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	وواالتقليیديیة  	االمتطوررةة  	االنظريیاتت  	بيین  	االعربيیة  	االلغة  	مناهھھھج  	االفرنسيیة  	االتجربة:   	  
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	ملخص  : 	  

	بداايیاتت  	في  	عنهھا  	ااالستغناء  	تم  	االتي  	االتقليیديیة  	االتربويیة  	ووااألساليیب  	بالطرقق  	حيیة  	كلغة  	بهھا  	االناططقيین  	لغيیر  	االعربيیة  	االلغة  	تعليیم  	ااررتبط  
	ااألخرىى  	االلغاتت  	مضت  	حيین  	في  	االماضي  	االقرنن   ً 	ألساليیب  	ووفقا  	تدرريیسهھا  	ووسبل  	ووططرقق  	مناهھھھجهھا  	ووتطويیر  	تغيیيیر  	نحو  	قُدما  

	االحديیث  	وواالتعليیم  	االتدرريیس  )des langues didactique		يیسلكهھا  	االتي  	االمنهھجيیة  	قُورِرنت  	فلو  	االمتطوررةة٬،  	االتعليیميیة  	االنظريیاتت  	وو)    
	هھھھذاا  	في  	جدااً   	متأخرةة  	لوجدنهھا  	ااألخرىى  	االحيیة  	باللغاتت  	االعربيیة٬،  	االبلداانن  	في  	أأوو  	أأووررووبا  	في  	سوااءً   	االعربيیة٬،  	االلغة  	مناهھھھج  	معدوواا  
	االميیداانن   	االتوااصليیة  	االنظريیة  	ظظهھورر  	فبعد.  )communicative	   	ططرقق  	من  	ووططوررتت  	االنظريیة  	هھھھذهه  	بنهھج  	االحيیة  	االلغاتت  	سلكت)  
	بطرقق  	تعلمهھا  	االدااررسيین  	على  	يیُسهھِّل  	جديیداا  	ثوبا  	ووترتديي  	االقديیم  	ثوبهھا  	من  	تُغيیر  	أأنن  	بإمكانهھا  	هھھھل  	االعربيیة؟  	االلغة  	عن  	فماذذاا  	تعليیمهھا٬،  
	هھھھذهه  	في  	مناقشتهھ  	سنحاوولل  	ما  	هھھھذاا  	االعربيیة؟  	االلغة  	تعليیم  	في  	وواالحدثيیة  	االتوااصليیة  	االنظريیاتت  	تطبيیق  	يیمكن  	ووهھھھل  	ووسهھلة؟  	جديیدةة  
االمقتضبة  	االدررااسة 	  

	مقدمة  : 	  

	االحيیة  	باللغاتت  	مقاررنة  	وواالخاصة  	االعموميیة  	االفرنسيیة  	االتعليیميیة  	االمؤسساتت  	في  	ملحوظظا  	تناميیا  	االعربيیة  	االلغة  	تعلم  	ططلب  	يیشهھد  
	وولكن  	االعربيیة٬،  	االمنطقة  	في  	ططرأأتت  	ووااقتصادديیة  	ووسيیاسيیة  	ااجتماعيیة  	ظظوااهھھھر  	إإلى  	االنمو  	هھھھذاا  	بالتعليیم  	االمختصونن  	يیعزوو  	وو  	ااألخرىى  
	صعوددااً   	االمتأررجح  	االنمو  	هھھھذاا   ً 	االطرقق  	في  	ووال  	االتعليیم  	ووسائط  	لتحديیث  	جديیِّة  	محاووالتت  	يیِصحبهھ  	لم  	ااألحيیانن  	بعض  	في  	ووهھھھبوططا  

	شٌكل  	االتقليیديي٬،  	بشكلهھا  	وواالكتب  	االمناهھھھج  	على  	وواالحفاظظ  	االتقليیديیة  	بالطرقق  	االعربيیة  	االلغة  	تعليیم  	مزااوولة  	أأيي  	االعامل٬،  	هھھھذاا  	فهھل.  	االتعليیميیة  
	كانن  	ذذلك  	من  	االعكس  	أأوو  	االلغة  	تهھاوويي  	أأسبابب  	أأحد   ً االعربيیة؟  	تعلم  	على  	االرااغبيین  	إإقبالل  	أأسبابب  	من  	سببا 	  

	ما  	لغة  	ضربت  	فكلما  	ذذلك  	من  	بالعكس  	بل  	بعمرهھھھا  	عالقة  	لهھ  	ليیس  	شراايیيینهھا  	في  	تصلب  	وو  	تصديي  	من  	االعربيیة  	االلغة  	تعانيیة  	ما  	إإنن  
	االالتيینيیة  	االلغة  	قدمت  	وولو  	حتى  	جديیدةة٬،  	ميیادديین  	ووااجتذاابب  	وواالتجددد  	االتوسع  	على  	قدررةة  	لهھا  	كانت  	كلما  	االماضي  	االزمن  	في  	جذووررهھھھا  

	هھھھو  	هھھھنا  	ووااألحرىى  	االجميیع٬،  	يیعرفهھا  	ألسبابب  	ووذذلك  	ووجوددهھھھا  	على  	تحافظ  	أأنن  	ااستطاعت  	االعربيیة  	أأنن  	إإال  	االفرضيیة٬،  	لهھذهه  	مغايیرااً   	مثاالً   
	عالقة  	مالهھ  	فمنهھا  	االلغة٬،  	كاهھھھل  	من  	ااثقلت  	االتي  	االمعوقاتت  	على  	وواالتركيیز  	بهھا  	االناططقيین  	لغيیر  	االعربيیة  	تعليیم  	تدهھھھورر  	أأسبابب  	مناقشة  
	تلك  	من  	لبعض  	تعرضض  	ووقد  	بهھا٬،  	للمتحدثيین  	يیعودد  	ما  	وومنهھا  	االلغويیة  	بالسيیاسة  	يیتعلق  	ما  	منهھا  	وو  	ووأأساليیبهھ  	وومناهھھھجهھ  	بالتعليیم  

هه  	االذيي  	االدرريیس  	ززيیادد  	االدكتورر  	االحصر  	ال  	االمثالل  	سبيیل  	على  	وومنهھم  	وواالغربب  	االعربب  	االمفكريین  	من  	عديید  	ااإلشكاليیاتت 	خطابهھ  	في  	نوَّ  
	االخطابب  	في  	أأجنبيیة  	لغاتت  	إإلى  	االلجوء  	من  	بدالً   	ااستخداامهھا  	حسن  	وو  	بالعربيیة  	االتحدثث  	مسألة  	إإلى  	االعربيیة  	للغة  	االعالمي  	االيیومم  	في  

	في  	وواانحسارر  	تضاؤؤلل  	من  	االحالي  	عصرنا  	في  	االعربيیة  	االلغة  	تعانيیهھ  	ما  	فتداارُرسس.  	االعنكبوتيیة  	االشبكة  	ووعلى  	وواالعامم  	وواالخاصص  	االيیومي  
.االدررااسة  	هھھھذهه  	محورر  	سيیكونن  	يیذكر  	تحديیث  	أليي  	تخضع  	لم  	وواالتي  	االتقليیديیة  	وومناهھھھجهھا  	تعليیمهھا  	براامج 	  
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	ااألددووااتت  	ااستحضارر  	يیتطلب  	االمشكلة  	حل  	في  	للتأمل  	عندهھھھا  	وواالوقوفف  	االسابق  	عن  	وومختلفة  	مغايیرةة  	ناحيیة  	من  	للمشكلة  	فالنظر  
	للتشخيیص  	االمناسبة   	االكاتب  	ووصدقق.   		دديینريي    Dennery)1999	   	ااقترحح  	عندما)  	   »	   :������	  ������	  
����«

1		للتأمل  	قليیال  	للوررااء  	االعوددةة  	عليینا  	االمشكل٬،  	أأصل  	وولفهھم.  	االمناهھھھج  	إإعداادد  	في  	وواالتوررطط  	للحل  	منهھجيیة  	ووضع  	في  	االتهھورر  	قبل  	للمشكلة    
.االحديیثة  	االتعليیميیة  	ااألنظمة  	بهھا  	مرتت  	االتي  	االعلميیة  	وواالنظريیاتت  	االطرقق  	في 	  

	وواالطرقق  	االمتطوررةة  	االتعليیم  	مناهھھھج  	ووتُعد  	تُبنى  	ضوئهھا  	على  	االتي  	االتعليیميیة  	االبراامج  	إإعداادد  	لمسألة  	االعلميیة  	االماددةة  	هھھھذهه  	سنخصص  
	االمناهھھھج  	إإعداادد  	في  	االرئيیسيیة  	االبذررةة  	تُعد  	وواالتي  	االحيیة  	االلغاتت  	تدرريیس  	في  	وواالعالم  	أأووررووبا  	وو  	فرنسا  	في  	حديیثا  	االمتبناةة  	االمنهھجيیة  
	ثم  	تطبيیقهھا  	مدىى  	ووسنناقش  	فرنسا٬،  	في  	االحيیة  	االلغاتت  	تعليیم  	صاحبت  	االتي  	االنظريیاتت  	بعض  	على  	نظرةة  	نُلقي  	ووسوفف  	االتعليیميیة٬،  
	نظريیتا  	بإيیجازز  	سنُقدمم  		بعض  	في  	جانبا  	تنحت  	االتي  	االعربيیة  	عداا  	االحيیة٬،  	االلغاتت  	معظم  	سلكتهھما  	االلتيین"  	االَحَدثيیة"  	وو"  	االتوااصليیة"    
	االلغة  	على  	االنظريیاتت  	هھھھذهه  	إإسقاطط  	إإمكانيیة  	مدىى  	على  	االدررااسة  	من  	ااألخيیر  	االجزء  	ووسنُكرسس.  	االقديیم  	نهھجهھا  	على  	ووااستمرتت  	االميیادديین  
	االلغة  	مناهھھھج  	في  	إإددررااجهھا  	وومدىى  	االطالب  	مهھاررااتت  	تنميیة  	في  	االحدثيیة  	االنظريیة  	عليیهھا  	رركزتت  	االتي  	االقدررااتت  	تطويیر  	ووكيیفيیة  	االعربيیة  
.االعربيیة 	  

	  

ااألوولل  	االفصل 	  

1 -‐		أأووررووبا  	وو  	فرنسا  	في  	االمنهھجيیة  	االتعليیم  	نظريیاتت  	في  	مدخل     	  

1	  .1 -‐		فرنسا  	في  	االعربيیة  	االلغة  	تعليیم  	مناهھھھج  	من     	  

	ااألخرىى  	االحيیة  	االلغاتت  	بعض  	لهھ  	ووصلت  	ما  	إإلى  	االعربيیة  	تعليیم  	يیرققَ   	لم  	ووإإنن  	االعربيیة  	االلغة  	لتعليیم  	نسبيیا  	متطورراا  	تعليیما  	فرنسا  	تشهھد  
	ااألكادديیمي  	االجمهھورر  	حاجة  	مع  	تتناسب  	ططرقا  	االمناهھھھج  	مؤلفواا  	فتبني  	االتقليیديیة٬،  	قيیوددهھھھا  	من  	االتحررر  	بعض  	تجد  	تكادد  	االمناهھھھج  	أأنن  	إإال  
	ددووفيیلس  	االدكتورر  	منهھج  	االحصر  	ال  	االمثالل  	سبيیل  	على  	فنذكر  	االمدااررسس٬،  	في  	حتى  	أأوو  	االدررووسس٬،  	من  	االنوعع  	هھھھذاا  	على  	يیُقبل  	االذيي  

Deheuvels		وويینفردد  	االفرنسيیة٬،  	االجامعاتت  	بعض  	في  	ووااإلنشاء  	وواالنحو  	ااألددبيیة  	االقرااءةة  	تعلم  	في  	ااستعماال  	ااألكثر  	االمنهھج  	يیُعد  	االذيي    
	كتابهھ  	في  	ددووفيیلس  	تبناهھھھا  	االتي  	االطريیقة  	ما  	حد  	إإلى  	تشبهھ  	االتي  	االمناهھھھج  	ببعض  	االعربي  	االعالم  	معهھد  	  »����	  �����	  

�������	  �������2	   		منهھا  	وونذكر»    	  »�������	  �������������«3	   		منهھج  	ووهھھھو    
	نطق  	في  	االتقليیديیة  	بالطريیقة  	االتزمواا  	االمنهھج  	مؤلفي  	أأنن  	إإال  	ااألبجديیة  	لتعلم  	االشيء  	بعض  	مفيیداا  	يیبدوواا  	ووقد  	ووااألصوااتت٬،  	ااألبجديیة  	تعلم  

	منهھج  	ووهھھھناكك  	لتركهھا٬،  	االكثيیر  	ددفع  	مما  	بالتنويین  	تنطق  	االكلماتت  	جميیع  	أأنن  	أأيي  	ااألصوااتت٬،  »���	  ����4		بريیجيیت  	للسيیدةة»    
	ططحانن  Brigitte Trincard Tahan		أأصدررتت  	وواالتي  	بارريیس  	أأكادديیميیة  	في  	االمتقاعدةة  	االمفتشة     ً 	االتوااصليیة  	االطريیقة  	على  	منهھجا  
	تدرريیسهھ  	وويیتم   ً 	لتعلم  	آآخر  	منهھجا  	أأصدررتت  	كما  	االعربيیة٬،  	للغة  	ددررووسا  	تقدمم  	االتي  	االمدااررسس  	في  	وواالثانويیة  	ااإلعداادديیة  	االمرحلة  	في  	حاليیا  
	ووااسمهھ  	االشفهھي  	االفهھم  »Voie express Arabe«5	   		يیمكن  	ال  	االمنهھج  	هھھھذاا  	لكن  	االراادديیو٬،  	من  	مسجلة  	مقاططع  	على  	مبني  	ووهھھھو    

	حاجة  	تلبي  	ال  	االتي  	موااضيیعهھ  	ووكذلك  	االمقترحة  	االنصوصص  	مستوىى  	وو  	االطلبة  	مستوىى  	بيین  	االكبيیر  	للفاررقق  	االمبتدئيین  	للطلبة  	تدرريیسهھ  
	االدااررسيین  . 	  

	االذيي  	االتجديید  	من  	االرغم  	على  	بارريیس٬،  	في  	فصاحة  	كمعهھد  	بهھا  	االخاصة  	مناهھھھجهھا  	أأصدررتت  	االتي  	االخاصة  	االمعاهھھھد  	بعض  	هھھھناكك  
	االتي  	االمناهھھھج  	من  	االكثيیر  	هھھھناكك  	أأنن  	مع  	ااألمثلة  	من  	االقدرر  	بهھذاا  	وونكتفي  	تفاررقهھ٬،  	لم  	االتقليیديیة  	االنظريیة  	أأنن  	إإال  	االمنهھج  	هھھھذاا  	مؤلفواا  	أأضافهھ  
	االعربيیة  	تعلم  	يیرغب  	من  	غالبيیة  	أأنن  	إإلى  	هھھھنا  	ااإلشاررةة  	وويیجدرر.  	االطلبة  	ووال  	االمعلميین  	ررغباتت  	ووال  	االمتعلميین  	حاجة  	تماما  	تلبي  	تعد  	لم  
	االعربيیة  	بالثقافة  	مفتنونن  	أأشخاصا  	أأوو  	ـ  	االعربيیة  	االكتب  	قرااءةة  	أأوو  	بهھا  	االحديیث  	من  	يیتمكنواا  	لكي  	يیتعملونهھا  	فهھم  	ـ  	عربيیة  	أأصولل  	من  	هھھھم  

	االتي  	االنشاططاتت  	من  	غيیرهھھھا  	وو  	وواالعسكريیة  	وواالتجارريیة  	االدبلوماسيیة  	ااالختصاصاتت  	ذذوويي  	أأوو  	بتحدثهھا  	ررغبة  	فيیتعلمونهھا  	وواالسيیاحة  
	يیقالل  	ما  	ووفهھم  	االوثائق  	قرااءةة  	على  	وواالقدررةة  	بهھا  	االتكلم  	هھھھو  	االعربيیة  	لتعلم  	ياالرئيیس  	االداافع  	فإنن  	االقولل  	خالصة.  	وواالمنطقة  	باللغة  	تربطهھم  
	ااإلقبالل  	عدمم  	ستشهھد  	االعربيیة  	االلغة  	فإنن  	االدااررسيین  	ووحاجة  	ررغبة  	االمناهھھھج  	هھھھذهه  	تلبي  	لم  	ووإإذذاا  	االصحف٬،  	في  	بما  	ااإللمامم  	وو  	بالقنوااتت  
	إإعداادد  	فقبل  	االتعليیم٬،  	ووططرقق  	االمناهھھھج  	تجديید  	ضرووررةة  	إإلى  	االتنبهھ  	ووجب  	لذاا  	ااألخرىى٬،  	االحيیة  	باللغاتت  	مقاررنة  	االقاددمة  	ااألعواامم  	في  	عليیهھا  
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	في  	وونساهھھھم  	االيیومم  	االسوقق  	ططلب  	تلبيیة  	من  	نتمكن  	كي  	االمناهھھھج  	عليیهھا  	تُبنى  	االتي  	االنظريیاتت  	أأوو  	ااألساليیب  	تغيیيیر  	أأووالً   	يینبغي  	االمناهھھھج  
.ااألمس  	ووليیس  	االيیومم  	ووااقع  	تحاكي  	االتي  	االسليیمة  	بالطرقق  	االعربيیة  	االلغة  	نشر 	  

1	  .2 -‐		االعصريیة  	إإلى  	االتقليیديیة  	االمنهھجيیة  	االطرقق  	من     	  

	هھھھي  	فالمناهھھھج  	تداابيیرهھھھا٬،  	وو  	بمعايیيیرهھھھا  	أألتزمت  	وو  	ووصاحبتهھا  	االتعليیميیة  	ووااألساليیب  	االطرقق  	لصدىى  	االلغة  	مناهھھھج  	ااستجابت  	لطالما  
	ووررؤؤىى  	أأهھھھداافف  	لتلبي  	االمناهھھھج  	ووتُصاغغ  	ووتُعد  	تُبنى  	ووعليیهھا  	االتعليیم  	مشاكل  	تعالج  	االتي  	االعلميیة  	للنظريیاتت  	االفعليیة  	وو  	االتطبيیقة  	االصوررةة  
	االوقت  	نفس  	في  	وواالمتعلميین  	عليیهھا  	االعامليین  . 	  

	عامة  	ووأأووررووبا  	بفرنسا  	للغة  	إإنن   		أأعيین  	عن  	يیغيیب  	ال  	ددوورراا  	وواالتعليیم  	االتوجيیهھ  	لطرقق  	ووإإنن  	لسانيیاتت  	وومتخصصي  	وومنظريین  	نحاةة    
	اانشغل  	االماضي٬،  	االقرنن  	بداايیاتت  	فمنذ  	االلغاتت٬،  	تعليیم  	سبل  	تحسيین  	ووررااء  	وواالسعي  	للمساهھھھمة  	االلغة  	في  	وواالمماررسيین  	االباحثيین  

	االتقليیديیة  	االطريیقة  	ووكانت  	ما  	لغة  	تعليیم  	في  	إإتباعهھا  	يیتم  	االتي  	بالطرقق  	بفرنسا  	االلغة  	اامتخصصو   )traditionnelle		منذ  	سائدةة)    
	االفصحى  	االلغة  	تعلم  	كانت  	حيیث  	عشر٬،  	االخامس  	االقرنن  	إإلى  	االطريیقة  	هھھھذهه  	تعودد  	بل  	عشر  	االتاسع  	االقرنن  	في  	فحسب  	ليیس  	االقدمم  

	االقديیمة  	بالطرقق  	االنحويیة  	االقوااعد  	وو  	ووغيیرهه  	كالشعر  		مقتصرةة  	االتعليیم  	مرتكزااتت  	ووكانت  	االحرفيیة٬،  	وواالترجمة)  	وواالتردداادد  	االحفظ(    
	يیعطيیهھا  	من  	ووهھھھو  	بالمعلومة  	يیتحكم  	من  	فهھو  	االحلقة  	في  	ااألكبر  	االحيیز  	االمعلم  	يیشغل  	حيیث  	فقط٬،  	وواالمنهھج  	وواالطالب  	االمعلم  	على  

	فال  	مرجعيیا  	وو  	أأساسيیا  	ددوورراا  	للمنهھج  	ووكانن  	االتلقيین  	االمعلم  	ددوورر  	كانن  	حيین  	في  	االتلقي  	على  	مقتصراا  	ااألخيیر  	ددوورر  	ووكانن  	للطالب٬،  
	كانن.  	شاءاا  	ما  	متى  	إإليیهھ  	االعوددةة  	أأوو  	االدررووسس  	على  	بالتعرفف  	لكليیهھما  	يیسمح  	ووكانن  	االمنهھج  	معد  	لهھ  	يیقررر  	عما  	االخرووجج  	االمدررسس  	يیستطيیع  
	االمعلم  	لهھ  	يیلقنهھ  	بما  	يیلتزمم  	كانن  	بل  	االنقد  	أأوو  	وواالتحريي  	وواالبحث  	ااالستكشافاتت  	من  	نوعع  	أليي  	يیميیل  	ال  	االطالب   ً 	أأتت  	ثم.  	االكتابب  	من  	حرفيیا  
	االعشريین  	االقرنن  	بداايیاتت  	في  	تحديیداا  	االمباشرةة  	االتقليیديیة  	االنظريیة  )1900	   ()traditionnelle direct	   	وو  	سابقتهھا  	أأنقاضض  	على)  
	االلغاتت  	لتعلم  	كبيیر  	جمهھورر  	توجهھ  	حيیث  	بالتعليیم٬،  	االمعني  	االجمهھورر  	ووفي  	وواالتمارريین  	االتعليیم  	ااسترااتيیجيیاتت  	في  	االشيء  	بعض  	ططوررتت  
	االفعالة  	االمباشرةة  	االتقليیديیة  	للنظريیة  	االمجالل  	وولتتركك  	ااالرريیستوقرااططيیة٬،  	االطبقة  	من  	االسابق  	االجمهھورر  	كانن  	بيینما  )active	  1950(،٬	  
	االكتابة  	لكن  	للغاتت٬،  	االحرفيیة  	االترجمة  	عن  	ووااالبتعادد  	للغة  	االشفهھي  	االجانب  	بإددخالل  	ووذذلك  	سابقتهھا  	عن  	االشيء  	بعض  	ااختلفت  	وواالتي  

.االنظريیاتت  	االثالثث  	لهھذهه  	االمشتركك  	كالعامل  	ااستمرتت 	  

		نظريیة  	االنظريیاتت  	هھھھذهه  	تلت  	ثم    	   	(االستكرتوررااليیست  	أأوو  	كمبوررتومنتالست(   (comportementaliste structuraliste	   	أأوو)  
	االعامم  	حتى  	االعشريین  	للقرنن  	االثاني  	االنصف  	بداايیاتت  	في  	االقوااعديیة  	أأوو  	االسلوكيیة  	االنظريیة  ٬،1960	  		االقوااعد  	عيینيیهھا  	نصب  	ووضعت  	وو    
	تعتمد  	كانت  	ووعليیهھ  	االلغاتت  	لتعلم  	أأساسي  	كحل   ً 	االجانب  	تماما  	أأهھھھملت  	حيین  	في  	ووتطبيیقهھا  	االقوااعد  	حفظ  	في  	االتمارريین  	على  	كليیا  
	للغة  	وواالُمماررسي  	االشفهھي   	ما  	عيینهھ  	بحد  	ووهھھھذاا  	االنظريیاتت٬،  	لهھذهه  	االمشتركك  	االعامل  	تشكل  	للغة  	االتجريیبيیة  	االنظريیة  	وو  	االقوااعد  	كانت.  
	وومماررستهھا  	ووتعلمهھا  	توااصل  	كأددااةة  	االلغة  	بيین  	حاجزاا  	خلق  . 	  

	االمتعلم  	بيین  	االسابقة  	االتجريیبيیة  	االتعليیميیة  	االطرقق  	سببتهھا  	االتي  	االفجوةة  	إإلى  	االلغة  	على  	االعاملونن  	تنبهھ  	االمنصرمم٬،  	االقرنن  	سبعيینيیاتت  	في  	وو  
	بتخصيیص  	ووذذلك  	االثغرةة  	هھھھذهه  	سد  	إإلى  	جهھوددهھھھم  	فتوجهھت  	االحيیة٬،  	ووااللغة   ً 	ووهھھھو  	جديید  	مسمىً   	ووإإددخالل  	االشفهھي٬،  	للتطبيیق  	جانبا  

	االتوااصل  )communication(	   	عنهھا  	ووتمخَّض  	حثيیثا  	عليیهھا  	االعمل  	ووتم  	االماضي  	االقرنن  	سبعيینيیاتت  	في  	االنظريیة  	هھھھذهه  	نشأتت.  
	نظريیة  		(فيیزوويیل  	ااوودديیو(    (visuelleـaudio	  		لنظريیة  	مكملة  	االنظريیة  	هھھھذهه  	جاءتت  	ووقد  	وواالنظريي٬،  	االسمعي  	االتوااصل  	نظريیة  	أأوو)    
	االشموليیة  	االقوااعديي  	االتركيیب  )structuro globale	   	أأوو)   )S.G.A.V	   	االزمانن  	من  	لفترةة  	سبقتهھا  	االتي)   	االجهھودد  	تتوقف  	لم.  
	االحر  	االتوااصل  	إإددررااجج  	على  	قاددررةة  	غيیر  	االنظريیة  	هھھھذهه  	أأنن  	إإلى  	االتعليیم  	في  	االفرنسيیونن  	االخبرااء  	توصل  	أأنن  	بعد  	خاصةً   	االمبذوولة  
	االوظظيیفيیة  	االنظريیة  	لطرحح  	االعشريین  	االقرنن  	ثمانيینيیاتت  	في  	بعدهھھھا  	ليیذهھھھبواا  	االحديیث٬،  	في  	وواالمباشر  	   )fonctionnelle(،٬		هھھھي  	وو    
	االنقاشاتت  	وو  	االتباددالتت  	ذذااتت  	االمجاالتت  	لمتعلمي  	ووُخصصت  	آآخر٬،  	ددوونن  	معيین  	مجالل  	في  	وواالحديیث  	االتوااصل  	على  	تعتمد  	نظريیة  
	وولكونهھا  	فقط٬،  	نشاططهھ  	مجالل  	في  	االجاهھھھزةة  	االجمل  	من  	قواالب  	شكل  	على  	االحديیث  	يیتعلم  	االطالب  	كانن  	حيیث  	االدبلوماسيیة٬،  	وو  	كالتجاررةة  

	فيیهھا  	ررأأوواا  	االذيین  	االمختصيین  	تساؤؤالتت  	من  	االهھائل  	االكم  	أأمامم  	كثيیرااً   	تصمد  	فلم  	للغة  	االمهھاررااتت  	كافة  	ووعلى  	االكتابة  	على  	ترتكز  	ال  
	ااألكادديیمي  	وو  	االكتابي  	االجانب  	عنهھا  	ووغابب  	االخدمي  	االجانب   	االلسانيیاتت  	في  	ااألكادديیميیونن  	توصل  	االعشريین  	االقرنن  	نهھايیاتت  	ووفي.  

	وواالديیدااكتيیك  	   	   )didactique	  	   	أأوو)   	وواالتعليیم  	االتربيیة  	علومم(   	االتوااصليیة  	االنظريیة  	إإلى)  )communicatif	   	لهھا  	أأدُدررجج  	وواالتي)  
	االثقافاتت  	متعددد  	االجانب  )interculturelle		أأنهھا  	أأيي  	٬،)االلغويیة  	االبنيیة(  	االبنيیويیة  	بهھا  	وويیعني  	االشموليیة  	إإلى  	ذذااتهھا  	بحد  	هھھھاددفة  	ووهھھھي)    
	ووظظائف  	عدةة  	تؤدديي  	   	ثقافيیة  	وو  	بنيیويیة  	توااصليیة٬،  	تخاططبيیة٬،(   	االوقت  	نفس  	في)   	االوااحد  	االقرنن  	مطلع  	حتى  	االنظريیة  	هھھھذهه  	ااستمرتت.  

	وو  	عبقريیة  	ااألكثر  	االنظريیاتت  	من  	حديیث  	نوعع  	ووضع  	تم  	حيیث  	االلغاتت٬،  	ووااقتناء  	تعليیم  	مجالل  	في  	نوعيیة  	قفزةة  	شهھد  	وواالذيي  	وواالعشريین  
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	االحدثيیة  	االنظريیة  	ووهھھھي  	خدميیة٬،  	  )actionnelle		حقيیقيیا٬ً،  	كانن  	لو  	كما  	إإخرااجهھ  	ووإإعاددةة  	االحدثث  	إإتقانن  	فن  	على  	االنظريیة  	هھھھذهه  	ووتعتمد)    
	ااالسم  	بهھذاا  	سميیت  	وو.  	لغتهھ  	تعلم  	االمراادد  	االجديید  	االمجتمع  	في  	مشارركا  	عضواا  	كانن  	لو  	كما  	االلغة  	يیتقن  	أأنن  	االفردد  	على  	أأنن  	أأيي   ً 	من  	ااشتقاقا  

	كانن  	لو  	كما  	ما  	مهھمة  	إإنجازز  	ووعليیهھ  	سلفا٬،  	مرسومة  	ووووظظائف  	حدوودد  	ضمن  	منهھ  	يیطلب  	ما  	كل  	تحقيیق  	االمتعلم  	على  	أأنن  	أأيي  	االحدثث٬،  
	مجاززااً   	إإال  	إإليیهھ  	يینتمي  	ال  	االذيي  	االمجتمع  	في  	فعاال  	عضواا  . 	  

	صيیغت  	ووعليیهھ  	االحديیثة٬،  	أأووررووبا  	في  	االتعليیم  	في  	بهھ  	يیحتذىى  	مثاالً   	االنظريیة  	هھھھذهه  	من  	االلغاتت  	لسيیاسة  	ااألووررووبي  	االمجلس  	جعل  	وولقد  
	االكتب  	ووأأُصدررتت  	االتقيیيیم  	ووضواابط  	لواائح  	ططُرحت  	وو  	االمستويیاتت  	ووُحدددتت  	االمناهھھھج   	أأنشأ  	وواالذيي  	ـ  	ااألووررووبي  	االمجلس  	عمل  	لقد.  
	مؤسسة  		أأوو)  	االلغاتت  	تعليیم  	في  	للمرااجع  	االمشتركك  	ااألووررووبي  	ااإلططارر(    )CECRL		هھھھذاا  	ووحيیثيیاتت  	براامج  	ووإإخرااجج  	تحديید  	على  	ـ)    
	ووكما.  	بأسرهھھھا  	أأووررووبا  	في  	االتعليیم  	في  	االحديیثة  	ااألساليیب  	هھھھذهه  	تعميیم  	في  	متناهھھھي  	ال  	جهھد  	ووبذلل  	االمشتركك  	وواالتعليیمي  	االتربويي  	االعامل  
	فإنن  	وواالتعليیم  	للتوااصل  	نموذذجج  	تحديید  	في  	ااألووررووبي  	ااإلططارر  	من  	ووأألفيین  	ووااحد  	االعامم  	نسخة  	في  	جاء  	  »	  :�������	  ���	  
��	  �	  �������	  ���	  ����	  ����	  ����	  ��	  ����	  ��	  �����	  ��	  

��������	  �����	  �����	  ������	  ������	  ������	  �����	  
�������	  ������	  �������	  ��	  ������	  �������	   	  ������	  
������	  �������...«6	   		تأدديیة  	مهھامهھا  	من  	االتي  	وواالخوااصص  	ااالسترااتيیجيیاتت  	من  	بعض  	االنظريیة  	لهھذهه  	ُعدَّ   	ووقد    

.االمتعلم  	عاتق  	على  	االموكلة  	بالمهھمة  	االقيیامم  	ووهھھھو  	االحدثث  	في  	االرئيیسيیة  	االوظظيیفة 	  

	االعامم  	في  	ااألووررووبي  	االتعليیم  	في  	ررسميیا  	إإددررااجهھا  	ووتم  	أألفيین  	االعامم  	في  	بدءاا  	االضوء  	ررأأتت  	االتي  	االنموذذجيیة  	االنظريیة  	هھھھذهه  	من  	وواانطالقا  
2006		االنظريیة  	مساررااتت  	وو  	خوااصص  	مع  	تتفق  	مناهھھھج  	نشر  	في  	جهھوددهھھھا  	االنشر  	دُدوورر  	كثفت  	فقد  	أأووررووبا٬،  	سائر  	في  	ثم  	بريیطانيیا  	في    
	االتي  	ااألهھھھداافف  	كأهھھھم  	وواالشفهھي  	االحدثي  	االجانب  	على  	ووتركز  	االلغويیة  	االمهھاررااتت  	كافة  	تغطي  	وو  	االنظريیة  	متطلباتت  	تلبي  	بحيیث  	االحدثيیة  
	االحديیث  	االمنهھج  	في  	االطالب  	عند  	تنميیتهھا  	يیجب   	ُعرفت  	ووتعليیميیة  	علميیة  	مسميیاتت  	تحت  	جميیعهھا  	االنظريیاتت  	هھھھذهه  	ووااندررجت.  

	ووهھھھي  	كلهھ  	االعالم  	في  	متبعة  	تعليیميیة  	أأساليیب  	عن  	عباررةة  	ووهھھھي  	وواالتربويیة٬،  	االتعليیميیة  	بالفلسفاتت  		االليیبرااليیة:    		االبيیهھافيیرستيیة  	وو)  	االمثاليیة(    
	االسلوكيیة  		االراادديیكاليیة  	وو)  	االوااقعيیة(    		وواالعمليیة  	االتقليیديیة  	وو)  	االبنائيیة(    		االوجودديیة  	وو)  	االتقدميیة(    	.وواالمعرفيیة)  	ااألنسانيیة(   	  

	  

1	  .3 -‐		االلغاتت  	تعليیم  	في  	االتجريیبيیة  	االنظريیاتت  	بعض  	خوااصص     	  

		االديیدااكتيیك  	ددكتورر  	يیقولل  	االحدثيیة  	للنظريیة  	تعريیفيیهھ  	في    Didactique		بِس  	هھھھنريي  	االفرنسي    Henri	  Besse	   	  	   :	  »��	  ��	  
�����	  �����	  ���	  ����	  ������	  �����	  ��������	  �������	  ���	  

��	  ���	  ������«7	  ،٬		أأنهھا  	إإال  	ااألخر٬،  	االبعض  	عن  	بعضهھا  	ااختلف  	ووإإنن  	حتى  	االنظريیاتت٬،  	هھھھذهه  	إإنن  	هھھھنا  	نقولل  	وولكننا    
	االبنيیويیة  	فالنظريیة  	ااألحيیانن٬،  	بعض  	في  	ووططردديیة  	أأساسا  	تكامليیة  	عالقة  	على  )SGAV	   	عن  	االقوااعد  	تعليیم  	على  	ااررتكزتت  	مثال)  
	فرنسا  	من  	ووصورر  	أأصوااتت  	كتابب  	في  	جاء  	ما  	ووهھھھذاا  	وواالحديیث  	االسمع  	ططريیق  	  	  )voix et	  images de France		جعل  	عندما)    
	رركائزهھھھا  	أأحد  	االشفهھي  	أأوو  	االتلقيیني  	االتعلم  	من  	   »	   :�����	  ����	  ����	  ����	  ����	  ��	  

�������	  ������	  �������	  ��	  ����	  ������	  ��	  ����	  ������	  
���������	  ��������	  ��	  ���������	  ����	  ������	  ����	  

�������	  ���	  ������	  ��	  �����	  ����	  �����	  ���«8	  ،٬		للنظريیة  	مكملة  	بهھذاا  	فهھي    
	االقوااعد  	ووفهھم  	ااقتناء  	في  	ااالستماعع  	مهھاررةة  	إإلى  	االلجوء  	عنهھا  	تنفي  	وولم  	االبنيیويیة   	من  	االنظريیاتت  	هھھھذهه  	بيین  	جوهھھھريیة  	ااختالفاتت  	هھھھناكك.  
	تكن  	لم  	مهھاررااتت  	على  	االتعليیميیة  	االقوةة  	معيیارر  	تضع  	بل  	حرفيیا  	ااألخرىى  	إإحدااهھھھا  	تُقصي  	ال  	وولكن  	االسبل  	وو  	وواالوسائط  	ااألهھھھداافف  	حيیث  
	ااآلتي  	لرأأيینا  	ويیةيیوواالبن  	االتوااصليیة  	االنظريیة  	بيین  	قاررنا  	لو  	االحصر  	ال  	االمثالل  	سبيیل  	فعلى  	سابقاتهھا٬،  	في  	مستغلة  	  : 	  

Communicative  SGAV االمعيیارر   

وواالتوااصل  	االشفهھي ووااللسانيیاتت  	االقوااعد  االمستغلة  	االمهھاررةة   

تقنيیة  	مصطلحاتت  	وو  	لغويیة  	أأبعادد بحتهھ  	لغويیة  	أأبعادد  ااألبعادد   

ووعمليیة  	لغويیة  	معرفة  	بناء لغويیة  	معرفة  	بناء  ااألهھھھداافف   
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	ووااجتماعيیة  	سيیكولوجيیة  	قوااعد  	وو  	عمليیة  	معرفة  

	االتلقائي  	االتصرفف  	وو  	االذااتت  	بناء  	في  	تُسهھم  	ووثقافيیة  

االموااقف  	في  

	ااستخداامم  	ووإإعاددةة  	فهھم  	على  	قدررةة  

االنحويیة  	االجمل  

االنتيیجة  

	  

	كليیهھما  	ألنن  	االوميیض  	بهھذاا  	ليیس  	وواالحدثيیة  	االتوااصليیة  	االنظريیة  	بيین  	االفرقق  	أأنن  	إإال  	االجدوولل٬،  	في  	قائم  	االتضادد  	بأنن  	جدال  	سلمنا  	وولو  	حتى  
	االموكلة  	االمهھامم  	تحقيیق  	ووهھھھو  	االتوااصل  	ووررااء  	ما  	إإلى  	ذذهھھھبت  	االحدثيیة  	االنظريیة  	فإنن  	ذذلك  	مع  	االتوااصل٬،  	مهھاررةة  	على  	يیرتكز  )La 

Tache.( 	  

	بيیاكو  	كلودد  	جونن  	االفرنسي  	ااألكادديیمي  	يیضيیف  	االسيیاقق  	هھھھذاا  	ووفي  )Jean Claude Beacco	   	أأنهھ)  	   »	   :��	  ����	  	  ]
�������	  �������	   [����	  ������	  ������	  ��������	  CECR	  ���	  

����	  ��	  �����	  �����	  ��	  �����	  �����	  ������	  ��������	  
���������«9		للمهھمة  	االمبهھمة  	بالخاصيیة  	ذذلك  	وويیبررر    Tache		أأوو    Task		باإلنجليیزيیة    	   :	   »��	  �����	  

�����	  ����	  ��	  ��	  �����	  ������	   	  Tache	  �	  �������	  ������	  
������	  ���	  ���	  ��	  �����	  ��	  ����	  ����	  ��	  �������	  

��������	  �������«10	  ،٬		مفهھومم  	على  	ترتكز  	االنظريیة  	هھھھذهه  	تنميیتهھا  	على  	تعمل  	االتي  	االقدررااتت  	فإنن  	ووعليیهھ    
	االتاليیة  	االمهھاررااتت  	على  	أأيي  	االلغويیة٬،  	ااألنشطة  		وو)  	ططرفيین  	بيین  	نقاشش(  	االتفاعل  	إإلى  	إإضافة  	وواالكتابي  	االشفهھي  	االتعبيیر  	وو  	ااالستماعع:    
	االتفاعل  	ووهھھھما  	االتوااصليیة  	االنظريیة  	في  	ااُستغال  	قد  	تكونا  	لم  	فقط  	خاصيیتيین  	أأضافت  	بذلك  	ووهھھھي  	االتفكيیر٬،  		االحديیث  	أأططراافف  	تباددلل(    (
	وواالتفكيیر  	ااالخر  	مع  		بل  	ااألخرىى  	أأحدهھھھما  	لتنفي  	تأتي  	لم  	االمتوااليیة  	االنظريیاتت  	فإنن  	ووعليیهھ  	٬،)االكتابة  	أأوو  	االحديیث  	قبل  	خطط  	ررسم  	أأيي(    

.سبقتهھا  	االتي  	بالمناهھھھج  	يیعيیب  	كانن  	أأساسيیا  	نقصا  	لتتم  	أأتت  	حديیثا  	االمستعملة  	االمناهھھھج  	فإنن  	االطريیقة  	ووبنفس  	نقص٬،  	من  	مابهھا  	لتكمل 	  

	  

	االثاني  	االفصل   	  

2 -‐	االفرنسي  	االتعليیم  	في  	االتوااصليیة  	االنظريیاتت   	  

		االسبل  	عبر  	تطبيیقاتت  	إإلى  	االنظريیاتت  	تحويیل  	هھھھو  	سابقا٬ً،  	إإليیهھ  	أأشرنا  	كما  	االلغاتت٬،  	تعلم  	في  	االتربويیة  	االمناهھھھج  	إإعداادد  	في  	االسائد  	من    
	ال  	االسابق  	في  	كانت  	بيینما  	متعدددةة  	صورر  	تأخذ  	قد  	االسبل  	هھھھذهه.  	االتعليیميیة  	االبراامج  	تصميیم  	في  	االمختصيین  	كل  	عند  	االمعرووفة  	وواالوسائط  
	أأشرططة  	وو  	االذكيیة  	االلوحاتت  	وو  	كاإلنترنت  	االحديیثة  	االتقنيیة  	إإددررااجج  	ووتم  	االحديیثة  	االوسائط  	فتعدددتت  	االيیومم  	أأما  	االكتابب٬،  	سوىى  	تعرفف  
	كنوعع  	مطوررةة  	تقنيیة  	بوسائل  	ووططُورر  	تغيیر  	قد  	االقديیمة  	صيیغتهھ  	في  	االكتابب  	أأنن  	حتى  	االوسائط٬،  	من  	غيیرهھھھا  	وو  	االحقيیقيیة  	وواالصورر  	االفيیدوو  
	إإلخ  	االحقيیقيیة  	وواالصورر  	ووااأللواانن  	االوررقق  . 	  

	االلغة  	فمنهھج  	للنظريیاتت٬،  	تطبيیقهھا  	ااسترااتيیجيیاتت  	وو  	محتوااهھھھا  	بل  	للوسائط  	االشكلي  	االمفهھومم  	ليیس  	هھھھو  	هھھھنا  	إإليیهھ  	ااإلشاررةة  	يیجدرر  	ما  	وولكن  
	محدووددةة  	معايیيیر  	على  	يیرتكز   ً 	ااستغاللل  	يیمكن  	بحيیث  	وواالقدررااتت  	للمهھاررااتت  	وواالمنسق  	االتصاعديي  	االمسارر  	تضبط  	االتي  	ووهھھھي  	سلفا  

.موحد  	وو  	منظم  	بشكل  	تنميیتهھا  	في  	ااالسترااتجيیاتت 	  

	   	  

2	  .1 -‐		االمناهھھھج  	في"  	االمهھماتت  	إإتمامم"  	بنظريیة  	االتعليیم    	ووظظيیفيیة؟  	أأمم  	تربويیة  	االحدثيیة  	االنظريیة:   	  

	أأوو  	االحدثي  	االتعليیم  	في"  	االمهھماتت  	إإتمامم"  	نظريیة  	ترمي   )task based learning(،٬		االدااررسس  	لهھا  	يیحتاجج  	عمليیة  	أأهھھھداافف  	تحقيیق  	إإلى    
	لكن  	االمهھمة٬،  	إلنجازز  	تُوظظف  	االتي  	االتربويیة  	ااألساليیب  	عن  	تنفصل  	أأنن  	يیمكن  	ووال  	تطبيیقيیة  	باألساسس  	ووهھھھي  	االدررسس٬،  	قاعة  	خاررجج  
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	االنقادد  	فبعض  	االتعليیم٬،  	أأساسس  	هھھھي"  	االمهھمة"  	اانجازز  	أأهھھھميیة  	على  	االدااررسس  	توعيیة  	بأنن  	االقولل  	إإلى  	االنظريیة  	هھھھذهه  	ُصناعع  	ذذهھھھب  	وومهھما  		في    
	ووفق  	االمعلم  	أأبعاددهه  	يیحددد  	تربويي  	إإططارر  	ضمن  	تبقى  	إلنجاززهھھھا  	االمتعلم  	يیسعى  	االتي  	االمهھمة  	أأنن  	يیروونن  	االفرنسي  	االتربويي  	االمجالل  
	لمدىى  	ووشكلي  	ضمني  	بتقيیيیم  	االعمليیة  	ووتنتهھي  	االطالب٬،  	لحاجة  	ووفقا  	وو  	بيینهھما  	يیجمع  	االذيي  	االمنهھج  	في  	سلفا  	مرسومة  	تربويیة  	أأهھھھداافف  
	االحصولل  	في  	االحق  	لهھ  	ووأأنن  	قطارر  	تذكرةة  	لنفسهھ  	يیشتريي  	أأنن  	عليیهھ  	أأنن  	للطالب  	قيیل  	لو  	االمثالل٬،  	سبيیل  	فعلى.  	االمهھمة  	لهھذهه  	االطالب  	إإنجازز  
	مع  	تذكرتهھ  	يیشتريي  	أأنن  	االطالب  	ووعلى  	االتذااكر  	بائع  	بدوورر  	بالقيیامم  	آآخر  	ططالب  	أأوو  	االمعلم  	حيینهھا  	سيیقومم  	االتذكرةة٬،  	ثمن  	في  	تخفيیض  	على  

	ووااستعمالل  	مهھمتهھ  	إإنجازز  	مدىى  	على  	االطالب  	االمعلم  	سيیقيیم  	االمهھمة  	إإتمامم  	حالل  	في.  	االتخفيیض  	هھھھذاا  	ووتبريیر  	االتخفيیض  	على  	االحصولل  
	االحصة  	في  	مسبقا  	ااقتناهھھھا  	االتي  	وواالمعلوماتت  	لهھ  	االمتاحة  	ااألددووااتت  	كل   	االمشهھد  	نفس  	إإخرااجج  	إإعاددةة  	نفسهھ  	االطالب  	يیستطيیع  	هھھھل  	لكن.  

	قدررااتهھ  	جميیع  	تفعيیل  	االطالب  	على  	بأنن  	يیقضي  	للنظريیة  	االحدثي  	االمنظورر  	إإنن  	ااألمر  	حقيیقة  	في.  	االمطرووحح  	االسؤاالل  	هھھھو  	هھھھذاا  	بالوااقع؟  
	هھھھذهه  	ااكتسابب  	في  	وواالطالب  	االمعلم  	من  	كل  	يیتبعهھ  	االذيي  	االمنهھج  	ددوورر  	يیظهھر  	ااإلثناء  	هھھھذهه  	في  	مهھمتهھ٬،  	إلتمامم  	وواالسوسيیولجيیة  	االلغويیة  

.االمهھاررااتت 	  

		االتوااصليیة  	االنظريیاتت  	على  	االمبنيیة  	االكتب  	تعد    		في  	االطالب  	قدررااتت  	تحفيیز  	في  	تساهھھھم  	وواالتي  	فعاليیة  	ااألكثر  	االمناهھھھج  	من"  	االحدثيیة"    
	ااألددوواارر  	كتصنٌع  	فٌعالة٬،  	تربويیة  	أأنشطة  	إإددررااجج  	ططريیق  	عن  	ووذذلك  	ووااالجتماعيیة  	وواالثقافيیة  	االلغويیة  	مهھاررتهھ  	تشغيیل  		في  	ددوورراا  	لعب«    
	حواارر  	   	االذااتي  	االتصرفف  	على  	االقدررةة  	تنمي  	االتي  	االذكيیة  	االتمارريین  	إإلى  	االلجوء  	وو  	االتسجيیالتت  	ووااستماعع  	االفيیديیوهھھھاتت  	ووعرضض»  
	االمعلم  	أأوو  	االمنهھاجج  	إإلى  	االعوددةة  	ددوونن  	للطالب   	بالذااكرةة  	االنحويیة  	وواالتركيیباتت  	ووااألساليیب  	االمفرددااتت  	بترسيیخ  	تقومم  	ااألنشطة  	هھھھذهه.  
	ذذااكرتهھ  	من  	االمعرفة  	هھھھذهه  	ااسترجاعع  	حيینهھا  	يیستطيیع  	مشابهھة  	مشاهھھھد  	ااختالقق  	في  	االفرصة  	للدااررسس  	كانن  	إإذذاا  	بحيیث  	للطالب  	االعميیقة  
	االسليیم  	االتطبيیق  	ووتطبيیقهھا   	االبنيیة  	من  	تُستبعد  	للغة  	وواالصرفيیة  	االنحويیة  	االتركيیباتت  	ددررااساتت  	ألنن  	عيیوبهھا٬،  	االنظريیة  	لهھذهه  	وولكن.  
	للمفرددااتت  	االمنطقي  	وواالتركيیب  	االتعقيیدااتت  	على  	االتركيیز  	يیتم  	ال  	بحيیث  	جدااً   	مبسط  	بشكل  	االنحو  	يیُدررسس  	ووهھھھكذاا  	للمناهھھھج٬،  	االرئيیسيیة  
	االقوااعديي  	حسابب  	على  	االتوااصلي  	االجانب  	مفاضلة  	وويیتم  	ووصرفهھا٬،   	وو  	االوظظيیفيیة  	االنظريیة  	كبيیر  	حد  	إإلى  	تشبهھ  	االطريیقة  	هھھھذهه.  
.االوقت  	نفس  	في  	االتوااصليیة 	  

	  

2.2	   -‐		االتوااصليیة  	االمناهھھھج  	في  	ااالسترااتيیجيیاتت    		االجديید؟  	ما:     	  

	بمفهھومم  	االتعريیف  	ووجب  	شيء  	كل  	قبل  		كتابب  	في  	وورردد  	االذيي  	االتعريیف  	حسب  	فهھي  	٬،"ااسترااتيیجيیة"    )	  	  )Faerch et Kasper	  (
	فإنهھا  	   :	   »����	  ����	  ������	  �����	  ���	  �����	  ��	  ��	  ����	  �����	  

������	  ���	  ���	  ������	  ����«11	  	   	كمهھمة  	أأوو  	كوسيیلة  	ااالسترااتيیجيیاتت  	لنا  	يیصف  	االتعريیف  	هھھھذاا.  
	معيین  	هھھھدفف  	نحو  	وواالقدررااتت  	االبشريي  	االعقل  	توجهھ  	ذذااتهھا  	بحد   	مهھمة  	تحديید  	حولل  	االجهھودد  	تكاثفت  	االتوااصليیة  	االنظريیة  	فمنذ.  

	آآنذااكك  	ااألرربعة  	االلغويیة  	االقدررااتت  	لتحفيیز  	االمناهھھھج  	في  	ووضعهھا  	وو  	ااالسترااتيیجيیاتت  	   	االشفويي  	وواالفهھم  	وواالكتابي  	االشفويي  	االتعبيیر(  
	كك  	ااإلسترااتيیجيیة  	االخطط  	بعض  	ررسم  	تم  	حيیث  	٬،)وواالكتابي  	  )Top Down		عمليیة  	ووهھھھي  	االشفهھي٬،  	االفهھم  	تطويیر  	في  	تستخدمم  	وواالتي)    
	ووااسترااتيیجيیة  	االمفتاحيیة٬،  	االكلماتت  	ررصد  	وو  	االمسجل  	االنص  	لسيیاقق  	االعامم  	االمعنى  	ااستنتاجج  	أأوو  	فرضيیاتت  	ططرحح  )Bottom up	  	  (
	وواالسوسيیولوجيیة  	االلغويیة  	االشفرااتت  	بحل  	تعني  	وواالتي  		وواالتي  	االمجتمعي  	االبعد  	ذذااتت  	االتعابيیر  	أأوو  	االكلماتت  	على  	االتعرفف  	ططريیق  	عن    
.االمعاني  	سلسلة  	فكفكة  	عبر  	يیتم  	ووهھھھذاا  	فهھمهھ  	االمراادد  	االمعنى  	ططيیاتهھا  	في  	تحمل 	  

	  

	االوسائط  	في  	االمستخدمة  	ااالسترااتيیجيیاتت  	وو  	ااألددووااتت  	على  	االتركيیز  	في  	االفرنسيیونن  	االخبرااء  	يینصح  	االلغة٬،  	في  	االمهھاررااتت  	ووالكتسابب  
	جريیجس  	بيیتر  	االدكتورر  	يیعددد  	االتقنيیاتت  	هھھھذاا  	وومن  	االتطبيیق٬،  	ووسرعة  	االلغة  	ااكتسابب  	عمليیة  	من  	تسهھل  	فهھي  	٬،)االمناهھھھج(  12Peter 

Griggs  		ليیونن  	جامعة  	في  	االتعليیم  	ططرقق  	ددكتورر(    1		االمناهھھھج  	في  	تُوظظف  	أأنن  	يینبغي  	االتي  	ااالسترااتيیجيیاتت  	من  	بعضا  	لهھ  	مقالل  	في)    
	ووهھھھي  	االلغاتت  	لتعليیم  	   	االتحاشي  	وو  	االشفهھي  	االتعبيیر:   		االتحقيیق  	وو     		االتعاوونن  	وو     		وواالخطابب  	ااالستماعع  	وو  	االشفهھي  	االتفاعل  	وو     	هھھھذاا.  

	االباططنيیة  	ذذااكرتهھ  	في  	االمعلوماتت  	ترسيیخ  	وو  	االمهھماتت  	إإتمامم  	على  	االطالب  	تعيین  	ااالسترااتيیجيیاتت   	هھھھذهه  	سيیر  	االمتبع  	االمنهھج  	يیحددد  	وو.  
	وواالشفويیة  	االكتابيیة  	قدررااتهھ  	كل  	تفعيیل  	من  	االطالب  	يیتمكن  	حني  	االجيید  	ااالستغاللل  	ااستغاللهھا  	على  	االمعلم  	وويیحرصص  	ااالسترااتيیجيیاتت  
.وواالتبريیريیة  	وواالتوااصليیة 	  
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		خطوةة  	فكل  	وواالشفهھي٬،  	االكتابي  	بشكليیهھ  	االتوااصل  	عمليیة  	في  	يیكمن  	االمشكلة  	حل  	في  	حتميیة  	نتيیجة  	إإلى  	االتوصل  	أأنن  	لنا  	يیتبيین  	هھھھنا  	وومن    
	لنا  	يیتضح  	االخطوااتت  	هھھھذهه  	من  	أأكثر  	ااقتربنا  	ووإإذذاا.  	ااألمم  	لغتهھ  	في  	ماعداا  	مسبقا  	ااستخدمهھا  	قد  	يیكن  	لم  	مهھاررااتت  	الستخداامم  	بالدااررسس  	تدفع  
	في  	ااستعملت  	االتي  	ذذااتهھا  	االمهھاررااتت  	ووهھھھي  	منهھا  	االنظريیة  	ووليیست  	االعمليیة  	االمهھاررااتت  	ااكتسابب  	بعمليیة  	تكونن  	ما  	أأقربب  	قريیبة  	أأنهھا  

	االلغة  	الكتسابب  	ووسيیلة  	ووليیس  	لهھا  	غايیة  	االتوااصل  	من  	جعلت)  	وواالحدثيیة  	االتوااصليیة(  	االنظريیاتت  	فإنن  	وولهھذاا.  	ااألمم  	االلغة  	ااكتسابب  . 	  

	ثنائيیاتت  	شكل  	على  	أأوو  	بمجموعاتت  	كالعمل(  	االفصل  	في  	االحيیويیة  	ااألنشطة  	وو  	ااالسترااتيیجيیاتت  	نحو  	االحدثي  	االمنهھج  	توجيیهھ  	عمليیة  	إإنن  
	ااألددووااتت  	وو  	االحلولل  	جميیع  	ااستجالبب  	عنهھ  	يینتج)  	االقضيیة  	ززوواايیا  	كشف  	في  	االحلولل  	ووااستحضارر  	فرضيیاتت  	ططرحح  	وو  	االمشكلة  	تحديید  	وو  

	لهھم  	االموكلة  	االمهھماتت  	ووإإتمامم  	للمشاكل  	االحلولل  	إإيیجادد  	من  	االطلبة  	وويیتمكن  	االباططنيیة  	االذااكرةة  	في  	وواالمخزنة  	االمكتسبة   	االطرقق  	هھھھذهه.  
	كبيیرةة  	مساحة  	تأخذ  	االتي  	وواالتركيیبة  	االلغويیة  	االتعقيیدااتت  	إإلى  	االعوددةة  	ددوونن  	االتطبيیقيیة  	االلغويیة  	االمهھاررااتت  	ووتطويیر  	ااكتسابب  	على  	تساعد  
.مجربة  	تطبيیقيیة  	حلولل  	إإلى  	تفضي  	أأنن  	ددوونن  	االذااكرةة  	في 	  

	االتي  	وواالمهھاررااتت  	االقدررااتت  	تنميیة  	على  	االطالب  	تساعد  	ااالسترااتيیجيیاتت  	هھھھذهه  	فإنن  	للغاتت  	االسيیكولوجيیة  	االذهھھھنيیة  	للدررااساتت  	ووووفقا  
	جميیع  	ااستغاللل  	على  	االمعلم  	وويیعمل  	ذذهھھھنهھ  	في  	االمعلوماتت  	ووترسيیخ  	االتوااصلي  	االمد  	إإلى  	االنحويیة  	االقوقعة  	من  	بإخرااجهھ  	تقومم  	بدووررهھھھا  
	هھھھي  	االحدثيیة  	االنظريیة  	أأنن  	نستنتج  	أأنن  	لنا  	يیمكن  	هھھھنا  	وومن.  	ااالسترااتيیجيیاتت  	جميیع  	تفعيیل  	من  	ليیتمكن  	االمنهھج  	في  	االمطرووحة  	ااألنشطة  
	االطالب  	يیستخدمهھا  	ال  	االتي  	االلغة  	وومستلزماتت  	ضروورريیاتت  	على  	ووليیس  	االمتعلميین  	حاجيیاتت  	تحليیل  	على  	ووترتكز  	تطبيیقيیة  	بالفعل  
	االيیوميیة  	االحيیاةة  	في  	ااألجنبي   	االنحويیة  	االتركيیباتت  	على  	يیحصل  	لم  	إإنن  	للمشكلة  	حلوال  	يیجد  	أأنن  	للطالب  	أأيین  	من  	االسائل  	يیسألل  	ووقد.  
	نعم  	االسليیم؟  	بالشكل  	االتوااصل  	عمليیة  	إإتمامم  	من  	ليیتمكن  	االصحيیحة   	Peter Griggs(بيیتر  	سجريیج  	يیقترحح  	االمشكلة  	لهھذهه!   	أأنن)  
	ااالستنتاجج  	إإسترااتيیجيیة  	ططريیق  	عن  	ووذذلك  	االتقليیديیة  	االطرقق  	من  	أأسهھل  	بطريیقة  	تُحصل  	أأنن  	يیمكن  	وواالنحويیة  	االصرفيیة  	االتركيیباتت  
	ووحسب  	للجمل  	االبنائيیة  	بالتركيیبة  	موقعهھ  	حسب  	لغويي  	جزء  	كل  	ووظظائف  	ااستنتاجج  	االطالب  	على  	أأنن  	أأيي  	االعكس٬،  	ووليیس  	االبنيیويي  
	من  	أأكثر  	في  	االمفرددةة  	تكراارر  	أأنن  	أأيي  	االمفرددااتت٬،  	حفظ  	في  	تستعمل  	قد  	ااالسترااتيیجيیاتت  	ووذذااتت  	أأخر٬،  	إإلى  	مكانن  	من  	ااستعمالهھ  	ظظرووفف  
	من  	أأخر  	مزيیج  	مع  	االمباشرةة  	االتقليیديیة  	االنظريیة  	إإلى  	بنا  	تعودد  	ااالسترااتيیجيیاتت  	فهھذهه  	معانيیهھا٬،  	تعددد  	حفظ  	االطلبة  	على  	يیسهھل  	مكانن  
	االوقت  	نفس  	في  	االحدثيیة   	النجويیستيیك  	ـ  	االسايیكو(  	للنموذذجج  	ووااستناددااً .   	لل  	للغة  	االسايیكولوجي  	أأوو)  )Levelt	   	إإعاددةة  	فإنن  	للوفيیلت)  
	عمليیة  	في  	االلسانيیة  	لألنشطة  	االعامم  	االوسيیط  	تُعد  	االتي  	وو  	االنحويیة  	االبُنى  	على  	ووليیس  	االمفرددااتت  	على  	أأساسا  	تعتمد  	االلغويي  	ااإلخرااجج  
	االعمليیة  	في  	تصوررهه  	يیمكن  	كما  	تماما  	مهھمشة  	ااألمر  	حقيیقة  	في  	ليیست  	االنحويي  	االبناء  	عمليیة  	أأنن  	لنا  	يیتبيین  	هھھھنا  	وومن.  	االلغويي  	ااإلنتاجج  

	االمناهھھھج  	في  	ووال  	االلغة  	ددررووسس  	في  	ااألكبر  	االجهھد  	لهھا  	يیخصص  	ووال  	ااستنتاجي  	بشكل  	تُدررسس  	لكنهھا  	االتوااصليیة  . 	  

		عبر  	االجديیدةة  	االكلماتت  	معاني  	ووااستنتاجج  	االجمل  	مكوناتت  	على  	االتعرفف  	عمليیة  	إإلى  	بالعوددةة  	االخبرااء  	يینصح  	االكتابيیة  	االمهھاررااتت  	ووفي    
	إإلخ  	االخطابب٬،  	ررموزز  	وو  	عالماتت  	فهھم  	وو  	االباططنيیة  	االذااكرةة  	في  	ووجدوولتهھا  	وواالصرفيیة  	االنحويیة  	االجزئيیاتت  	ووظظائف  	ررصد  	وو  	االسيیاقق  . 	  

	إإسترااتيیجيیتانن  	فهھناكك  	االشفهھي  	االتعبيیر  	عن  	أأما  		االصعبة  	االلغويیة  	االمصطلحاتت  	تعقيیدااتت  	تحاشي  	بهھا  	وويیراادد  	االتحاشي٬،  	ووهھھھي  	ااألوولى:    
	في  	ااستخداامهھا  	االمعتادد  	االوسائل  	ضبط  	بهھا  	وويیقصد  	االتحقيیق  	فهھي  	ااألخرىى  	وو  	االتوااصل٬،  	عمليیة  	لتسهھيیل  	االخطابب  	صيیاغة  	ووإإعاددةة  
	االعمليیاتت  	من  	أأنوااعع  	خمسة  	على  	ترتكز  	وو  	االلغويیة  	االعقباتت  	لتسهھيیل  	للتوااصل  	االمعطاةة  	االمساحة  	توسيیع  	وو  	االخطابب  	عمليیة  

	ووهھھھي  	ااإلسترااتيیجيیة  	   	غيیر  	االوسائل  	ااستخداامم  	االمعلومة٬،  	نقل  	أأخر٬،  	ددوونن  	مجالل  	على  	يینطويي  	أأنن  	يیجب  	ال  	إإيي  	االخطابب٬،  	تعميیم:  
	جميیع  	على  	يیحتويي  	أأنن  	للمنهھج  	يیمكن.  	االنحويیة  	االتركيیباتت  	تطبيیق  	وو  	وومالئمة٬،  	جديیدةة  	مفرددااتت  	ططرحح  	االمعلومة٬،  	توصيیل  	في  	االنحويیة  
	للمنهھج  	االتوااصلي  	االتطبيیق  	قسم  	في  	ااالسترااتيیجيیاتت  	هھھھذهه   	االسوسيیوكوجنيیتيیف  	للنظريیة  	ووووفقا  	أأنهھ  	على  	بيیتر  	جريیجس  	وويیؤكد.  	  )

sociocognitif	   	ااالجتماعيیة  	أأوواالمعرفيیة)  	   »	   :���	  ������������	  ������	  �������	  
�����	  ��	  ��	  �����	  ���	  ��������	  ���	  �������	  �������	  
�����	  ����	  ������	  �������	  �������	  ����	  ������	  �����	  

������	  ��	  ���	  ���	  �������«.13	  	   	ااالستقاللل  	نحو  	بالتعليیم  	تدفع  	ااالسترااتيیجيیاتت  	هھھھذهه  	فإنن  	ووعليیهھ.  
	حد  	ووعلى.  	ااألجنبيیة  	االلغة  	تسيیرهھھھا  	االتي  	وواالسوسيیولوجيیة  	االلغويیة  	االصعابب  	على  	االتغلب  	على  	قاددرراا  	يیكونن  	بحيیث  	للطالب٬،  	االتعليیمي  
	وولغويیة  	وومهھنيیة  	عمليیة  	بطرقق  	االعربيیة  	لتعلم  	بالطالب  	تدفع  	فرنسا  	في  	االتوااصليیة  	االمناهھھھج  	في  	االمطوررةة  	ااالسترااتيیجيیاتت  	فإنن  	علمنا٬،  
	جديید  	تعليیم  	نحو  	االمناخخ  	ووتهھيیئ  	ووااللغويیة  	االتوااصليیة  	وواالقدررااتت  	االمهھاررااتت  	ووتطورر  	تحسن  	فهھي  	االوقت٬،  	نفس  	في  	ووظظيیفتيین  	ووتؤدديي  
	حاجتهھما  	وواالمعلم  	االطالب  	فيیهھ  	يیجد  . 	  
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	  	االثالث  	االفصل   	  

3	   -‐		وواالقدررااتت  	االمهھاررااتت    : 	  

	عملهھا  	تحسيین  	يیجب  	االتي  	االمهھاررااتت  	هھھھي  	فما  	االمهھاررااتت٬،  	ماهھھھيیة  	أأمامم  	قليیال  	االوقوفف  	عليینا  	االقدررااتت  	تنميیة  	كيیفيیة  	في  	االضلوعع  	قبل  
	مفرددةة  	تعريیف  	عند  	قليیال  	نتوقف  	أأنن  	أأيیضا  	ووعليینا  	ما؟  	أأجنبيیة  	لغة  	إإتقانن  	من  	يیتمكن  	حني  	االطالب  	عند  	ووتنميیتهھا  	".قدررةة"  	أأوو"  	مهھاررةة"   	  

	رريیشهھ  	جاكك  	جونن  	يیقولل  	مهھاررةة  	أأوو  	قدررةة  	لمفرددةة  	تعريیفيیهھ  	في  Jean Jacques Richer		االنظريیة  	كتابب  	في  	نشر  	لهھ  	مقالل  	في    
	االلغاتت  	تعليیم  	في  	االحدثيیة  »	  :�������	  ��	  ������	  ������	  �	  �������	  �������	  

�����	  ���	  ���	  ������	  �������	  ��������	  Ergonomie	  �����	  ���	  
�������	  ������	  �����	  ����	  ��	  �����	  ������	  ���	  �����	  ���	  
�������	  ��	  ��	  �����	  ������	  �����	  �����	  ��	  �����	  ���	  
�������	  ������	  �����	  ������	  ��������	  ���������	  ��	  ���	  
�������	  ����	  �����	  ���	  ������	  �����«14	  ،٬		االلغويیة  	االقدررةة  	يیُخرجج  	قد  	االتعريیف  	ووهھھھذاا    

	لكن.  	بالمهھنيیة  	االلغويیة  	االمهھاررةة  	تقرنن  	االتي  	االحدثيیة  	االنظريیة  	إإليیهھ  	تتطلع  	ما  	ووهھھھذاا  	االوظظيیفيیة  	أأوو  	االمهھنيیة  	االمهھاررةة  	حيیز  	إإلى  	حيیزهھھھا  	من  
	ووفوررجهھ  	كرااهھھھي  	من  	كل  	ططرحح  	في  	لهھا  	قرااءتنا  	عند  	االشيء  	بعض  	مختلفة  	تبدوو  	االتعليیمي  	ااإلططارر  	في  	االمهھاررةة  )Crahay et 

Forget(ووهھھھما		أأنن  	إإلى  	مختلفة  	تعليیميیة  	أأنظمة  	لعدةة  	موسعة  	ددررااسة  	في  	توصال  	حيیث  	االتعليیمي٬،  	ااالجتماعع  	علم  	في  	متخصصانن    	  »	  :
��������	  ���������	  ���	  ������	  ���������	  ��������	  ��	  

������	  ����	  ���������	  ���������«15،٬		إإلى  	االمهھني  	ااإلططارر  	من  	االقدررااتت  	فانتقالل    
	لما  	ووفقا  	أأنن  	أأيي  	صحيیح  	ذذلك  	من  	وواالعكس.  	االتعليیميیة  	االقدررااتت  	تطورر  	في  	كبيیرةة  	ددررجة  	إإلى  	سيیساهھھھم  	أأووررووبا  	في  	االتعليیميیة  	ااألنظمة  
	فف  	ووكرااهھھھي  	فوجهھ  	إإليیهھ  	أأشارر  	   »	   :�������	  �������	  ���������	  ��	  �������	  

�����	  ������	  �������	  ��	  �����	  �������	  ��������	  ���	  
�������«16	  . 	  

	فهھي  	االفردد  	عند  	تنميیتهھا  	االمراادد  	وواالقدررااتت  	االمهھاررااتت  	أأما  	   	ووضع  	في  	االتفكيیر  	وو  	االنقاشش  	وو  	٬،)وواالكتابي  	االشفهھي(  	وواالفهھم  	االتعبيیر:  
	االحدثيیة  	االمهھمة  	مسمى  	إإططارر  	تحت  	االخطابب٬،  	ااسترااتيیجيیاتت   	كوكك  	بيیيیر  	جونن  	االفرنسي  	االباحث  	قسم  	فقد  	ووعليیهھ.  Jean Pierre 

Cuq	  		إإلى  	االمهھاررااتت  	هھھھذهه    		االتوااصليیة  	للنظريیة  	ووفقا  	وواالشفهھي٬،  	االكتابي  	وواالتعبيیر  	وواالشفهھي  	االكتابي  	االفهھم:    . 	  

3	  .1	   -‐		االفهھم    : 	  

		االقدررااتت  	تنميیة  	على  	تساعد  	وواالرقميیة  	االحديیثة  	االمناهھھھج  	في  	ووااسترااتيیجيیاتت  	خطط  	بأووررووبا  	االلسانيیاتت  	في  	االمتخصصيین  	ووضع    
	كوكك  	االكاتب  	وويیصنف  	ااألجنبي٬،  	للطالب  	االذهھھھنيیة  )Cuq		فالفهھم  	للمتعلم٬،  	االذهھھھنيیة  	االقدررةة  	ددررجة  	نفس  	في  	وواالشفهھي  	االكتابي  	االفهھم)    
	وواالكتابي  	االصوتي  	االنظامم  	معرفة  	بنا  	يیفترضض  	أأجنبيیة  	لغة  	فلفهھم  	أأجنبيیة٬،  	لغة  	فهھم  	للطالب  	تتيیح  	االتي  	االعواامل  	من  	بمجموعة  	متعلق  
	مع  	االتكيیف  	عن  	ناهھھھيیك  	االمعنى٬،  	ووظظيیفة  	تأدديیة  	في  	سوااء  	حد  	على  	وواالنحويیة  	االلغويیة  	للمركباتت  	وواالبالغيیة  	االوظظيیفيیة  	االقيیمة  	وو  	وواالنصي  
	االتعابيیر  	وو  	االنحويیة  	االمصطلحاتت  	ووكذلك  	االشعبيیة  	ووااألمثلة  	بالمجتمع  	االخاصة  	وواالتعابيیر  	االمجتمعيیة  	وواالخصوصيیاتت  	االقوااعد  	بعض  
	ووللثقافة  	للغة  	وواالمجتمعي  	االتركيیبي  	االنظامم  	في  	يیدخل  	قد  	ما  	ووكل  	وواالصوتيیة  	االجسديیة   	توصل  	االفهھم٬،  	لمعضلة  	لحل  	ووللتوصل.  
	االسوسيیوالنجويیستيیك  	علم  	باحثواا  )sociolinguistique		ووهھھھما  	مختلفيین  	نموذذجيین  	ططرحح  	إإلى  	ااالجتماعيیة  	االلسانيیاتت  	أأوو)    	  : 	  

		ااأللفاظظ  	ددالالتت  	تطورر  	نموذذجج)  	أأ    )sémasiologie	  :		ااألهھھھميیة  	وذذججنماال  	هھھھذاا  	يیعطي  	حيیث  	االمقلوبب٬،  	االهھرمي  	االفهھم  	عمليیة  	ووهھھھي)    
	تفسيیر  	وو  	وواالجمل  	االمفرددااتت  	ووتحديید  	االرسالة  	ووتجزييء  	االكتابي٬،  	ووشكلهھ  	االصوتت  	نوعع  	تحديید  	على  	وويیقومم  	االخطابب  	لشكل  	االكبرىى  
.للخطابب  	االعامم  	االمعنى  	فهھم  	وو  	للخطابب  	االرئيیسيیة  	ااألجزااء  	معاني 	  
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	االتسميیة  	نموذذجج)  	بب  	  )onomasiologie	  :		االمنطقيیة  	االسلسلة  	تتبع  	ثم  	للخطابب  	االعامم  	االمعنى  	فهھم  	أأيي  	االهھرمي٬،  	االفهھم  	عمليیة  	ووهھھھي)    
	االغامضة  	االمصطلحاتت  	ووررااء  	االمختفيیة  	وواالمعاني  	االخطابب  	لبناء  . 	  

	وواالكتابي  	االشفهھي  	االفهھم  	ووهھھھما  	فئتيین  	إإلى  	االفهھم  	االتوااصليیة  	االمتطوررةة  	االمناهھھھج  	في  	االتعليیم  	خطط  	مجالل  	في  	االمختصونن  	وويیصنف  . 	  

	  

	  3	  .1	  .1	   -‐		االشفهھي  	االفهھم    : 	  

		تخص  	لمشاكل  	يیعودد  	ووهھھھذاا  	االعربيیة  	تعلم  	في  	ااألجنبي  	االطالب  	توااجهھ  	االتي  	االصعوباتت  	من  	يیعد  	االخطابب  	في  	للمعنى  	االوصولل  	إإنن    
	االخطابب  	في  	ووددالالتهھا  	االلغة  	موسيیقيیة  	تعليیم  	في  	دداائما  	يیُنصح.  	بهھا  	االفصحى  	االعربيیة  	ووتأثر  	االلهھجاتت  	تعددد  	ووهھھھو  	ددوونهھا  	من  	االعربيیة  
	في  	نرااهه  	ما  	ووهھھھذاا  	االمتحركة  	بل  	ااألساسيیة٬،  	االصعوبة  	تشكل  	ال  	االساكنة  	ووااألحرفف  	ساكنة٬،  	أأحرفا  	تعد  	االعربيیة  	في  	االهھجاء  	فأحرفف  
	تشكل  	االتي  	ااألخرىى  	االمتحركة  	االصوتيیة  	االتركيیباتت  	إإلى  	إإضافة  	متحركة  	أأحرفف  	سبعة  	على  	تحتويي  	االتي  	مثال  	االفرنسيیة  	االلغة  
	وواالكلماتت  	ااألصوااتت  	تميیيیز  	في  	صعوبة  	بذااتهھا   	االمتحركة  	لألحرفف  	االصوتي  	االنظامم  	سهھولة  	فهھم  	لنا  	يیمكن  	االتالي  	االجدوولل  	في.  
	وواالفرنسيیة  	للعربيیة  : 	  

	االصوتت   	االعربيیة   	االفرنسيیة  
A 	اا    A, â, à  
I	   	يي   I y é è	  

O	   	وو   O ou u e 	  
	أأخرىى   	يیوجد  	ال   H  an, am, in, oui, euill, oi, 

etc.	  
	  

	االعلة  	حرووفف  	من  	االحركاتت  	لتقارربب  	ووإإنما  	لكثرتهھا  	ليیس  	آآخراا٬،  	عائق  	تشكل  	فهھي  	االمتحركة  	لألحرفف  	ووبالنسبة  : 	  

بالفرنسيیة  	االصوتت مثالل  االعلة  	حرووفف  االحركاتت   

a صاددقق/  	صدقق  اااللف  االفتحة   

o ُسئل/  	مسؤوولل  االوااوو  	االضمة     

i ِعنانن/عيیانن  االيیاء  االكسرةة   

	  

		ااألجنبي٬،  	االطالب  	عند  	االكبرىى  	االصعوبة  	تشكل  	االتي  	ووهھھھي  	ااألخرىى  	االلغاتت  	في  	موجوددةة  	غيیر  	بأحرفف  	تتميیز  	االعربيیة  	لكن    
	االثنائيیة  	االمنظومة  	هھھھذاا  	إإنن.  	ااألخرىى  	االلغاتت  	في  	توجد  	ال  	وواالمفخمة  	االمرققة  	فاألحرفف  		بالغ  	أأثراا  	تتركك)  	وواالترقيیق  	االتفخيیم  	أأحرفف(    
	أأوو  	االتصنيیف  	نظريیة  	إإلى  	االلجوء  	فإنن  	ووعليیهھ  	ووااللغة٬،  	االطالب  	بيین  	حائالً   	ووتقف  	االلغة  	صعوبة  	في  	ااألهھھھميیة  )Taxonomie	  		قد)    
	االمرققة  	أأخوااتهھا  	من  	تميیيیزهھھھا  	سرعة  	ووبالتالي  	ااألصوااتت  	هھھھذهه  	ااكتسابب  	عمليیة  	من  	قليیال  	يیسهھل   	قمة  	في  	االعمليیة  	هھھھذهه  	تبدوو  	لكن.  

	االمقاررنة  	نظريیة  	تكونن  	ووقد  	االفريیدةة٬،  	االثنائيیة  	هھھھذهه  	في  	تكمن  	االعربيیة  	االلغة  	خصوصيیة  	ألنن  	االصعوبة  	  )contrastive		من  	جزء)    
	حرفا  	فإنن  	ذذلك  	على  	مثال  	ااألجانب٬،  	االطلبة  	عند  	االصوتيیة  	االمشاكل  	حل  	   	وواالكافف  	االقافف(   	فعند  	مخرجيیهھما٬،  	بقربب  	يیتشارركانن)  

	لوضع  	معداا  	بكونن  	أأنن  	االمنهھج  	ووعلى.  	االقافف  	ووهھھھو  	االمطلوبب  	االصوتت  	ااستخرااجج  	عمليیة  	تسهھل  	قد  	بعضهھا  	من  	ااألصوااتت  	هھھھذهه  	تقريیب  
	عمليیة  	يیسهھل  	قد  	االجدوولل  	هھھھذاا.  	االبعض  	بعضهھا  	تقريیبهھا  	يیجب  	وولهھذاا  	تتشابهھ  	قد  	ااألصوااتت  	بعض  	أأنن  	جيیداا  	نعلم  	فنحن  	االمقاررباتت٬،  	هھھھذاا  
	ااألجانب  	االطلبة  	عند  	لغطا  	تسبب  	االتي  	ااألصوااتت  	مشكلة  	لحل  	االمنهھج  	بناء  : 	  

بالفرنسيیة  	االصوتت مثالل  	االمفخمة    االمرققة  

s سعد/  	صعد  صص  سس  	  

alvéolaire  
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d ضربب/  	ددرربب  ضض  	  

alvéolaire  

دد 	  

alvéolaire  

مقابل  	لهھ  	ليیس ظظبابب/ذذبابب  ظظ  	  

 

ذذ 	  

interdentale  

t تابب/ططابب  	طط    تت 	  

alvéolaire  

a	   	عالة/  	آآلة   عع 	  

pharyngale  

ء 	  

Laryngale  

k	   	كلب/قلب   قق 	  

	  postepalatale	  

كك 	  

Palatale  

h		يینطق  	ال    	   	حاللل/هھھھاللل   حح 	  

	  pharyngale	  

	هه   	  

Laryngale	  

	  

	حل  	في  	ااألمثلة  	من  	االقدرر  	بهھذاا  	نكتفي  	بل  	هھھھنا  	االتفاصيیل  	في  	ندخل  	وولن  	االمشكلة٬،  	من  	بسيیطا  	وولو  	جزءاا  	حل  	يیمكن  	االنحو٬،  	هھھھذاا  	على  
	ااألجانب  	عند  	االصوتيیاتت  	مشكلة  . 	  

	االشفهھي  	فالفهھم  	مسبق٬،  	بناء  	ووخطط  	ااسترااتيیجيیاتت  	يیتطلب  	االقدررةة  	هھھھذهه  	تنميیة  	إإنن  )Oral		االمتقدمة  	االمرااحل  	في  	االنقاشش  	عن  	يیختلف)    
	لغويیة  	ووبرمجة  	مسبق  	إإعداادد  	على  	يیرتكز  	منهھما  	فكل  	االمعلومة٬،  	ووإإيیصالل  	ووتحليیلهھ  	االخطابب  	بناء  	خطة  	في  	االمتقدمة  	ووشبهھ  

	االوسائط  	نوعيیة  	ااختيیارر  	يینبغي  	لهھذاا.  	االعربيیة  	االلغة  	في  	االخطابب  	فهھم  	في  	قدررتهھ  	تنميیة  	ااستطاعع  	االطالب  	منهھما  	تمكن  	إإنن  	ووإإسترااتيیجيیة  
		االمهھنيیة  	أأوو  	االيیوميیة  	االحيیاةة  	في  	لهھا  	يیحتاجج  	االتي  	أأوو  	ااألجانب  	االطلبة  	فيیهھا  	يیعيیش  	االذيي  	االوااقع  	تحاكي  	االتي)  	فديیوهھھھاتت  	أأوو  	تسجيیالتت(    

.لهھ  	ووااالنتماء  	للخطابب  	االعامم  	االمعنى  	ااستخرااجج  	عمليیة  	في  	لتحفيیزهھھھم 	  

		االكاتبة  	تصنيیف  	في  	جاء  	ما  	هھھھنا  	نذكر  	وو  	منهھا  	ااالستفاددةة  	للمعلم  	يیمكن  	ووسبل  	ووططرقق  	معيینة  	أأهھھھداافف  	وولالستماعع     	  )Loht		لهھوتت)    
	17إإليیزاابيیت  		كاآلتي  	ووهھھھي    		لرفع  	للتعرفف٬،  	للتشخيیص٬،  	ذذااتهھ٬،  	بحد  	شيء  	الستخرااجج  	معيین٬،  	مقطع  	على  	للتركيیز  	للسماعع٬،  	ااالستماعع:    
	على  	االطالب  	تساعد  	قد  	عمليیة  	ااسترااتيیجيیاتت  	ووهھھھناكك.  	إإلخ  	لالستمتاعع  	للحكم٬،  	للتلخيیص٬،  	االصيیاغة٬،  	إلعاددةة  	مبهھم٬،  	شيء  	عن  	االغطاء  
	االخاصص  	أأوو  	االعامم  	االمعنى  	ااستخرااجج  	على  	االطالب  	لتعليیم  	االمعلم  	يیوظظفهھا  	قد  	وو  	االمتحدثث٬،  	يینقلهھا  	االتي  	االرسالة  	ووفهھم  	االمعنى  	ااستيیعابب  
	كوكك  	كتابب  	في  	جاء  	ما  	منهھا  	وونذكر  	االصوتيیة  	للرسالة  Cuq	  	  :»1	  (��������	  ��������	  	  :�����	  
���	  ���������	  ���	  ������	  �������	  ���	  �����	  ������	  ���	  

������	  ���	  ���	  �������	  ������	  �������	  2	   (��������	  
������	  	   :������	  ������	  ���	  �������	  ������	  �����	  ����	  

�������	  3	   (��������	  ���������	  	   :�����	  ��	  �������	  ���	  
����	  ����	  ��	  ��������	  4	  (��������	  ������	  	   :�	  ����	  ����	  ��	  
�����	  �������	  ������	  ����	  ���������	  �������.«18	  	   	االخطط  	هھھھذهه  	إإنن.  

	ااألوولى  	االمرااحل  	في  	يیتم  	بحيیث  	بيینهھا  	االتفضيیل  	يیتم  	وو  	االجزئي  	أأوو  	االشامل  	باالستماعع  	إإما  	تجريي  	ووهھھھي  	ااألهھھھميیة  	بالغة  	بحكمة  	توضع  
	االتعليیم  	من  	متقدمة  	مرااحل  	في  	إإددررااجهھ  	يیتم  	االدقيیق  	ااالستماعع  	بيینما  	االكامل  	االمعنى  	ووااستخرااجج  	االتامم  	ااالستماعع  	االتعليیم  	من   	هھھھذهه.  

	تهھيیئ  	االمرااحل   ً 	تدرريیجي  	بشكل  	االمعنى  	إإلى  	وواالوصولل  	وواالشفهھي  	االسمعي  	االفهھم  	قدررةة  	مرااحل  	تدرريیجيیا  		االطلبة  	حافز  	من  	تزيید  	فهھي,    
	كما  	معيین  	لهھدفف  	للوصولل  	تركيیزهھھھم  	ووتقويي   		للرسالة  	االدقيیق  	أأوو  	االشامل  	أأوو  	االجزئي  	االفهھم  	عمليیة  	تُسهھل     	ااألنشطة  	لهھذهه  	ووتُوظظف.  
	حتى  	مسجلة  	إلعالناتت  	فيیديیو  	مقطع  	أأوو  	للهھوااتف٬،  	االمسجل  	االصوتي  	للبريید  	صوتي  	تسجيیل  	إإلى  	كاالستماعع  	االوسائط  	من  	االعديید  
	االطقس  	مفرددااتت  	لتعلم  	مثالً   	االجويیة  	ااألحواالل  	أأوو  	االمسجلة  	ااألخبارر  	نشرةة  	من  	مقطع   	االمعلم  	من  	مفصل  	شرحح  	ااألنشطة  	هھھھذهه  	يیتبع.  
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	ااألنشطة  	هھھھذهه  	تكونن  	بأنن  	االمختصونن  	وويیفضل  	االثقافيیة٬،  	االحيیثيیاتت  	حولل   ً 	االتربويي  	االطابع  	ذذااتت  	ووااأللعابب  	االتسليیة  	أأنوااعع  	من  	نوعا  
	يیحدددهھھھا  	االتي  	وواالتمارريین  	ااألنشطة  	عبر  	االطالب  	ددماغغ  	تنشيیط  	على  	االتركيیز  	وويیتم  	هھھھامشيیا  	االمعلم  	ددوورر  	يیكونن  	بحيیث  	االخاصص  	وواالتعليیمي  
	االرقميیة  	كالتمارريین  	االمنهھج٬،  	مؤلف  	   	االذكيیة  	االرقميیة  	االطرقق(   	االسلوكي  	االتعليیم  	فلسفة  	إإلى  	تنتمي  	ووهھھھي)  	   )Behaviorisme	  (
	للطالب  	االذهھھھنيیة  	االقدررةة  	تُنمي  	قد  	االتي  	االتمارريین  	من  	بعض  	كوكك  	االكاتب  	وويیسردد  	عموما٬ً،  	أأووررووبا  	ووفي  	خصوصا  	أأمريیكا  	في  	االمتبعة  

	وومنهھا  	االتسجيیل  	إإلى  	ااالستماعع  	بعد  	منهھ  	تُطلب  	االتي  	وو  		للحصولل  	سهھما  	ضع  	االصحيیحة٬،  	ااإلجابة  	ااختر  	االفرااغغ٬،  	أأكمل  	خطأ٬،  	أأمم  	صح:    
	فيیذكر  	ااألنشطة  	عن  	أأما.  	إإلخ  	صحيیحة٬،  	عباررااتت  	على  		االمرااددفف  	ااستخرجج  	االتالي٬،  	االجدوولل  	أأكمل  	االجمل٬،  	أأوو  	االكلماتت  	ترتيیب  	أأعد:    

.إإلخ  	أأمثلة٬،  	ااستخرجج  	االنص٬،  	من  	ااإلجابة  	بررر  	فهھمتهھ٬،  	ما  	بتلخيیص  	قم  	االنص٬،  	من  	للكلماتت 	  

	   	  

3	  .1	  .2	   -‐		االكتابي  	االفهھم    : 	  

		توااصليیة  	عمليیة  	إإلى  	االمقرووء  	االنص  	تحويیل  	في  	وواالتربويیة  	االتعليیميیة  	االهھندسة  	مجالل  	في  	عصريیة  	قفزةة  	االتوااصل  	نظريیاتت  	تبنت    
	وونوعيیتهھا٬،  	االنصوصص  	ااستغاللل  	ططريیق  	عن  	ووكذلك  	االنص  	من  	للتمكن  	جديیة  	إإسترااتيیجيیة  	خطط  	إإددررااجج  	خاللل  	من  	ووذذلك  	ووحدثيیهھ  
	االوظظيیفي  	االتدررجج  	في  	االمستويیاتت  	تحديیث  	عمليیة  	من  	ااستفاددتت  	ووقد  	هھھھذاا  	االحدثي٬،  	إإلى  	ااألددبي  	االسيیاقق  	من  	االتعليیم  	أأخرجت  	حيیث  

	على  	االتركيیز  	هھھھو  	هھھھذاا  	من  	وواالهھدفف  	متقدما٬،  	أأوو  	مبتدئا  	كانن  	سوااء  	حاجتهھ  	ووتلبي  	االطالب  	مستوىى  	مع  	تتساووىى  	بحيیث  	للنص٬،  	وواالعملي  	  
	االمستوىى  	هھھھذاا  	في  	وواالترااثيیة  	ااألددبيیة  	االتعقيیدااتت  	جانبا  	ووااضعة  	االطالب  	عند  	وواالخدمي  	االحقيیقي  	االجانب  		وولكن  	مدررجج  	االثقافي  	االجانب(    
	إإخرااجج  	إإعاددةة  	من  	هھھھو  	ليیتمكن  	االدااررسس  	عقل  	تحاكي  	االتي  	االحقيیقيیة  	وواالوثائق  	االصورر  	االوقت  	نفس  	في  	ووأأددررجت  	٬،)جديیدةة  	بأساليیب  
	الحقا  	االنص  	نفس   	ااالجتماعيیة  	االمعرفيیة  	االعلومم  	نظريیاتت  	من  	االتعليیم  	في  	االمختصونن  	ااستفادد  	لقد.  	   	   )sociocognitive	  	   	االتي)  
	االكلماتت  	معاني  	الستخرااجج  	ااألمم  	االلغة  	ططريیق  	عن  	تفسيیرهھھھا  	ثم  	االبشريي  	االمخ  	إإلى  	االوااقع  	من  	االمعلوماتت  	نقل  	عمليیة  	على  	تُركز  
	في  	ااألمم  	لغتهھ  	إإلى  	يیحتاجج  	االعربيیة  	االلغة  	حصة  	في  	ااألجنبي  	فالطالب  	وواالصرفي٬،  	وواالنصي  	االنحويي  	االتفسيیر  	مرااحل  	عن  	ناهھھھيیك  
	االنظريیة  	على  	االمنهھجيیاتت  	مختصواا  	رركز  	وولذلك  	للمعلومة٬،  	للتوصل  	االباططنيیة  	وواالمعرفة  	االذااكرةة  	إإلى  	االعوددةة  	وو  	االخطابب  	تحليیل  

	االعامم  	في  	ظظهھرتت  	نظريیة  	ووهھھھي  	وواالمقرووءةة  	االمكتوبة  	االنصوصص  	في  	االشموليیة  1980		فرنسا  	في  	وواالمختصيین  	االتربويیيین  	عند     	لقد.  
	وواالقصص  	االشعر  	عن  	بعيیداا  	وواالرسائل٬،  	االمنشوررااتت  	وو  	االصحف  	وو  	كالدعايیة  	االحقيیقيیة  	االوثائق  	االنظريیة  	هھھھذهه  	أأددخلت   	هھھھذهه  	تفضي.  
	نقل  	ططريیقة  	تتم  	بحيیث  	وواالمهھنيیة  	االيیوميیة  	االحيیاةة  	من  	تعابيیر  	على  	ووتحتويي  	معقدةة  	مركباتت  	ددوونن  	سلسة  	نصوصا  	تقديیم  	على  	االنظريیة  

	على  	يیسهھل  	بهھذاا  	ااألوولى٬،  	لغتهھ  	من  	نص  	مع  	يیتعامل  	لو  	كما  	االقاررئئ  	معهھا  	يیتعامل  	وو  	االقصيیرةة٬،  	االذااكرةة  	إإلى  	وواالمعنى  	االمعلوماتت  
	االمعاني  	ااستخرااجج  	وومحاوولة  	للقوااميیس  	االلجوء  	عدمم  	االمتقدمة  	االمرااحل  	في  	يینصح  	وو  	للنص٬،  	االعامم  	االمعنى  	االتقاطط  	ااألجنبي  	االطالب  
	االشموليیة  	االقرااءةة  	صالح  	في  	للنص  	االحرفيیة  	االقرااءةة  	ووتجنب  	سيیاقهھا٬،  	عبر  	االجديیدةة  	للمفرددااتت   	االفرنسيیة  	االكاتبة  	تنصح  	وولهھذاا.  
	مواارروونن  	صوفي  19Sophie Moirand		فهھم  	وو  	االقرااءةة  	على  	االطلبة  	يیساعد  	قد  	مما  	االمناهھھھج  	في  	ااالسترااتيیجيیاتت  	بعض  	باستخداامم    

	كاآلتي  	ووهھھھي  	سلس  	بشكل  	االنصوصص  	  	  : 	  

1	.لهھ  	قرااءةة  	أأوولل  	بعد  	مناسب  	آآخر  	بعنواانن  	االعنواانن  	ااستبداالل  	االطالب  	من  	يیطلب)   	  

2	.للنص  	ااألقربب  	ااختيیارر  	االطالب  	من  	وويیطلب  	االنص  	تلخص  	قصيیرةة  	جمل  	ااقترااحح)   	  

3	.ااستخرااجهھا  	االطلبة  	من  	وويیطلب  	االنص  	في  	مرااددفاتت  	لهھا  	مفرددااتت  	ططرحح)   	  

4	.االخاصة  	بمفرددااتهھ  	تفسيیرهھھھا  	االطلبة  	من  	وويیطلب  	االمفتاحيیة  	االمفرددااتت  	أأوو  	االتعابيیر  	بعض  	تحت  	خطوطط  	ووضع)   	  

5	.االمفتاحيیة  	االكلماتت  	ااستخرااجج)   	  

6	.ااألساسيیة  	ووفكرهھھھا  	االفقرااتت  	ووتحديید  	االترقيیم  	عالماتت  	على  	االتركيیز  	وويیتم  	وومتراابطا  	ووااضحا  	االنص  	تقسيیم  	يیكونن)   	  

7		االتاليیة  	ااألسئلة  	على  	باإلجابة  	تلخص  	قد  	االنصوصص  	غالبيیة)    		متى؟  	أأيین؟  	لماذذاا؟  	كيیف؟  	ماذذاا؟  	من؟:     	  
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	عند  	االتوقف  	يیمكن  	وو  	االنص  	خاللل  	من  	وواالتركيیبيیة  	االنحويیة  	االمشاكل  	إإلى  	االطالبب  	ووتوعيیة  	شرحح  	في  	االنصوصص  	ااستغاللل  	وويیمكن  
	ااآلتي  	   	االمزيیدةة  	ااألفعالل  	وو  	ااألززمنة  	في  	االمصرفة  	ااألفعالل  	إإلى  	تزاادد  	االتي  	ووااألحرفف  	االموصولة٬،  	ووااألسماء  	االمتصلة٬،  	االضمائر:  

	وواالمعتلة  . 	  

	من  	فيیطلب  	سيیاحيیا٬،  	برنامجا  	لنا  	تعرضض  	سيیاحيیة  	شركة  	من  	إإلكترووني  	بريید  	عن  	عباررةة  	أأيیديینا  	بيین  	االذيي  	االنص  	أأنن  	مثال  	ضربنا  	وولو  
	مسوقق  	بدوورر  	االطلبة  	سيیقومم  	هھھھنا  	من.  	االبرنامج  	في  	خاصة  	معايیيیر  	ااشترططواا  	االذيین  	االزبائن  	ألحد  	ااألنسب  	االبرنامج  	ااختيیارر  	االتالميیذ  
	االموجوددةة  	االمعلوماتت  	باستغاللل  	االبرنامج  	لشرحح  	االوكالة  . 	  

	بسهھولة  	االتكلم  	على  	االطالب  	يیساعد  	مما  	عنهھ٬،  	ووشخصيیة  	عامة  	ررؤؤيیة  	ووططرحح  	تلخيیصهھ  	نص  	كل  	نهھايیة  	في  	االطلبة  	من  	وويیطلب  
	ووتركيیبهھا  	مفرددااتهھا  	ووحفظ  	االنصوصص  	على  	وواالتعودد   	فمثال  	للطلبة٬،  	االعامم  	للمستوىى  	مالئمة  	ااسترااتيیجيیاتت  	يیفترضض  	من  	ووهھھھناكك.  
	االتي  	االشموليیة  	االقرااءةة  	االمتوسطة  	ووللمرااحل  	االنص٬،  	خبايیا  	على  	االتركيیز  	ددوونن  	وواالسهھلة  	االسريیعة  	بالقرااءةة  	يینصح  	ااألوولى  	للمرااحل  
	عند  	االطلبة  	يیتوقف  	حيیث  	أأكثر  	جهھداا  	تتطلب  	االتي  	االنقديیة  	وواالقرااءةة  	ااألهھھھم٬،  	على  	االتركيیز  	فقط  	االطالب  	من  	وويیطلب  	سابقا  	ررأأيیناهھھھا  
	االنص  	في  	االتأمل  	تتطلب  	وواالتي  	االدقيیقة  	االمكثفة  	االقرااءةة  	هھھھناكك  	وو  	االمتقدمة٬،  	قبل  	للمرااحل  	االنظر  	أأووجهھ  	إإبدااء  	منهھم  	وويیطلب  	االتفاصيیل  
	االتعليیم  	من  	االمتقدمة  	االمرااحل  	في  	تنصح  	االقرااءةة  	هھھھذهه  	ووفحوااهه٬،  	خبايیاهه  	ووتفسيیر  	ووتحليیلهھ  . 	  

	آآددمم  	ميیشل  	جونن  	ذذكرهه  	ما  	وومنهھا  	عديیدةة  	نصوصص  	فهھنالك  	االنص٬،  	نوعع  	على  	االتركيیز  	شيء  	كل  	قبل  	وويینبغي  Jean Michel 
Adam20 في		ووهھھھي  	االنصوصص  	لتركيیبة  	تحليیلهھ    		رروواائيیة:    		ووصفيیة  	وو)  	وواالروواايیاتت  	كالقصص(    		ووتبريیريیة)  	ووتارريیخيیة  	صحفيیة(    	  )
	ووشرحيیة)  	وواالصحفيیة  	االعلميیة  	كالمقاالتت  		وواالحواارر)  	ووقانونيیة  	علميیة  	نصوصص(    		في  	حقيیقيیة  	صعوبة  	هھھھناكك  	لكن).  	صحفي  	حواارر(    
	بتصرفف  	وو  	سهھلة  	نصوصص  	بتقديیم  	يینصح  	لذلك  	ااألوولى٬،  	االمرااحل  	في  	خاصةً   	ااألجنبيیة  	االلغاتت  	ددررووسس  	في  	االوسائط  	هھھھذهه  	توظظيیف  . 	  

	االلغاتت  	تعليیم  	في  	منهھا  	ووااالستفاددةة  	توظظيیفهھا  	عمليیة  	من  	تُسهھل  	ااسترااتيیجيیاتت  	االكاتب  	يیقدمم  	االمذكوررةة  	االنصوصص  	هھھھذهه  	من  	وولكل  .
	خاصةً   	ااألززمنة  	لتدرريیس  	ااألسهھل  	االماددةة  	االروواائي  	االنص  	يیعد  	رروواائيیا٬،  	نصا  	نتصورر  	أأنن  	لنا  	يیمكن  	االنصوصص  	هھھھذهه  	خاصيیة  	وولتوضيیح  
	من  	يیطلب  	أأنن  	يیمكن  	ووهھھھنا  	معيینة٬،  	رروواائيیة  	خطة  	إإلى  	تستند  	وو  	وواالوصف٬،  	للسردد  	ااألززمنة  	توظظف  	االروواايیة  	أأوو  	فالقصة  	االماضي٬،  
	االمرااحل  	ووفي  	للفصل٬،  	االعامم  	للمستوىى  	ووفقا  	االقصة  	تلخيیص  	أأوو  	االنص  	بناء  	أأوو  	االروواائيیة  	االخطة  	أأوو  	ااألززمنة  	ااستخرااجج  	االدااررسس  
	ااسترجاعع  	منهھم  	وويیطلب  	االبنائيیة  	أأوو  	االزمنيیة  	االتركيیبة  	في  	خلل  	ووضع  	أأوو  	للنص  	مربك  	عامل  	بإضافة  	االنص  	تعقيید  	يیمكن  	االمتقدمة  
	االنص  	بناء  	لخطة  	االمربك  	االعامل  	ااستخرااجج  	أأوو  	االصحيیحة  	االصيیغة   	بيین  	وواالمطابقة  	االوصف  	لتعليیم  	فيیوظظف  	االوصفي  	االنص  	أأما.  
	ووغيیرهھھھا  	ووااألماكن  	ااألشيیاء  	ووأأسماء  	االصفاتت  	ووتعلم  	مثالً   	وواالموصوفف  	االصفة   	حذفهھ  	فعند  	ررئيیسي  	بشكل  	االعنواانن  	على  	وويیرتكز...  
	االتفسيیريي  	االنص  	غراارر  	على.  	للنص  	فهھمهھ  	خاللل  	من  	االصحيیح  	االعنواانن  	إإيیجادد  	االطالب  	ووعلى  	للنص  	مربكا  	عامال  	ووضعنا  	قد  	نكونن  
	شبهھ  	االمرااحل  	في  	االنصوصص  	هھھھذهه  	بتقديیم  	يینصح  	وو  	تبريیرهھھھا٬،  	ووكيیفيیة  	االنظر  	أأووجهھ  	بناء  	على  	يیعتمد  	االتبريیريي  	فالنص  	االشرحي  	أأوو  

	االتلميیحي٬،  	هھھھو  	ما  	وومنهھا  	االوااضح  	هھھھو  	ما  	فمنهھا  	مفاررقاتهھا  	ووفهھم  	منهھا  	يیتمكن  	حني  	متقدمة  	ذذهھھھنيیة  	مهھاررااتت  	يیتطلب  	فالتبريیر  	االمتقدمة٬،  
	االبناء  	من  	االنوعع  	هھھھذاا  	فاستخرااجج  	بأمثلة٬،  	مدعومة  	عقالنيیة  	بمبرررااتت  	االكاتب  	عنهھا  	يیداافع  	فكرةة  	على  	مبنيیا  	االنص  	يیكونن  	ما  	ووعاددةة  
	في  	مغايیرةة  	نظر  	ووجهھة  	فإددخالل  	جداا  	مجديیا  	االمرااحل  	هھھھذهه  	في  	يیكونن  	قد  	االمربك  	االعنصر  	ووإإددخالل  	بالنصوصص٬،  	عميیقة  	معرفة  	يیتطلب  
	نفسهھ  	في  	االشك  	ووتدخل  	االقاررئئ  	تربك  	قد  	االنص   	في  	خاصة  	االلغاتت  	لتعلم  	االنصوصص  	أأفضل  	من  	يیعد  	فهھو  	للحواارر  	بالنسبة  	أأما.  

.االتوااصل  	عمليیة  	من  	يیسهھل  	ووهھھھو  	ااألوولى  	االمرااحل 	  

3	  .2	   -‐		االتعبيیر     	  

3	  .2	  .1	   -‐		االشفهھي  	االتعبيیر    : 	  

	  		االلغة  	تعقيیدااتت  	لخصوصيیة  	االمستعربب  	االطالب  	يیوااجهھهھا  	االتي  	االمهھاررااتت  	أأصعب  	من  	وواالخطابب  	االشفهھي  	االتعبيیر  	مهھاررةة  	تعد    
	ووااللهھجاتت  	االفصحى  	بيین(  	االمتوسطة  	االعربيیة  	االلغة  	إإلى  	لوعدنا  	وولكن  	االفصحى٬،  	عن  	لهھجاتهھا  	ووااختالفف  	االعربيیة   	عمليیة  	فإنن)  
.االمتعلم  	عند  	تسهھل  	االتوااصل 	  

	أأنهھما  	ووسنعتبر  	االتميیيیز  	هھھھذاا  	تعقيیدااتت  	في  	ندخل  	لن  	وولكن  	وواالنقاشش٬،  	االمتوااصل  	االخطابب  	بيین  	االتربويیونن  	يیفرقق  	االحدثيیة  	االنظريیة  	في  
	ااآلخر  	مع  	االتخاططب  	من  	تُِسهھل  	ااسترااتيیجيیاتت  	إإيیجادد  	يینبغي  	لذاا  	االحديیث٬،  	هھھھو  	ااآلخر  	مع  	للتوااصل  	ااألوولى  	االخطوةة  	إإنن.  	ووااحدةة  	مهھاررةة  .
	االتباددلل٬،  	لتسهھيیل  	حديیثة  	آآليیة  	تطويیر  	ووجب  	لذلك  	تتشابهھ٬،  	ال  	فاألحدااثث  	االمختصيین٬،  	عند  	االخطابب  	حاالتت  	تتعددد  	ااألمر  	حقيیقة  	في  
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	الكتسابب  	حقيیقي  	شبهھ  	أأوو  	حقيیقي  	خطابب  	تباددلل  	عمليیاتت  	إإلى  	باللجوء  	االتوااصليیة  	االنظريیاتت  	حالل  	هھھھو  	كما  	االمختصونن  	وويینصح  
	االكالمم  	كسهھولة  	مهھاررااتت  	ااكتسابب  	ددررجة  	إإلى  	بسهھولة  	االوصولل  	يیستطيیع  	لن  	االعربيیة  	تعلم  	في  	االمبتدئئ  	إإنن.  	ااألخرىى  	االلغة  	سلوكيیاتت  
	االخطابب  	تقنيیاتت  	من  	ووغيیرهھھھا  	االتعابيیر  	صيیاغة  	ووإإعاددةة  	االردد  	في  	تفكيیر  	أأوو  	توقف  	ددوونن  	االتعابيیر  	ووااستحضارر  . 	  

3	  .2	  .1	  .1	   	االصوتيیاتت‐-   	  

	من  	يیفهھم  	لن  	ووإإال  	صحيیحا  	نطقا  	ااألصوااتت  	بإتقانن  	مرتبط  	فالحديیث  	٬،ووااألبجديیة  	ااألصوااتت  	عند  	قليیال  	لنتوقف  	بعيیداا٬،  	نذهھھھب  	أأنن  	قبل  
	تأخذ  	ال  	االيیومم  	لألجانب  	االعربيیة  	االلغة  	تعليیم  	تقنيیاتت  	لكن  	االشفهھي٬،  	االتعبيیر  	خطوااتت  	أأوولل  	يیعد  	للمفرددااتت  	االسليیم  	فالنطق  	شيیئا٬،  	االخطابب  
	ااألصوااتت  	تعلم  	يیأخذ  	بأنن  	االمختصونن  	بعض  	يیقترحح.  	االمهھم  	االمعيیارر  	هھھھذاا  	ااالعتبارر  	بعيین   ً 	يیقترحح  	وو  	االتعليیم  	مهھاررااتت  	في  	منفرددااً   	جانبا  
	تخصيیص  	ددوونن  	االشفهھي  	االتعبيیر  	مع  	بمزجهھ  	ااألخر  	االبعض   ً 	لهھا  	وويیرمز  	ددوورريیة  	بطريیقة  	ااألصوااتت  	عرضض  	وويیتم  	لهھ٬،  	منفرددةة  	ددررووسا  

	عدةة  	من  	مركبة  	أأصوااتت  	على  	تحتويي  	ال  	االعربيیة  	أأنن  	إإذذ  	االعربيیة  	تعلم  	في  	جدووىى  	ذذااتت  	تبدوو  	ال  	االطريیقة  	هھھھذهه  	لكن  	باألصوااتت٬،  
	أأما  	االمتحركة٬،  	السيیما  	ااألصوااتت  	بمتعدددةة  	تتصف  	وواالتي  	االفرنسيیة  	االلغة  	في  	االحالل  	هھھھو  	كما  	ووليیس  	صوتهھ  	حرفف  	لكل  	ووإإنما  	حرووفف  
	االمصاعب  	من  	قليیال  	تشكل  	فهھي  	االساكنة   	وواالمرققة  	االمفخمة  	بيین  	ووتماثلهھا  	االساكنة  	أأصوااتهھا  	بتعددد  	تتصف  	االعربيیة  	أأنن  	غيیر.  
	مختصواا  	فيیقترحح  	ااألجانب٬،  	لدىى  	ااإلخرااجج  	صعبة  	ااألصوااتت  	من  	ووغيیرهھھھا  	وواالقمريیة  	االشمسيیة  	ااألحرفف  	وو  	االصفيیر  	ووأأصوااتت  
	إإخرااجهھا  	إإعاددةة  	ثم  	أأووال  	ااألصوااتت  	تميیيیز  	عمليیة  	بتسهھيیل  	ااألصوااتت   ً 	نطقا   	االلغاتت  	عن  	يیختلف  	للعربيیة  	االموسيیقي  	االنظامم  	إإنن.  
	فإنن  	أأخرىى  	جهھة  	من  	وو  	جهھة  	من  	ااألخرىى  	هھھھي  	تختلف  	ااألفكارر  	ترتيیب  	وو  	وواالتراانيیم  	االصوتي  	االخطابب  	تفصيیل  	ووططريیقة  	ااألخرىى٬،  
	بهھا٬،  	تنفردد  	وواالتي  	ااالسميیة  	بالجمل  	تتميیز  	االعربيیة  	ووأأنن  	مثال٬،  	االالتيینيیة  	االلغاتت  	جمل  	عن  	قليیالً   	تختلف  	االعربيیة  	للجملة  	االنحويیة  	االبنيیة  
	االخطابب  	أأوو  	االتوااصل  	سالسة  	صعوباتت  	من  	يیُزيید  	قد  	فهھذاا  . 	  

	االمرحلة  	في  	بالتركيیز  	االكثيیر  	وويینصح  	للتعليیم  	ااألوولى  	االمرااحل  	مداارر  	على  	ااألصوااتت  	أأخطاء  	تصحيیح  	االعلماء  	من  	االكثيیر  	وويیفضل  
	ذذكرهھھھا  	على  	سنأتي  	االتي  	وواالوسائط  	ااالسترااتيیجيیاتت  	بعض  	باستخداامم  	ووذذلك  	ااألوولى   ً 	في  	ااألنسب  	االطريیقة  	على  	ااآلررااء  	ااختلفت.  	الحقا  
	تزوويید  	يینبغي  	ووعليیهھ  	حدهه٬،  	على  	كال  	ااألصوااتت  	تعلم  	وومنهھا  	ذذلك  	من  	تسهھل  	بوسائل  	االمناهھھھج  	تزوويید  	يیفضل  	من  	فمنهھم  	ااألصوااتت  	تعليیم  
	االمشاكل  	ووشرحح  	صوتت  	كل  	نطق  	من  	للتمكن  	ااستخداامهھا  	يیجب  	االتي  	ووأأسماءهھھھا  	االلفظيیة  	االوظظائف  	عن  	االدقيیقة  	بالمعرفة  	االطالب  
	عمليیة  	ووهھھھي  	االثانيیة  	االطريیقة  	مؤيیدوواا  	وو  	االتوااصل٬،  	ووهھھھي  	ااألهھھھم  	االعمليیة  	من  	االطالب  	وويیخرجج  	كبيیراا  	جهھدااً   	يیتطلب  	هھھھذاا  	وولكن  	ووتفسيیرهھھھا  
	االلغاتت  	في  	توجد  	ال  	االتي  	ااألحرفف  	أأوو  	وواالمرققة  	االمفخمة  	كاألحرفف  	للعربيیة  	االصوتي  	االنظامم  	في  	االمتشابهھة  	ااألصوااتت  	تضادد  
	وواالكافف  	وواالداالل  	كالهھمزةة  	منهھا  	مخاررجهھا  	يیقتربب  	االتي  	ااألصوااتت  	بعض  	مع  	مثال  	االقافف  	وو  	االضادد  	وو  	االعيین  	كحرووفف  	ااألخرىى  .
	جوبيیريینا  	بيیتر  	االكاتب  	وويیقترحح  21Peter Guberina		عند  	االنطق  	تصحيیح  	في  	وواالموسيیقيیة  	االصوتيیة  	االتراانيیم  	وو  	االعرووضض  	ططريیقة    
	سلفهھ  	مالحظاتت  	على  	ااساسا  	مستندااً   	عموما٬،  	للغاتت  	االطلبة  Troubetzkoy		بعمليیة  	تمر  	ااألصوااتت  	إإتقانن  	عمليیة  	أأنن  	اافترضض  	االذيي    
	ااألمم  	االلغة  	إإلى  	االمقارربة   	كال  	ااألصوااتت  	تقديیم  	ووعدمم  	االلفظيیة  	االمقاططع  	ططريیق  	عن  	ااألصوااتت  	تعليیم  	أأنن  	ااآلخر  	االطرفف  	يیرىى  	بيینما.  
	مثاال  	ساكنا٬،  	مع  	متحركا  	حرفا  	ووضع  	االكلماتت  	تقطيیع  	ااسترااتيیجيیة  	إإلى  	فيیعمدوونن  	ااألنسب٬،  	هھھھي  	باالززددووااجيیة  	تعليیمهھا  	بل  	حدهه  	على  
	ذذلك  	على  		ااإلسترااتيیجيیة  	ووهھھھذهه  	االعربيیة  	تعلم  	في  	تقليیديیة  	بل  	حقيیقةً   	بجديیدةة  	ليیست  	االطريیقة  	ووهھھھذهه  	ووهھھھكذاا٬،  	ببُ   	بِب٬،  	بَب٬،  	با  	٬،بي٬،  	بو:    

.للعربب  	االعربيیة  	االلغة  	تعلم  	في  	تستخدمم 	  

	بعض  	ووااستخداامم  	وواالتسجيیالتت  	االفيیديیوهھھھاتت  	مثال  	وومنهھا  	حاجيیاتهھا  	تلبي  	حديیثة  	بوسائط  	االمنهھج  	تجهھيیز  	يینبغي  	االطرقق  	هھھھذهه  	لتطبيیق  
	االمتشابهھة  	االكلماتت  	ووووضع  	االصحيیحة  	ااإلجاباتت  	ووااختيیارر  	كاأللعابب  	االترفيیهھيیة  	االوسائل  Homophonie		إإلخ  	ووشكال  	صوتا    . 	  

	   	  

	  3	  .2	  .1	  .2	   -‐		االشفهھي  	االتعبيیر    	  : 	  

	أأجنبيیة  	لغة  	في  	االمتوااصل  	فالخطابب  	وواالنقاشش  	وواالتوااصل  	االحديیث  	تقنيیاتت  	تعلم  	ددوورر  	يیأتي  	خاللهھا  	أأوو  	ااألصوااتت  	تعليیم  	عمليیة  	بعد  
	يیختلف   ً 	بيیيیر  	جونن  	يیفترضض.  	االخطابب  	حالل  	هھھھو  	ووكذلك  	معيینة٬،  	ووااسترااتيیجيیاتت  	مهھاررااتت  	يیتطلب  	فالنقاشش  	وواالنقاشش٬،  	االحواارر  	عن  	تماما  
	وو  	االحدثث  	أأهھھھداافف  	مع  	تتطابق  	تسجيیالتت  	إإلى  	ووااالستماعع  	فيیديیوهھھھاتت  	مشاهھھھدةة  	أأيي  	ااالستماعع٬،  	هھھھي  	للحديیث  	ااألوولى  	االخطوةة  	بأنن  	كوكك  
	تحديید  	ثم  	٬،)وواالعمليیة  	االسوسيیولوجيیة٬،  	االلغويیة٬،(  	ووأأهھھھداافهھ  	االمطلوبب  	االحدثث  	تحديید  	يیتم  	االثانيیة  	االخطوةة  	ووفي  	للحديیث٬،  	تعلمهھ  	االمراادد  

	وواالزمانن  	االمكانن  	وو  	االشخصيیاتت  		االثالثة  	وواالخطوةة  	االمهھماتت٬،  	تطبيیقوو  	االشخصيیاتت  	يیتقنصواا  	أأنن  	االطلبة  	من  	حيینهھا  	يیطلب  	وو  	وواالمشكلة    
	تركيیب  	يیتم  	ووعليیهھ  	وواالطلب٬،  	وواالمكانن  	كالشخصيیاتت  	للحدثث  	االرئيیسيیة  	االمكوناتت  	ووفي  	االمشكلة  	في  	االتغيیيیرااتت  	بعض  	إإحدااثث  	يیتم  
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	بالحدثث  	يیقومونن  	من  	هھھھم  	ووكأنما  	يیتصرفواا  	أأنن  	االطلبة  	من  	وويیطلب  	جديید  	حدثث   	من  	تتخذ  	االحدثيیة  	االنظريیة  	أأنن  	ننسى  	أأنن  	يیجب  	ال.  
	االمرااحل  	في  	السيیما  	منهھا٬،  	االمطلوبب  	االخطابب  	نوعع  	ووتحديید  	شخصيیة  	كل  	ددوورر  	تحديید  	في  	كوكك  	يینصح.االخطابب  	في  	ااساسا  	االتوااصل  
	قد  	كونهھ  	للطالب  	االتحدثث  	حريیة  	تعطى  	االمتقدمة  	االمرااحل  	في  	لكن  	االمطلوبب٬،  	االسيیاقق  	في  	االمفرددااتت  	حفظ  	عمليیة  	لتسهھيیل  	ااألوولى  
	للتحدثث٬،  	االشجاعة  	تعطيیهھ  	وو  	ررغباتهھ  	عن  	للتعبيیر  	االفردد  	تهھيیئ  	االموااقف  	هھھھذهه.  	بذلك  	لهھ  	تسمح  	ووتركيیباتت  	وومفرددااتت  	مهھاررااتت  	ااكتسب  
	االطالب  	سيیتمكن  	ما٬،  	مكانن  	إإلى  	يیرشدكك  	أأنن  	شخص  	من  	تطلب  	كيیف  	هھھھي  	االدررسس  	في  	االمطرووحة  	االمشكلة  	كانت  	لو  	ذذلك  	على  	وومثالً   
	في  	ثم  	للدررسس٬،  	قرااءتهھ  	أأوو  	للفيیديیو  	وومشاهھھھدتهھ  	االدررسس  	خاللل  	من  	لذلك  	االمطلوبة  	وواالتركيیباتت  	وواالمفرددااتت  	االمهھاررااتت  	إإكتسابب  	من  

	ما  	لمديینة  	خريیطة  	لهھ  	وويیعطى  	عربي  	بلد  	في  	سائحا  	ددوورر  	لعب  	منهھ  	يیطلب  	االتطبيیقة٬،  	االعمليیة  		ااألخر  	االطالب  	وويیلعب)  	حقيیقيیة  	ووثيیقة(    
	ليیتزوودد  	بنك  	عن  	يیبحث  	ووهھھھو  	بنكيیة  	بطاقة  	فقط  	وولديیهھ  	نقودد  	لديیهھ  	ليیس  	وو  	محفظتهھ  	ااضاعع  	كأنهھ  	ما٬،  	مشكلة  	ووتطرحح  	االمخاططب٬،  	ددوورر  
	ططريیقة  	ووهھھھي  	أأخرىى  	ططريیقة  	هھھھناكك.  	ااألددوواارر  	ووتطبيیق  	االشخصيیاتت  	تقنص  	االطالبانن  	ووعلى  	االنقودد٬،  	ببعض  simulation globale  
	االمؤثرااتت  	كل  	ووتجهھيیز  	حدثث  	تخيیل  	على  	ووتعتمد  	االشيء  	بعض  	معقدةة  	وولكن  	فعالة  	االطريیقة  	هھھھذهه  	تعد  	عامم٬،  	ووااقع  	اافترااضض  	ططريیقة  	أأوو  

	أأوو  	كمدررسة٬،  	للتعرفف٬،  	حدثث  	تخيیل  	يیجب  	نفسك٬،  	ووتقدمم  	بشخص  	تتعرفف  	كيیف  	لتعلم  	فمثال  	حقيیقيیة٬،  	تمثيیل  	عمليیة  	ووهھھھي  	بالحدثث  
	إإلخ  	حفلة  	أأوو  	بطائرةة  	ررحلة   	   	للتعبيیر  	اانتباهھھھهھم  	تشد  	أأوو  	االطلبة  	حاجة  	تطابق  	أأحدااثث  	ووضع  	االمناهھھھج  	بصيیاغة  	يیقومونن  	من  	ووعلى.  
	االشفهھي   	أأيي  	االعنصر  	هھھھذاا  	فُقد  	إإذذاا  	محاددثة  	نبدأأ  	أأنن  	يیمكن  	فال  	للحدثث  	االباعث  	االعنصر  	على  	االحديیثة  	االتعليیميیة  	االبراامج  	تعتمد  	عاددةةً .  
	ثقافيیة  	بمواادد  	االمناهھھھج  	بتزوويید  	االمختصونن  	وويینصح.  	االشيء  	بعض  	عسيیرةة  	االمناهھھھج  	بناء  	علميیة  	تبدوو  	لهھذاا  	للحديیث٬،  	وواالمحركك  	االداافع  
	يیوميیة  	موااضيیع  	حولل  	االتحدثث  	االطلبة  	من  	يیُطلب  	ووقد  	وواالثقافي٬،  	االتعليیمي  	وومستوااهھھھم  	االطلبة  	ررغباتت  	تحاكي  	االساعة  	من  	موااضيیع  	وو  

	ُمعد  	على  	أأنن  	كما  	مستمر٬،  	بشكل  	االنحويیة  	ااألخطاء  	لتصحيیح  	االتنبهھ  	االمعلم  	ووعلى  	االخطابب٬،  	عمليیة  	تسهھل  	كي  	ددوورريي  	ووبشكل  
	االنحويیة  	االترااكيیب  	بعض  	إإددخالل  	في  	ضررر  	ووال  	تصاعديي٬،  	بشكل  	االنحويیة  	االترااكيیب  	لتدرريیس  	االمطلوبة  	االماددةة  	يیجد  	أأنن  	االمناهھھھج  
	نحويیة  	قواالب  	بشكل  	تعليیمهھا  	بل  	ووترااكيیبهھا  	تعقيیدااتهھا  	في  	االدخولل  	ددوونن  	لكن  	االخطابب٬،  	في  	يیومي  	بشكل  	تُستخدمم  	االتي  	وولكن  	االصعبة  
	االيیومي  	االخطابب  	تعلم  	في  	تساعد  . 	  

	  

3	  .2	  .2	   -‐		االكتابي  	االتعبيیر    : 	  

		جودديي  	جاكك  	االكبيیر  	االعالم  	بالطبع  	وومنهھم  	االمختصونن  	يیعتقد    Jack Goody في		االشهھيیر  	كتابهھ    22Graphic Reason		تعلم  	أأنن    
	للطالب  	االتربويیة  	بالثقافة  	كبيیر  	ااررتباططا  	مرتبط  	جداا  	مهھم  	كنشاطط  	االكتابة  	جودديي  	وويیعتبر  	ااألمم٬،  	باللغة  	متصل  	ما  	أأجنبيیة  	لغة  	في  	االكتابة  
	وومع  	االمهھم  	االعامل  	هھھھذاا  	مع  	تتواافق  	حديیثة  	ووسائل  	إلنشاء  	االمختصونن  	مساعي  	تركزتت  	لهھذاا  	االتربويیة٬،  	ثقافتهھ  	ووهھھھويیة  	هھھھويیتهھ  	وويیحددد  
	يیصيیغ  	أأنن  	االطالب  	من  	نطلب  	فعندما  	حدثا٬ً،  	تعد  	كتابي  	إإنشاء  	عمليیة  	كل  	أأنن  	فأعتبروواا  	االتوااصليیة٬،  	االنظريیة  	أأهھھھداافف   ً 	مديیرهه  	إإلى  	خطابا  
	كوكك  	يیقترحح  	وو.  	االحدثث  	هھھھذاا  	يیتم  	أأنن  	ووعليیهھ  	حدثث  	ذذااتهھ  	بحد  	فهھذاا  Cuq23		وومنهھا  	ااإلنشاء  	عمليیة  	في  	االنماذذجج  	بعض    	  : 	  

1		ااإلنشاء  	سيیاقق)    		للهھدفف٬،  	وواالتحضيیر  	االبناء  	عمليیة  	على  	االتركيیز  	يینبغي  	ااإلنشاء  	عمليیة  	إإلى  	االوصولل  	فقبل  	هھھھاما  	عامالً   	هھھھذاا  	يیعد:    
	على  	تعيینهھ  	بوسائل  	وو  	االطالب  	حاجة  	تعكس  	بنصوصص  	االمنهھج  	ززوودد  	لو.  	وواالكتابة  	االدقيیقة  	االقرااءةة  	بيین  	وواالعالقة  	االراابط  	يینشأ  	هھھھنا  	من  
	االنصوصص  	من  	وومتعددد  	كبيیر  	بعددد  	االكتابب  	تزوويید  	االتعليیميیة  	االبراامج  	ُمعد  	على  	وو  	ااإلنشاء٬،  	عمليیة  	عليیهھ  	سهھل  	ووااإلنشاء  	االفهھم  

	بأمريین  	االطالب  	ذذهھھھن  	تحاكي  	االتي  	ااإلنشائيیة  	ووااألساليیب  		االطلبة  	لغاتت  	من  	االشيء  	بعض  	قريیبة  	ااإلنشاء  	صورر  	تكونن  	أأنن  	أأووالهھھھما:    
	تعكس  	موااضيیع  	على  	ااإلنشاء  	عمليیة  	تحتويي  	أأنن  	ووثانيیهھما  	ووااإلنشاء٬،  	االفهھم  	على  	تساعدهھھھم  	أأساليیب  	لهھا  	يیُضافف  	أأنن  	أأيي  	ااألجانب٬،  
	االجمل  	بناء  	عمليیة  	ووفهھم  	االمفرددااتت  	ووحفظ  	ااإلنشاء  	عمليیة  	في  	لتحفيیزهھھھم  	االطلبة  	حاجة   	االمرااحل  	في  	االطالب  	من  	يیُطلب  	فعندما.  

	إإلكتروونيیا  	بريیدااً   	أأوو  	ـ  	معيینة  	مهھاررااتت  	تتطلب  	وواالتي  	ااالنشائيیة  	ااالساليیب  	من  	لهھا  	حصر  	ال  	أأنوااعع  	هھھھناكك  	ـ  	خطابا  	يینشأ  	أأنن  	االمتوسطة  
	ووفهھم  	االحدثث  	لهھذاا  	االخاصة  	االتعابيیر  	حفظ  	في  	االتدرربب  	عليیة  	ثم  	االرسالة٬،  	أأوو  	االخطابب  	يیُنشأ  	كيیف  	أأووال  	يیرىى  	أأنن  	عليیهھ  	لهھ  	صديیق  	إإلى  

	ثقافتهھ  	إإلى  	االشيء  	بعض  	قريیبة  	تكونن  	ووأأنن  	لذلك  	خاصة  	بنماذذجج  	االمنهھج  	بتزوويید  	يیُنصح  	ااإلنشاء٬،  	على  	االطالب  	لمساعدةة.  	االترااكيیب  
	ما  	إإعداادد  	من  	االطالب  	سيیتمكن  	االتمارريین  	بعض  	ووبعد  	ذذلك  	بعد.  	االثقافاتت  	متعددد  	االجانب  	من  	كبيیرةة  	نسبة  	على  	تحتويي  	ووأأنن  	االكتابيیة  
	منهھ  	يیطلب  . 	  

2		وواالتطبيیقيیة  	االجاهھھھزةة  	االنماذذجج)    		إإلى  	ررحلة  	فيیهھا  	يیحكي  	جداا  	قصيیرةة  	قصة  	االمثالل  	سبيیل  	على  	إإنشاء  	من  	ااألجنبي  	االطالب  	يیتمكن  	لن:    
	بناء  	بخطط  	االطالب  	تزوويید  	االمنهھج  	معد  	على  	يینبغي  	وولذلك  	لذلك٬،  	االمطلوبة  	وواالتقنيیاتت  	االمهھاررااتت  	ااكتسب  	قد  	يیكن  	لم  	إإنن  	االصحرااء  
	إإعاددةة  	ووعند  	للطالب  	االقصيیرةة  	االذااكرةة  	في  	تُخزنن  	االتي  	سابقا  	االمعدةة  	االنماذذجج  	ذذكرنا  	كما  	مثالً   	وومنهھا  	ذذلك  	على  	تعيینهھ  	ااسترااتيیجيیة  
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	االمناهھھھج  	بتزوويید  	يینصح  	لذلك  	هھھھناكك٬،  	لتستقر  	االعميیقة  	االذااكرةة  	إإلى  	االمعلوماتت  	هھھھذهه  	تمضي  	االفعلي  	االتطبيیق  	إإلى  	االذااكرةة  	من  	ااخرااجهھا  
.ووفعلي  	عملي  	سيیاقق  	ذذااتت  	بنماذذجج 	  

3	   	مستوىى  	تفوقق  	قد  	االتي  	االنحويیة  	االقواالب  	بعض  	ووضع  	وويیستحسن  	االطالب  	مستوىى  	مع  	تتفق  	نحويیة  	بترااكيیب  	االمناهھھھج  	تزوويید)  
.ددوورريي  	ااستخداامم  	ذذااتت  	وولكنهھا  	االطالب 	  

4		تكتب  	ال  	فالرسالة  	ووظظائفهھ٬،  	وو  	ووأأنوااعهھ  	االخطابب  	أأجزااء  	كل  	مهھامم  	بتحديید  	ووذذلك  	ااإلنشائيیة  	ووااالسترااتيیجيیاتت  	االخطط  	بناء  	تعليیم)    
	االخاتمة٬،  	عن  	مختلف  	ددوورر  	لهھا  	وواالمقدمة  	االرسميیة٬،  	عن  	تختلف)  	ااألصدقاء  	بيین(  	االودديیة  	وواالرسالة  	ااإللكترووني٬،  	االبريید  	ططريیقة  	على  

.إإلخ  	ووظظائف  	لهھا  	وواالجمل  	وواالفقرااتت 	  

5		ووغيیرهھھھا  	وواالنحويیة  	وواالشفهھيیة  	وواالخطابيیة  	االكتابيیة  	االوظظائف  	كل  	يیجمع  	مرااجعة  	بقسم  	االمنهھج  	في  	االوحدااتت  	بتزوويید  	يیُنصح)    . 	  

6		على  	االتعودد  	على  	االطالب  	تساعد  	متعدددةة  	أأشكالل  	خطوطط  	أأنوااعع  	على  	االوحدااتت  	تحتويي  	قد  	ووعليیهھ  	وومتعدددةة  	كثيیرةة  	خطوطط  	للعربيیة)    
	بسهھولة  	وواالقرااءةة  	االكتابة  . 	  

		ووأأنوااعع  	ااألساليیب  	إإلى  	االتطرقق  	ددوونن  	فقط  	ووتعقيیدااتهھما  	وواالصرفف  	االنحو  	بوااسطة  	تُعالج  	وواالتحريیر  	االكتابة  	مهھاررةة  	كانت  	االقدمم  	في    
	االتيیاررااتت  	أأخذتت  	بيینما,  	لمبتدئيیناا  	تعليیم  	في  	السيیما  	االعربيیة  	تعليیم  	في  	خاصة  	االيیومم  	حتى  	تستخدمم  	االطريیقة  	هھھھذهه  	ماززاالت  	وو  	االنصوصص  
	االجديیدةة   ً 	االمهھماتت٬،  	ووعبر  	االحدثيیة٬،  	االنصوصص  	ططريیق  	عن  	وواالترااكيیب  	وواالقوااعد  	االنحو  	تعلم  	صاررتت  	بل  	االكتابة٬،  	تعليیم  	في  	أأخراا  	منحا  
	ووااألساليیب  	االموااضيیع  	تعددد  	ووعبر   	عن  	ووذذلك  	وواالقوااعد  	ووااإلنشاء  	للنصوصص  	جديید  	تعليیم  	في  	االتوااصليیة  	االنظريیاتت  	اانخرططت  	لقد.  
	االوسائل  	عبر  	اانجاززهھھھا  	يیجب  	وومهھمة  	ووظظيیفة  	أأنهھ  	على  	االنص  	يیُقَدمم  	بحيیث  	وواالمعدلة  	االوظظيیفيیة  	وواالنصوصص  	ااألحدااثث٬،  	سيیاقق  	ططريیق  
	على  	رردد  	أأوو  	لحواارر  	ملخص  	أأوو  	نبأ  	كتحريیر  	يیومي٬،  	لغويي  	حدثث  	عن  	تعبر  	قصيیرةة  	نصوصص  	إإنشاء  	االطلبة  	من  	وويیطلب  	االمحدددةة٬،  
	االفصل  	يیتجنب  	بحيیث  	االدررووسس  	سيیاقق  	في  	االنشاططاتت  	هھھھذهه  	خرطط  	وويیتم.  	إإلخ  	لشخص٬،  	نصح  	تقديیم  	أأوو  	معلوماتت  	ططلب  	أأوو  	عشاء  	ددعوةة  
	قرااءةة  	فعند  	ببعض  	بعضهھا  	مختلطة  	جميیعهھا  	االمهھاررااتت  	أأنن  	أأيي  	لولبيیة٬،  	بطريیقة  	معد  	االمنهھج  	يیكونن  	ما  	ووعاددةة  	االذهھھھنيیة٬،  	االمهھاررااتت  	بيین  
	مشابهھة  	نصوصا  	إإنشاء  	االطلبة  	من  	يیطلب  	ما  	ووعاددةةً   	وواالخطابب٬،  	االفهھم  	ووتقويیة  	االنحو  	ووتعليیم  	ااإلنشاء  	في  	منهھ  	ااالستفاددةة  	يیتم  	نص  

	االكتابي  	االفهھم  	لنصوصص  		تُعالج  	وواالرقميیة٬،  	االذكيیة  	االمناهھھھج  	في).  	قصصي  	تحليیلي٬،  	نقديي٬،  	حواارريي٬،  	ووصفي٬،  	شرحي٬،  	تبريیريي٬،(    
	جماعي  	بشكل  	االنحويیة  	ااألخطاء  	تصحيیح  	في  	باررززاا  	االمعلم  	ددوورر  	يیكونن  	االتقليیديیة  	االفصولل  	في  	لكن  	ررقميیا٬،  	االمشكلة   	من  	ووهھھھناكك.  
	االطلبة٬،  	بيین  	االلفظيیة  	االقدررةة  	تفعيیل  	وو  	االخبرااتت  	ووتباددلل  	االمهھاررااتت  	تغذيیة  	في  	فعالة  	ططريیقة  	ووهھھھذهه  	االفردديي  	على  	االجماعي  	االعمل  	يیفضل  
	إإططارر  	تحت  	االمنهھج  	يیحدددهه  	معيین  	موضوعع  	حولل  	ااالنترنت  	على  	منتدىى  	في  	االمشارركة  	االمتعلميین  	من  	يیطلب  	قد  	االمثالل٬،  	سبيیل  	فعلى  
	كامالً   	للنص  	االسماعع  	وو  	ااآلررااء  	تباددلل  	وو  	االنص  	قرااءةة  	بعد  	االطلبة  	من  	سيیطلب  	االحصة٬،  	هھھھو  	االيیومم  	ددررسس  	كانن  	فلو  	االمعرووضض٬،  	االدررسس  
	ما  	شرحح  	وو  	أأررآآهھھھم  	عن  	االتعبيیر  	في  	وواالمشارركة  	مجموعاتت  	بشكل  	وواالعمل  	ووهھھھميیة  	منتدىى  	نافذةة  	يیفتحواا  	أأنن  	منهھم  	يیطلب  	االمسجل٬،  	عبر  

	مصاددررهه  	وو  	االحدثث  	ووووصف  	مشاكلهھم  	عن  	وواالتعبيیر  	االمشارركة  	مهھمة  	لهھم  	ووتُوكل  	االمشكلة٬،  	معالجة  	ووكيیفيیة  	للمشكلة  	سببا  	يیعتقدوونهھ  
	كلهھ  	ذذلك  	عن  	االتبريیر  	وو   	جميیعهھم  	ااستفاددوواا  	قد  	االطلبة  	يیكونن  	االطريیقة  	بهھذهه.   	تصحيیح  	في  	االمعلم  	ددوورر  	يیأتي  	االمطافف  	نهھايیة  	ووفي,  

.االنص  	وونوعع  	وواالمستوىى  	االعمل  	ووططريیقة  	وواالوسائط  	االمهھماتت  	تحديید  	هھھھو  	االمنهھج  	معد  	ددوورر  	لكن  	ووهھھھناكك٬،  	هھھھنا  	تنشب  	قد  	االتي  	ااألخطاء 	  

	  

	االراابع  	االفصل  	  	  : 	  

4	   -‐		خصوصا  	وواالعربيیة  	االلغاتت  	لتعليیم  	االتوااصليیة  	االمناهھھھج  	في  	االثقافاتت  	وومتعددد  	االثقافي  	االجانب    	   	  

	تعد  	االعربيیة  	وولكن  	خطوططهھا٬،  	ووتعددد  	كتابتهھا  	ووشكل  	االعربيیة  	ااألحرفف  	شكل  	هھھھو  	االعربيیة  	االلغة  	إإلى  	ااألجنبي  	االطالب  	يیشد  	ما  	أأكثر  	إإنن  
	االقوااعد  	تعقيیدااتت  	بتخفيیف  	ووذذلك  	االعربيیة  	االلغة  	عن  	مبسطة  	صوررةة  	تقديیم  	يیستحب  	لهھذاا  	تعلمهھا  	يیمكن  	االتي  	االلغاتت  	أأصعب  	من  

	إإلى  	تهھدفف  	االتوااصليیة  	االنظريیة  	فإنن  	لهھذاا  	االصعوبة٬،  	بالغة  	لغة  	بثوبب  	تُظهھرهھھھا  	فرنسا  	في  	االعربيیة  	للغة  	االنمطيیة  	االصوررةة  	ألنن  	االنحويیة  
.وواالخدمي  	االتوااصلي  	االجانب  	لصالح  	االنحويي  	االجانب  	تبسيیط 	  

	االتي  	االمناهھھھج  	بعض  	سوىى  	االنحو  	هھھھذاا  	في  	تحديیث  	أأيي  	تدخل  	لم  	االعربيیة  	تعليیم  	في  	االحاليیة  	االمناهھھھج  	فإنن  	االثقافي٬،  	االسيیاقق  	ووعلى  
	وواالرمزيیة  	ااألددبيیة  	بالطرقق  	االتعليیم  	تماررسس  	ماززاالت  	أأنهھا  	إإال  	ااألددبي  	االترااثث  	على  	أأساسا  	رركزتت  	قد  	كانت  	ووإإنن  	حتى  	٬،سابقا  	ذذكرناهھھھا  
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	حتى  	تكترثث  	وولم  	عربيیة٬،  	تلفازز  	قناةة  	مشاهھھھدةة  	أأوو  	عربي  	لبلد  	وواالذهھھھابب  	للحديیث  	االعربيیة  	تعلم  	في  	االرااغب  	االطالب  	تخدمم  	تعد  	لم  	االتي  
	االعربي  	االثقافي  	االجانب  	بخصوصيیة  	ااحتفظت  	من  	االمناهھھھج  	من  	هھھھناكك.  	ااألددبي  	للجانب  	فقط  	ُمخلصة  	ظظلت  	بل  	االثقافاتت  	تعددد  	بجانب  
	االمناهھھھج  	فإنن  	االدررااسة  	هھھھذهه  	مطلع  	في  	ذذكرناهه  	ووكما.  	أأخرىى  	ثقافاتت  	ووددمج  	ااألجانب  	االطلبة  	ثقافاتت  	من  	ااالقتراابب  	ددوونن  	سيیاقهھا  	في  	فقط  

	وويیرىى.  	للغة  	االخدمي  	االجانب  	على  	االتركيیز  	ددوونن  	وواالقوااعد  	االنحو  	تعلم  	على  	تركز  	غيیرهھھھا  	وو  	فرنسا  	في  	االعربيیة  	تعليیم  	في  	االمستخدمة  
	يیسجنهھا  	بل  	االلغة  	على  	أأكبر  	بانفتاحح  	يیسمح  	ال  	االمناهھھھج  	في  	وواالخدميیة  	االثقافيیة  	للجواانب  	االتطرقق  	عدمم  	أأنن  	االيیومم  	االلغاتت  	إإختصاصيیواا  

	تخدمم  	أأخرىى  	ووسبل  	ططرقق  	إإيیجادد  	ووجب  	لهھذاا.  	االجانب  	هھھھذاا  	على  	جدااً   	محدووددةة  	االتوااصل  	عمليیة  	ووتصبح  	ووااألددبي  	ااإلططارريي  	جانبهھا  	في  
.االمطوررةة  	االمناهھھھج  	في  	ااألخرىى  	االثقافاتت  	مشارركة  	ووتتبنى  	للغة  	وواالوظظيیفي  	االخدمي  	االجانب 	  

		االنوعع  	وو  	االمنهھج  	في  	تُعلم  	االتي  	ااالسماء  	تعددد  	وومنهھا  	عديیدةة  	االثقافيیة  	االجواانب  	ددمج  	ططرقق  	إإنن    		شخصيیاتت  	فتعددد  	٬،)وومؤنث  	مذكر(    
	قوقعتهھا  	من  	تخرجج  	أأنن  	يیجب  	ااألحدااثث  	نوعيیة  	ووحتى  	وومتعلم٬،  	مجتمع  	من  	ألكثر  	االمنهھج  	اانفتاحح  	يیعكس  	أألواانهھا  	وو  	ووأأشكالهھا  	االمنهھج  
	االطلبة  	عند  	وويیضاعفهھا  	ااألحدااثث  	وويیفتح  	بالثقافاتت  	االحدثث  	مزجج  	عمليیة  	يیسهھل  	ااالنفتاحح  	فهھذاا  	االخاررجي٬،  	االعالم  	على  	اانفتاحا  	ووتظهھر  
	ااألجانب   	منهھجهھ  	في  	االطلبة  	ررغباتت  	تحقيیق  	إإلى  	االوصولل  	من  	يیتمكن  	لن  	أأخرىى  	ثقافاتت  	على  	منفتح  	غيیر  	االمنهھج  	معد  	كانن  	فإذذاا.  
	أأوو  	حيیاتهھ  	في  	صاددفتهھ  	أأوو  	بهھا  	سمع  	أأوو  	يیعرفهھا  	أأحدااثث  	على  	ووتعرفف  	االمنهھج  	في  	حاجتهھ  	االطالب  	ووجد  	لو  	لكن  	غريیبا٬،  	منهھ  	ووسيیجعل  

	قد  	االتي  	االثقافاتت  	بعض  	إإلى  	باإلضافة  	ااأللواانن  	متعدددةة  	عربيیة  	ثقافاتت  	يیجد  	ووعندما  	االتعلم  	في  	ررغبتهھ  	من  	سيیزيید  	عليیهھا  	مقبل  	هھھھو  
	االتعلم  	في  	ررغبتهھ  	من  	سيیزيید  	عليیهھا  	يیتعرفف  . 	  

	االعلميیة  	وواالصرووحح  	ااألثريیة  	وواالموااقع  	وواالرحالتت  	وواالمدنن  	بل  	وواالصورر  	ااالسماء  	عند  	تتوقف  	ال  	االثقافي  	االجانب  	مزجج  	صورر  	ننإإ  
	االتحيیة  	ووإإلقاء  	االخاررجيیة  	باألططعمة  	وومقاررنتهھا  	االمحليیة  	ووااألططعمة  	االعالميیة  	وواالمنظماتت  	بالبلد  	وواالخاصة  	االحكوميیة  	وواالمؤسساتت  

	خاللل  	من  	خصوصيیاتهھا  	على  	وواالتعرفف  	االعربيیة  	االثقافة  	فهھم  	من  	االطالب  	يیتمكن  	كي  	باآلخر  	دداائما  	وومقاررنتهھا  	وواالسلوكيیاتت  	وواالردد  
	ااألخرىى  	وواالثقافاتت  	ثقافتهھ   	أأووجيیهھ  	ناتالي  	االفرنسيیة  	االكاتبة  	تسردد.   	  Nathalie Auger		كتابهھا  	في    	   "����	  ����	  

��������	  ��	  �����	  ������"24		االطلبة  	أأفئدةة  	أأسر  	من  	االرااوويي  	تمكن  	االتي  	ااألووجهھ  	من  	االعديید    
	ووثقافتهھا  	االلغة  	ووااقع  	عن  	تعبر  	االتي  	وو  	ووتنوعهھا  	االحقيیقيیة  	بالصورر  	االرسوماتت  	ااستبداالل  	مثالً   	وومنهھا  	وواالمنهھج  	االلغة  	محبي  	من  	ووجعلهھم  
	ووتسوقهھا  	االلغة  	تسيیرهھھھا  	االتي  	االثقافة  	ووعن  	االعربيیة  	االلغة  	عن  	ااألوولل  	ااالنطباعع  	هھھھو  	فالمنهھج  	ااألخرىى٬،  	االثقافاتت  	على  	وواانفتاحهھا  
	تسامحهھا  	وو  	ثقافاتهھا  	تعددد  	ووعن  	االلغة  	عن  	حسنة  	صوررةة  	إإعطاء  	ووجب  	لهھذاا  	لألجانب٬،   	االطلبة  	أأحاسيیس  	صدمم  	من  	االكاتبة  	ووتحذرر.  
	على  	يیحتويي  	االمنهھج  	بأنن  	مثاال  	أأخذنا  	فلو  	يیتحدثهھا٬،  	من  	ووعن  	االلغة  	عن  	أأنفسهھم  	في  	سلبيیا  	ااثراا  	تتركك  	قد  	ووموااضيیع  	بأحدااثث  	ااألجانب  
	ااألجنبي٬،  	االطالب  	تربك  	قد  	االتي  	االمحظوررااتت  	لبعض  	االمؤلف  	تعرضض  	وو,  	االدررووسس  	أأحد  	في  	تماما  	االمرأأةة  	ووجهھ  	فيیهھ  	يیظهھر  	ال  	حدثث  
	شيیئا  	االحجابب  	لكن.  	ووااإلسالميیة  	االعربيیة  	االبلداانن  	كل  	في  	تماررسس  	ال  	االعاددةة  	هھھھذهه  	أأنن  	السيیما  	تعلمهھا٬،  	عن  	أأعرضض  	وو  	ااألخيیر  	هھھھذاا  	لصدمم  
	فالثقافاتت  	االعربيیة  	للغة  	بالنسبة.  	منهھا  	االبعض  	أأوو  	االعربيیة  	االبلداانن  	بهھا  	تنفردد  	االتي  	االثقافة  	من  	جانب  	عن  	يیعبر  	قد  	ألنهھ  	إإيیجابيیا  	يیكونن  	قد  

	ووال  	متشابهھة  	ليیست  	ألنهھا  	االمتعدددةة  	بالثقافاتت  	بل  	بالديیاناتت  	االلغة  	بربط  	يینصح  	فال  	متعدددةة٬،  	وواالديیاناتت  	ووااللغاتت  	ووااللهھجاتت  	االعربيیة  
	بهھا  	ااألجنبي  	االطالب  	يیأتي  	قد  	االتي  	االصوررةة  	تنميیط  	في  	يیساهھھھم  	فهھو  	االطالب  	تصدمم  	مشاهھھھداا  	االمنهھج  	مؤلف  	يیورردد  	فعندما  	متواافقة٬،  
	االبابب  	هھھھذاا  	كانن  	فإنن  	ااألجنبي٬،  	للطالب  	يیُفتح  	االذيي  	ااألوولل  	االبابب  	ألنهھا  	االتوااصل  	ووسائل  	أأخطر  	من  	االلغاتت  	مناهھھھج  	تعد  	لذلك  	مشبعا٬،  
	وو  	االعربيیة  	وواالثقافاتت  	ااأللواانن  	وومتعددد  	منفتحا  	االمنهھج  	كانن  	ووإإنن  	حقيیقيیة  	ووأأمثلة  	بصورر  	االنمطيیة  	االصوررةة  	أأكمل  	قد  	بهھذاا  	فهھو  	سوددااوويیا  
	هھھھذهه  	تحطيیم  	في  	عظيیما  	اانجاززاا  	اانجز  	قد  	يیكونن  	وو  	ااألعالمم  	ووسائل  	عن  	تصدرر  	االتي  	االصورر  	لهھذهه  	مصححا  	يیكونن  	فهھو  	ااألجنبيیة  
	االنمطيیة  	االصوررةة  . 	  

	  

	االخاتمة  : 	  

	وواالحدثيیة  	االتوااصليیة  	السيیما  	االحيیة  	للغاتت  	االدررااسيیة  	االمناهھھھج  	على  	رركزتت  	فإنهھا  	مقدمتهھا٬،  	في  	إإليیهھ  	أأشرنا  	كما  	وو  	االدررااسة  	هھھھذهه  	في  
	بالوسائط  	االتعليیم  	مباشر  	غيیر  	بشكل  	ووررااءهھھھما  	تارركتانن  	االتعليیم  	مسارر  	في  	وواالتفافا  	االلغاتت  	تعليیم  	مجالل  	في  	كبيیرةة  	قفزةة  	ااحدثتا  	االلتانن  
	وواالتوااصل  	االحديیث  	حولل  	ححااالنفتا  	إإلى  	االنحويیة  	وواالقوااعد  	االبحتة  	االكتابيیة   	في  	جداالل  	ددوونن  	االتوااصل  	لغة  	هھھھي  	االعربيیة  	االلغة  	أأنن  	مع.  
	االعربيیة  	للغة  	وواالتوااصلي  	ااإلنساني  	االجانب  	هھھھذاا  	يیرااعواا  	لم  	يیرعونهھا  	من  	أأنن  	إإال  	ذذلك   	االمنطقة  	في  	تعيیش  	االعربيیة  	االلغة  	تعد  	لم.  

	اانطباعا  	أأعطاهھھھم  	مما  	بهھا  	تُعلم  	االتي  	بالطرقق  	تعلمهھا  	عند  	ُصدمواا  	أأنهھم  	إإال  	متعلموهھھھا٬،  	ووكثر  	االمحيیطاتت  	صدااهھھھا  	عبر  	بل  	فقط  	االعربيیة  
	االموتت  	فرااشش  	على  	لغة  	بأنهھا  		ططرقق  	صعوبة  	عبر  	صعوبتهھا  	فتصورروواا  	تعلمهھم٬،  	ثقافة  	ووااقع  	يیحاكي  	ما  	االتُعلم  	أأساليیب  	في  	يیجدوواا  	فلم    
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	هھھھل  	االميیتة؟  	االلغة  	صوررةة  	االعربيیة  	للغة  	أأعطى  	االذيي  	ما  	ذذلك  	بعد  	فنتساءلل.  	ذذلك  	أأرراادد  	لمن  	ااالكتسابب  	سهھلة  	لغة  	تظل  	أأنهھا  	مع  	تعلمهھا٬،  
	تتفق  	لم  	تعليیمهھا  	ططرقق  	أأنن  	أأمم  	االصحيیحة؟  	بالطريیقة  	نكتبهھا  	نعد  	وولم  	نتحدثهھا  	نعد  	لم  	أأننا  	أأمم  	صعبة؟  	لغة  	أأنهھا  	حقيیقيیة  	أأمم  	لهھجاتهھا؟  	تعددد  
	االجددد؟  	متعلموهھھھا  	عليیهھ  	تربى  	االذيي  	االحديیث  	االتعليیم  	ووثقافاتت  	ططرقق  	مع   	  

	نناقش  	لم  	لكننا.  	خصوصا  	ةةاالعربيیة  	االلغاتت  	لتعلم  	االفرنسيیة  	االتجربة  	من  	ااستيیقت  	ىاالت  	االمقترحاتت  	بعض  	ووضعنا  	االدررااسة  	هھھھذهه  	في  
	وو  	وواالزجاجج  	االسرااجج  	اابن  	وو  	سيیبويیهھ  	عهھد  	ذمن  	جامدةة  	ظظلت  	االتي  	االتعليیم  	مناهھھھج  	ووهھھھي  	ااألكبر  	االمشكل  	من  	ااألخيیر  	االتساؤؤلل  	سوىى  
	بهھذاا  	كثيیراا  	االباحثونن  	يیهھتم  	وولم  	االتحديیث  	من  	االكثيیر  	االعربيیة  	االلغة  	تعليیم  	ططرقق  	على  	حقيیقةً   	يیطرأأ  	لم.  	االيیومم  	حتى  	جني  	وواابن  	االرماني  
	االنهھوضض  	في  	كبيیر  	لحد  	االفرنسيیة  	االتجربة  	ااسهھمت  	إإنن  	وو  	حتى  	بتعلمهھا  	مثيیل  	ال  	ططلبا  	تشهھد  	االعربيیة  	االلغة  	أأنن  	مع  	االبحوثث  	من  	االمجالل  
	كلهھ  	هھھھذاا  	من  	عزلة  	في  	ظظلواا  	ررعاتهھا  	أأنن  	إإال  	بالركب  	االلحاقق  	وو  	بهھا   	أأهھھھم  	في  	االمنشوررةة  	االعلميیة  	االبحوثث  	من  	االكثيیر  	هھھھناكك  	نعم.  

	ووأأددبهھا  	نحوهھھھا  	بدررااسة  	تهھتم  	االتي  	االسورريیونن  	جامعة  	وو  	االشرقق  	علومم  	لدررااساتت  	االعالي  	كالمعهھد  	االفرنسيیة  	وواالصرووحح  	االمؤسساتت  
	ووططرقق  	بهھا  	االناططقيین  	لغيیر  	االعربيیة  	لتعليیم  	االعربيیة  	االجامعاتت  	في  	أأقسامم  	وو  	علمي  	بحث  	مرااكز  	وو  	علميیة  	ببحوثث  	كثيیراا  	نسمع  	لم  	لكن  
	لم  	االتشجيیع  	ططرقق  	أأنن  	حتى  	تعلمهھا٬،  	في  	االرااغب  	االجمهھورر  	على  	ووددررااساتت  	االلغة  	ووسيیاسة  	االبحث  	وو  	وواالمناهھھھج  	االمعلميین  	إإعداادد  
	مسموعة  	غيیر  	فردديیة  	محاووالتت  	تظل  	جهھوددهھھھم  	أأنن  	إإال  	االشأنن  	بهھذاا  	يیهھتمونن  	ممن  	االبعض  	هھھھناكك  	يیكونن  	قد  	وو  	االصمت  	حاجز  	تتخطى  . 	  

	االمناهھھھج  	تساهھھھم  	لم  	فإنن  	االعربيیة٬،  	وواالثقافة  	االلغة  	على  	بالتعرفف  	للطالبب  	تسمح  	االتي  	ااألوولى  	االنافذةة  	هھھھي  	االعربيیة  	االلغة  	تعليیم  	مناهھھھج  	إإنن  
	وواالديین  	للثقافة  	االصوررةة  	تنميیط  	تسويیق  	في  	ساهھھھمت  	أأنهھا  	بل  	يیفعل؟  	عساهه  	يیا  	فمن  	لهھا  	صوررةة  	أأحسن  	في  	االعربيیة  	االلغة  	تقديیم  	في  

	االعربيیة  	للغة  	االنمطيیة  	االصوررةة  	ووتحطيیم  	االصوررةة  	تحسيین  	وو  	نشرهھھھا  	وو  	االثقافاتت  	تسيیيیر  	في  	كبيیر  	ددوورر  	لهھا  	فالمناهھھھج  	لهھذاا  	وواالشعوبب٬،  .
يیجدهھھھا؟  	يیاعساهه  	فإيین  	ضالتهھ  	على  	االعثورر  	ااألجنبي  	للطالب  	االمناهھھھج  	هھھھذهه  	تتح  	لم  	إإنن 	  

		ال  	فرنسا  	في  	االعربيیة  	لتعلم  	يیسعى  	لمن  	االتعليیم  	فثقافة  	االتعليیم٬،  	عمليیة  	تسهھيیل  	في  	هھھھامة  	رركيیزةة  	تشكل  	وواالتعليیم  	االتعلم  	ثقافاتت  	إإنن    
	من  	بيین  	تفرقق  	ال  	ووكأنهھا  	تبدوو  	ااألخيیرةة  	فهھذهه  	٬،االعربيیة  	االبلداانن  	بعض  	في  	االمعدةة  	االعربيیة  	االمناهھھھج  	إإعداادد  	ووأأساليیب  	ثقافة  	مع  	تتناسب  
	تعد  	لم  	االتي  	االعربيیة  	االلغة  	تلك  	هھھھويیة  	ددوونن  	غريیبة  	تبدوو  	لذاا  	متعلموهھھھا٬،  	ثقافاتت  	تحاكي  	ال  	تعليیمهھا  	ووططرقق  	يیتحدثهھا٬،  	ال  	وومن  	يیتحدثهھا  
	يیرااعيیهھا  	من  	ترىى  . 	  

	االتي  	وواالتطبيیقيیة  	وواالنظريیة  	وواالعلميیة  	االمهھنيیة  	ااألددووااتت  	ماهھھھيیة  	ووتبيین  	لشرحح  	كرسناهھھھا  	بل  	عديیدةة٬،  	لمسائل  	االدررااسة  	هھھھذهه  	في  	نتطرقق  	لم  
	من  	ووغيیرهھھھا  	أأووررووبا  	تبنتهھ  	وواالذيي  	االحديیث  	االتعليیم  	ووااقع  	مع  	لتتناسب  	تحديیثهھا  	ووكيیفيیة  	االقديیمة  	وواالوسائط  	ااألساليیب  	على  	ااددخالهھا  	يیمكن  
	عن  	نتحدثث  	وولم  	االتعليیم  	نوعيیة  	تحسيین  	في  	ووأأثرهھھھا  	االحديیثة  	االرقميیة  	وواالمناهھھھج  	االتعليیم  	ذذكر  	على  	مثال  	نأتي  	فلم.  	لغاتهھا  	تعليیم  	في  	االدوولل  
	االمناهھھھج  	إإعداادد  	تسبق  	االتي  	وواالخطط  	وواالدررااساتت  	االتقنيیاتت   		ووال  	لهھا  	تعلمهھم  	ددووااعي  	ووال  	أأصولهھم  	ووال  	االمتعلميین  	أأنوااعع  	نناقش  	وولم    
	ووكيیفيیة  	تستعمل  	االتي  	االحقيیقيیة  	االوثائق  	أأنوااعع  	إإلى  	ووال  	ووااألنشطة  	االتمارريین  	إإلى  	نتطرقق  	وولم  	االتعليیميیة  	مستويیاتهھم  	ووال  	أأعماررهھھھم  
	ووال  	االمستويیاتت  	ووال  	االتقيیيیم  	ذذكر  	على  	نأتت  	وولم  	االمناهھھھج  	في  	االمشكلة  	هھھھذهه  	حل  	كيیفيیة  	وو  	االلهھجاتت  	تعددد  	مشكلة  	إإلى  	ووال  	ااستغاللهھا  
	االعربيیة  	االلغة  	تعليیم  	في  	االمنهھج  	سيیتبناهھھھا  	االتي  	االنظريیة  	ووهھھھي  	كلهھ  	هھھھذاا  	كل  	تسبق  	خطوةة  	أأوولل  	على  	بالتركيیز  	ااكتفيینا  	بل  	االشوااهھھھد٬،  
	االتوااصل  	لنظريیاتت  	ووفقا  	االطلبة  	عند  	وواالمهھاررااتت  	االقدررااتت  	تنميیة  	وو  	االحديیثة  . 	  
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