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 اإلىداء
 :إىل من قال فيهما جل شأنو

 "واخفض ؽبما جناح الذل من الرضبة وقل ريب ارضبهما كما ربياين صغَتا"
 ....إىل اليت أقببت فربت وعطفت فحنت وأنارت يل درب اغبياة وبلسم الوجود

 .أمي الغالية حفظها اهلل ورعاىا
 ....إىل الذي رعى فأجاد ونصح فأحسن وعلم فوصى

 .أيب العزيز رعاه اهلل وأمد ُب عمره
 ".مروان"إىل أعز من أملك ُب الوجود إخواين وأخواٌب كل باظبو خاصة 

 ".يوسف"إىل كل عائلة يعيشي عماٌب وأعمامي وأبنائهم وخاصة 
 ".موالي اغبسان البكري"إىل كل عائلة فضل الدين خاالٌب وأخوايل وخاصة 

زرقان "و" تريكي صاّب"و" يوسف زاوي"إىل كل من شاركوين أفراحي وىونوا أحزاين ، أصدقائي وأحبائي وخاصة 
 "يوسف عشَتة وليد"و " خالد

 "يعيشي فاطمة"إىل من تقاظبت معها مشاق ىذا العمل زميليت 
 "بن عمار أضبد"إىل األستاذ اؼبشرف على عملنا ىذا 

 .إىل كل من أشرف على تعليمي مند بداية مشواري الدراسي إىل يومنا ىذا 
 .وإىل كل قلب ظبح متفائل باغبياة ، متفان لفعل اػبَت وإرضاء للحق تعاىل

 .إىل ىؤالء صبيعا أىدي شبرة عملي ىذا

محمد يعيشي



 

 

 
 

 إىــــداء
 

 اغبمد هلل الذي أنعم علّي نعمة ضبده، وشكر عباده
  عونا يل ُب طفوليت وسند  يل  على مر األياماإىل من كان

. الكرديُتوالـــــــــــــديّ   
  معهم بكاء اغبياة وضحكهاسماتقإىل من أ

 أخيت وإخواين
  ىذهنا ، ومل يبخل بدعمو وتوجيهاتو ُب رحلة حبثناإىل من كان صاحب الفضل علي

 أستاذي اؼبشرف
 إىل الدين ال أملُّ صحبتهم ورفقهم

 زمـــــــــالئي
.إىل كل من سيقرأ ىذا العمل اؼبتواضع   

 
 

 

فاطمة يعيشي 



 

 

 

 شكر وعرفان
نتقدم بالشكر واالمتنان إىل الذي أرشدنا وأعاننا وأنار لنا الطريق منذ كان ىذا البحث 

أنار اهلل طريقو وأنعم " بن عمار أضبد"فكرة حىت صار على ىذه الصورة األستاذ اؼبشرف 

 .عليو بدوام الصحة والعافية

تكتك "و" شايب سعاد"و" اؼبغيليخدير"كما نتوجو بالشكر اػبالص إلىمن األساتذة الكرام 

الذين أحالونا إىل أمهية ىذه الدراسة و مل يبخلوا علينا بالنصح واالرشاد، جزاىم اهلل " إكرام

 .كلخَت

" حاسٍت مربوك"كما نتفضل بالشكر إىل كل من أمد لنا يد العون وخنص بالشكر الطالب 

 .فجزاه اهلل عنا أوَب جزاء

وال يفوتنا أن نتوجو بالشكر والتقدير إىل كل أساتذة قسم اللغة واألدب العريب وكذا أساتذة 

علم االجتماع ، وإىل كل من أسهم وأعان ولو بالدعاء اػبالص أو الكلمة الطيبة إلقباز 

.ىذا العمل



 

 

 مقدمة 
 
 



 

 
  أ

 :مقـــدمـــة
اعترب موضوع التعلم والتعليم قضية من أىم القضايا اليت شغلت العلماء واألدباء واؼبفكرين مند األزل              

والفالسفة ناىيك عن األنبياء والرسل ُب ـبتلف األديان والعقائد السماوية، وىذا أمر طبيعي وفطري مادام العقل 
ظبة بشرية سبيز اإلنسان عن سائر اؼبخلوقات األخرى، فأول كلمة من أول سورة نزلت ُب القرآن الكرمي على سيد 

ُب دعوة صرحية إىل التعلم والتعليم " اقرأ"كانت -عليو أفضل صالة وأزكى تسليم - اػبلق نيب األمة قاطبة ؿبمد
فمن ؾبالس الفتوى إىل حلقات التفٌقو ُب الدين ...والبحث والتعمق ُب خبايا اغبياة والدين واجملتمع، تفكراً وتدبراً 

داخل اؼبساجد ٍب اؼبدارس واؼبعاىد إىل اعبامعات، شبة داللة واضحة إىل عظمة و شساعةالعلم واؼبعرفة، ُب صورة 
تراكمات معرفية، ظن العقل البشري معها أنو ال ديكنو حصرىا صبيعا فأوجد وسائل تساعده ُب صبعها كثقاف 

لصيد خيشى أن يفلت منو، بعد أن عقلو ُب األلواح والقراطيس وـبتلف اجمللدات والكتب ٍب األقراص و اغبواسيب 
 .وشبكات األنًتنيت وأنواع ـبتلفة من وسائل وأجهزة اغبفظ والتخزين اإللكًتونية اغبديثة اؼبتطورة

وُب ظل ىذا التقدم اؼبعرُب الذي وصل إليو اإلنسان اؼبعاصر، وما يزال يسعى ُب هنم إىل مزيد من التطور 
والتطوير، قبده دائما يعيد النظر ُب أىم قطب من أقطاب ىاتو السلسلة اليت لن تنتهي طاؼبا شبة بشر يعيشون 

على ىاتو األرض، وىي العملية التعليمية التعلُّمية، ومن ىذا اؼبنطلق ارتأينا أن نقف وقفة حبث نتناول فيها 
موضوع التعليم والتعليمية كقضية إنسانية أزلية وربديدا ُب مراحلها األوىل بالدراسة والتحليل، فجاء البحث 

االجراءات التعليمية ُب اللسانيات التطبيقية اغبديثة وتطبيقاهتا ُب التعليم االبتدائي، السنة اػبامسة " موسوما بــــ 
 "ابتدائي أمنوذجا 

            ىذا ومل يكن لنا شرف السبق ُب ىذا النوع من الدراسة فقد سبقنا إليها ؾبموعة من الدارسُت نذكر 
 :منهم على سبيل الذكر ال اغبصر

شهادة مقدمة لنيل " تعليمية نشاط التعبَت الكتايب ُب ضوء اؼبقاربة بالكفاءات السنة الثالثة متوسط أنوذجا "-
- سطيف-زوليخة عالل، ، قسم اللغة العربية وآداهبا، جامعة فرحات عباس:شهادة اؼباجستَت من إعداد الطالبة 

 .م2009/2010: اعبزائر، السنة اعبامعية
مذكرة " تعليمية مادة التعبَت ُب ضوء بيداغوجية اؼبقاربة بالكفايات الشعبة األدبية من التعليم الثانوي أمنوذجا "-

فاطمة زايدي، قسم األدب العريب، : مكملة لنيل شهادة اؼباجستَت ُب علوم اللسان العريب، من إعداد الطالبة
 . م2008/2009: اعبزائر، السنة اعبامعية- بسكرة–جامعة ؿبمد خيضر 

   وبالرغم من ىذا إال أن شبة أمر مل يلق العناية الالئقة وىو مدى تطبيق مثل ىاتو االجراءات ُب مؤسسات 
 :ربت إشكاليةالتعليم األوىل ُب األطوار االبتدائية وىو ما سنحاول إماطة اللثام عنو ُب ىذاالبحث، 

 ما التعليمية؟ -
 وماىي اجراءاهتا ُب اللسانيات التطبيقية اغبديثة؟ -
 وما مدى تطبيق ىاتو اإلجراءات ُب واقع التعليم ُب اؼبؤسسات االبتدائية؟  -



 

 
  ب

ومل يكن اختيارنا ؽبذا اؼبوضوع من باب الصدفة وإمنا نابع من اعتقاد جازم بأمهية التعليم والتعلم ُب حياة الفرد 
واجملتمع عامة، وُب تكوين شخصية الطفل وبناء منط تفكَت سليٍم ُب عملية تنشأة النشء تربيًة وتعليماً، ولتسليط 

 .الضوء عن واقع العملية التعليمية التعلُّمية ُب مؤسساتنا الًتبوية ُب أطوارىا األوىل من اؼبرحلة االبتدائية
 :    وىذا ما يدفعنا للحديث عن األىداف اؼبتوخاة من ىذه الدراسة واؼبتمثلة ُب 

 .تقدمي صورة كاملة عن نسق االجراءات التعليمية ُب اللسانيات التطبيقية اغبديثة  -
وخاصة السنة اػبامسة معلمو اؼبراحل االبتدائية  اليت يقوم هبا  التعليميةاالطالع على أىم اإلجراءات -

 . ُب تقدمي اؼبادة اللغويةابتدائي
إبراز مدى فاعلية ىاتو االجراءات التعليمية ُب تعليم اؼبادة اللغوية، وأثرىا على متعلمي السنة اػبامسة من  -

 .الطور االبتدائي، كعينة قابلة لالستجابة وقياس ردة الفعل
ونظرا لطبيعة اؼبوضوع فقد استعملنا اؼبنهج الوصفي بآلية التحليلألنو جدير هبذه الدراسة فأما الوصفي فهو يعٌت 

بوصف الظاىرة التعليمية وـبتلف اجراءاهتا كنسق عام وأساسي، وأما التحليل فقد سبثل ُب مناقشة واستنباط بعض 
 . اآلراء اليت وردت ُب االستبيان عن اؼبعلمُت واؼبتعلمُت خبصوص األسئلة موضوع حبثنا ىذا

   وقد ًب االستعانة باؼبنهج اإلحصائي ُب ربديد النسب اؼبؤية ؼبختلف آراء ؾبتمع البحث، غرض الوقوف على 
مدى تطبيق معلمي السنة اػبامسة من الطور االبتدائي لإلجراءات التعليمية ُب اللسانيات التطبيقية، ومدى قباعة 

 . ىاتو االجراءات على اؼبتعلمُت
    وؼبعاعبة ىذا اؼبوضوع فقد حاولنا ربقيق شيئا من االنسجام ُب ىيكلة البحث وبناء منت متكامل، وذلك 

 :بتقسيم حبثنا إىل 
 .مقدمة ربدثنا فيها عن أمهية اؼبوضوع مع طرح اإلشكال 

ومدخل اشتمل على ربديد مفهوم التعليمية لغة واصطالحا ، وأىم عناصر ىاتو العملية من معلم ومتعلم 
 .ومادة معرفية

 تندرج ربتو طبسة مباحث أساسية  باإلجراءات التعليمية ُب اللسانيات التطبيقيةاالفصل األول جاء معنونأما 
تناولنا ُب اؼببحث األول منو عرض اؼبادة اللغوية، وُب الثاين الوسائل التعليمية، وُب الثالث التدرج ُب عرض 

اؼبادة اللغوية، ٍب التكرار ُب العرض ُب اؼببحث الرابع ، أما اؼببحث اػبامس فقد ربدثنا فيو عن التمرين 
 .اللغوي

تطبيقاهتا ُب التعليم االبتدائي، السنة اػبامسة أمنوذجاً، وىو مبحث تطبيقي وأما الفصل الثاين فقد ضبل عنوان 
احصائي يقوم أساسا على دراسة نتائج االستبيان وربليلها، ُب ؿباولة لتسليط الضوء عن واقع التعليم 

والتعليمية ُب ضوء ىاتو االجراءات اللسانية التطبيقية اغبديثة ُب مؤسساتنا التعليمية ُب طورىا االبتدائي، 
السنة اػبامسة كعينة ؾبتمع حبث، ًب التطرق فيو إىل ؾبموعة من العناصر األساسية ُب ىذا النوع من 

ربديد منهجية وعينة البحث : الدراسات اإلحصائية عن طريق استمارات البحث أو االستبيان وىي



 

 
  ج

ومكانتها، ربديد زمن البحث وأدواتو، ذكر طريقة التوزيع واؼبعاعبة اإلحصائية ٍب تفريغ االستبيان اػباص بكل 
 .من اؼبعلمُت واؼبتعلمُت كل علة حدة

 .ٍب خاسبة اشتملت على أىم النتائج اليت أسفر عنها البحث
 : وعن اؼبصادر واؼبراجع اليت كانت سندا لنا ُب ىذا البحث نذكر من بُت أمهها

 .دراسات ُب اللسانيات التطبيقية ألضبد حساين -
 . دروس ُب اللسانيات التطبيقية لصاّب بلعيد -
 .اذباىات حديثة ُب تعليم وتعلم العلوم، حسام ؿبمد مازن -
 .مباحث ُب النظرية األلسنية وتعليم اللغة، ميشال زكريا -
إىل . وُب تعليم اللغة العربية لألجانب خاصة، ؿبمد وطاسة أمهية الوسائل التعليمية ُب عملية التعلم عام -

 ...غَت ذلك من اؼبصادر و اؼبراجع
            وأثناء مسَتتنا ُب اقباز ىذا البحث واجهتنا عقبات وربديات جعلتنا نعيش ألوانا من شعور القلق 

واغبَتة إذ وجدنا أنفسنا ُب مفًتق طرق نطرح سؤال ىل نستمر ُب اقباز ىذا البحث أم نًتاجع بتغيَت العنوان؟ 
وذلك لصعوبة اؼبوضوع وما يتطلبو من حبث دقيق ؼبراجع ىي قليلة بالنسبة للفصل التطبيقي وتداخل موضوعنا 
ىذا مع مواضيع ؾباالت معرفية أخرى، كعلم النفس وعلم االجتماع، وبالرغم من ىذا وبفضٍل من اهلل وعونو ًب 

 .اقباز ىذا البحث
الذي كان لنا نعم اؼبرشد واؼبعُت " بن عمار أضبد"          وُب األخَت فالفضل هلل عزَّ وجل ٍب ألستاذنا اؼبشرف 

 .فجزاه اهلل عنا كل خَت 
        ونسأل اهلل سبحانو قبول العمل ومغفرة السهو واػبطأ وزيادة الثواب واألجر، ومسك اػبتام صالة وسالم 

 .                                                          على سيد األنام
 

 09/04/2017:                                                                                   أدرار ُب
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:  مفهوم التعليمية/- 01
: لغة -أ

أشعرتو وعلمتو :  وأعلمتو بكذا أي ...عّلم يعلم علما نقيض جهل ورجل عالمة وعالم عليم"ىي من الفعل 
 (1)"تعليما 

 والعلم ىو االعتقاد اعبازم اؼبطابق (2)"وعلمو العلم وأعلمو إياه فتعلمو ...ه علما عرفتو توعلمت الشيء و أعلم"
 مارس مهنة التعليمعلم مقطعا ُب كتاب :وعلم(3)" والعلم االكتسايب ىو الذي حيصل دبباشرة األسباب ...للواقع 

.    تلقُت أنواع اؼبعارف أياخنرط ُب التعليم :سلك التعليم :  وتعليم ،علمو القراءة: 
غايتو التعليم  :  امتحان تعليمي،تعلمالمتعلق ب: تعليمي 

: تعّلم ، من تأدب وأحرز علوما عالية: ومتعلم، من مهنتو التعليم دون اؼبرحلة اعبامعية: معلمونه صبع:معلم
. (4)"تعلم اغبقوق... تعلم لغة : ربصيل،اكتساب اؼبعرفة

ا عن طريق التعّلم والعلم ضد ذ وه، التعليمية ىدفها ىو البحث عن اؼبعرفة إىل أن خنلصومن ىذا التعريف اللغوي
 .اعبهل والظالم 

اصطالحا - ب
وتطلق على ضرب من الشعر didaktitosشتقة من الكلمة اليونانية املDidaktitiousالتعليمية ترصبة لكلمة

 ٍب تطور ىدا اؼبفهوم إيل أن أصبح  يعٍت فن ،مثل ألفية ابن مالك، يتناول بالشرح معارف علمية أو تقنية تعليمية
 من متعلمُت ومدرسُت وإمكانيات وإجراءات ،كل جوانب العملية التعليمية ومركباهتابالتعليم ، أي أهنا هتتم 

 . (5 )وطرائق
 
 

 

                                                           
 ، 1كتاب العُت ، للخليل أضبد الفراىيدي ، ترتيب ومرذبعة داود سلوم ، وأخرون ، مكتبة لبنان ،ناشرون ، بَتوت لبنان ، ط (1)

 76 ص 2004
 403 ، ص  13 ، اجمللد 2004 ، 3لسان العرب ، ابن منظور ، دار صادر لطباعة والنشر ، بَتوت لبنان ، ط (2)
إعادة طبع ‘ لبنان- كتاب التعريفات مع فهرسة العالمة علي بن ؿبمد الشريف اعبرجاين، مكتبة لبنان ناشرون، بَتوت( 3)

 193-190، ص2000

 1015-1014ينظر اؼبنجد ُب اللغة العربية اؼبعاصرة، دار اؼبشرق، بَتوت، ص(4)
ينظر النص التعليمي، دراسة لسانية ربليلية، اؼبغيليخدير، رسالة ماجستَت، إشراف أضبد حساين، جامعة السانيا، وىران، ( 5)

 36، ص2006اعبزائر، بتاريخ مارس
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وقد ظهرت التعليمية ُب بعض مراكز البحث العلمي عند الغربيُت كتخصص جديد يعمل على نفد تدريس اؼبواد 
التعليمية من صيغتو الفنية اليت تعتمد على مواىب اؼبدرسُت واجتهاداهتم وذبارهبم الفردية ليكسبو طابعا علميا 

  (.1)ربليليا
 اكتسب من خالل نتائجو وضعية النشاط ،ن نضج البحث الديداكتيكي واستوائو كتخصص علمي مستقلأعلى 

العلمي التحليلي اؼبعقلن بعد رفضو االتباعية القائمة على التقليد األعمى للطرائق واؼبناىج الفلسفية اليت كانت 
 .(2)البيداغوجية تقًتحها على اؼبشتغلُت بالتدريس

 (3)ومن أىم االنشغاالت األساسية للتعليمية 
بناء اؼبناىج  _ 1
. إعداد اؼبقررات التعليمية وتقوديها _2
. تكوين مدرسُت مؤىلُت _ 3
. ربديد الصعوبات ووضع اغبلول الناجعة ؽبا _ 4

عات ومؤسسات البحث العلمي فقط امفالتعليمية ليست ؾبرد تقنية أو منهجية وال ىي علم نظري يتطور داخل اِب
 فالتعليمية علم متفتح على العلوم ،بل ىي أيضا علم تطبيقي يأخذ بعُت االعتبار اؼبمارسُت للفعل البيداغوجي

 (4)ال تنتج النظريات وإمنا توظفها غبل مشكالت لغوية تربوية ،األخرى 
 فالتعليمية ىدفها األظبى واألساسي ىو اؼبتعلم ومراعاة مشاكلو اليت تعًتض سبيلو ُب حقل التعليم والتعّلم 

 .  رتو على تطبيق اؼبنهج السليمذواؼبعرفة وكذلك تنظر للمعلم ومدى ق
3 

 
 
 
 

 

                                                           
، 1ينظر من البيداغوجية إىل الديداكتيك، دراسة وترصبة رشيد بناين، اغبوار األكادديي واعبامعي، الدار البيضاء، اؼبغرب، ط(1)

 .41-39، ض1991
 .44-41 ينظر اؼبرجع نفسو، ص(2)
 .80-72ينظر اؼبرجع نفسو، ص(3)
 ر،ينظر التعليمية وأثارىا ُب تقومي تدريس اللغة العربية وترقية استعماؽبا ُب اعبامعة ، ؿبمد  صاوي ، ؾبلة اللغة العربية ، اعبزائ(4)

 .196، ص 2002  ،06العدد
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 :أقطاب العملية التعليمية/- 2
 :التالميذ- أوال

 بدون التالميذ إذيعترب التالميذ أىم مدخالت إدارة بيئة التعليم والتعّلم بل إهنم أىم مدخالت العملية التعليمية  
وتالميذ اؼبدارس دو أعمار ـبتلفة ووفقا ألعمارىم يقسم التعليم إىل مراحل كما تقسم كل .ال يكون ىناك تعليم 

مرحلة إىل صفوف دراسية وتأسيسا على ذلك فان اإلدارة الفعالة لبيئة  التعليم والتعّلم وتطلب من اؼبعلم أن يقف 
 الزيادة اليت تطرأ على اإلنسان مند مولده وقبل ومن حيث منوىم وتعّلمهم والنمو ه.على كافة النواحي اؼبتصلة 

نو تلك التغَتات اليت يتعرض ؽبا الكائن اغبي واليت هتدف إىل اكتمال ، إوحىت فباتو_ ذلك وىو جنُت ُب رحم أمو
ا النحو تغَتا ت وظيفية عقلية ونفسية مرتبطة هبا  ذنضجو ويشمل النمو على ه

 (1):يتسم منو الكائن اغبي بعدد من اػبصائص أبرزىا"و
أنّو عملية مستمرة متصلة اغبلقات اد ال يتوقف منو الفرد ُب أي مرحلة عمرية ويؤدي اكتمال أية حلقة منها _ 1

إىل منو اغبلقة التالية ؽبا  
أنّو عملية ربدث للكائن اغبي ككل فال ربدث ُب جانب دون اآلخر أو لعضو دون العضو اآلخر _2
أنو يسَت من العام إىل اػباص ومن الكل إىل اعبزئي ومن أعلى إىل أسفل  _3
أنّو اليسَت بدرجة واحدة ُب كل مرحل اغبياة فالنمو اعبسمي يكون أسرع ُب مرحلة يبطئ فيها النمو العقلي _ 4

وُب مرحلة أخرى العكس 
أنّو يتأثر بعوامل فردية وعوامل بيئية مكتسبة   _ 5
أّن ىناك فروقا بُت األفراد ُب النمو  _6
 ".أّن لكل مرحلة من مراحل العمر خصائص منو ومتطلبات ينبغي أن تراعى للنمو أيضا_7

وأما عن التّعلم فانّو يتوقف على درجة نضج الكائن اغبي أي أنو يرتبط بالنمو والوصول إىل درجة معيتة من 
النضج ُب كل مرحلة من مراحل العمر إىل أن يكتمل نضج اإلنسان ُب كل مرحلة مرحلة من مراحل النمو يكون 

. مهيأ للتعّلم 
والتعّلم تعديل ُب السلوك نتيجة احتكاك الفرد دبواقف ـبتلفة ُب البيئة اليت يعيش فيها ،فبا يؤدي إىل تغَت ُب أداء 

الفرد ويتم التعّلم ربت شرط اػبربة واؼبمارسة وينتج عن التعّلم كاكتساب لسلوك جديد تكون عادات جديدة 
 (2).يكون ؽبا تأثٌَت على الكائن اغبي 

4 

                                                           
م، دار الفكر 2000-ه1420، 1، طإدارة بيئة التعليم والتعلم النظرية واؼبمارسة ُب الفصل واؼبدرسة ، أضبد إظباعيل حجي(1)

.30-29العريب، القاىرة، ص  
.30 ينظر اؼبرجع نفسو، ص(2)  
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 عكس االكتساب الذي يتعلم الفرد من خاللو أشياء ومعارف من ، من مرحلة الدراسةاءلتعلم يكون بد اكما أنّ 
.  أما التعّلم فيتم بطريقة واعية ومقصودة من قبل اؼبتعلم ،بيئتو وبطريقة عفوية غَت مقصودة

 (1)ولتّعلم الكائن البشري أىداف ونتائج ُب اجملاالت اآلتية 
ؾبال تعلم اؼبهارات  _1
ؾبال تعّلم اؼبفاىيم واؼبعارف واؼبعلومات _2
ؾبال تعلم الوجدانيات  _3
 . من سلوكالفردويتكامل تعلم الفرد ُب ىده اجملاالت معا ؼبا بينها من اعتماد متبادل يظهر فيما يصدر عن _4

 :المعلم–ثانيا 
لك مدير للفصل ذك للعملية التعليميةون للمعلم مكانتو ودوره ُب عملية اإلدارة اؼبدرسية وإدارة الفصل فهو ميسرإ

 ، لألنشطة الًتبوية اليت يشرف عليها وىو ضابط اتصال باألجهزة البيئية اؼبختلفةاوقائد
 ُب مدرستو   متعددة وـبتلفة ن ىدا كلو يعٍت أن للمعلم أدوارا    إ

وابتداء ينبغي أن نعرف أن الدور ىو منط من الدوافع واألىداف واؼبعتقدات والقيم واالذباىات والسلوك اليت من 
. اؼبتوقع من شخص ما ُب موقف ما 

وبتاء على ذلك ’ ا نشاطات سلوكية تتوقع اعبماعة من الفرد الذي يشغل عمال أو وظيفة ما أن يقوم هبا إذوالدور 
فان دور اؼبعلم ما ىو إال منط من أمناط السلوك اؼبتوقعة من أعضاء مهنة التعليم وتعدد ىده األمناط بتعدد اؼبراكز 

 (2).واؼبسؤوليات اؼبوكولة إىل كل معلم 
 :المعرفة- ثالثا

 من معارف وما حيصلو من مكتسبات وما يوظفو من موارد وما ديتلكو من الفرداؼبعرفة تشمل كل ما يتعلمو 
مهارات وما يستثمره من قدرات وكفايات ُب عملية تعلمو اليت يقوم فيها ببناء معرفتو وباستثمارىا ُب مواقف اغبياة 

 .اؼبتنوعة
ينبغي أن تتميز اؼبعرفة بالتدرج ُب مفاىيمها فاؼبناىج زبتار من اؼبعارف األكادديية ما يالءم     كما 

عمر اؼبتعلم  العقلي وتقيم التدرج اؼبتنامي بُت ىده اؼبعارف ربصيال ناشطا ألن اؼبعرفة تبٌت ولكل مضمون معرُب 
 (3).طرائق خاصة لبنائو ،فلسرد طرائق اػباصة والربىان واإلقناع طرائقهما اػباصة

5 
 

                                                           
.32 ينظر اؼبرجع السابق، ص(1)  
.33-32 ينظر اؼبرجع نفسو، ص(2)  
.212، ص2008، الدار البيضاء، اؼبغرب، 1 ينظر اللسانيات والديداكتيك، علي آيتأوشان، دار الثقافة، ط(3)  
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فهي هتتم بالطرائق العامة ُب إدارة الصف  (بيداغوجيا )ا اؼبنطلق مل يعد فبكنا االكتفاء بالًتبية العامة ذومن ه
مراعاة ػبصوصيات  (ديداكتيك )لدا اقتضت اغباجة إىل الطرائق اػباصة ُب تعلم اؼبواد ... ومعاعبة اؼبعلومات 

فعلى سبيل اؼبثال ،مل يعد يكفي أن نعلم اإلنشاء  عموما ’ احملتوى التعليمي ولفرادة اؼبتعلم والوضع التعليمي أيضا 
 6(1).فالتعليم إنتاج نص سردي ، طرائق خاصة ،ولتعليم كتابة رسالة طرائق خاصة

واعبدير بالتنويو أن فكرة  العالقة بُت اؼبتعلم واؼبعرفة ،نشأة انطالقا من فشل الًتبية التقليدية اليت ذبعل اؼبتعلم فردا 
 ينبغي حشوىا أوعيةؿبايدا ُب العملية الًتبوية وكرفض لذلك جاءت التعليمية ،لكي ال تعترب عقول التالميذ  

باؼبعارف بل ىم أفراد فعالون  ويشاركون  ُب بناء تعلمهم باالعتماد على معارفهم السابقة أو بناء على ما 
 7(2).اكتسبوه خارج اؼبدرسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 .15-14ص،1ج،م1،2006ط،أنطوان صياح، دار النهضة العربية ، بَتوت ينظر تعليمية اللغة العربية،(1)
 .6 ص،م1999وزارة الًتبية الوطنية، اعبزائر، التعليمية العامة وعلم النفس، (2)
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ن العملية التعليمية تقوم على اجراءات تعتمد عليها وال تستطيع االستغناء عنها ،ويعد اؼبعلم من أبرز أقطاب إ
العملية التعليمية  وديثل قطب الرحى للعملية التعليمية ولعلى من أبرز اػبطوات اليت يقوم هبا ُب التعليم ىي عرض 

اؼبادة  للغوية ، الوسائل التعليمية ،التدرج ُب عرض اؼبادة اللغوية ،التكرار ،التمرين اللغوي وىدا ما سنحاول 
. دراستو فيما يأٌب 

عرض المادة اللغوية  : المبحث األول 
ىو نشاط تعليمي يتطلب إعداد معلومات  حول موضوع ما عن طريق استعمال  الوسائل :العرض 

الالزمة لذلك مثل صبيع اؼبعطيات اؼبفيدة أو وضع االستبياناتوتعريفها ،أو عن طريق اؼبالحظات ، وكل ما يتعلق 
تقنية ذات أمهية ُب تقدمي معلومات ويف  منضمة ومهيكلة والتعارف " أو ىو(1)بالعرض الذي يقوم باؼبناقشة

 (2)"ببعض القضايا وتوضيح بعض اؼبسائل أو اغبلول
 فيهدف . إىل أذىان اؼبتعلمُت بطريقة منظمة ومهيكلةا يعٍت بإجياد  كيفية  مثلى إليصال اؼبادة التعليميةإذفالعرض 

.  (3)األستاذ إيل تطوير ملكة اؼبتعلم اللغوية من خالل تقدمي اؼبادة بصورة ىادفة وواضحة
أما (4)"إىل تالميذهاألسلوب الذي يتبعو اؼبعلم ُب نقل اؼبعرفة وإيصاؽبا"اؼبقصود ىنا بتقنية عرض اؼبادة التعليمية و

.  وىدا ىو العرضالفعال(5)اؼبقصود بتقدمي اؼبادة بصورة ىادفة وواضحة فهدا يعٍت تبسيط اؼبعلومات أمام اؼبتعلمُت
األمر اؼبؤكد  لدى اؼبهتمُت بالتعليمية  ىو أن لعرض اؼبادة دورا مركزيا ُب اقباح  العملية التعليمية ،وأستاذ اللغة  "و

. (6)"مؤىل من خالل تكوينو األول إلتقان العرض والتقدمي
 
 
 
 
1 

                                                           
 96، ص2003دروس ُب اللسانيات التطبيقية، صاّب بالعيد، دار ىومة، ( 1)
، دار اػبطايب 1994، الرباط، 2معجم علوم الًتبية، مصطلحات، البيداغوجيا والديداكتيك، عبد اللطيف الفاريب وآخرون، ط(2)

 . 139، ص10-9للنشر، سلسلة علوم الًتبية، 
 .18، ص1983مباحث ُب النظرية األلسنية وتعليم اللغة، ميشال زكريا، بَتوت، لبنان، (3)
م، 2007، 1اذباىات حديثة ُب تعليم وتعلم العلوم، حسام ؿبمد مازن، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاىرة، مصر، ط(4)

 . 86ص
 .86ينظر اؼبرجع نفسو، ص(5)
 .146دراسات ُب اللسانيات التطبيقية، أضبد حساين، ديوان اؼبطبوعات اعبامعية، بن عكنون، اعبزائر، ص( 6)
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 باؼبعلم أثناء عملية العرض أن يقوم بعرض اؼبوضوع مرحلة فمرحلة خطوة بعد خطوة حىت تتضح العملية روجيد
أكثر لدى اؼبتعلم وترسخ ُب دىنو  ،ىده اػبطوات اليت جيب إتباعها عند تنفيذ عمل من األعمال ، كما جيب 

( 1)على اؼبعلم أن يوضح ويشرح كل مرحلة قد تبدوا سهلة لكنها ُب اجملال العلمي ربتاج إىل عناية ودقة

 :واألسئلة اليت باإلمكان طرحها ىنا ىي
  (الكتاب اؼبدرسي أو التسجيالت أو األفالم اؼبعادلة ؽبا)ماىي الوسيلة اؼبعتمدة لعرض اؼبادة؟ 
 ماىي الوسائل اللغوية اليت تندرج ُب العرض؟ 
 كيف يتم تعليم قضايا احملتوى و الشكل ُب اللغة؟ 
 ىل زبتلف نوعي التعليم من درس إىل آخر؟ 

سبكن اإلجابة على ىذه التساؤالت معلم اللغة من وضع اإلسًتاتيجية لعرض مادتو اللغوية وتقدديها، ولذلك جيب 
الًتكيز أساسا على مسألة اػبربة اللغوية، اليت يرغب اؼبعلم ُب إكساهبا للتلميذ من خالل عرض اؼبادة اللغوية 

 .اؼبنتقاة
 (2)ومن ىنا فإن منهج عرض اؼبادة اللغوية والتعليمية وحىت يكون ناجعا جيب أن تتوافر فيها العناصر التالية

 ربديد شكل اللغة اؼبراد تعليمها. 
 مراعاة مراحل التدرج ُب تعليم اللغة. 
  مراعاة اؼبقاييس اللسانية والنفسية لًتتيب ىاتو اؼبراحل. 
 ضبط الوحدات األساسية اؼبكونة للعرض. 
 1.تقسيم الوقت بُت ىاتو الوحدات 

ومنو فإن منهجية العرض زبضع بصورة مباشرة إىل ىدفية تطوير إدراك اللغة والتعبَت هبا، والبد ؼبعلم اللغة من وضع 
 (3):االىداف لعملية التعليم حبيث يكتسب اؼبتعلم اػبربات التالية

 اكتساب النظام الفنولوجي للغة. 
 إدراك العالمات الدالة اؼبكونة للنظام اللساين. 
 إدراك العالقة بُت الكلمة وما ربيل إليو ُب الواقع اغبسي. 
 إدراك العالقة بُت البنية اؼبورفولوجية والنظام الفنولوجي للغة 

 
                                                           

أمهية الوسائل التعليمية ُب عملية التعلم عامو وُب تعليم اللغة العربية لألجانب خاصة، ؿبمد وطاس، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، (1)
  .78، اعبزائر، ص1988

 .146ينظردراسات ُب اللسانيات التطبيقية، أضبد حساين، ص(2)

 146.ينظر اؼبرجع نفسو، ص( 3)
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 إدراك آلية الًتكيب والتأليف. 
 إتقان القراءة واإلمالء 
 امتالك آلية اغبوار واػبطاب الشفوي واؼبكتوب. 
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إدراك اؼبتعلم للعناصر " ولعل اول ما جيب أن يعٌت بو ُب تعليم اللغة حسب األستاذ عبد الرضبان اغباج صاّب ىو 
 10.(1)" اللغوية وفهم مدلوالهتا وإدراك كل من اؼبسموع واؼبنطوق ٍب القدرة على التعبَت الكتايب والشفهي

   ىذا على مستوى عرض اؼبعلومات ُب مستوى التعليم األساسي والذي حيتاج كذلك إىل تنوع ُب طرائق 
 (2)العرض، ومن اىم الوسائل اؼبستعملة ُب عرض اؼبادة على التالميذ يكون بالًتكيز على

 .استحضار األشياء .1
 .مراعاة سياق اؼبقام .2
 .طريقة عرض الصور .3
 .طريقة الشرح والتمثيل  .4

إن قباح العملية التعليمية مرىونا دبدى قدرة اؼبعلم وكفاءتو ُب إيصال اؼبعلومات ،من خالل مهارات وكيفيات  
ـبتلفة ،وقبد اؼبادة التعليمية زبتلف من مستوى اىل أخر وتنوع حبسب أدىان اؼبتعلمُت ، ففي التعليم االبتدائي 
قبد أن اؼبعلم حيتاج إىل جهد كبَت ُب عرضو للمادة اللغوية ألن اؼبتعلم ُب اؼبرحلة االبتدائية اليزال  يتعرف على 

 ،وكما أن معرفتو باللغة التزال ضئيلة فاؼبتعلم  ىنا حيتاج اىل قدرة كبَتة لالستيعاب األشياء والعامل اػبارجي حولو
والفهم وىنا يربز الدور الفعال للمعلم أما بنسبة للمتعلم ُب اؼبتوسط والثانوي اؼبادة اللغوية ربتاج إىل جهد متبادل 

. بُت اؼبعلم واؼبتعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
-ه1973أثر اللسانيات ُب النهوض دبستوى مدرسي اللغة العربية، عبد الرضبان اغباج صاّب، ؾبلة اللسانيات، اعبزائر، (1)

 .65، ص4م، معهد اللسانيات، جامعة اعبزائر، العدد1974
 .96 ينظر دروس ُب اللسانيات التطبيقية، صاّب بالعيد، ص(2)
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 الوسائل التعليمية: الثاني المبحث
لقد أصبحت العملية التعليمية التعلمية عملية منظمة تستند على أسس علمية ؿبددة، من اجل ربقيق األىداف 

اؼبطلوبة، وعليو فإن الًتبويُت اخدوا يهتمون بالوسائل واالساليب التعليمية اليت ؽبا أثرا كبَتا ُب إقباح عملية التعليم 
والتعلم، فالتعرف على ىاتو الوسائل وعلى مدى االستفادة منها يعترب من األمور بالنسبة إىل اؼبختصُت ُب ؾبال 

 (01)الًتبية والتعليم، فإذا مامفهوم الوسائل التعليمية؟ وماىي أنواعها؟ وفيما تتجلى أمهيتها؟
 : مفهوم الوسائل التعليمية-1
  :  لغة-أ 

الوسيلة القرىب، ووسل فالن إىل اهلل وسيلة إذا عمل عمال تقرب بو "جاء ُب لسان العرب البن منظور
 (02)" والوسيلة ما يتقرب بو إىل الغَت...وتوسل إليو بوسيلة إذا تقرب إليو بعمل...إليو

ا التعريف اللغوي نستشف بأن لفظة الوسيلة ارتبطت ُب مفهومها العام بالتقرب والعمل ذ   ومن خالل ه
 .ومها لفظان متالزمان ُب اؼبعٌت استلزاما أي إن أحدمها يستلزم اآلخر، فالوسيلة تقرب بعمل

 : اصطالحا- ب
الوسائل التعليمية ىي كل ما يساعد اؼبعلم على توصيل اػبربات اعبديدة إىل اؼبتعلمُت بطريقة اكثر فاعلية 

 (03)وأبقى أثرا، فهي تعينو على آداء مهمتو وال تغٍت عن اؼبعلم ذاتو
ذات فعالية ُب العملية التعليمية تساعد اؼبعلم ُب آداء مهمتو    وعليو فالوسائل التعليمية ىي أدوات معينة 

دون إلغائو، فالوسائل التعليمية عبارة عن أدوات يتقرب هبا اؼبعلم اكثر إىل أذىان اؼبتعلمُت، وىده العملية 
الوسائل زبتلف " وىذه . عبارة عن عمل وإجراء تعليمي إدا ما عدنا إىل التعريف اللغوي ؼبفهوم الوسيلة

 (04)" باختالف اؼبواقف التعليمية وباختالف اغباجة الداعية إليها، كما أهنا زبتلف ُب اؼبادة اليت تصنع منها
 .دلك أن الوسائل التعليمية ىي ؾبموعة اختيارات ربددىا اغباجة واؼبوقفومعٌت 

 
 

11 
                                                           

، 1ينظر طرائق التدريس، منهج، اسلوب، وسيلة، ردينة عثمان يوسف، حذام عثمان يوسف، دار اؼبنهاج للنشر والتوزيع، ط(1)
 169م، ص1425-2005

 لسان العرب، ابن منظور، قدم لو عبد اهلل لعاليلي أعاد بناءه على اغبرف األول من الكلمة يوسف خياط، دار اعبلبل، (2)
 927، ص 6، ج1988 -1408بَتوت، دار لسان العرب، بَتوت، 

 .55م، ص1988 ينظر أمهية الوسائل التعليمية ُب عملية التعليم عامة، ؿبمد وطاس، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، اعبزائر، (3)

 .55اؼبرجع نفسو، ص(4)
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وقد عرفت الوسائل التعليمية عدة تسميات عرب فًتات طويلة ومتالحقة غي اجملال الًتبوي، وكانت ىاتو 
التسميات تقوم أساسا على طبيعة الوسيلة ذاهتا واليت يتم هبا التعلم ُب رأي أصحاب بعض ىذه التسميات لذلك 

 Visual Education  (1)بصرينسبت إليها، و أول تعريف تقريبا اطلق على الوسائل التعليمية ىو التعليم ال
 ( 2)"التعليم القائم على استعمال حاسة البصر باعتبار العُت الطريق الرئيس للتعلم" ويقصد بو 
ذا التعريف بعضا من القصور ألنو قصر العملية التعليمية على حاسة البصر دون غَتىا، وىذا األمر ولعل ُب ه

جعل من العملية التعليمية التعلمية حكرا على اؼببصرين دون غَتىم من ذوي االحتياجات اػباصة ،كاؼبكفوفُت 
 ...وغَتىم 

 والوسائل السمعية Audio Visual Aideاؼبعينات السمعية البصرية : ٍب ظهرت مصطلحات أخرى منها
مساعدات )أو  (معينات التعليم)و  (وسائل االيضاح) و Audio Visual Educationوالبصرية التعليمية 

وغَتىا، ٍب اصطلح أخَتا على استخدام مصطلح الوسائل التعليمية ( وسائل االتصال التعليمي)و (التدريس
 ( 3)التعلمية 

فعلى الرغم من تعدد اؼبصطلح إال اهنا صبيعها تؤدي اؼبعٌت والغرض ذاتو، إال ان مصطلح الوسائل التعليمية 
التعلمية يعد أكثرىا مشولية واستعماال، ولعل ذلك راجع إىل اؼبسار اؼبادي الذي أخدتو العملية التعليمية التعلمية 

 .عندما طغت عليها ـبتلف األدوات واألجهزة
 وخالصة القول ان الوسائل التعليمية ىي كل اداة يستخدمها اؼبعلم لتحسُت عملية التعليم والتعلم وترقيتها وذلك 

 12.بتدريب اؼبتعلمُت على اكتساب مهارات ـبتلفة وعادات معينة، سبثل مرتكزا جوىريا ُب العملية التعليمية
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .57صم، 1988ينظر أمهية الوسائل التعليمية ُب عملية التعليم عامة، ؿبمد وطاس، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، اعبزائر، (1)

-ه1425 الثقافة االسالمية طرائق التدريس، ؿبمد عمر الشامي، صبعية احملافظة على القرآن الكرمي، عمان، األردن، (2)
 .237م، ص2005

 58/237 ينظر اؼبرجع السابق، ص(3)
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 :أنواع الوسائل التعليمية- 2
فبا ال شك فيو ان ترقية طرائق التعليم ُب الثقافة االنسانية اؼبعاصرة وتنميتها قد تدعم أكثر بوسائل أخرى 

فنتج عن ذلك كلو ظهور . مساعدة، وقد ادى التطور العلمي والتكنولوجي إىل تنوعها وتطورىا ُب الوقت نفسو
أجهزة وادوات مساعدة ديكن ؽبا ان ربقق اؽبدف اؼبتوخى من العملية البيداغوجية بأقل جهد فبكن بغية ربقيق 

 وقد تعددت الوسائل التعليمية واختلفت بُت وسائل تقليدية (1)األىداف واألغراض التعليمية والبيداغوجية 
 :ووسائل حديثة ومستحدثة، سنقتصر على ذكر أمهها وىي

 وىي من أقدم الوسائل اليت يستخدمها اؼبعلم على مر العصور، وتستعمل السبورة لعرض : السبورة
 .موضوع الدرس ولتوضيح بعض اغبقائق و األفكار أو العمليات

 وىي أنواع، منها اعبغرافية والسياسية والطبيعية وخرائط اؼبواصالت واألمطار ودرجات اغبرارة ، : اػبرائط
 (2)ومنها التارخيية اليت توضح اؼبعارك

 وىي استخدام اؼبعلم لعينات أو بعض النماذج واألشياء كأن يعرض على التالميذ : اؼبعارض التعليمية
 (3)مثال عينات من احملاصيل الزراعية أو عينات أثرية سبثل حقبة تارخيية معينة 

 وتشمل اؼبراجع واجملالت اػباصة واعبرائد والكتيبات والنشرات والكتب اؼبدرسية وغَت : اؼبطبوعات
اإلذاعة اؼبدرسية واألفالم و : اؼبدرسية ودوائر اؼبعارف، ويضاف إىل ىذه األنواع األربعة السالفة الذكر 

 13(4)كذا الرحالت اؼبدرسية
 جهاز يستخدم لتكبَت الصور اؼبطبوعة على " او ما يعرف جبهاز األوبك، وىو : جهاز الصور اؼبعتمة 

 (                                                        5)"ورق وليس األجسام الشفافة كما ُب جهاز الربوجيكًتواألفرىيدبروجكًت

                                                           

 151اعبزائر، د ت، ص- ينظر دراسات ُب اللسانيات التطبيقية، أضبد حساين، ديوان اؼبطبوعات اعبامعية، بن عكنون(1)

- م، دمشق2008-ه1428، 1ينظر دليل اؼبعلم العصري، عبد السالم عبد اللهاعبقندي، دار قتيبة للطباعة والنشر، ط( 2)
 173سوريا، ص

 104-103ينظر أمهية الوسائل التعليمية ُب عملية التعلم عامة، ؿبمد وطاس، ص(3)

 173واؼبرجع السابق، ص. 132 ينظر اؼبرجع نفسو، ص (4)

األردن ، - انتاج وتصميم الوسائل التعليمية، ؿبمد عيسى الطيطي، كلية العلوم الًتبوية، وآخرون، دار عامل الثقافة، عمان(5)
 120م، ص2008-ه1428، 1العبديل، ط
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  وىو من اكثر األجهزة التعليمية اليت تستخدم بسهولة ويسر : (أفرىيدبروجكًت)جهاز عرض الشفافيات
 من قبل اؼبعلمُت ويطلق عليو جهاز العرض العلوي ويستخدم ُب عرض الشفافيات  البالستيكية 

  مقاسA4 وديكن أن يعرض بعض اؼبواد اؼبعتمة وىو عدة مناذج، ويضاف إىل جهاز أفرىيدبروجكًت 
جهازي عرض الشفافيات واؼبواد اؼبعتمة واجملسمات وجهاز عرض الشرائح الشفافة، وصبيعها تندرج 

 (1)ضمن أجهزة العروض الضوئية 
 وىي من احدث الوسائل التعليمية اؼبستخدمة ُب تكنولوجيا التعليم، وىي نوع : اللوحة اإللكًتونية

خاص من اللوحات اغبساسة يتم التعامل معها باللمس، تستخدم لعرض ما على شاشة اغباسوب ُب 
الفصل الدراسي أو االجتماعات أو اؼبؤسبرات، فهي تسمح ؼبستخدمها حبفظ وزبزين وطباعة وإرسال 
ما ًب شرحو ُب العرض عن طريق الربيد اإللكًتوين، فهي عبارة سبورة يتم توصيلها مع جهاز اغباسب 

 (2)اآليل عن طريق كابل نقل البيانات 
 : أهمية الوسائل التعليمية-3

تعترب الوسيلة أو الوسائل التعليمية كإجراء تعليمي ُب اللسانيات التطبيقية تقنية مفيدة ُب العملية التعليمية وذلك 
 (3): ألسباب متعددة منها

  تساعد ُب تشويق الطالب واالحتفاظ بنشاطو وجدب انتباىو إىل اغبصة الدراسية وإبعاد اؼبلل عنو 
  14.تساعد ُب تعلم اؼبتعلمُت ألن الوسائل التعليمية توفر خربات أقرب إىل الواقعية 
  تساعد ُب توضيح اؼبادة الدراسية حيث ربول الكالم النظري مثال إىل رسوم بيانية يسهل حفظها وعدم

 .نسياهنا وسهولة اسًتجاعها وتذكرىا 
  توفر الوقت واعبهد على اؼبعلم واؼبتعلم ُب العملية التعليمية التعلمية فمشاىدة أحد األفالم التعليمية قد

توفر جهدا ووقتا كبَتا للمعلم واؼبتعلم على حد سواء فيما لو أرادوا أن حيصلوا على اؼبعلومات عن طريق 
 .الشرح مثال

                                                           

 ينظر مذكرة الوسائل التعليمية، مدرسة كرم ضبادة الثانوية الزراعية، قسم األحياء، الصف الثاين الزراعي، العام الدراسي (1 )
. 09، ص2001

 11-10 ينظر اؼبرجع نفسو، مذكرة الوسائل التعليمية، ص(2)

-ه1422، 1اإلمارات العربية اؼبتحدة، ط- ينظر مهارات التدريس الفعال، زيد اؽبويدي، دار الكتاب اعبامعي، العُت( 3)
 .137-136م، ص2002
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  تساعد ُب ربقيق مبدأ مراعاة الفروق الفردية، وذلك ألهنا تقدم خربات متنوعة ومتفاوتة وتعرض اؼبادة
 .اؼبعرفية بأساليب ـبتلفة كي تتالءم مع مستويات التالميذ اؼبختلفة

  تكوين ميول إجيايب وقيم سليمة واذباىات مرغوب فيها عند التالميذ باستخدام الوسيلة التعليمية، وذلك
لقدرهتا على توضيح اؼبفاىيم واأللفاظ الغامضة بوسائل ؿبسوسة أو شبو ؿبسوسة تساعد على تكوين 

 (1).صورة مرئية ُب األذىان
وخالصة القول وعلى ضوء ما سبق فإن الوسائل التعليمية أضحت مطلبا أساسا ال زبلو منو أية عملية تعليمية 
تعلمية، ؼبا ؽبا من أثر فعال ُب مدى قباع وفعالية ىاتو العملية، جبميع أطرفها من توفَت للوقت للمعلم واؼبتعلم 

 .وجدب النتباه وفضول اؼبتعلم وتبسيط للمادة اؼبعرفية
15 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
                                                           

 .17ينظر اؼبرجع السابق ، دليل اؼبعلم العصري، عبد السالم عبد اهلل اعبقندي، ص(1)
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التدرج في عرض المادة التعليمية : المبحث الثالث
 (1):ىيوإمناينبغي مراعاتو أثناء عملية التدريس التدرج ُب عرض اؼبادة التعليمية ويأخذ مستويات ـبتلفة 

التدرج ُب التدريس من اؼبعلوم إىل اجملهول  _ 1
االنتقال من السهل إىل الصعب  _ 2
التدرج من البسيط إىل اؼبعقد أو اؼبركب _3
التدرج من األفكارالعامة إىل األجزاء الصغَتة ٍب االنتقال إىل األفكار العامة والكليات مرة أخرى  _4
 .ىل اجملرد إالتدرج من احملسوس _5

إذ يتم اكتساب اللغة ُب اؼبنشأ أو تعلمها ُب (2)،والتدرج يعّد أمر طبيعيا ألنو يتماشى وطبيعة االكتساب اللغوي 
 :ويراعي ُب ىدا العنصر مايلي(3)إطار تعليمي بشكل تدرجيي مرتب 

 : التدرج من المحسوس إلى المجرد_ 1
حيسن بنا أن نتذكر دوما أن نبدأباحملسوس  كي  ننتقل منو إىل اجملرد فاحملسوسات  ليست إال سلما إىل اؼبعقوالت 
لذا ال جيب أن يكونوا قد بلغو اؼبرحلة اليت فيها يعنون باؼبعقوالت واؼبعاين بل علينا أن ننتقل هبم تدرجييا منها إىل 

 (.4)اؼبعاين احملددة مىت كان ذلك فبكننا 
فالطفل يدرك األشياء من حولو هبده الطريقة فهو يعرف حيوانات البيئية عن طريق رؤيتو ؽبا ُب البداية ٍب ُب مرحلة  

تالية يعرفها عن طريق الصورة وأخَتايستطيعإدراك األشياء إدراكا ؾبردا حُت ظباعها أو ذكرىا ، ومن أمثلة ىده 
الكتاب )القاعدة ُب دروس اللغة العربية عرض كلمة كتاب أوقلم مقرونة برمزىا ٍب االنتقال إىل عرض صورة الشيء

 16.على قراءة اؼبفردة أو اعبملة ؾبردة من الصورة اؼبتعلمبرمزىا ٍب الوصول بعد ذلك إىل تدريب  (أو القلم مقرونة
 :االنتقال من السهل إلى الصعب_2
 (5)"يكون التدرج من السهل إىل األقل سهولة أمرا طبيعيا وضروريا ُب عملية التعلم"

                                                           
 142، ص2008-2007اذباىات حديثة ُب تعليم وتعلم العلوم، حسام ؿبمد مازن، دار الفجرللنشر والتوزيع، ( 1)
 145ينظر دراسات ُب اللسانيات التطبيقية، أضبد حساين، ص( 2)

نزول مقصود من الشارع اغبكيم، فإن " قد قال الغزايل ُب نزول القرآن منجما ال دفعة واحدة أنو فخل ُب ىذا أمهية الزمن دوي( 3)
، 1976، 7، فقو السَتة، ؿبمد الغزايل، دار الكتب اغبديثة، ط"الزمن جزء من عالج النفوس وسياسة االمم  وتقرير األحكام

 .29ص
رائق التدريس العامةُب عصر اؼبعلومات، فخر الدين القلة، يونس ناصر، ؿبمد جهاد صبل، دار الكتاب اعبامعي، طينظر( 4)

 .61م، ص2006-ه1426، 4اإلمارات العربية اؼبتحدة، ط

 .14دراسات ُب اللسانيات التطبيقية، أضبد حساين، ص( 5)
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سهولة الًتاكيب اللغوية بالذات تعود إىل سهولة إدراكها كما أن سهولة اإلدراك ترتبط بالقواعد والتحويالت    ف
 17.(1)واػبصائص اليت تدخل ُب ىدا الًتكيب 

فال شك أنو كلما أجريت ربويالت وإعادة بناء الًتاكيب النحوية األصلية أصبح األمر أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة 
ُب إدراكو كما أنو جيب االرتكاز على ما يقدمو علم النفس اللساين وعلم االجتماع اللساين والدراسات اللسانية 

. (2)بالعامة
راك لدى اؼبتعلم وكيفية االستيعاب اغباصلة لديو،ؼبعرفة ما ىو دوذلك لالستفادة من النظريات اػباصة باإل

 .التدرج من البسيط إىل اؼبعقد أو اؼبركب: أكثرسهولة فبا ىو أقل، وىذا يعٍت أن السهولة ىي 
وذلك مثاالُب التعليم االبتدائي أن يتعلم اؼبتعلم  ُب مادة النحو مثال يبدأ بتعلم الفرق بُت الفعل والفاعل والفعل 
اؼباضي والفعل اؼبضارع ٍب ينتقل إىل اؼبعقد أو اؼبركب مثل اعبملة اؼبنسوخة بكان أو إن وأخواهتا أي االنتقال من 

اعبملة البسيطة إىل اعبملة اؼبركبة 
 :االنتقال من العام إلى الخاص_3

التدرج من األفكارالعامة إىل األجزاء الصغَتة ٍب االنتقال إىل األفكار العامة والكليات "وىو 
 واليت تتعلق (4)فهي ترتيب ؾبموعة من القواعد اللغوية تنتقل من القاعدة العامة إىل القاعدة اػباصة، (3)"مرة أخرى

بإجراءات ربويلية معينة فمثال من اؼببتدأ واػبرب إىل كان وأخواهتا ، ألنو كل إجراء ربويلي أجرى على بنية اؼببتدأ  
أال يشعر اؼبتعلم بأية غرابة ُب انتقالو من درس إىل أخر ، بل جيد فيها تسلسال :واػبرب ،والغاية اؼبنشودة ىنا ىي 

 . (5)وسباسكا وُب ىذا دعم للمكتسبات السابقة بعضها بعض
. فعملية التسلسل تسهل على اؼبتعلم استدراك ما فاتو ُب الدرس كما أهنا تثبتو 

 
 

 
 

 
                                                           

 . 17ينظر مباحث ُب النظرية األلسنية وتعلم اللغة، مشال زكريا، ص (1)

 145 ينظر دراسات ُب اللسانيات التطبيقية، أضبد حساين، ص(2)
 142 اذباىات حديثة ُب تعليم وتعلم العلوم، حسام ؿبمد مازن، ص(3)
 .145 ينظر اؼبرجع السابق، ص(4)
 . 64ص،  عبد الرضبان اغباج صاّب،أثر اللسانيات ُب النهوض دبستوى مدرسي اللغة العربيةينظر (5)
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 :التدرج من المعلوم إلى المجهول_ 
ولدى اؼبتعلمُت عادة ’ركاإلنسان األمور اعبديدة اجملهولة إال بواسطة اؼبعلومات القددية اؼبعلومة ؽبا عالقة هبا دالي

من اؼبعلومات عامة مايساعدىم على فهم كل درس جديد مناسب لعقوؽبم ومرحلة منوىم فيجب على اؼبعلم أن 
يتعرف أوال مالدى اؼبتعلمُت من اؼبعلومات اؼبناسبة فيتخيلها بداية لدراسة اعبديد وجعلها سلما يرتقي بو إىل 

 18.(1)اؼبعلومات اعبديدة فتعٍت بدالك استثارة ؼبيوؽبم وتسويقهم واجتذاب انتباىهم
 : التواتر- 5

تواتر القاعدة النحوية واستعمال ماكان شائعا ومقيسا قبل ماىو نادر وشاذ، فإذا ما بدأ اؼبتعلم ُب "ويقصد بو 
ربصيلو لًتاكيب تنتمي إىل باب واحد لكنها خارجة عن القياس ٍب بذل جهدا بعد ذلك ُب ربصيل ماىو مقيس 

وعليو فاؼبعلم الناجح ىو الذي حيافظ دائما على تسلسل عناصر اؼبوضوعالواحد، (2)".وقع ُب استعمالو خلط كبَت
ُب عملية التوضيح واإلرشاد، حىت ال يعمل على تشتيت أذىان اؼبتعلمُت، األمر الذي قد متبعا خطواتو أوال بأول 

 (3)يؤدي هبم إىل عدم اؼبتابعة واالنتباه، وبالتايل إىل اؼبلل والسأم وخاصة ُب تعليم اللغة العربية 
ومنو نستنتج أن التدرج يعد عنصرا ىاما وركنا أساسيا ُب العملية التعليمية، ؼبا لو من أمهية بالغة تؤثر تأثَتا مباشرا 
على مدى استيعاب اؼبتعلم للمادة اؼبعرفية أو اللغوية اؼبقدمة لو، وطريقة ومنطق تفكَته، واليت جيب أن تتماشى 

 .والقدرات العقلية لديو
 

19 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 60 _59ينظر طرائق التدريس العامة ُب عصر العوؼبة ،فخر الدين القلة وآخرون، ص(1)
 .64 ينظر أثر اللسانيات ُب النهوض دبستوى مدرسي اللغة العربية، عبد الرضبان اغباج صاّب، ص(2)
. 78ينظر أمهية الوسائل التعليمية ُب عملية التعلم عامة وُب تعليم اللغة العربية لألجانب خاصى، ؿبمد وطاس، ص(3)
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  التكرار في التعليم: الرابع المبحث
 :لغة– أ 

الرجوع والكر مصدر كر عليو يكر كرا أو كرورا وتكرارا وكرارة : كرر من الكر":جاء ُب لسان العرب البن منظور
مفر، وكررت عليو اغبديث كرا : وكروا اهنزم عنو ، وكر عليو رؿبو وفرسو كرا، وىو مكر. عن كذا كركرة إذا رددتو
تصرفها، وتكركر اؼباء : ربلب فب اليوم مرتُت، وباتت السحاب تكركرىا ريح اعبنوب: وتكرارا، يقال ناقة مكرة

( 01)"تراجع ُب مسيلو، وكركره عن الشيء دفعو ورده 

الرجوع، العودة والردود، وصبيعها : وىكذا يتبُت لنا من التعريف اللغوي أن لفظ التكرار دبعناه اللغوي من معانيو
معان تفيد اإلعادة والرجوع والتأكيد، ما يفيد الغرض العام ؼبعٌت التكرار بشكل عام 

: إصطالحا- ب
كُر الشيِء بلفظو أو ذكر الشيء مرة بعد مرة، وأكثر ما يتحقق فيع دلك اؼبفهوم أن يعاد ذ" اؼبقصود بالتكرار

 (02)"مرادفو من غَت ان يكون ىنالك جديد ُب االفادة

ىو إعادة اعبملة او العبارة اؼبراد توصيلها – من غَت ان يكون ىنالك جديد ُب االفادة -   ولعل اؼبقصود بعبارة
.  ، وىو االمر الدي قد يوقع اؼبتعلم ُب التشتت والضياعإضافةإىل أدىان اؼبتعلمُت بقدر الفكرة اؼبقدمة دون 

 إعادة دكر لفظ أو عبارة أو صبلة او فقرة ودلك باللفظ نفسو أو بالًتادف لتحقيق أغراض كثَتة أمهها "والتكرار 
 (03)"ربقيق التماسك النصي بُت عناصر النص اؼبساعدة

   ومن ىدين التعريفُت يتضح لنا جليا ان التكرار نوعُت ، إما تكرار باللفظ أو تكرار باؼبرادف ، ووكالمها يؤديان 
. نفس اؼبعٌت األساسي وىو ترسيخ اؼبادة اؼبقدمة أكثر ُب الدىن

 الباحثون بشؤون التعليم القرآين على إعطاء األمهية البالغة لطريقة التكرار، حيث يعيد اؼبتعلم ما ديليو مولقد اىت
عليو شيخو من سور وأحزاب أو بعض اؼبتون اؼبتداولة، ودلك ؼبا لتكرار من أثر ُب ترسيخ ما ًب تناولو، فالتكرار 

 وليس ىدا فحسب بل إن التكرار ُب التعليم النظامي اغبديث عامة وُب التعليم (04)يسهل اغبفظ ويعُت عليو
القرآين خاصة يعد أىم ركن من أركان العملية التعليمية ؼبا لو من أثر بارز ومباشر على اؼبتعلمُت وطبيعتهمالنفسية 

 20. اؼبعارف، فاغبفظ حاصل دون ؿبالة حىت وإن مل يصاحبو فهم ؼبا حفظ بالتكرار اكتسابُب 
                                                           

لسان العرب، ابن منظور، قدم لو عبد اهلل لعاليلي أعاد بناءه على اغبرف األول من الكلمة يوسف خياط، دار اعبلبل، بَتوت، (1)
 135، ص 5، ج1988 -148دار لسان العرب، بَتوت، 

دراسات ُب فن التحرير الصحفي ُب ضوء اؼبعارف القرآنية، ؿبمد فريد عزت، ديوان اؼبطبوعات اعبامعية، دار الشروق للنشر ( 2)
 99، ص1998والتوزيع، 

 20 ص2،ج2000علم اللغة النصي بُت النظرية والتطبيق، صبحي إبراىيم الفقي، دار قباء للطباعة والنشر، ( 3)

 246،د ت، ص11ينظر اؼبوجو الفٍت ؼبدرسة اللغة، عبد العليم إبراىيم، دار اؼبعارف، ط(4)
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   وعمل الشيخ ىو التلقُت وحراسة القراءة من التحريف والتبديل أو الغلط، فعملو باختصار ىو اؼبتابعة حىت يتم 
اغبفظ اؼبتقن واؼبضبوط لكل القرآن او بعضو، والتلميذ حينما يكتب النصاب اؼبطلوب منو ويتوصل غبسن قراءتو 

وكتابتو يأٌب آوان بدل اعبهد وإنفاد الطاقة بالقراءة اؼبتكررة والدرس اؼبتواصل حىت حيفظو، ويكون دلك ؿبفوظو 
اليومي ٍب يذىب لعرضو على شيخو وىو يصغي إليو باىتمام ليعاِب ما ديكن أن يكون لديو من نقائص اغبفظ 

وعيوب الضبط، فإن ًب عرضو وأجازه الشيخ دبحوه من اللوح يبدأ اؼبتعلم كتابتو بنصاب جديد بنفس ما بو اوال، 
 (1)وىكذا يعيد الكرة كل يوم من ايام األسبوع  

وىدا النوع من التكرار ىو طريقة قددية ُب تعليم القرآن ُب الكتاتيب وىي طريقة تقوم على اػبط والقراءة واغبفظ 
ٍب عرض ما ًب حفظو دون النظر إىل اللوح، وتليها عمليو التقومي اللفظي من طرف اؼبعلم، وأخَتا التقييم إما 

باالنتقال إىل سورة جديدة أو االبقاء عليها ومعاودة حفظها جيدا، وبعدىا تأٌب مرحلة التكرار واليت فيها 
وفحوى دلك كلو أن الطريقة التعليمية . يستعرض اؼبتعلم اصبال ما حفظو طوال األسبوع عرضا على الشيخ

 . باؼبدرسة القرآنية تعتمد التكرار أساسا ُب تأدية أمانتها

إذ إن التكرار ؿبط ربقيق األىداف السامية للعملية التعليمية وخباصة مع األطفال، ألن الطفل عادة ال يؤدي   "
 وقد أشار ابن خلدون (2)"إال ما قيل أمامو فهو يشتغل بالعناصر اليت ديده هبا من حولو ومنها يركب كلماتو وصبلو 

 واؼبلكات ال ربصل إال بتكرار االفعال "إىل ىذه الطريقة ُب التعليم ُب كتابو اؼبقدمة حينما قال ُب معرض حديثو 
ألن الفعل يقع اوال ويعود منو للذات صفة ٍب يتكرر فتكون حاال، ومعٌت اغبال اهنا صفة غَت راسخة ٍب يزيد 

 (3)"التكرار فيكون ملكة أي صفة راسخة

وُب حديث ابن خلدون إشارة واضحة إىل امهية التكرار ُب حصول اؼبلكات وىي أعلى درجات التمكن واالجادة 
 21واإلبداع 

 
 

                                                           

 للقرآن 03ينظر الطرق التقليدية للتعليم القرآين ومستلزمات التكييف اؼبعاصر، االمام عبد الكرمي الدباغي، األسبوع الوطٍت (1)
، نقال عن اؼبدرسة القرآنية ُب ربصيل ملكة اللغة العربية وتعليم النحو، مدرسة 2002جوان/02/03-1423الكرمي، ربيع االول 

الشيخ الدباغيبتنركوك  منوذجا،  حبث لنيل شهادة الليسانس ُب اللغة واالدب العريب، إعداد الطالب ؿبمد بالوي، 
 35-34، ص2004/2005

 30 اللغة، جوزيف فوندريس، ترصبة عبد اغبميد الدواخلي، ؿبمد القصاص، مكتبة االقبلو مصرية، د ط، د ت، ص(2)

    477-476، صم2000-ه1421، 01لبنان، ط-  اؼبقدمة، ابن خلدون، دار الكتب العلمية، بَتوت(3)
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التمرين اللغوي: المبحث الخامس  
التمرين ىو إجراء تدرييب منصب على التطبيق واؼبعاعبة ُب صياغة أسئلة إجرائية، وُب اؼبفهوم العام فالتمرين 

 ويعد التمرين اللغوي ُب تعليمية اللغات مرتكزا (1)خطاب ينتجو اؼبعلم ويرمي بو للمتعلم قصد قياس رد فعلو
بيداغوجيا من حيث انو يسمح للمتعلم بامتالك القدرة الكافية للممارسة الفعلية للحدث اللغوي وذلك بإدراك 

 (2 ).النماذج األساسية، اليت تكون اآللية الًتكيبية للنظام اللساين اؼبراد تعليمو
إدا فالتمرين ىو اختبار جيريو اؼبعلم ؼبعرفة مدى استيعاب اؼبتعلم ؼبا يتلقاه من معارف ُب شكل أسئلة إجرائية 
ىدفها األساس ىو قياس مدى استجابة اؼبتعلم ُب استيعاب اؼبادة اؼبعرفية اؼبقدمة لو، األمر الذي جيعل اؼبعلم 
يقف على ربديد بعض األسس اؼبنهجية ُب عمليتة التعليمية وتطويرىا حسب اغباجة، ٍب تليعا عملية التقومي 

 .والتصويب
وؼبا كان التمرين اللغوي تطبيق عملي لعملية تعلم اللغة، لذلك زبصص الساعات الكثَتة لتمرين اؼبتعلم على 

استعمال اللغة وتقوية ملكتو اللغوية وتنويع أساليب تعبَته، فمن الطبيعي إذا أن حيتل التمرين اللغوي مرتبة أساسية 
ُب ؾبال التعليم اللغوي الذي يهدف إىل جعل اؼبتعلم يتلمس تعدد األساليب اليت تندرج ضمنها اؼبهارات اللغوية، 

 (3)لذلك خيضع ىذا التمرين إىل منهجية ؿبددة ُب إطار اؽبدف التعليمي ربدد طريقة إعداده 
 أي إن التمرين اللغوي جيب أن حيتوي إلزاما على خاصيت التكرار والتنوع، فبتخصيص ساعات كثَتة تتسع فرصة 

 .اؼبتعلم ُب التمكن وامتالك اؼبلكة، وبالتنوع ربصل لديو خاصية اإلبداع و االختيار
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99م، ص2003ينظر دروس ُب اللسانيات التطبيقية، صاّب بالعيد، دار ىومة، اعبزائر، د ط، (1)  
147ينظر دراسات ُب اللسانيات التطبيقية، أضبد حساين، ص(2)  
19م، ص1983لبنان، د ط، -ينظر مباحث ُب النظرية األلسنية وتعليم اللغة، ميشال زكريا، بَتوت(3)  
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ومن ٍب فإن اىتمامات الباحثُت ُب اؼبيدان اللساين و الًتبوي بالضرورة إىل البحث عن اقبع السبل لًتقية التمرين 
وربديد أىدافو التعليمية والبيداغوجية، وضبط اجراءاتو اؼبختلفة لتذليل الصعوبات اليت تعًتض اؼبتعلم، وتفادي 
 (1)اػبطأ اللغوي الذي يشكل عائقا أمام تطور العملية التحصيلية ُب ؾبال تعلم اللغة بعامة واللغة األجنبية خباصة 

ولعل ذلك راجع إىل واقع الظروف الراىنة والتطور التكنولوجي والسيسيولوجي ُب صبيع اجملاالت وعلى كافة 
 .األصعدة، األمر الذي جعل من تعلم وتعليم اللغات ضرورة حتمية فرضتها سلطة وقوة العلوم والتكنولوجيا

وال زبل الطرائق القددية وال اغبديثة من توظيف التمارين، اليت تقوم العملية التعليمية قصد قياس الضرورة واغباجة " 
 (2)"العلمية اليت تتطلبها عملية التلقُت، وعن طريقها ربصل عملية ربسُت األىداف بغية التطور

أي إن التمرين إىل جانب أنو عملية إجرائية ىدفها جس نبض اؼبتعلم ومعرفة مدى استجابتو ؼبا قدم لو من 
معارف، فإنو لديو ىدف ثان وأساسي يتمثل ُب ربسُت األىداف بغية التطور إىل مستوى اغباجة اليت تتطلبها 

. العملية التعليمية  
 وُب العصر اغبديث حصلت تغَتات ىامة ُب كيفية إجراء وصياغة األسئلة والتمارين بفضل العمليات 

الديداكتيكية اليت عرفها علم التقومي، ومن ذلك نرى أن التمارين أنواع وكل سبرين البد ان يبٌت على ؾبموعة من 
 (3):اؼبنهجيات واالسًتاتيجيات والفئة أو العينة اليت يستهدفها، إضافة إىل الطريقة اليت ينبٍت هبا التمرين من حيث

مناسبة التمرين للصف- 01  
عدد الدروس اليت استهدفها-02  
نسبة اجمليبُت-03  
 23كيفية صياغتو -04
تقومي التمرين بعد اإلجابة بإجابة منوذجية جيب ان تكون جاىزة تقدم للمجيبُت قصد تقي وثائقهم بعد -05

.، وخالؽبا يعيد اؼبعلم النظر ُب بعض اإلجابات اليت وقع عليها التظلم(رد العالمات)هناية التصحيح   
  وعليو فالتمرين اللغوي ىو دبثابة تقومي للعملية التعليمية بغية التطور، كما أنو انواع وكل نوع يقتضي منهجية 

 .معينة مع األخذ بعُت االعتبار الفشة اؼبستهدفة مع حضور اؼبعزوز أو اؼبكافأة
 
 
 
 
 

                                                           
147ينظر دراسات ُب اللسانيات التطبيقية، أضبد حساين، ص(1)  
.99دروس ُب  اللسانيات التطبيقية، صاّب بالعيد، ص(2)  
100-99ينظراؼبرجع نفسو، ص(3)  
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( 1):   وحىت يكون التمرين ناجعا وؿبققا لألىداف البيداغوجية اؼبتوخاة، جيب ان خيضع ؼبقاييس معينة منها  
جيب ان يكون التمرين واضحا ُب شكلو وؿبتواه، بًتكيب لغوي مألوف لدى اؼبتعلم حىت يسهل عليو /- 01

إدراك ؿبتواه واالستئناس بو فبا ييسر لو السبل ُب استيعاب مغزاه، واستجابتو تكون إجيابية وربقق الغرض 
.اؼبقصود منو  

االىتمام أكثر بًتتيب عناصر التمرين اللغوي، إذ يقدم اؼبعلم العناصر اللغوية اعبديدة واليت يراد /- 02
ترسيخها، وحيرص اؼبعلم على القيام باؼبقابلة الدائمة بُت العناصر اللغوية األصلية والعناصر اللغوية الفرعية، 

.استبدال عنصر بعنصر، ترتيب عناصر معينة  
كل حصة من حصص التمارين اللغوية جيب ان تكون ـبصصة لًتسيخ بنية واحدة، فهي مركز اىتمام /- 03

.لدى اؼبعلم واؼبتعلم معا، فال ديكن ذباوزىا ألن ذلك سيؤدي إىل االضطراب واػبلط ُب إدراك  البٌت اؼبتقاربة  
ومنو نستنتج أن ما جيعل التمرين واضحا وىادفا، ىو توفر شرط الوضوح  ُب الشكل واحملتوى، مع األلفة 

وعدم الغرابة وتوفر عنصر الًتتيب والتدرج والتخصيص، حيث ترتب عناصره وذلك بتقدمي العناصر اللغوية 
 اعبديدة اؼبرغوب ُب ترسيخها، مع زبصيص حصص كاملة لًتسيخ بٌت لغوية معينة

 
 
 
 



 

 

: الفصل الثاني   
االجراءات التعليمية وتطبيقاتها في التعليم 

  .االبتدائي



تطبيقاتها في التعليم االبتدائيالفصل الثاين                                                                   

 

 
28 

 :تمهيـد
واؼبنهاج  (األستاذ)واؼبعلم  (التلميذ)اؼبتعلم : إن العملية التعليمية عملية معقدة، عناصرىا متداخلة وكثَتة، منها

 ...والكتاب وطريقة التدريس واؼبدرسة
ومن ىنا تأٌب الدراسة اؼبيدانية ُب البحوث العلمية لتكشف عن مدى صدق وصحة الفرضيات أو لتثبت عكس 

. ذلك، فهي دبثابة احملك الختبارىا، وتعطي للباحث صورة واضحة عن النتائج اؼبتوصل إليها من خالل الدراسة
 باعبانب اؼبيداين إلثبات موضوعية النتائج وبسط اغبقائق، االىتمامومن أجل الوصول إىل ىذه اغبقائق البد من 

مدى تطبيق اإلجراءات التعليمية  ُب اللسانيات التطبيقية اغبديثة ُب " إذ اؽبدف من ىذه الدراسة ىو معرفة 
، والوصول إىل كشف واقع تدريس اللغة العربية " السنة اػبامسة أمنوذجا االبتدائيمؤسساتنا التعليمية ، الطور 

ويشمل الفصل اؼبيداين منهجية البحث، واؼبنهج اؼبناسب ؽبا وربديد نوع العينة وأدوات صبع البيانات، ليصل  .فيها
وعرض أىم النتائج بعد تفريغ . البحث إىل النتائج ومناقشتها ُب ضوء اعبانب النظري استنادا إىل الفرضيات

 .البيانات وربليل اعبداول، وُب األخَت توصيات الدراسة
 : منهجية البحث/- 01

 اؼبنهج ىو الطريقة اليت يتبعها الباحث ُب دراسة مشكلة ما قصد اكتشاف اغبقيقة، واإلجابة عن التساؤالت 
وىو الطريقة اليت يدرس هبا الواقع أو الظاىرة أو توصف هبا اؼبشكلة . واالستفسارات اليت يثَتىا موضوع الدراسة

تعبَتا كيفيا وكميا، حبيث يصف التعبَت الكيفي الظاىرة ويوضح خصائصها "وصفا دقيقا، كما يعرب عن الظاىرة 
بينما التعبَت الكمي يعطيها وصفا قيميا أي مقدار ىذه الظاىرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواىر 

 (01)" اؼبختلفة األخرى
"ىو الطريقة اليت يتبعها الباحث ُب دراستو للمشكلة الكتشاف اغبقيقة:" يقول عمار بوحوش أن اؼبنهج 

(02) 
فاؼبنهج إذاً يستجيب لطبيعة موضوع الدراسة اليت ربتاج إىل خطة ميدانية يتم وفقها ربديد الفرضيات ٍب اختبارىا  .

بناء على معطيات البحث، وعلى اؼبعاعبة اإلحصائية اليت تسمح بالتحليل والتفسَت لتلك اؼبعطيات، والتعليق 
 24.عليها للخروج بالنتائج النهائية للبحث مع صبلة من االقًتاحات

ودبا أننا قمنا بدراسة وصفية ربليلية، فإن اؼبنهج اؼبالئم ؽبا ىو اؼبنهج الوصفي التحليلي، فهو يصف الظاىرة كما 
ىي ربريا للدقة واؼبوضوعية، ويعرف ىذا اؼبنهج بأنو ؾبموعة االجراءات البحثية اليت تتكامل لوصف ظاىرة معينة 
او موضوع ما، اعتمادا على صبع اغبقائق والبيانات وتصنيفها ومعاعبتها ٍب ربليلها ربليال دقيقا للوصول إىل نتائج 

                                                           
 مناىج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، عمار بوحوش وؿبمد ؿبمود الذنيبات، ديوان اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، (01)

 .129 ،ص 1995
، 3،1990 دليل الباحث ُب اؼبنهجية وكتابة الرسائل اعبامعية، عمار بوحوش، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب،اعبزائر، ط(02)

 .120ص
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فان . ب. وما يشملو من خطوات علمية منهجية، ىي كما يقول ذالوصفي أو تعميمات على موضوع البحث
 Vandalan.B.D. :(1)دالُت

فحص اؼبوقف اإلشكايل . 1.
 .ربديد اؼبشكلة ووضع الفروض. 2 .
 .اختيار اؼبفحوصُت. 3 
 .اختيار أساليب صبع البيانات وإعدادىا. 4 
 .تقنُت أساليب صبع البيانات. 5 
وصف النتائج وربليلها وتفسَتىا  . 6 

: عينة البحث ومكانتها/- 02
 الذين يشرفون على اؼبعلمُت وقد سبثلت ُب ؾبموعة من األشخاص من ؾبتمع البحث، واؼبتكونة من ؾبموعة من 

، وقد ًب انتقاء ىاتو مهفي الصف، باإلضافة إىل ؾبموعة من تالميذ السنة اػبامسةالتعليم ُب مرحلة الطور االبتدائي
مالك بن نيب، ابتدائية االنتفاضة ابتدائية اإلمام اغبسُت بن علي وابتدائية : العينة من ابتدائيات ـبتلفة وىي

 .وابتدائية مالك بن أنس
: زمن البحث/- 03

   2016/2017 اعبامعية   وقد بدأ البحث اؼبيداين ُب أواخر شهر فيفري من السنة 
:    أدوات البحث/- 04

ويقصد بأدوات البحث . إن قباح أي حبث علمي يتوقف على االستخدام الصحيح لألدوات والتقنيات اؼبنهجية
ؾبموع الوسائل والطرق واألساليب واإلجراءات اؼبختلفة اليت يعتمد عليها الباحث ُب صبع اؼبعلومات " العلمي

اػباصة بالبحث العلمي وربليلها، وىي متنوعة ويتحدد استخدامها على مدى احتياجات البحث العلمي، وبراعة 
 25(2)"الباحث وكفاءتو ُب حسن استخدام الوسيلة أو األداة

وكانت األداة اليت تتماشى وطبيعة موضوع البحث وخصوصياتو ىي االستبيان واؼبتمثل ُب استمارة ربتوي ؾبموعة 
 .26من األسئلة اليت مشلت احملاور الرئيسة للبحث

فاستمارة ىي الوسيلة العلمية واألداة اؼبنهجية اليت من خالؽبا ديكن التعرف على أراء وأفكار واذباىات ؾبتمع 
وتعد االستمارة من بُت أىم وسائل البحث حيث توفر اعبهد والوقت للباحث . البحث حول موضوع الدراسة

واؼببحوث على حد سواء، وتنبع أمهيتها من طبيعة النتائج اليت يتوصل إليها الباحث من خالؽبا، وتتوقف مصداقية 
                                                           

-292، ص1996ؿبمد نبيل نوفل، مكتبة األقبلو مصرية، القاىرة، صبة تر، فاندالن، مناىج البحث ُب الًتبية وعلم النفس(1)
293 

 2 ،ص2003 دار العلوم، عنابة، اعبزائر، ،منهجية البحث العلمي، صالح الدين شروخ(2)
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ؾبموعة من األسئلة اؼبكتوبة اليت تعد بقصد اغبصول على " النتائج على مدى قباعة االستمارة فهي عبارة عن 
 (1)" .وىي من أكثر األدوات استخداما ُب صبع البيانات. معلومات وأراء اؼببحوثُت حول ظاىرة أو موقف معُت

 فاالستمارة وسيلة تفرض على الباحث التقيد دبوضوع البحث وعدم اػبروج عن اؼبسار الذي رظبو سواء على 
 :وترتكز االستمارة على خطوات ىي. الصعيد النظري أو التطبيقي

(2) 
 .ربديد نوع اؼبعلومات اليت يرغب الباحث ُب اغبصول عليها-1
  .ربديد شكل األسئلة واالستجابات والصياغة وتسلسلها.-2
 .اختبار االستمارة قبل تعميم تطبيقها على أفراد العينة.-3
تنسيق االستمارة وإعدادىا ُب صورهتا النهائية .-4

: وقد استخدمناىا كوسيلة ؼبعرفة آراء األساتذة والتالميذ حول اؼبوضوع اؼبطروح، علما أن العينة كان عددىا كآٌب 
. تلميذا (60)وستونأساتذة و  (10)عشر 
: طريقة التوزيع/- 05

ًب وضع استبيانُت، األول موجو ؼبعلمي السنة اػبامسة الطور االبتدائي حيث اشتمل على عشر أسئلة متنوعة بُت 
أمام اػبانة اؼبناسبة، أما  (x)وذلك بوضع عالمة  (ال)أو  (نعم)أسئلة مغلقة ومفتوحة ،ًب اإلجابة عنها ب

االستبيان الثاين فقد وجو إىل لتالميذ السنة اػبامسة ابتدائي، وقد اشتمل على عشر أسئلة أيضا تقريبا كلها أسئلة 
وكال االستبيانُت اشتمال على ؿبورين، احملور األول متعلق بالبيانات الشخصية أما احملور الثاين فقد اشتمل .مغلقة 

 27. على ؾبموع األسئلة اؼبتعلقة بإشكالية البحث أثناء العملية التعليمية

 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
دار وائل للنشر ،ؿبمد عبيدات وآخرون،-القواعد واؼبراحل والتطبيقات-  منهجية البحث العلمي(1)

 .63،ص1999والتوزيع،عمان،األردن،
 .314 ،ص1992 مكتبة الفالح، الكويت، ، أضواء على الدراسة اؼبيدانية، ناصر ثابت(2)
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: المعالجة اإلحصائية/- 06
  وتالميذ السنة اػبامسة ابتدائي ُب ـبتلف االبتدائيات ربصلنا على معلميبعد صبع االستبيانات اؼبوجهة إىل 

 استمارة ، وبعدىا قمنا حبساب عدد االحتماالت اليت ربصلنا عليها وذلك حبساب النسبة اؼبئوية (70)سبعُت 
 .عدد العينة ÷ x100التكرار:يةتلكل سؤال اعتمادا على القاعدة الثالثية غبساب النسب اؼبئوية اال

: لمعلمينتفريغ االستبيان الخاص با/- 07
 :بعد القيام بعملية صبع االستبيانات على معلمي السنة اػبامسة ابتدائي ،كانت نتائج نسب احملاور كاآلٌب

  واؼبتعلق بالبيانات الشخصية :المحور األول
 ذكور% 10إناث و % 90: اعبنس. 

 أقل من ذلك% 20أكثر من ثالث سنوات، و% 80: اػبربة. 

 شهادة اؼباسًت% 10شهادة الليسانس، و% 90: الشهادة اؼبتحصل عليها. 

 مًتبصُت% 0معلمُت مستخلفُت، و% 20معلمُت مرظبُت، و% 80: الصفة. 
 . واؼبتعلق دبجموع األسئلة موضوع البحث أثناء العملية التعليمية:المحور الثاني

:  في البيتهل تحضر قبل عرضك للمادة اللغوية: 1س
 (: 01)اعبدول رقم 

 
 

وذلك راجع إىل إجبارية القيام هباتو  قبل عرض اؼبادة اللغوية،  ُب البيت حيضرون للدرساؼبعلمُتمن % 100نسبة
 .العملية يوميا حىت يتسٌت للمعلم تقدمي درسة بطريقة منظمة وفبنهجة

:  الدرس؟تراها مناسبة في تقديمماهي الطريقة التي : 2س
 (: 02)اعبدول رقم 

 
 

يفضلون الوقوف منهم % 30و، داخل القسملدرس اؼبعلمينيفضلون طريقة الوقوف ُب تقدديامن % 70نسبة
منهم يقدم الدرس جالسا لعدم قباعة ىاتو الطريقة خاصة مع % 0واعبلوس معا حسب اغباجة، ُب حُت أن 

 .    تالميذ األطوار االبتدائية

 

اإلجابة  نعم ال
 التكرار 10 0

 النسبة 100% 0%

كالمها  الوقوف  اعبلوس اإلجابة 
 التكرار 7 0 3

 النسبة 70% 0% 30%
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  هل ترى ان التدرج في عرض المادة اللغوية شرطا ضروريا؟:3س
(: 03)اعبدول رقم   

 
 

: شرطا ضروريا، ذلك راجع إىل أنو عرض اؼبادة اللغويةاؼبعلمينيعتقدون أن التدرج ُبمن % 100نسبة  

 يساعد اؼبتعلم على ترسيخ وتثبيت الظواىر اللغوية. 

  ضرورة االنطالق من البسيط كاعبملة الفعلية للوصول إىل اؼبركب كاعبملة االظبية مثال، إىل األكثر تعقيدا
 .كاعبمل اؼبنسوخة حبروف وأفعال

  ألنو يساعد اؼبتعلم على فهم وإدراك الدرس أو اؼبادة اللغوية جيدا وذلك لطبيعة العقل البشري وخاصة
 .اؼبتعلم ُب أطوار تعلمو األوىل

  ألن التدرج يسمح للمعلم باكتشاف اؼبستوى اإلدراكي لدى التلميذ، فبا يساعده على ربديد الفوارق
 .الفردية بُت ـبتلف التالميذ ألخذىا بعُت االعتبار والتعامل معها من ىذا اؼبنطلق

  ألنو يسهل على اؼبتعلم استخالص واستنتاج القاعدة بنفسو فبا يساعده على تأكيد الفهم لديو وتوظيف
 .ذلك ُب االستعمال الفعلي للغة كتابيا او شفويا

؟  تقديم المادة المعرفية  أثناء المتعلمين هل تراعي الفروق الفردية بين :4س  
(: 04)اعبدول رقم   

 
 

وىذا أمر طبيعي وشرط ، اؼبعلمينَتاعون الفروق الفردية بُت اؼبتعلمُت أثناء تقدديهم للمادة اؼبعرفيةمن % 100نسبة
ضروري ُب العملية التعليمية التعلمية، خاصة ُب مراحل التعليم االبتدائية عند الطفل حبكم أنو ُب طور بناء اللبنة 

.  أو القاعدة األساسية ُب اكتشاف العلم واؼبعرفة ُب ىذا العامل
 
 
 
 
 
 

 اإلجابة نعم ال
 التكرار 10 0
0%  100%  النسبة 

 اإلجابة نعم ال
 التكرار 10 0
0%  100%  النسبة 
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  هل تستخدم التكرار مع التالميذ أثناء عرض المادة اللغوية؟:5س
(: 05)اعبدول رقم   

 

:بطرق ـبتلفة منهامادة اللغوية، مهلل عرضاؼبعلمينيستخدمون التكرار مع تالميذىم أثناءمن % 100نسبة  
 عرض الفكرة او العنصر اؼبراد ترسيخو ُب ذىن اؼبتعلم، مرة تلو مرة. 

  بعد االنتهاء من شرح الفكرة أو العنصر اللغوي، يقوم اؼبعلم بطرح سؤاال من خاللو ومن خالل تفاعل
 .التالميذ معو حيدد ما إذا كان تكرار الفكرة أو العنصر ضروريا أم ال

  بعد االنتهاء من تقدمي الفكرة أو العنصر اللغوي يطلب اؼبعلم من تالمذتو وبطريقة انتقائية إعادة العنصر
 . حىت تعم الفائدة بالتكرار

 عن طريق حل التمارين ُب هناية اغبصة وتصحيح الوظائف اؼبنزلية . 
 الوسائل التعليمية في عرض المادة اللغوية؟تستعينب هل :6س

(: 06)اعبدول رقم   

 
 

 حسب اغباجة وطبيعة مادة اللغوية،مهلل عرضاؼبعلمينيعتمدون الوسائل التعليمية ُبمن % 100نسبة
:اؼبوضوعواليت سبثلت معظمها ُب   

  السبورة والكتاب اؼبدرسي 

 بعض النصوص من القصص واؼبطبوعات اؼبختلفة 

 القواميس 

 بعض الدعائم الصورية 

 اللوحة والطباشَت. 
 ؟ في عرض المادة اللغويةلكترونية الحديثة اإل الوسائل التعليمية هل تستخدم:7س

(: 07)اعبدول رقم   

 
 

 اإلجابة نعم ال
 التكرار 10 0
0%  100%  النسبة 

 اإلجابة نعم ال
 التكرار 10 0
0%  100%  النسبة 

 اإلجابة نعم ال
 التكرار 0 10

100%  0%  النسبة 
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وذلك ؼبادة اللغوية، مهلعرضاؼبعلمينال يستخدمون الوسائل التعليمية االلكًتونية اغبديثة ُب من % 100نسبة
:راجع إىل  

  عدم توفر أقسام الصف على اإلمكانيات اؼبادية من أجهزة ومعدات إلكًتونية حديثة. 

  عدم اغباجة إىل مثل ىاتو األجهزة والوسائل اغبديثة، نظرا لطبيعة تعليم اؼبادة اللغوية وخصوصيتها عن
فقواعد اللغة عبارة عن ملكة ؾبردة جيب ان ...باقي اؼبواد كالرياضيات والعلوم الطبيعية والتكنولوجية

ديتلكها اؼبتعلم وديارسها كحدث لغوي منطوق أو مكتوب، وىذا ىو اؽبدف من تعليمها وتلقينها 
 .للمتعلم

 هل ترى أن التمرين اللغوي يعزز المعلومة لدى المتعلم؟                                          :8س
(: 08)اعبدول رقم   

 
 

اؼبعلمينَتونأن التمرين اللغوي يعزز اؼبعلومة لدى اؼبتعلم كإجراء لساين تطبيقي يسمح للمتعلم من % 100نسبة
بتطبيق ـبتلف القواعد والضوابط اللغوية اليت تناوؽبا ُب الدرس، األمر الذي جيعل ىاتو اؼبادة اللغوية ترسخ ُب ذىنو 

 .أكثر فأكثر إىل أن تصبح ملكة راسخة بالتكرار
 هل تراعي الشروط المنهجية واإلستراتجيات البيداغوجية حتى يكون التمرين ناجعا؟     :9س

(: 09)اعبدول رقم   

 
 

 الشروط اؼبنهجية واإلسًتاذبيات البيداغوجية حىت يكون التمرين ـبتلفاؼبعلمُت يقومون دبراعاة من % 100نسبة
:واؼبتمثلة ُب ناجعا  
  أن يكون التمرين واضحا ُب شكلو وؿبتواه، بًتكيب لغوي مألوف لدى اؼبتعلم حىت يسهل عليو إدراك

 ؿبتواه 

  بعد كل حصة من حصص الدرس تتبعبمجموعة من التمارين اللغوية واليت جيب أن تكون ـبصصة
لًتسيخ اؼبادة اللغوية اؼبقدمة يومها، فهي مركز اىتمام لدى اؼبعلم واؼبتعلم معا، فال ديكن ذباوزىا ألن 

 .ذلك سيؤدي إىل االضطراب واػبلط ُب إدراك  البٌت اؼبتقاربة
  الكتاب اؼبدرسي حيوي سبارينا عبميع اؼبواد اللغوية اؼبقررة ُب اؼبنهاج الدراسي، وعلى األرجح ىاتو التمارين

 .خاضعة لكافة ىاتو الشروط اؼبنهجية واالسًتاتيجيات البيداغوجية

 اإلجابة نعم ال
 التكرار 10 0
0%  100%  النسبة 

 اإلجابة نعم ال
 التكرار 10 0
0%  100%  النسبة 
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تقييم؟                                            التقويم وة بإجرائيالرين اللغويا هل تقوم بإتباع التم:10س
(: 10)اعبدول رقم   

 
 

 :اؼبعلمينيقومون بإتباع التمارين اللغوية بتقومي وتقييم وذلك عن طريقمن % 100نسية
  التصحيح الفردي بالتنقيط على الكراسة. 

  بالتصحيح اعبماعي وتشجيع اجمليبُت بطرق ـبتلفة 

 الواجبات اؼبنزلية اليومية واالسبوعية. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 اإلجابة نعم ال
 التكرار 10 0
0%  100%  النسبة 
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:تفريغ االستبيان الخاص بالتالميذ/- 09  

 :بعد القيام بعملية صبع االستبيانات على تالميذ السنة اػبامسة ابتدائي كانت نتائج نسب احملاور كاآلٌب
  واؼبتعلق بالبيانات الشخصية :المحور األول

 إناث% 45ذكور، % 55: اعبنس. 

 سنة12 إىل 10يًتاوح مابُت : العمر . 
 . واؼبتعلق دبجموع األسئلة موضوع البحث أثناء العملية التعليمية:المحور الثاني

 ماهي اللغة التي يستعملها معلمك داخل القسم؟                                            :01س
(: 01)اعبدول رقم   

 
 

% 45ن أ، ُب حُت التالميذأجابوا أن اللغة اليت يستعملها معلمهم داخل القسم ىي الفصحىمن % 50نسبة
من التالميذ أجابت أن % 05بينما نسبة . قالوا أن معلمهم يستخدم اللغة الفصحى والعامية مزاوجة بيتهمامنهم 

اؼبعلم يستخدم العامية أثناء شرح الدرس وىاتو نسبة ضئيلة ال ديكن أن تؤخذ بعُت االعتبار، وعلى األرجح أهنا مل 
ألنو من غَت اؼبنطقي أن يستعمل اؼبعلم اللغة العامية ُب شرح درس اللغة العربية وذلك . تفهم السؤال من األساس

ألن من بُت أىم األىداف ُب ىاتو العملية الًتبوية ىو تلقُت اؼبتعلمُت اللغة العربية الفصحى نطقا ٍب كتابة وتعبَتا، 
أما العامية فيمكن استخدامها ُب بعض اغباالت من بينها تقريب اؼبعٌت ألذىان اؼبتعلمُت ُب حال استعصى عليو 

 . االمر بالفصحى وىو أمر مقبول وصحي 
 ماهي طريقة التي تحبذها في عرض الدرس؟                                                     :2س

(: 02)اعبدول رقم   

 
 

منهم % 48،66 ، ُب حُت ان التالميذحيبذون طريقة اإللقاء ُب عرض اؼبادة اللغويةمن % 51،66نسبة
 :يفضلون الطريقة التفاعلية وذلك بأن يسأل اؼبعلم والتالميذ يشاركون، ولعل ذلك راجع إىل أن ىاتو الطريقة

 تبعد شعور اؼبلل عن التالميذ. 

 تشعر التلميذ باغبماس وحب اؼبشاركة واؼبنافسة. 

 تساعد ُب ترسيخ اؼبعلومة ُب ذىن اؼبتعلم ، خاصة إدا كان ىو صاحب اعبواب. 

 اإلجابة الفصحى العامية كالمها
 التكرار 30 03 27
45%  5%  50%  النسبة 

 اإلجابة اإللقائية التفاعلية
 التكرار 31 29
48،33%  51،66%  النسبة 
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 تساىم ُب تبديد الشعور باػبجل لدى بعض الفئات اليت تعاين من ىذا الشعور. 
هل تفضل أن يقدم معلمك القاعدة اللغوية قبل األمثلة و الشرح؟   :3س

 (: 03)اعبدول رقم 

 
 

وىذا أمر % 78،33أغلبية التالميذ استنكروا تقدمي اؼبعلم للقاعدة اللغوية قبل األمثلة والشرح، واليت قدرت ب 
منطقي وطبيعي ، ألن القاعدة أو االستنتاج يفًتض أن تكون كنتيجة حتمية يستخلصها اؼبعلم والتالميذ استدالال 

 :من التالميذ تقبلوا الفكرة واستأنسوا هبا من منطلق أهنا% 21،66ؼبا سبق من األمثلة والشرح، بينما معدل 
  تساعدىم أكثر على الًتكيز واالنتباه. 

 تساىم ُب ترسيخ القاعدة أكثر، ألهنا تكون دبثابة اكتشاف لألمثلة والشرح بالقياس. 

 الهنا سبكنهم من اؼبشاركة والتفاعل مع اؼبعلم أثناء الشرح. 
؟                                            هل تقبل أن ينتقل المعلم إلى الدرس الموالي دون أن تفهم الدرس الحالي:4س

(: 04)اعبدول رقم   

 
 

رفضوا أن ينتقل اؼبعلم إىل الدرس اؼبوايل دون أن يتمكنوا من فهم الدرس % 93،33أغلبية التالميذ ودبعدل
 حبجة أهنم لن يتمكنوا من فهم الدرس اؼبوايل إذا مل يفهموا الدرس اغبايل وىذا أمر طبيعي ومنطقي، ألن ،اغبايل

اؼبادة اللغوية اؼبقدمة إىل تالميذ األطوار األوىل من التعليم االبتدائي البد وأن ربتوي عنصر التدرج ُب عرض اؼبادة 
 :اللغوية وذلك بأن ينطلق اؼبعلم 

  من اؼبعلوم إىل اجملهول 

 من البسيط إىل اؼبعقد إىل األكثر تعقيدا 

 من احملسوس إىل اجملرد 

 االنتقال من العام إىل اػباص 

  االنتقال من اؼبتواتر إىل الشاذ. 

من التالميذ أجابوا بقبوؽبم انتقال اؼبعلم إىل درس موال دون ان يفهموا الدرس اغبايل، وىي % 6،66ن أُب حُت 
نسبة قليلة إن دلت على شيء فإمنا تدل على عدم منطقية ُب تفكَت ىؤالء التالميذ وإىل احتمال عدم فهم 

 اإلجابة نعم ال
 التكرار 13 47
78،33%  21،66

% 

 النسبة

 اإلجابة نعم ال
 التكرار 4 56
 النسبة 6،66% 93،33%
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السؤال وتأخر ُب االستيعاب لدى ىاتو الفئة، خاصة وأننا قمنا بشرح ؿبتوى أسئلة االستبيان بالعامية على غرار 
 .بساطة الكلمات اؼبستعملة فيو أساسا

 متى تفهم الدرس في القسم؟     :5س
(: 05)اعبدول رقم   

 
 

التالميذ وىي نسبة ال يستهان هبا، تفهم الدرس بتكرار اؼبعلم للشرح مرة ثانية وثالثة ، األمر من % 66،66نسبة
الذي يؤكد أن التكرار ُب العملية التعليمية التعلمية  شرطا أساسيا ال ديكن بأي حال من األحوال ذباىلو، خاصة 

وأن الطفل ُب اؼبرحلة االبتدائية يعمل على بناء القاعدة األساسية انطالقا فبا يقدمو لو ؿبيطو دبا فيهم اؼبعلم 
 .واألسرة

 :من التالميذ تفهم الدرس من الشرح األول للمعلم ولعل ذلكراجع إىل% 18،33ُب حُت أن معدل 
 الًتكيز العايل لدى ىؤالء التالميذ. 

 التحضَت للدرس ُب البيت دبساعدة األىل. 

من التالميذ ال يفهمون الدرس إال من خالل التمارين ُب هناية اغبصة، وعلى األرجح أن % 15بينمانسبة 
 .ىؤالء الفئة من التالميذ يستطيعون استيعاب مضمون القواعد النظرية من خالل التطبيق العملي

 و العنصر؟أهل تفضل أن يعيد المعلم شرح الفكرة :6س
(: 06)اعبدول رقم   

 
 

شبة  تقارب ُب النسب بُت احتمايل تفضيل اؼبتعلم أثناء شرح اؼبعلم للفكرة أو العنصر اللغوي، حبيث أن 
منهم يفضلون عبارات ـبتلفة وبطرق مغايرة % 45التالميذ يفضلون الطريقة والعبارات نفسها، ومن % 55

:وردبا يعود السبب الرئيس ُب ذلك إىل  

 اختالف امناط التفكَت لدى كل طفل كخاصية ربدد مستوى الفروقات الفردية لدى اؼبتعلم. 

 القدرة العالية على الًتكيز والفهم. 

 
 

 

 اإلجابة من أول شرح بتكرار الشرح من خالل التمارين
 التكرار 11 40 09
15%  66،66%  18،33%  النسبة 

 اإلجابة بالطريقة والعبارات نفسها وعباراسبختلفة أخرىبطريقة
 التكرار 33 27
45%  55%  النسبة 
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ماهي الوسائل التي تفضل أن يستخدمها المعلم في عرض الدرس؟ :7س
(: 07)اعبدول رقم   

 
 

ىنالك تفاوت واضح بُت النسبفي قضية استخدام اؼبعلم للوسائل التعليمية ُب عرض اؼبادة اللغوية، حبيث احتل 
على التوايل ويعود سبب تفضيل % 30و% 55كل من السبورة والكتاب اؼبدرسي أعلى النسب قدرت ب 

 :التالميذ ؽباتُت الوسيلتُت إىل
 كون السبورة والكتاب اؼبدرسي األقرب إىل أيد وأذىان اؼبتعلمُت. 

 كون ىاتُت الوسيلتُت األقبع ُب عرض اؼبادة اللغوية ربديدا نظرا لطبيعة تعليم اللغة . 

  كوهنما اؼبادتُت األساسيتُت ُب اكتساب العلم واؼبعرفة مند األزل، أما بقية الوسائل اؼبستحدثة فإمنا ىي 
 . تطوير ؽبما وحسب

هل التمارين المنجزة داخل القسم أو في البيت تسهم في ترسيخ الدرس لديك؟                                :8س
(: 08)اعبدول رقم   

 
 

أصبعكل التالميذ على أن التمارين اللغوية اؼبنجزة داخل القسم أو ُب البيت، تساعد ُب تثبيت وترسيخ الدرس 
لديهم، وىذا أمر طبيعي ألن التمارين اللغوية تسهم ُب امتالك اؼبتعلم القدرة الكافية للممارسة الفعلية للحدث 

اللغوي بنوعيو الكتايب والشفهي، ناىيك أهنا تسمح للمتعلم باكتشاف وإدراك ـبتلف النماذج األساسية لطبيعة 
 .اللغة، كما أهنا ترفع من ثقة ومعنويات اؼبتعلم عند ذباوز كل خطوة من خطوات التعلم بعد كل عملية تعليمية

بعد القيام بعملية التصحيح داخل القسم هل تستفيد من أخطائك؟     :9س
(: 09)اعبدول رقم   

 
 

اؼبتعلمُت قالوا بأهنم يستفيدون من أخطائهم بعد القيام بكل عملية تصحيح من % 95أغلبية التالميذ وبنسبة
قالوا بأهنم ال يستفيدون من ذلك ولعل ذلك يكون جراء األسباب منهم % 05ن أ، ُب حُت للتمارين اؼبعطاة

 :التالية

 اإلجابة السبورة الكتاب اؼبدرسي شريط الفيديو اللوحة االلكًتونية اؼباسح الضوئي
 التكرار 33 18 02 06 01
01،66%  10%  03،33%  30%  55%  النسبة 

 اإلجابة نعم ال
 التكرار 60 0
0%  100%  النسبة 

 اإلجابة نعم ال
 التكرار 57 03
05%  95%  النسبة 
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 عدم فهم سؤال االستبيان جيدا. 

 عدم استيعاب الدرس من األساس. 

  اإلمهال 

  التشتت الذىٍت جراء أسباب نفسية أو اجتماعية... 
إذا أجبت بشكل جيد هل تحب أن يكافئك المعلم ؟                                   :10س

(: 10)اعبدول رقم   

 
 

تقريا اتفق صبيع التالميذ على رغبتهم ُب اغبصول على مكافأة من اؼبعلم ُب حال أجابوا بشكل جيد، حبيث 
منهم ال حيبون ذلك وىذا أمر غَت اعتيادي ، إن دل على % 06،66، أما نسبة %93،33قدرت نسبتهم ب

شيء فإمنا يدل على أنو شبة سبب خفي جيعل من اؼبتعلم يرفض أمرا راسخا ُب الطبيعة البشرية وىو اعبزاء، ودبا أن 
االستبيان كان موجو لفئة من تالميذ الطور االبتدائي وربديدا السنة اػبامسة، فإنو وال شك راجع إىل أسباب 

نفسية اجتماعية لدى الطفل الن الطفل ُب ىاتو اؼبرحلة ال يدرك حقيقة األمور واؼببادئ حبكم عدم النضج وقلة 
 :الوعي، األمر الذي يضيق من عدد االحتماالت إىل عدد أقل ديكن ربديده ُب األسباب التالية

 اػبجل واإلفراط ُب اػبجل . 

  (الفوبيا)اػبوف أو الرىاب. 

  كفقدان الشعور باألمان، نقص اغبنان جراء التعنيف البدين وما :قلة الثقة ُب النفس ألسباب نفسية
كاإلعاقة اعبسدية : أو ألسباب عضوية... كالفقر واليتم واغباجة: أو ألسباب اجتماعية...إىل ذلك

وما  (أفازيا)الكلية أو اعبزئية أو حىت العصبية كمشاكل النطق وأمراض اللغة من تأتأة وعبلجة وحبسة 
 ...  إىل ذلك

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 اإلجابة نعم ال
 التكرار 56 04
06،66%  93،33%  النسبة 
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  بماذا تحب أن يكافأك المعلم في حال أجبت بشكل جيد؟*
(:  11)اعبدول رقم 

 
 

  
 

من التالميذ أبدوا رغبتهم ُب اغبصول على نقاط إضافية ُب االمتحان ُب حال أجابوا بشكل % 63،33نسبة 
جيد كمكافأة من اؼبعلم، األمر الذي يعرب عن الرعبة ُب التفوق والتميز وربصيل أعلى اؼبراتب والدرجات وىذا أمر 

من التالميذ رغبتهم ُب اغبصول على % 16،66طبيعي ُب ىذه اؼبرحلة العمرية بالنسبة للمتعلم، بينما أبدى 
من % 11،66جائزة، وىو ما يبُت ضرورة اؼبكافأة اؼبادية بالنسبة للمتعلم والطفل على حد سواء، ُب حُت أن 

التالميذ يفضلون اؼبكافأة اؼبعنوية، من تشجيع من طرف اؼبعلم وتصفيق من طرف زمالئهم ُب الصف، أما 
 .من التالميذ رأوا أن الصعود إىل السبورة وفتح التمرين كفيل إلرضاء رغبتهم وإثارة اغبماس لديهم % 08،33

وىو االمر الذي يفند الرأي الذي ذىبت إليو الفئة القليلة من التالميذ، واليت مل تبد رغبتها ُب اغبصول على 
مكافأة من اؼبعلم ُب حال أجابوا بشكل جيد، ويؤكد على أمهية الفرضيات واالحتماالت السالفة الذكر، و اليت 

 . قد تكون سببا ُب ذلك بشكل أو بآخر
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

بإعطائي جائزة  الصعود إىل السبورة وفتح التمرين  بالتشجيع  زيادة نقطة اإلجابة 
 التكرار 07 38 05 10

 النسبة 11،66% 63،33% 08،33% 16،66%
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 : النتائج العامة لإلستبيان/-10
 :من خالل تفريغ االستبيانات ربصلنا على النتائج التالية

 :نتائج االستبيان الخاصبالمعلمين- أ
وذلك راجع إىل إجبارية القيام هباتو العملية  قبل عرض اؼبادة اللغوية،  ُب البيت حيضرون للدرسكل اؼبعلمُت*

يوميا حىت يتسٌت للمعلم تقدمي درسة بطريقة منظمة وفبنهجة، وحفاظا على الوقت واعبهد لدى اؼبعلم واؼبتعلم 
 .على حد سواء

معظم اؼبعلمينيفضلون طريقة الوقوف أو الوقوف واعبلوس معا حسب اغباجة ُب تقدمي اؼبادة اللغوية، ويرفضون *
 .طريقة اعبلوس فقطلعدم قباعة ىاتو الطريقة خاصة مع تالميذ األطوار االبتدائية

 شرطا ضروريا، ألنو يسهل على اؼبتعلم استخالص  عرض اؼبادة اللغويةصبيعاؼبعلمينيعتقدون أن التدرج ُب*
واستنتاج القاعدة بنفسو فبا يساعده على تأكيد الفهم لديو وتوظيف ذلك ُب االستعمال الفعلي للغة كتابيا 

.او شفويا  
وىذا أمر طبيعي وشرط ضروري ُب ، صبيعاؼبعلمينَتاعون الفروق الفردية بُت اؼبتعلمُت أثناء تقدديهم للمادة اؼبعرفية*

العملية التعليمية التعلمية، خاصة ُب مراحل التعليم االبتدائية عند الطفل حبكم أنو ُب طور بناء اللبنة أو القاعدة 
 . األساسية ُب اكتشاف العلم واؼبعرفة ُب ىذا العامل

 .وإن اختلفت الطرق بينهم ُب ذلكمادة اللغوية، مهلل عرضكالؼبعلمينيستخدمون التكرار مع تالميذىم أثناء*

 حسب اغباجة وطبيعة مادة اللغوية،مهلل عرضأصبع كل اؼبعلمينعلى ضرورة اعتماد الوسائل التعليمية ُب* 
اؼبوضوع،دون استخدام الوسائل التعليمية االلكًتونية اغبديثة لعدم توفر أقسام الصف على ىاهتالوسائل اؼبادية من 

 .أجهزة ومعدات إلكًتونية حديثة 
اتفق صبيعاؼبعلمينأن التمرين اللغوي يعزز اؼبعلومة لدى اؼبتعلم كإجراء لساين تطبيقي يسمح للمتعلم بتطبيق *

ـبتلف القواعد والضوابط اللغوية اليت تناوؽبا ُب الدرس، األمر الذي جيعل ىاتو اؼبادة اللغوية ترسخ ُب ذىنو أكثر 
 .فأكثر إىل أن تصبح ملكة راسخة بالتكرار

 وذو  الشروط اؼبنهجية واإلسًتاذبيات البيداغوجية حىت يكون التمرين ناجعاـبتلفاؼبعلمون صبيعا يقومون دبراعاة *
 .فعالية على اؼبتعلم

 .اؼبعلمُت يقومون بإتباع التمارين اللغوية بتقومي وتقييم وإن اختلفت الطرق واؼبناىج ُب ذلك صبيع*
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 :نتائج االستبيان الخاصبالمتعلمين- ب
شبة تباين فياستعمال اؼبعلمون للغة داخل القسم  بُت الفصحى والفصحى والعامية مزاوجة ُب بعض األحيان * 

 . بغرض تقريب اؼبعٌت ألذىان اؼبتعلمُت ُب حال استعصى ذلك بالفصحى وىو أمر مقبول وصحي 
ىنالك تقارب بُت التالميذ ُب تفضيل طريقة اإللقاء ُب عرض اؼبادة اللغويةوالطريقة التفاعلية وذلك راجع إىل *

 .طبيعة اؼبوضوع بالنسبة للمعلم واؼبتعلم وحسب اغباجة واؼبوقف بالنسبة للمعلم
أغلبية التالميذ استنكروا تقدمي اؼبعلم للقاعدة اللغوية قبل األمثلة والشرح، وىذا أمر منطقي وطبيعي ، ألن *

القاعدة أو االستنتاج يفًتض أن تكون كنتيجة حتمية يستخلصها اؼبعلم والتالميذ استدالال ؼبا سبق من األمثلة 
 والشرح، 

 حبجة أهنم لن ،أغلبية التالميذ رفضوا أن ينتقل اؼبعلم إىل الدرس اؼبوايل دون أن يتمكنوا من فهم الدرس اغبايل*
يتمكنوا من فهم الدرس اؼبوايل إذا مل يفهموا الدرس اغبايل وىذا أمر طبيعي ومنطقي، ألن اؼبادة اللغوية اؼبقدمة إىل 

 تالميذ األطوار األوىل من التعليم االبتدائي البد وأن ربتوي عنصر التدرج ُب عرض اؼبادة اللغوية 
أغلبيةالتالميذ تفهم الدرس بتكرار اؼبعلم للشرح مرة ثانية وثالثة ، األمر الذي يؤكد أن التكرار ُب العملية *

التعليمية التعلمية  شرطا أساسيا ال ديكن بأي حال من األحوال ذباىلو، خاصة وأن الطفل ُب اؼبرحلة االبتدائية 
 .يعمل على بناء القاعدة األساسية انطالقا فبا يقدمو لو ؿبيطو دبا فيهم اؼبعلم واألسرة

شبة  تقارب بُت احتمايل تفضيل اؼبتعلم أثناء شرح اؼبعلم للفكرة أو العنصر اللغوي أن يكررىابالطريقة والعبارات *
نفسها أوبعبارات ـبتلفة وبطرق مغايرة ، األمر الذي يؤكد ضرورة وأمهية التكرار ُب كل األحوال ُب العملية 

 .التعليمية

ىنالك تفاوت واضح بُت النسبفي قضية  تفضيل اؼبتعلمُت استخدام اؼبعلم لبعضالوسائل التعليمية ُب عرض *
اؼبادة اللغوية، حبيث احتل كل من السبورة والكتاب اؼبدرسي أعلى النسب كون السبورة والكتاب اؼبدرسي األقرب 

إىل أيد وأذىان اؼبتعلمُت، ناىيك أن ىاتُت الوسيلتُت األقبع ُب عرض اؼبادة اللغوية ربديدا نظرا لطبيعة تعليم 
 . اللغة

أصبعكل التالميذ على أن التمارين اللغوية اؼبنجزة داخل القسم أو ُب البيت، تساعد ُب تثبيت وترسيخ الدرس *
لديهم، وىذا أمر طبيعي ألن التمارين اللغوية تسهم ُب امتالك اؼبتعلم القدرة الكافية للممارسة الفعلية للحدث 

اللغوي بنوعيو الكتايب والشفهي، ناىيك أهنا تسمح للمتعلم باكتشاف وإدراك ـبتلف النماذج األساسية لطبيعة 
.    اللغة، كما أهنا ترفع من ثقة ومعنويات اؼبتعلم عند ذباوز كل خطوة من خطوات التعلم بعد كل عملية تعليمية

تقريا اتفق صبيع التالميذ على رغبتهم ُب اغبصول على مكافأة من اؼبعلم ُب حال أجابوا بشكل جيد، وذلك *
باغبصول على نقاط إضافية ُب االمتحان كمكافأة من اؼبعلم، األمر الذي يعرب عن الرعبة ُب التفوق والتميز، بينما 

أبدت عينة من التالميذ رغبتهم ُب اغبصول على جائزة، وىو ما يبُت ضرورة اؼبكافأة اؼبادية واؼبعنوية بالنسبة 
 .للمتعلم والطفل على حد سواء
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 :خالصة/- 11
  بعد قيامنا بعملية ربليل االستبيانات، استطعنا الوقوف على بعض األسباب واؼبعوقات اليت تواجو كل من اؼبعلم 
واؼبتعلم أثناء العملية التعليمية، األمر الذي جيعل من توصيل اؼبادة اللغوية أمرا صعبا على اؼبعلم، ما ينعكس سلبا 
على اؼبتعلم بالضرورة، ولعل معظم ىاتو األسباب تنبطق عن إخالل ُب إحدى االجراءات اللسانية التعليمية  اليت 

 .ًب ذكرىا آنفا ُب الفصل النظري عموما وُب بعض اؼبمارسات اػباطئة لبعض اؼبعلمُت واألساتذة بشكل خاص
 :ومن أىم ىاتو األسباب نذكر على سبيل الذكر ال اغبصر ما يلي

 .عدم الكفاءة اؼبهنية لدى اؼبعلم نتيجة عدم اػبربة أو اعبهل بأساسيات وأخالقيات مهنة الًتبية والتعليم (1

امهال اؼبعلم مراعاة الفروق الفردية بُت اؼبتعلمُت داخل الصف، األمر الذي يشكل ىوًة بُت التالميذ  (2
األذكياء وغَتىم من التالميذ متوسطي الذكاء، ويساىم ُب زيادة اتساعها دبرور الوقت،فبا يؤدي هبم إىل 

 ...اإلحباط وفقدان األمل وردبا التسرب وما إليو 

إغفال أمهية علم النفس ُب تكوين الطلبة باعبامعات، خاصة اؼبقبلُت على مهنة الًتبية والتعليم، وكذا قلة  (3
أو انعدام الدورات التكوينية لألساتذة واؼبعلمُت ُب ؾبال علم النفس الًتبوي وعلم النفس الطفل 

باعتبار أن اؼبعلم أو األستاذ ُب أي طور من األطوار التعليم سيتعامل بالضرورة مع إحدى ...واؼبراىق
 .ىاتُت الفئتُت إما طفل أو مراىق

التقيد التام باؼبنهج اؼبسطر والكتاب اؼبدرسي األمر الذي جيعل اؼبعلم ديارس العملية التعليمية بآلية خالية  (4
 .من االبداع والتفنن، فبا خيلق شيئا من اعبمود الفكري وضعف وتدين الذوق العام لدى اؼبتعلم 

عدم التحفيز واالسهاب ُب العقاب دبختلف أشكالةاؼبادي واؼبعنوي، فبا يؤثر سلبا على اؼبتعلم وجيعلو  (5
 .ينفر من اؼبعلم واؼبادة أيضا

اغفال أمهية الوسائل التعليمية اغبديثة من أجهزة ومعدات إلكًتونية ومدى فاعليتها ُب شد انتباه اؼبتعلم  (6
خاصة وأن الطفل ُب عصرنا ىذا أضحى يتعامل مع ـبتلف ىاتو الوسائل مند نعومة أظافره ُب البيت 

 .والشارع وحىت داخل الصف ُب اػبفاء

صعوبة اؼبناىج التعليمية اغبديثة واؼبستحدثة وعدم تكافؤىا مع قدرة اؼبعلم واؼبتعلم على حد سواء،  (7
ناىيك عن تغيَتىا باستمرار األمر الذي جيعل اؼبعلم ُب صراع دائم مع اؼبادة اؼبعرفية خصوصا مع قلة 

 . الدورات التكوينية ُب ىذا اجملال
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 :الحلول المتوصَّإلليها من خالل تحليلنا لالستبيانات/- 12
لقد تطرقنا ُب حبثنا ىذا بالدراسة والتحليل انطالقا من إشكالية عامة سبثلت ُب مدى تطبيق االجراءات التعليمية 

ُب اللسانيات التطبيقية اغبديثة، دبؤسساتنا الًتبوية ُب أطوارىا االبتدائية، وقد ًب اختيار مستوى السنة اػبامسة 
ابتدائي كعينة للبحث والدراسة، انطالقا من كون متعلمي ىذا الطور أكثر قدرة على استيعاب ـبتلف األسئلة 

اؼبوجهة إليهم ُب االستبيان والتعبَت عن متطلباهتم ورغباهتم بدقة وشفافية، ومن خالل عملية ربليل نتائج 
 :االستبيانات اؼبوجهة إىل اؼبعلم واؼبتعلم على حد سواء توصلنا إىل النتائج التالية

  ضرورة وعي اؼبعلم واألستاذ بأمهية االجراءات التعليمية ُب اللسانيات التطبيقية ُب عملية التعليم عامة وُب
 . عملية تعليم اؼبواد اللغوية بصفة خاصة، وتطبيقها الفعلي ُب العملية التعليمية التعلُّمية

  تقريب ـبتلف القواميس واؼبعاجم اللغوية من يد وحواس اؼبتعلمُت وتعويدىم على التعامل معها، غرض
 .توسيع اؼبعجم الذىٍت للطفل كمادة أساسية لتعلم اللغة العربية

  أمهية تكثيف التمارين اللغوية اليت ذبعل اؼبتعلم ديارس اللغة فبارسة فعلية، كتابيا وشفويا والبعد عن إبقاء
 .قواعد اللغة حبيسة التنظَت وقواعد للحفظ دون الفهم

  تشجيع اؼبتعلمُت داخل الصف وخارجو، التحدث باللغة العربية الفصحى إجباريا أثناء ـبتلف حواراهتم
داخل أسوار اؼبدرسة على األقل كإجراء تعليمي لساين يهدف إىل تعويد ألسنة اؼبتعلمُت على فبارسة 

 .اللغة فعليا

  ضرورة حضور احملفز أو اؼبكافأة أثناء العملية التعليمية وبنوعيها اؼبادية واؼبعنوية، مع استعمال العقاب
كنوع من تصحيح االستجابات غَت اؼبرغوب فيها من طرف اؼبتعلم واغبفاظ على اعبو اؼبالئم للعملية 

 . التعليمية داخل الصف

 ضرورة مراعاة الفروق الفردية بُت اؼبتعلمُت أثناء العملية التعليمية . 

  ضرورة تكافل اؼبدرسة والبيت ُب السعي قدما إىل تنمية وتطوير اؼبستوى التعليمي التعلُّمي لدى الطفل
 .وتوفَت اعبو اؼبناسب لذلك

  برؾبة ـبتلف اؼبعارض االبداعية اللغوية واألدبية لتحفيز اؼبتعلمُت على االبداع األديب والفٍت، مع تكرمي
 .الفائزين كنوع من التحفيز لديهم

 
 

 



 

 

 

 

خاتمة 
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:  خـــاتمـــة
            وُب األخَت وبعد دراستنا ؼبختلف االجراءات التعليمية ُب اللسانيات التطبيقية اغبديثة وتطبيقاهتا 

 : ُب التعليم االبتدائي خنلص إىل النقاط التالية
  كل جوانب العملية التعليمية و تُعنىبين فن التعليم، تعالتعليميةواحدة من اؼبصطلحات اؼبتعددة اليت

،وكل ما لو عالقة بالعملية التعليمية التعلمية  وإمكانيات وإجراءات وطرائقمعلمينو متعلمُت من ،ومركباهتا
أخذ بعُت االعتبار اؼبمارسُت للفعل تفتح على العلوم األخرى نعلم تطبيقي ممن قريب أو بعيد، فهي 

 ىدفها األظبى واألساسي .وظفها غبل مشكالت لغوية تربويةت وإمنا وحسبنتج النظرياتتال ،البيداغوجي
 تنظر للمعلم ومدى ،كماشاكالليت تعًتض سبيلو ُب حقل التعليم والتعّلم ـبتلف امل اؼبتعلم ومراعاة :ىو
 .كذلكاؼبعرفة، ورتو على تطبيق اؼبنهج السليمذق

  االجراءات التعليمية ُب اللسانيات التطبيقية متعددة وال ديكن االستغناء عن أي ركن من أركاهنا ُب
 :العملية التعليمية التعلُّمية واؼبتمثلة ُب

 إىل أذىان اؼبتعلمُت بطريقة منظمة ومهيكلة،  إليصال اؼبادة التعليمية ُب العرض كيفية  مثلى اؼبعلمجيادإ 
، مستعينا  بصورة ىادفة وواضحة اؼبسطرة من خالل تقدمي اؼبادة، تطوير ملكة اؼبتعلم اللغويةوذلك هبدف

 اػبربات تبليغدبختلف الوسائل التعليمية حسب اغباجة واؼبوقف،إلضفاء شيئا من الفاعلية واغبيوية أثناء 
 .اعبديدة إىل اؼبتعلمُت

 عند اؼبتعلم و يُعّد أمر طبيعياألنو يتماشى وطبيعة االكتساب اللغويالتدرج ُب عرض اؼبادة اللغوية والذي 
 : مع مراعاة العناصر اآلتيةمرتبوبشكل تدرجيي 

 التدرج من احملسوس إىل اجملرد 
 االنتقال من السهل إىل الصعب 
 االنتقال من العام إىل اػباص 
 التدرج من اؼبعلوم إىل اجملهول 
 التواتر 

  األىداف السامية للعملية مراعاة التكرار ُب عرض اؼبادة اللغوية، إما باللفظ نفسو أو بالًتادف لتحقيق
التعليمية وخباصة مع تالميذ األطوار األوىل من التعليم االبتدائي، حبكم أن الطفل عادة ال يؤدي إال ما قيل 

 .أمامو، فهو يشتغل بالعناصر اليت ديده هبا فبن حولو كمواد أولية منها يركب كلماتو وصبلو
 كمرتكزات بيداغوجيةتسمح للمتعلم بامتالك القدرة الكافية للممارسة الفعلية إجراء التمارين اللغوية

للحدث اللغوي، وذلك بإدراك ـبتلف النماذج األساسية، اليت تكوِّن اآللية الًتكيبية للنظام اللساين اؼبراد 
تعليمو،مع ضرورة اتباعها بتقومي وتقييم من أجل احملافظة على االستجابات اؼبرغوبة أثناء العملية التعليمية 

 . التعلُّمية
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االجراءات التعليمية ُب اللسانيات تلتزم مؤسساتنا التعليمية الًتبوية ُب أطوارىا االبتدائية، بتطبيق ـبتلف - 3
التطبيقية اغبديثة كإجراء بيداغوجي مقرر ُب اؼبنهاج الدراسيفي األصل، على اؼبعلم السهر على تطبيق ـبتلف 

عناصره عموديا؛ وذلك بإتباع اؼبناىج اؼبقررةسنويا وحبسب الرزنامة والعناصر والكيفية اؼبسطرة انطالقا من مستوى 
ومتطلبات الطور الدراسي والسنة والسن ،واؼبقررة من الوزارة، وأفقيا وذلك من خالل الطريقة والكيفية اؼبثلى ُب 
فبارسة العملية التعليمية التعلُّمية، مع اؼبتعلم داخل الصف واؼبتمثلة ُب ـبتلف االجراءات التعليمية ُب اللسانيات 

التطبيقية وكذا بعض اؼببادرات الضرورية من طرف اؼبعلم، حسب اغباجة للوصول إىل أعلى درجات االفادة 
 .واالستفادة عند اؼبتعلم هبدف االرتقاء بفكره للمضي قدما،والنهوض دبستوى العملية التعليمية التعلُّمية

 



 

 

:المالحق  
استمارة المعلم_  

استمارة المتعلم  -
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 ........الرقمريـــة اعبـــزائريـــة الدديـــقراطيـــة الـــشعبيـــة                 ىواعبـــم
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

 -أدرار- جامعة أضبد دراية
 

كلية اآلداب واللغات                                                       قسم اللغة واألدب العريب 
 
 
 
 
 

 استمارة بحث
 
 

: ربية طيبة وبعد
االجراءات : " ربضَتا منا لشهادة اؼباسًت زبصص تعليمية اللغة العربية، وُب إطار اقباز مذكرة التخرج ربت عنوان 

وعليو " التعليمية ُب اللسانيات التطبيقية اغبديثة وتطبيقاهتا ُب التعليم االبتدائي السنة اػبامسة ابتدائي منوذجا 
نلتمس من سيادتكم اؼبوقرةمساعدتنا ُب اقباز ىذا البحث وذلك من خالل إجابتكم اؼبوضوعية عن ىذه األسئلة 

 ،ُب اػبانة اؼبناسبة (x)اؼبقًتحة، بوضع عالمة 
.ولكم منا فائق التقدير واالحًتام  

 
 
 
 
 
 

 
 

م 2016/2017-ه 1437/1438: السنة اعبامعية 
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 البيانات الشخصية                                                 : المحور األول

 ذكر   أنثى:    اعبنس  

  أخرى شهادة اؼباسًتشهادة الليسانس : اؼبؤىل العلمي 

 أكثر من ثالث سنواتأقل من ثالث سنوات  :  اػبربة                

 مستخلف مًتبص مرسم : الصفة      
 أثناء العملية التعليمية                : المحور الثاني

  ىل ربضر قبل عرضك للمادة اللغوية ُب البيت؟             /01 

 ال      نعم      
  ماىي الطريقة اليت تراىا مناسبة ُب تقدمي الدرس ؟                       /02

     كالمها معا    اعبلوس الوقوف 
 ن التدرج ُب عرض اؼبادة اللغوية شرطا ضروريا؟     أ ىل ترى /03

 ال     نعم        
 إدا كان اعبواب بنعم ؼبادا؟   *

     ....................................................................    
  ىل تراعي الفروق الفردية بُت اؼبتعلمُت أثناء تقدمي اؼبادة اؼبعرفية ؟        /04

 ال   نعم      
  ىل تستخدم التكرار مع اؼبتعلم أثناء عرض اؼبادة اللغوية؟/05

 ال  نعم       
 إدا كان اعبواب بنعم كيف توظف ذلك؟*

................................................................................. 
  ىل تستعُت بالوسائل التعليمية ُب عرض اؼبادة اللغوية؟/06

 ال   نعم   
 إذا كان اعبوب نعم فيما تتمثل؟*

 ............................................................................
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 ىل تستخدم الوسائل التعليمية االلكًتونية اغبديثة ُب العملية التعليمية ؟/07

 النعم
إذا الكان اعبواب بنعم حدد طبيعتها؟ 
...................................................................... 

  ىل ترى أن التمرين اللغوي يعزز اؼبعلومة لدى اؼبتعلم؟                                         /08

 ال  نعم    
  ىل تراعي الشروط اؼبنهجية واإلسًتاذبيات البيداغوجية حىت يكون التمرين ناجعا؟/09

 ال     نعم    
 ىل تعقب على التمارين اللغويةبإجراءات التقومي والتقييم ؟         /10

          ال         نعم    
: ........................................                                            إذا كان اعبواب نعم كيف ذلك*
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 ........الرقمريـــة اعبـــزائريـــة الدديـــقراطيـــة الـــشعبيـــة; اعبـــمو
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

- أدرار- جامعة أضبد دراية
 

 كلية اآلداب واللغات                                                       قسم اللغة واألدب العريب
 

  
 استمارة بحث

 
: ربية طيبة وبعد

: " ربضَتا منا لشهادة اؼباسًت زبصص تعليمية اللغة العربية، وُب إطار اقباز مذكرة التخرج ربت عنوان 
االجراءات التعليمية ُب اللسانيات التطبيقية اغبديثة وتطبيقاهتا ُب التعليم االبتدائي السنة اػبامسة ابتدائي 

وعليو عزيزي التلميذ عزيزٌب التلميذة  نلتمس منكم مساعدتنا ُب اقباز ىذا البحث وذلك من خالل " منوذجا 
. ُب اػبانة اؼبناسبة (x)إجابتكم اؼبوضوعية عن ىذه األسئلة اؼبقًتحة، بوضع عالمة 

 ولكم منا فائق التقدير واالحًتام
 
 
 

 
 م2016/2017-ه 1437/1438: السنة اعبامعية 

 
البيانات الشخصية : المحور األول

 أنثى    ذكر    :    اعبنس

 : العمر
 أثناء العملية التعليمية      : لمحور الثانيا

ماىي اللغة اليت يستعملها اؼبعلمذاخل القسم؟            /01

            كالمها العامية  الفصحى
 ماىي الطريقة اليت تساعدكعلىفهم الدرس؟                 /02
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 " اؼبعلم يشرح وأنت تستمع وتتابع " ئيةالطريقة اإللقا*

 "  اؼبعلم يسأل والتالميذ يشاركون " الطريقة التفاعلية *
ىلتفضل أن يقدم معلمك القاعدة اللغوية قبل األمثلة و الشرح؟ /03

    ال نعم  
.......................................................................... إذا كان اعبواب نعم ؼباذا؟*

ىل تقبل أن ينتقل اؼبعلم إىل الدرس اؼبوايل دون أن تفهم الدرس اغبايل؟ / 04

              ال نعم  
.......................................................................... إذا كان اعبواب ال ؼباذا ؟*

  مىت تفهم الدرس ُب القسم؟/05

 من أول شرح للمعلم* 

 بتكرار اؼبعلم للشرح مرة ثانية   * 

 من خالل التمارين ُب هناية اغبصة * 
 ىل تفضل أن يعيد اؼبعلم شرح الفكرة أو العنصر؟ /06

 بالطريقة والعبارات نفسها* 

 بطريقة أخرى وبعبارات ـبتلفة* 
 ماىي الوسائل اليت تساعدك أكثر على فهم الدرس ُب عملية العرض ؟ /07

 شريط الفيديو              * الكتاب اؼبدرسي            * السبورة  * 

 اؼباسح الضوئي              * " الطابليت" اللوحة اإللكًتونية * 
...................................................................................... آخر أذكره  * 
ىل التمارين اؼبنجزة داخل القسم أو ُب البيت تسهم ُب ترسيخ الدرس لديك؟                                /08

  النعم   
........................................................................        إذا كان اعبواب ال ؼباذا؟ *

بعد القيام بعملية تصحيح التمارين داخل القسم ىل تستفيد من أخطائك؟ / 09

              النعم    
......................................................................... إذا كان اعبواب ال ؼباذا؟ *

 إذا أجبت بشكل جيد ىل ربب أن يكافئك اؼبعلم ؟ /10
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      النعم  
إذا كان اعبواب نعم كيف ذلك؟  * 

 بتشجيع منو وتصفيق زمالئك  - 

 بزيادة نقطة ُب االمتحان    - 

 بالصعود إىل السبورة وفتح التمرين  - 

 بإعطائك جائزة      – 
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