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   اتــــــــــــــــــاللغاآلداب و  ةــــــــــــــــــكلي

 اللغة واألدب العربيقسـم 
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 داءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإه

  
 نطوي هلل واحلمد اليوم حنن ها واجهتنا اليت الصعوبات كل بعد
 .العمل هذا دفيت بني مشوارنا وخالصة األيام، عبوت الليايل سهر

  سيد إىل املتعلمني علم الذي األمي إىل املصطفى، واإلمام العلم منارة إىل
 .وسلم عليه اهلل صلى حممد سيدنا الكرمي رسولنا إىل اخللق

  دفعي أجل من بشيء يبخل مل الذي واهلناء بالراحة ألنعم وشقى سعى من إىل 
 والدي إىل وصرب حبكمة احلياة سلم أرتقي أن علمين الذي ،النجاح طريق يف

 .العزيز
  من منسوجة خبيوط سعاديت حاكت من إىل العطاء، ميل ال الذي الينبوع إىل

 .العزيزة والديت إىل قلبها
 .وإخواين أخوايت فؤادي  بذكراهم ويلهج ،عروقي يف جيري حبهم من إىل 

  معها فتتكاث من إىل ،واإلبداع النجاح حنو يقالطر  نشق وحننمعها  سويا   سرت من إىل
 .صديقيت ومثابرة اجتهاد بكل تعلمنا زهرة نقطف وحنن بيد يدا  

   أمسى من وعبارات درر من وكلمات ذهب من حروفا علمونا من إىل
 .العلم يف العبارات

 لنا تنري منارة فكرهم ومن حروفا، علمهم من لنا صاغوا من إىل 
 "ينةأوذ بن يوسف" الدكتور األستاذ بالذكر وأخص  ،الكرام أساتذتنا إىل حوالنجا  العلم سرية

 يف أسهمت اليت الصائبة وأفكاره بنصائحه وإرشادنا ،توجيهنا سبيل يف جهده مل يذخر الذي
 .املذكرة هذه إجناز

 مريم بوبطيمة                                                                 



 

 

 
 

 ــــداءـــــــــــإهـــــ         
 

 إهلي ال يطيب النهار إال بطاعتك وال يطيب الليل إال بذكرك

 .وال تطيب يل هذه اللحظات إال بشكرك ومحدك 

بكل نبضة قلب وتردد  وصفاهتا،بكل قدسية الكلمة  واالحرتام،بكل االمتنان واحلب 
                                                                                 أنفاس أهدي مثرة جهدي هذا:                           

وشعاعا دافئا من النور  والوفاء رمزا للتضحية والعطاء حيايت ظلت يف اليت والديتإىل 
 .وحتفظها يل عمرهاأدعوك ريب أن تستجيب لدعائي بأن تطيل  ،واألمل
يغضب اهلل، أدعو اهلل ليال وهنارا أن  ومل نقل ما القلب ودمعت العني عليهإىل من حزن 

 .العزيز والديالطاهرة  روحهيتغمد 
 إىل كل من قدم يل يد العون من قريب أو بعيد، من أصدقاء وأساتذة...

 ينة جزاه اهلل عنا كل خري.از هذا العمل الدكتور يوسف بن أوذإىل الذي سار معنا يف إجن
 .عمل صديقيتإىل اليت سرت معها مشقة هذا ال

 فلهم كل الشكر والتقدير واالحرتام مع متنيايت دون استثناء،  إىل سندي يف احلياة إخويت
 .   .هلم بالتوفيق والنجاح يف حياهتم

العائلة : مروان، ، وخاصة إىل براعم وبناهتم   أبنائهمواألخوال واألعمام  ىل مجيع األقاربإ
 دين.تاج، أمرية، طه، صالح السريين، هاجر، ري

خاصة سنة  إىل من مجعتين هبم أسوار اجلامعة: رفيقايت يف الدراسة من ليسانس إىل املاسرت،
يت الكرام من ذ، أساتيكل من كان سببا يف جناح  إىل عربية، لسانياتثانية ماسرت 

                        ويبادلونين نفس الشعور. كل من أحبهم يف اهلل إىل ،ىل اجلامعيإبتدائي اال
       

 بلبشيـــــــــــــــــر مسعودة                                     

 



 

 

 

 شكر وعرفان
 

 قال رسول اهلل صلى عليه وسلم:

 "من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل" حديث شريف.

الذكر نشكر اهلل عز وجل الذي أنار لنا درب العلم واملعرفة ووفقنا يف إمتام مثرة  أول
 أمدنا بالصرب والعزمية.هذا اجلهد و 

 نتقدم بشكرنا إىل الوالدين الكرميني اللذان كانا سندا لنا طيلة مشوارنا الدراسي.

يوسف بن نتشرف بتقدمي أمسى عبارات الشكر واالمتنان إىل أستاذنا الفاضل "
" على صربه املصحوب بنصائحه وتوجيهاته القيمة اليت أنارت دروب هذا البحث أوذينة

 أن جيازيه كل خري.أسأل اهلل 

كما نتقدم جبزيل الشكر لألساتذة "بومجعة سريو" و "علي بن صيفية" و "كرمية 
 حمجوب" ومفتش الرتبية "سليمان محادي" اللذين كانوا لنا نعم السند والعون.

 وإىل كل من ساهم من قريب أو بعيد يف إمتام هذا العمل.

ب العريب دون استثناء الذين اغرتفنا الشكر اجلزيل إىل مجيع أساتذة قسم اللغة واألد
 من مناهل علمهم.

 

 

 



 

 

 ملخص البحث:
تعد قضية تعليمية مادة القواعد يف طور التعليم املتوسط، من القضايا اليت اتسمت وال تزال 
تتسم باألمهية البالغة، وهذا ما جاء يف دراستنا اليت ركزت على ما مدى فاعلية التدريس يف ظل 

 ت واليت أسقطت على مادة القواعد؟املقاربة بالكفاءا

وهدفنا من هذا البحث، هو حماولة تشخيص أسباب ضعف التالميذ يف مادة القواعد 
 واكتشاف مدى ميوهلم لقواعد اللغة من خالل أسئلة االستبيان.

إضافة إىل التطرق لبعض الصعوبات اليت تقف عائقا أمام املعلم واملتعلم يف العملية التعليمية 
"املعاجلة  عن طريق ما يعرف باسم ،الوزارة جاءت حبل ملعاجلة تلك الصعوباتن أحيث 

البيداغوجية" كخطوة جديدة منها لتدارك النقائص اليت تعرتض التلميذ، وإتاحة الفرصة الكافية 
 .املعرفية له من أجل إبراز قدراته

Résumé: 

L'enseignement de la grammaire dans le cycle moyen, est parmi les enjeux les plus 

importants, c'est ce que est abordé dans notre étude qui se base sur, la mesure dans 

laquelle  la  métho de d'enseignement est efficace selon  l'approche  par compétences 

qui a été utilisée dans la grammaire? 

L'objectif de notre étude, est de diagnostiquer les causes de la faiblesse des élèves dans 

la matière de grammaire et pour découvrir  à quel point ils ont tendance à la grammaire 

à travers le questionnaire. 

Également de traiter certaines difficultés rencontrées par  l'apprenant et l'enseignant 

dans le processus d'apprentissage. 

Alors que le ministère  proposait  une solution pour remédier à ces difficultés, par le 

biais de ce que l’on appelle la remédiation pédagogique, en tant qu’étape pour corriger 

les lacunes de l'élève, et lui donnant amplement l'occasion de mettre en évidence ses 

capacités. 

  :المفتاحية الكلمات

  املعاجلة البيداغوجية. –املقاربة بالكفاءات  –التدريس  –القواعد  –التعليمية 

Les mots clés : 

La didactique - La grammaire – Enseignement – L’approche par compétences – La 
remédiation pédagogique.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة ــــــــــــمقدم
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  مقدمة :
املدرسة اجلزائرية حتت إشراف خرباء يف احلاصل يف إعادة املناهج الرتبوية التطور ن إ

جعل الكل يقف وقفة تأمل ملا تعرفه هذه العملية اليت أسالت الكثري من  ،وزارة الرتبية الوطنية
ملا تعرفه العملية من نشر الغسيل على وسائل اإلعالم املقروءة واملرئية  ،بني مؤيد ومعارضرب احل

هنا حديث الساعة من أهل وإن مل يكن لنا شك أ. وعة ملا يعترب مادة دمسة للحديثواملسم
كتابة املناهج  إعادة ،السنوات السابقةيف ولعل العمل الذي قامت به وزارة الرتبية  االختصاص

 ،األربعةات هذه املناهج للمستويات تجديد مواصفبو الرتبوية وباخلصوص يف الطور املتوسط، 
مبسامهة املعهد  سبقا من اللجنة الوطنية للمناهجن نصوص ودروس حمددة موما تتضمنه م

 نةيف الس الوطين للبحث يف الرتبية ومفتشي القطاع، دفع بالوزارة إىل تطبيق العمل هبذه املناهج
 .الدراسية

وهو العمل باملقطع التعليمي بدل  اعتماد منهج عمل جديد واملالحظ يف هذا املنهاج
أربعة أسابيع، حبيث تتضمن السنة الدراسية مثانية مقاطع تعليمية ويشمل املقطع )احملور( يدوم 

ثالثة ميادين بدل )النشاط سابقا( وهذه امليادين هي: ميدان فهم املنطوق، ميدان فهم 
 املكتوب، وميدان اإلنتاج الكتايب.

  ةج القدميهوإن كانت نظرة اجملددين للمناهج توحي بتصحيح االختالالت يف املنا
عرض وطنية ولغة تقدمي اللغة العربية كمادة أساسية، باعتبارها اللغة ال إىلواليت تسعى من خالله 

وية الوطنية وذات املعامل تعليمية جل املواد التعليمية األخرى، وباعتبارها إحدى مكونات اهل
ويوظفها يف  املعلومة ن خالهلا يكتسب املتعلماملرتفع واليت جيعل منها لغة املدرسة اجلزائرية اليت م

أو حياته اليومية حبيث  ،لدراسياا كأداة للبحث والتثقيف يف مساره ويستعمله ،إطارها العلمي
 .   األدراجال تبقى لغة 



 مقدمة
 

 ب 
 

 عربية ملستوى السنة األوىل متوسطركز منهاج تعليم اللغة ال ،د املقاربة بالكفاءاتيتجسبوعمال 
التعرض إىل واليت حنن بصدد . نية وامليادين اليت تشملهامية الثمايف حتديد دروس املقاطع التعل

قراءة  وهو ميدان فهم املكتوب والذي يتضمن ثالث حصص وهي: احلصة األوىل ،أحد ميادينه
أما . فية( واليت ركزنا عليها يف حبثنا) قواعد حنوية أو صر  اهرة اللغويةظمشروحة، احلصة الثانية ال

 احلصة الثالثة هي النص األديب.

نه واملتجدد نا على اجلديد مفقو  ،اج والذي هو يف بداياتههوأمام التطبيق اجلديد للمن
من  ذوهي اآللية اليت ينفية، مالتعليد حيتاج إىل تفعيل العملية التعلمية يق املنهاج اجلديتطبف فيه

رات من خالل تطبيق املقر  ،داف التعليمية اليت يسعى للوصول إليهاهاأل قيقأجل حتمن خالهلا 
 زيز القدرات وتوجيه سلوك املتعلم وإعداده كفرد صاحل يف اجملتمعبغية تنمية املعلومات وتع

ري ظروف التعلم اجليد فدارة الوصية تو يفرض على اإل وهذا ما. اعتباره حمور العملية التعليميةوب
 من كفاءة للمعلم ووسائل تعليمية وتقومي حقيقي نوعي وليس كمي.

يف ضوء لسنة األوىل متوسط ل واعد" تعليمية مادة الق :ء حبثنا مومسا بكله جاا  يف ضوء هذو 
 مبتليلي. متوسطة بضياف أمحداملقاربة بالكفاءات 

 يلي: مااألسباب اليت دفعتنا الختيار هذا املوضوع نذكر  ومن

 ذاتية:السباب أوال: األ 
دة القواعد تعليمية ما تدريساف وأمهية وطرائق أهد يف إن أمهية االطالع والبحث-
إىل  دفعتنا ،الظاهرة اللغوية (، كأهم احلصص املقدمة يف تعليم اللغة العربية وتعلمها)

 اختيار املوضوع قيد الدراسة.

جعلنا خنتار  ،واإلفادة من موضوع البحث يف تعليمية الظاهرة اللغوية االستفادةالرغبة يف  -
 وع.ضو املاملوضوع بشغف حىت نكون السابقني يف إثراء هذا 
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 سباب املوضوعية:ثانيا: األ 
والفرق  ،والطرائق املعتمدة ،النحوية القواعدوتعليمة  ،موضوع تدريس النحو قدميا -

هو ما دفعنا الختيار  الواضح يف ذلك جعل منه مادة دمسة للبحث فيه منا أو من غرينا
 البحث.موضوع 

من الدوافع الختيار  ،أهم عنصر اربة بالكفاءات يف تدريس القواعد باعتبارهاقلعل اعتماد امل-
مي وما يتضمنه من ميادين واعتماد ج واعتماد املقطع التعلهيف ضوء تغيري املنا ،املوضوع خاصة

 .ملنهاج اجلديد يف سنواته األوىلا

أما عن حدود الدراسة فكانت حدود نظرية، تضمنت املفاهيم النظرية املتعلقة باملوضوع  
يف قسم السنة األوىل متوسط  حضور بعض احلصص ملادة القواعد يفواحلدود التطبيقية متثلت 

 )مبتوسطة بضياف أمحد مبتليلي(.

عارف العلمية إن املدرس املكلف بتطبيق املناهج اجلديدة يتحتم عليه االطالع الكايف على امل
 ءبناو . واختيار الطرائق املناسبة إليصال املعلومة وفق ما هو مسطر له ه،اخلاصة مبادة ختصص

 إشكالية هلذا البحث كانت كاآليت: على هذا مت طرح

  وما هي أهداف  نهاج اجلديد يف تيسري تعليمية مادة القواعد؟املهل أسهم تطبيق
  تدريس هذه املادة؟

 بالكفاءات؟ املقاربة طريقة وفق التدريس فاعلية مدى ما 
 ما أهم امليادين اليت يتضمنها؟و هو املقطع التعلمي؟  ما 

 : يلي ما نذكر البحث فرضيات خيص وفيما

 عند تامة وثقة ووعي تبصر بكل تطبيقها يتطلب عملية، علمية مقاربة بالكفاءات املقاربة 
 .للمبتغى للوصول العلمية املادة تقدمي



 مقدمة
 

 د 
 

 املعلم على جيب ونتائجها وأهدافها طرائقها هلا بالغة أمهية تكتسب القواعد حصة إن 
 .إدراكها واملتعلم

 األستاذ تدريس وطريقة الدروس بني دالة عالقة توجد. 

 أما عن األهداف املتوخاة من هذا البحث فهي:

 ومدى جناعتها. حاليا س املعتمدةالتعرف على طرائق التدري 
 .حماولة الكشف عن األسباب املؤدية إىل صعوبة الظاهرة اللغوية 
 .تشخيص هذه الصعوبات ومدى تأثريها على التالميذ 
 يات تفيد يف معاجلة ظاهرة ضعف التالميذ.الوصول إىل نتائج وتوص 

 على اخلطة التالية:دراستنا  توقد سار  

 ميداين. ا تطبيقيموثانيه ،ا نظريمأوهل :فصالنقدمة، مث يليها *م

 مسار تعليمية مادة القواعد وفق املنهاج اجلديد. الفصل النظري جاء بعنوان:ف 

 وتضمن مبحثني:

  تعليمية اللغةاملبحث األول خيص. 

مفهوم  ، أما املطلب الثاين عنماهية التعليمية يث حتدثنا يف املطلب األول هلذا املبحث عنح
 النحوية.و  الصرفية تنيالقاعد

 أبرز طرق التدريس خيص  ،املبحث الثاين الذي جاء ضمن هذا الفصل النظري
 وتضمن ما يلي: ،وأمهيتها

 .لكفاءاتلقواعد يف ظل املقاربة باطرق تدريس مادة ااملطلب األول  -
 ا.فيه الضعف وأسباب أهدافها اللغة قواعداملطلب الثاين  -



 مقدمة
 

 ه 
 

 ختص قسم السنة األوىل  ،ميدانية حتليلية لثاين كان عبارة عن دراسةأما بالنسبة للفصل ا
 .من التعليم املتوسط

  آليات الدراسة.يف مبحثها األول املعنون بـ:  نااعتمد 
 عينة الدراسة.وجماالهتا، إضافة إىل  راسةاملطلب األول تناولنا فيه حتديد أداة الد-
ثيل النسب يف واملطلب الثاين تطرقنا فيه إىل عرض نتائج االستبيان يف جداول، مع مت-

 .ا مت حتليل تلك النتائج وتفسريهاهوبعد دوائر نسبية
  ي مما ساعد الدراسة بشكل مناسبصفعلى املنهج الو هذا عتمدنا يف حبثنا اكما 

 .نتائج االستبيان حصاء لرتمجةاإلبآليت التحليل و كذا االستعانة و 
 ليمية مادة القواعد صعوبات تع املعنون بـ:امليدانية ث الثاين هلذه الدراسة أما عن املبح

 وطرق تيسريها.
علم واملتعلم يف املادة تطرقنا فيه لبعض الصعوبات اليت تواجه امل املطلب األول -

 .املذكورة
 املعاجلة البيداغوجية.فيه عن حتدثنا  املطلب الثاين  -
يف موضوع  توضيح، أنه مل يسعفنا احلظ يف االطالع على دراسات سابقةالوالبد من  

ص ألوىل متوسط، أما فيما خيلسنة احبثنا نظرا لكون املنهاج اجلديد حديث التطبيق ل
تناولت املوضوع فقد وجدنا بعض البحوث اليت   قدميا تدريس النحو بصفة عامة

، نور مذكرة لنيل شهادة املاسرت بالكفاءات، املقاربة ظل يف النحو تعليميةب كسهاإب
 اهلدى، جحيش.

 واعتمدنا يف حبثنا على مراجع أمهها:

 عطية. ،حملسن علي ،تدريس اللغة العربية من ضوء الكفاءات األدائية 
 إبراهيم ،العليم عبد، العربية اللغة ملدرسي الفين املوجه التدريس طرق يف. 
 الدليمي وآخرون ،سنيي حلطه ع، لللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسهاا. 



 مقدمة
 

 و 
 

 ل حبث علمي واجهتنا صعوبات منها:وكك

  مما دفعنا إىل  .ة بفكرة االستبيانسالتالميذ الذين أجرينا عليهم الدرا بعضقلة وعي
 لتتم اإلجابة عن األسئلة وحتليل حمتوى االستبيان.  أوال، توضيح بعض األمور

، وقد مت  هذه الدراسة فلخصناها يف نتائجاخلامتة اليت وضعنا فيها كل ما مت التوصل إليه يفمث 
 طرح بعض االقرتاحات علها تفيد يف املستقبل من أجل إجناح العملية التعليمية.

 ،أن نسجل يف هذا املقام مزيدا من الشكر واالمتنان بالفضل  ،وبعد هذا فمن العرفان باجلميل
وأحاطها بتوجيهاته  الذي تفضل باإلشراف على هذه املذكرة ينةذبن أو ف يوس لألستاذ

ووفقه خلدمة جزاه اهلل عنا خري اجلزاء  ،ومالحظاته القيمة اليت كان هلا أثر كبري يف تقومي املذكرة
 .لغة القرآن

 03/30/9302متليلي يف 
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 تمهيد

وصا، قد مرت مبجموعة من إن طرائق تدريس اللغات عموما، واللغة العربية خص 
كالسيكي، وما مييز هذا النوع   -املراحل املختلفة، وهذه الطرائق تراوحت بني ما هو تقليدي 

من الطرائق كوهنا قدمية ومتمحورة حول تبليغ املعارف وسلطة املدرس، وكوهنا أيضا تعتمد 
 1التبسيط، حيث يبدأ التعليم من البسيط إىل املركب.

عربية يف طور التعليم املتوسط ختتلف عن مرحلة التعليم االبتدائي هلا بعض إن تدريس اللغة ال
اخلصوصيات، وبعض املعارف اليت متد بصلة إىل املفاهيم فيها، وكذا إىل وسائل املعاجلة  
كإجراءات عملية كفيلة بالوصف والتحليل فيها، واشتغلت ضمن هذا العمل على مدونة اللغة 

، وكذا وصف جممل ما متلكه املنظومة الرتبوية يف هذه املرحلة اهلامة العربية يف طورها املتوسط
 2.من تعليم اللغة العربية

 

 

                                                             
 حممد يوسفي، تدريس اللغة العربية: حبث يف الطرائق واملنهج  1
  مقاربة حتليلية وصفية-العربية يف الطور املتوسط ليلى مداين، تعليمية اللغة  2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول:

مادة القواعد وفق المنهاج  مسار تعليمية
 الجديد
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 النحوية.والقاعدة  التعليمية األول: المبحث
 المطلب األول: ماهية التعليمية.

 قائما بذاته وتقنياته، وتعد علماتعرف التعليمية بأهنا الدراسة العلمية لطرائق التدريس 
وتقدمي األحباث عنه، وذلك من  ة بالتعليم ودراسته دراسة علميةتنصب اهتماماته على اإلحاط

 خالل البحث يف حمتوياته، وطرائقه، ونظرياته.

 كانوا يطلقوهنا على ضرب من الشعر و، وقد   Didactiqueوهي ترمجة لكلمة" 
م، واستخدمت ألول مرة يف 0001سنة دخلت التعليمية إىل الفرنسية يف القرن السادس عشر 

م، من طرف كشوف هيلفج 0100علم الرتبية يف القرن السابع عشر سنة 
(k.HELFIGويواخيميون ،) (G.IANG وذلك عندما كانا بصدد ترمجة أعمال ،)

(، حيث ظهر حبثهم املنجز WELFGANGRATICHالرتبوي فولكانغ راتيش )
كا، أي فن التعليم عند راتيش(، وكذلك فقد استخدم حتت عنوان ) تقرير خمتصر يف الديداكتي

(، هذا املصطلح يف القرن IANAMUS KAMENSKIيان كومينسكي كومينيوس )
 1."م، يف كتابه ) الديداكتيكا الكربى(0101السابع عشر سنة 

 :مفهوم التعليمية 1
يم من حيث التعليمية هي علم مستقل بذاته وله عالقة وطيدة بعلوم أخرى، وهو يدرس التعل

 احملتويات والنظريات.

 ومن ناحية تعليم اللغات فهي عبارة عن خطابات أنشئت حول تعليم وتعلم اللغات، سواء
تعلق األمر باللغة األم أو اللغة الثانية، ونشأت ديداكتيك اللغات يف أوهلا مرتبطة باللسانيات 

 التطبيقية، حيث هتتم بطرائق تدريس اللغات.

                                                             
مقال من موقع  ،جريدة البصائر ،تعليمية نحو مقاربة معرفية جديدةمفهوم السيف اإلسالم، بوفالقة:   1
(https://elbassair.org/2131) 01:33، 9302مارس0، اطلع عليه يف.   
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 و طريق لتحليل الظواهر التعليميةراسة علمية لتنظيم عمليات التعلم، وهد يوالديداكتيك ه
 1.أن الديداكتيك هتتم بكل ما هو تعليمي تعلمي :هبذا ميكننا القول

 مجيع املصطلحات اخلاصة بالتعليم من بنيبأهنا لتعليمية ااعتربت  م0211 ويف سنة
 2.رة للجدلغموضا وإثا هاأكثر  وهي

 هذا الغموض إىل سببني رئيسيني مها:وأرجع عبد اهلل قلي 

بينما شيوعه يف البلدان اجملاورة هلا، ويوجد يف كندا مبعان خمتلفة  قلة شيوع املصطلح يف فرنسا-أ
 تساهم يف تشويش حمتوياته.

إنشاء ختصص جديد وهو ما دعت إليه التعليمية وحبثها عن حصر موضوعه يف نقطة تقع -ب
ة ترتبط بعلم وفة، وبعض الدول تعترب التعليمية مرادفا ملادبني التخصصات واجملاالت املعر 

 سويسرا(. -يطالياإالنفس وعلم اللغة )
 3.وال منيز بني التعليمية والبيداغوجيا يف دول أخرى

 4.وهناك تسميات أخرى للتعليمية وهي: فن التعليم، التدريس، علم التعليم، التعليمات
 
 

                                                             
ربة بالكفاءات من خالل كتاب السنة األولى ثانوي شعبة تعليمية النحو في ظل المقااهلدى، جحيش:  ينظر: نور  1

ماسرت، إشراف األستاذ الدكتور مسري براهم، قسم اللغة واألدب العريب، كلية اآلداب واللغات،  مذكرة، آداب وفلسفة
 .  0م، ص:9301م/9301جامعة املسيلة، السنة اجلامعية 

عطية حممود هنا، اجمللس  :علي حسني حجاج، مر/ :تر/ ،نظريات التعلم دراسة مقارنةنظر: مصطفى، ناصف: ي  2
 .00م، ص:0211الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، )د.ط(، يناير

،  م9339 ، 01، عاملربز، )د.د.ن(، )د.م.ط(، جملة التعليمة العامة والتعليمة الخاصةينظر: عبداهلل، قلي:    3
 .001ص:

،  رسالة القراءة في المرحلة االبتدائية وتأثيرها في نشاط التعبير الكتابي طريقة تعليمينظر: حمرز، كبش:    4
ماجستري، إشراف األستاذ الدكتور حيي  بوتردين، قسم اللغة واألدب العريب، كلية اآلداب و اللغات، جامعة غرداية، السنة 

 .2م، ص:9301م/9300اجلامعية 
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 أقطاب العملية التعليمية: 2
تفق عليه يف جمال تعليمية اللغات، أن العملية التعليمية تتكون من: املعلم واملتعلم من امل

 واحملتوى واملنهج أو الطريقة الرتبوية، باإلضافة إىل الوسائل املادية املساعدة.

"وتكاد تنصهر هذه املناحي يف الفكر الرتبوي املعاصر متداخلة فيما بينها، وهذا التقسيم 
ة تسهيل الدراسة، وهذه األطراف كانت وال تزال حتتل بؤرة التفكري يف املفصلي شكلي بغي

   " 1فلسفة الفكر الرتبوي.

  ة من األحباث يف العلوم املتعددةوللنهوض بطرق تعليم اللغة العربية، يتطلب االستفاد
رق كاللسانيات التطبيقية وعلم الرتبية وعلم النفس ويف ميدان التجارب واالختبارات العلمية لط

تعلم اللغات بأحدث الوسائل التقنية. ويدعو الدكتور عبد الرمحان حاج صاحل إىل ضرورة  تغيري 
الوضع التعليمي تغيريا جذريا وبنائه على أسس علمية حديثة، قائال: "ولن يتم هذا العمل ... 
إال إذا بين على أسس علمية أي على ما توصل إليه وما سوف يتوصل إليه البحث العلمي 

لغوي وغريه كالبحوث الرتبوية والنفسية واللغوية، وهذا يقتضي أوال: استغالل احلصيلة العلمية ال
اليت حيققها العلماء يف هذه امليادين...مث أن تتمكن بشىت أنواع التحليل االستقرائي واإلحصائي 

 أحدثتهااليت وغريمها من معرفة العالقة القائمة بني الظواهر املكتشفة، واألسباب احلقيقية 
 "2وتتمكن بالتايل من إجياد احللول العملية املناسبة.

 وسنوضح أقطاب العملية التعليمية يف املباحث اآلتية:

 

                                                             
، أعمال ندوة تيسري النحو، )د.د.ن(، اجلزائر، ب النحو المدرسياألثر التربوي والنفسي لكتااألخضر، ميدين:    1

 .111)د.ط(، )د.ت.ن(، ص:
، 0م، ج9331، موفم للنشر، اجلزائر، )د.ط(، بحوث ودراسات في اللسانيات العربيةعبد الرمحان، احلاج صاحل:   2

 .002ص:
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يعتمد التعلم على التفاعل اإلجيايب بني مجيع أقطاب )مكونات( العملية التعليمية املوضحة يف "
 الشكل التايل:

 

 

 

 

 

 .تعليمية: يوضح أقطاب العملية ال(1الشكل )

فهو حمور العملية  لتعلم النشط باإلجيابية واحليويةاملتعلم: يتسم املتعلم يف ا 1.2
 ويف وضع قواعده داخل حجرة الدرسالتعليمية برمتها، حيث يشارك يف نظام العمل 

ويشارك يف حتديد األهداف التعليمية ملا سيدرسه ويتعلمه، ويتعلم حسب سرعته 
 : 1"ميكن حتديد دوره فيما يلي الذاتية، ومن هذا املنطلق

 اخنراطه يف املوقف التعليمي بإجيابيته، سواء كان ذلك يف مراحل ختطيطه أو تنفيذه. -
مشاركته يف املوقف التعليمي حبرية ووعي، وإحساسه باملسؤولية وقدرته على اختاذ  -

 القرار.
 املبادرة بطرح أفكاره وأسئلته يف املوقف التعليمي. -
  البحث واالستكشاف وكذلك مجع املعلومات وحتليلها مث إعادة  قراءهتا.السعي إىل -

                                                             
سين طرق التعليم والتعلم في مدارس تنويع التدريس في الفصل دليل المعلم لتحكوثر، حسني كوجك وآخرون:    1

 .001م، ص:9331ه/0192 يف الدول العربية، بريوت، )د.ط(،، مكتبة اليونسكو اإلقليمي للرتبية الوطن العربي

 المتعلم

 المعلم محتوى التعلم

 البيئة التعليمية

 البيئة التعليمية
 البيئة التعليمية
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هو املخطط واملرشد واملوجه لعمليات  لم: يكون املعلم يف التعلم النشطاملع 2.2
فهو ليس ملقنا للمعلومات  ه دور خيتلف عن أدواره التقليديةالتعلم، ومن هنا يكون ل

وبني التالميذ يف مجيع ى إىل التواصل بينه وال هو املصدر الوحيد للمعرفة، فهو يسع
 فيساعدهم على فهم ذواهتم واكتشاف نواحي قوهتم وضعفهم. االجتاهات

من البيئات الثرية اليت تتنوع هبا مصادر  لتعلم: تعترب بيئة التعلم النشطبيئة ا 2.2
ذي التعلم، وأثناء هذا التعلم يسود جو من الطمأنينة والفرح. واملقوم األساسي ال

حيث يتوافق مع زمالئه ومعلميه  ملدرسة هو تكيفه مع بيئة الدراسةجيذب التلميذ إىل ا
ويعد هذا أيضا جناحا للعملية التعليمية. ولكي ينجح املعلم يف تطوير بعض جوانب 

على الرغم من  يع تالميذه دون تفريق بينهمشخصية التلميذ، عليه أن يتعامل مع مج
 1.هر االجتماعي والشخصيتباينهم يف القدرات واملظ

 كلف املعلم بتوصيلها إىل املتعلماحملتوى: هو عبارة عن مادة تعليمية حمددة ي" 4.2
لنظري(، والنحو التعليمي وحاليا متيز التعليمية بني مستويني من النحو، النحو العلمي)ا

 grammaire scientifique)الوظيفي(، فالنحو العلمي التحليلي: )الرتبوي
analytique وهذا  ية تنشد الدقة يف الوصف والتفسري(، يقوم على نظرية لغو

املستوى من النحو يعد نشاطا قائما برأسه، له أهدافه اخلاصة به هي االكتشاف 
 .املستمر و اخللق واإلبداع

فيمثل املستوى  (grammaire pédagogiqueأما النحو الرتبوي التعليمي: )
 2."سالمة اخلطاب، فهو يركز على ما حيتاج إليه املتعلمالوظيفي النافع لتقومي اللسان، و 

 
 

                                                             
تنويع التدريس في الفصل دليل المعلم لتحسين طرق التعليم والتعلم في ينظر: كوثر، حسني كوجك وآخرون:   1

 .001-001-000ص: -ابق(، صسرجع م)، مدارس الوطن العربي
 .010، أعمال ندوة تيسري النحو، )د.د.ن(، اجلزائر، )د.ط(، )د.ت.ن(، ص:تيسير النحوحممد، صاري:   2
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 تصنيفات الوسائل التعليمية: 2
 المفتشمل األ تعليمية، فاملواد التعليميةواألجهزة ال-البد للقارئ من التمييز بني املواد

 واألسطوانات واخلرائط وغريها.
 واألجهزة التعليمية يشار إليها باملصطلحات التالية:

Hardware   أوAudio visual equipment    
ونعين بالوسائل التعليمية: املواد واألجهزة واملواقف التعليمية اليت يستخدمها املدرس يف جمال 
االتصال التعليمي، لتوضيح فكرة أو تفسري مفهوم غامض، بطريقة ونظام خاص، وذلك بغرض 

 1.حتقيق التلميذ أهدافا سلوكية حمددة

 2.ت واخلربات التعليمية يلزم علينا فهم مدلول كلمة التعلم والتعليموأيضا من حيث املوضوعا

 مفهوم التعلم والتعليم. 4
 Apprentissage / Learning :التعلم 1.4

صفة أو مهنة أو عمل يفيده يف  يقصد بكلمة التعلم الفرتة الزمنية اليت يستغرقها املتعلم يف"
م أو املدرسني ومن خالل األعمال والدروس جمال اختصاصه، وهذا التعلم يتم بواسطة املعل

 لم من األمر الذي يسعى إىل تعلمهالنظرية والتطبيقية، واملمارسة املستمرة حىت يتمكن املتع
 ويصبح قادرا على التعاطي بشأنه وممارسته لكفاءة ملموسة. 

 

 

 

                                                             
 .10م، ص:0201، 1، دار القلم، الكويت، طوسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليممحدي، الطوجبي:  ينظر:   1
، دار املعارف، كورنيش النيل تدريس الموجه الفني لمدرسي اللغة العربيةفي طرق الينظر: عبد العليم، إبراهيم:   2

 .01-00ص: -، ص)د.ت.ن(، 01القاهرة، ط
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 Enseignement / instruction  :التعليم 2.4

 علم إىل املتعلم، حبيث يكون املعلم احملور الفعال، ويقتصرهو نقل للمعارف واملعلومات من امل
ويعد التعليم رسالة إنسانية وتربوية متكن اإلنسان على  دور التلميذ على اإلصغاء واحلفظ

التعرف بأمور احلياة، ومتكنه من طريقة التعامل مع اآلخرين واكتساب اخلربات واملهارات هبدف 
 1."تنمية مواهبه

 الثاني، وأهميته في العملية التعليمية:منهاج الجيل  5
يف ها فقال: "ضعوا أمامي مناهج سيني إعطاء رأيه يف مستقبل األمةطلب من أحد السيا"

من خالل هذا القول يتضح لنا أن للمناهج الدراسية أمهية يف . "مبستقبلها نبئكمأ ،الدراسة
 حياة الشعوب.

تنظيم العملية التعليمية وتوجيهها حنو األغراض ويراد به  ملنهج الدراسي هو نوع من التشريعفا
 2."القومية املنشودة

 :مفهوم المنهاج لغة واصطالحا 1.5
 )هنج( الطريق هنجا، وضح واستبان."لغة:-

 ويقال: هنج الطريق: بينه وسلكه.
 ويقال: هنج هنج فالن، سلك مسلكه.

 ومنهاج التعليم وحنوها. املنهاج: الطريق الواضح واخلطة املرسومة ومنه: منهاج الدراسة
 )ج( مناهج.

 )املنهج(: املنهاج، )ج( مناهج.
 3.") النهج(: الطرق املستقيم الواضح )ج( هنوج

                                                             
تعليمية النحو في ظل المقاربة بالكفاءات من خالل كتاب السنة األولى ثانوي شعبة نور اهلدى، جحيش:    1

 .2-1ص: -سابق(، صرجع م)، آداب وفلسفة
2
 .00)مرجع سابق(، ص: ،في طرق التدريس الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية م:عبد العليم، إبراهي  

 .101ص:، 0مج م،0212 ،، )د.م.ط(، )د.ط(جممع اللغة العربية، الوجيز المعجمجممع اللغة العربية:   3
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واء كان داخل هو كل نشاط تقدمه املدرسة وتشرف عليه وتكون مسؤولة عنه س"اصطالحا: -
 املدرسة أو خارجها.

من أهنا تعين حمتوى مادة دراسية  هجرة التمييز يف استخدام كلمة منويشري "كيلي" إىل ضرو -
 أو جمال دراسي معني، ومن أهنا شاملة للربنامج الكلي للمؤسسة الرتبوية.

وهكذا يتضح أن املعىن الواسع للمنهج الرتبوي جيب أن يضم األهداف التعليمية، وطرائق 
 1."التدريس والتقومي

 :مفهوم منهاج الجيل الثاني 2.5

دون املساس حبجمها الساعي وهي امتدادا للجيل   9330 جهو إعادة بناء هيكلة منها 
 األول.

تتمحور عمليات إصالح املدرسة اجلزائرية باملنظور البيداغوجي حول مدخلني أساسيني مها: 
 املناهج والكتب املدرسية.

وقد أسندت مهمة إعداد الربامج و املناهج إىل اللجنة الوطنية للمناهج، بينما تكفلت هيئات 
 الكتب املدرسية.أخرى ب

وكانت تتشكل من م 0221 وجيدر التذكري أن اللجنة الوطنية للمناهج تأسست أول مرة سنة
 2( شخص بني أعضاء اللجنة الوطنية وأعضاء اجملموعات املتخصصة باملواد.933) حوايل

 من بني أهدافه:

                                                             
م، 9330 ،0األردن، ط ، دار الشروق، عماناللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها حسني، الدليمي وآخرون:  1

 .02ص:
 .م، )مقابلة شخصية(9302غرداية، مارسب ، متوسطة سيدي عبازحوار حول منهاج الجيل الثانيسليمان، محادي:   2
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 ن هذا القانونأي تستمد حمتواها م 31/31مت ربط منهاج اجليل الثاين بالقانون التوجيهي"-
 وبعيارة أخرى: امتثال املناهج املدرسية للقانون التوجيهي للرتبية واملرجعية العامة.

 معاجلة الثغرات وأوجه القصور اليت مت حتديدها يف املناهج احلالية.-
 تعزيز املقاربة بالكفاءات كمنهج إلعداد الربامج وتنظيم التعلم.-
 التأكيد على الشخصية اجلزائرية.-
 عزيز وحدة األمة عن طريق ترقية القيم املتعلقة بالثالثية، ونقصد بالثالثية هنا:ت-
 1."اإلسالم، العروبة، األمازيغية 

 والبّد من اإلشارة إىل مصطلحني مهّمني من مصطلحات منهاج اجليل الثاين ومها:

يز هو جمموعة دروس مرتبة ومرتابطة من األنشطة واملهّمات، ويتم"المقطع التعلمي:  .أ 
بوجود عالقات تربط بني خمتلف أجزاءه املتتابعة، من أجل إرساء موارد جديدة قصد 

 إمناء كفاءة ختامّية ما.
حيّدد تعّلم، وعدد امليادين يف املادة،هو جزء مهيكل ومنّظم للمادة قصد ال الميدان: .ب 

ل عدد الكفاءات اخلتامية اليت ندرجها يف ملمح التخرّج، ويضمن هذا اإلجراء التكفّ 
 2."الكّلي مبعارف املادة يف مالمح التخرج

 إذا يشتمل كل مقطع تعّلمي على جمموعة من امليادين وهي على النحو اآليت:

 ميدان فهم املنطوق وإنتاجه. .0
 ميدان فهم املكتوب )قراءة مشروحة(. .9
 ميدان الظاهرة اللغوية )قواعد حنوية(. .0

                                                             
م، 9301، وزارة الرتبية الوطنية، اجلزائر، )د.ط(، دليل األستاذ للغة العربية السنة األولى متوسطحمفوظ، كحوال:   1

 .01ص:
، وزارة الرتبية الوطنية، اجلزائر، أفريل الوثيقة المرافقة لمنهج مادة اللغة العربيةاللغة العربية: اجملموعة املتخصصة ملادة   2

 .0م، ص:9301



        الجديد المنهاج وفق القواعد مادة تعليمية مسار                             الفصل األول
 

18 
 

 ميدان النص األديب. .1
 ميدان فهم املكتوب وإنتاجه. .0

 هو ميدان الظاهرة الّلغوية )القواعد النحوية(. امليدان الذي خيدم دراستناف

 .القواعد النحويةمفهوم المطلب الثاني: 
 الصرف. 1

 مفهوم القاعدة: 1.1
 أ/ لغة:

 بن زكريا: بأن قواعد البيت أساسهجاءت كلمة قواعد مبعان خمتلفة، منها ما ذكره ا"
 1."لهوقواعد اهلودج خشيبات أربع معرتضة أسف

القاعدة هي عبارة عن قوانني يرتكب الكالم مبوجبها من أجزاء "ب/ اصطالحا: 
خمتلفة: القوانني الصوتية املتصلة بلفظ الكلمة أو جمموعة من الكلمات، والقوانني 

والقوانني النحوية املتصلة بنظم  غة الكلمة وما يسبقها أو يليهاالصرفية املتصلة بصيا
 2."كلمة فيهااجلملة وأواخر حركات ال

 مفهوم الصرف: 2.1
 صرفا: رده ودفعه، سرحه إىل املكان الذي جاء منه. -صرف"أ/ لغة: 

 اآلية: -سورة التوبة- والكلمة: أحلقها اجلر والتنوين، يقول تعاىل: "صرف اهلل قلوهبم"
 .(أي أضلهم) 121

 

                                                             
 .031، ص:0، دار الكتب العلمية، )د.م.ط(، )د.ط(، )د.ت.ن(، مجمعجم مقاييس اللغةابن فارس:   1
  .09م، ص:0221، 0ة دار العلوم، الكويت، ط، مؤسسنحو تعليم اللغة العربية وظيفياعبد الرمحان، النجدي:   2
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عراب وال )مص(: علم يبحث عن صيغ الكلمات العربية و أحواهلا اليت ليست بإ الصرف
 1."بناء

التغري يف أحوال بنية الكلمة، وما هبا من زيادة وحذف وإعالل وإبدال وإفراد "ب/ اصطالحا: 
وتثنية ومجع، وتغيري املصدر إىل الفعل والوصف املشتق منه كاسم الفاعل واملفعول، ومصدر املرَة 

 واهليئة وامسي الزمان واملكان وصيغ املبالغة.
 ة:مفهوم القاعدة الصرفي -

تدرس التغريات اليت تطرأ على صيغ الكلمات، فتحدث معىن جديدا، وقد تكون الوحدة 
 وقد تكون حرفا أو أكثر الصرفية حركة واحدة، كالضمة، أو الفتحة، أو الكسرة، أو النون.

 رينا الفتحة بضمة مث كسرنا الوسطفلفظة )ضرب( أفادت الضرب يف الزمن املاضي، ولوغ
 2."عىن آخر هو الضرب من جمهول يف الزمن املاضيألصبحت )ضرب( ونتج م

 النحو. 2
 حنو: حنا ينحو حنوا الشيء: قصده."أ/ لغة: 

 وحنو فالن: قصد قصده واقتفى أثره.
 النحو ج أحناء: اجلانب، اجلهة، الطريق، املثال، املقدار، القصد. 

كالم العرب، ومسي "علم النحو" ج أحناء وحنو وتصغريه حنية )كدلو ودلية(: هو علم إعراب  
 3."هكذا ألن املتكلم ينحو به منهاج كالمهم إفرادا وتركيبا

. علم بالنحووهو ما يعرف اليوم إعراب "ل الشيخ مصطفى الغالييين: ب/ اصطالحا: قا
بأصول تعرف هبا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء. أي من حيث ما يعرض 

 4."هلا يف حال تركيبها

                                                             
 .199م، ص:0220، 00، دار املشرق، بريوت، لبنان، طالمنجد في اللغة و األعالمكرم، البستاين وآخرون:     1
 .91م، ص:9331، 0، دار النفائس، األردن، طاللغة العربية منهجية وظيفيةفهد، خليل:   2
 .121-120ص: -سابق(، صرجع م) ،لغة و األعالمالمنجد في الكرم، البستاين وآخرون:    3
 .2، منشرات املكتبة العصرية، بريوت، )د.ط(، )د.ت.ن(، ص:جامع الدروس العربيةمصطفى، الغالييين:   4
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مبعناها الواسع مجلة من املقوالت النظرية اليت متثل "قصود بالقاعدة  النحوية: ج/ امل
الثوابت يف نظام اللغة الرتكييب، وتعد قانونا أو معيارا ينبغي القياس عليه وتوليد الكالم 

 1."يف ضوئه، وميكن متعلم اللغة من غايته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .91م، ص:9331، دار الفكر، دمشق، )د.ط(، القاعدة النحويةحسن، اجلاسم:   1
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 .القواعدأبرز طرق التدريس المبحث الثاني: 
 .لمطلب األول: تدريس القواعد في ظل المقاربة بالكفاءاتا 

من بني املستجدات البيداغوجية يف املناهج اجلزائرية اجلديدة، اعتماد املقاربة بالكفاءات  
 كمنهجية لتنفيذ الربامج وسنحاول أن نتعرف على هذا فيما يلي:

 المقاربة بالكفاءات. 1
 المقاربة: 1.1

 1."ب كسمع، قربا وقربانا: دنا فهو قريب، للواحد واجلمعقرب منه، ككرم، وقر "لغة: 

 2."هي حركات وأفعال متكن املتعلم من التدرج"اصطالحا: 

 3."جمموعة املساعي املوظفة للوصول إىل هدف معني"وأيضا هي: 

 الكفاءة: 2.1

 4."الكفاءة: مصدر كافأ، يقال هذا كفاؤه، أي مثله، وال كفاء له أي ال نظري له"لغة: 

 5."كفأة، كافأه على الشيء مكافأة وكفاه: جازاه  "جاء يف لسان العرب البن منظور:و 

 

 

                                                             
 .003م، ص:9331، 9.ن(، )د.م.ط(، ط)د.دمادة قرب، ، المحيط القاموسأبادي:  ،الفريوز   1
 .03سابق(، ص:رجع م) ،دليل األستاذ للغة العربية السنة األولى متوسطحمفوظ، كحوال:   2
)د.د.ن(، )د.م.ط(، ، : الوثيقة المرافقة لمنهج مادة اللغة العربية مرحلة التعليم المتوسطحسني، شلوف وآخرون  3

 .0ص: م،9300جويلية
 .111، )د.ت.ن(، ص:91، )د.د.ن(، )د.م.ط(، طمنجد الطالب، البستاين: فؤاد  4
 .010-019: ص-م، ص9330، 0لمية، بريوت، ط، دار الكتب العلسان العربابن منظور:   5
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هي القدرة على جتنيد جمموعة مندجمة من املعارف واملهارات، بشكل ناجح يف "اصطالحا: 
 1."مواجهة مشكلة

وأيضا هي القدرة على القيام بنشاطات ملموسة تنتج من مهام خاصة حبرفة ما على درجة من 
 2متياز.اال

 3.معرفة املعلم بكل عبارة مفردة يقوهلا وما هلا من أمهية"" ويف جمال التدريس فهي:

 : المقاربة بالكفاءات تعريف 2.1

هي مقاربة أساسها أهداف معلن عنها يف صيغة كفاءات يتم اكتساهبا  باعتماد حمتويات "
واملنهج )طرق  ليمية السابقةحل التعمنطلقاهتا األنشطة كدعامة ثقافية، وكذا مكتسبات املرا

 (، الذي يركز على التلميذ كمحور أساسي يف عملية التعلم. التواصل والتعلم

تتحول هذه املكتسبات إىل قدرات ومعارف ومهارات، تؤهل التلميذ لالستعداد ملواجهة 
تعلمات جديدة ضمن سياق خيدم ما هو منتظر منه يف هناية مرحلة تعلم معينة، أين يكون 

 شاط الرياضي والبدين دعامة هلا.الن

 

 

                                                             
 )م س، ص س(. ،دليل األستاذ للغة العربية السنة األولى متوسطحمفوظ، كحوال:   1
فاءات ألهداف المناهج الجديدة في إطار اإلصالحات تقييم مدى تحقيق المقاربة بالكينظر: وسيلة، حرقاس:   2

، أطروحة دكتوراه، التربوية حسب معلمي ومفتشي المرحلة االبتدائية دراسة ميدانية بالمقاطعات التربوية بوالية قالمة
عة منتوري إشراف األستاذ الدكتور لوكيا اهلامشي، قسم اللغة واألدب العريب، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جام

 .99م، ص:9303م/9332قسنطينة، 
، )د.د.ن(، اجلزائر، التدريس عن طريق المقاربة باألهداف والمقاربة بالكفاءاتعباد، مسعود: و حممد، بن حيي   3

 .12م، ص:9331)د.ط(، 
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 مبادئ المقاربة بالكفاءات:  4.1
 تعترب الرتبية عملية تسهل النمو، وتسمح بالتواصل والتكيف واالهتمام بالعمل. -
 تعترب املدرسة امتدادا للمجتمع، وال يليق الفصل بينهما. -
 1."تعترب الرتبية عنصرا فعاال يف اكتساب املعرفة -

 بالكفاءات: أهداف المقاربة 5.1
 املقاربة بالكفاءات تسعى إىل حتقيق األهداف الثالثة الرئيسية التالية:

 ما ينبغي على التلميذ أن يتحكم فيه مع هناية كل طور دراسي." -
 إعطاء معىن للتعلمات لدى التلميذ من خالل تنمية الدافعية لديه. -
 ات املركبة. الرتكيز على إكساب املتعلمني القدرة على التصرف حيال الوضعي -

 2."عن إمكانية كل تلميذ يف اكتسابه للمعارف ومن خالل هذا تصبح الكفاءة تعرب

وتعرف املقاربة بالكفاءات، بالقدرة على حل وضعيات مشكلة ذات داللة. ونظمت "
 3."احملتويات على شكل موارد معرفية خلدمة الكفاءة

 

 

                                                             
مقال من موقع املكتبة الرياضية الشاملة، ، معنى المقاربة بالكفاءاتاملناهج وطرق التدريس:    1

(www.sport.ta4a.us) ، 99:33، 9302مارس00اطلع عليه يف. 

2 Jean Calvin et autres: former pour changer l’école, Édit edicef, paris, (s.é), 2008, 
p:56. 

نقال عن: فاتح، لغزيلي: التدريس بالكفاءات وتقويمها، جملة علمية حمكمة، )د.د.ن(، )د.م.ط(، ع01، 
.12، ص:9300أكتوبر  

-، ص9300أفريل0، وزارة الرتبية الوطنية )اللجنة الوطنية للمناهج(،  باتنة، تطور المناهج الدراسيةيكة، عباد: مل  3
 .1-0ص:  
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لعرضية والقيم، إضافة إىل حتديد املوارد وجيب الرتكيز على مركبات الكفاءة خاصة الكفاءات ا"
مركبة  اءة: مركبة خاصة باجلانب املعريفاملعرفية واملنهجية لبناء الكفاءات، ويقصد مبركبات الكف

 1."خاصة بتوظيف املوارد املعرفية، ومركبة خاصة بالقيم والسلوكيات

 خصائص المقاربة بالكفاءات: 1.1 
 ها:للمقاربة بالكفاءات خصائص نذكر من

وتشجيعه على استقالليته وفسح اجملال  ،قاربة يدور التعليم حول املتعلميف إطار هذه امل -
 أمام آرائه وأفكاره.

فهي تؤدي إىل حتقيق  ،بار الوضعيات والنشاطات التعلميةتشجيع املدرس على اخت -
 الكفاءات املستهدفة.

ميذ يف أنشطة ذات معىن فهي تقحم التل ،حمور العملية التعليمية التعلميةجعل املتعلم  -
 بالنسبة إليه.

 جعل املعارف صاحلة لالستعمال يف خمتلف مواقف احلياة.  -
 2تعترب معيارا للنجاح املدرسي. -

 أنواع الكفايات: 1.1
 ومما سبق ذكره من تعريفات للكفاية، ميكننا تقسيمها إىل ثالثة أنواع وهي:

كن املدرس رف واملفاهيم، اليت متَ الكفايات املعرفية: وهي الكفايات اليت تتضمن املعا .أ 
ويزود هبا التلميذ، وتتضمن الكفايات الرتبوية اليت هلا القدرة على  من املادة اليت يدرسها

 اإلملام بنظريات التعلم.

                                                             
 .2م، ص:9301م/ 9301، وزارة الرتبية الوطنية، اجلزائر، هيكلة وثيقة مناهج الجيل الثانيعبد العزيز، براح:   1
في ظل المقاربة بالكفاءات من خالل كتاب السنة األولى ثانوي شعبة  تعليمية النحوينظر: نور اهلدى، جحيش:   2

 .00-03ص: -سابق(، ص)مرجع ، آداب وفلسفة
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الكفايات األدائية: وهي اليت تتمثل باملهارات احلركية الالزمة ألداء املدرس، ومبوجب  .ب 
الذي ينقل املعلومة إىل املتعلم بأقل جهد وأقصر هذه الكفاية، فإن املدرس الكفء هو 

 وقت.
كفايات اإلجناز: هي الكفايات اليت حتدث األثر املطلوب يف املتعلم، ومستوى هذه  .ج 

الكفايات يقاس مبقدار ما مت إجنازه من أهداف العملية التعليمة، وأهداف مادة 
 1التعلم.

 المقاربة النصية: 2 
ها باعتبار  وجيسد فيها النظر إىل اللغة ربط بني التلقي واإلنتاجيقتضي الهي اختيار بيداغوجي "

حيث يتخذ النص حمورا أساسيا تدور حوله مجيع فروع اللغة  ،نظاما ينبغي إدراكه يف مشولية
والنحوية  ،والداللية ،اللغوية الصوتية ى، اليت تظهر فيها كل املستوياتوميثل البنية الكرب 

ومن خالهلا  املكتوب( حمور العملية التعليميةا يصبح )املنطوق و واألسلوبية، وهبذ ،والصرفية
 ويتم تناول النص على مستويني: نمي كفاءات ميادين اللغة األربعةت  

املستوى الداليل: ويتعلق بإصدار أحكام على وظيفة املركبات النصية جمموعة مجل مركبة 
 مرتابطة، حتقق قصدا تبليغيا وحتمل رسالة هادفة.

النحوي: ويقصد به اجلانب الرتكييب لوحدات اجلملة اليت تشكل جتانسا نسقيا، حيدد  املستوى
 2."األدوار الوظيفية للكليات

 

 

                                                             
-م، ص9331، 0، دار املناهج، عمان، طتدريس اللغة العربية في ضوء الكفايات األدائيةعلي، عطية: ينظر:    1

 .01-00ص: 
 .00-03ص: -سابق(، صرجع م)  ،نة األولى متوسطدليل األستاذ للغة العربية السحمفوظ، كحوال:   2
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 سير درس القواعد في ضوء الكفايات األدائية: 2
الكفايات األدائية هي قدرات أدائية ميكن اعتمادها نقاط داللة إىل املهمات واألدوار اليت "

س، فهي تنبه املدرس على ما جيب عليه فعله عند تدريس القواعد، لذا جيب أن يؤديها املدر 
فهي تعد حمفزا للمدرس على أن يتعلم ذاتيا كيف يؤدي أدواره يف التدريس، فعندما يريد 
املدرس تصميم درس القواعد فبإمكانه العودة إىل كفايات تدريس القواعد، واستحضارها 

دية مجيع تلك األدوار احملددة اليت أشارت الكفايات وإعداد الدرس بالشكل الذي يضمن له تأ
 1."إليها من دون نقصان

 ا.قواعد اللغة أهدافها وأسباب الضعف فيه: ثانـــيالمطلب ال
 أهداف تدريس قواعد اللغة: 1

 منها:نذكر لتدريس قواعد اللغة أهداف 

 لة املركبة الشائعة.تعرف قواعد اجلملة الفعلية واجلملة اإلمسية، وبعض صيغ قواعد اجلم"-0

 تعرف املرفوعات واملنصوبات واجملرورات األساسية يف اللغة.-9

 تعرف املشتقات األساسية يف اللغة، وداللة كل منها يف االستعمال.-0

 متييز األمساء املمنوعة من الصرف من غريها.-1

حيحا قراءة استخدام قواعد العدد املفرد واملركب والعقود والعدد املعطوف استخداما ص-0
 2."وكتابة وتعبريا

 ضبط النصوص األدبية بالشكل ضبطا صحيحا، وفق قواعد اللغة العربية.-1

                                                             
 932(، ص:رجع سابقم)، تدريس اللغة العربية في ضوء الكفايات األدائيةعلي، عطية:   1
 .000سابق(، ص:رجع م) ،اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسهاحسني، الدليمي وآخرون:   2
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تنمية الرصيد الثقايف العام لدى املتمدرسني، من خالل ما حتتويه النصوص اليت تدرس يف -1
 1درس القواعد.

 معاجلة األخطاء اللغوية اليت تشيع يف استعماالت التالميذ.-1

 التالميذ في تلقي مادة القواعد: ضعف أسباب 2
كانت وال تزال وراء الضعف الذي يعاين منه معظم التالميذ يف مادة   هناك العديد من األسباب

القواعد، وقد بلغ هذا الضعف أعلى مستوياته. ومن بني هاته األسباب اليت تقف عائقا أمام 
 يلي: جناح  املتعلمني يف مادة اللغة العربية عموما نذكر ما 

فبعض ليمة يف تدريس القواعد النحوية، عدم التزام بعض املعلمني بطريقة التدريس الس"-
ويكتفي فيها بإلقاء أمثلة حمددة يعتقد أنه من خالهلا قد  لقائيةاملعلمني قد يلجأ إىل الطريقة اإل

  2."شرح القاعدة النحوية

تها مبا يربطها باملعىن، وال خيفى االعتناء باجلانب الشكلي يف تدريس القواعد، وعدم معاجل"-
على أحد مدى أمهية إدراك املعىن، ملا يتعلمه التلميذ وما ينجم عنه من إقبال على املادة والرغبة 

 3."فيها

 

 

                                                             
 .011سابق (، ص:رجع م) ،ايات األدائيةتدريس اللغة العربية في ضوء الكفعلي، عطية: ينظر:   1
، دار كنوز املعرفة، عمان، األردن، اللغة العربية وطرائق تدريسها لطلبة المرحلة األساسية األولى إبراهيم، صومام:  2
 .910م، ص:9301، 0ط
ار الفكر للنشر، ، دأصول تدريس العربية بين النظرية والممارسة )المرحلة األساسية العليا(، البحة: عبد الفتاح  3

 .912م، ص:0222، 0األردن، ط عمان



        الجديد المنهاج وفق القواعد مادة تعليمية مسار                             الفصل األول
 

28 
 

عدم تعاون مدرسي املواد األخرى مع مدرسي اللغة العربية، يف مراعاة القواعد النحوية عندما "-
 قراءة التالميذ هلم أو لزمالئهم كتاباهتم لتالميذهم أوتستدعي فرض التطبيق استخدامها يف  

 1."لهم هبا أو الستهانتهم بأمهيتها شعورا منهم بانفصال موادهم عن اللغة العربيةهوذلك جل

س هلم، حيث يتحدث بعضهم إىل بعض يف درَ عدم توظيف التالميذ لتلك القواعد اليت ت  -
أي عدم ممارسة اللغة العربية الفصيحة يف احلياة  معظم أحاديثهم بالعامية يقضون هبا حاجاهتم،

 اليومية.

 الربنامج مكثف وغري مدروس وليس يف مستوى الفئة املستهدفة.-

اهتمام املتعلم باجلانب النظري وعدم اعتنائه باجلانب التطبيقي، إال بالقدر القليل الذي -
 يساعد على فهم القاعدة وحفظها واستعراضها يف االمتحان.

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ماسرت،  مذكرة، تدريس قواعد اللغة العربية في التعليم االبتدائي وفقا بطريقة المقاربة بالكفاءاتيسعد، وهيب:   1

إشراف األستاذ الدكتور مشون أرزقي، قسم اللغة واألدب العريب، كلية اآلداب واللغات، جامعة جباية، السنة 
 .91م، ص:9301م/9301امعيةاجل
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 الفصل األول  خالصة
 د مسار األنشطة الرتبوية الالزمةتعد التعليمية خطوة ضرورية يف عملية التعليم، فهي بذلك حتد

واليت تسري وفق مناهج يف تدريس مادة اللغة العربية، منها املقاربة بالكفاءات اليت تعترب منهجا 
وقد أسهمت يف جعل املتعلم  جديدا، ونعين هبا: تطوير القدرات والكفاءات لدى املتعلمني،

 حمور العملية التعليمية.

ونذكر كما كان ضمن هذا الفصل، إشارة إىل بعض أسباب ضعف التالميذ يف مادة القواعد، 
 إال التطبيقي، باجلانب اعتنائه وعدم النظري باجلانب املتعلم اهتماممنها على سبيل املثال: 

 .االمتحان يف واستعراضها وحفظها القاعدة فهم على يساعد الذي القليل بالقدر

 ومن خالل دراستنا امليدانية سنتوصل إىل ما يلي:

 .لعربيةمدى ميول التالميذ لقواعد اللغة ا-

 .عد وفق طريقة املقاربة بالكفاءات دروس القواميتقدمدى -

  .القواعدالصعوبات اليت تواجه املعلم واملتعلم يف مادة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:

 دراسة متوسط األولى السنة 

 تحليلية ميدانية

 



 

 

 

 توطئة: 
كان الغرض منها معرفة، ما   من دعم هذا العمل بدراسة ميدانيةبعد الّدراسة النظرية، البد 

 وهل تقدم دروس القواعد وفق طريقة املقاربة بالكفاءات؟ مدى ميول التالميذ ملادة القواعد؟

 ؟القواعد مادة يف واملتعلم املعلم تواجه اليت الصعوبات تلك ماهيو 

فى علينا أنّه أثناء الشروع يف دراسة معيَنة، ويف أَي جمال من جماالت البحث العلمي، البد ال خي
 راسة. فنحن اخرتنا وضع استبياننيختدم املوضوع قيد الد من االعتماد على أداة حبث مناسبة

 دراسةنة األوىل متوسط كعيّنة للأحدمها  للتالميذ واآلخر لألساتذة، وقد مّت اختيار تالميذ السّ 
يت قد تواجههم يف وتضّمنت هذه االستبانة )مدى ميول التالميذ ملادة القواعد، والّصعوبات ال

بعضا  من املعلومات الذي وّجه ألساتذة اللغة العربية تضّمن )أّما عن االستبيان  هذه املادة...(
 الشّخصية، طريقة التدريس، احملتوى...(.
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 .المبحث األول: آليات الدراسة
 المطلب األول: الطريقة واألدوات.

 مجاالت الدراسة: 1
 المجال المكاني:1.1 

نا بتوزيع استبيان "، حيث  قممبتليليسة يف "متوسطة بضياف أمحد أجرينا هذه الّدرا     
والية  دائرة متليلي املتوسطة ببلدية متليليوآخر لألساتذة، تقع هذه  خاص بالتالميذ

 .أساتذة و سبعة وثالثون تلميذا   لعّينة ستةغرداية، ليصبح عدد أفراد ا

 المجال الّزماني: 2.1

حيث شرعنا يف الّدراسة م، 9302م/9301خالل املوسم اجلامعي  أجرينا هذه الّدراسة     
طَبع بعد وبال ري مباشرة، وكان ذلك يف شهر مارسبعد االنتهاء من اجلانب الّنظ امليدانية

م، بعد ذلك قمنا بالتحليل 30/30/9302توزيعها يف ومن مثّ  ضبط أسئلة االستبيانني
 واستخالص الّنتائج.

 المجال البشري:3.1 

 ويشمل عددا من تالميذ السنة األوىل متوسط، وأساتذة اللغة العربية هلذا الطور. 

 راسة:دعينة ال4.1 

ثّ  ت املستخرجة من اجملتمع اإلحصائيويقصد هبا: "جمموعة من الوحدا     لة حبيث تكون مم 
اليت جيب أن تتصف  العّينة جمموعة من الوحدات :أخرى بصدق هلذا اجملتمع، وبعبارة

السنة األوىل –تتكون من تالميذ  إّن العَينة يف حبثنا 1."بنفس مواصفات جمتمع الّدراسة

                                                             
 ،0، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، طأسس ومناهج البحث في علم النفس عبد الكرمي، بوحفص: 1

 .0، ص:0، مج 2011
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حيث  (، وأساتذة الّلغة العربية الذين يدّرسون فيها)متوسطة بضياف أمحد -توسطم
أن نكتشف مدى ميول التالميذ ملادة القواعد يف ظلِّ  لّسنةنستطيع من خالل هذه ا

ات اجلديدة اليت طرأت على املنهاج الدراسي، وذلك من خالل أجوبة التالميذ  التغرير
 واألساتذة عن األسئلة املوّجهة إليهم.

ة وثالثون تلميذا  دون غياب وقد مشلت هذه العّينة قسما واحدا ، وكان عدد التالميذ فيه سبع
 على أساتذةاستمارات  استمارات، وقمنا كذلك بتوزيع ست وَزعنا عليهم مجيعا يذكر

 الّلغة العربية يف نفس املتوسطة.

ل من أجل تسجيل معلى خربة وقابلية الباحث يف التحتعتمد املالحظة المالحظة: 5.1  
ة أو شيء ما معلومات خاصة بظاهرة ما. فاملالحظة هي: "االنتباه إىل ظاهرة أو حادثة معّين

 1".هبدف الكشف عن أسباهبا وقوانينها

ألسئلة، وذلك لوسيلة للحصول على إجابات أهنا ويقصد هبا: " أداة تجميع البيانات:6.1 
 2".باستعمال استمارة يقوم اجمليب بتدوين اإلجابات عليها

واحدة  تمارتنيامليداين، حيث وّزعنا اس إّن هدفنا من هذا االستبيان، هو تيسري العمل التطبيقي
لتالميذ بغرض اكتشاف مدى ميوهلم ملادة القواعد، ومدى استيعاهبم لدروس هذه على ا

املادة... أّما االستمارة اخلاصة باألساتذة، فالغرض منها معرفة آرائهم حول برنامج الّنحو املقرر 
يف ظل املقاربة  للسنة األوىل من التعليم املتوسط؟ ومدى جناعة طريقة تقدمي دروس مادة القواعد

بالكفاءات؟ وقد اعتمدنا يف دراستنا هذه على التكرار بالنِّسبة املئوية، ملعاجلة النتائج اليت كتبت 
 عدد أفراد العّينة، ضرب مئة، مث بعد ذلك القسمة :و التايل: الّنسبة املئوية تساويعلى النح

 .على عدد األفراد الكّلي للعّينة

                                                             
 .911م، ص:9333، 0، دار املسرية للطباعة، )د.م.ط(،  طمناهج البحث في التربية وعلم النفس سامي، مسلم:1
 .20م، ص:0220، دار املريخ، الرياض، السعودية، )د.ط(، الباحثين في اإلدارة والتنظيم دليل عطية: حامد،2



 تحليلية ميدانية دراسة  متوسط األولى السنة                               الفصل الثاني
 

34 
 

 تبيان وتحليلها.المطلب الثاني: نتائج االس 
 النتائج والمناقشة )نتائج االستبيان الخاص بالتالميذ(. 1 

( تلميذا، حيث نّوعنا فيها، إذ جتد منها اإلجابة 01( أسئلة، وز عناها على )03قمنا بإعداد )َ 
 )بنعم أو ال( ومنها إبداء الرّأي.

 عرض النتائج: 1.1

 : يبنّي توزيع التالميذ حسب اجلنس.11الجدول رقم

 %النسبة المئوية  التكرار الجنس
 %40,54 00 ذكر
 %59,45 22 أنثى

 %100 37 المجموع
يتضح من خالل اجلدول املتمّثل، يف توزيع التالميذ حسب اجلنس، أّن نسبة اإلناث سّجلت 

 .13,01%أّما نسبة الذكور ،%59,45أعلى نسبة قّدرت ب:

 
 دائرة نسبية توَضح توزيع التالميذ حسب اجلنس.

 

40,54% 

59,45% 

 %المئويةالنسبة 

 ذكر

 أنثى
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 .يبني رأي التالميذ يف مادة القواعد :12الجدول رقم 

  %النسبة المئوية التكرار االحتماالت
 %89,18 33 نعم

 %10,81 4 ال
 %100 37 المجموع

 

( تلميذا قّدرت 00يوّضح اجلدول أعاله، أّن عدد التالميذ الذين حيّبون مادة القواعد حوايل )
 القواعد مادة مرغوبة لدى التالميذ.  ، وهذا دليل على أنّ %89,18نسبتهم ب: 

 %10,81( تالميذ وقّدرت نسبتهم ب: 1أّما الذين ال حيبون نشاط القواعد فبلغ عددهم )
 يربِّرون موقفهم على أهنا مادة صعبة.

 نسبية تبنّي مدى حب التالميذ ملادة القواعد. دائرة

 

 

89,18% 

10,81% 

 %النسبة المئوية

 نعم

 ال
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 .عاب درس القواعدمسامهة طريقة األستاذ يف استي مدى يبني: 12الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرار االحتماالت 
 %94,59 00 نعم 

 %5,40 9 ال
 %100 01 المجموع

 

نالحظ من خالل اجلدول، أّن معظم التالميذ تساعدهم طريقة أستاذهم على استيعاب درس 
، باستثناء تلميذين فقط أجابا ب %94,59( تلميذا بنسبة 00القواعد، حيث بلغ عددهم )

 )ال( .

 
 دائرة نسبية متثل مدى مسامهة طريقة األستاذ يف استيعاب درس القواعد.

 

 

94,59% 

5,40% 

 %النسبة المئوية

 نعم

 ال
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 يبني مدى توجيه أستاذ اللغة العربية الستعمال الفصحى داخل القسم.: 14الجدول رقم 

  %النسبة المئوية التكرار االحتماالت 
  %10,31 03 نعم
  %01,20 1 ال 

  % 033 01 المجموع
 

( تلميذا أجابوا )بنعم( فيما خيّص توجيهات أستاذ اللغة 03ول نالحظ أّن، )من خالل اجلد
( 1بينما جند ) %10,31العربية الستعمال الفصحى داخل القسم، وقدرت نسبتهم ب: 

تالميذ أجابوا ب )ال( أي أهنم ال يتلّقون توجيهات من طرف األستاذ الستعمال الفصحى 
 . %01,20داخل القسم، ونسبتهم 

 
 رة نسبية تربز مدى توجيه األستاذ لتالميذه  باستعمال الفصحى داخل القسم.دائ

 

81,08% 

18,91% 

 %النسبة المئوية

 نعم

 ال



 تحليلية ميدانية دراسة  متوسط األولى السنة                               الفصل الثاني
 

38 
 

والتالميذ ، يبني التالميذ الذين يكتفون باملراجعة من أجل االمتحان فقط: 15الجدول رقم 
 الذين  ال يكتفون باملراجعة لالمتحان فقط.

  %النسبة المئوية  التكرار االحتماالت 
  %90,19 8 نعم 

 78,37 % 29 ال
 100 % 37 المجموع

 

يوحي اجلدول أعاله، أّن أكثر التالميذ ال يكتفون مبراجعة دروس القواعد من أجل االمتحان 
، أّما البقية الذين  %11,01( تلميذا  وتقدر نسبتهم ب 92فقط، وقد بلغ عددهم )

 .  %90,19( تالميذ نسبتهم 1يكتفون باملراجعة فرتة االمتحان فقط هم )

 
ئرة نسبية توضح عدد التالميذ الذين يكتفون باملراجعة أثناء االمتحان فقط، والتالميذ الذين دا

 ال يكتفون باملراجعة من أجل االمتحان فقط.

 

21,62% 

78,37% 

 %النسبة المئوية

 نعم

 ال
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 أذكر بعض الصعوبات اليت قد تواجهك يف دروس القواعد؟: 11السؤال رقم 

حني يرى البعض اآلخر يرى بعض التالميذ أهنم ال جيدون صعوبة تذكر يف دروس القواعد، يف 
 أن هناك صعوبات، وقد متثّلت يف ما يلي:

  األستاذ، وعند حماولة مراجعة ذلك  قبلعدم فهم بعض الدروس أثناء شرحها من
 الدرس يف البيت جيد التلميذ صعوبة، ألنه مل يفهم الدرس يف القسم.

 .هناك من يرى أّن الّصعوبة تكمن يف إعراب بعض اجلمل والكلمات 
  يقول: "أّن جلوسه يف األماكن األخرية يسبب له صعوبة يف استيعاب الدرس."أحدهم 
  آخرون يرون، أّن هناك بعض دروس القواعد يف حدِّ ذاهتا صعبة: كالّنعت الّسبيب– 

 املفعول فيه... -املبين للمجهول

 يبني مدى استخدم التالميذ، ملا يأخذونه من قواعد يف لغتهم اليومية.: 11الجدول رقم 

  %النسبة المئوية  التكرار االحتماالت
  %11,11 91 نعم 

  %00,00 00 ال 
  %033 01 المجموع

 

تربز النتائج املوّضحة يف اجلدول، أّن عدد التالميذ الذين يستخدمون يف لغتهم اليومية ما 
، أم ا الذين  %11,11( تلميذا بنسبة  91يأخذونه من القواعد يف القسم، قد بلغ عددهم )

  %00,00( تلميذا بنسبة 00ال يستخدموهنا فقد بلغ عددهم )
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 دائرة نسبية تربز مدى استخدام التالميذ ملا يأخذونه من قواعد يف لغتهم اليومية.

 

هل ترون أّن احلجم الّساعي املخّصص ملادة القواعد كاٍف، من أجل : 10الجدول رقم 
 استيعاب الدرس بشكل جّيد؟

 %النسبة المئوية  التكرار  االحتماالت 
  %11,01 90 نعم 

  %09,10 09 ال
  %033 01 المجموع

 

أظهر هذا اجلدول،  التالميذ الذين يرون بأّن احلجم الساعي املخّصص حلّصة القواعد كاٍف 
، يف حني يرى البعض اآلخر  %11,01( تلميذا  بنسبة 90من أجل استيعاب الدرس، بلغ )

 .  %09,10( تلميذا بنسبة 09عكس ذلك، وكان عددهم حوايل )

64,86% 

35,13% 

 %النسبة المئوية

 نعم 

 ال
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 دائرة نسبية متثل مدى كفاية احلجم الساعي املخصص ملادة القواعد.

 يبني مدى مشاركة التالميذ يف حصة القواعد.: 10الجدول رقم 

  %النسبة المئوية  التكرار  االحتماالت
 54,05 % 93 نعم 

 %10,21 01 ال
  %033 01 المجموع

 

من خالله معرفة، نسبة مشاركة التالميذ يف حّصة القواعد، بلغ عددهم  اجلدول أعاله استطعنا
،  بينما جند التالميذ الذين ال يشاركون يف هذه احلّصة يصل % 01,30( تلميذا بنسبة 93)

 . %10,21( تلميذا بنسبة 01عددهم إىل )

67,56% 

32,43% 

 %النسبة المئوية

 نعم 

 ال
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 دائرة نسبية توّضح مدى مشاركة التالميذ يف حصّة القواعد.

 

 يبني مدى إجناز التالميذ لواجباهتم يف مادة القواعد. :11الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار االحتماالت
 86,48 % 09 نعم 

 13,51 % 0 ال
  %033 01 المجموع 

 

البيانات املوّضحة أعاله، توحي أّن عدد التالميذ الذين يقومون حبّل واجباهتم اليت ختّص مادة 
، وهذا دليل على حرص التالميذ حلّل واجباهتم،   %11,11ة ( تلميذا بنسب09القواعد هم )

( تالميذ قّدرت نسبتهم ب 0أما الذين ال يقومون بإجناز واجباهتم  املنزلية عددهم )
00,00%  . 

 

54,05% 

45,94% 

 %النسبة المئوية

 نعم

 ال
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 دائرة نسبية تربز مدى إجناز التالميذ لواجباهتم يف مادة القواعد.

 تحليل النتائج: 2.1 

 وعرض نتائجها سنحاول حتليلها فيما يأيت:من خالل تعليقنا على اجلداول 

جند أّن نسبة اإلناث أخدت أعلى نسبة، أّما  ي بنّي لنا: نسبة الذكور واإلناثاجلدول الذ .0
نسبة الذكور فكانت أقّل من ذلك، حيث مل نلحظ أَي غياب للتالميذ يف اليوم الذي قمنا 

 فيه بتوزيع االستبيان.
جند أّن األغلبية الغالبة هتتم  ب التالميذ ملادة القواعد: مدى حمن خالل اجلدول الذي يبنّي  .9

 هبذه املادة وحتّبذها، يف املقابل جند أقلية قليلة من التالميذ ال هتتم هبذا النوع من احلصص.
من خالل اجلدول الذي أبرز لنا: مدى مساعدة طريقة تدريس األستاذ يف استيعاب درس  .0

أمجعوا على أّن طريقة إيصال املعلومة من طرف  القواعد لدى التالميذ، وكأن التالميذ
 األستاذ بشكل مبّسط حاضرة يف القسم باستثناء تلميذين فقط.

من خالل اجلدول الذي يبنّي: توجيهات أستاذ اللغة العربية لتالميذه باستخدام الفصحى  .1
حى داخل القسم، فأكثر التالميذ أجابوا ب)نعم( أي أّن أستاذهم يلزمهم باستعمال الفص

 أثناء مناقشة الدرس، يف حني جند أقّلية من التالميذ أجابوا ب)ال(.

86,48% 

13,51% 

 %النسبة المئوية

 نعم

 ال
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: أّن أكثر التالميذ ال يكتفون مبراجعة دروسهم اليت ختص قواعد 30يوحي اجلدول رقم  .0
اللغة من أجل االمتحان فقط، وهنا إشارة إىل ما ذكرناه آنفا، أّن حّصة القواعد مرغوبة 

ة األوىل متوسط، إال أّن هناك من التالميذ من يكتفي وحمّببة لدى معظم تالميذ الّسن
فرتة االمتحانات فقط، ممّا يؤدي ذلك إىل صعوبة يف استيعاب دروس يف باملراجعة إال 

 القواعد بسبب تراكمها.
نالحظ من خالل اجلدول الذي أوضح: مدى استخدام التالميذ يف لغتهم اليومية ما  .1

اليت تستند إىل  ألمكثري منهم يولون اهتماما  للغتهم ايأخذونه من قواعد يف القسم، أّن ال
نّه من املمكن أن نسمو باللغة العامية إىل الفصحى وملا ال، أو على األقل إقواعد، حيث 

 هنّذب منها نظرا  لالهتمام الواسع بقواعد اللغة اليت ال ميكن االستغناء عنها يف اللغة اليومية.
احلجم الّساعي املخّصص حلصة  م التالميذ يف نظرهمدول: أّن معظيتوّضح من خالل اجل .1

أساسّيا  يف كيفية استغالل القواعد كاٍف الستيعاب الدرس، وهنا يشّكل األستاذ حمورا  
 وإتقان فن إلقاء الدرس أو توصيل الفكرة للتالميذ يف وقت حمّدد. الوقت

أّن املشاركني  القواعدمشاركة التالميذ يف حّصة يتجلى من خالل اجلدول الذي بنّي: نسبة  .1
ذين ال يتفاعلون داخل يف احلصة  عددهم ال بأس به، لكن هذا ال يعين أن نرتك البقية ال

وإمّنا وجب إجياد اخللل ومعرفة الثغرة واحلل السريع، وذلك بتحفيزهم على  القسم هكذا
ويبقى  يف ذلك امل الّنفسي له دور كبرياملشاركة مع زمالئهم أثناء املناقشة، وال شك أّن الع

 املسؤول األّول واألخري هو األستاذ.
يتبنّي من خالل اجلدول: مدى إجناز التلميذ لواجباهتم يف مادة القواعد، وهي القاعدة  .2

فالتلميذ  بشِّر خبري يف نفس األستاذ خاّصةالكبرية اليت يستند عليها املتمدرس يف كّل املواد، ت
ذا وإن دّل فإمنا يدّل على حرص األستاذ يف إتقان يقوم بإجناز واجباته على أكمل وجه، وه

 عمله.
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 النتائج والمناقشة )نتائج االستبيان الخاص باألساتذة(. 2
 عرض النتائج: 1.2

 يبنّي توزيع األساتذة حسب اجلنس.: 11الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار  الجنس
 100 % 1 أنثى 
 00 % 3 ذكر

  %033 1 المجموع
 

نا من خالل اجلدول أعاله، الذي يبنّي توزيع األساتذة حسب اجلنس، أّن هناك يتضح ل
 يف حني نسجل انعدام اجلنس الذكوري. % 033حضور للجنس األنثوي بنسبة 

 
 دائرة نسبية متثّل توزيع األساتذة حسب اجلنس.

 

 

100% 

 %النسبة المئوية 

 أنثى 

 ذكر
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 يبنّي طبيعة الشهادة املتحّصل عليها.: 12الجدول رقم 

  %نسبة المئوية ال التكرار االحتماالت
 00 % 33 ماجستير

  %33 33 ماستر
 1%33 31 ليسانس

  %033 31 المجموع
 

من خالل اجلدول  يتضح لنا، أّن أعلى نسبة كانت لألستاذات املتحّصالت على شهادة 
 . %033ليسانس، وذلك بنسبة 

 
 .دائرة نسبية متثّل طبيعة الشهادة املتحصّل عليه

 

 

100% 

 %النسبة المئوية

 ماجستير 

 ماستر

 ليسانس
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  اإلطار التعليمي بالنسبة لألساتذة.يبنّي : 12الجدول رقم 

  %النسبة المئوية  التكرار  االحتماالت
  %033 31 مرّسم

 00 % 33 متربصّ 
 00 % 33 مستخلف
 100 % 31 المجموع

 

، وانعدام أساتذة   %033يبنّي اجلدول أّن كّل األستاذات يدرِّسن بصفة رمسية ونسبتهم 
 مستخلفني ومرتّبصني.

 
 متثّل اإلطار التعليمي بالنّسبة لألساتذة. دائرة نسبية

 

 

100% 

 %النسبة المئوية

 مرّسم

 مترّبص

 مّستخلف
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 يبنّي سنوات العمل بالّنسبة لألساتذة.: 14الجدول رقم 

  %النسبة المئوية  التكرار االحتماالت 
  %00,00 39 سنوات 5

 33,33 % 39 سنوات 11
 33,33 % 39 سنوات 11أكثر من 
 100 % 31 المجموع

 

مل لدى األستاذات، حيث سّجلنا تساوي يف الّنسب وهي  اجلدول أعاله يربز لنا، سنوات الع
 كاآليت:

  00,00سنوات  0األستاذات العامالت ملدة% . 
  00,00سنوات  03األستاذات العامالت ملدة% . 
  00,00سنوات  03األستاذات العامالت أكثر من%. 

 
 دائرة نسبية متثّل اخلربة املهنية لدى األساتذة.

33,33% 

33,33% 

33,33% 

 %  المئويةالنسبة 

 سنوات 5   

 سنوات 10

 سنوات 10أكثر من 
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 يف برنامج الّنحو املقّرر للّسنة األوىل من التعليم املتوسط؟ما رأيك : 15السؤال رقم 

 اإلجابات:

  يبقى برنامج الّنحو دائما  مكثف عند كامل املستويات، فما بالك الّسنة األوىل
متوسط، أين حيتاج التلميذ إىل التدرّج يف تلقي دروس الّنحو، إالّ أّن هذا ال يتوفر 

 لألسف يف هذا الربنامج.
 حيث تتقدم دروس وتتأخر دروس أ خر، جيب أن تكون مرتبة، أو ذات ليس مبنّظم ،

 ترتيب منطقي.
  ،برنامج غري مدروس، تكرار لدروس املرحلة االبتدائية دون توّسع، برنامج مشّوش

فمثال : درس أزمنة الفعل يربمج يف البداية، مثَ الفاعل، مثَ املفعول به، لكن ما جنده 
 عكس ذلك...

 يبني تقدمي دروس مادة القواعد، وفق طريقة املقاربة بالكفاءات.: 11الجدول رقم 

 %النسبية المئوية  التكرار االحتماالت
 100 % 31 نعم

 00 % 33 ال
  %033 31 المجموع

 

ما نالحظه من خالل اجلدول، أّن مجيع األستاذات اَتفقن حول رأي واحد وهو تقدمي دروس 
 . %033بالكفاءات بنسبة مادة القواعد، وفق طريقة املقاربة 
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 دائرة نسّبية  متثّل تقدمي دروس مادة القواعد وفق طريقة املقاربة بالكفاءات.

 

 يبني اعتماد املقاربة الّنصية يف تدريس القواعد كما هو منصوص عليها.: 11الجدول رقم 

 %النسبية المئوية  التكرار االحتماالت
 100 % 31 نعم

 00 % 33 ال
  %033 31 المجموع

 

من خالل البيانات اليت يظهرها اجلدول، نرى أن كل األستاذات يعتمدن على املقاربة النصية 
 %.033يف تدريس القواعد كما هو منصوص عليها بنسبة 

 

100% 

 %النسبة المئوية 

 نعم

 ال
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 دائرة نسبية متثّل اعتماد املقاربة النصّية يف تدريس القواعد كما هو منصوص عليها .

 

 م الّساعي مع عدد الدروس املربجمة.يبني مدى توافق احلج: 10الجدول رقم 

 %النسبية المئوية  التكرار االحتماالت
  %03 30 نعم

 16,66 % 30 ال
 33,33 % 39 إلى حّد ما 

  %033 31 المجموع

100% 

 %النسبة المؤية 

 نعم

 ال
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 دائرة نسبية متثّل مدى توافق احلجم السّاعي مع عدد الدروس املربجمة.

 اتذة يف عرض مادة القواعد.يبني الطرائق اليت يعتمدها األس  :10الجدول رقم 

  %النسبة المئوية  التكرار االحتماالت
 16,66 % 01 الطرائق التقليدية
 00 % 00 الطرائق الحديثة

 83,33 % 05 التنويع بين صنفين
  %033 31 المجموع

 

يبنّي اجلدول، الطرائق املستخدمة من طرف األساتذة لعرض مادة القواعد، فنجد أن الّتنويع بني 
، بينما هناك أستاذة  %10,00الّصنفني )الطرائق احلديثة + الطرائق التقليدية( كان بنسبة 

 . %01,11واحدة أجابت أهنا تعتمد الطريقة التقليدية وفقط بنسبة 

50% 

16,66% 

33,33% 

 %المئوية النسبة

 نعم

 ال

 إلى حّد ما



 تحليلية ميدانية دراسة  متوسط األولى السنة                               الفصل الثاني
 

53 
 

 
 دائرة نسبية متثّل الطرائق اليت يعتمدها األساتذة يف عرض مادة القواعد.

 

 ه األساتذة يف تقدمي دروس القواعد.يبني الّصعوبات اليت تواج: 11الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار  االحتماالت 
  %11,11 31 نعم 

  %00,00 39 ال
  %033 31 المجموع

 

تربز النتائج املوّضحة يف اجلدول، أّن بعضا  من األستاذات ذكرن، بأن هناك صعوبات يواجهنها 
، بينما جند منهّن من نفت وجود %11,11( بنسبة 1يف تقدمي دروس القواعد و عددهّن )

 .  %00,00( بنسبة 9صعوبات يف تقدمي دروس القواعد وعددهّن )

16,66% 

83,33% 

 %المئوية النسبة

 الطريقة التقليدية

 التنويع بين الصّنفين
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 دائرة نسبية متثل الصّعوبات اليت يواجهها األساتذة يف تقدمي دروس القواعد.

 

مدى قيام األساتذة بتصحيح األخطاء النحوية اليت يقع فيها التالميذ بغية  :11الجدول رقم 
 ل لعالجها.إجياد سب

 %النسبة المئوية  التكرار  االحتماالت 
  %033 31 نعم 

  %33 33 ال
  %033 31 المجموع

 

نالحظ يف اجلدول أعاله الذي يبني، مدى قيام األساتذة بتصحيح األخطاء النحوية اليت     
فاألستاذات كلهن يقمن بتصحيح تلك األخطاء،   % 033يقع فيها التالميذ تسجيل نسبة 

 بغية حتسني قدرة التلميذ على املشافهة الصحيحة السليمة.

66,66% 

33,33% 

   %المئوية النسبة

 نعم

 ال
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دائرة نسبية متثل مدى قيام األساتذة بتصحيح األخطاء النحوية اليت يقع فيها التالميذ بغية 

 .إجياد سبل لعالجها

 

 مدى حتقيق املهارات املستهدفة يف دروس القواعد.: 12الجدول رقم 

 %ية النسبة المئو  التكرار  االحتماالت 
  %11,11 31 نعم 

  %00,00 39 ال
  %033 31 المجموع

 

نالحظ من خالل اجلدول، أّن هناك اختالف يف مدى حتقيق املهارات املستهدفة يف دروس 
ويف املقابل هناك ، )نعم(أجنب ب  %11,11( أستاذات  بنسبة 1القواعد، حيث جند  )

يشعرن بتحقيق املهارات املستهدفة أجنب ب )ال(، أي أهنن ال  %00,00أستاذتني بنسبة 
 يف دروس القواعد.

100% 

 %  المئوية النسبة

 نعم

 ال
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 دائرة نسبية متثل مدى حتقيق املهارات املستهدفة يف دروس القواعد. 

 

مدى مسامهة حمتويات الربنامج يف تنمية الكفاية اللغوية للتلميذ، وكذا  : 12الجدول رقم 
 كفايته التواصلية.

 %النسبة المئوية  التكرار  االحتماالت 
  %03 30 عم ن

  %03 30 ال
  %033 31 المجموع

 

من األستاذات اتفقن على أّن   % 03من خالل النتائج البارزة يف اجلدول، نالحظ أّن نسبة 
حمتويات الربنامج تسهم يف تنمية الكفاية اللغوية للتلميذ، وكذا كفايته التواصلية، يف حني أن 

 أيضا كان هلّن رأي خمالف لذلك.  %03هناك 

66,66% 

33,33% 

 %  المئوية النسبة

 نعم

 ال
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دائرة نسبية متثّل مدى مسامهة حمتويات الربنامج يف تنمية الكفاية اللغوية للتلميذ، وكذا كفايته 

 التواصلية.

 تحليل النتائج: 2.2

 بعد تقدمينا للنتائج واّطالعنا على اجلداول سنحاول حتليلها فيما يأيت:

 اخلاصة باألساتذة الذكور واإلناثنتائج اجلدول األول تبني لنا، نسبة :  11الجدول رقم 
وهذا إن دَل  %033حيث سجلنا انعدام اجلنس الذكوري، وحضور اجلنس األنثوي بنسبة 

أّن ختصص األدب العريب متيل له اإلناث بشكل كبري، أما الذكور تكون بنسبة  فإمنا يدَل على
 ضئيلة، فغالبيتهم خيتارون الشعب العلمية...

طبيعة الشهادة املتحصل عليها، حيث الحظنا أّن   هذا اجلدول يبنّي لنا : 12الجدول رقم 
كّل األستاذات متحّصالت على شهادة ليسانس يف األدب العريب، ومبا أّن املستوى الّتعليمي 

 فأغلب املتحصلني عليها يدرِّسون يف املتوسط. املتوسط يطلب هذه الشهادةيف التعليم 

50% 50% 

 %النسبة المئوية

 نعم

 ال
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لألساتذة، فكل األستاذات مرمّسات اجلدول أبرز لنا اإلطار التعليمي :  12الجدول رقم 
 السنوات اليت أّداها يف التعليم ، نظرا  لعددل على أنّه ميلك خربة يف التعليموترسيم األستاذ دلي

 أّما بالّنسبة لألساتذة املرتّبصني واملستخلفني فلم جند يف هذه املتوسطة.

حظنا أّن أغلب ، فالح سنوات العمل بالنسبة لألساتذةاجلدول وضّ :  14الجدول رقم 
حيث توجد منهّن من تعمل ملدة  ربة يف التعليم كما ذكرنا سابقا  األستاذات هلّن خ

سنوات(، وهذا يوحي بأن هذه املتوسطة 03سنوات ( أو أكثر من )03سنوات( أو )30)
 يف التدريس. أكفاءلديها أساتذة 

ات أمجعن أّن دروس من خالل ما جاء موَضحا يف اجلدول، فكّل األستاذ:  11الجدول رقم 
 وقد عّللن لذلك بقوهلّن: عد تقّدم وفق املقاربة بالكفاءاتمادة القوا

حىت حتقق الكفاءة لدى املتعلم، فمثال عند ما يستخرج املتعلم الظاهرة الّلغوية من نص  -
 القراءة، يكون أقدر وأسرع على فهمها.

ت يعتمدن على املقاربة نالحظ من خالل اجلدول، أّن مجيع األستاذا:  11الجدول رقم 
الّنّصية يف تدريس القواعد كما هو منصوص عليها، حيث أّن املقاربة الّنّصية تسهل من 

، ممّا قة بني نّص القراءة وقواعد اللغةاستخراج األمثلة، ويبقى املتعلم دائما على تواصل وعال
ات، كل هذا يف يسهم ذلك يف تعّود التلميذ على استخراج املطلوب من الّنصوص و الّسند

 حالة ما إذا خدم الَنص الظاهرة اللغوية املدروسة، وهذا نظرا للتغيري يف توزيع املنهاج وتشويشه.

من خالل هذا اجلدول الذي يبني، مدى توافق احلجم الَساعي مع عدد :  10الجدول رقم 
حد ما(، أي أّن الدروس املربجمة، جند أّن إجابة األستاذات تراوحت بني )نعم(  و )ال( و )إىل 

 ستاذات كاٍف لتكملة درس القواعدالوقت املخصص إلهناء درس القواعد يف نظر غالبية األ

 أو الربنامج املخصص لقواعد اللغة بصفة عامة.  
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ها األساتذة يف عرض من خالل اجلدول الذي يربز، الطرائق اليت يعتمد:  10الجدول رقم 
ني  أي بني ما هو تقليدي  فّضلن التنويع بني الّصنف نالحظ أّن معظم األستاذات مادة القواعد

لك وقد يؤدي ذ الوحيد إليصال املعلومة للتلميذ فالتنويع يف طرائق التدريس هو احلل ،وحديث
فمن خالهلا يكون الّتفاعل بني التلميذ وأستاذه، ألّن اعتماد طريقة  دورا فّعاال يف تقدمي الّدروس

التلميذ ميل ويصبح غري مبايل بدرسه، إذا البّد من مراعاة هذه  واحدة يف تقدمي الدرس قد جتعل
 النقطة املهّمة.

يف تقدمي  من خالل اجلدول الذي يبنّي، الّصعوبات اليت يواجهها األساتذة:  11الجدول رقم 
 ما يلي:  ذكرندروس القواعد، 

 ختوف املتعلمني من مادة القواعد. -
 طول عناصر الدرس. -
  من املفروض أن تكون مرتبة.اخللط يف الدروس اليت -

 هناك من رأت أن ال صعوبة تذكر، معّللة ذلك بقوهلا: 
 دروس القواعد البأس هبا وختدم التلميذ. -

من خالل اجلدول نالحظ، إمجاع كل األستاذات على القيام بتصحيح : 11الجدول رقم 
أن من مميزات فى علينا األخطاء النحوية اليت يقع فيها التالميذ يف تعبرياهتم الشفهية، وال خي

إعطاء فرصة كبرية للتلميذ حىت يعرَب مشافهة وبأسلوبه الشخصي، وبالتايل  منهاج اجليل الثاين
تصحيح أخطائه اللغوية والنحوية و الصرفية. من أجل تدريب لسان املتعلم على النطق 

 الصحيح والسليم للغة العربية.

ح، مدى حتقيق املهارات املستهدفة يف دروس بالنسبة للجدول الذي يوضّ :  12الجدول رقم 
 القواعد، بعض األستاذات، أجنب )بنعم( معّلالت ذلك بقوهلن: 
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أهنّن حيقّقن املهارات املستهدفة يف دروس القواعد، باستثناء األفواج الّضعيفة واليت تعاين  -
 من نقص يف املكتسبات األّولية )اخلط، القراءة...(

 نب ب )ال( علّلن ذلك بقوهلّن:أما األستاذات اللوايت أج

ا جند التالميذ يف الدرس وأثناء الشرح يستوعبون، ولكن وقت الفروض واالختبارات قَلم -
 والسبب يعود لعدم الرتكيز وقت اإلجابة. ذلك

 طول عناصر الدرس و عدم موافقتها ملستوى التالميذ. -

 تنمية ات الربنامج يفتظهر نتائج اجلدول األخري، مدى مسامهة حمتوي  :12الجدول رقم 
 و كذا كفايته التواصلية. وقد طلبنا تقدمي اقرتاحات عن ذلك. الكفاية اللغوية للتلميذ

 أجنب ب )نعم(. بينما األستاذات الّلوايت أجنب ب )ال( اقرتحن ما يلي:  %03فنجد نسبة 

ة عند د( للمطالعة، لتنمية الّرصيد الّلغوي والفصاحة والبالغ13برجمة حّصة مّدهتا ) .0
 املتعلمني.

 االستغناء عن الّتلقني. .9
 تكثيف األنشطة التطبيقية. .0
 اعتماد الوسائل التعليمية احلديثة. .1
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 اعد وطرق تيسيرهاصعوبات تعليمية مادة القو  المبحث الثاني:
 .والمتعلم المعلم  : الصعوبات التي يواجههاولالمطلب األ

 الصعوبات الخاصة بالمعلم: 1 
ية تستدعي هتيئة املواقف للوصول إىل الديداكتيكية احلقة، وال شك أَن مادة إَن العملية الرتبو 

 القواعد هبا صعوبات مجة رمبا أدت إىل الضعف الذي نالحظه عند املتعلمني منها ما يعود إىل:

 أَن أذهاهنم تغتنمها فال تقبلها.إذ عدم استطاعتهم تذوق املادة النحوية، " -
تدرس بوصفها هدفا مقصودا لنفسه، فتتسرب يف أذهان اعتقاد البعض أَن هذه املادة  -

 التالميذ أَن هذه القواعد غاية وليست وسيلة خلدمة اللغة العربية وآداهبا.
 1."املنهج املقرر والطريقة اليت يتبعها املدرسون واليت تعتمد على احلفظ والتلقني -
ساس، مَث القاعدة األ عدم االهتمام وإيالء العناية بالطريقة القياسية واليت تنطلق من -

واليت تعتمد على املقاربة النصية أي: اعتماد ما يف نص القراءة  تقدمي الشواهد واألمثلة
مع ترسيخها يف أذهان التالميذ، وذلك  هد حىت تكون أكثر إيضاحا وتسلسالمن شوا

 بتطبيقها على حاالت ومناذج تصدر من املتعلمني.
 اعتبار أَن اللغة العربية صوتية على ال جدوى منهايقات الكتابية اليت االكتفاء بالتطب -

فأولوية املستوى املنطوق جلية على املستوى املكتوب، فاجلانب العملي امليداين هو 
من  على تنفيذه اللسانيات التطبيقية األساس، وهو ما أفرزته اللسانيات العامة وعمدت

 خالل أهم جمال فيها وهو تعليمية اللغة.
روق الفردية، واليت  حتول دون استيعاب الكثري من املتعلمني ملا يعرض عدم مراعاة الف -

 عليهم من معارف ومكتسبات.

                                                             
صعوبات تدريس مادة قواعد اللغة العربية في المرحلة المتوسطة من اجلابري:  عبد اهلل، املوسوي و سوسن، - 1

 .1-0-1: ص-ص، )د.ت.ن( ،990ع .م.ط(،(، )د، جملة دواة، )د.د.نوجهة نظر مدرسي المادة ومدرساتها
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الضعف القاعدي الذي يعاين منه بعض املتعلمني، والذي يستمر معهم من التعليم  -
 االبتدائي حىت املتوسط.

لت يف التغيري املستمر يف املناهج والربامج، والذي يدل على غياب سياسة واضحة جت -
 .1هذا التغيري الذي ال يراعي الطرق التعليمية ومدى تطبيقها على هذه الدروس

 الصعوبات الخاصة بالمتعلم : 2 
 كثرة القواعد اليت يضيق هبا احتمال التالميذ يف مراحل التعليم املتوسط." -
 إن القواعد معقدة تكثر فيها األقوال و األوجه اجلائزة والشاذة.  -
بطريقة آلية ال تستثري يف التلميذ شوقا و ال اهتماما خاصة إذا كانت القواعد تدرس  إن -

 2."األمثلة مبتذلة مكلفة
 بأن حفظها يتطلب منه جهدا كبريا القواعد املفروضة على التلميذ حيث يشعركثرة " -

 وإذا حفظها فإن مصريها النسيان.
إمكانية تطبيق القواعد  يهم املعلم إال اإلسراع من االنتهاء من املقرر دون التأكد منال  -

 عمليا من خالل تطبيق التالميذ وكتاباهتم.
 إحساس التالميذ بأهنا قوانني جمردة تتطلب جمهودات كثرية منه الستيعاهبا. -
لفيزياء يف صعوبتها من وجهة التلميذ بأن القواعد توازي قوانني الرياضيات واإحساس  -

وما فيها من كثرة تعريفات  من حيث اعتمادها على االستنباط واملوازنة، نظره
 وتقسيمات.

 

                                                             
، متوسطة حضور حصة في القسم الكتشاف الصعوبات التي تواجه المعلم في درس القواعدعلي، بن صيفية:  -1

 م، )مقابلة شخصية(.9302أفريل00تليلي، مب بضياف أمحد
ة، )د.ط(، ، دار الفكر العريب، القاهر فن تدريس اللغة العربية وانطباعاتها المسلكية وأنماطها العلميةصاحل، مسك: 2

 .01م، ص:0221



 تحليلية ميدانية دراسة  متوسط األولى السنة                               الفصل الثاني
 

63 
 

االستفادة الكاملة من الوسائل التقنية احلديثة من معامل لغوية وتسجيالت صوتية عدم  -
 1."يف كيفية النطق السليم وضبط خمارج احلروف وتعليم القواعد

 : المعالجة البيداغوجية.المطلب الثاني
 .يةالتعليمة المنهجية لجهاز المعالجة البيداغوج 1 
سعيا لتحقيق مدرسة اجلودة اليت تستهدف أساسا مبدأ اإلنصاف بني املتعلمني، وعمال على "

من املنشور اإلطار والقاضية بوضع جهاز للمعاجلة واملتابعة البيداغوجية  92جتسيد النقطة 
هذا للتالميذ. يشرفين أن أوافيكم هبذه التعليمة املنهجية اليت حتدد اإلجراءات العملية لتنصيب 

 اجلهاز.

صعوبات يف حتصيلهم املعريف/أو  جية التالميذ الذين أظهر التقوميختص املعاجلة البيداغو 
املنهجي، سواء أثناء السنة الدراسية أو بعد انتقاهلم إىل مستويات أعلى. خاصة بني األطوار 

ا يسجل فيها عدم املفصلية )السنتني األوىل والثانية ابتدائي، السنة األوىل متوسط( واليت كثريا م
جتانس مالمح املتعلمني، ويتطلب هذا األمر من القائمني على الفعل الرتبوي يف إطار مشروع 
املؤسسة، القيام مبعاجلة الصعوبات من خالل وضع جهاز عمل دائم حتت مسؤولية مدير 
املؤسسة، يكون كفيال مبعاجلة الصعوبات وسد الثغرات لدى املتعلمني من جهة، وحتقيق 

 من مواصلة تعلماهتم من جهة أخرى تجانس يف املستويات املعنية، يسمح لكل املتعلمنيال
 وحيد يف الوقت نفسه من مظاهر الرسوب والتسرب املدرسي.

وضع هذا اجلهاز للتكفل بالتالميذ  ي املدارس االبتدائية واملتوسطاتوعليه، يتوجب على مدير 
 احملدد يف جداول توقيت األساتذة املعاجلة خارج نظام ،الذين يعانون من خمتلف الصعوبات

 يكون قادرا على االستجابة للمتطلبات اليت مت تشخيصها من خالل خمتلف أشكال التقومي.

 فإن البعد البيداغوجي هلذا اجلهاز يقتضي إجراءات تتمثل فيما يلي: وانطالقا مما سبق

                                                             
 .932ص: م،9330 ،(ط.د) ،(ط.م.د) املعرفة، ، دارطرق تدريس اللغة العربيةزكريا، إمساعيل: 1
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واإلرشاد املدرسي، ممثلي  أساتذة، مستشاري التوجيه) إشراك أعضاء اجلماعة الرتبوية-0
يف إعداد خطة عمل باستغالل كل الوسائل املادية والبشرية اليت تتوفر عليها  ياء(التالميذ واألول

 املؤسسة.

تشخيص الصعوبات من خالل الفريق الرتبوي للمؤسسة، سواء من خالل حتليل نتائج -9
وار املفصلية، وهو األمر الذي التقومي التحصيلي، أو استغالل جداول املكتسبات القبلية لألط

يسمح بتصنيف التالميذ حسب طبيعة الصعوبة من جهة، وحتديد طبيعة املعاجلة من جهة 
 أخرى.

فيها أمسية وضع رزنامة حتدد فيها فرتات إجناز املعاجلة البيداغوجية خالل أيام األسبوع، مبا -0
 خارج التوقيت املدرسي. الثالثاء ويوم السبت

دوات املناسبة على غرار بطاقات املعاجلة املنجزة هلذا الغرض ملختلف استعمال األ-1
 املستويات التعليمية.

 تقييم وحتليل درجة حتسن مستوى التالميذ املعنيني باملعاجلة.-0

إن املعاجلة البيداغوجية ترمي إىل حتقيق بعدين: يتمثل البعد األول يف معاجلة الصعوبات اليت -
نا بناء التعلمات، أما البعد الثاين فيتمثل يف حتقيق التجانس بني خمتلف ال ميكن التكفل هبا أث

 مالمح املتعلمني يف األطوار املفصلية.

ونظرا لألمهية اليت تكتسبها املعاجلة البيداغوجية يف املسار الدراسي للتالميذ ولدى أوليائهم. 
بعة العملية بصفة مستمرة أؤكد لكم على ضرورة إيالء أمهية قصوى لتنفيذ هذه العملية. ومتا

 1."وإرسال تقارير دورية ملديرية الرتبية يف هذا الشأن

                                                             
، مديرية التعليم األساسي، اجلزائر، وضع جهاز دائم للمعالجة في إطار مشروع المؤسسةوزارة الرتبية الوطنية:   1

 .9-0ص: -م، ص9302مارس
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 وقد وضعت الوزارة الوصية ثالث بطاقات هلذه املعاجلة:

 البطاقة الزرقاء: خاصة باألخطاء اليت يقع فيها املتعلم على مستوى احلرف أو الكلمة.-

 تعلم على مستوى اجلملة أو السياق.البطاقة اخلضراء: خاصة باألخطاء اليت يقع فيها امل-

 البطاقة الربتقالية: خاصة باألخطاء اليت يقع فيها املتعلم على مستوى النص أو الفقرات.-
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 نموذج عن المعالجة البيداغوجية. 2
 إعداد مذكرة........................

 11البطاقة الخضراء  / المستوى  
 مـالدليــل االستع األنشطـــة

 االسم: ............. التاريخ: ..../..../....
 

 اللقب:............. القسم: ..............

 الصعوبات:
- 
- 

 األخطاء املراد معاجلتها:
- 
- 

 االسرتاتيجيات:
- 
- 

 أكمل اجلملة التالية باسم موصول مناسب: .0
خالد و حممد مها.......شاركا يف مسابقة  . أ

 الشعر.
. حيرصون على أداء الشباب هم...... . ب

 الصالة.
 رائد هو...... سافر ململكة البحرين. . ت
 أمي هي..... ربتين وعلمتين. . ث

 تعليمات اإلعداد:
 مجل.1

 تعليمات االستعمال:
أن يضع وخيتار االسم املوصول 

 املناسب.
 

حول اجلمل للمفرد بتوظيف اسم موصول  .9
 مناسب:

 املهندسون هم الذين خططوا للمشروع . أ
............................... 

 تعليمات اإلعداد:
 مجل. 0
 
 

 االسم الموصـول
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 املعلمات هن الاليت يعلمن التلميذات. . ب
.............................. 

 الطفالن اللذان يرمسان. . ج
................................ 

 
 

 تعليمات االستعمال:
 أن حيول دون خطأ.

وظف كل اسم موصول مما يلي يف مجلة من  .0
 إنشائك:

 الذي:
 اللتان:
 الذين:
 اللوايت:

 تعليمات اإلعداد:
 مجل. 1
 

 تعليمات االستعمال:
 أن يوظف ويبدع مجال.-

 أعرب ما حتته خط يف اجلملة التالية: .1
 شاركن يف املباراة. الاليتحضرت  -
  فزن يف املسابقة.للوايتقدم املدير اجلوائز  -
 حيب اجلزائر يضحي من أجلها. من -

 تعليمات اإلعداد:
 مجل. 1
 ليمات االستعمال:تع
 أن يعرب.-

 اقرأ العبارة التالية مث استنتج ما هو مطلوب: .0
القراءة وسيلة العلم و الثقافة، فهي اليت  تشكل 

 سلوكيات االنسان.
 اسم موصول:

 

 تعليمات اإلعداد:
 مجلة. 0

 تعليمات االستعمال:
 أن يستخرج بعد أن يقرأ.-
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 الفصل الثاني )التطبيقي(: خالصة
 أحدمها للتالميذ وآخر لألساتذة على وضع استبيانني يف دراستنا امليدانيةاعتمدنا لقد 

خالله استطعنا معرفة مدى ميول من ري العمل التطبيقي امليداين، والغرض من ذلك هو تيس  
اليت توصلنا إليها النتائج س هذه املادة...ومن أبرز التالميذ ملادة القواعد، ومدى استيعاهبم لدرو 

األستاذ والفضل يعود يف ذلك إىل  ،ادة القواعدالهتمام الكبري لدى هؤالء التالميذ مبهي ا
 .بشكل حمفز ومشوقيسعى إىل ترغيبهم يف املادة  الذي

اكتشاف مدى تقدمي دروس القواعد استطعنا من خالله ، اخلاص باألساتذةأما عن االستبيان 
الذي  امج النحو املقرر للسنة األوىل متوسطوفقا للمقاربة بالكفاءات، ومعرفة آرائهم حول برن

 .مكثفا وغري مدروساعتربوه برناجما 

أهم السبل  كما شخصنا أبرز الصعوبات اليت تواجه املعلم واملتعلم، لنستعرض يف األخري
 لتلك العوائق، متثلت يف املعاجلة البيداغوجية. الواجب اعتمادها كحل

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتـمــــــــــــــــــة 
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 ــــــــة.الخاتم
عرفت املنظومة الرتبوية يف اجلزائر، بعض اإلصالحات قصد مواكبة التطورات احلاصلة يف حقل 
الرتبية، حيث عملت على انتهاج بعض املناهج يف تدريس مادة اللغة العربية منها: التدريس 

 وفق املقاربة بالكفاءات واليت أسقطت على مادة القواعد مبستوى التعليم املتوسط.

 ث انطلقنا يف دراستنا من اإلشكال التايل:حي

  ملنهاج اجلديد يف تيسري تعليمية مادة القواعد؟ وما مدى فاعلية التدريس اهل أسهم تطبيق
 وفق املقاربة بالكفاءات؟

 وعليه توصلت دراستنا إىل النتائج التالية:

املناسبة  أن املنهج هو احملتوى، وطرق التدريس، والوسائل التعليمية، وطرق التقومي -
 للتغريات واملستجدات اآلنية واملستقبلية للمجتمع.

إن أمهية املنهج من أمهية العملية التعليمية، فاملنهج هو أحد عناصرها املرتابطة املتبادلة  -
 وهو وسيلة تطور وبقاء للشعوب. قة مع العنصرين املعلم واملتعلمالعال

ة املقاربة بالكفاءات ناجح إىل حد نستطيع القول أن تدريس القواعد النحوية وفق طريق -
ما يف ميدان التعليم اجلزائري، لكن ال ميكن إلجراءاته أن تصبح فعلية وفعالة، إال 
باخنراط الفاعلني الرتبويني يف العملية التعليمية وإشراكهم يف مجيع مستويات املنظومة 

 الرتبوية. 
صية املعتمدة يف اجلزائر، هذه إن تدريس القواعد وفق طريقة واحدة كطريقة املقاربة الن -

أدت إىل صعوبات تواجه املعلم واملتعلم    تتضارب اآلراء حول مدى جناعتهااألخرية اليت
 كامللل وعدم التفاعل بني التلميذ وأستاذه.

سجلنا أن غالبية التالميذ هتتم مبادة القواعد وحتبذها، وهناك أقلية قليلة ال هتتم هبذا  -
 النوع من احلصص.
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جل األساتذة على أن برنامج النحو املقرر للسنة األوىل من التعليم املتوسط إمجاع  -
تكرار لبعض دروس املرحلة وهناك مكثف، ومشوش أيضا فهو برنامج غري مدروس، 

 االبتدائية دون توسع.

 حاولنا إدراج بعض املقرتحات اليت نراها ضرورية وهي كاآليت: انطالقا من النتائج السابقة

 أنه ليس مبنظم كما ذكرنايف برنامج النحو املقرر للسنة األوىل متوسط ناه ظحما ال -
لذلك البد من ترتيب موضوعات قواعد اللغة العربية يف الكتاب املدرسي بصورة 

 صحيحة.
ن اعتماد طريقة واحدة يف تقدمي الدروس جتعل التلميذ يشعر بامللل...لذلك البد من إ -

من خالهلا وحيصل دورا فعاال يف تقدمي الدروس  التنويع يف طرائق التدريس، مما يؤدي
 التفاعل بني األستاذ وتلميذه.

 د( أسبوعيا.13إعادة برجمة حصة األعمال املوجهة كحصة هلا نصاهبا الزمين ) -
 ربط الدرس بالواقع لتحقيق الكفاءة. -
 الرتكيز على حل التمارين التطبيقية مع الفهم الدقيق هلا. -
على حجرات الدراسة، وإجبار التالميذ الفصحى داخل إلزام األساتذة باستخدام  -

 استعماهلا أثناء إجابتهم بصورة مستمرة.
 العناية باألساتذة من خالل توفري الوسائل التعليمية املختلفة هلم. -
إقامة دورات مستمرة للمدرسني لتعريفهم بأحدث األساليب والطرائق املتبعة يف تدريس  -

 القواعد.
 ألبنائهم. متابعة أولياء األمور -

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

قائمة المصادر 

 و المراجع 
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 :المراجعقائمة المصادر و 
 أوال: القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.

 ثانيا: المصادر والمراجع باللغة العربية:

 : الكتب . أ

، دار  اللغة العربية وطرائق تدريسها لطلبة المرحلة األساسية األولىإبراهيم، صومام:  .0
 .م9301، 0عمان، األردن، ط املعرفة، كنوز

 ..ط(، )د.ط(، )د.ت.ن(، دار الكتب العلمية، )د.ممعجم مقاييس اللغةابن فارس:  .9
 .م9330، 0وت، ط، دار الكتب العلمية، بري لسان العربابن منظور:  .0
ض، السعودية، ، دار املريخ، الريادليل الباحثين في اإلدارة والتنظيم ، عطية:حامد .1

 .م0220)د.ط(، 
 .م9331لفكر، دمشق، )د.ط(، ، دار االقاعدة النحويةحسن، اجلاسم:  .0
روق، ، دار الشاللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسهاحسني، الدليمي وآخرون:  .1

 .م9330، 0عمان، األردن، ط
القلم، الكويت، ، دار وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليممحدي، الطوجبي:  .1

 .م0201، 1ط
 .م9330فة، )د.م.ط(، )د.ط(، ، دار املعر طرق تدريس اللغة العربيةعيل: زكريا، إمسا .1
اعة، ، دار املسرية للطبمناهج البحث في التربية وعلم النفس سامي، مسلم: .2

 .م9333، 0)د.م.ط(،  ط
، فن تدريس اللغة العربية وانطباعاتها المسلكية وأنماطها العلميةصاحل، مسك:  .03

  .م0221د.ط(، يب، القاهرة، )دار الفكر العر 
، موفم للنشر، بحوث ودراسات في اللسانيات العربيةعبد الرمحان، احلاج صاحل:  .00
  .م9331جلزائر، )د.ط(، ا
 العلوم، دار مؤسسة وظيفيا، العربية اللغة تعليم حنو: النجدي الرمحان، عبد .09

 .م0221 ،0ط الكويت،
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، دار اللغة العربيةفي طرق التدريس الموجه الفني لمدرسي عبد العليم، إبراهيم:  .00
 .، )د.ت.ن(01املعارف، كورنيش النيل القاهرة، ط

المرحلة )أصول تدريس العربية بين النظرية والممارسة ، البحة: عبد الفتاح .01
 .م0222، 0مان، األردن، ط(، دار الفكر للنشر، عاألساسية العليا

ات ، ديوان املطبوعأسس ومناهج البحث في علم النفس عبد الكرمي، بوحفص: .00
 .م 2011 ،0اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، ط

ناهج، ، دار املتدريس اللغة العربية في ضوء الكفايات األدائيةعلي، عطية:  .01
 .م9331، 0عمان، ط

 م.9331، 0لنفائس، األردن، طدار ا اللغة العربية منهجية وظيفية،فهد، خليل:  .01
 .د.ت.ن(، )91)د.م.ط(، ط ن(،، )د.د.منجد الطالب، البستاين: فؤاد .01
 م.9331، 9د.ن(، )د.م.ط(، ط، )د.لمحيطا قاموس: أبادي ،الفريوز .02
 م0212: املعجم الوجيز،)د.م.ط(،)د. ط(،جممع اللغة العربية .93
بريوت، لبنان، ، دار املشرق، المنجد في اللغة و األعالم كرم، البستاين وآخرون: .90

 ،(ط.م.د) العلمية، الكتب دار اللغة، مقاييس معجم: فارس ابن .م0220، 00ط
 (.ن.ت.د) ،(ط.د)
 م9330 ،0ط بريوت، العلمية، الكتب دار العرب، لسان: منظور ابن .99
تنويع التدريس في الفصل دليل المعلم لتحسين كوثر، حسني كوجك وآخرون:  .90

، مكتبة اليونسكو اإلقليمي للرتبية يف طرق التعليم والتعلم في مدارس الوطن العربي
 .م9331ه/0192، ريوت، )د.ط(الدول العربية، ب

، وزارة الرتبية دليل األستاذ للغة العربية السنة األولى متوسطحمفوظ، كحوال:  .91
   .م9301ية، اجلزائر، )د.ط(، الوطن

التدريس عن طريق المقاربة باألهداف والمقاربة عباد، مسعود: و حممد، بن حيي  .90
 .م9331ن(، اجلزائر، )د.ط(، ، )د.د.بالكفاءات

رية، بريوت، منشرات املكتبة العص امع الدروس العربية،جمصطفى، الغالييين:  .91
 .)د.ط(، )د.ت.ن(
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 :/مر حجاج، حسني علي :/تر مقارنة، دراسة التعلم نظريات: ناصف مصطفى، .91
 ،(ط.د) الكويت، واآلداب، والفنون للثقافة الوطين اجمللس هنا، حممود عطية
    م.0211يناير

 المقاالت العلمية:.ب
 ندوة أعمال ،المدرسي النحو لكتاب والنفسي التربوي ثراأل: ميدين األخضر، .91

 .(ن.ت.د) ،(ط.د) اجلزائر، ،(ن.د.د) النحو، تيسري
صعوبات تدريس مادة قواعد اللغة العربية اجلابري:  عبد اهلل، املوسوي وسوسن، .92

، جملة دواة، في المرحلة المتوسطة من وجهة نظر مدرسي المادة ومدرساتها
 ..ط(، )د.ت.ن()د.م )د.د.ن(،، 990ع

، د.م.ط(جملة املربز، )د.د.ن(، ) ،لتعليمة العامة والتعليمة الخاصةاعبداهلل، قلي:  .03
 .م9339، 01ع

(، ، جملة علمية حمكمة، )د.د.نالتدريس بالكفاءات وتقويمهالغزيلي: فاتح،  .00
 .9300أكتوبر ،01ع )د.م.ط(،

 اجلزائر، ،(ن.د.د) النحو، تيسري ندوة أعمال ،النحو تيسير: صاري حممد، .09
 (.ن.ت.د) ،(ط.د)

  
 البحوث الجامعية :.ج

طريقة تعليم القراءة في المرحلة االبتدائية وتأثيرها في نشاط حمرز، كبش:  .09
،  رسالة ماجستري، إشراف األستاذ الدكتور حيي  بوتردين، قسم اللغة التعبير الكتابي

جلامعية السنة اواألدب العريب، كلية اآلداب و اللغات، جامعة غرداية، 
 .م9301م/9300

تعليمية النحو في ظل المقاربة بالكفاءات من خالل كتاب اهلدى، جحيش:  نور .00
ماسرت، إشراف األستاذ الدكتور  مذكرة، السنة األولى ثانوي شعبة آداب وفلسفة

لسنة مسري براهم، قسم اللغة واألدب العريب، كلية اآلداب واللغات، جامعة املسيلة، ا
 .م9301م/9301اجلامعية 
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تقييم مدى تحقيق المقاربة بالكفاءات ألهداف المناهج وسيلة، حرقاس:  .01
 ةالجديدة في إطار اإلصالحات التربوية حسب معلمي ومفتشي المرحلة االبتدائي

دكتوراه، إشراف األستاذ  أطروحة، دراسة ميدانية بالمقاطعات التربوية بوالية قالمة
دب العريب، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، الدكتور لوكيا اهلامشي، قسم اللغة واأل

 .م9303م/9332توري قسنطينة، جامعة من
تدريس قواعد اللغة العربية في التعليم االبتدائي وفقا بطريقة يسعد، وهيب:  .00

ماسرت، إشراف األستاذ الدكتور مشون أرزقي، قسم اللغة  مذكرة، المقاربة بالكفاءات
واللغات، جامعة جباية، السنة  واألدب العريب، كلية اآلداب

 .م9301م/9301اجلامعية
 

 وثـــائق:الد.
 ،العربية اللغة مادة لمنهج المرافقة الوثيقة: العربية اللغة ملادة املتخصصة اجملموعة .01

 .م9301 أفريل اجلزائر، الوطنية، الرتبية وزارة
لة التعليم الوثيقة المرافقة لمنهج مادة اللغة العربية مرحشلوف وآخرون: حسني،  .01

 .م9300.ن(، )د.م.ط(، جويلية، )د.دالمتوسط
اجلزائر، ، وزارة الرتبية الوطنيةهيكلة وثيقة مناهج الجيل الثاني، عبد العزيز، براح:  .01

 م.9301م/ 9301
، وزارة الرتبية الوطنية )اللجنة الوطنية تطور المناهج الدراسيةمليكة، عباد:  .02

 . م9300أفريل0للمناهج(،  باتنة، 
، وضع جهاز دائم للمعالجة في إطار مشروع المؤسسة رة الرتبية الوطنية:وزا .13

 م.9301أكتوبر01مديرية التعليم األساسي، اجلزائر، 

 مواقع األنترنت : .ه 
مقال  املكتبة الرياضية الشاملة، ،معنى المقاربة بالكفاءاتاملناهج وطرق التدريس:  .13

م، 9302ارسيف م00، اطلع عليه (www.sport.ta4a.us )  من موقع
99:33. 
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جريدة ، مفهوم التعليمية نحو مقاربة معرفية جديدةسيف اإلسالم، بوفالقة:  .11
، اطلع عليه يف (https://elbassair.org/2131) مقال من موقع البصائر، 

 .01:33م، 9302مارس0

 
 المقابالت الشخصية : .و 

داية، غر  -، متوسطة سيدي عبازحوار حول منهاج الجيل الثانيسليمان، محادي:  .11
  م، )مقابلة شخصية(. 9302مارس

حضور حصة في القسم الكتشاف الصعوبات التي تواجه علي، بن صيفية:  .10
م، 9302أفريل00، متليلي، ، متوسطة بضياف أمحد المعلم في درس القواعد

 )مقابلة شخصية(.

 ثالثا : المصادر والمراجع باللغة األجنبية : 

46. Jean Calvin et autres: former pour changer l’école, Édit edicef, paris, (s.é), 

2008. 
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 : بطاقة فنية للمؤسسة (1حق مل) 
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 الوثيقة المرافقة لمنهج مادة اللغة العربية : (2ملحق )
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 ستبانة البحث نموذج ا :(2ملحق )

 توسط(.استبيان موجه لتالميذ )السنة األولى م

( يف ×يسرنا أن نضع بني أيديكم هذه اجملموعة من األسئلة، واليت نرجو أن جتيبوا عليها بوضع عالمة )
 اخلانة املناسبة. وال تكتبوا أمساءكم ولكم منا جزيل الشكر.

 أوال: املعلومات الشخصية:

 اجلنس :    ذكر                       أنثى

 ثانيا: األسئلة:

 ال                        القواعد؟             نعم مادة هل حتب . 0 

ما هو السبب؟  -
...................................................................................
................................................................................... 

 ال      تدريس أستاذك يف استيعاب درس القواعد؟    نعم                   هل تساعدك طريقة .9
 ال                       ؟    نعمداخل القسم الستعمال الفصحىاللغة العربية أستاذ هل يوجهك  .0
 ال  نعم                      هل تكتفي مبراجعة دروس القواعد، من أجل االمتحان فقط؟     .1
الصعوبات اليت قد تواجهك يف دروس القواعد؟ اذكر بعض  .0

.......................................................................................

....................................................................................... 
 قواعد يف القسم؟     نعم                   الهل تستخدم يف لغتك اليومية ما تأخذه من  .1
هل ترون أن احلجم الساعي املخصص ملادة القواعد كاف من أجل استيعاب الدرس بشكل  .1

 جيد؟ 
 نعم                  ال  

 ال                      هل تشارك يف حصة القواعد؟   نعم    .1
 واعد يف البيت؟   نعم                  ال                  هل تقوم بإجناز واجباتك اليت ختص مادة الق .2
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 استبيان موجه ألساتذة اللغة العربية )السنة األولى متوسط(.

اتذيت الكرام، يشرفين أن أضع بني أيديكم جمموعة من األسئلة، تندرج يف إطار إجناز مذكرة املاسرت أس
 التعليم المتوسط "دراسة تحليلية" للسنة األولى منب: تعليمية مادة القواعد موسومة 

ختصص لسانيات عربية. وهلذا أرجو منكم التفضل باإلجابة عن   -نموذجاأ– متوسطة بضياف أحمد
األسئلة املطروحة بكل نزاهة، ألننا نعد ذلك خطوة ضرورية لدراسة هذا املوضوع، دراسة شاملة ولكم 

 جزيل الشكر واالمتنان.

 ( أمام اجلواب الذي ترونه مناسب مع التعليل:×ة )الرجاء وضع العالم:  مالحظة

 : المعلومات الشخصية

 ذكر                       أنثى    الجنس:                         

 ماجيستري                  ماسرت                    ليسانس الشهادة المتحصل عليها:  

 مرتبص                   مستخلف        مرسم                 الصفة:     

 سنوات  03سنوات                أكثر من  03سنوات                   0الخبرة: 

ما رأيك يف برنامج النحو املقرر للسنة األوىل من التعليم املتوسط؟  .0
.......................................................................................

....................................................................................... 
 هل تقدم دروس مادة القواعد وفق طريقة املقاربة بالكفاءات؟   نعم                   ال  .9

التعليل: 
...............................................................................................

............................................................................................... 

 هل تعتمد املقاربة النصية يف تدريس مادة القواعد كما هو منصوص عليها؟ نعم              ال  .0



 

85 
 

التعليل: 
....................................................................................... 

……………………………………………………………… 
 هل يتوافق احلجم الساعي مع عدد الدروس املربجمة؟  نعم               ال            إىل حد ما .1
 ما هي أكثر الطرائق اليت تستخدموهنا يف عرض مادة القواعد ؟  .0

 ة                 الطرائق احلديثة                   التنويع بني الصنفني الطرائق التقليدي
 هل هناك صعوبات تواجهوهنا  يف تقدمي دروس القواعد؟  نعم                  ال  .1

التعليل: 
.......................................................................................

....................................................................................... 
هل تقومون بتصحيح األخطاء النحوية اليت يقع فيها التالميذ يف تعبرياهتم الشفهية بغية إجياد سبل  .1

 ال     لعالجها؟  نعم
 التعليل:  
 .................................................................................... 

..................................................................................... 
 هل تشعر أنك حتقق املهارات املستهدفة يف دروس القواعد ؟ نعم                 ال  .1

التعليل : 
.......................................................................................

....................................................................................... 
 هل تساهم حمتويات الربنامج يف تنمية الكفاية اللغوية للتلميذ، وكذا كفايته التواصلية؟  .2

 نعم                      ال               

ماذا تقرتحون ؟ 
...............................................................................................

............................................................................................... 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ألشكال البيانية:فهرس الجداول وا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس الجداول  

 و األشكال البيانية
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 .األشكال البيانيةفهرس الجداول و 
 .أوال: قائمة الجداول الخاصة بالتالميذ

 الصفحة اجلداول
 00 .: يبني توزيع التالميذ حسب اجلنس0اجلدول رقم 
 01 .القواعد ملادة ذالتالمي مدى حب : يبني9اجلدول رقم 
 : يبني مدى مسامهة طريقة األستاذ يف استيعاب درس0اجلدول رقم 

 .القواعد
00 

اللغة العربية باستعمال الفصحى  ذ: يبني مدى توجيه أستا1اجلدول رقم 
 .داخل القسم

01 

يبني التالميذ الذين يكتفون باملراجعة لالمتحان فقط، : 0اجلدول رقم 
 والتالميذ الذين ال يكتفون باملراجعة لالمتحان فقط.

01 

 يف قواعد من يأخذونه امل التالميذ استخدام مدى : يبني1اجلدول رقم 
 .اليومية لغتهم

01 

 02 القواعد. ملادة املخصص الساعي احلجم كفاية : يبني مدى1اجلدول رقم 
 13 .: يبني مدى مشاركة التالميذ يف حصة القواعد9اجلدول رقم
 10 .لواجباهتم يف مادة القواعد ذ: يبني مدى إجناز التالمي10اجلدول رقم

 

 .ل الخاصة باألساتذةثانيا: قائمة الجداو 

 الصفحة اجلداول 
 11 .ة حسب اجلنسذ: يبني توزيع األسات0اجلدول رقم 
 10 .: يبني طبيعة الشهادة املتحصل عليها9اجلدول رقم 
 11 .: يبني اإلطار التعليمي بالنسبة لألساتذة0اجلدول رقم 
 11 .: يبني اخلربة املهنية لدى األستاذة1اجلدول رقم 

: يبني تقدمي دروس مادة القواعد، وفق طريقة املقاربة 1م اجلدول رق
                                                                .                                                                                                                            بالكفاءات

11 
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: يبني اعتماد املقاربة النصية يف تدريس القواعد كما هو 1اجلدول رقم 
 .منصوص عليها

12 

 03 .: يبني مدى توافق احلجم الساعي مع عدد الدروس املربجمة 1  اجلدول رقم
 00 .: يبني الطرائق اليت يعتمدها األساتذة يف عرض مادة القواعد2اجلدول رقم 
ت اليت يواجهها األساتذة يف تقدمي دروس : يبني الصعوبا03اجلدول رقم 

 .القواعد
09 

: يبني مدى قيام األساتذة بتصحيح األخطاء النحوية اليت 00اجلدول رقم 
 .جياد سبل لعالجهاإيقع فيها التالميذ يف تعبرياهتم الشفهية بغية 

00 

 01 .: يبني مدى حتقيق املهارات املستهدفة يف دروس القواعد09اجلدول رقم 
ة اللغوية فاي: يبني مسامهة حمتويات الربنامج يف تنمية الك00دول رقم اجل

 .ته التواصليةفايللتلميذ، وكذا ك
00 

 

 .ميذأوال: فهرس األشكال الخاصة بالتال
 الصفحة األشكال 

 00 .دائرة نسبية تبني: توزيع التالميذ حسب اجلنس
 01 .القواعدملادة التالميذ : مدى حب دائرة نسبية تبني

 00 .دائرة نسبية تبني: مدى مسامهة طريقة األستاذ يف استيعاب درس القواعد
 01 .دائرة نسبية تبني: توجيه أستاذ اللغة العربية الستعمال الفصحى داخل القسم

، الذين يكتفون باملراجعة من أجل االمتحان فقط التالميذدائرة نسبية تبني: 
 .فقط االمتحان أجل من باملراجعة يكتفون ال الذين والتالميذ

01 

 لغتهم يف قواعد من يأخذونه ملا التالميذ استخدام مدىدائرة نسبية تبني: 
 .اليومية

02 

 13 .القواعد ملادة املخصص الساعي احلجم كفايةدائرة نسبية تبني: مدى  
 10 .القواعد حصة يف التالميذ مشاركةدائرة نسبية تبني: مدى 
 19 .جناز التالميذ لواجباهتم يف مادة القواعدإدائرة نسبية تبني: مدى 
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 .ثانيا: فهرس األشكال الخاصة باألساتذة

 الصفحة األشكال ) الدوائر النسبية(
 11 .دائرة نسبية تبني: توزيع األساتذة حسب اجلنس
 10  .دائرة نسبية تبني: طبيعة الشهادة املتحصل عليها

 11 .نسبة لألساتذةدائرة نسبية تبني: اإلطار التعليمي بال
 11  .دائرة نسبية تبني: اخلربة املهنية لدى األساتذة

 12 .دائرة نسبية تبني: تقدمي دروس القواعد، وفق طريقة املقاربة بالكفاءات
دائرة نسبية تبني: اعتماد املقاربة النصية، يف تدريس القواعد كما هو 

 .منصوص عليها
03 

 00 .جم الساعي مع عدد الدروس املربجمةدائرة نسبية تبني: مدى توافق احل
 09   .دائرة نسبية تبني: الطرائق اليت يعتمدها األساتذة يف عرض مادة القواعد

دائرة نسبية تبني: الصعوبات اليت يواجهها األساتذة يف تقدمي دروس 
 .القواعد

00 

 عيق اليت النحوية األخطاء بتصحيح األساتذة قيام مدى دائرة نسبية تبني:
 . لعالجها سبل إجياد بغية الشفهية تعبرياهتم يف التالميذ فيها

01 

 00 .دائرة نسبية تبني: مدى حتقيق املهارات املستهدفة يف دروس القواعد
دائرة نسبية تبني: مسامهة حمتويات الربنامج يف تنمية الكفاية اللغوية للتلميذ 

 .و كذا كفايته التواصلية
01 

 

 

 الصفحة األشكال 
 00 : أقطاب العملية التعليمية 0الشكل 
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