

ار المدرسة عند ما ٌكون موجها عندما ٌكون " التركٌز فً التعلم و التلقً و التواصل داخل إط

ى ٌصبح المحصول المكتسب من مفردات هذه اللؽة و صٌؽها لؽة واحدة هً اللؽة الفصح إلى
                                                           

 .82-81ص:-م، ص2010ربة بٌداؼوجٌة، دار النشر إفرٌقٌا الشرق، د.محمد شرقً، مقا-  1
 .102نفسه، ص:-  2
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و أسالٌبها و معانٌها أوفر و أخصب كما ٌصبح إتقان أو إحكام نظامها العام أكثر احتماال، و إذا 

لقٌن ما توافر االستعداد الفطري لهذا اإلتقان و هذا اإلحكام و توافرت طرق التدرٌس و الت

ح حقٌقة."أصب الناجحة تؤكد هذا االحتمال و
1

 

 .توفٌر بٌبة منسجمة خالٌة من اللؽات الدوارج و العامٌات كً ال تشكل تؤثٌرا سلبٌا 

  بالقوانٌن  و التعلٌم ال قولبته و تحوٌله إلى سجن ملًءجعل فضاء المدرسة مكان للتعلم

 الجزرٌة، تؽٌب الترفٌه و فرص للعب، كً ٌزٌد حب األطفال للمدرسة.

 المعرفٌة المستعملة من قبل المتعلمٌن أثناء التصحٌح، و  ٌجب اعتبار االستراتٌجٌات

التبلمٌذ و خاصة  دٌم الدروس، كً ال ٌعسر الفهم علىكذا إتباع طرٌقة مبسطة فً تق

 فً النحو.

 .توفٌر المكتبات المدرسٌة داخل المإسسات التعلٌمٌة 

  بعناٌة تساعد إنجاز مسرحٌات من تمثٌل التبلمٌذ، تكون بكلمات ذات معنى، مختارة

 على إؼناء المعجم الذهنً.

  توفٌر اإلذاعة المدرسٌة داخل المإسسات، و إعطاء فرص للجمٌع فً التعبٌر عن

 الذات.

  عرض برامج ثقافٌة و مسابقات فً مجال اللؽة العربٌة على شاشة التلفاز، و بث مواد

 تناسب مستواهم و تنمى لؽتهم، بعكس ما نراه فً شاشتنا المؽربٌة.

 ع رقابة على وسابل اإلعبلم، كً ال تعرض ما ال ٌناسب فكر األطفال، و ٌتم تؤثر وض

 الناشبة به بحكم أنها ال تتمتع بالوعً الكافً النتقاء ما ٌناسبها.

 .إخبار أولٌاء األمور بمستوي أبنابهم أوال بؤول و التعاون معهم على حل كل مشاكلهم 

 ٌط العبلقة معهم و دعوتهم للمشاركة فً التواصل المستمر مع أولٌاء األمور و تنش

 األنشطة و البرامج المختلفة و االحتفاالت.

                                                           
 .146م، ص:1978، ٌنلٌر 212د.محمد المعتوق، الحصٌلة اللؽوٌة، عالم المعرفة، العدد-  1
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  تكرٌم الطبلب المتفوقٌن فً التحصٌل العلمً و المتمٌزٌن فً األنشطة المدرسٌة و ذلك

 بحضور أولٌاء أمورهم.

 .االهتمام بعبلج المتؤخرٌن دراسٌا بمشاركة أولٌاء األمور 

 كلهم و المشاركة فً تلبٌة هذه الحاجات و العمل على حل دراسة حاجات الطبلب و مشا

 تلك المشكبلت.

  دراسة متطلبات المجتمع و المساعدة فً حل ما ٌعرضه من مشكبلت تإثر فً األداء و

 إعداد الخطط المناسبة لذلك.

  مشاركة المدرسة فً التصدي للظواهر االجتماعٌة و االقتصادٌة و الخلقٌة التً تضر

 بالمجتمع.

 جٌه الطبلب نحو العناٌة بالمبنى المدرسً.تو 

  مساعدة الطبلب على التكٌؾ و التوافق مع البٌبة المدرسٌة و عدم إشعارهم بالعجز و

 الفشل.

 تنمٌة قدرة التلمٌذ على إدراك األخطاء التً ٌرتكبها؛ 

أن ته و سلبٌاته، و اٌجابٌم فالمدرس مطالب بإجادة اإلنصات إلى التلمٌذ و تقبله باو من ث

ٌخصص للمتعلم الوقت الكافً لكً ٌترك أخطابه تفصح عن نفسها بشكل تلقابً ألنها فً 

 اعتقاده لٌست أخطاء بل معرفة تستحق كل العناٌة و االهتمام.
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 :الخاتمة
 

خلصت من هذا البحث أن الحصٌلة اللؽوٌة عند الفرد تتشكل بتظافر مجموعة من الجهود 

أو تدنٌه إلى األسفل والعوامل، وتتؤثر بمجموعة من المإثرات التً تعمل على رفع مستواها، 

البٌبة اللؽوٌة المحٌطة بالتلمٌذ بداٌة من األسرة التً ٌنشؤ بها والمدرسة  ومن هذه المإثرات

لتؤثٌر الكبٌر لعلم منها اللؽة، عبلوة على الشارع الذي ٌحتك به فً وقت فراؼه إضافة التً ٌت

جٌنة تعانً من وجٌا فً جعل اللؽة القابمة، لؽة هالذي تمارسه وسابل اإلعبلم والتكنول

الضعؾ، ما ٌسبب خلبل فً حصٌلة الفرد وبنابه اللؽوي، فً ؼٌاب العوامل الكفٌلة التً تهتم 

بعٌنه، وتؤسٌسا على  الفرد  ؽوٌة عند الفرد، ونجدها فً ؼالب األحٌان نابعة منبالحصٌلة الل

البحث المٌدانً الذي قمت به، خلصت إلى مجموعة من النتابج التً كانت صادمة فً بعض 

ً، والمبلحظ علٌها ضعؾ الفهم األحٌان حسب المستوى الفعلً عند تبلمٌذ السنة السادسة ابتداب

اللؽوٌة التً تعانً منها المنطقة : األمازٌؽٌة و العربٌة و  جع إلى الفوضىواالستٌعاب وهذا را

لى لؽة العربٌة داخل القسم والجنوح إة، إضافة إلى قلة استعمال المجاوراإلسبانٌة بحكم ال

 .العامٌة، بخبلؾ مستوى النحو نجد فٌه نوعا من التفوق حسب نتابج التبلمٌذ

عامة من الضعؾ، وهذا راجع إلى كون قواعد اللؽة  أنها تبقى قاصرة، تعانً بصفةإال 

 العربٌة مجرد قواعد صورٌة لدى التبلمٌذ ٌكتسبونها، لكن ٌجدون صعوبة فً تطبٌقها .

الخاصة باألساتذة كذلك، إرجاع هذا الضعؾ إلى  اتسثمارمما أسفرت علٌه نتابج اال

بٌن التبلمٌذ، وجعلها من التعلٌم أنظمة التعلٌم القابمة، التً ال تراعً التفاوتات المتواجدة 

ؽفل أنه ٌتؤسس على التماسك خله، وتمختبر تجارب، تحاول كل مرة إرساء نظم جدٌدة دا

فً إطار ؼٌاب وسابل التعلٌم .والتراص. إذ نجد كذاك عدم تناسب المقررات ومستوى التبلمٌذ 

ً بتوجٌهاته القٌمة، فً ، والمرشد االجتماعً، الذي ٌزكلتً تساهم فً تمرٌر محتواهالحدٌثة ا

 تحسٌن مستوى التحصٌل ورفع الوعً داخل المإسسات.

النتابج والمسببات، البد من السهر وإعطاء المجهود الكافً إلنشاء كل هاته فً ظل 

 .أفراد، ومجتمع خالً من الجهل و الضعؾ

 .علٌه وبهذا أرجو من هللا العزٌز العلٌم أن أكون قد وفقت إلى األمر الذي عملت جاهدة
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 ملحق: لبعض الصور ذات العالقة بعالمات التشوير

 

 

 



ذٞهحٛش١ كحهٔس جُضٛشجء                                       جُكق٤ِس جُِـ٣ٞس                            

 

 
101 

 

 



ذٞهحٛش١ كحهٔس جُضٛشجء                                       جُكق٤ِس جُِـ٣ٞس                            

 

 
102 

 

 

 



ذٞهحٛش١ كحهٔس جُضٛشجء                                       جُكق٤ِس جُِـ٣ٞس                            

 

 
104 

 

  

 



ذٞهحٛش١ كحهٔس جُضٛشجء                                       جُكق٤ِس جُِـ٣ٞس                            

 

 
105 

 الئحة المصادر و المراجع

  ،ابراهٌم صالح الفبلي، ازدواجٌة اللؽة النظرٌة و التطبٌق، جامعة الملك سعود

 م.1996م/1417( 1الرباط، ط )

 ،م.1987ط. ابن جنً أبو الفتح عثمان، الخصابص، تحقٌق د. محمد علً النجار 

 469، ص:م2006(9ؽوٌة، ط)لابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، دار الكتب ال. 

  ابن هشام، شذور الذهب فً معرفة كبلم العرب، شرحه محمد محً الدٌن عبد

 م.1948الحمٌد، مصر الجدٌدة، 

  اإلمام عبد القاهر الجرجانً، أسرار الببلؼة فً علم البٌان، صححه اإلمام الشٌخ

(، 1، تعلٌق السٌد محمد رشٌد رضا، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط )محمد عبده

 م.1988

 طرابق تعلٌمها، دار الفكر  أنطوان صٌاح، دراسات فً اللؽة العربٌة الفصحى و

 م.1995نً، ط اللبنا

  .بدر الدٌن بن ترٌدي، قاموس التربٌة الحدٌث، المجلس األعلى للؽة العربٌة، ط

 م.2010

  اكتساب اللؽة فً التراث اللسانً العربً، مطبعة المعارؾ بشٌر إبرٌر، دلٌل

 م.2007عنابة، الجزابر، 

  بوؼازي الطاهر، عبلقات القٌم بالتوافق و التحصٌل الدراسً فً األسرة و

 م. 2004( 1المدرسة، دار قرطبة، ط)

 م1992لبنان، ط  -لؽة اإلعبلم، دار الجٌل، بٌروت جان جبران كرم، مدخل إلى 

 ربً، ترجمة محمد السلطة و المجتمع فً المؽرب الع فٌوم، اللؽة وجلبٌر ؼران

 م.2011أسلٌم، أفرٌقٌة الشرق، 
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 ة، تعلم اللؽة العربٌة بٌن النظرٌة و التطبٌقٌة، الدار المصرٌة، اللبنانٌة، حسن شحات

 .م2004( 6ط)

  حسن عبد الباري عمر، اللؽة العربٌة تعلٌمها و تقوٌم تعلمها، مركز اإلسكندرٌة

 م.2000للكتاب، جامعة اإلسكندرٌة، ط 

  ،ًالحفنً عبد المنعم، موسوعة علم النفس و التحلٌل النفسً، مكتبة مدبول

 م، الجزء الثانً.1978ط

  الخلٌل ابن أحمد الفراهدي، معجم العٌن؛ مادة)لؽو(، تحقٌق د. مهدي المخزومً و

لمعاجم و الفهارس، إبراهٌم السمرابً، منشورات وزارة الثقافة و اإلعبلم سلسلة ا

 .4م، ج.1984ط.

  ،2011د.الحسٌن زاهدي، التواصل نحو مقاربة تكاملٌة للشفهً، أفرٌقٌا الشرق ،

 المؽرب.

  د.حازم مجٌد أحمد، أسباب تدنً مستوي التحصٌل الدراسً لدى طلبة المدارس

 م.2012،قانون الثانً 28، العدد8الثانوٌة، مجلة سمراء، المجلد

  النعٌمً، ابن جنً، عالم العربٌة، وزارة الثقافة و اإلعبلم، دار د.حسام سعٌد

 م.1990(،1الشإون الثقافٌة العامة، بؽداد، ط )

  ،د.عبد السبلم المسدي، التفكٌر اللسانً فً الحضارة العربٌة، الدار العربٌة للكتاب

 م.1981( 1ط )

 علم األعبلم اللؽوي، منتدي سور األزبٌكة،  د.عبد العزٌز شرؾ، المدخل إلى

 م.1983أكتوبر، 

  د.عبد المنعم أحمد بدران، التحصٌل اللؽوي و طرق تنمٌته، دراسة مٌدانٌة، دار

م. منقول عن ماركل رٌشل، اكتسلب اللؽة، ترجمة كمال 2008العلم اإلٌمان، 

 م.1986بكداش، بٌروت، المإسسة الجامعة للدراسات و النشر، 
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 عبد الواحد وافً، نشؤة اللؽة عند اإلنسان و الطفل، نهضة مصر للطباعة و د.عل ً

 م.2003النشر و التوزٌع، 

  د.محمد األوراؼً، اللسانٌات النسبٌة و تعلٌم اللؽة العربٌة، الدار العربٌة للعلوم

 م.2010ه/1431(، 3ناشرون،ط )

  ،2010د.محمد شرقً، مقاربة بداؼوجٌة، دار النشر إفرٌقٌا الشرق. 

  ،د.محمود السعران، اللؽة و المجتمع رأي و منهج، المطبعة األهلٌة بنؽازي

 م.1958

 (1داود عبده، نحو تعلٌم اللؽة العربٌة وظٌفٌا، موسوعة دار العلوم، الكوٌت، ط )

 م.1979

  ط 212الدكتور أحمد محمد المعتوق، الحصٌلة اللؽوٌة، عالم المعرفة، العدد ،

 م.1978

 ،م، 1996بحوث فً علم النفس، الهٌبة المصرٌة للكتاب، ط.  الدٌب علً محمد

 .2ج/

  الرازي أبً بكر، مختار الصحاح، تحقٌق لجنة من علماء العرب، دار الفكر

 م.1989للطباعة، ط.

 نظرٌة  -رشدي أحمد طعٌمة و محمد سٌدي مناع، تدرٌس العربٌة فً التعلٌم العام

 و تجارٌب.

 تعلٌم اللؽة العربٌة، إعدادها، تطوٌرها،  رشدي طعٌمة، األسس العامة لمناهج

 م.2000تقوٌمها، دار الفكر العربً، القاهرة، ط 

 ٌة نوال، إشراؾ: د.أحمد بوذراع، بحث دكتوراه، دور الظروؾ االجتماعٌة زؼن

 م.2008-2007األسرة على التحصٌل الدراسً األبناء، 

 م.2005جامعٌة، ط زكرٌا إسماعٌل، طرق تدرٌس اللؽة العربٌة، دار المعرفة ال 

 



ذٞهحٛش١ كحهٔس جُضٛشجء                                       جُكق٤ِس جُِـ٣ٞس                            

 

 
108 

  سبٌنً، التربٌة اللؽوٌة للطفل، ترجمة فوزي عٌسى و عبد الفتاح حسن، دار الفكر

 م.2001العربً، القاهرة، ط 

  سهٌلة محسن  كاظم الفتبلوي،  المنهاج التعلٌمً و التدرٌس الفعال، دار الشروق

 م.2005( 1للنشر ة التوزٌع، عمان، ط)

 لفعال و التعلم الفعال، دار األمل للنشر و التوزٌع الشبلً إبراهٌم مهدي، التعلٌم ا

 م.2001( 1أربد، ط)

  ،شكري فٌصل، قضاٌا اللؽة العربٌة المعاصرة، المجلة العربٌة للدراسات اللؽوٌة

 م.1983ه/1403، العدد أؼسطس آب، 2المجلد 

 ،الشبلل عبد الرحمن بن سلٌمان، المدرسة االبتدابٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة 

 م.2003( 1نشؤتها تطورها مستقبلها، مكتبة الرشد، ط)

  م.2007صالح بلعٌد، لؽة الصحافة، دار األمل، ط 

  ،صالح ذٌاب هنً و هشام عامر علٌان، دراسات فً المنهج و األسالٌب العامة

 م.1990األردن، ط -دار الفكر للطباعة، عمان

  التربوٌة و النفسٌة، دار الفكر، صبلح الدٌن محمود عبلم، االختٌارات و المقاٌٌس

 م.2006(، 1عمان، ط )

  1984عبد الحمان عٌساوي، معالم علم النفس، دار النهضة العربٌة، بٌروت، ط. 

  عبد الرحمان صالح، مدخل إلً علم اللسان الحدٌث، مجلة اللسانٌات، العدد

 م.2003الرابع، الجزابر،

 التواصل، دار الثقافة للنشر، الدار  ٌة، المدرسة المؽربٌة و سإالعبد الرحٌم الضاق

 .م2009( 1البٌضاء، ط)

  ،عبد القادر الفاسً الفهري، اللسانٌات و اللؽة العربٌة نماذج تركٌبٌة و داللٌة

 .1م، دار توبقال للنشر، المؽرب، ج2000( 1ط)
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  عبد القاهر الجرجانً، دالبل اإلعجاز، تحقٌق السٌد محمد رشٌد رضا، دار

 م.1978(2ط) المعرفة، بٌروت،

 عبلم المدرسً فً تنمٌة عدنان بن محمد علً بن حسن األحمدي، واقع استخدام اإل

 تبلمٌذ المرحلة االبتدابٌة بالمدٌنة المنورة.  مهارات االتصال اللؽوي لدى

  2004عصام نور سرٌة، علم نفس النمو، شباب الجامعة اإلسكندرٌة، ط. 

 ٌة، دار الفكر العربً القاهرة، ط علً أحمد مدكور، تدرٌس فنون اللؽة العرب

 م.2002

  م.2011، 1فتحً سلٌمان كلوب، مجلة الزٌتونة، العدد 

  ،1916فردناد دي سوسٌر، دروس فً اللسانٌات العامة. 

  ،الكفاٌات فً علوم التربٌة بناء كفاٌة، ترجمة و إعداد الحسن اللحٌة، دار أفرٌقٌا

مفٌث، المشروع القومً  م. منقول عن الحداثة، ترجمة أنور2006( 1ط )

 م.1997( 1للترجمة، المجلس األعلً للثقافة، ط )

  ،م.2003كمال بشر، فن الكبلم، دار ؼرٌب للطباعة و النشر و التوزٌع، القاهرة 

  كمال بن جعفر، المعلم و المتعلم بٌن متطلبات المقاربة بالكفاءات و تحدٌات

شورات مخبر الممارسات اللؽوٌة، الراهن، ملتقً الممارسات اللؽوٌة التعلٌمٌة، من

 م.2011الجزابر، 

  كنزة بنعمر و فاطمة لخلوفً، إشراؾ عبد القادر الفاسً الفهري، تعلٌم اللؽة

العربٌة و التعلم المتعدد، منشورات معهد الدراسات و األبحاث للتعرٌب، الرباط، 

 .1م،ج/2002( 2ط )

  و منقحة، دار صادر، لسان العرب، البن منظور، مادة )حصل(، طبعة جدٌدة

 (.1، ط)4بٌروت، ج 
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 مر ارض الكتب الخاصة باألطفال، المإثلٌلً محمد، المكتبات المدرسً و مع

السنوي السادس لمجمع اللؽة العربٌة، لؽة الطفل و الواقع المعاصر، دمشق، 

 م.2007

 ،ترجمة د. تمام حسان، دار إحٌاء الكتب العربً،  م.م.لوٌس، اللؽة فً المجتمع

 م.1909

  2-1مجمع اللؽة العربٌة، المعجم الوسٌط، مادة )حصل(، دار الطباعة للنشر، ج ،

 ، بقلم الدكتور ابراهٌم منكور، و ورد كذلك فً المعجم الوجٌز.2ط.

  م.1990محمد الدرٌج، التدرٌس، مطبعة النجاح، الجدٌدة، ط  

  الهدى، محمد الصالح حتروبً، نمودج التدرٌس الهادؾ أسسه و تطبٌقاته، دار

 عٌن ملٌلٌة، الجزابر.

  ربٌس التحرٌر، 98محمد حسن عبد العزٌز، لؽة الصحافة المعاصرة، كتابك ،

 م.1119أنٌس منصور، دار المعارؾ، ط 

  ،م2010محمد شرقً، مقاربة بٌداؼوجٌة، دار النشر إفرٌقٌا الشرق. 

 ٌة، مطبعة مصطفً بنان، تحلٌل األخطاء مقاربة لسانٌة تطبٌقٌة لتعلم اللؽة العرب

 م.2009م/2008( 1سوماكرام، ط )

  مها محمد فوزي معاذ، األنثروبولوجٌا اللؽوٌة، دار المعارؾ الجامعة، ط

 م.2009ه/1430

  مإتمر قضاٌا  فصٌح للخطاب العامً، بحث مقدم إلىالموسً نهاد، نحو نموذج

 م.1996، ط 21العربٌة و تحدٌاتها فً القرن

  اللؽة الحدٌث المبادئ و األعبلم، المإسسة الجامعٌة مٌشال زكرٌا، األلسنٌة علم

 م.1983( 2للدراسات و النشر، ط)
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  ،ناٌؾ خرما و علً حجاج، اللؽات األجنبٌة و تعلمها، سلسلة عالم المعرفة

 م.1988، الكوٌت، المجلس الوطنً للثقافة و الفنون، 126العدد

 فً مجال التدرٌس  نبٌل عبد الهادي، القٌاس و التقوٌم التربوي و استخدامه

 م.2001الصفً، عمان، األردن، الطبعة الثانٌة، 

  هادي نهر، اللؽة العربٌة و تحدٌات العولمة، دار الكتب الحدٌث، أربد، األردن، ط

 م.2010(، 1)

  ،وزارة المعارؾ، سٌاسة التعلٌم فً المملكة العربٌة السعودٌة، مطابع البٌان

 ه.1416( 4الرٌاض، ط)
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