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العربية لمناطقين بغيرها :إشكاالت في المنهج(األصوات)
تعميم المغة
ّ
الباحثة  .نجاة الطاهر قرفال /تونس

المل ّخص
ادلنهجي يتص ّدر الشواغل التعليميّة .كاللغة العربيّة تشًتؾ مع بقيّة اللغات اإلنسانيّة يف مجلة من الكلّيّات كال سيّما
ما يزاؿ ادلشغل
ّ
أخص اللغة العربيّة للناطقُت بغَتىا،
كخاصة ادلتعلّقة باللغة كبصفة
ما يتّصل بادلنهج الذم تربز قيمتو يف حتقيق مقاصد العمليّة التعليميّة
ّ
ّ

كبشكل دقيق تعليميّة األصوات .كىي إىل جانب ذلك حتمل يف طيّات العمليّة التعليميّة خصوصيّات تُعزل إىل ما تتميّز بو من خصائص
الباث باعتماد الطريقة ذاهتا إذا اختلف ادلتل ّقي .اادلتعلّ إف كاف
يتوجو ّ
صوتيّة كمعجميّة كتركيبيّة كدالليّة .كمن غَت ادلقبوؿ منطقا كمنهجا أف ّ

التعليمي
مقومات منهجيّة سلتلفة تتناسب مع سنّو كثقااتو كمستواه
من الناطقُت بغَت اللغة العربيّة ،اقتضى ُ
كاهمو إيّاىا ّ
إاهامو اللغةَ العربيّة ُ
ّ
كطبيعتو النفسيّة أيضا .كمن ىنا كاف ال ب ّد من إعادة النظر يف اإلشكاالت ادلنهجيّة كتفكيكها كإعادة بنائها يف ضوء ما تتطلّبو اللغة العربيّة
التعرؼ على
باعتبارىا ّ
مادة درس ككذلك ما استج ّد يف عامل ادلناىج الًتبويّة احلديثة القائمة على جتاكز التنظَت إىل اإلجراء من خالؿ ّ
صعوبات-مشكلة كزلاكلة إغلاد حلوؿ ذلا.
الكلمات المفاتيح :إشكاالت-ادلنهج-اللغة العربيّة-عل األصوات-غَت الناطقُت هبا-تعليميّة-تعلّ .
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) إشكاالت في المنهج(األصوات:العربية لمناطقين بغيرها
تعميم المغة
ّ
 نجاة الطاهر قرفال. الباحثة

Abstract
The systematic approach still leads educational concerns. Arabic is shared with other human
languages in a number of faculties. In particular with regard to a curriculum whose value is valuable
in achieving the aims of the educational process. Especially in relation to the language and, in
particular, the Arabic language for non-Arabic speakers, And accurately teach sounds. In addition,
the process of learning carries specificities properties attributed to the characteristics of sound and
lexicon Audio, lexicon, syntactic and semantic. It is not acceptable for logic and method to go by
way of adopting the same method if the recipient differed. The learner, if he is a non-Arabic speaker,
needs to understand the Arabic language and understand it with different methodological factors that
suit his age, culture, educational level and psychological nature. Hence, it was necessary to
reconsider the methodological problems and to dismantle them and rebuild them in light of what is
required by the Arabic language as a lesson material As well as what is new in the world of modern
educational curricula based on transcendence theory to the procedure through the identification of
difficulties - a problem and try to find solutions to them.
Key words : Problems - method - Arabic - phonology - non-native speakers - didactic learning.

:مق ّدمة
العلمي جدكاه ما مل يت ّ تقييمو علميّا كتقوؽلو معرايّا كقواا على إشكاالتو كانطالقا من خالصة
نصادر انقوؿ ال يُثبت التل ّقي
ّ
2
1
ادلادة
ث
ل
ادلث
تقيي
يف
ذلك
 كؼلتزؿ منظور التعليميّة.رلهودات ادلعلّ ككفاءتو ادلهنيّة ك ُغن ادلتعلّ منهما
ّ
ّ  ادلتعلّ كادلعلّ ك:التعليمي
ّ

3
 كقد.حتوالت
ّ  اادلشهد الًت.مربر
ّ  باعتقادنا أكثر من، كإ ّف تقدؽلنا للمتعلّ على ادلعلّ لو. التعليميّة
ّ  مدار، مع مطلع األلفيّة الثالثة،بوم كاف

 اهو الذم منو تنبثق إرادة اعل. ّ اما عاد ادلعلّ زلور العمليّة التعليميّة كإّظلا بدا الًتكيز مكثّفا على ادلتعل.حدث تبادؿ يف األدكار الًتاتبيّة

 ىو عل تدريس ادلو ّاد ك نقل ادلعراة قصد بلوغ األىداؼ:  (نسخة رقميّة) "الديداكتيك.194-192  ص،2015 ، ، سهاـ، مرداد، معجم مصطلحات التربية والتعليم1
التخصصات الدراسيّة ادلختلفة؛ من خالؿ التفكَت يف بنيتها كمنطقها؛ ككيفيّة تدريس مفاىيمها كمشاكلها
 أك بالتحديد تدريس،عامة
ّ
ّ  موضوعو التدريس بصفة...ادلنشودة
."كصعوبات اكتساهبا
https://drive.google.com/file/d/0B8YBxLCt_kr-SFc3VUd2eUdtZDg/view
.)مكونات العمليّة التعليميّة (األىداؼ كادلتعلّ كالطريقة كاحملتول كظلط التواصل
ّ  ادلعلّ أحد2
: انظر، دلعراة أعمق.triangle didactique  كيعرؼ عند علماء الديداكتيك ب3

Le système didactique : Introduction à la didactique , Karine Robinault ,– Master Didactiques et
Interactions Octobre 2006, p. 10
http://icar.univ-lyon2.fr/equipe2/master/data/cours_A3E/systeme_didactique.pdf

)Triangle Didactique Meirieu( خاصة مثلّثات ميريو التعليميّة
ّ كانظر
https://www.google.tn/search?q=triangle+didactique+meirieu&sa=X&noj=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ve
d=0ahUKEwjxlbSX--LUAhWJQBoKHZHdAawQsAQIIg&biw=1366&bih=589
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مهمة حتويل ادلعراة العادلة إىل معراة
التعلّ  ،كىو الذم ّ
مي كاق غاياتو .كللمعلّ ّ
يفجر طاقاتو اإلبداعيّة كيبٍت ذاتو معرايّا كيصوغ سلوكو التعلّ ّ

الديداكتيكي الذم "ىو حتويل للمعراة
عامة يستوعبها ادلتعلّ كيستسيغها .كتُعرؼ عمليّة التحويل ىذه ،عند ذكم االختصاص ،بالنقل
ّ
ّ
1
اخلاـ إىل معراة للتدريس كالتعلّ " .
العادلة من حالتها ّ

تسعى كرقة البحث ىذه إىل النظر يف اإلشكاالت ادلنهجيّة ادلوصولة بتعليميّة 2اللغة العربيّة لغَت الناطقُت هبا .كدلا كاف ادلوضوع
ّ
الصورم يف حركؼ اللغة العربيّة .كقد أثبت الدرس
التوجو إىل مسألة االلتباس الصويتّ ك
متّسع حيّػُزه ،كثَتة مسائلُوّ ،
متشعبة اركعُو كاف ّ
ّ
3
برصو()Brousseau
التعليمي اكتنازىا بوضعيّات إشكاليّة أك كضعيّات-مشكلة على ح ّد تعبَت ّ
ّ
تيسر استيعاب الدرس الصويتّ دلتعلّ اللغة العربيّة من غَت الناطقُت
إشكاليّة البحث :ما ىي أى ّ السبل لتحويل ادلعراة العادلة إىل معراة ّ
عامة ّ
هبا؟

التعليمي كآليات االشتغاؿ
كنثٍت بعلوـ اللغة العربيّة :دكاعي التعلّ كمهاراتو كنثلّث بادلقطع
نتوخى خطّة نستهلّها مبدخل
ّ
مفهومي ّ
ّ
ّ
اللغوم ايو .مثّ طلت باستنتاجات.
ّ
مفهومي:
 .1مدخل
ّ

اصلي .لذلك ننظر يف مفاىي األلفاظ التالية :اللغة كاإلشكاؿ كادلنهج كالوضعيّة-ادلشكلة.
إ ّف لضبط ادلفهوـ أثرا بالغا يف العقد التو ّ

 .1.1اللغة:

عرب هبا كل قوـ عن أَغر ِ
اضه  ،كىي اُػ ْعلة من لَغَ ْوت أَم تكلَّمت".4
كحدُّىا أَهنا أَصوات يُ ِّ
 اللغة يف لسان العرب" :اللُّغة :اللِّ ْس ُنَ ،ّ

ضلتفظ من ىذا التعريف بكوف اللغة أصواتا كظيفتها التعبَت عن أغراض الناس .كالوظيفة التعبَتيّة تقتضي انتباىا للمسألة الصوتيّة اليت إف مل
تؤخذ بعُت االعتبار كقع االلتباس يف ادلعاين .كىا ىنا تنبثق بعض إشكاالت ادلنهج.

كل قوـ عن أغراضه  ...كيقاؿ :مسعت لغاهت  :اختالؼ كالمه " .5كما
كاللغة يف المعجم الوسيط" :اللغة أصوات يع ّرب هبا ّادلفاىيمي يف اللغة العربيّة مل يتجاكز تكرار ما كرد يف لسان
تطور اجلهاز
يالحظ ىنا أ ّف المعجم الوسيط رغ كونو حديثا نسبيّا ،كرغ ّ
ّ

العرب.

 .2.1اإلشكاؿ:
 1معجم مصطلحات التربية والتعليم ،مرداد ،سهاـ ،ـ .س ،ص .15
2
اإلنقليزم Didactic- Didactique :
نسي ك
ّ
كالتعليميّة يقابلها تباعا يف اللسانُت الفر ّ

زلمد الدريج الديداكتيك يف كتابو تحليل العمليّة التعليميّة ":ىي الدراسة العلميّة لطرؽ التدريس كتقنيّاتو كألشكاؿ تنظي مواقف التعلي اليت ؼلضع ذلا ادلتعلّ قصد بلوغ
عرؼ ّ
ّ
ادلهارم"...نقال عن معجم مصطلحات المناىج وطرق التدريس ،اريق عمل :مجاؿ
كي
ادلعريف أك
األىداؼ ادلنشودة سواء على ادلستول
ّ
العقلي ّ
ّ
االنفعايل الوجداينّ أك ّ
احلس-حر ّ
ّ

احلنصايل كعلي ادلوسوم كساـ عمار كعلي سعود حسن كزلمد الشيخ محود ،ادلنظّمة العربيّة للًتبية كالثقااة كالعلوـ -مكتب تنسيق التعريب يف الوطن العريب ،الرباط،2011 ،
ص .100
3
نسي معاصر من أعالـ التعليميّة (.)Didactique
 a-didactiqueبتعبَت ّ
برصو ( ،)Guy Brousseauار ّ
مادة( :ؿ-غ-ك) ،صص .252-251
 4لسان العرب ،ابن منظور ،أبو الفضل ،ط  ،1لبناف ،دار صادر1300 ،ىػ ،ج ّ 15
 5المعجم الوسيط ،رلمع اللغة العربيّة ،ط  ،4مصر ،مطبعة الشركؽ الدكليّة1425 ،ىػ2004-ـ ،ص .831
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 اإلشكاؿ 1يف لسان العرب " :أَ ْش َكل األمر :التبس ...كمنو قيل لألَمر ادلشتَبو ُم ْش ِكل .كأَ ْش َكل َعلَ َّي األ َُمر ...ككل سلُْتَلِ ٍطِ
كح ْرؼ ُم ْش ِكلُ :م ْشتَبِو ملتَبِس" .2تشي ادلعاين الدائرة حوؿ لفظ اإلشكاؿ بالوقوع يف اخللط كااللتباس اللذين يستوجباف معايَت
ُم ْشكلَ ...
لتحقيق الوضوح كالبياف.

3
نسجل إضااة تتمثّل يف ربط اإلشكاؿ
 -كاإلشكاؿ يف المعجم الوسيط" :األمر يوجب التباسا يف الفه  ...ادلشكل :ادللتبس" ّ .

مبسألة الفه  .كىا ىنا نقًتب بادلفهوـ من الداللة اليت تتّصل مبنهجيّة تعلي اللغة لغَت الناطقُت هبا.
 .3.1ادلنهج:
ِ
كهنوج ...كطُُرؽ نػَ ْه َجة ،كسبيل َمْنػ َهجَ :كنَػ ْه ٍج.
اجلمع َهنجات كنػُ ُهج ُ
 ادلنهج يف لسان العرب " :هنج :طريق نػَ ْهج :بػَ ُِّت كاضح ...ك ُكمنػهج الطر ِيق :كضحو .كادلِ
مبادة(ف-ق-ج) .اش ّقق اللفظ .كلكنّو مل ؼلرج عن معٌت الطريق الواضح.
نهاج :كادلْنػ َه ِج" .احتفى ابن منظور ّ
َُ
َْ َ ُ
ُ َ
كما الطريق عندنا سول ادلنهج كما الوضوح سول النجاعة يف التعاطي مع إشكاالت ادلنهج ذاتو.
كضح كاستباف ...ادلنهاج :الطريق الواضح ...اخلطّة ادلرسومة (زلدثة) كمنها منهاج
يق ُ
 كادلنهج يف المعجم الوسيط" :هنج الطر ُ4
رلرد
البُت الواضح"  .ضلتفظ من ىذا التعريف ب"اخلطّة ادلرسومة" اليت ّ
الدراسة كمنهاج التعلي كضلوىا ...النهج ّ
تدؿ على أ ّف ادلنهج ليس ّ
لتدرج .اتبتدئ باألبسط كصوال إىل ادلرّكب...
طريق كاضح كإّظلا ىو ختطيط لو بدء كمنتهى كتتق ّدـ مراحلو كاق نسق سلصوص كختضع ّ

"كل اخلربات الًتبويّة كالثقاايّة كاالجتماعيّة اليت يتل ّقاىا التلميذ يف ادلدرسة أك
 ادلنهج اصطالحا :كشلّا جاء يف تعريفو أنّو ّ5
كل من ادلعلّ كادلتعلّ عند التعلي كالتعلّ  .كىو ،من ىذه الزاكية عنصر
غَتىا . "...ؽلكننا القوؿ إ ّف ادلنهج ىو مجلة اإلجراءات اليت يوظّفها ّ

نسجل استيعاب ادلنهج للمتعلّ أيضا .كىذا من مستحدثات مفهوـ
من عناصر العمليّة التعليميّة جامع بُت طرايها الرئيسيُّت .كؽلكننا أف ّ
ادلنهج.

كل من اللغة كاإلشكاؿ كادلنهج إىل تبياف الصلة الدالليّة بُت ىذه األلفاظ الثالثة ،كالسيّما يف رلاؿ
أاضى ىذا النظر يف مفهوـ ّ
البث كالتقبّل أك النقل
كمتلق يركـ اكتساهبا .كبُت ّ
التعلي كالتعلّ  .إذ على ادلعلّ كادلتعلّ إدراؾ جوىر عمليّة نقل اللغة من ّ
سلتص ايها ّ
باث ّ
ادلتنوعة كادلتج ّددة ىي اليت تتطلّب خطّة ما،
كاالكتساب تنج عالقات جدليّة بُت طريف عمليّيت التعلي كالتعلّ  .ىذه العالقات ادلتع ّددة ك ّ

ادلختصُت يف ىذا اجملاؿ .كنذكر على سبيل ادلثاؿ ،رلموعة
 1نشَت ىنا إىل أ ّف الوعي باإلشكاالت ادلنهجيّة يف تعلي اللغة العربيّة لغَت الناطقُت هبا يع ّد من القضايا اليت شغلت
ّ

الدكيل خلدمة اللغة
زلمد قدكـ ،مركز ادللك عبد اهلل بن عبد العزيز
من ادلقاالت اليت حواىا ،بُت داّتيو ،كتاب اللغة العربيّة في تركيا ،تأليف رلموعة من
ّ
األكادؽلُت ،حترير :زلمود ّ
ّ
ِ
ِ
ُّ
وحلول ُمقترحة لها .كاخلويل،
العربيّة ،ط .2016/1438 ،1كحتديدا يف احملور الثالث منو .كمن ىذه ادلقاالت نذكر :األسود ،حسُتُ ،م
ُ
شكالت تَعل ِم اللغة العربية في تركيا ُ

أىم مشكالت برامج تعليم اللغة العربية للناطقين= =بغيرىا في تركيا :مالحظات
كرمي ااركؽ ،مشكالت تعليم العربية لغير الناطقين بها وطرق حلّها ،كصنوبر أمحدّ ،
الحل" .كىذا يربىن على
ميدانية ،ك عبد احلميد ،علي عبد الواحد ،مشكالت تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها:كليات اإللهيات في تركيا أنموذجا "قلب
ّ
الصف ىو ّ
أعلّيّة طرح إشكاالت ادلنهج كأكلويّتو.
 2ابن منظور ،لسان العرب ،ـ .س ،ج  ،11صص.357-356
 3المعجم الوسيط ،رلمع اللغة العربيّة ،ـ .س ،ص.491
 4المعجم الوسيط ،ـ .س ،ص .957

عزت ،كآخركف ،دار الثقااة للطباعة كالنشر ،القاىرة ،د.ت ،صص .10-9
 5أساسيّات المنهج وتنظيماتو ،عبد ادلوجود ،زلمد ّ
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الباث منهجا
الباث كادلتل ّقي الوعي بأ ّف ىذه اخلطّة منتَج مشًتؾ بينهما .ؼلتار ّ
نطلق عليها تسميات من نوع :منهج كمنهجيّة كمنهاج .على ّ

الباث
متلق معلوـ عنده .كيتفاعل ادلتل ّقي مع ذلك ادلنهج بطريقة أك بأخرل اتنج إشكاالت ما كاف ّ
يراه مناسبا لنقل ادلعراة اللغويّة إىل ّ
ليعلمها مسبقا كإف كاف عليو أف يفًتض ،نظريّا ،كقوعها قبل إجرائها .كنرل أ ّف ىذه اإلشكاالت ؽلكن أف جتد حلوال ذلا يف الوضعيّات-

ادلشكلة .اما الوضعيّة-ادلشكلة؟

1
الديداكتيكي (le
العقد
:
 .4.1الوضعيّة ادلشكلة :نشَت ّأكال إىل أ ّف مفاىي التعليميّة كثَتة كلكن نذكر ما غلب استعمالو منها
ّ
) contrat Didactiqueكمستول صياغة ادلفهوـ ) (Niveau de formulation d'un conceptكالنقلة الديداكتيكية

) (Transposition didactiqueكالنموذج الديداكتيكي ) (Modèle didactiqueكاذلدؼ -العائق )-Obstacle
التعليمي األخَت يتناسب كثَتا مع ادلسألة
 )Objectifكالوضعيّة-ادلشكلة ( ...)Problème-Situationكنرل أ ّف ىذا ادلفهوـ
ّ
ادلراد ،ىنا ،البحث ايها.
كل "مشكلة
إ ّف التعريف بالوضعيّة-ادلشكلة يستدعي النظر يف مفهوـ الوضعيّة كإف بصيغة اجلمع" :الوضعيّات التعليميّة  :كىي ّ
للحل منتظمة كمعقولة
دتثّل حت ّديا بالنسبة إىل ادلتعلّ كدت ّكنو من الدخوؿ يف سَتكرة تعليميّة نشيطة كبنّاءة كاستقباؿ معلومات كإغلاد قواعد ّ
تسمو بادلتعلّ إىل مستول معريف أاضل".2

كدتتاز الوضعيّة التعليميّة بكوهنا كضعيّة مثلّثة جتمع بُت ثالثة أقطاب :ادلتعلّ كادلعلّ كادلعراة .كىي غَت متكاائة من حيث النوع
كاالنتظارات.
3
يقرر...":
كقد ذاع صيت ّ
برصو( )Brousseauيف رلاؿ الوضعيّات التعليميّة  .اهذا ركبار نواراليز (ّ )Robert Noirfalise
مساعلتو يف حقل الديداكتيك  ...تتمثّل يف نظريّة الوضعيّات التعليميّة" .4كقد تع ّددت الوضعيّات عنده تع ّدد نعت :الوضعيّة الفعليّة

اخلاصة ،مثال ،كتع ّددت كذلك تع ّدد إضااة :كضعيّات تواصل ،مثال ،ككذلك جاءت يف عالقة مزجيّة :كضعيّة-مشكلة.5
كاألساسيّة ك ّ

عرب عن ىذه الكثرة ادلتكاثرة يف الوضعيّات ،مقارنا إيّاىا بالعلوـ الوسائل اليت تتح ّك ايها .اقاؿ" :إ ّف الوضعيّات أكثر عددا
كقد ّ

6
برصو االنتباه إىل عمل ادلعلّ  .افي معرض حديثو عن
كتعقيدا من ادلعارؼ كالعلوـ اليت بواسطتها نراقبها . "...إىل جانب ىذا ،لفت ّ
يتدخل ايها ااعل بصفة
األسس النظريّة يف النقطة (ج) رأل أ ّف "ادلنهجيّة ّ
تؤدم ،طبيعيّا ،إىل البحث عن أنظمة التنظي اليت "غلب" أف ّ

للتعرؼ على دالالهتا يف :موقع علوم التربيةhttp://ykadri.ahlamontada.net/t362-topic :
 1انظر ّ
 2مرداد ،سهاـ ،معجم مصطلحات التربية والتعليم ،ـ .س  ،ص .449

 3ككانت يف ّأكؿ نشأهتا يف رلاؿ الرياضيّات .مثّ كظّفت يف سلتلف اجملاالت التعليميّة.
4 L’œuvre de Guy Brousseau, Noirfalise, Robert, APMEP, no 452, p. 310-311.
5 Théorisation des phénomènes d’enseignement des mathématiques. Mathématiques [math],
Brousseau, Guy, Université Sciences et Technologies - Bordeaux I, 1986, p. 19-61.
6 La théorie des situations didactiques , Brousseau, Guy, Cours donné lors de l’attribution à Guy Brousseau
» du titre de Docteur Honoris Causa de l’Université de Montréal A paraître dans « Interactions didactiques
(Genève) , 1979, p. 6.
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3
2
1
بشر بعلميّة التعليميّة ادلمكنة
برصو بدكر ادلعلّ ككذلك ادلأسسة يف احملاضرات اليت كاف يق ّدمها"  .بل إنّو ّ
مسؤكليّتو كمعلّ " .كانشغل ّ
باجتاه العل " .4كىذا من األعلّيّة مبكاف.
حُت قاؿ" :التعليميّة تسَت ّ

حل ذلا :كضع ادلتعلّ يف مشكلة تقتضي حالّ.
كلكن ،ما الوضعيّة -ادلشكلة؟ ىي كضعيّة تعلّ  ،تعرض صعوبة ،كعلى ادلتعلّ إغلاد ّ
ِ
تقوية دااعيّة التفكي ػػر عند ادلتعلّ كربطو باحملي ػ ػػط كدتكينو من كسائل
كمل الوضعيّة-ادلشكلة؟ تتع ّدد دكااع اختيارىا .كمنها نذكرّ :

5
ادلاديّة كادلعرايّة يف عمليّة التعلّ  .كيشًتط ايها أف تكوف :جديدة كمفهومة عند ادلتعلّ
التعلّ الذايتّ كمنحو القدرة على توظيف ملكاتو ّ
يتحوؿ
حتل ارديّا أك مجاعيّا كيتطلّب حلّها استثمار ادلكتسبات السابقة .كمن ىنا يكوف أثرىا يف ادلعلّ كادلتعلّ بيّنا .إذ ّ
مدركة ،كقابلة ألف ّ

األقل مساى يف إنتاجها .لذلك "ينتظر
كموجو.
ادلعلّ من مل ّقن إىل مالحظ ّ
ّ
كيتحوؿ ادلتعلّ من مستهلك للمعراة إىل منتج ذلا أك على ّ
ضمٍت،
ادلعلّموف شيئا ما من التالمذة .كينتظر التالمذة شيئا ما من ادلعلّ  .كىذا "شيئا ما" يتناكؿ التعلي كالتعلّ  .كالعقد ،نتيجة التفاكض ال ّ
ػل ّدد الوضعيّة التعليميّة" .6كمن ىنا يكوف بناء التعلّمات مرتبطا ببناء الوضعيّات إف مل يكن نتيجة حتميّة ذلا .كىذا ما دعا إىل "بناء
التعليمي".7
كضعيّات-مشكلة يف ادلسار
ّ
كسنحاكؿ االستئناس هبذا ادلفهوـ األخَت يف عملنا ىذا ،رغ قلّة زادنا يف ادلفاىي الًتبويّة داللة كإجراء .كقبل تفعيل ىذا ادلفهوـ
نرل من ادلفيد التأشَت على دكاعي تعلّ اللغة العربيّة كمهاراتو .اذلك يفرز إشكاالت كثَتة تصاغ ،حللّها ،كضعيّات-مشكلة.
 .2علوم اللغة العربيّة :دواعي التعلّم ومهاراتو

ط كالصرؼ كاالشتقاؽ كالنحو كالعركض كالبالغة كالداللة
علوـ اللغة العربيّة ادلعلومة بالضركرة ىي :الصوتيّات كادلعج كالرس كاخل ّ

كاألدب ...كلسنا نركـ استعراضها ىنا كإّظلا نريد تأكيد مسة التشبيك بينها .كنعٍت بذلك التواشج الكائن اعال بينها ،حبيث تثار إشكاالت

دتس ادلنهج
كثَتة بسبب التباس ىذه العلوـ يف ذىن ادلتعلّ
ّ
كخاصة إف كاف من غَت الناطقُت باللغة العربيّة .كال ريب أ ّف ىذه اإلشكاالت ّ
كل من ادلعلّ كادلتعلّ بدكاعي تعلّ اللغة العربيّة كتعليمها.
بدرجة أكىل .ذلذا كجب الوعي ،عند ّ

1
والتطبيقي ،رزيقة ،زلدب ،ك محامة كرمي ،جامعة تيزم
خاص بكفاءة ادلعلّ كالشركط اليت ينبغي تواّرىا ايو ليكوف كفءا .انظر :الطرائق البيداغوجية بين النظري
ىناؾ اىتماـ ّ
ّ

كزك:

http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/8917/1/6.pdf
2
institutionnalisation
3
http://guy-brousseau.com/2376/le-role-du-maitre-et-l%E2%80%99institutionnalisation-1984/#more-2376
Brousseau Guy, Le rôle du maitre et l’institutionnalisation cours de I ‘Ecole d'Eté de Didactiques des

4

Mathématiques. 1984 (PDF), p. 2.

 5انظر أصنااها يف :التدريس نماذجو ومهاراتو ،زيتوف ،كماؿ عبد احلميد ،عامل الكتب ،القاىرة ،2003 ،من ص .353-346

6

Le contrat didactique : Attentes du professeur et des élèves dans le cadre de l’enseignement, Karine
)Robinault , Cours M2 R didactiques et interactions, Novembre 2008 . (Power point
7
Problem-Learning, Philosophical and Didactic Perspectives on Problematization, Martian,
Nicoleta, The Joural Of Didactics, V 1, No. 1, December 2009, p. 9.
رللّة أكادؽليّة رقميّة تصدرىا جامعة ركمانيا** The Journal of Didactics (JoD) :
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 .1.2دكاعي التعلّ
مربرات االتعلّ كالتعلي  .كمىت تع ّددت
تُطرح إشكاالت ادلنهج يف التعلي انطالقا من كجوب التمييز بُت سؤالُت اثنُت مدارعلا على ّ
ِ
األكؿ ازاكية النظر ايو ىي ادلتل ّقي .كحاجتو إىل
ادلربرات تع ّددت ادلناىج اقتضاء .السؤاالف علا :ملَ تعلُّ ُ العربيّة؟ كمل تعليمها؟ ّ
اأما السؤاؿ ّ
ّ
ادلربر
العربيّة ىي اليت تربّر اختياره ذلا ّ
تنوعها ،ارتأينا االقتصار على ثالثةّ ،أكذلاّ :
مادة تعلّ  .كدلّا كانت ّ
مربرات االختيار كثَت عددىا شديد ّ
العلمي احملض :للتكلّ هبا أك لفه من يتكلّ هبا أك لقراءة ما كتب هبا .تعلّ العربيّة ؽلثّل قيمة مضااة ؽلكن توظيفها عند احلاجة .كثانيها:
ّ

1
اإلسالمي لغايات معرايّة أك حبثيّة مقارنيّة أك جدليّة برىانيّة :دعما
الدين
مبادئ
على
ؼ
التعر
كجهة
بوجهتُت:
كيكوف
:
الديٍت
ادلربر
ّ
ّ
ّ
العلمي ّ
ّ
2
ادلتنوع حبسب اجملاالت :االقتصاد أك االجتماع أك السياسة
ر
ادلرب
كثالثها:
كمعاملة.
أك تفنيدا ككجهة شلارسة اإلسالـ عقيدة كعبادة
ّ
العلمي ّ
ّ

العريب.3
الفن ما يتّصل بتعلّ اخل ّ
الفن .كمن ّ
أك ّ
ط ّ
ِ
علمي زلض ،يتمثّل يف
ّأما سؤاؿ :مل تعلي العربيّة؟ ازاكية النظر ايو ىي ّ
مربراتو يف تعلي العربيّة .منهاّ :
الباث :كلو ىو اآلخر ّ
مربر ّ
كظيفي ،كيتعلّق بالوظيفة اليت ؽلارسها .اهو إذ
علمي
ّ
نشر اللغة العربيّة كإف عل أ ّف الذم يعلّمو العربيّة خص قد يوظّفها ض ّده .كمربّر ّ

دعوم يكوف ايو تعلي العربيّة للغَت داخل منظومة الدعوة
اختص ايو كأُنيط بعهدتو تكليفا كظيفيّا .كمربّر
غَته يكوف شلارسا لعمل
ّ
ّ
يعلّمها َ

ادلربرات
النص كالعلوـ ادلتعلّقة بذلك ّ
إىل معراة تراث العرب كادلسلمُت ،كاللغة العربيّة جزء منو ،أك اإلسالـ كمتعلّقاتوّ :
النص .كقد تلتقي ىذه ّ

يف جتربة كاحدة ؼلوضها معلّ العربيّة إزاء طرؼ أك أطراؼ معلومة كجهتها اإلديولوجيّة كيكوف ادلعلّ ايها قاصدا تبليغ رسالة ما.

التعرؼ على دكاعي تعلّمها يف إغلاد حلوؿ لو ،كيقتضي ،استتباعا،
إ ّف تواشج علوـ العربيّة يطرح إشكاالت منهجيّة تساى عمليّة ّ
تؤمن عمليّة التعلّ .
مجلة من ادلهارات اليت ّ
 .2.2مهارات التعلّ

يعرض مؤلّفو التعلّم 4بعض األسس اليت تنهض عليها العمليّة التعلّميّة ،كالدااعيّة(الفصل اخلامس) ،كتعلي ادلفاىي (الفصل
عامة .كيقًتحوف لقياس الدااعيّة ثالثة أقيسة :قياس مستول التعلّ ،
السادس) ،كالتذ ّكر(الفصالف السابع كالثامن) .كىي كما يبدك أسس ّ
ادلربر مق ّدـ على غَته من ادلربّرات عند نسبة كبَتة من
 1اصلنا ىذا ادلربّر عن غَته من اجملاالت لصلة اللغة العربيّة بادلشغل
اإلسالمي دينا كحضارة .كيذىب البعض إىل أ ّف ىذا ّ
ّ
ادلقبلُت على تعلّ العربيّة من غَت الناطقُت هبا.
األصلي.
 2كوجوب نطق الشهادة بصيغتها العربيّة ككذا قراءة القرآف ككذا قراءة سورة الفاحتة يف الصالة .االًتمجة ال جتزم ادلعٌت
ّ
بكاسو)-1881()Picasso, Pablo-Ruiz
العريب ،كىو أحد علوـ اللغة العربيّة ،اىتماما كاسعا
 3لقي اخل ّ
ّ
الرساـ اإلسباينّ بابلو ّ
كيثمن ّ
كخاصة يف العصر احلديثّ .
ط ّ
ريب قد سبقٍت إليها منذ أمد بعيد" .ككذا
ان الرس
كجدت اخل ّ
 )1973ريادة اخل ّ
ُ
الفٍت .كمن أقوالو :إ ّف أقصى نقطة أردت الوصوؿ إليها يف ّ
ط الع ّ
ط ّ
العريب يف سلتلف كجوه اإلبداع ّّ
العريب من كجهة نظر انّػيّة إبداعيّة ( Honda
خاص باخل ّ
نسي بودلَت ( .)1867-1821()Baudelaire, Charlesكيف الياباف ،اليوـ ،احتفاء ّ
ط ّ
الشأف مع الشاعر الفر ّ
 .)Koichiانظر مثالhttp://onorient.com/calligraphie-arabe-latteinte-labsolu-6147-20140724. :
زلمد عثماف صلايت ،ط  ،3القاىرة ،دار الشركؽ،
زلمد عماد الدين إمساعيل ،مراجعةّ :
 4التعلّم ،سارنوؼ.أ مدنيك ،كىوارد .ر بوليو ،كأليزابيث .ؼ .لواتس ،ترمجةّ :

األصلي:
 .1989كعنوانو
ّ

Learning , Sarnoff A. Mednick, )Foundations of Modern Psychology Series · Prentice-Hall foundations of
modern psychology series(. with, Howard R. Pollio, Elizabeth F. Loftus. Edition, 2, illustrated. Publisher,
Prentice-Hall, 1973. (Ed. 1, 1965).
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1
التعرؼ كيكوف بتمييز ادلتعلّ لِما رآه شلّا مل يره ،كإعادة التعلّ  2قصد
كنسق التعلّ  ،كاجتياز العقبات  .كيضبطوف قياس الذاكرة باالسًتجاع ك ّ

حتيُت ادلعلومة .ك ّأما أسباب النسياف الذم ىو العجز عن االسًتجاع ،اتكوف باندثار ادلعلومة مبفعوؿ الزمن أك االلتباس أك التداخل.3
ِ
لكل ارد
ائي
ّ
قي أف يكوف بالتوازم :تُقدَّـ التعليمة الواحدة يف كقت كاحد ّ
الفردم أك الفَر ّ
كمن مهارات التعلّ ادلقًتحة يف العمل اإلجر ّ
لكل ارقة ،أك أف يكوف بالتسلسل :تُقدَّـ التعليمة الواحدة أك ادلختلفة لألاراد أك للفرؽ بالتناكب.
أك ّ

ائي أك ما يطلق عليو :تقنيات التذ ّكر اعتماد طريقة التسميع أك التصوير .إذ
كمن مهارات التعلّ ادلقًتحة يف استعادة العمل اإلجر ّ
كل من
رلرد قراءة ّ
للتسميع تأثَت أش ّد اعاليّة من ّ
ادلادة .كيقوـ هبذه ادلهارة ادلعلّ كادلتعلّ كالعلا .ك ّأما التصوير ايكوف عرضا أك إصلازا من لدف ّ

ادلعلّ كادلتعلّ  .كللصورة دكر كبَت يف حتسُت الذاكرة كتقوية عمليّة التذ ّكر .العامل اليوـ ىو عامل الصورة .4بل ّإهنا تتجاكز كظيفة حتسُت
أم منظومة تربويّة أالّ توظّفها يف مضامينها كزلتوياهتا
الذاكرة كتقويتها إىل اطلراطها يف سلتلف احملطّات التعليميّة .لذلك "من الصعب على ّ

5
ادلادة ادلعرايّة؟
أم صيغة تق ّدـ ّ
كمناىجها التعليميّة"  .كلكن كاق ّ
اللغوي فيو
التعليمي وآليات االشتغال
 .3المقطع
ّ
ّ

6
كي كركح
يقتضي حتليل الوضعيّة-ادلشكلة الًتكيز على ادلتعلّ  .كذلك من خالؿ اعتبار شخصيّتو كالداع إىل ادلبادرة كالعمل التشار ّ

النقد .كيبقى دكر ادلعلّ مقتصرا على ادلشاركة يف التعلّ الذايتّ كتقوؽلو.

ىناؾ ثالث تقنيات توظّف يف حتليل الوضعيّة-ادلشكلة .كىي ادلدخالت كالعمليّات كادلخرجات .كىي بلغة السؤاؿِِ :ب ندخل
ُ
ُ
التعليمي(.)Séquence Didactique
ادلقطع
احل
الدرس؟ كماذا ننجز ايو؟ ِكِب طلرج منو؟ إ ّف ىذه التقنيات تنسج مع مر
ّ
التعليمي
 .1.3ادلقطع
ّ

كمادة كىدؼ كمدلّ .أما ادلنهج اتنظّ كاقو األنشطة كيبنيو ادلعلّ بناء ااًتاضيّا
ما ادلقطع
التعليمي؟ ىو َكحدة تعليميّة .ذلا منهج ّ
ّ
سنوم يضبط مسبقا .ك ّأما اذلدؼ اهو
تعليمي
ادلادة ايت ّ اختيارىا بناء على سلطّط
ليكوف قابال للتعديل كلّما اقتضت احلاجة ذلك .ك ّأما ّ
ّ
ّ

ادلادة تفاعال كإنتاجا ،مع مراعاة خصوصيّتو ادلطلبيّة كالثقاايّة كالعمريّة كالنفسيّة .ك ّأما ادلدل اال ُػل ّد بعدد احلصص
إقدار ادلتعلّ على تلك ّ

 1ادلرجع نفسو ،ص  104كما يليها.
 2ـ .ف ،صص .146-144
 3ـ .ف ،ص .152
العريب.
ط ،كما ىو معلوـ ،صورة ،ايمكن من ىذه اجلهة اإلاادة من ىذا العل يف حبث متق ّدـ لتمثّل اخل ّ
 4كقد تفتّقت العلوـ اللسانيّة احلديثة عن عل سيميائيّة الصورة .كاخل ّ
ط ّ
انظر :السيّد ،أسامة زكي ،نحو أداة موضوعية لتحليل وتقويم مضمون سيميائية الصورة في كتب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها "رؤية تطبيقية مقترحة".

/http://www.alukah.net/library/0/52673

افي أمثل في مواقف التعلّم واكتساب اللغة العربيّة لدى متعلّمي اللغة العربيّة الناطقين بغيرها،
كلو أيضا :سيميائيّة الصورة في كتب تعليم اللغة العربيّة ،نحو استثمار تيبوغر ّ
(مل نعثر عليو بعد)

انظر كذلك :سيميائيات الخطاب والصورة ،ؼللف ،اائزةhttp://platform.almanhal.com/Details/Book/22735 :،

5نحو أداة موضوعية لتحليل وتقويم مضمون سيميائية الصورة ،السيّد ،أسامة زكي ،ـ .س.
 6كتعرؼ أيضا بالوضعيّة -ادلسألة.
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تعليمي جديد .كيقًتح كارؿ ركجَتز ((Rogers, Carl
التعليميّة كإّظلا حبسب حتقيق األىداؼ .امىت حت ّققت نشأ مقطع
ّ
(تدرج التعلّمات) ،كتطبيق اإلظلاء ،كاإلدماج ،كالتقومي.
زلطّات يف ادلقطع
التعليمي .كىي :ادل ْو َ
ض َعة ،كاإلظلاء ّ
ّ
َ

1

مخس

عامة ،اختيار
كيف ادلوضعة يكوف العرض -اإلثارة -االستكشاؼ-التمثّل-التحفيز .كيف اإلظلاء يكوف حتويل ادلعراة العادلة إىل ّ
التدرج يف عرضها كاعتماد كضعيّات-مشكلة .كيف التطبيق تكوف ادلالحظة كالتحليل كالًتكيب كمعاجلة النقائص .كيف
األسانيد كتنويعها ك ّ

اإلدماج تكوف النقلة من الفرد إىل اجملموعة كمن بيئة التعلّ إىل خارجها :البيت-الشارع-السوؽ-ادلطار ...كيف التقومي يكوف تشخيص
ادلكتسبات تشخيصا آنيّا كزمانيّا.
ما يالحظ أ ّف ىذه احملطّات ختتلف ،نوعيّا ،عن ادلراحل ادلألواة أك التقليديّة اليت تبتدئ بالتمثيل (تقدمي األمثلة) ،مثّ التحليل،
التعرؼ على الضابط
مهمة للمتعلّ
ادلنزيل ّ
ّ
ك ّ
ادلنزيل .غَت أ ّف مرحلة التكليف ّ
ئي االتطبيق الكلّ ّي .كؼلت باإلعداد ّ
اللغوم ،مثّ يكوف التطبيق اجلز ّ
حتُت ادلعلومة .كتكسب عمليّة
خاصة .اهي دتثّل شكال من أشكاؿ التواصل بُت ادلتعلّ كادلعراة ،كىي ّ
عموما كلغَت الناطق بالعربيّة بصفة ّ

ادلنزيل.
التل ّقي اللغ ّ
وم مسة التسلسل كاالسًتساؿ .اادلعلّ يستشرؼ الدرس القادـ انطالقا من ذلك التكليف ّ
اللغوم:
 .2.3آليات االشتغاؿ
ّ

حلل إشكاالت منهجيّة يف التعاطي مع األصوات العربيّة خالؿ العمليّة التعليميّة-
سنكتفي ىنا باإلشارة إىل اآلليّات اليت نراىا ّ
اعالة ّ

التعلّميّة.2

اللغوم الصويتّ نشَت إىل أ ّف مسألة تعلّ األصوات العربيّة لغَت الناطقُت
كقبل النظر يف اآلليّات ادلمكن اعتمادىا يف عمليّة االشتغاؿ
ّ

باللغة العربيّة تطرح إشكاالت كثَتة يتواشج ايها الصوت كالصورة .كؽلكن تصنيف ىذه اإلشكاالت من خالؿ إجراء مقارنة بُت أصوات
األـ .ىذا نوع ّأكؿ من
األـ كأصوات اللغة العربيّة :إىل أصوات شلاثلة كأصوات شبيهة كأصوات أخرل ال تتواّر عليها تلك اللغة ّ
اللغة ّ

التصنيف .ك ّأما النوع الثاين ايتعلّق بالصوت الواحد مقارنة بأصوات أخرل شبيهة بو من اللغة العربيّة .ك ّأما التصنيف الثالث ايتّصل بالصوت

الواحد كنطقو يف حايل االنفصاؿ كاالتّصاؿ .ك ّأما التصنيف الرابع امداره على الصوت الواحد بدخوؿ احلركات عليو القصَتة منها كالطويلة.

إ ّف إقدار ادلتعلّ على إجادة نطق أصوات اللغة العربيّة ىو ادلدخل األ َْكىل كاأل َْككد لتعلّ ىذه اللغة األجنبيّة بالنسبة إىل ادلتعلّ اإتقاهنا .كإ ّف
تظل جهود ادلتعلّ دكف األداء الصحيح لتلك اللغة يف
معراة األلفاظ كالًتاكيب كالقواعد ال تغٍت شيئا عن تعلّ األصوات تعلّما صحيحا .إذ ّ

يكي معاصر اشتهر بكتاباتو يف رلاؿ التعليميّة كالبيداغوجيا .من كتبو نذكر:
 1أمر ّ

Liberté pour apprendre ?, Rogers,Carl, Dunod, Paris-Bruxelles-Montréal, 1972. /Enseigner et apprendre,

Education Nationale n° 22, 1962, 12-14.
ألهنما كوجهُت لقطعة نقديّة كاحدة .اهما جترياف يف زمن
 2ارتأينا أف تكوف العالقة بُت الوظيفة التعليميّة كالوظيفة التعلّميّة مزجيّة أم باعتماد ادلطّة يف كتابتهما متجاكرتُت ّ
أم منهما دكف األخرل.
كاحد ،كتتفاعالف أخذا كعطاء ،كال تكوف صلاعة ّ
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غياب نطق سلي ألصواهتا .كقد يصبح متعلّ اللغة العربيّة من غَت الناطقُت هبا قادرا على الكتابة كالقراءة ،على أعلّيتهما 1يف تلك اللغة
كلكنّو يبقى عاجزا عن اه ما يسمع كغَت قادر على التكلّ السلس كالسلي هبا.
النطقي إذّاؾ مرنا
األـ .اال يكوف جهازه
ؽلر حتما عرب عمليّة اكتساب لنطق أصوات قد تفتقر إليها لغتو ّ
إ ّف ظفر ادلتعلّ بنطق سلي ّ
ّ

األـ .لذلك ينبغي أف ينصرؼ جهد ادلعلّ كادلتعلّ كليهما إىل اكتساب القدرة على النطق
كمطوعا لنطق تلك األصوات األجنبيّة عن اللغة ّ
ّ
باألصوات اجلديدة كاكتساب القدرة على التمييز بُت ادلتقارب منها صوتا أك صورة .كلكن ال ينبغي إجراء األصوات مقتطعة أل ّف اكتشااها

تدربا كأاضل نتائج.
داخل حيّز االستعماؿ أيسر ّ
اللغوم 2اليت حت ّقق أىداؼ الدرس الصويتّ ،كإف بنسبة ما ،نذكر:
كمن آليّات االشتغاؿ
ّ
اللغوم .كذلك عرب تواَت مجلة من ادللفوظات :أصوات/
 .1الًتكيب :كقيمة ىذه اآلليّة تكمن يف ّأهنا تستجيب دلتطلّبات االستعماؿ
ّ
كييب كإّظلا يؤخذ الصوت يف اللفظ ادلستعمل أل ّف الصوت ،معزكال ،ال ؽلثّل
كلمات /مرّكبات ...كال يعٍت ىذا اصل الصوت عن سياقو الًت ّ
اائدة تعليميّة بالنسبة إىل ادلتعلّ  .كمن أشكاؿ الًتكيب الصويتّ :ربط الصوامت(احلركؼ) بالصوائت(احلركات) .يطلق على ىذه احلركؼ
احلركؼ اذلجائيّة ادلنطوقة .3كىي:
أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ال ي
اىيدم .الغاية من ىذه اآلليّة النظر يف اإلمكانيّات الصحيحة من عدمها .كدلا
.2التقليب :كىو الذم جاء بو اخلليل بن أمحد الفر ّ
ّ
ادلعجمي لكونو من غَت الناطقُت بالعربيّة كاف على ادلعلّ أف يؤّكد االختيار أك يراضو .من ذلك :تقليب (ح-ر-
كاف ادلتعلّ قليل الزاد
ّ
ب) الذم ينتج ما يلي :حرب-حرب-حبر-برح-ربح-رحب.4
العريب .كقد تفطّن ذلا أعالـ ذكك باع يف رلاؿ اللغة .كيبدك أنّو ال مناص
.3االستبداؿ :كىو آليّة يف صلة مباشرة بالدرس الصويتّ ّ
لتطوير عل األصوات العربيّة احلديث من النظر يف ما تزخر بو مصنّفات اللغة العربيّة من إاادات كمقًتحات تتّصل بدراسة األصوات العربيّة.

اللغوم(5ت351ىػ) كتابيو :اإلبدال كاإلتباع .اوضع قاعدة يف
كمن ذلك مثال علما اإلبداؿ كاإلتباع .كقد صنّف ايهما أبو الطيّب
ّ
اإلبداؿ يقوؿ ايها" :احلرؼ األضعف يُقلب إىل األقول ،كال يُقلب األقول إىل األضعف" .6كمن اإلتباع ما يلحق اللفظ مبا يناسبو صوتيّا.
صايل" .انظر :سيميائيات الخطاب والصورة ،ؼللف ،اائزة ،ـ .س ،ص .80
" 1إ ّف القراءة ...ىي بداية التحليل كىي تعبَت عن حالة كعي ّ
يل بالنسق االتّ ّ
معريف ّأك ّ
التعليمي.
توزع حسب احلاجة إليها على مراحل ادلقطع
تصور إجرائها داعة كاحدة .كإّظلا ّ
التعرؼ على مزاياىا كدكف ّ
 2نذكر ىنا عددا معتربا منها قصد ّ
ّ
حىت يت ّ دتييزىا.
 3عددىا تسعة كعشركف حراا .كقد اعتمد نصر الدين بن عاص
الليثي(ت90ق) يف ترتيبها على تشاهبها يف اخل ّ
ط .كنػَ َقطها ّ
ّ
بأهنا سلتلفة من جهة ادلعٌت.
 4ال حاجة للمتعلّ يف ادلرحلة األكىل إىل التمييز
الداليل .بل يكتفي بأف يكوف كاعيا ّ
ّ

الدر كاألضداد كالمثنّى .انظر ترمجتو يف :األعالم ،الزركلي ،ط ،15دار العل للماليُت ،بَتكت
 5كىو عبد الواحد بن علي احلليب ،لو ،كذلك :مراتب النحويّين كشجر ّ
 ،2002ج  ،4ص.176

العريب ،دمشق ،1961-1960 ،ج ،1ص .17
 6اإلبدال،
اللغوم ،أبو الطيّب ،حتقيق ّ
ّ
عز الدين التّنوخي مطبوعات اجملمع ّ
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بض/ىياط كمياط/ما عنده خَت كال مَت .1إ ّف ىذا الطرح الصويتّ يع ّد ،مبقياس عل األصوات اليوـ ،متق ّدما لصفة
اؾ/غض ّ
ّ
كمثالو :حيّاؾ كبيّ

الدقّة ايو .ك ّأما االستبداؿ الذم نقًتح ىنا ايكوف باختيار بدائل صوتيّة حتدث تغيَتا يف الداللة .كؽلكن أف يطبّق االستبداؿ أيضا يف
ادلفردات كالوظائف أيضا .كمن أمثلة االستبداؿ يف أصوات الكلمة ادل ِ
حدث لاللتباس ادلنتج لوضعيّة-مشكلة:
ُ
األكؿ)
 عل –أمل -قل ( ...-استبداؿ الصوت ّعرـ -عزـ-عدـ(...-استبداؿ الصوت الثاين)علف-علب-علق( ...استبداؿ الصوت الثالث)2
(مفرد/مثٌت/مجع) .كبالتق ّدـ يف الدرس يكوف التحويل يف األعماؿ اللغويّة:
.4التحويل :كيكوف يف اجلنس(مذ ّكر/مؤنّث) كيف العدد
ّ
اإلثبات /النفي-التقرير/االستفهاـ-األمر/النهي...

بتقصي أكرب عدد من ادلفردات اليت تراعي حضور الصوت يف مواضع سلتلفة(بداية الكلمة
.5التوسعة :كتكوف يف الدرس الصويتّ ّ
تنوع احلركات) .كتكوف التوسعة ،كذلك ،يف إثراء ادللفوظ تركيبا كاف أك مجلة،
ككسطها كآخرىا) كبتصويت متع ّدد(حركة قصَتة كطويلة مع ّ

بالصفات كاحمل ّددات الزمانيّة كادلكانيّة كاحلاليّة أك ادلوصوالت...

ع/لُو/ـ – َع ِ
ا/ؿ/ـ –
.6الوصل كالفصل يف النطق :اعتماد النطق
عَ
/ؿ/ـ – ُ
ادلقطعي يف تثبيت األصوات كالتمييز بُت احلركاتَ - :
ّ

ِ
اجلر مثال) كاجلمل(االبتداء كاالستئناؼ
ع ْل/ـ .كبالتق ّدـ يف الدرس يصبح الوصل بُت الكلمات(اؿ الشمسيّة كالقمريّة) كادلرّكبات(اإلضااة ك ّ
النص(مسألة التنغي كالنربة) .كمجيعها أعماؿ صوتيّة.
كاجلمل العرضيّة) ك ّ
.7ادلرجع :البحث عن مرجع لتلك ادلفردة .إذ ينبغي احلرص على قيمة ادلفردة يف االستعماؿ .ااذلدؼ ىو إكساب ادلتعلّ مهارات
اللغة العربيّة :مساعا كنطقا ،قراءة ككتابة.

أم كضعيّة تُستعمل؟ ما اجملاالت اليت ؽلكن أف يرد ايها ىذا اللفظ؟
* يف االستعماؿ :يف ّ

* ادلعج  :كلمات أخرل تنتمي إليها من حيث الداللة :معج الزماف /ادلكاف/األلواف/احلركة /الطبيعة/الفقو...

3
حبرم-أحبر /حبر-حرب-
*االشتقاؽ  :كلمات أخرل تنتمي إليها من حيث الصيغة :اس الفاعل/اس التفضيل...أك من حيث اجلذر(حبرّ -

حرب)...

السياقي :عل الرياضيّات /عل الفقو  /احلياة اليوميّة ...مفهوـ
*السياؽ :داللة ادللفوظ حبسب السياؽ الذم كرد ايو (مثاؿ جاىز) :ادلرجع
ّ
اللغوم ،أبو الطيّب ،حتقيق كشرح كتقدمي :عز الدين التنّوخي ،رلمع اللغة العربية ،دمشق ،1961،الصفحات تباعا.91/86/22/24 :
 1اإلتباع،
ّ
 2دكف إثارة مسألة اإلعراب يف ادلثٌّت .ااألاضل االشتغاؿ يف حاؿ االبتداء أم الراع.
ادلادة دكف ذكر ادلصطلحات .كادلتعلّ يدرؾ ،بادلالحظة كادلقارنة ،مسألة االشتقاؽ مثال.
 3احلرص على تقدمي ّ
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اجلرب مثال.
الداؿ كادلدلوؿ معا يف الذاكرة صوتا كصورة.
اعالة لًتسيخ ّ
ئي إىل احملو الكلّ ّي تدرغليّا .طريقة ّ
.8آليّة الكتابة كاحملو :من احملو اجلز ّ

 .9آليّة ملء الفراغ :تساعد ىذه اآلليّة يف دتلّك القدرة على معراة االختيارات ادلمكنة مثّ استخالص االختيار األاضل من بُت تلك
االختيارات ادلمكنة.

كىناؾ آليّات أخرل تأخذ شكل األلعاب 1كأخرل يفرضها عصر ادلعلوماتيّة ىذا .كلعلّها أف تكوف متاحة عند ادلتعلّ قبل ادلعلّ .
ألهنا اختيارات
كلكن ال تظهر قيمة ىذه اآلليّات يف العمليّة التعليميّة إالّ مىت أُجريت يف مواضع احلاجة .اال تطبّق آليّا أك داعة كاحدة ّ

اللغوم كال سيّما الصويتّ منو الذم يقوـ على مهارة التمييز.
كتنويعات تثرم الدرس
ّ

 .1.2.3التمييز الصويتّ :ترتبط األصوات بالنطق .كالنطق يقتضي معراة مبخارج احلركؼ كصفاهتا .2كلكن ىذا االقتضاء ال ينبغي

التعليمي أف تكوف مسألة ادلخارج كالصفات ماثلة يف
أف يتجاكز ادلعلّ صاحب االختصاص .كما ىو مطلوب يف ىذه ادلرحلة من ادلقطع
ّ
3
النطقي .اال يطالب ادلتعلّ بالتمييز
ك
السمعي
بُت
ي
ل
الك
ااق
و
الت
يت
مل
ما
الصويت
الدرس
ينجح
كال
.
نطق ادلعلّ ظاىرة يف طريقة خطابو
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

السمعي ما مل غلد دتييزا نطقيّا من ادلعلّ .
ّ

غلد ادلتعلّ نفسو يف كضعيّة –مشكلة :االلتباس بُت الصوت اذلدؼ كالصوت البديل .تظهر ثنائيّات صوتيّة :مثل :اذلمزة/العُت –

اذلاء/احلاء -السُت/الصاد -التاء/الطاء -الكاؼ/القاؼ -الداؿ/الضاد -الضاد/الظاء -اخلاء/الغُت -الثاء/الفاء -الزام/السُت -اجلي
كالشُت .كىذا االلتباس يف النطق غلد مربّره يف سلارج احلركؼ .انظر الرس التايل:4

 1المناىج التربويّة الحديثة :مفاىيمها -عناصرىا -أسسها -عملياتها ،توايق أمحد مرعي ،زلمد زلمود احليلة ،ط  ،13دار ادلسَتة للطباعة كالنشر( .2016 ،تناكؿ يف

بوم احلديث .كمدارىا اصوؿ مخسة تناكلت على التوايل :إطار ادلنهاج كمبدأ التعلّ باأللعاب كعالقة الوسائل كادلتعلّ كادلعلّ بادلنهاج)
الباب اخلامس متعلّقات ادلنهج الًت ّ
 2كىو عل دقيق .كقد حظي باىتماـ كبَت من لدف القدامى كادلعاصرين لصلتو ادلتينة بقراءة القرآف الكرمي.

الفك .انظر :طيبة النشر في القراءات العشر ،ابن اجلزرم ،شهاب الدين ،حتقيق :زلمد دتي الزغيب ،دار اذلدل ،ج ّدة،
حىت إ ّف ابن
اجلزرم أشار يف ألفيّتو إىل رياضة ّ
ّ 3
ّ
1414ق.1994/
https://mortb.com/pics/626.png 4
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ادلهتمُت بتعلي اللغة العربيّة للناطقُت بغَتىا من يرل كجوب تدريس صوت كاحد يف الدرس الواحد ،كأالّ غلمع
كىناؾ من ادلعاصرين ّ
حصة كاملة إىل
ادلعلّ بُت تعلي الصوت كشكل كتابتو .كىذا باعتقادنا غلانب الصواب من جهات ثالثّ .أكذلا أ ّف توجيو االىتماـ يف ّ

كػلوؿ ادلتعلّمُت إىل آالت تصويت .كثانيها أ ّف تعلّ الصوت اذلدؼ كالصوت ادللتبس بو ،كما ىو ّبُت يف الثنائيّات
صوت كاحد يولّد ادللل ّ
ادلتق ّدمة ،يفيد أكثر ،أل ّف ادلقارنة تتق ّدـ بالدرس بشكل أاضل .كثالثها أ ّف بياف الصلة بُت الصوت كشكلو أاضل لتعلّ الصوت أل ّف ادلتعلّ
ايًتسخ الصوت يف ذىنو منذ البدء .ككلّما نطق بو أك مسعو أك رآه مكتوبا طابق بُت الصوت كصورتو.
يستفيد من الربط بُت ّ
الداؿ كمدلولوّ .
يتحوال صوتا ،ؽلثّل كضعيّة مشكلة على
 .2.2.3التمييز
ّ
مبجرد النطق بو ّ
كل شكل تظهر ايو صور كتابة احلرؼ الذم ّ
الصورمّ :
قياسي.
كمتنوعة .كىذا يف ح ّد ذاتو مفيد يف اكتساب قدرة دتييزيّة متينة كيف كقت
حل ذلا .سيقع يف التباسات عديدة ّ
ادلتعلّ إغلاد ّ
ّ

أ

 .1تنويعات الصورة يف الصوت الواحد

ئ

ء

* صور كتابة اذلمزة

ؤ

ئػ

أحمد  -ماء – لؤلؤ – بئر -لؤي
* صور كتابة التاء

تػ
ػػػتػػ

ة

ت

ػػة
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تركيا – توت  -بثينة – زىرة

ب
 .2تنويعات الصوت يف الصورة الواحدة:

يػػ

ت

* الباء كما يشاكلها

ث

باب– بيت– تبن -بثينة – حياة -يد – يسري -يثرب – ثواب-نادر -نوراننػػ
يػ
 -صور كتابة الياء

 -صور كتابة النوف

ػػػيػػ

ػػػنػ

نػ

ي

ح
ج

ن

خ
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* احلاء كما يشاكلها
حجاج – خليل – صالح -جالل
حبيب – جمال – ّ

ح

 -صور كتابة احلاء

ػ
ػػػػحػ

 -صور كتابة اجلي

جػػ

ػػػجػ

ػػػػخػػػػػ

 -صور كتابة اخلاء

ج

خخػ
خػ

* الصاد كما يشاكلها

ح

خ
صػ

ضػ

ط

ظ

ضاح – طارق  -ظافر -طريف
صالح – و ّ
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* العُت كالغُت

غ

ع
*صور كتابة العُت

عػ
ع

ػػعػ

عبير – وديع – بديعة – غفران – بليغ -رغد  -رعد
* الداؿ كالذاؿ
دالل  -وديع – وداد – دريد – نذير  -ذكرى

* الراء كالزام
رباب  -مروة – أبرار -زينب – زكي -عزيز
* السُت كالشُت
سمير– شيراز– نورس– نسيم– شيماء – وسام-شهرزاد
كل نقطة من نقاط تناكؿ األصوات تثَت إشكاالت منهجيّة يف بناء الدرس كيف عرض األصوات كيف تركيب الصوت كالصورة كيف
ّ
اللفظي كيف دتثّل الصورة اليت يرد عليها الصوت من خالؿ رتبتو يف اللفظ :يف بداية الكلمة أك كسطها أك آخرىا.
استيعاب الصوت يف حيّزه
ّ

مجاعي .كتلك مزيّة
ادم أك
حل ذلا بشكل انفر ّ
كل شكل من األشكاؿ ادلتق ّدمة يطرح على ادلتعلّ كضعيّة-مشكلة ،كيداعو إىل إغلاد ّ
ك ّ
ّ
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احلل مبادرا كمواجها
الوضعيّة-ادلشكلة اليت تنهض على جهد ادلتعلّ الذم يكوف ايها مستهداا بشكل مباشر :يسعى إىل البحث عن ّ
كمتحمال ادلسؤكليّة ،كاثقا يف ذاتو معلّما إيّاىا.
ادلشكل
ّ
 .4الخاتمة( :استنتاجات وتوصيات)
* استنتاجات:
 .1أَ ْشكلَة ادلعراة :إ ّف حتويل ادلعراة إىل مشكلة يع ّد أى ّ إجراء لتوليد الرغبة عند ادلتعلّ  .اهو يوقظ يف ادلتل ّقي احلَتة كينبّو ملكاتو
ادلعريف كيكسبو مهارات مطلوبة بذاهتا.
اإلدراكيّة كػلدث تغيَتا يف سلوكو ّ
باجتاه ىدؼ مرسوـ كانطالقا من مكتسبات سابقة .إنّو اعل معقلن ألنّو يصل النتائج بأسباهبا .كىو
يتدرج ّ
.2الفعل الًتبوم بناءّ :
غائي ألنّو يضبط أىدااو قبل أف ينشأ .كليس عجيبا أف يكوف موصوال بتأثَتات سلتلفة
عمل مهندس ألنّو ؼلضع لتخطيط كتنظي  .كىو ّ
(األسرة ،كاحمليط  ،كالتقاليد الثقاايّة ،كبنية ادلتعلّ النفسيّة ).

 .3ادلعاجلة التعليميّة تنشأ زمن الدرس كلكن ينبغي النظر ايها قبلو باعتبارىا ااًتاضات شلكنة .كلذلك ،يصبح من ادلمكن ضبط
كل اضاء غلمع بُت ادلعلّ كادلتعلّ إىل
تتغِت تنمية القدرات الفرديّة للمتعلّ خارج قاعة الدرس .بل غلب أف ّ
ادلقاربة ادلنهجيّة اليت ّ
يتحوؿ ّ

ادلخربم.
لكل لغة خصائصها الفنّػيّة كالثقاايّة .ابُت اللغات كلّيّات جتعلها قابلة لإلجراء
اضاء
ّ
مي .مع األخذ يف االعتبار أف ّ
تعليمي-تعلّ ّ
ّ
كأى ّ ىذه الكلّيّات األصوات كتش ّكالهتا الصوريّة.

ادلعريف .بل غلد ايو متعة التعلي .
حريّة أكثر كمركنة أكرب يف عمليّة النقل
 .4ادلقطع
ّ
التعليمي :لو مزايا كثَتة :اعتماده ؽلنح ادلعلّ ّ
ّ
ادلعريف كغلد مساحة من التواصل مع اجملموعة كمع ادلعلّ قد ال تواّرىا،
اإلغلايب بفضل جت ّدد مراحل التل ّقي
كادلتعلّ ىو اآلخر ؽلكنو التفاعل
ّ
ّ
التعليمي اتتجلّى يف جعل العمليّة التعليميّة مسًتسلة يف
حصة الدرس ادلضبوطة بِتَزمُت زل ّدد .ك ّأما القيمة ادلعرايّة للمقطع
بالشكل الكايفّ ،
ّ
حلقات آخذ بعضها برقاب بعض.
 .5ضركرة الربط بُت الصوت كالصورة اليت يتش ّكل كاقها .االصورة ،مبا يف ذلك صورة الصوت ،بل أساسا ىذه الصورة لكوهنا
الثقايف إىل اضاءات أخرل سلتلفة كجديدة .يقوؿ السيّد" :تع ّد الصورة أداة تربويّة ثقاايّة إنسانيّة..
منطلقا تعليميّا ،خترج بادلتعلّ من اضائو
ّ
1
التعليمي .لذلك تذىب ؼللف إىل تفعيل عل الصورة" :تصلح
اصل
و
الت
ات
عملي
يف
الًتمجة
عن
يغٍت
د
جي
بديل
ا
إهن
.
بل ىي أداة خصبة"
ّ
ّ
ّ
ّ

متنوعة من عمليّات االتّصاؿ كالتبليغ".2
السيمياء حاليّا ألف تكوف كسيلة ّ
اعالة الستقصاء أظلاط ّ

1نحو أداة موضوعية لتحليل وتقويم مضمون سيميائيّة الصورة في كتب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها "رؤية تطبيقية مقترحة ،السيّد ،أسامة زكي .،ص .3

/http://www.alukah.net/library/0/52673

 2سيميائيات الخطاب والصورة ،ؼللف ،اائزة ،ـ .س ،ص .10
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* التوصيات:
الفرقي داخل الدرس كخارجو كحتويل الفضاءات اخلارجيّة إىل اضاءات تعلي كتعلّ .
 .1تكثيف العمل ّ
.2التخلّي عن النماذج اجلاىزة ادلسقطة على ادلتعلّ  .كصناعة ادلتعلّ ظلاذجو كاق كاقعو كثقااتو.

 .3تأىيل األساتذة عمليّا ال تنظَتيّا كتنمية كفاءاهت باكتساب مهارات التعلي ادلطبّقة على عيّنات تعليميّة.
التدرج كاخلصوصيّة الثقاايّة عند ادلتعلّ .
مقررات التعلي اليت تراعي ّ
خاصيّة ّ
 .4جتديد ّ

حضارم ينهض على تظاار جهود أىل
عريب غلمع بُت مهارات التعلّ  :السماع كالنطق كالقراءة كالكتابة(مشركع
 .5إعداد معج
ّ
رقمي ّ
ّ
االختصاص يف اللغة العربيّة كأىل االختصاص يف ادلعلوماتيّة).
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ىوامش البحث
 -1معجم مصطلحات التربية والتعليم ،مرداد ،سهاـ ،2015 ، ،ص ( .194-192نسخة رقميّة) "الديداكتيك  :ىو عل تدريس
التخصصات الدراسيّة ادلختلفة؛
عامة ،أك بالتحديد تدريس
ّ
ادلو ّاد ك نقل ادلعراة قصد بلوغ األىداؼ ادلنشودة ...موضوعو التدريس بصفة ّ
من خالؿ التفكَت يف بنيتها كمنطقها؛ ككيفيّة تدريس مفاىيمها كمشاكلها كصعوبات اكتساهبا".
https://drive.google.com/file/d/0B8YBxLCt_kr-SFc3VUd2eUdtZDg/view
مكونات العمليّة التعليميّة (األىداؼ كادلتعلّ كالطريقة كاحملتول كظلط التواصل).
 -2ادلعلّ أحد ّ
 -3كيعرؼ عند علماء الديداكتيك ب  .triangle didactiqueدلعراة أعمق ،انظر:

Le système didactique : Introduction à la didactique , Karine Robinault ,– Master
Didactiques et Interactions Octobre 2006, p. 10
http://icar.univ-lyon2.fr/equipe2/master/data/cours_A3E/systeme_didactique.pdf

خاصة مثلّثات ميريو التعليميّة ()Triangle Didactique Meirieu
كانظر ّ
&https://www.google.tn/search?q=triangle+didactique+meirieu&sa=X&noj=1&tbm=isch
tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwjxlbSX-LUAhWJQBoKHZHdAawQsAQIIg&biw=1366&bih=589

 -4معجم مصطلحات التربية والتعليم ،مرداد ،سهاـ ،ـ .س ،ص .15

اإلنقليزم Didactic- Didactique :
نسي ك
ّ
 -5كالتعليميّة يقابلها تباعا يف اللسانُت الفر ّ

زلمد الدريج الديداكتيك يف كتابو "تحليل العمليّة التعليميّة" ":ىي الدراسة العلميّة لطرؽ التدريس كتقنيّاتو كألشكاؿ تنظي مواقف
عرؼ ّ
ّ

كي
ادلعريف أك
التعلي اليت ؼلضع ذلا ادلتعلّ قصد بلوغ األىداؼ ادلنشودة سواء على ادلستول
العقلي ّ
ّ
االنفعايل الوجداينّ أك ّ
احلس-حر ّ
ّ
ادلهارم "...نقال عن معجم مصطلحات المناىج وطرق التدريس ،اريق عمل :مجاؿ احلنصايل كعلي ادلوسوم كساـ عمار كعلي سعود
ّ

حسن كزلمد الشيخ محود ،ادلنظّمة العربيّة للًتبية كالثقااة كالعلوـ -مكتب تنسيق التعريب يف الوطن العريب ،الرباط ،2011 ،ص .100
نسي معاصر من أعالـ التعليميّة (.)Didactique
 a-didactique -6بتعبَت ّ
برصو ( ،)Guy Brousseauار ّ
مادة( :ؿ-غ-ك) ،صص .252-251
-7لسان العرب ،ابن منظور ،أبو الفضل ،ط  ،1لبناف ،دار صادر1300 ،ىػ ،ج ّ 15

 -8المعجم الوسيط ،رلمع اللغة العربيّة ،ط  ،4مصر ،مطبعة الشركؽ الدكليّة1425 ،ىػ2004-ـ ،ص .831
ادلختصُت يف ىذا
 -9نشَت ىنا إىل أ ّف الوعي باإلشكاالت ادلنهجيّة يف تعلي اللغة العربيّة لغَت الناطقُت هبا يع ّد من القضايا اليت شغلت
ّ

األكادؽلُت،
اجملاؿ .كنذكر على سبيل ادلثاؿ ،رلموعة من ادلقاالت اليت حواىا ،بُت داّتيو ،كتاب اللغة العربيّة في تركيا ،تأليف رلموعة من
ّ

الدكيل خلدمة اللغة العربيّة ،ط .2016/1438 ،1كحتديدا يف احملور الثالث
زلمد قدكـ ،مركز ادللك عبد اهلل بن عبد العزيز
حترير :زلمود ّ
ّ
ِ
ِ
وحلول ُمقترحة لها .كاخلويل ،كرمي ااركؽ،
منو .كمن ىذه ادلقاالت نذكر :األسود ،حسُتُ ،م
ُ
شكالت تَعلُّ ِم اللغة العربية في تركيا ُ
أىم مشكالت برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرىا في
مشكالت تعليم العربية لغير الناطقين بها وطرق حلّها ،كصنوبر أمحدّ ،

تركيا :مالحظات ميدانية ،ك عبد احلميد ،علي عبد الواحد ،مشكالت تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها:كليات اإللهيات في تركيا
الحل" .كىذا يربىن على أعلّيّة طرح إشكاالت ادلنهج كأكلويّتو.
أنموذجا"قلب
ّ
الصف ىو ّ
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.357-356 صص،11  ج، س. ـ، لسان العرب، ابن منظور-10
.491 ص، س. ـ، رلمع اللغة العربيّة، المعجم الوسيط-11
.957  ص، س. ـ، المعجم الوسيط-12

.10-9  صص،ت. د، القاىرة، دار الثقااة للطباعة كالنشر، كآخركف،عزت
ّ  زلمد، عبد ادلوجود، أساسيّات المنهج وتنظيماتو-13
http://ykadri.ahlamontada.net/t362-topic : موقع علوم التربية:للتعرؼ على دالالهتا يف
ّ  انظر-14

.449  ص،  س. ـ، معجم مصطلحات التربية والتعليم، سهاـ، مرداد-15

. مثّ كظّفت يف سلتلف اجملاالت التعليميّة. ككانت يف ّأكؿ نشأهتا يف رلاؿ الرياضيّات-16
17-L’œuvre de Guy Brousseau, Noirfalise, Robert, APMEP, no 452, p. 310-311.
18-Théorisation des phénomènes d’enseignement des mathématiques.

Mathématiques [math], Brousseau, Guy, Université Sciences et Technologies Bordeaux I, 1986, p. 19-61.

19-La théorie des situations didactiques , Brousseau, Guy, Cours donné lors de

l’attribution à Guy Brousseau du titre de Docteur Honoris Causa de l’Université de
Montréal A paraître dans « Interactions didactiques » (Genève) , 1979, p. 6.
،والتطبيقي
 الطرائق البيداغوجية بين النظري: انظر.خاص بكفاءة ادلعلّ كالشركط اليت ينبغي تواّرىا ايو ليكوف كفءا
ّ  ىناؾ اىتماـ-20
ّ
: جامعة تيزم كزك، ك محامة كرمي، زلدب،رزيقة

http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/8917/1/6.pdf
21-institutionnalisation
22-http://guy-brousseau.com/2376/le-role-du-maitre-etl%E2%80%99institutionnalisation-1984/#more-2376

23-Brousseau Guy, Le rôle du maitre et l’institutionnalisation cours de I ‘Ecole
d'Eté de Didactiques des Mathématiques. 1984 (PDF), p. 2.

.353-346  من ص،2003 ، القاىرة، عامل الكتب، كماؿ عبد احلميد، زيتوف، التدريس نماذجو ومهاراتو: انظر أصنااها يف-24

25-Le contrat didactique : Attentes du professeur et des élèves dans le cadre de

l’enseignement, Karine Robinault , Cours M2 R didactiques et interactions,
Novembre 2008 . (Power point)
26-Problem-Learning, Philosophical and Didactic Perspectives on
Problematization, Martian, Nicoleta, The Joural Of Didactics, V 1, No. 1, December
2009, p. 9.
** The Journal of Didactics (JoD) :رللّة أكادؽليّة رقميّة تصدرىا جامعة ركمانيا
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ادلربر مق ّدـ
ادلربر عن غَته من اجملاالت لصلة اللغة العربيّة بادلشغل
اإلسالمي دينا كحضارة .كيذىب البعض إىل أ ّف ىذا ّ
 -27اصلنا ىذا ّ
ّ
على غَته من ادلربّرات عند نسبة كبَتة من ادلقبلُت على تعلّ العربيّة من غَت الناطقُت هبا.
األصلي.
 -28كوجوب نطق الشهادة بصيغتها العربيّة ككذا قراءة القرآف ككذا قراءة سورة الفاحتة يف الصالة .االًتمجة ال جتزم ادلعٌت
ّ
الرساـ اإلسباينّ بابلو
العريب ،كىو أحد علوـ اللغة العربيّة ،اىتماما كاسعا
 -29لقي اخل ّ
ّ
كيثمن ّ
كخاصة يف العصر احلديثّ .
ط ّ
الفٍت .كمن أقوالو :إ ّف أقصى نقطة
بكاسو) )1973-1881()Picasso, Pablo-Ruizريادة اخل ّ
ّ
ط ّ
العريب يف سلتلف كجوه اإلبداع ّّ
نسي بودلَت
ان الرس
كجدت اخل ّ
ُ
أردت الوصوؿ إليها يف ّ
ط ّ
العريب قد سبقٍت إليها منذ أمد بعيد" .ككذا الشأف مع الشاعر الفر ّ
العريب من كجهة نظر انّػيّة إبداعيّة
خاص باخل ّ
( .)1867-1821()Baudelaire, Charlesكيف الياباف ،اليوـ ،احتفاء ّ
ط ّ
( .)Honda Koichiانظر مثالhttp://onorient.com/calligraphie-arabe-latteinte-labsolu-6147- :
20140724.
زلمد عثماف
زلمد عماد الدين إمساعيل ،مراجعةّ :
 -30التعلّم ،سارنوؼ.أ مدنيك ،كىوارد .ر بوليو ،كأليزابيث .ؼ .لواتس ،ترمجةّ :
األصلي:
صلايت ،ط  ،3القاىرة ،دار الشركؽ .1989 ،كعنوانو
ّ

Learning , Sarnoff A. Mednick, )Foundations of Modern Psychology Series · Prentice-

Hall foundations of modern psychology series(. with, Howard R. Pollio, Elizabeth F.
Loftus. Edition, 2, illustrated. Publisher, Prentice-Hall, 1973. (Ed. 1, 1965).
 -31ادلرجع نفسو ،ص  104كما يليها.
 -32ـ .ف ،صص .146-144
 -33ـ .ف ،ص .152
ط ،كما ىو معلوـ ،صورة ،ايمكن من ىذه اجلهة اإلاادة من ىذا
 -34كقد تفتّقت العلوـ اللسانيّة احلديثة عن عل سيميائيّة الصورة .كاخل ّ
العريب .انظر :السيّد ،أسامة زكي ،نحو أداة موضوعية لتحليل وتقويم مضمون سيميائية الصورة في
العل يف حبث متق ّدـ لتمثّل اخل ّ
ط ّ

كتب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها "رؤية تطبيقية مقترحة"/http://www.alukah.net/library/0/52673 .

تيبوغرافي أمثل في مواقف التعلّم واكتساب اللغة العربيّة لدى
كلو أيضا :سيميائيّة الصورة في كتب تعليم اللغة العربيّة ،نحو استثمار
ّ
متعلّمي اللغة العربيّة الناطقين بغيرها( ،مل نعثر عليو بعد)

انظر كذلك :سيميائيات الخطاب والصورة ،ؼللف ،اائزة:،
http://platform.almanhal.com/Details/Book/22735

 -35نحو أداة موضوعية لتحليل وتقويم مضمون سيميائية الصورة ،السيّد ،أسامة زكي ،ـ .س.
 -36كتعرؼ أيضا بالوضعيّة -ادلسألة.

يكي معاصر اشتهر بكتاباتو يف رلاؿ التعليميّة كالبيداغوجيا .من كتبو نذكر:
 -37أمر ّ

Liberté pour apprendre ?, Rogers,Carl, Dunod, Paris-Bruxelles-Montréal, 1972.
/Enseigner et apprendre, Education Nationale n° 22, 1962, 12-14.
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ألهنما كوجهُت
 -38ارتأينا أف تكوف العالقة بُت الوظيفة التعليميّة كالوظيفة التعلّميّة مزجيّة أم باعتماد ادلطّة يف كتابتهما متجاكرتُت ّ
أم منهما دكف األخرل.
لقطعة نقديّة كاحدة .اهما جترياف يف زمن كاحد ،كتتفاعالف أخذا كعطاء ،كال تكوف صلاعة ّ

صايل" .انظر :سيميائيات الخطاب والصورة،
"-39إ ّف القراءة ...ىي بداية التحليل كىي تعبَت عن حالة كعي ّ
يل بالنسق االتّ ّ
معريف ّأك ّ

ؼللف ،اائزة ،ـ .س ،ص .80
توزع حسب احلاجة إليها على مراحل
تصور إجرائها داعة كاحدة .كإّظلا ّ
التعرؼ على مزاياىا كدكف ّ
 -40نذكر ىنا عددا معتربا منها قصد ّ
التعليمي.
ادلقطع
ّ
 -41عددىا تسعة كعشركف حراا .كقد اعتمد نصر الدين بن عاص
الليثي(ت90ق) يف ترتيبها على تشاهبها يف اخل ّ
ط .كنػَ َقطها ّ
حىت يت ّ
ّ
دتييزىا.
بأهنا سلتلفة من جهة ادلعٌت.
 -42ال حاجة للمتعلّ يف ادلرحلة األكىل إىل التمييز
الداليل .بل يكتفي بأف يكوف كاعيا ّ
ّ

الدر كاألضداد كالمثنّى .انظر ترمجتو يف :األعالم ،الزركلي،
 -43كىو عبد الواحد بن علي احلليب ،لو ،كذلك :مراتب النحويّين كشجر ّ
ط ،15دار العل للماليُت ،بَتكت  ،2002ج  ،4ص.176

العريب ،دمشق ،1961-1960 ،ج ،1ص .17
 -44اإلبدال ،أبو الطيّب
اللغوم ،حتقيق ّ
ّ
عز الدين التّنوخي مطبوعات اجملمع ّ

اللغوم ،أبو الطيّب ،حتقيق كشرح كتقدمي :عز الدين التنّوخي ،رلمع اللغة العربية ،دمشق ،1961،الصفحات تباعا:
 -45اإلتباع،
ّ
.91/86/22/24
 -46دكف إثارة مسألة اإلعراب يف ادلثٌّت .ااألاضل االشتغاؿ يف حاؿ االبتداء أم الراع.
ادلادة دكف ذكر ادلصطلحات .كادلتعلّ يدرؾ ،بادلالحظة كادلقارنة ،مسألة االشتقاؽ مثال.
 -47احلرص على تقدمي ّ

 -48المناىج التربويّة الحديثة :مفاىيمها -عناصرىا -أسسها -عملياتها ،توايق أمحد مرعي ،زلمد زلمود احليلة ،ط  ،13دار

الًتبوم احلديث .كمدارىا اصوؿ مخسة تناكلت على التوايل:
ادلسَتة للطباعة كالنشر( .2016 ،تناكؿ يف الباب اخلامس متعلّقات ادلنهج
ّ
إطار ادلنهاج كمبدأ التعلّ باأللعاب كعالقة الوسائل كادلتعلّ كادلعلّ بادلنهاج)
 -49كىو عل دقيق .كقد حظي باىتماـ كبَت من لدف القدامى كادلعاصرين لصلتو ادلتينة بقراءة القرآف الكرمي.

الفك .انظر :طيبة النشر في القراءات العشر ،ابن اجلزرم ،شهاب الدين ،حتقيق:
حىت إ ّف ابن
اجلزرم أشار يف ألفيّتو إىل رياضة ّ
ّ -50
ّ
زلمد دتي الزغيب ،دار اذلدل ،ج ّدة1414 ،ق.1994/
51-https://mortb.com/pics/626.png

 -52نحو أداة موضوعية لتحليل وتقويم مضمون سيميائيّة الصورة في كتب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها "رؤية تطبيقية
مقترحة ،السيّد ،أسامة زكي .،ص .3

 -53سيميائيات الخطاب والصورة ،ؼللف ،اائزة ،ـ .س ،ص .10

http://www.alukah.net/library/0/52673/

قائمة المراجع

(دون ألف والم التعريف وابن وأبو)
العريب
 .1باللساف ّ
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اجلامعي2003 ،
زلمد ،العُت ،دار الكتاب
 .1تحليل العمليّة التعليميّة ،الدريجّ ،
ّ

موقع علوـ الًتبيةhttp://ykadri.ahlamontada.net/t362-topic :

والتطبيقي ،رزيقة ،زلدب ،ك محامة كرمي ،جامعة تيزم كزك:
 .2الطرائق البيداغوجية بين النظري
ّ

http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/8917/1/6.pdf

 .3األعالم ،الزركلي ،ط ،15دار العل للماليُت ،بَتكت .2002
 .4التدريس نماذجو ومهاراتو ،زيتوف ،كماؿ عبد احلميد ،عامل الكتب ،القاىرة.2003 ،
 .5نحو أداة موضوعية لتحليل وتقويم مضمون سيميائية الصورة في كتب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها "رؤية تطبيقية

مقترحة" ،السيّد ،أسامة زكي.

/http://www.alukah.net/library/0/52673

عزت ،كآخركف ،دار الثقااة للطباعة كالنشر ،القاىرة ،د.ت.
 .6أساسيّات المنهج وتنظيماتو ،عبد ادلوجود ،زلمد ّ

الدكيل
األكادؽلُت) ،مركز ادللك عبد اهلل بن عبد العزيز
مجاعي :رلموعة من
زلمد( ،عمل
ّ
 .7كتاب اللغة العربيّة في تركيا ،قدكـ ،زلمود ّ
ّ
ّ
خلدمة اللغة العربيّة ،ط.2016/1438 ،1
العريب ،دمشق.1961-1960 ،
 .8اإلبدال،
اللغوم ،أبو الطيّب ،حتقيق ّ
ّ
عز الدين التّنوخي مطبوعات اجملمع ّ

 .9اإلتباع ،..................حتقيق كشرح كتقدمي :عز الدين التنّوخي ،رلمع اللغة العربية ،دمشق،

 .10المعجم الوسيط ،رلمع اللغة العربيّة ،ط  ،4مصر ،مطبعة الشركؽ الدكليّة1425 ،ىػ2004-ـ
 .11معجم مصطلحات التربية والتعليم ،مرداد ،سهاـ ،2015 ،ص ( .194-192نسخة رقميّة)
 .12لسان العرب ،ابن منظور ،أبو الفضل ،ط  ،1لبناف ،دار صادر1300 ،ىػ.

 .13معجم مصطلحات المناىج وطرق التدريس ،مجاؿ احلنصايل كعلي ادلوسوم كساـ عمار كعلي سعود حسن كزلمد الشيخ محود،
اريق عمل :ادلنظّمة العربيّة للًتبية كالثقااة كالعلوـ -مكتب تنسيق التعريب يف الوطن العريب ،الرباط.2011 ،

 .14سيميائيات الخطاب والصورة ،ؼللف ،اائزةhttp://platform.almanhal.com/Details/Book/22735 :
العريب
 .2بغَت اللساف ّ

51. Théorisation des phénomènes d’enseignement des mathématiques. Mathématiques [math],
Brousseau, Guy, Université Sciences et Technologies - Bordeaux I, 1986.
51. La théorie des situations didactiques, ........................, Cours donné lors de l’attribution à Guy
« Brousseau du titre de Docteur Honoris Causa de l’Université de Montréal A paraître dans
Interactions didactiques » (Genève) , 1979.
http://guy-brousseau.com/2376/le-role-du-maitre-et-l%E2%80%99institutionnalisation-1984/#more2376
51. Le système didactique : Introduction à la didactique, Karine Robinault,– Master Didactiques et
Interactions Octobre 2006, p. 10
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http://icar.univ-lyon2.fr/equipe2/master/data/cours_A3E/systeme_didactique.pdf
51. L’œuvre de Guy Brousseau, Noirfalise, Robert, APMEP, no 452.
02. Problem-Learning, Philosophical and Didactic Perspectives on Problematization, Martian,
Nicoleta, The Joural Of Didactics, V 1, No. 1, December 2009.
https://www.google.tn/search?q=triangle+didactique+meirieu&sa=X&noj=1&tbm=isch&tbo=u&sou
rce=univ&ved=0ahUKEwjxlbSX--LUAhWJQBoKHZHdAawQsAQIIg&biw=1366&bih=589
00.Liberté pour apprendre?, Rogers,Carl, Dunod, Paris-Bruxelles-Montréal, 1972. /Enseigner et
apprendre, Education Nationale n° 22, 1962.
02. Learning , Sarnoff A. Mednick,)Foundations of Modern Psychology Series · Prentice-Hall
foundations of modern psychology series(. with, Howard R. Pollio, Elizabeth F. Loftus. Edition, 2,
illustrated. Publisher, Prentice-Hall, 1973. (Ed. 1, 1965).
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