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 تشكـــرات
 :أقدم تشكراتي لـ   

ـ األستاذ المشرف الدكتور علي تعوينات على صبره معي وتوجيهاته  
 .ونصائحه المنهجية التي ساعدتني على إنجاز هذا العمل المتواضع

بوفولة : ي تحكيم أدوات جمع البيانات األساتذةـ األساتذة الذين ساهموا ف
، أمينة رزق فاطمة الزهراء، كركوش فتيحة خميس، معزو بركو، بوكرمةبو

  .ومعلمات اللغة العربية بمدارس مدينة سطيف من سوريا،
ـ لمفتش التربية والتكوين لمقاطعة تمقرة بوالية بجاية على مساهمته الفعالة 

 .  لدراسة الميدانية، والتسهيالت التي قدمها لنافي تهيئة الظروف الجراء ا
ـ لمديري المدارس االبتدائية بمنطقة تمقرة بوالية بجاية وميدنة سطيف  التي 

اجرينا فيها الدراسة االستطالعية والنهائية على التسهيالت والخدمات التي 
 .وفروها لنا النجاز دراستنا

صحيح اختبارات التعبيرين ـ المعلمات الالئي ساهمن في مساعدتي على ت
 .الشفوي والكتابي

في التحليل  Spssـ الزمالء األساتذة الذين ساعدوني في استعمال نظام  
االحصائي لنتائج دراستنا وفي ترجمة الملخص إلى اللغتين األنجليزية 

األستاذ  و الدكتور بوعلي نورد الدين وساعدوني في التطبيق والفرنسية
 . صغير واألستاذ بوصلب عبد الحكيممحمد ال الدكتور شرفي

او خدمة من قريب او بعيد  ـ  وإلى كل من قدم لي نصيحة او مالحظة  
  . خاصة زوجتي التي ساعدتني في الكثير من أعمال دراستي
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 داءـــااله
 

 :أهدي عملي هذا إلى
  

 ن يأبي وأمـــي  العزيز -

 أوالديو زوجتي    -

 تي اخوأخي وأ -

ليمي وتكويني منذ طفولتي إلى هذه المرحلة من ساهم في تعالى كل  -

 .الجامعية  السادة المعلمين واألساتذة

 .الى كل األصدقاء والزمالء -

 .إنسان حر في هذا العالم ينشد المعرفة والعلم لفك قيود الجهل واألميةالى كل  
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 ملخص الدراسة

سواء كانت عامية عربية او قبائلية في تعلم اللغة  تهدف دراستنا إلى التعرف على تأثيرات اللغة األولى     
وبالتالي الكشف إن كانت  .ية والتركيبية والنحوية والصرفيةالمدرسية في مختلف البنيات اللغوية الصوتية والمفردات

 ،مالمعرفية التي يستعملها المتعلمون في تعلمه تو التعرف على االستراتيجيا. معرقال وعامال ميسرا في التعلم أ
نا استعملنا المنهج الوصفي التحليلي، فاختر ولتحقيق ذلك .في التعبيرين الشفوي والكتابيبأدائهم اللغوي  تهاوعالق
أحدهما  ات،اختبارثالث ا مفطبقنا عليه .(ناطقا بالقبائلية 54ناطقا بالعامية العربية و 54)تلميذا  09 بمجموع عينتين

ر كتابي حول المحافظة على البيئة، ومقياس حول خة وصحية واآلبلة حول معلومات شخصيشفوي على شكل مقا
وصنفناها إلى مختلف األنماط، ولما حللنا محتوى االجابات واستخرجنا األخطاء اللغوية المنتشرة  .استراتيجيات التعلم

ى سواء كانت عامية عربية أن اللغة األولـ  :تيةتوصلنا إلى النتائج اآل ،هانا لريفسوت ناليحلو تتكراراتها لبنا احسبعد و
النحوية والصرفية بشكل كبير حتى أصبحت  ،التركيبيةكل بنيات اللغة الصوتية،  او قبائلية قد أثرت بشكل كبير في

   .   لذلك استنتجنا أنه ال يمكن اعتبارها عامال ميسرا في التعلم. ال تختلف كثيرا عنهالغة التعليم 
 .واالستنباط أكثر من االستراتيجيات األخرى للدروستراتيجيات المراجعة ـ أن المتعلمين يستخدمون كثيرا اس

 .ـ أنه ال توجد عالقة بين االستراتيجيات المستعملة وأداء المعلمين باللغة المدرسية شفويا وكتابيا
لبنية الصوتية لكن ـ وأنها ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الناطقين بالعامية العربية و الناطقين بالقبائلية في ا

هناك فروقا دالة إحصائيا بينهما في البنيتين النحوية والصرفية لكنها تعود إلى عوامل اخرى ذاتية وبيداغوجية 
 . وأسرية

  . واستنتجنا ان مستوى المتعلمين من العينتين بلغة التعليم لم يرتق إلى الكفاءات المنشودة في المنهاج المدرسي 
لغة التعليم ـ اللغة األولى ـ العامية العربيةـ القبائليةـ استراتيجيات التعلم المعرفية ـ  :الكلمات المفتاحية

 .استراتيجيات التعلم العاطفية االجتماعية ـ اللغة الوسيطة ـ المنظور المعرفي 
Résumé 

       L’objectif de notre étude est de savoir, l’influence de la première langue, soit le dialecte arabe 

ou le Kabyle, sur l’apprentissage  de la langue scolaire dans les différentes structures, phonologiques, 

lexicales syntaxiques et morphologiques. Ainsi  découvrir si elle  se présente comme facteur 

facilitant ou perturbant l’apprentissage. En suite identifier les stratégies cognitives qu’utilisent  les 

apprenants et leurs relations avec leur performance en langue scolaire écrite et orale. 

       Pour ce faire nous avons utilisé la méthode descriptive analytique, en choisissant  deux cohortes 

de 90 élèves (45 des arabophones, et 45 des kabylo phones). Trois tests, ont été utilisés,  l’orale sous 

forme d’entretien; sur les connaissances personnelles et sanitaires, et un écrit sur la  prévention da la 

nature, et test sur les stratégies d’apprentissage. Ainsi Apres avoir analysé leurs productions, 

classifier et comptabiliser les fréquences de leurs erreurs sur plusieurs types et enfin interpréter, on a 

aboutit aux résultats suivant : 

 _ L’influence de la première langue (soit le dialecte arabe ou le kabyle) sur les structures 

phonologiques, syntaxiques, morphologiques et grammaticales sont significatives et remarquables, 

nous pouvons les  considérer comme  facteur dérangeant l’apprentissage de la deuxième langue. Et 

que les apprenants utilisent plus les stratégies, de révisions de déductions que  d’autre. Et qu’il n’y a 

aucune relation significative entre cette stratégie et leurs performances en expression orale ou écrite. 

Il n’y a pas de différences significatives statistiquement entre les arabophones et les kabylo phones 

sur la structure phonologique, cependant des différences significatives sont prouvé statistiquement 

sur la structure grammaticale et  morphologique, qui est expliqués par des facteurs pédagogiques et 

familiaux.  On  conclut donc que le niveau des apprenants des deux cohortes en langue scolaire, n’est 

pas à la mesure de compétences visées dans les programmes scolaires.    
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Mots clé : Langue scolaire_ Première langue_ dialecte arabe _ le kabyle _ les stratégies 

d’apprentissages cognitives_ stratégies d’apprentissages socio-affectives _ l’inter langue _ approche 

cognitive.                          

Abstract 
Our study has two mean objectives: 

- To determine the first language consequences, whatever they are general, Arabic, or 

Kabyle, in the learning of school language at different vocabulary, singular, grammar, and, 

conjugation structures, therefore, exploring if they are helping factors in the learning process 

or hampering it. 

- To identify the cognitive strategies used by the novices in their learning process in relation 

to their language performance and errors made in the oral and written expression. In order to 

deal with this situation, we utilized the descriptive analytical method, in which we had 

chosen randomly two samples composed of 90 scholars (45 scholars speaking general 

Arabic language, and 45 scholars speaking Kabyle language), on which we administered 

two tests, one in the form of an interview about personal and health informations, and the 

other one about the environment conservation.    

   After, we had analysed the content of the responses, via the extraction of the language 

errors expanded, and categorising them to different styles or patterns, and computing their 

frequencies, and explaining them, we founded the following results: 

- Whatever, the first language is general, Arabic or Kabyle, it has a big consequence over all 

the language structures, therefore, making the scholars language not different from them. 

According to these results, we can conclude that these factors are not considered as helping 

factors in the learning process. 

- There is a tendency for the novices to utilize more, both of the revising strategies of 

courses and the deduction strategy compared to the others. 

- there are no significant differences between scholars speaking general Arabic language and 

scholars speaking kabyle language in the vocabulary structure, but, there are significant 

differences between these two samples on the grammatical and conjugational structures, 

related to personal, pedagogical and familiar factors. According to these results, we can 

conclude that the language level of the novices on both samples is not related to the abilities 

required by the school system. 

 Key words: learning language- first language- general Arabic language- kabyle language- 

cognitive learning strategies- emotional and social learning strategies- interlanguage - 

cognitive approach. 
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 ـ فهرس الموضوعـات
 الصفحة المحتويــــات

  االهــــداء

  الشـــكر

  الملخـــص

 I فهرس الموضوعات

 IV فهرس الجداول 

 VII فهرس المالحق

 أ المقدمـــة

  المنهجي للدراسةاالطار  :الفصل األول

 1 إشكالية الدراسة

 5 :فرضيات الدراسة

 7 ـ تحديد مصطلحات الدراسة

 10 ات السابقــةـ الدراس

وآليات  ياستراتيجيات تعلم اللغة المدرسية في الواقع اللغوي الجزائر: الفصل الثاني

 .يالتعبير الشفو
 

 70 ـ التعبير الشفوي 1

 77 ـ التعبير الكتابي 2

 01 ـ الواقع اللغوي للمجتمع الجزائري

 04 ـ منهاج تعليم اللغة العربية بالمدرسة االبتدائية الجزائرية

 195 العوامل المؤثرة في تعلم اللغة الثانية ـ

 190 ـ الفرق بين آليتي اكتساب اللغة األولى وتعلم اللغة الثانية

 112 ـ عالقة اللغة األولى بتعلم اللغة الثانية من منظور معرفي

 129 ـ استراتيجيات تعلم اللغة الثانية

 131 م للغة الثانيةـ العوامل المؤثرة في اختيار استراتيجيات التعل

  ـ نظريات التعلم وتفسير األخطاء اللغوية: الفصل الثالث

 157 النظرية السلوكيةـ 1

 145 ـ النظرية المعرفية وتفسيرها الكتساب اللغة 2
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 147 ـ النظرية التحويلية التوليدية لتشومسكي 3

 115 ـ نظرية التعلم االجتماعي لباندورا 5

 179 ـ األخطاء اللغويـــة

 174 ـ مصادر األخطاء اللغوية

 177 أستولفي. ب. أنماط األخطاء اللغوية حسب جـ 

 Fayol et Reason 109ـ المصادر الكبرى لألخطاء اللغوية حسب فايول وريزان 

 109 ـ مقاربات تفسير األخطاء اللغوية

 101 ـ مقاربة التحليل التقابلي1

 104 ـ مقاربة تحليل األخطاء2

  ـ االجراءات المنهجية للدراسة: الرابع الفصل

I 292 ـ الدراسة االستطالعية 

 293 ـ معايير تجريب اختبارات الدراسة وحساب الصدق والثبات

 295 ـ مقياس استراتيجيات التعلم1

ـ اختباري األداء اللغوي 2  297 

 297 أـ اختبار التعبير الشفوي

 217 ب ـ اختبار التعبير الكتابي

 221 ائج الدراسة االستطالعيةـ نت

 222 الدراسة األساسيةـ 

 222 ـ منهج الدراسة

 223 ـ عينة الدراسة

 225 ـ معايير اختيار عينة الدراسة

 225 إجراءات اختيار العينةـ 

 221 ـ خصائص عينة الدراسة

 239 ـ الحدود الزمانية والمكانية للدراسة

 239 المعلومات ـ أدوات جمع

 239 ياس استراتيجيات تعلم لغة التعليمـ مق 1

 231 ـ المقابلة الشفوية2

 232 ـ اختبار التعبير الكتابي 3

 232 ـ إجراءات التطبيق النهائي لالختبارات وتصحيحها 
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 232 ـ إجراءات تطبيق وتصحيح المقابلة الشفوية

 234 إجراءات تطبيق وتصحيح اختبار التعبير الكتابيـ 

 231 اص بالمعلمينـ استبيان خ 5

 237  ـ تحليل األخطاء اللغوية

 237 ـ أدوات التحليل اإلحصائي المستعملة في الدراسة

 259 عرض نتائج الدراسة وتحليلها :الفصل الخامس

 251 ـ مجموع األخطاء اللغوية للتعبيرين الشفوي والكتابي  

 252 لشفوي والكتابيـ أنماط األخطاء اللغوية في البنيات اللغوية للتعبيرين ا

 392 عرض نتائج مقياس استراتيجيات التعلمـ 

 392 ـ    ـ االستراتيجيات المعرفية 

 392 ـ االستراتيجيات االجتماعية العاطفية

 390 ـ نتائج العالقة بين االستراتيجيات المعرفية وأداء المتعلمين باللغة المدرسية

 315 لمينـ عرض نتائج االستبيان الموزع على المع

 317 تفسير ومناقشة النتائج في إطار فرضيات الدراسة :الفصل السادس

 317 ـ االستنتاجات العامة

 373 ـ االقتراحات

 371 ـ الخاتمـــة

 379 ـ المراجع والمصادر

 377 ـ مالحــق الدراسة
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 داولـــــ فهرس الج
 الصفحة عنوانه رقم الجدول

 719 ص المدرسة التي أجريت فيها الدراسة االستطالعيةخصائ (0)الجدول ر قم

 728 متوسط اتفاق المحكيمن على محاور إستراتيجيات التعلم  (2)الجدول رقم

 728 معامل ألفا كرونباخ لبعدي مقياس إستراتيجيات التعلم (3)الجدول رقم

 728 حوصلة عملية حساب صدق و ثبات مقياس إستراتيجية التعلم (4)الجدول رقم

 721 متوسط اتفاق المحكمين على أسئلة المعلومات الشخصية (5)الجدول رقم

 797 حوصلة عملية حساب صدق و ثبات أسئلة المعلومات الشخصية  (6)الجدول رقم

بمتوسط اتفاق المحكمين على أبعاد أسئلة المرض وزيارة  (7)الجدول رقم
 الطبيب

798 

و ثبات أسئلة المرض وزيارة  حوصلة عملية حساب صدق (8)الجدول رقم
 الطبيب

798 

 791 متوسط اتفاق المحكمين على أبعاد االختبار الكتابي (9)الجدول رقم

 792 خالصة عملية حساب الصدق و الثبات لالختبار الكتابي (10)الجدول رقم

 808 (ق/ن)و ( ع/ع/ن)خصائص العينتين (00)الجدول رقم

 808 د الواضحخصائص مدرسة أوال (02)الجدول رقم

 808 خصائص مدرسة تاسيرة (03)الجدول رقم

 808 خصائص مدرسة تمقرة (04)الجدول رقم

 802 خصائص مدرسة زياد عبد العزيز سطيف (05)الجدول رقم

 871 األخطاء اللغوية المرتكبة في التعبير الشفوي والكتابي (06)الجدول رقم

 871 تعبير الشفويمجموع أنماط األخطاء في ال (01)الجدول رقم

 871 مجموع أنماط األخطاء اللغوية في التعبير الكتابي (01)الجدول رقم 

 872 يبين مجموع األخطاء الفونولوجية  )شفوي/فونولوجي)ش 91 الجدول رقم

 880 يبين مجموع األخطاء الفونيمية في التعبير الكتابي (كتابية/ فونيمية)ك. 02 الجدول رقم

 887 صوائتنطق اليبين أخطاء في  (شفوي/فونو/ أ/ش.09 الجدول رقم

 887 يبين أخطاء في عدم نطق فونيم التاء في آخر الكلمة (شفوي/فونو) ب/ش.00 الجدول رقم

 888 يبين تأثير غّنة اللغة األولى (شفوي/فونو) ج/02 الجدول رقم

 888 ُيبّين نمط األخطاء  في المد (شفوي/فونيم) د/02 الجدول رقم

 888 يبين أخطاء عدم التمييز بين الحروف المتشابهة في النطق  (كتابي/ فونيم) أ/ك.02 دول رقمالج

 885 يبين األخطاء في استعمال المد (كتابي/ فونيم)ب/ك.02 الجدول رقم

 882 يبين األخطاء في حذف الحروف داخل الكلمة (كتابي/ فونيم)ج /ك.02 الجدول رقم

 881 يبين األخطاء في اإلبدال بين الحروف المتشابهة (كتابي/فونيم(د /ك.02 الجدول رقم

 889 يبين مجموع األخطاء في المفردات في التعبير الشفوي (شفوي/مفر/ش 01 الجدول رقم

 889 يبين مجموع األخطاء المفرداتية المرتكبة في التعبير الكتابي (كتابي/مفر/ك/22 الجدول رقم
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 880 يبين استعارة مفردات من اللغة األولى في الشفوي (شفوي/معجمي/أ/ش.29 الجدول رقم

 887 يبين المفردات المستعارة من اللغة األولى في الكتابي (كتابي/مفر/أ/ك.20 الجدول رقم

 888 يبين استعمال مفردات ليست في محلها في الجملة (شفوي/مفرد/ب/ش.22 الجدول رقم

 888 ال مفردات غير مناسبة في الجملةيبين استعم (كتابي/مفرد/ب/ك.22 الجدول رقم

 885 ُيبين أخطاء في تسمية المهن في التعبير الشفوي (شفوي/مفر/ ج/ش.22 الجدول رقم

 882 يبين استعمال مفردات باللغة الفرنسية (شفوي/مفرد/ د/ش.22 الجدول رقم

 881 يبين أخطاء في تسمية األمراض (شفوي/مفرد/هـ/ش.22 الجدول رقم

 881 األخطاء في تركيب الجمل في التعبير الشفوي يبين مجموع (شفوي/تركيبي/ش.22 رقمالجدول 

 882 يبين مجموع األخطاء التركيبية في التعبير الكتابي (كتابي/ تركيبي/ ك.21 الجدول رقم

 882 يبين الجمل المبنية وفق اللغة األولى في التعبير الشفوي (شفوي/تركيبي/ 9/ش.22 الجدول رقم

 889 يبين الجمل المركبة وفق اللغة األولى في التعبير الكتابي (كتابي/ تركيب) 9/ك.29 لجدول رقما

 887 يبين مجموع الجمل الناقصة في التعبير الشفوي (شفوي/تركيبي/ 0/ش.20 الجدول رقم

 887 يبّين مجموع الجمل الناقصة في التعبير الكتابي تركيب ناقص كتابي 0ك.43الجدول رقم

 888 يبين مجموع الجمل الناقصة من الفعل شفوي/ناقص/تركيب/أ/0ش.22لجدول رقما

 888 يبين الجمل الناقصة من الفعل و الفاعل (كتابي/ناقص/تركيب/أ/0ك.22الجدول رقم

 888 يبين مجموع الجمل الناقصة من حرف الجر واسم المجرور شفوي/ناقص/ب تركيب 0ش.22الجدول رقم

 885 يبين تكوين جمال ناقصة من حروف الجر واسم المجرور (كتابي/ناقص/تركيب)ب/0/ك.22الجدول رقم

 882 يبين الجمل الناقصة من المفعول به شفوي/ناقص/تركيب/ج/0/ش.41الجدول رقم

 881 ُيبين تكوين جمال ناقصة من المفعول به كتابي/ناقص/تركيب)ج/0/ك.21الجدول رقم

 882 يبين األخطاء في استعمال حروف الجر (شفوي/روابط/تركيبي/أ/2/ش.22الجدول رقم

 889 في الجملة" حروف الجر"ُيبين أخطاء في توظيف (كتابي/ روابط/تركيبي)أ/2/ك.29الجدول رقم

 850 يبين األخطاء في سوء توظيف أسماء اإلشارة في الجملة (شفوي/روابط/تركيب)ب/2/ش.20الجدول رقم

 857 في الجملة" أسماء اإلشارة"يبين أخطاء في استعمال (كتابي/روابط/تركيبي)ب/2/ك.22الجدول رقم

 858 يبين نمط األخطاء في تكوين جمل غير مترابطة (شفوي/تركيب) 2/ش.22الجدول رقم

 858 يبين تكوين جمال غير مترابطة (كتابي/تركيب) 2/ك.22الجدول رقم

 858 صر الجملةُيبين أخطاء في ترتيب عنا (كتابي/ تركيبي)2/ك.22الجدول رقم

 855 التعريف شفويا( ألـ)يبين نمط األخطاء في استعمال (شفوي/تركيب)2/ش.22الجدول رقم

 852 التعريف كتابيا" ألـ" يبين أخطاء في استعمال (كتابي/ إمالء)2/ك.22الجدول رقم

 859 يبين تكرار نفس العبارات أو المفردات داخل الجملة (كتابي/ تركيب)2/ك.21الجدول رقم

 820 يبين مجوع األخطاء اإلمالئية (كتابي/ إمالء) ك .22الجدول رقم

 827 يبين األخطاء اإلمالئية في الحذف واإلضافة والمد للحروف (كتابي/ إمالء)9/ك.29الجدول رقم

 828 يبين األخطاء في عدم التمييز بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة (كتابي/إمالء)0/ك.20الجدول رقم

 828 ُيبين مجموع األخطاء النحوية في التعبير الشفوي (ش.22لجدول رقما

 828 يبين مجموع األخطاء النحوية في التعبير الكتابي (ك.22الجدول رقم
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 828 يبين عدد األخطاء في العالمات اإلعرابية شفويا (شفوي/نحوي)9/ش.22الجدول رقم

 825 استعمال العالمات اإلعرابية في الكتابي يبين األخطاء في (كتابي/ نحوي)0/ك.22الجدول رقم

 821 يبين مجموع أنماط األخطاء الصرفية في التعبير الشفوي (ش.22الجدول رقم

 821 يبين مجموع أنماط األخطاء الصرفية في التعبير الكتابي (ك.22الجدول رقم

 822 ثنىيبين أخطاء في تصريف الفعل في الجمع بدل الم (شف/صرف)9/ش.21الجدول رقم

 829 يبين أخطاء في تصريف الفعل في الجمع بدل المثنى (كتابي/ صرف)9/ك.22الجدول رقم

 810 يبين األخطاء في تصريف األفعال في المفرد بدل الجمع (شفوي/صرفي) 0/ش.29الجدول رقم

 810 يبين أخطاء في تصريف األفعال في المفرد بدل الجمع (كتابي/ صرفي) 0/ك.20الجدول رقم

 818 يبين أخطاء عدم التمييز بين الجمع المذكر و المؤنث السالمين (شفوي/صرف)2/ش.22الجدول رقم

 818 يبين أخطاء في تصريف جمع التكسير و الجمع المؤنث السالم (كتابي/ صرف) 2/ك.22الجدول رقم

 818 نثيبين األخطاء في تصريف األفعال في المذكر بدل المؤ (شفوي/صرفي)2/ش.22الجدول رقم

 818 يبين أخطاء في تصريف األفعال في المذكر بدل المؤنث (كتابي/صرف)2/ك.22الجدول رقم

 527 يبين األخطاء الصرفية في عدم التمييز بين المفرد والمثنى (شفوي/صرفي) 2/ش.22الجدول رقم

 227 ةيبين أخطاء تصريف األفعال في الجمع في بداية الجمل (كتابي/ صرف)2/ك.22الجدول رقم

 227 ستراتيجية المراجعة المنتظمة للدروسإحول  (97)الجدول رقم

 227 ستراتيجية االستنباطإحول  (11)الجدول رقم 

 279 حول إستراتيجية استعمال القواميس والمراجع (10)الجدول رقم 

 279 ستراتيجية الترجمة والمقارنة باللغة األولىحول إ (12)الجدول رقم 

 280 حول إستراتيجية تطبيق اللغة (13)الجدول رقم 

 281 حول إستراتيجية التخزين (14)الجدول رقم 

 281 داخل لغويةبط وار ادستراتيجية إعدحول إ (15)الجدول رقم 

 282 حول إستراتيجية توقع المعنى (16)الجدول رقم 

 283 طرح األسئلة التوضيحيةحول إستراتيجية  (79) الجدول رقم

 283 ستراتيجية التعاونحول إ (77) الجدول رقم

 284 والتوتراتستراتيجية تسيير العواطف حول إ (77) الجدول رقم

 890 خاص بعرض نتائج االستبيان الموجه إلى المعلمين 01)الجدول رقم 
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 ـ فهرس المالحــق
 الصفحة عنوانه رقم الملحق

 362 خاص بأسماء المحكيمـن (0)رقم  الملحق

 363 النسخة األصلية المترجمة لمقياس استراتيجيات التعلم (أ 2)قم ر الملحق

 364-365 النسخة األصلية لمقياس استرتيجيات التعلم باللغة الفرنسية (ب 2)رقم  الملحق

 366 النسخة النهائية لمقياس استراتيجيات تعلم اللغة (ج 2)رقم  الملحق

 367 جيات تعلم اللغةنتائج تحكيم مقياس إستراتي (د 2)رقم  الملحق

 368 نتائج االختبار التجريبي  حول استراتيجيات التعلم (هـ 2)رقم  الملحق

 369 اختبار المقابلة الشفوية حول المعلومات الشخصية والثقافية (أ3)رقم  الملحق

 370 نتائج حساب صدق المحكمين للمقابلة حول المعلومات الشخصية (ب 3)رقم  الملحق

 371 بعد التحكيم والتجريبالمعلومات الشخصية واالجتماعية اختبار المقابلة  (ج 3) رقم الملحق

 372 نتائج التطبيق إعادة التطبيق للمقابلة حول معلومات شخصية (د 3)رقم  الملحق

 373 النسخة األصلية حول موضوع الصحة والمرض (4)رقم  الملحق

 374 الصحة، المرض)موضوع  النسخة األولية المعدلة حول (أ4)رقم  الملحق

 375 نتائج التحكيم للموضوع الخاص بالصحة والمرض (ب 4)رقم  الملحق

 376 النسخة النهائية حول موضوع الصحة، المرض بعد التحكيم (ج4)رقم  الملحق

 377 نتائج االختبار التجريبي للمقابلة حول الصحة والمرض (د 4)رقم  الملحق

 378 صلي الختبار التعبير الكتابيالنص األ (5)رقم  الملحق

 379 اختبار التعبير الحر كتابيا النسخة النهائية بعد التحكيم والتجريب (أ5)رقم  الملحق

 380 الكتابي نتائج االختبار التجريبي للتعبير (ب 5)رقم  الملحق

 381 استمارة جمع البيانات األولية حول عينة الدراسة (6)رقم  الملحق

 382 االستمارة الموجهة لمعلمي السنة الخامسة حول إستراتيجيات التعليم (1)م رق الملحق

 383 معيار تصحيح التعبير الشفوي (1)رقم  الملحق

 384 نقاط الناطقين بالعامية العربية في التعبير الشفوي (أ 0)رقم  الملحق

 385 نتائج الناطقين بالقبائلية في التعبير الشفوي (ب 0) رقم  الملحق

 386 معايير تصحيح التعبير الكتابي (01)رقم  الملحق

 387 تائج التعبير الكتابي للناطقين بالعامية العربية  والناطقين بالقبائلية ( 11)رقم  الملحق

 388 معدالت تالميذ  العينتين في التعبيرين الشفوي والكتابي في مستويين (11)رقم  الملحق

 389 ة تطبيق اللغة في مختلف المواقفاستراتيجيب (أ02)رقم  الملحق

 390 إستراتيجية التخزين (ب02)رقم  الملحق

 391 إستراتيجية المراجعة المنتظمة (ج02)رقم  الملحق

 392 إستراتيجية التوقع للمعنى (د 02)رقم  الملحق

 393 إستراتيجية االستنباط (هـ 02)رقم  الملحق

 394 مة والمقارنة باللغة األولىإستراتيجية الترج (و 02) رقم  الملحق
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 395 إستراتيجية إعداد الروابط (ز 02)رقم  الملحق

 396 بإستراتيجية طرح األسئلة (أ 03) رقم  الملحق

 397 إستراتيجية التعاون (ب 03) رقم  الملحق

 398 إستراتيجية تسيير العواطف وتخفيف التوتر (ج03) رقم  الملحق

 399 (ق/ن)و( ع/ع/ن)الصوتية والنحوية والصرفية ل األخطاء (92)رقم  الملحق

 400 األخطاء في استعمال زمن الفعل بين التعبيرين الشفوي والكتابي (92)رقم  الملحق

 401-402 أنماط األخطاء على المستوى الداللي في التعبيرين الشفوي والكتابي (92)رقم  الملحق

 403-404 كثيرا التعبير الشفوي عن التعبير الكتابيأنماط األخطاء التي تميز  (01)رقم  الملحق

 405 -407 رخص إدراية إلجراء البحث الميداني (01)الملحق رقم

 410-408 خاص بنماذج إجابات التالميذ في التعبيرين الشفوي والكتابي (00)الملحق رقم
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 داولـــــ فهرس الج
 الصفحة عنوانه رقم الجدول

 719 خصائص المدرسة التي أجريت فيها الدراسة االستطالعية (0)قمالجدول ر 

 728 متوسط اتفاق المحكيمن على محاور إستراتيجيات التعلم  (2)الجدول رقم

 728 معامل ألفا كرونباخ لبعدي مقياس إستراتيجيات التعلم (3)الجدول رقم

 728 ية التعلمحوصلة عملية حساب صدق و ثبات مقياس إستراتيج (4)الجدول رقم

 721 متوسط اتفاق المحكمين على أسئلة المعلومات الشخصية (5)الجدول رقم

 797 حوصلة عملية حساب صدق و ثبات أسئلة المعلومات الشخصية  (6)الجدول رقم

بمتوسط اتفاق المحكمين على أبعاد أسئلة المرض وزيارة  (7)الجدول رقم
 الطبيب

798 

ة حساب صدق و ثبات أسئلة المرض وزيارة حوصلة عملي (8)الجدول رقم
 الطبيب

798 

 791 متوسط اتفاق المحكمين على أبعاد االختبار الكتابي (9)الجدول رقم

 792 خالصة عملية حساب الصدق و الثبات لالختبار الكتابي (10)الجدول رقم

 808 (ق/ن)و ( ع/ع/ن)خصائص العينتين (00)الجدول رقم

 808 مدرسة أوالد الواضحخصائص  (02)الجدول رقم

 808 خصائص مدرسة تاسيرة (03)الجدول رقم

 808 خصائص مدرسة تمقرة (04)الجدول رقم

 802 خصائص مدرسة زياد عبد العزيز سطيف (05)الجدول رقم

 871 األخطاء اللغوية المرتكبة في التعبير الشفوي والكتابي (06)الجدول رقم

 871 خطاء في التعبير الشفويمجموع أنماط األ (01)الجدول رقم

 871 مجموع أنماط األخطاء اللغوية في التعبير الكتابي (01)الجدول رقم 

 872 يبين مجموع األخطاء الفونولوجية  )شفوي/فونولوجي)ش 91 الجدول رقم

 880 يبين مجموع األخطاء الفونيمية في التعبير الكتابي (كتابية/ فونيمية)ك. 02 الجدول رقم

 887 صوائتنطق اليبين أخطاء في  (شفوي/فونو/ أ/ش.09 ل رقمالجدو

 887 يبين أخطاء في عدم نطق فونيم التاء في آخر الكلمة (شفوي/فونو) ب/ش.00 الجدول رقم

 888 يبين تأثير غّنة اللغة األولى (شفوي/فونو) ج/02 الجدول رقم

 888 دُيبّين نمط األخطاء  في الم (شفوي/فونيم) د/02 الجدول رقم

 888 يبين أخطاء عدم التمييز بين الحروف المتشابهة في النطق  (كتابي/ فونيم) أ/ك.02 الجدول رقم

 885 يبين األخطاء في استعمال المد (كتابي/ فونيم)ب/ك.02 الجدول رقم

 882 يبين األخطاء في حذف الحروف داخل الكلمة (كتابي/ فونيم)ج /ك.02 الجدول رقم

 881 يبين األخطاء في اإلبدال بين الحروف المتشابهة (كتابي/فونيم(د /ك.02 الجدول رقم

 889 يبين مجموع األخطاء في المفردات في التعبير الشفوي (شفوي/مفر/ش 01 الجدول رقم

 889 يبين مجموع األخطاء المفرداتية المرتكبة في التعبير الكتابي (كتابي/مفر/ك/22 الجدول رقم
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 880 يبين استعارة مفردات من اللغة األولى في الشفوي (شفوي/معجمي/أ/ش.29 الجدول رقم

 887 يبين المفردات المستعارة من اللغة األولى في الكتابي (كتابي/مفر/أ/ك.20 الجدول رقم

 888 يبين استعمال مفردات ليست في محلها في الجملة (شفوي/مفرد/ب/ش.22 الجدول رقم

 888 يبين استعمال مفردات غير مناسبة في الجملة (كتابي/مفرد/ب/ك.22 الجدول رقم

 885 ُيبين أخطاء في تسمية المهن في التعبير الشفوي (شفوي/مفر/ ج/ش.22 الجدول رقم

 882 يبين استعمال مفردات باللغة الفرنسية (شفوي/مفرد/ د/ش.22 الجدول رقم

 881 يبين أخطاء في تسمية األمراض (شفوي/مفرد/هـ/ش.22 الجدول رقم

 881 األخطاء في تركيب الجمل في التعبير الشفوي يبين مجموع (شفوي/تركيبي/ش.22 الجدول رقم

 882 يبين مجموع األخطاء التركيبية في التعبير الكتابي (كتابي/ تركيبي/ ك.21 الجدول رقم

 882 فوييبين الجمل المبنية وفق اللغة األولى في التعبير الش (شفوي/تركيبي/ 9/ش.22 الجدول رقم

 889 يبين الجمل المركبة وفق اللغة األولى في التعبير الكتابي (كتابي/ تركيب) 9/ك.29 الجدول رقم

 887 يبين مجموع الجمل الناقصة في التعبير الشفوي (شفوي/تركيبي/ 0/ش.20 الجدول رقم

 887 ابييبّين مجموع الجمل الناقصة في التعبير الكت تركيب ناقص كتابي 0ك.43الجدول رقم

 888 يبين مجموع الجمل الناقصة من الفعل شفوي/ناقص/تركيب/أ/0ش.22الجدول رقم

 888 يبين الجمل الناقصة من الفعل و الفاعل (كتابي/ناقص/تركيب/أ/0ك.22الجدول رقم

 888 يبين مجموع الجمل الناقصة من حرف الجر واسم المجرور شفوي/ناقص/ب تركيب 0ش.22الجدول رقم

 885 يبين تكوين جمال ناقصة من حروف الجر واسم المجرور (كتابي/ناقص/تركيب)ب/0/ك.22رقمالجدول 

 882 يبين الجمل الناقصة من المفعول به شفوي/ناقص/تركيب/ج/0/ش.41الجدول رقم

 881 ُيبين تكوين جمال ناقصة من المفعول به كتابي/ناقص/تركيب)ج/0/ك.21الجدول رقم

 882 يبين األخطاء في استعمال حروف الجر (شفوي/روابط/يبيترك/أ/2/ش.22الجدول رقم

 889 في الجملة" حروف الجر"ُيبين أخطاء في توظيف (كتابي/ روابط/تركيبي)أ/2/ك.29الجدول رقم

 850 يبين األخطاء في سوء توظيف أسماء اإلشارة في الجملة (شفوي/روابط/تركيب)ب/2/ش.20الجدول رقم

 857 في الجملة" أسماء اإلشارة"يبين أخطاء في استعمال (كتابي/روابط/يبيترك)ب/2/ك.22الجدول رقم

 858 يبين نمط األخطاء في تكوين جمل غير مترابطة (شفوي/تركيب) 2/ش.22الجدول رقم

 858 يبين تكوين جمال غير مترابطة (كتابي/تركيب) 2/ك.22الجدول رقم

 858 ترتيب عناصر الجملة ُيبين أخطاء في (كتابي/ تركيبي)2/ك.22الجدول رقم

 855 التعريف شفويا( ألـ)يبين نمط األخطاء في استعمال (شفوي/تركيب)2/ش.22الجدول رقم

 852 التعريف كتابيا" ألـ" يبين أخطاء في استعمال (كتابي/ إمالء)2/ك.22الجدول رقم

 859 الجملة يبين تكرار نفس العبارات أو المفردات داخل (كتابي/ تركيب)2/ك.21الجدول رقم

 820 يبين مجوع األخطاء اإلمالئية (كتابي/ إمالء) ك .22الجدول رقم

 827 يبين األخطاء اإلمالئية في الحذف واإلضافة والمد للحروف (كتابي/ إمالء)9/ك.29الجدول رقم

 828 وطةيبين األخطاء في عدم التمييز بين التاء المفتوحة والتاء المرب (كتابي/إمالء)0/ك.20الجدول رقم

 828 ُيبين مجموع األخطاء النحوية في التعبير الشفوي (ش.22الجدول رقم

 828 يبين مجموع األخطاء النحوية في التعبير الكتابي (ك.22الجدول رقم
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 828 يبين عدد األخطاء في العالمات اإلعرابية شفويا (شفوي/نحوي)9/ش.22الجدول رقم

 825 األخطاء في استعمال العالمات اإلعرابية في الكتابييبين  (كتابي/ نحوي)0/ك.22الجدول رقم

 821 يبين مجموع أنماط األخطاء الصرفية في التعبير الشفوي (ش.22الجدول رقم

 821 يبين مجموع أنماط األخطاء الصرفية في التعبير الكتابي (ك.22الجدول رقم

 822 مع بدل المثنىيبين أخطاء في تصريف الفعل في الج (شف/صرف)9/ش.21الجدول رقم

 829 يبين أخطاء في تصريف الفعل في الجمع بدل المثنى (كتابي/ صرف)9/ك.22الجدول رقم

 810 يبين األخطاء في تصريف األفعال في المفرد بدل الجمع (شفوي/صرفي) 0/ش.29الجدول رقم

 810 الجمعيبين أخطاء في تصريف األفعال في المفرد بدل  (كتابي/ صرفي) 0/ك.20الجدول رقم

 818 يبين أخطاء عدم التمييز بين الجمع المذكر و المؤنث السالمين (شفوي/صرف)2/ش.22الجدول رقم

 818 يبين أخطاء في تصريف جمع التكسير و الجمع المؤنث السالم (كتابي/ صرف) 2/ك.22الجدول رقم

 818 ر بدل المؤنثيبين األخطاء في تصريف األفعال في المذك (شفوي/صرفي)2/ش.22الجدول رقم

 818 يبين أخطاء في تصريف األفعال في المذكر بدل المؤنث (كتابي/صرف)2/ك.22الجدول رقم

 527 يبين األخطاء الصرفية في عدم التمييز بين المفرد والمثنى (شفوي/صرفي) 2/ش.22الجدول رقم

 227 داية الجملةيبين أخطاء تصريف األفعال في الجمع في ب (كتابي/ صرف)2/ك.22الجدول رقم

 227 ستراتيجية المراجعة المنتظمة للدروسإحول  (97)الجدول رقم

 227 ستراتيجية االستنباطإحول  (11)الجدول رقم 

 279 حول إستراتيجية استعمال القواميس والمراجع (10)الجدول رقم 

 279 ستراتيجية الترجمة والمقارنة باللغة األولىحول إ (12)الجدول رقم 

 280 حول إستراتيجية تطبيق اللغة (13)دول رقم الج

 281 حول إستراتيجية التخزين (14)الجدول رقم 

 281 داخل لغويةبط وار ادستراتيجية إعدحول إ (15)الجدول رقم 

 282 حول إستراتيجية توقع المعنى (16)الجدول رقم 

 283 طرح األسئلة التوضيحيةحول إستراتيجية  (79) الجدول رقم

 283 ستراتيجية التعاونحول إ (77) جدول رقمال

 284 والتوتراتستراتيجية تسيير العواطف حول إ (77) الجدول رقم

 890 خاص بعرض نتائج االستبيان الموجه إلى المعلمين 01)الجدول رقم 
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 ـ فهرس المالحــق
 الصفحة عنوانه رقم الملحق

 362 خاص بأسماء المحكيمـن (0)رقم  الملحق

 363 النسخة األصلية المترجمة لمقياس استراتيجيات التعلم (أ 2)رقم  الملحق

 364-365 النسخة األصلية لمقياس استرتيجيات التعلم باللغة الفرنسية (ب 2)رقم  الملحق

 366 النسخة النهائية لمقياس استراتيجيات تعلم اللغة (ج 2)رقم  الملحق

 367 اس إستراتيجيات تعلم اللغةنتائج تحكيم مقي (د 2)رقم  الملحق

 368 نتائج االختبار التجريبي  حول استراتيجيات التعلم (هـ 2)رقم  الملحق

 369 اختبار المقابلة الشفوية حول المعلومات الشخصية والثقافية (أ3)رقم  الملحق

 370 نتائج حساب صدق المحكمين للمقابلة حول المعلومات الشخصية (ب 3)رقم  الملحق

 371 بعد التحكيم والتجريبالمعلومات الشخصية واالجتماعية اختبار المقابلة  (ج 3)رقم  الملحق

 372 نتائج التطبيق إعادة التطبيق للمقابلة حول معلومات شخصية (د 3)رقم  الملحق

 373 النسخة األصلية حول موضوع الصحة والمرض (4)رقم  الملحق

 374 الصحة، المرض)لمعدلة حول موضوع النسخة األولية ا (أ4)رقم  الملحق

 375 نتائج التحكيم للموضوع الخاص بالصحة والمرض (ب 4)رقم  الملحق

 376 النسخة النهائية حول موضوع الصحة، المرض بعد التحكيم (ج4)رقم  الملحق

 377 نتائج االختبار التجريبي للمقابلة حول الصحة والمرض (د 4)رقم  الملحق

 378 النص األصلي الختبار التعبير الكتابي (5)رقم  الملحق

 379 اختبار التعبير الحر كتابيا النسخة النهائية بعد التحكيم والتجريب (أ5)رقم  الملحق

 380 الكتابي نتائج االختبار التجريبي للتعبير (ب 5)رقم  الملحق

 381 استمارة جمع البيانات األولية حول عينة الدراسة (6)رقم  الملحق

 382 االستمارة الموجهة لمعلمي السنة الخامسة حول إستراتيجيات التعليم (1)رقم  الملحق

 383 معيار تصحيح التعبير الشفوي (1)رقم  الملحق

 384 نقاط الناطقين بالعامية العربية في التعبير الشفوي (أ 0)رقم  الملحق

 385 الشفوي نتائج الناطقين بالقبائلية في التعبير (ب 0) رقم  الملحق

 386 معايير تصحيح التعبير الكتابي (01)رقم  الملحق

 387 تائج التعبير الكتابي للناطقين بالعامية العربية  والناطقين بالقبائلية ( 11)رقم  الملحق

 388 معدالت تالميذ  العينتين في التعبيرين الشفوي والكتابي في مستويين (11)رقم  الملحق

 389 استراتيجية تطبيق اللغة في مختلف المواقفب (أ02)رقم  الملحق

 390 إستراتيجية التخزين (ب02)رقم  الملحق

 391 إستراتيجية المراجعة المنتظمة (ج02)رقم  الملحق

 392 إستراتيجية التوقع للمعنى (د 02)رقم  الملحق

 393 إستراتيجية االستنباط (هـ 02)رقم  الملحق

 394 يجية الترجمة والمقارنة باللغة األولىإسترات (و 02) رقم  الملحق
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 395 إستراتيجية إعداد الروابط (ز 02)رقم  الملحق

 396 بإستراتيجية طرح األسئلة (أ 03) رقم  الملحق

 397 إستراتيجية التعاون (ب 03) رقم  الملحق

 398 إستراتيجية تسيير العواطف وتخفيف التوتر (ج03) رقم  الملحق

 399 (ق/ن)و( ع/ع/ن)األخطاء الصوتية والنحوية والصرفية ل (92)رقم  الملحق

 400 األخطاء في استعمال زمن الفعل بين التعبيرين الشفوي والكتابي (92)رقم  الملحق

 401-402 أنماط األخطاء على المستوى الداللي في التعبيرين الشفوي والكتابي (92)رقم  الملحق

 403-404 التي تميز كثيرا التعبير الشفوي عن التعبير الكتابيأنماط األخطاء  (01)رقم  الملحق

 405 -407 رخص إدراية إلجراء البحث الميداني (01)الملحق رقم

 410-408 خاص بنماذج إجابات التالميذ في التعبيرين الشفوي والكتابي (00)الملحق رقم
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 :  المقدمــــة     
لوسائل التي تحقق التواصل والتفاهم بين أفراد المجتمع تعد اللغة من اهم ا       

وهي اآللية العقلية التي عن طريقها ُتخزَّن . وبواسطتها تتحقق عملية االندماج االجتماعي
المعلومات والمعارف وتحويل الصور الذهنية إلى رموز ودالالت لدى المرسل 

ن في كل ما يدور في ذهنه من فهي أداة للمعالجة والتفكير لدى اإلنسا. والمستقبل معا
كما انها . أفكار وفي ذاته من مشاعر واهتمامات، وبواسطتها تتم عملية التعلم والتعليم

تمثل بالنسبة ألي امة او مجتمع جزءا محوريا من مكونات هويتها وكينونتها الثقافية 
فتُسنُّ لها  رتبط بلغاتها ارتباطا وثيقا،وبناء على ذلك نجد كل المجتمعات ت .والحضارية

قوانين وتضع لها سياسات من أجل المحافظة عليها عن طريق تعليم أفرادها لتمكينهم من 
كما تلح كل الدول على ضرورة استعمال لغاتها في . التحكم فيها وإتقانها شفويا وكتابيا

إال ان بلوغ هذه الغاية يعتبر  .وسائل االعالم و االتصال وفي كل المراسالت الرسمية
نسبيا، نتيجة لتأثير عدة عوامل نفسية وعقلية وتربوية واجتماعية في تعلمها على  أمرا

 . احسن ما يرام
ألن عملية تأهيل المتعلمين لتعلم المهارات اللغوية المرغوبة تتطلب عمال علميا     

ومنهجيا جادا، ينبني على دراسات للواقع اللغوي للمجتمع و البيئة الثقافية واالجتماعية 
ي تحتضنهم بهدف مراعاة التنوعات والخصوصيات في إعداد المناهج والكتب الت

و ينبني أيضا على استراتيجيات التعلم والتعليم التي تستجيب لحاجيات . المدرسية
واهتمامات المتعلمين، إلى جانب مدى توفر الوسائل التعليمية، و مؤطرين مؤهلين لغويا 

    (.     ديداكتيكيا) ومعرفيا وتعليميا

وعلى هذا األساس فإن تعلم اللغة المدرسية في المدرسة الجزائرية تواجهها عدة       
تحديات، بعضها بيداغوجي تعليمي، وبعضها اجتماعي تواصلي من أبرزها انتقال 

إلى أخرى ( العامية العربية والقبائلية)المتعلمين من بيئة لغوية تسيطر فيها لغة البيت 
اللغة العربية ) ة جديدة غير مألوفة لديهم وتخضع لقواعد محددةجديدة تستعمل فيها لغ

وهو ما قد يخلق لديهم نوعا من التوتر و عدم التوازن المعرفي واللغوي، (. الفصحى
الذي يدفعهم إما إلى البحث عن تحقيق التكيف مع متطلبات اللغة الجديدة، و إما يدفعهم 

أخطاء أو صعوبات في تعلم اللغة  إلى المقاومة المعرفية والتي تظهر على شكل
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قد تبتعد عن اللغة الفصحى ( العامية العربية والقبائلية)مع العلم ان اللغة األولى. المدرسية
لذلك فالجهود التي يمضيها المتعلمون في . أو تقترب منها في الكثير من البنيات اللغوية

ال تشفع لهم بتكلم عددًا المدرسة لتعلُّم اللغة الفصحى على مدار سنوات الدراسة قد 
محدودًا من الجمل بها، نظرا لقصور رصيدهم اللغوي،  بسبب سيطرة لغة البيت 

وهو ما . وحيازتها القسط األكبر من قاموسهم اللغوي( العامية العربية او القبائلية)
الحظناه ونالحظه يوميا في خطاب المتعلمين في كل المراحل الدراسية السيما لدى 

الجامعات، عندما َيطرُحون  أسئلة أو يجيبون أو يعلقون على أسئلة تطرح  الطلبة في
عليهم، او عندما يقدمون عروضا شفوية خالل العمال الموجهة، كثيرا ما نجدهم 
يستعملون إما لغة البيت مباشرة، وإما يخلطونها ببعض مقاطع من اللغة الفصحى مع 

اهر التردد والتلعثم وتكرار نفس يضاف إليها مظ. مفردات وصيغ باللغة الفرنسية
المفردات واألفكار والعبارات مع التوقف من حين آلخر دون القدرة على إكمال الفكرة و 

في ...يعني...أه)وهو ما يجعلهم يستعملون الحيل التعبيرية المختلفة. بناء جمل تامة

ا لمختلف وهو نفس المشهد نالحظه يتكرر حتى عند االطارات العلي(. أه.....الحقيقة
المؤسسات االدارية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية من خالل تصريحاتهم الصحفية 

وهي  من األمور التي حيرت  وأثارت انتباه الكثير . وخطاباتهم في االجتماعات الرسمية
من المختصين في علم االجتماع اللساني وعلوم التربية والباحثين في تعليمية اللغة 

. فنظموا لذلك ملتقيات وندوات وأنجزوا دراسات أكاديمية بمقاربات متنوعة واألرطفونيا،
حيث أثيرت خاللها عدة موضوعات عالجت إشكاليات استعمال اللغة الفصحى في 
المجتمع الجزائري بصفة عامة والمدرسة بصفة خاصة كاالزدواجية اللغوية، واالحتكاك 

جلس األعلى للغة العربية وموضوعات اللغوي، والتهجين اللغوي كما هو بالنسبة للم
اضطرابات التواصل والتخاطب لدى المتعلمين باللغة المدرسية و تعليمية اللغة وعالقة 
اللغة األولى بلغة التعليم و مشكالت القراءة والكتابة والفهم إلى جانب صعوبات التعلم 

المختصون في المختلفة األكاديمية والنمائية وغيرها من الموضوعات التي عالجها 
التعليمية واللسانيات واألرطفونيا، حتى على شكل وحدات بحث على مستوى المخابر 

يضاف إليها ما ُنشر في الصحف . العلمية ومراكز الدراسات بالجامعات الجزائرية
والمجالت من تقارير ومقاالت و تصريحات لمختصين اكاديميين خاصة في اللسانيات 
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ين في التعليم، حول مشكالت ضعف األداء اللغوي للمتعلمين واألرطفونيا ومربين ممارس
والتأثير السلبي للغة البيت في تعلم اللغة الفصحى، و حول مشكالت ضعف المناهج 

و تصريحات وتقارير أخرى ُتنذر وُتحذر من عدم تمكن . الدراسية وطرائق التدريس
 ةلغس األعلى للغة العربية بالالمتعلمين الجزائريين من اتقان أي لغة، والتي سماها المجل

ة ونظم حولها إشكاالتها عدة ملتقيات وطنية ودولية كما نشر حولها كتاب تحت هجينال
 .      في المجتمع الجزائري" اللغة العربية بين الهجين والتهذيب"عنوان 

فهي كلها مساهمات علمية اكاديمية تعبر عن شعور الباحثين والمختصين بوجود      
فعلية وحقيقية في لغة التواصل والتعليم لدى الفرد الجزائري بصفة عامة  مشكالت

. والمتعلم بالمدرسة بصفة خاصة، تحاول لفت انتباه المسؤولين لتدارك األمر قبل تفاقمه
وفي نفس الوقت تحاول فهم جذور المشكلة وأسبابها والعوامل التي أنتجتها، لكون اللغة 

حيث بها ينظم ويعالج معارفه . رفية والنفسية االجتماعيةهي كيان االنسان وهويته المع
 .  وتصوراته و بواسطتها يبني ذاته ويؤكد وجوده في مختلف مجاالت الحياة

لكن عندما نالحظ مثل هذا الواقع اللغوي الهجين قد انتشر في كل المستويات      
من مرحلة إلى أخرى  والمراحل التعليمية، يجعلنا نتساءل حول كيفية انتقال المتعلمين

دون تمكنهم من تعلم المهارات اللغوية المنشودة في المناهج الدراسية؟ خاصة إذا علمنا 
. ليست أجنبية وال غريبة على المتعلمين الجزائريين( العربية الفصحى)ان لغة التعليم

حيث يتعرضون لها يوميا عبر وسائل االعالم السمعية والبصرية والمكتوبة، و تتوفر 
دى الكثير منهم وسائل التعلم المتنوعة، السيما تكنولوجية المعلوماتية واألشرطة ل

المضغوطة التي تحتوي على برامج تعليم اللغة العربية الفصحى لكل المستويات 
إضافة إلى ما يقدم لهم في المدرسة من انشطة و تمارين وتدريبات تسعى . والمراحل

، لكونها الوسيلة التي يتعلمون بها كل العلوم (سةلغة المدر) إلى تطوير مهاراتهم  بها
 .    األخرى

و بناء على هذه المبررات والمالحظات الميدانية، اخترنا موضوع اللغة األولى و     
لغة التعليم من منظور معرفي في التعليم االبتدائي لكونها مرحلة التكوين القاعدي، التي 

األساسية للمتعلمين، وتؤسس لهم قاموسا لغويا  يفترض أن ُتنمى فيها المهارات اللغوية
متنوعا و ثريا يساعدهم على التفكير والتعبير بسهولة وسيولة شفويا وكتابيا في المراحل 
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ومن أجل فهم تلك العالقة، ودور مختلف العوامل المعرفية، استعملنا تقنية . الالحقة
غوية بهدف التعرف على تحليل األخطاء اللغوية للمتعلمين في مختلف البنيات الل
حقيقة مدى تأثيراتها في تعلم المستويات اللغوية األكثر تأثرا باللغة األولى، لنصل إلى 

لغة التعليم، إن كانت ايجابية ُتيسِّر عملية التعلم ام انها سلبية ُتعرقُلها؟ ومنها نستطيع 
وعن . شارهاالتعرف على مصادر هذه األخطاء والعوامل التي ساهمت في تفاقمها وانت

نتعرف أيضا على نوعية استراتيجيات التعلم األكثر استعماال من قبل المتعلمين طريقها 
في تعلم اللغة المدرسية، والعالقة بين هذه االستراتيجيات المعرفية المستعملة وبين أدائهم 

ة كما نسعى إلى التعرف إن كانت تأثيرات العامي(. اللغة العربية الفصحى)بلغة التعليم 
العربية كلغة األولى وتأثيرات القبائلية كلغة أولى هي نفسها، في البنيات الصوتية 

ومن خالل ذلك سنتعرف على نظرة  .والنحوية والصرفية أم أن هناك فروقا بينهما
دور العوامل المدرسية وبالتالي سنحاول استقراء . وتفسير المعرفيين لألخطاء اللغوية

، (وأسلوب معاملة وشخصية المعلم ومدى ممارسة اللغة فيهامن منهاج وطرائق تعليمية )
في  همن قدرات عامة ومستوى نضج إدراكه و إستراتيجيات)و العوامل الذاتية للمتعلم 

من حيث درجة تركيزه وانتباهه وقدرته على التذكر )، وظروفه النفسية (التعلم
 . في حدوث األخطاء اللغوية( واالسترجاع

دراستنا اهمية علمية وأكاديمية، من خالل المساهمة في إثرائها البحث وعليه تكتسي      
( العامية العربية والقبائلية)العلمي عن طريق التعمق في إشكالية العالقة بين اللغة األولى

ال سيما في مجال العمليات المعرفية للمتعلمين كدور (.العربية الفصحى)ولغة التعليم 
في عملية ( كاالنتباه واإلدراك والذاكرة)تهم الذهنية المتنوعة استراتيجيات التعلم و نشاطا
و في مجال كيفية معالجة األخطاء اللغوية لدى المتعلمين . تحسين أدائهم بلغة التعليم

كما ستساهم في التأكد أكثر من بعض النتائج واالستنتاجات التي . بالمقاربة المعرفية
العربية )اللغة األولى في تعلم اللغة الثانية توصل إليها بعض الباحثين في موضوع أثر 

و ستلفت االنتباه إلى قضايا جديدة لها عالقة بتعليمية اللغة وصعوبات التعلم (. الفصحى
و حتى بالنسبة لموضوعات اضطرابات التبليغ والتعبير الشفوي والكتابي، لتفتح أفقا 

إلى جانب ذلك . ي تعليمية اللغةجديدة لكل المختصين األرطفونيين واللسانيين والباحثين ف
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ستثير النقاش العلمي حول استراتيجيات التعلم والعمليات المعرفية المتنوعة في عملية 
 .  التعلم وبناء المعرفة اللغوية

اما بالنسبة للعمل التربوي ستساهم دراستنا في اإلجابة على بعض انشغاالت المهتمين    
المخزون بضرورة مراعاة ف المراحل التعليمية بتعليمية اللغة واللسانيات في مختل

اللغوي الذي جاء به المتعلمون إلى المدرسة في تعلم اللغة المدرسية من خالل االنتباه 
كما ستساهم في لفت . إلى صيغ وتعابير األكثر تأثيرا لتصحيحها و تبيانها للمتعلمين

راسات علمية ميدانية متنوعة انتباه واضعي البرامج التعليمية إلى أهمية االستناد إلى د
لسانية وأرطفونية وتعليمية، تشخص للواقع اللغوي الجزائري المتنوع والمتميِّز، بهدف 

وفي نفس الوقت ستساهم دراستنا في وضع توصيات . مراعاته في بناء البرامج التعليمية
مة و واقتراحات عملية تساعد على تطوير استراتيجيات تدريس اللغة العربية بصفة عا

اللغة الشفوية بصفة خاصة تمكن المربين من ايجاد الحلول لمشكالت تعلم اللغة العربية 
 . التي تواجه تالميذ التعليم االبتدائي

وتنقسم دراستنا إلى ستة فصول ثالثة منها عالجت الخلفية المعرفية النظرية       
 :كما يلي لموضوع الدراسة وثالثة اخرى عالجت الجانب الميداني وهي مبين

يتناول االطار المنهجي للدراسة أين استعرضنا اإلشكالية والفرضيات،  :الفصل األول    
ثم شرحنا المصطلحات األساسية للدراسة، وبعدها بينا أهم الدراسات السابقة التي عالجت 
موضوعات مشابهة لدراستنا، حيث صنفناها إلى دراسات خاصة باألخطاء اللغوية، 

 . عوبات التعلم، ثم دراسات خاصة باستراتيجيات التعلموأخرى خاصة بص
تناولنا فيه خصائص اللغة بصفة عامة واللغة الشفهية بصفة خاصة  :الفصل الثاني   

واستعرضنا مهارات التعبير . وعالقتها باللغة الكتابية وأهمية كل منهما بالنسبة لآلخر
اللغوي الجزائري من خالل  وبعدها استعرضنا الواقع. الشفوي وآلياتها المعرفية

تشخيص تقريبي مبني على نتائج بعض الدراسات حول اللغات المستعملة من قبل 
لنصل في آخر . الجزائريين، كالعامية العربية واألمازيغية والفرنسية والعربية الفصحى

 أين بينا. الفصل إلى استعراض منهاج اللغة العربية في التعليم االبتدائي للسنوات الخمس
مدخالت تعليم اللغة العربية من انشطة ومحتويات ومفاهيم لغوية وأدوات وطرائق، و 

ثم عرضنا أهم العوامل التي يمكن ان تؤثر في . مخرجاتها من كفاءات شفوية وكتابية
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إلى جانب ذلك تطرقنا إلى الفرق بين آلتي التعلم واالكتساب للغة في . تعلم اللغة العربية
كما استعرضنا أهم . ة العصبية واللغوية والنفسية والمعرفيةالجوانب الفيزيولوجي

ثم . العمليات العقلية التي تتدخل في عملية التعلم كاالستراتيجيات المعرفية المختلفة
و . شرحنا مميزات استراتيجيات المتعلمين الجيدين و استرتيجيات المتعلمين غير الجيدين

لشخصية، إلى جانب والعوامل الموقفية  ختمناها بدور أساليب التعلم، والعوامل ا
 .  والمقاربات البيداغوجية في اختيار استراتيجيات التعلم

تناولنا فيه أهم نظريات التعلم، بدءا بالسلوكية لسكينر وسابير  :الفصل الثالث     
عملية االكتساب للغة لوبلومفيلد، حيث بينا أهم المبادئ التي ترتكز عليها في تفسيرها 

ثم انتقلنا إلى النظرية المعرفية لجون بياجي وبلوم ودان . ى وتعلم اللغة الثانيةاألول
سلوبين، التي تؤمن بتفاعل للطفل بالبيئة االجتماعية وتفاعل كل ذلك بخبراتهم المعرفية 

وبعدها شرحنا خصائص النظرية التوليدية والتحويلية لنعوم تشومسكي، التي . واللغوية
طرية يولد بها االنسان، فبينا المنطلقات والمسلمات التي تفسر بها ترى في اللغة ملكة ف

وبعد ذلك انتقلنا إلى نظرية التعلم االجتماعي لباندورا، . علميتي االكتساب والتعلم للغة
التي تضيف بعدا آخر لعملية تعلم اللغة الثانية أال وهو دور األنموذج او القدوة و تفاعله 

 . لنفسي، فاستعرضنا أهم مبادئهامع خبرات الفرد وتاريخه ا
ثم تطرقنا إلى محور األخطاء اللغوية، حيث عرضنا المنظور الكالسيكي    

والبيداغوجي والمعرفي لألخطاء، ومصادرها المختلفة، كتلك التي تعود إلى اللغة 
ا وأخير. األولى، و التي تنتج  عن اللغة الثانية، ثم تلك التي يسبها طبيعة التعبير الشفوي

يعود أصلها إلى البيئة التعليمية بصفة عامة والمعلم والكتاب المدرسي بينا تلك التي 
و ختمناه بمقاربات تفسير األخطاء اللغوية، كمقاربة التحليل التقابلي و  .بصفة خاصة

 . تحليل األخطاء
لقد خصصناه لإلجراءات الميدانية للدراسة، أين قدمنا فيه الخطوات : الفصل الرابع

نهجية المتبعة والتي استعرضنا فيه الدراسة اإلستطالعية، التي اختبرنا وضبطنا فيها الم
وبعدها انتقلنا إلى . ادوات الدراسة وعينتها، ثم شرحنا إجراءات حساب الصدق والثبات

الدراسة األساسية أين بينا فيه منهج الدراسة وهو المنهج الوصفي التحليلي باستعمال 
وبعدها عرضنا خصائص العينة معاييرها حجمها وطريقة . تقنية تحليل األخطاء
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وبعدها عرضنا أدوات جمع . اختيارها، ثم تطرقنا إلى الحدود المكانية والزمانية للدراسة
البيانات التي استعملناها في الدراسة، كمقياس إستراتيجيات التعلم، المقابلة الشفوية في 

. المحافظة على البيئة، واستبيان للمعلمين موضوعين واختبار التعبير الكتابي الحر حول
. ثم بينا إجراءات التطبيق و معايير التصحيح في كل اختبار ومراحل تحليل لألخطاء

 .واختتمنا الفصل بعرض حول أدوات التحليل االحصائي التي استعملناها
تيجيات نتائج استرا النتائج النهائية للدراسة، حيث عرضنا تناولنا فيه: الفصل الخامس  

التعلم، ونتائج االختبار الشفوي ونتائج االختبار الكتابي وختمناه بنتائج االستمارة الموجهة 
حيث قمنا بتصنيف األخطاء اللغوية وتكراراتها حسب كل . للمعلمين في التعليم االبتدائي

 فوضعنا. نوع وفق الُبنيات الّلغوية الصوتية والمعجمية والتركيبية والنحوية والصرفية
حيث رتبنا كل نوع . نتائج العينتين في جداول موحدة من أجل تسهيل عملية المقارنة

 . (من األكبر إلى األصغر)داخل كل بنية لغوية بالنسب المئوية تنازليا
حيث . تائج الدراسةلتفسير ومناقشة ن خصصناه أما هذا الفصل األخير: الفصل السادس 

وأثناء عملية التفسير . ات اإلجرائية لكل منهاعرضنا الفرضيات العامة اوال ثم الفرضي
أين . حاولنا تقديم األجوبة العلمية والمنطقية لمصادر مختلف األخطاء في كل بنية لغوية

بينا أثر اللغة األولى في تعلم اللغة الثانية في الجانب النحوي والصرفي والتركيبي 
وفي نفس الوقت . يسرا للتعلموالمعجمي، فأكدنا خاللها أن هذه األخيرة ليست عامال م

بينا تأثير العوامل النفسية والمعرفية للمتعلم في ارتكاب األخطاء ودور العوامل المدرسية 
كاألستاذ وطريقة التدريس وطبيعة األنشطة المستعملة إلى جانب دور العوامل األسرية 

ين نتائج دراستنا وخالل التفسير بينا العالقة ب. المرتبطة بالمتابعة اليومية للمتعلمين
ثم عرضنا مجموعة من . ونتائج الدراسات السابقة في كل فرضية على حدى

االستنتاجات العامة التي استخلصناها من التحليل والتفسير والمناقشة، لنختتم درستنا 
بمجموعة من االقتراحات العلمية، لعلها تساهم في تجاوز الكثير من المشكالت 

ال سيما ما تعلق بضرورة إجراء دراسات ميدانية . العربيةوالصعوبات في تعلم اللغة 
تشخيصية للواقع اللغوي والثقافي للمجتمع الجزائري لبناء مناهج تتجاوب مع اهتمامات 
المعلمين إلى جانب اهمية استعمال الوسائل التكنولوجية المتطورة  في تعلم اللغة مع 

                 .يةتوفير فرص التواصل وممارسة اللغة في مواقف طبيع
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شكالية إلالتي من خاللها نعرض االمنهجية للدراسة، المحاور  اول في هذا الفصلننت  
أهم المفاهيم التي إلى  نتقل بعدها، لنبشكل عام وإجرائيا الفرضياتٌنصيغ ثم وتساؤالتها 

ذات عالقة من ع يضاالدراسات السابقة التي تناولت موأهم إلى خلص تتضمنها الدراسة لن
قريب او بعيد بموضوع دراستنا أين قمسناها إلى ثالث أنواع من الدراسات، دراسات 

وأخرى حول صعوبات تعلم اللغة، ونوع أخير حول استراتيجيات  ء اللغويةألخطاحول ا
وقد ناقشناها وبيَّنا عالقتها بدراستنا، ثم استخلصنا منها أهم األمور . التعلم وهي قليلة

      .   المنهجية التي أفادتنا وساعدتنا في هندسة أبعاد دراستنا
 : الدراسة إشكالية
دى الطفل منذ صغره من إصدار أصوات عشوائية وصراخ يبدأ إنتاج اللغة ل       

إلى أصوات لغوية على شكل مناغاة تعبيرا عن سعادته  معبر عن حاجاته البيولوجية،
وارتياحه وفي نفس الوقت استمتاعا بنطقه المبدئي ألصوات يسمعها من محيطه األسري 

   .واالجتماعي
نطق أصوات  يصل إلىلمحاكاة عن طريق التقليد واعملية النطق لديه  وبتطور  

والتي تعبر عن دخوله في المرحلة اللغوية ...( ماما، دادا، بابا)مضاعفة وممدودة مثل 
وبمرور . ونطقه للكلمة األولى والتي بواسطتها يبدأ التواصل مع أمه وأفراد أسرته
ثم الجملة  الزمن يبدأ الطفل تدريجيا في إنتاج الكلمة ذات معنى الجملة، فيستخدم الكلمتين

البسيطة إلى أن يصل إلى إنتاج جمل مركبة تتوفر على خصائص وبنية اللغة المتداولة 
و في عمر خمس (. وجود الروابط اللغوية المختلفة )في بيئته االجتماعية من خالل 

وست سنوات فما فوق، يصبح قادرا على استعمال األساليب اللغوية المتنوعة في مختلف 
وكأنه في مرحلة االكتساب هذه يؤسس لنظام لغوي باللغة . ف الحياتيةالسياقات والمواق

حيث يتدرج الطفل من البسيط إلى المعقد . األولى وعلى ضوئها تنمو معارفه وتفكيره
تناسبا مع نموه العضوي و الفيزيولوجي ونضج إدراكه العقلي وهو ما يمر به كل أطفال 

والشيء الوحيد الذي قد يؤثر . قافية واالجتماعيةالعالم مهما كانت لغاتهم وانتماءاتهم الث
على نموهم وتطورهم اللغوي هو الشروط والظروف الصحية منها كسالمة الحواس 
والجهاز النطقي، والثقافية كمستوى الوالدين ودرجة اهتمامهم وتوفيرهم للمثيرات 
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التواصل ودرجة والعناصر الثقافية للطفل، وكذا العوامل االقتصادية واالجتماعية كفرص 
 .  ممارسة اللغة من قبل الفرد داخل األسرة وغيرها

ولكن بعد دخوله إلى المدرسة يجد نفسه أمام لغة جديدة فيتعلمها بشكل تدريجي أيضا    
وتحت تأثير شروط  آليات تختلف كلية عن تلك التي اكتسب بها لغته األولى، فقلكن و

ة االكتساب كطريقة التدريس المعتمدة، لغة وظروف تختلف كلية عن تلك المتعلقة بعملي
مدى تحكمه واستعماله للغة الفصحى أو لجوئه للغة )التدريس المستعملة من قبل المعلم 

أو كليهما بالنسبة للواقع اللغوي لدى المعلمين في ( العامية العربية أو القبائلية)األولى 
 .المجتمع الجزائري

مهم في تطوير المهارات اللغوية للمتعلم بلغة إضافة إلى عوامل أخرى لها دور     
في السياقات ( العربية الفصحى) المدرسة مثل فرص التواصل وممارسة اللغة المدرسية 

المدرسية مع زمالئه من المتعلمين داخل القسم وحتى خارج المدرسة في السياقات 
غوية سواء في و كذا مدى استفادة كل متعلم من البرامج الل. الطبيعية داخل األسرة

برامج )التعليم المبرمج  الروضة أو التعليم التحضيري أو من البرامج التلفزيونية أو
غير  فكلها عوامل تؤثر بشكل مباشر أو. وغيرها( اإلعالم اآللي داخل البيت أو خارجه

وهو واقع . مباشر على تنمية استعدادات الطفل لتعلم اللغة الفصحى وتطوير مهاراته فيها
 .المدرسة الجزائرية في المرحلة االبتدائية متعلم
والمتعلم في هذه الوضعية المدرسية نجده يبدأ في تعلم أصوات اللغة وكلماتها     

وقواعدها لينتقل بعدها إلى بناء الجمل البسيطة االسمية والفعلية ثم يتدرج حتى يصل إلى 
 .التعبير والخطاب الشفوي والكتابي

لديه عندما يتعلم الطفل لغة جديدة في المدرسة فإن ذلك يخلق ه أنه لكن الملفت لالنتبا    
 ، بسبب اختالف الوضع االجتماعي المعاشكما يقول بياجي شيئًا من عدم التوازن الذهني

كل من بنيات ، داخل المدرسة، وكذلك الختالف «المقلد»، عن الوضع بلغته األولى
هو التعبير عما يدور بداخله من العمر بكرة فما يهم الطفل في هذه المرحلة الم. اللغتين

دون محاولة فصل نظام كل لغة عن اآلخر، وهنا يحصل التشويش الذهني، وربما 
التي تجعل الطفل يقع في خلط وتداخل بين اللغتين  يصاحبه بعض التوترات النفسية

)  رسيةب عليه عملية التعلم للغة المدأحيانا، و نقل واستعارة في أحيان أخرى قد تصع
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 .كما قد تجعله عرضة لألخطاء اللغوية بكل أنواعها وأشكالها(. العربية الفصحى
وتشومسكي  بياجيهجون وتؤكد النظريات التربوية الحديثة منذ جان جاك روسو إلى    

على أن البناء المعرفي ال يتم إال عبر ربط المعارف الجديدة بالخبرات وغيرهم 
ن الحياة الواقعية التي يعيشها المتعلم خارج أسوار السابقة المستمدة موالمعارف 

أو جملة  كلمة، وينطق باعندما يشير المدرس إلى وردة أو لون أو صورة مف. المدرسة
ًا على خبرة يتعبر عن هذه الصورة وتتحدث عن خصائصها المميزة فإنه يعتمد ضمن

ة الفصحى فإنها تعنى لدى بالعربي[ وردة حمراء] عندما يسميها مثال . الطفل السابقة عنها
إذا وفي هذه الحالة  .يعني حمراء[ تازوغاث]للوردة ["ثانوارث]المتعلم باللغة القبائلية 

له المعلم لن يستثير شيئا كانت لغة الطفل مختلفة عن هذه اللغة التي يتعلمها، فإن ما يقو
أي أثر ، ولن يكون له (يجعل الطفل في حيرة من أمره) الطفل السابقة اتفي خبر

يكون عالم لغة الطفل  لكوبذ. ن استنتج الطفل ترجمة ما قيلإمعرفي أو انفعالي حتى و
خارج المكتسبة السابقة  تهالتي يتعلمها في المدرسة ومعانيها منفصال عن عالم خبر

ألن (. 01 صبتصرف  William Mackey 1987وليم مكاي  Miguel Siguan ميجل سيجوان ).المدرسة
فالمتعلم عندما . اعل بين المادة المتعلمة أو المكتسبة سابقا مع المادة الجديدةالتعلم هو تف

تعرض عليه مشكلة لغوية جديدة يتناولها بناء على ما يمتلكه من بنية معرفية وقاموس 
فيحاول من خالل االستبصار واالستنتاج والتفكير المنطقي . لغوي موجودة سلفا

يات المعرفية التي يمتلكها اختبار الفرضيات باستدعاء واالستدالل وغيرها من االستراتيج
كل الخبرات السابقة وكل الُبنى المعرفية التي يمتلكها من أجل الوصول إلى الحل 
المناسب وهو ما قد يجعله يحدث الخلط والتداخل اللغوي، وبالتالي الوقوع في أخطاء 

 .   بسببها
ن في تعليمية اللغات األجنبية و تعليمية وعليه فالشيء الذي شغل الكثير من الباحثي   

ولى تختلف قليال أو كثيرا عن اللغات لغير الناطقين بها وحتى للمتعلمين الذين لغتهم األ
إذا كان باإلمكان اعتبار اللغة األولى التي فيما ، هو البحثو حيرهم  المدرسيةتهم لغ

رفي واللغوي للفرد عامال تعتبر مجموعة من الخبرات والتجارب التي كونت النظام المع
 ميسرا لتعلم لغة جديدة أم عامال معرقال لها؟ 
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ساد االعتقاد لدى الكثير من المختصين في تعليمية اللغة األجنبية  أنه قد مع العلمو     
وخاصة المتشبعين بمفاهيم النظرية السلوكية أن العادات اللغوية المكتسبة  ،واللغة الثانية

دات لغوية جديدة، لذلك أسسوا طرائق تدريس تتجنب استعمال تصعب وتعرقل تعلم عا
اللغة األولى المكتسبة والتركيز على تدريب المتعلم على عادات لغوية جديدة حتى يتعود 

 .عليها بهدف محو أثار اللغة األولى والتأسيس لعادات لغوية جديدة
 ،سلوبين وغيرهمغير أن أصحاب التصور المعرفي ال سيما تشومسكي وبياجي ودان    

أكثر مما تخضع آلليات  ،يرون أن اكتساب وتعلم اللغة تخضع لعمليات عقلية معرفية
تفاعل الفرد المتعلم مع حيث يؤمنون بميكانيكية كالتكرار والتعّود والتعزيز والمحاكاة، 

في معالجة أي قضية لغوية أو  ةتنوعماستراتيجيات معرفية  ، باستعمالالبيئة االجتماعية
فراد أما مقارنة ب او هو ما يفسر طبيعة األخطاء والصعوبات التي قد تواجه فرد. رفيةمع

وهنا يتضح لنا أن المنظور المعرفي يؤكد على جوانب مهمة في شخصية الفرد . آخرين
أال وهي خصائص نظامه المعرفي التي بواسطته ينظم معارفه ويصنفها، والطريقة التي 

وهي أمور . ين واالسترجاع واالستنتاج واالستنباط وغيرهايعتمدها في المعالجة كالتخز
  .تعبر عن أساليب مواجهة المشكالت وبالتالي تحدد لنا دورها في تعلم للغة الثانية

وعلى هذا األساس بالنسبة للمتعلمين في المدرسة االبتدائية الجزائرية الذين يدخلون    
ية بعامية عربية أو قبائلية ويتعلمون إلى المدرسة ويملكون رصيدا لغويا وخبرات معرف

هل يمكن اعتبار هذه اللغة األولى عامال ميسرا في  ،(العربية الفصحى)اللغة المدرسية 
 ؟اأم عامال معرقال له( فصحىالعربية ال)تعلم اللغة المدرسية 

بية العر) تعلم لغة التعليم في (العامية العربية والقبائلية) ما تأثيرات اللغة األولى و  
الصوتية والمعجمية ) في مختلف المستويات اللغويةفي المدرسة الجزائرية ( الفصحى

  ؟(والنحوية والتركيبية
بالقبائلية  ونبالعامية العربية والناطق ونما هي استراتيجيات التعلم التي يعتمدها الناطق  

  ؟(حىاللغة العربية الفص)في تعلم لغة التعليم 
 (ق/ن)و(ع/ع/ن)المتعلمينقبل المستعملة من  تاالستراتيجياهل توجد عالقة بين و   

  وبين أداؤهم اللغوي العام في التعبيرين الشفوي والكتابي؟
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بين الناطقين بالعامية العربية و الناطقين ذات داللة إحصائية هل توجد فروق و  
             ؟في األخطاء الصوتية والنحوية والصرفية بالقبائلية
يمكن صياغة التساؤالت السالفة الذكر  انطالقا من  :ات الدراسةفرضي      

 :الفرضيات على النحو التالي
سواء كانت عامية عربية أو قبائلية تعتبر اللغة األولى  :األولى العامةالفرضية      

    .مدرسيةعامال ميسرا لتعلم اللغة ال
علم اللغة المدرسية بشكل واضح ت في اللغة األولىـ تؤثر : الثانيةالعامة الفرضية      

 .الصرفيالجانب النحوي والجانب و صوتيفي الجانب ال
 ولى في الجانب الصوتي فيتتجلى تأثيرات اللغة األ (:أ)جرائيةاإلالفرضية ـ        

 .في التعبيرين الشفوي والكتابي األصوات أو الحروف واستبدالتفخيم األصوات، 
الجانب النحوي  اللغة األولى فيتجلى تأثيرات ت (:ب)ـ الفرضية اإلجرائية    

 .للَُّغة األولىاجملة ل باعتماد صياغة و ترتيب عناصر تركيب الجم: والتركيبي في
 .ـ استعمال الجمل الناقصة والمختصرة       
 .ـ أخطاء في استعمال الروابط اللغوية داخل الجملة       
 .في اإلعراب ـ أخطاء       

 :تتجلى تأثيرات اللغة األولى في الجانب الصرفي في (:ج)اإلجرائيةـ الفرضية    
 .ـ أخطاء في استعمال الجمع المذكر والجمع المؤنث      
 .ـ أخطاء في استعمال المثنى، وعدم التمييز، بين المثنى والجمع      

بالقبائلية ـ يعتمد كل من الناطقين بالعامية العربية والناطقين  :الفرضية العامة الثالثة 
وبعض االستراتيجيات العاطفية بعض االستراتيجيات المعرفية على  تعليمفي تعلم لغة ال

 . االجتماعية
يعتمد كل من الناطقين بالعامية العربية والناطقين  :جرائية األولىـ الفرضية اإل1ـ 3   

 :ى االستراتيجيات المعرفية اآلتيةبالقبائلية أكثر عل
 .حفظ والتخزينإستراتيجية ال ـ    
 .ـ إستراتيجية المراجعة للدروس بانتظام    
 .ـ إستراتيجية الترجمة والمقارنة باللغة األولى    
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يعتمد كل من الناطقين بالعامية العربية والناطقين  :نيةالثاالفرضية اإلجرائية ـ 1ـ3  
 :بالقبائلية على االستراتيجيات العاطفية االجتماعية اآلتية

 .راتيجية طرح األسئلة التوضيحيةـ  إست     
    . ـ إستراتيجية التعاون مع الزمالء     

بين االستراتيجيات المعرفية ذات داللة إحصائية  توجد عالقة :الرابعةالعامة الفرضية  
 .(اللغة المدرسية) تعليمبلغة ال أدائهمبين و ستعملة من قبل المتعلمينالم
عالقة ذات داللة إحصائية بين إستراتيجية  توجد :ية األولىالفرضية اإلجرائـ 0ـ4 

 .أدائهم بلغة التعليمالمراجعة الحفظ والتخزين وبين 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إستراتيجية  :ئية الثانيةجراـ الفرضية اإل2ـ4

 .بلغة التعليم أدائهمالمراجعة المنتظمة وبين 
ذات داللة إحصائية بين إستراتيجية  توجد عالقة: ئية الثالثةجراـ الفرضية اإل3ـ4

 .أدائهم بلغة التعليمبين  الترجمة والمقارنة و
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إستراتيجية: ئية الرابعةـ الفرضية اإلجرا3ـ4

 .أدائهم بلغة التعليمبين  طرح األسئلة التوضيحية على المعلم و
 ة ذات داللة إحصائية بين إستراتيجيةتوجد عالق: ئية الخامسةـ الفرضية اإلجرا3ـ4

 .أدائهم بلغة التعليمالتعاون مع الزمالء وبين 
بين الناطقين بالعامية ذات داللة إحصائية توجد فروق  ال:الخامسةالعامة الفرضية 

 .تية والنحوية والصرفيةوالعربية والناطقين بالقبائلية في األخطاء الص
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الناطقين  ال :ة األولىيئراجـ الفرضية اإل0ـ5

 .بالعامية العربية والناطقين بالقبائلية في األخطاء الصوتية
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الناطقين  :ة الثانيةيئراجالفرضية اإل ـ 2ـ5

 .ويةنحبالعامية العربية والناطقين بالقبائلية في األخطاء ال
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الناطقين  :ثالثةال ةاإلجرائي الفرضية ـ3ـ5

 .يةرفبالعامية العربية والناطقين بالقبائلية في األخطاء الص
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 :تحديد المصطلحات
، بهدف تحديدها اهم المصطلحات التي وردت في الدراسةنتناول في هذا المبحث        

ومن اهمها . ا في سياق موضوعنالغوية واصطالحيا وإجرائيا، حتى يتسنى للقارئ فهمه
   :ما يأتي

 :ةــــاللغ ـ 
اللغة من اللغو وهو الكالم غير المعقود عليه ،وهو :" ـ يقول الجرجاني أن :لغوياـ 0 
 "يعبر به كل قوم عن أغراضهم  ما

ان اللغة من اللغو ما كان من الكالم غير المعقود عليه ، :"ـ ويرى ابن منظور       
 .(21ص1009فيصل محمد الزراد )"هو ما ال يعتد به لتقلبه من حال الى حالواللغو أيضا 

قاموس انجلس نجد في حسب المعاجم ف: ومتعددة للغة تعريفات متنوعة :اصطالحيا 
أي صورة من صور التخاطب سواء كان لفظيا او غير " ـ : تعني اللغة مثال وانجلس
 "لفظي 

 "كان او مكتوبا  هي السلوك اللفظي شفهيا"ـ             
عن الفكرة او التواصل بين  وظيفة التعبير:" تعني اللغةفي معجم ميكرو روبير  و    

ديدييه بورو " )و هي التدوين بواسطة عالمات مادية تقوم بها أعضاء النطق، أ، والناس

 (.4ص 1007
نظام األصوات  " :هاعلى أن OTTS JESPERSEN" اما اوتس جسبرسنويعرفها أيضا  

لمنطوقة ، له قواعد تحكم مستوياته المختلفة الصوتية ،الصرفية والنحوية وتعمل هذه ا
 1007جمعة محمد السيد ")األنظمة في انسجام ظاهر مترابط وثيق ، ولذا فهي نظام األنظمة 

 (. 41و 49ص

 :المفهومين اآلتيين في دراستنا للغةابونقصد   
مفهوم اللغة األولى حيث هناك من  وردت عدة تعاريف حول :ـ اللغة األولى     

عرفها استنادا إلى مصدرها األول وهناك من عرفها بناء على أولوية ترتيبها في عملية 
االكتساب كما أن هناك من عرفها من حيث تداولها واستعمالها اليومي في البيئة 

 :االجتماعية  ومن أهم التعاريف ما يأتي
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تلقاها الطفل في بيئته ويستخدمها لتحقيق االتصال أول لغة "نقصد بها  ":لغة األم  ـ  
د رشدي )"لى المصدر األول الذي تلقى فيه الطفل لغتهبينه وبين المحيطين به وهي نسبة إ

 .( 88أحمد طعيمة ود محمد السيد مناع ص
ويمكن تعريفها أيضا على أنها أول لغة يكتشفها ويكتسبها الطفل منذ لحظة ميالده        

 .  عتبارها أول شخص يحتك به لسنوات طويلةمن أمه با
كما يمكن أن تكون اللغة األولى إما لغة األب أو تلك اللغة المستعملة في المحيط       

االجتماعي الذي يعيش فيه الطفل في غياب األم ألسباب اجتماعية أو لوفاتها كأبناء 
 .اليتامى أو األبناء الذين يوضعون في المالجئ أو دور الحضانة

اللغة التي يبدأ اإلنسان في استيعابها منذ والدته " لذلك يعرفها البعض اآلخر بأنها     
فتكون لغته األولى التي يستعملها بصفة طبيعية أداة تخاطب يومي وتفكير، فهي إذن 

محمد المعموري وعبد اللطيف )"اللغة التي ينشأ عليها في بيئته األولى بالخصوص في العائلة

 .(77ص 7928عبيد
ومن جهة أخرى يمكن أن تكون اللغة األولى أيضا لغة أجنبية يكتسبها الطفل من      

أسرته كأبناء بعض األسر المثقفة أو أبناء الطبقات االجتماعية الغنية وبعض المسؤولين 
في حياتهم اليومية كلغة تخاطب اللغة الفرنسية اإلداريين والسياسيين الذين يستعملون 

 .في نفس الوقت وتواصل وتعليم
اللهجة  :"والبعض اآلخر من الدارسين عرف اللغة األولى على أنها لهجة ويقول     

تمثل اللغة األولى وتعد القاموس اللغوي الوحيد الذي يعتمد عليه األطفال في التعبير عن 
أنفسهم بطالقة والتحدث إلى أقرانهم وكذلك في التفكير ، وإبداء المالحظة والتحليل 

 (.20ص7997سرجيو سبيني )"ها من أنشطة العقلوغير
وهي اللغة التي . ماللغة التي يتعلمها المرء أول ما يتعل" :كما تعرف أيضا على أنها     

يلتقطها الطفل من والديه عادة، ويتعلمها في بيته قبل أن يتعلمها في المدرسة وهي اللغة 
 (.7995هيم السيد صبري ابرا) "التي يتعلمها دون أن تنافسها لغة أخرى

في هذا التعريف أنه يشير إلى مفهوم التعلم أكثر منه مفهوم االكتساب ذلك  نالحظ     
أن اللغة األولى يكتسبها الطفل بشكل عفوي وال إرادي عكس التعلم في المدرسة الذي 

 . يتم بشكل واعي ومنظم ومقصود
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لغة يكتشفها  أولباعتبارها  وعليه يمكن القول ونستنتج أن اللغة األولى سميت كذلك   
اجتماعي يعيش فيه الطفل منذ لحظة ميالد و يستعملها أول محيط ويكتسبها الطفل من 

 .        في كل مجاالت ومواقف حياته اليومية بشكل طبيعي وعادي وبطالقة ويسر
 : ن كل التعريفات حول اللغة األولىوعلى هذا األساس  فالقاسم المشترك بي

ها تلك اللغة التي يكتشفها ويتعرف عليها ويكتسبها الطفل منذ لحظة ميالده نـ أ       
 .من أول محيط عاش فيه

 .ير عن كل مجاالت الحياة اليوميةوأنها تستعمل في التعب ـ      

 :ى بالنسبة لألطفال الجزائريين هيفاللغة األول  ـ      

 . بكل فروعها العربية العامية ـ         

 .بكل فروعها مازيغية و األـ     
 وهي تلكوفي دراستنا نقصد باللغة األولى  :المعنى االجرائي للغة األولى حسب دراستنا
من محيطه االجتماعي المباشر من خالل التي اكتسبها متعلم المدرسة الجزائرية 

بالنسبة  لغة المعامالت اليومية في السوق والشارع وفي البيتوهي  االحتكاك والتقليد،
االختصار والقصر في : ـتمتاز بوالتي  .ئات كثيرة من أفراد المجتمع الجزائريلف

وهي على التوالي العامية العربية الخاصة  .التراكيب السهلة والبسيطةاستعمال  ،الجمل
تمقرة بدائرة القبائل الصغرى وبلدية بمنطقة سطيف والقبائلية التي ينطقها سكان منطقة 

 .  نموذجابجاية  أقبو والية
وهي األخرى لها عدة تعريفات، فهناك من عرفها على أساس بعدها  :اللغة الثانية

القومي في استعمالها واعتبرها لغة القومية وآخرون اعتبروها لغة رسمية والبعض 
اآلخر عرفها من خالل المكان الذي تتعلم فيه فاعتبرها تلك اللغة التي يتعلمها الفرد في 

 :التعاريف وفيما يلي أهم  المدرسة أو لغة التعليم
وقد  ،نسان بعد أن يستوعب لغة األماللغة الثانية هي تلك اللغة التي يتعلمها اإل" ـ  

 : ]يحصل هذا التعلم داخل البيئة الحضارية التي تنتمي إليها اللغة المذكورة مثال
الجزائر  البربري الذي ينتمي إلى منطقة القبائل ويعيش في مدينة سطيف أو في ورقلة أو 

كالفلسطيني الذي يعيش في منطقة أو  العاصمة مثال حيث يكتسب العامية العربية
 [.القبائل
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وإما في بيئته الخاصة حيث تستعمل تلك اللغة المذكورة أداة تعامل أو أداة ثقافة      
أبناء بعض األسر الجزائرية التي تستعمل اللغة الفرنسية كأداة تواصل إلى :] وتعليم مثل

 .   (88ص 7928محمد المعموري،عبد اللطيف عبيد . )[نب العامية العربية أو األمازيغيةجا
والتي تعتبر تلك اللغة التي ينص عليها :" ـ وهناك من عرفها على أنها اللغة القومية  

في الدستور والتي يتعلمها أفراد مجتمع تتعدد لغاتهم األولى، وتتباين لهجاته مما يفرض 
بين أفراده فتتوحد بينهم أساليب التعبير وتتقارب أنماط التفكير ويتحقق  وجود لغة تربط

 (.1ط 2999رشدي احمد طعيمة و محمد السيد مناع  ")بينهم االتصال المنشود 
اللغة العربية الفصحى التي تدرس  نقصد بها: الثانية دراستناللغة المعنى االجرائي 

حل امرفي كل  لكل األطفال الجزائريين شفويا وكتابيا رسميا في المدرسة الجزائرية
من  و .التعليم وتستعمل في التدريس والتعليم واالتصال الرسمي داخل المدرسة

اللغة ]و [ تَّع ِْليمغة الُلِ ] هي في دراستنا هااستعملناالمصطلحات المرادفة التي 
 .[المدرسية

في ولغة المحاضرات لغة األدب ولغة التعليم  :في دراستنا الفصحىاللغة ب ونقصد    
، وهي خالية من األلفاظ السوقية والعامية، الجامعات و لغة الخطاب الرسميالمدارس و

في واحدة وموحدة  ، و هيية في النطق واإلعراب و والتركيبوتخضع للقواعد اللغو
 .ؤسسات الرسميةجميع الم التعليم و في

 .طلب الرزق وتحصيل المال: لغة يقصد به :االكتساب ـ
، أو أن تكون والذي يعني لغة امتالك شيء ما: (Acquérir )يقابله في اللغة الفرنسية  

 .(http://www.linternaute.comـ  L’internaute encyclopédieموقع .")لحاجة معينة مالكا
 :من اهمها له عدة تعاريف: اصطالحياو   

ماته، أو تعلمه أنماطا ومعلو زيادة أفكار الفرد: "هأنحسب مجمع اللغة العربية يعرف ب
 (7ص  1075 مجمع اللغة العربية بمصر)"و تغير أنماط االستجابة الجديدةجديدة لالستجابة، أ

عن طريق  اإلنساناالستجابة غير الفطرية التي يتعلمها " الشيء المكتسب هوو  
 (.1ص  1075 المرجع السابق.")الخبرة

تفاعله بالبيئة التي يوجد نتيجة به الفرد السلوك الذي يكتس"  المكتسب يقصد بهوالسلوك   
 .(1المرجع السابق بتصرف صمجمع اللغة العربية بمصر  )فيها
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ي من تلك العملية الالشعورية التي تتم عن غير قصد والوعأيضا يقصد به  و االكتساب 
 .اإلنسان  كما تتم بشكل عفوي

وكلها . ي علم بشكل ال إرادسمى أيضا بالتعلم الطبيعي، التعلم الضمني والتوي         
لى أن عملية االكتساب تتم بطريقة غير واعية وال منظمة مفاهيم ومصطلحات تشير إ

لى إمن خالل  تعرض الفرد . حيث تكون لعملية التقليد والمحاكاة دورا أساسيا فيها
فرص االتصال بشكل مستمر ودائم في مختلف المواقف الحياتية بتلك اللغة بشكل عفوي 

 .ما تقتضيه الحاجة االتصالية االجتماعية حسب 
كما أن عملية االكتساب خاصة باللغة األولى التي يكتسبها الطفل من محيطه مثل        

و فيها ال يشغل هذا األخير نفسه في فهم القواعد النحوية  .اكتساب اللغة العربية الدارجة
بل لديه حساسية . وجمل وال يتوقف برهة ليحفظ بعض الكلمات ثم يرتبها في تراكيب

اكتسبها من محيطه تجعله يرفض بعض التعبيرات ويقبل البعض اآلخر،ويؤثر كلمة على 
محمد السيد مناع  ")ري على ألسنة اآلخرين في محيطهأخرى في ضوء ما ألفته أذنه وما يج

  :خصائص عملية االكتساب ونستخلص من كل ما سبق ان (.بتصرف 85/82ص 8000
 .منظم بشكل غيروال إرادية، و بطريقة غير واعية م ـ أنه يت    

 .و المحاولة والخطأالمحاكاة ، التقليد ـ وأنه تسيطر عليه عمليات
في الشارع، في ساحة المدرسة وفي ) االجتماعي تم داخل المحيط األسري وأنه يـ 

 . (.....معيات المختلفةالنوادي و الج

كاكتساب العامية العربية أو القبائلية  ،ة األولىغبالل االكتسابرتبط عملية ت كما       
  .بالنسبة لألطفال الجزائريين

تلك العملية الالشعورية التي تتم عن  :حسب دراستنا هو كتساباإلجرائي لإل المعنى    
 اإلنساناحتكاك ك ،"لتعلم موضوع ما بشكل عفوي وغير قصد والوعي من اإلنسان 
 .راديا تلك اللغةإيبدأ يكتسب ال  ،عرفها بمرور الزمنبمجتمع ناطق بغير اللغة التي ي

أو  ئليةن بالقبايبالحي الجامعي مع زمالء ناطق ،غرفة ن بالعربية فييتواجد طلبة ناطقك
   .نتيجة االحتكاك الدائم ها بطريقة عفويةيجعلهم يكتسبون بغيرها

د هنا للتكثير بل للتعدية تعليما فتعلم وليس التشدي ،ه الشيءَمعّل :"يقال :لغويا :التعلم ـ
 (545ص  1079عبد القادر الرازي )".ويقال أيضا تعلم بمعنى أعلم
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فعل تعلم مهنة معينة،  والذي يعني" :(Apprentissage )ويقابله في اللغة الفرنسية مصطلح  
 centreموقع )المنظمة من أجل تأهيل الفرد لمهنة  مهنيالتكوين في الوبشكل خاص 

ressource textuelles et  nationale des   ـhttp://www.cnrtl.fr .) 
السلوك عن في عبارة عن تعديل   ""أنهأنه  ـ ـ ::عدة تعريفات من أهمهاعدة تعريفات من أهمها  للتعلمللتعلم  ::اصطالحااصطالحاـ    

طريق الخبرة التي يتلقاها الفرد والمران عليها في إثناء تفاعله مع بيئته وتعامله معها 
مع متطلبات البيئة  ةءاكما يصبح التعلم عامال من عوامل الكف. فيها وتأثره بها وتأثيره

 .والتكيف معها

هو تلك العملية التي تتم عن طريقها تعديل في سلوك الفرد نتيجة لممارسته لهذا "ـ     
 .(890ـ 829عبد السالم عبد الغفار دون سنة ص)"السلوك
المرجع السابق )"ر في األداء نتيجة الممارسة تغي "زكي صالح على أنهـ ويعرفه       

  (890ص
أو تعديل  العميلة التي ينتج عنها اكتساب نشاطا ما،" ـ كما يعرفه هيلدجارد بأنه      

 .( 890المرجع السابق ص) "في نشاط معين استجابة لموقف ما
ير في ما هو إال تغي" يقول أن التعلم  Guilfordيلفوردـ ومن جهة أخرى نجد ج     

   .(78ص 7921رمزية الغريب  )" السلوك ناتج عن استثارة
ميل أكثر إلى مفاهيم المدرسة السلوكية التي ترتكز فيها ت اريف نجدهاالتع في هذه     

التكرار من خالل ما ذكر في التعريفات  ،التعلم على قوانين المثير واالستجابةعملية 
ومثل . العقلية التي تتم بواسطتها عملية التعلم  وال توجد إشارة إلى العمليات .كالممارسة

 .هذه التعريفات نجدها أقرب إلى معنى االكتساب الذي يتم بشكل الإرادي منه إلى التعلم
التي  العمليات العقلية المختلفةيعرفونه انطالقا من أصحاب النظرية المعرفية إال ان      

 :ومنها .غيرها في التحكم في اللغةكاإلدراك،الذاكرة ،االنتباه و يقوم بها الفرد
التعلم هو اكتساب لمعارف و :" يقدم التعريف اآلتي Gaonac’h 7997/701ـ قاوناخ 

 (.88ص  Erika Caba 8008نقال عن )".قدرات جديدة
يمكن أن ينظر إليه على أنه عملية اكتساب الوسائل " أن التعلم Gates ـ و يقول جيتس  

ات والدوافع وتحقيق األهداف وهو كثيرا ما يتخذ  صورة حل المساعدة على إشباع الحاج
  (.77رمزية الغريب ص".)المشكالت 

http://www.cnrtl.fr/
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معرفة لب استكال أو يتحص“ هو: التعّلمكما أن دوجالس براون ذكر في كتابه أن       
 (24ص 1005دوجالس براون)“عن موضوع أو مهارة عن طريق الدراسة أو الخبرة أو التعليم

حاجياته وتستجيب ن الشخص يتعلم األشياء الهادفة والتي تلبي له بمعنى أ       
ي تساعده ر كل ما عنده من قدرات الكتساب الوسائل التسّخٌي الهتماماته، وهو ما يجعله

  .على تحقيق التعلم الجيد
م اللغة الثانية تلك العملية الواعية التي يقوم بها الفرد عند تعل "ويقصد بالتعلم أيضا     

. ، حيث الوعي بقواعد اللغة ومعرفتها والقدرة على التحدث بهاوجه التفصيلعلى 
اللغة العربية كتعلم  (.82ص 8000محمد السيد مناع .)ويسمى أيضا التعلم الرسمي الصريح

  .ي المدرسة الجزائريةف الفصحى

نستخلص من كل ما سبق أن التعلم هو عملية تطوير لذكاء الفرد ونظام تفكيره عن    
بمعارف ومعلومات جديدة  (Base de données)ريق تزويد وإثراء لقاعدته البيانيةط

 . ومفيدة
، وفي بيئة غير تلك التي تتحدث بهاوتتم عملية التعلم للغة الثانية عموما في المدارس    

ة منظمة بواسطة المعلم داخل بمعنى آخر تتم في بيئة مصطنعة، بشكل مقصود وبطريق
 .ىاللغة العربية الفصحكتعلم  .م  اإلجرائي الذي ينطبق على دراستناوهو المفهو. الصف

            :للغة الثانيةلتعلم عملية الخصائص من  كما نستخلص أن
 .ـ الوعي بقواعد اللغة ومعرفتها

 .وفق هذه القواعدالقدرة على التحدث  ـ
 .تعلم رسمي صريحأنه  ـ

ابتداء من الروضة )العمومية أو الخاصة ارس المد في عملية التعلم للغة الثانيةـ وتتم 
في بيئة غير تلك التي أي  (إلى مدارس التعليم التحضيري حتى التعليم الثانوي والجامعي

برنامج  خاللن مبطريقة منظمة يحدث و  ،وهادف تم بشكل مقصوديو، تتحدث بها يوميا
من السهل إلى حسب مراحل نمو الفرد من البسيط إلى المعقد و تدرجي رسميدراسي 
 .الصعب

ذلك النشاط والمجهود الذي يقوم به  هنقصد ب :جرائي للتعلم في دراستنااإل المعنىو     
 خاصة به استراتيجيات معينةو في المدرسة وخارجها باتباعه لخطوات التلميذ بنفسه 
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باللغة المدرسية تنمية مهارات التعبير شفويا وكتابيا  يميزه يمكنه منأسلوب وحسب 
 . الطبيعية الدراسية ومختلف المواقف والسياقات في بطالقة  (اللغة العربية الفصحى)

 Micro)لغويا و حسب قاموس ميكروبوبير (:Le transfer linguistique)اللغوي النَّقلـ 

Robert) معنى التحويل  ؤديوفي علم النفس ي. يعني االنتقال من مكان إلى مكان آخر
 .( (Micro Robert T2 p1088.)آخرشخص إلى شخص من لمشاعر ل

نقل أداء سابق أو "ُيقصد به عند شخص مزدوج اللغة،  لتعبيرفي ا :أما اصطالحا  
 (.197ص 1005دوجالس براون )" معرفة سابقة إلى تعلم الحق

نقل  دراستنا، في ونقصد به :حسب الدراسة ستعارةللنقل أو االاإلجرائي  المعنى     
حيث تتم عملية . إلى اللغة المدرسية أو اللغة العربية الفصحى مكتسبات اللغة األولى

والقواعد النحوية والصرفية وكذا الصيغ اللغوية من اللغة ( المفردات) للكلمات نقلال
في مختلف للغة المدرسية اتعلم لغة العربية الفصحى أثناء العامية العربية و القبائلية إلى ال

  .وي والكتابيكالتعبير الشفالنشاطات اللغوية 
االلتباس : يعرفه ابن منظور على أنه :لغويا :( L’interférence)اللغويالتداخل ـ  

 .(1073ابن منظور )"والتشابه، وهو دخول األشياء في بعضها البعض
دخل ، واجتهد في : اّدخل: أن وجاء في معجم الوسيط لمجمع اللغة العربية 

ويقال تداخل فالنا منه شيء، خامره الدخيل ( تداخلت األشياء، التبست وتشابهت)الدخول
من دخل في قوم وانتسب إليهم، وليس منهم، والضيف لدخوله على المضيف، وكل كلمة 

 .(257ص  1074مجمع اللغة العربية ).أدخلت في كالم العرب وليس منه

اللغة  ىسمتأن تداخل لغتين ينتج عنه لغة مركبة  :ابن جني يقول :واصطالحا  
الختالف فعال تحدث  حالةوالتداخل عنده ( 374ص  1071ابن جني الخصائص .)الثالثة

  . اللهجات العربية
إلى استعمال عناصر أو وحدات تنتمي :" بأنه (wiliams Mckay) ويعرفه وليام مكاي   

 ."بتنا بلغة أخرىلغتنا أثناء حديثنا او كتا
لغوية ما من لغة إلى أخرى، بأنه إدخال لعناصر : (weinruch)نرايخايوكما يعرفه    

 (.Uriel weinruch 1967 p 148.)وتكون هذه العناصر دخيلة تمس البنية العليا لتلك اللغة
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تلك المحاولة التي يقوم بها المتكلم لكي ينتج في " عرفه بأنهي( Hoguen)أما اينر هوقن   
   ".اللغة األولىاللغة الثانية أسلوبا يكون قد تعلمه في 

تعلم طفل ك .غة الثانيةلالتعلم اللغة  فيولى لغة األالخل مؤثرات اتد: أيضا به قصدن و   
في جملة فيعرفها باستعمال المذكر بدل المؤنث نتيجة تأثير " بيت"ناطق بالقبائلية لكلمة 

     .بالقبائلية [akham"]أخام"ـ التي تعرف ب ولىلغة األالخبرة 
في دراستنا  ونقصد بالتداخل :دراستنا حسب للتداخل اللغويجرائي اإل المعنى   

 صيغ و و مفرداتاطق بالقبائلية ألصوات و استعمال المتعلم الناطق بالعامية العربية والن
عالمات  بشكل يشابه مدرسيةالعربية التراكيب جمل وتصريف أفعال أو أسماء باللغة 

  (. والقبائليةأالعامية العربية ) اللغة األولىوصيغ وعبارات وتراكيب 
بأنه ( internaute encyclopédie)في معجم  (cognition)المعرفييقصد ب: المنظور المعرفي

 .(http://www.linternaute.com)"يرتبط بعمليات اكتساب المعرفة

ر إلى مجموع يشي :"بأنه تعرف مفهوم المعرفي (wikipédia)في موسوعة ويكي بيديا أما  
العمليات العقلية واالجراءات التي ترتبط بالمعرفة والوظيفة التي 

 (.http://fr.wikipedia.org)"تحققها

المعالجة العقلية للمعلومات، " أما تعريف المنظور أو المقاربة المعرفية بأنها تعني  
س بشكل خاص عمليات وتدٌر. لمحيط الذي يتواجد فيهوكيف يعالج الفرد معلومات ا

اإلدراك والذاكرة وتكوين المفاهيم، وحل المشكالت، وعمليات التفكير، اتخاذ القرار 
تعبر على مجموعة العمليات العقلية والتي عن طريقها وعملية المعالجة هذه . واللغة

أجل التكيف مع  يكتسب الفرد و ٌيرّمز، ويخزن، ويحول ويستعمل المعلومات من
         .(http://www.er.uqam.ca)".محيطه

و نقصد بالمنظور المعرفي في  :حسب الدراسة جرائي للمنظور المعرفياإل المعنى   
مختلف العمليات العقلية كاالنتباه واإلدراك واالسترجاع للمعلومات، و أنواع : دراستنا

شكالت المطروحة  من قبل المتعلمين االستراتيجيات التي تنظم بها المعلومات وحل الم
العربية )مدرسية اللغة بال أدائهمالناطقين بالعامية العربية والناطقين بالقبائلية في 

 .ا وكتابياشفوي (الفصحى

http://www.linternaute.com/
http://fr.wikipedia.org/
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يشير إلى الكيفية التي  بأنه( Harvy1012 )هارفي يعرفه :المعرفي ـ األسلوب
، والذي يعطي لها المعنى النفسي البيئة ويجهز الفرد المعلومات الواردة من (Filtrer)ٌيرّشح

      .(10ص  www.kau.edu.sa جمال الدين محمد الشامي.)المتمثل في استخدامها
مصطلح يشير  :بأنه (Kagane , Moss et Sigel 1968 )ويعرفه  كاجان وموس وسيجل    

اد في التنظيم االدراكي والتصنيف المفهومي للبيئة إلى أسلوب أداء ثابت يفضله األفر
 . (17المرجع السابق ص)الخارجية المحيطة بهم

العمليات التي يستخدمها الفرد في تصنيف إدراكا ته للبيئة ويعرف أيضا أنه مجموعة    
المنهج الذي يسلكه في السيطرة  وأ، الطرق التي يستجيب بها للمثيرات وتنظيمها، أو

 (17المرجع السابق ص) .جيههاعليها وتو
أو هي الكيفيات التي يعتمدها الفرد في مواجهة مشكلة ما أمامه بناء على معارفه   

خصائص النشاط العقلي التي تفضيالت بناء على  إلىفهو يشير  .وتجاربه المكتسبة
ة الفرد الذي يفهم بالصور والمشاهد المرئيك.)خالفا لما يعتمده غيرهفرد معين يعتمدها 
و الذي يفهم أالسمعي الذي يفهم بالكالم المسموع فيسمى المنط النمط البصري أو ويسمى 

 ......(و غير ذلك سلوبين فيسمى النمط السمعي البصري باستعمال األ
ونقصد به في دراستنا، الطريقة : حسب الدراسة ب المعرفيوجرائي لألسلاإل المعنى    

ن بالقبائلية ون بالعامية العربية والناطقتعلمون الناطقوبها المويعالج والكيفية التي ينظم 
للمعلومات والمفاهيم المتعلمة في مواجهة مشكلة تعبيرية شفوية أو كتابية باللغة 

 .   المدرسية
يستعمل مصطلح اإلستراتيجية تقريبا في كل مواقف الحياة السياسية  :ستراتيجياتـ اإل 

وكذا العسكرية يوحي بمعنى التخطيط والتدبير وفق واالقتصادية واالجتماعية واإلدارية 
حيث نجد ما يسمى إستراتيجية البيع والتسويق، وإستراتيجية التسيير .مراحل معينة

غير .والتنظير إلى جانب استراتيجية المفاوضات وإستراتيجية الحملة االنتخابية وغيرها 
ل ميادين الحياة ،بما ليغزو بعدها ك.ان أصل المصطلح استعمل في المجال العسكري 

 .فيها ميدان التعليم والتربية بعدما كان سابقا يعتمد مصطلح طرائق التعلم
 :  وقد وردت عدة تعاريف حول مفهوم اإلستراتيجية من أهمها     

http://www.kau.edu.sa/
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هي مجموع األنشطة والعمليات المتناسقة من أجل تحقيق ":(le Petit Robert)تعريف 
 .(1922ص )"انتصار

هي فن تخطيط وتنسيق مجموعة من العمليات من أجل تحقيق :"( De Villers 1992)تعريف
 .(Paul cyr1998 P4" )هدف

هي الطرق المعينة لتناول مشكلة أو قضية معينة أو هي أنواع الفعل النجاز شيء ـ    
 . (195ص  1005دوجالس براون )ما

ى أنها الدقة في إذن هذه التعاريف تشير بصفة عامة لمفهوم اإلستراتيجية عل       
التخطيط والتنسيق بين مجموعة من العمليات واألنشطة المنظمة بهدف تحقيق وضمان 

هي مجموعة " أما في الميدان التربوي يقصد باستراتيجية التعلم .نتيجة ايجابية ومرضية
العمليات و المصادر البيداغوجية المخططة  من قبل الفرد من أجل تيسير الوصول 

 (.5المرجع السابق ص )" األهداف في موقف تربوي بشكل أحسن إلى
وفي ميدان اكتساب أو تعلم اللغة الثانية يشير الكثير من الباحثين إلى أن      

والعمليات العقلية  ،والتقنيات والتكتيكات والتخطيطاتالسلوكات " اإلستراتيجية يقصد بها 
فية أو تقنيات حل المشكالت الواعية وغير الواعية أو هي المهارات العقلية أو الوظي

 (.5المرجع السابق ص")المالحظة لدى الفرد في وضعية التعلم 
في التعريف الخاص بالميدان التربوي يمكن أن نالحظ تأكيدا لمبدأ التخطيط المنسق      

والمنظم لمختلف العمليات واألنشطة التي يعتمدها المتعلم من أجل تسهيل عملية تعلمه  
أما بالنسبة في ميدان تعلم اللغة الثانية يشير التعريف إلى أن . الدراسية لمختلف المواد

اإلستراتيجية حسب الدارسين والمهتمين بالميدان يقصدون به مختلف التقنيات أو 
التصرفات و السلوكات أو المهارات العقلية أو العمليات التي يتبعها المتعلم في مختلف 

 .تعلم جيد للغة الثانية وضعيات وظروف التعلم من أجل ضمان
والتعريفات كلها تركز على دور المتعلم في عملية التعلم من خالل سلوكاته      

وتصرفاته المالحظة اتجاه وضعيات المشكلة  لمواقف التعلم وفي نفس الوقت تشير إلى 
العمليات العقلية  التي يستخدمها بشكل واعي وغير واعي إليجاد الحل المناسب وبالتالي 

 .ضمان تعلم جيد
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بغية  وتعرف أيضا على أنها أنواع من الخطط التي تحكم معلومات معينة وتعالجها    
فاالستراتيجيات تتنوع لدى الفرد الواحد . الوصول إلى هدف محدد بأقل التكاليف والجهد
 .لمعالجة مشكلة ما باختيار واحدة منها أو أكثر

 :في دراستنااستراتيجيات التعلم نقصد ب :الستراتيجيات التعلم جرائياإلالتعريف   
الناطقون بالعامية العربية  مجموعة العمليات واإلجراءات التي يستعملها المتعلمون

والناطقون بالقبائلية في تعلم اللغة المدرسية داخل المدرسة وخارجها من أجل التحكم في 
ي مختلف الوضعيات ف بنياتها وقواعدها ومختلف أساليبها الستعمالها شفويا وكتابيا

  .الدراسية والحياتية
 عندما يسميها بن جني باللغة الثالثة  (:L’interlangue)اللغة الوسيطة أو اللغة المرحلية

ومثاله على ذلك  .تداخل لغتين ينتج عنه لغة مركبة تسمى لغة ثالثة نأ:" شار في قوله أ
، وَقَنَط أي تدل على معنى ٌمعيَّن َيقِنٌط لغة َقَنَط َيقٌنٌط، إنما هما لغتان تداخلتا، ذلك أن َقَنَط

ثم تداخلتا فولدت لغة  يدل على شيء آخر غير المعنى السابق[ أ يقٌنٌط لغة أخرى
   .(بتصرف 375/374ص  1071ابن جني ")ثالثة
طبيعة : تعليمية اللغة الفرنسية كلغة أجنبية أو ثانية أنها تعني في معجمتعريفها  جاءو    

و . ية نظام اللغة الهدف الٌمدَخلة من قبل المتعلم في مرحلة تعليمية معينةوخصائص ٌبن
سواء كانت ة المصدر لغد عالمات من اللغة الهدف وعالمات من الوبوج هايتميز نظام

 .دون أن نستطيع التمييز بينها( و لغة األم مكتسبة بشكل متوازي أو قبليالغة أولى أ)
 (Jean-Pierre 2003 .) يمكن وصفه إال كذلكوهو نظام ذاتي له بنيته والذي ال

ويقول دوجالس براون بعد استعراضه لمختف المفاهيم المستعملة للداللة على اللغة     
و الوسيطة تشير إلى أن اللغة المرحلية أ: واحد وهو أنها تتفق كلها حول معنى الوسيطة

في مرحلة من مراحل تعلمه  النظام اللغوي الخاص الذي يكونه متعلم اللغة الثانية لنفسه
لها ال هو نظام اللغة األولى وال هو نظام اللغة الثانية، بل يتوسطهما، ويقوم على اجتهاد 

أي أن  .(292ص 1005دوجالس براون ")في وضع نظام وبنية للمثيرات اللغوية التي تحيط به
ته للغة الثانية التي اللغة الوسيطة هي ذلك النظام اللغوي الذي يبتكره المتعلم في استعماال

 . يتعلمها بناء على خبراته للٌبنيات اللغوية التي يملكها باللغة األولى
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هي اللغة نقصد بها في دراستنا   :حسب الدراسة اإلجرائي للغة الوسيطة ـ المعنى  
متعلم اللغة المدرسية سواء كان ناطقا بالعامية العربية أو ناطقا وينتجها التي يبدعها 

في الكثير من  األولى واللغة الفصحى لغتهتشابه في تعبيره الشفوي والكتابي ية بالقبائل
في نهاية مرحلة التعليم  ،كيباالتروالقواعد النحوية والصرفية وفي الصيغ والتعابير 

      .الختبار معارفه وفرضياته حول اللغة التي يتعلمها االبتدائي
  :الدراسات السابقة  

وصياغة موضوع دراستنا، نستعرض فيما يلي أهم الدراسات التي  حتى يتسنى لنا فهم  
متعلمين للغات غير ناطقين بها، ت األخطاء اللغوية الشائعة لدى تناولت موضوعا

استخالص ما من أجل  .وموضوعات صعوبات تعلم اللغة األجنبية او اللغة الثانية
وات لجمع البيانات قد وما استعملته من وسائل وتقنيات وأد ،توصلت إليه من نتائج

 .    تساعدنا في دراستنا وفي نفس الوقت يتحدد موقعها منها
وكذا مراكز والماجستير الدكتوراه  لقد تناول الكثير من الباحثين على مستوى رسائل     

البحث المتخصصة سواء في تعليمية اللغات األجنبية وتعليم اللغة العربية لغير أهلها أو 
نية أو األجنبية من زوايا واللغة الثا ولىلغة األالضوع العالقة بين علوم التربية مو

باألخطاء اللغوية واهتم البعض اآلخر بالتداخل اللغوي في اهتم حيث هناك من  .متعددة
بعض البنيات اللغوية الصوتية والمعجمية والنحوية أو التركيبية والداللية إما جزئيا أو 

ومن ركز على اللغة  وهي دراسات قليلة لغة الشفهيةكما أن هناك من اهتم بال .كليا
لمتعلمي األجنبية أو لغات لوكل الدراسات أجريت على المتعلمين . وهي كثيرة المكتوبة

على  من األبحاث غير العربية كما أجرى البعض اآلخر ولىغة العربية لغاتهم األللا
أخرى تتناول العالقة بين  المهاجرين من العرب إلى الدول األوربية كما وجدنا دراسات

 )تبحث حول ظواهر االحتكاك اللغوي فكلها. اللغات المحلية والجهوية باللغة الرسمية 
contact des langues) يئة المدرسيةم اللغة الثانية في البودرجة تأثير اللغة األولى في تعل .
 :      ومن أهمها ما يأتي

عة الموضوع واألهداف وحسب تواترها ويمكن تصنيف الدراسات السابقة حسب طبي   
 :الزماني في كل منها إلى ما يأتي
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في حدود  من الدراسات السابقة التي تمكنا من الحصول عليها:  الدراسات العربية
 :ما يأتي اطالعنا

I    األخطاء اللغوية للمتعلمين غير الناطقين باللغة العربيةب خاصةدراسات ـ: 
دراسة إحصائية لألخطاء :" تحت عنوان  0010راموني  الدراسة األولى لـ راجي ـ 0

ما هي  :فحاول االجابة عن السؤال التالي "في كتابة الطالب األمريكيين للغة العربية 
األخطاء التحريرية للطلبة األمريكيين الذين يتعلمون اللغة العربية كلغة ثانية في المستوى 

متعلما يمثلون خليطا من   114فاختار  ؟تقدم؟ وما هي أسباب هذه األخطاءالمتوسط والم
تعرض للطريقة السمعية  منهم  من: ا لمختلف طرائق التدريسالمتعلمين الذين تعرضو

ومن تعلم بطريقة القواعد والترجمة ومنهم من تعرض للهجة العربية  العامية البصرية ، 
. نواتات الخبرة من سنتين إلى ست سوهم من أصل عربي ، كما تنوعت  فيها سنو

اختبار  و،ادة اللغة العربية لكل المتعلميناختبار إجالباحث ستعمل معلومات الجمع الو
بالنسبة لألخطاء : النتائج اآلتية توصل إليف. دراسي كل مستوىيتناسب مع خاص 

استعمال أصوات ساكنة خفيفة بدل : عدم التمييز بين األصوات الساكنةسجل  :الصوتية
بدل  الخاء]  وااستعمال :في الحروف االحتكاكيةو. لتاء بدل الطاءتعمال امثل اس) الثقيلة
] بدل  [الضاد]استعمال  مثل:ي الكلمات ترتيب عكسي للحروف الساكنة ف و.  [الغاء
  .[أفراد  ] بدل [ أفراض] ي كلمة ف [الذال

 بدل ياثرب] استعمال لة والقصيرة مع الخلط بينهما كبين األصوات الطوي عدم التمييز و
بدال في مواضع الحروف أو اإلوسجل وجود . [صاحب بدل  صاحيب ]و  [يثرب
   .[أرجع  ]بدل  [أجرع ] استعمال :مت مثلالصوا

رائحة األزهار  [أتنفس ]استعمال الفعل  :أما بالنسبة لألخطاء المعجمية فتمثلت في 
 .[قبر ]صالح الدين بدل  [ دفن ] زرنا" استعمال االسم و [ أشتم ]بدل 

موصوف من حيث العدد لعدم مطابقة الصفة ل سجل :و بالنسبة لألخطاء التركيبية 
أخطاء في و. عدم مطابقة الفاعل للفعل من حيث العدد والنوعو. والنوع و التعريف

أخطاء في استعمال أداة التعريف كإضافتها ألسماء الشهور  .استعمال حروف الجر
 في استعمال صيغ الجمعاء خطأ و .(..نياالنوفمبر والديسمبر واالسبا)لبالد مثل وا
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أخطاء في استعمال مع . أجانببدل  اجنبيونو  نتائج بدل نتيجاتاستعمال :مثل
 .العالمات اإلعرابية كالرفع والنصب في غير محلها 

خطاء في كاأل عوامل المحتملةيره لألخطاء أرجعها الباحث إلى عدة في تفس و
نقص التدريبات الكتابية واعتماد  و.العربية الفصحىة استراتيجيات التعليم والتدريس للغ

المبالغة و .طرائق الحفظ الببغائي للمفردات والتراكيب دون  توظيفها شفويا وتحريريا
الجمع للمؤنث المبالغة في التعميم لبعض قواعد  و.(Hypercorrection) .في التصويب

 .العامية العربية والعربية الفصحى التداخل بين اللغة األولى واالنجليزية أو  و .والمذكر
طبيعة لنا درجة تأثير اللغة األولى في تعلم اللغة الثانية من خالل فهذه الدراسة تؤكد    

في مختلف يقع فيها متعلمي اللغة العربية  لغير الناطقين بها  اللغوية التي األخطاء
 كما .والتركيبي والنحوي المستويات اللغوية خاصة في الجانب الصوتي أو المعجمي

العالقة بين اللغة حول ساهمت نتائج هذه الدراسة في  بلورة وصياغة فرضيات دراستنا 
      .اتيجيات التعلم المعتمدة بتعلم اللغة الثانيةاستر األولى واللغة الثانية وكذا عالقة

اكيب طريقة تعليم التر" حول (0010)خولة طالب اإلبراهيمية للباحثة ـ الدراسة الثاني2
لدى طالب ثالث مدارس متوسطة بالجزائر  "العربية في المدارس المتوسطة الجزائرية

والثمانية ( فرنسية –عربية )عشرة منها ثنائية اللغة  .العاصمة في ثمانية عشر قسما
فحاولت التعرف على األسباب التي تنتج عنها األخطاء الكتابية في اللغة  .الباقية معربة

ضها للنتائج وتصنيفها لألخطاء اللغوية التي يقع فيها التالميذ توصلت وبعد عر .العربية
يصعب في الوقت الحاضر أن نفرق بين الخطأ الراجع إلى عدم :" إلى النتيجة التالية

 . الخطأ الناتج عن تداخل اللغاتمراعاة التالميذ لقوانين العربية فقط وبين 
التداخل بين العربية الفصحى واللهجة وتقول أيضا أن بعض األخطاء هي من قبيل      

 .العامية وهو مظهر من مظاهر الثنائية اللغوية التي يعيشها المجتمع العربي عامة
فعندما يعجز التلميذ عن التعبير عن فكرته بتركيب ينتمي إلى اللغة الفصحى يستبدله 

لفارغة في بتركيب من العامية فيقوم هذا األخير مقامه ويسد مسده أي يمأل الخانة ا
 (. 51ص 1071خولة طالب االبراهيمي ") النظام 

ة درجة تأثير اللغة األولى في تعلم اللغة الثانيطالب في هذه الدراسة بينت األستاذة     
إال أنها لم تبين بشكل دقيق  .بمعنى في سن المراهقة ،في مستوى متقدم من عمر التلميذ
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وبة التمييز بين األخطاء الناتجة عن مصدر الصعوبات واألخطاء اللغوية نظرا لصع
واألخطاء الناتجة عن تداخل اللغات ( األخطاء التطورية)اللغة العربية الفصحى بحد ذاتها

مع العلم أنها ركزت على أثر . اللغة األولى أو اللغة األجنبية حسب رأيها –
التعليم  مكتوبة فقط في مستوىلتراكيب باللغة الفي تعلم استراتيجية التعليمية اإل

المتعلمين باللغة ) وأخذت بعين االعتبار عامل االزدواجية اللغوية للعينة ،المتوسط
، بينما نحن ندرس أخطاء (ين باللغة العربية فقطالعربية واللغة الفرنسية والمتعلم

  كما. المتعلمين في كل البنيات اللغوية بالشكلين، الشفوي والكتابي
سنحاول الكشف  أننا سنة الخامسة ابتدائي، إلى جانبتنا من مستوى العينة دراس أن 

و  ألخطاء اللغويةغة األولى في تعلم اللغة الثانية ومصادر هذه اعن الدور الذي تلعبه الل
تفسيرها في ضوء المقاربة المعرفية بناء على االستراتيجيات التي قد يعتمدها المتعلمون 

ية أو ناطقون بالقبائلية وهو المتغير الذي في تعلمهم سواء كانوا ناطقون بالعامية العرب
 .لم يؤخذ بعين االعتبار في دراسة األستاذة الباحثة

المشكالت " تحت عنوان  (0012)لألستاذ رشدي طعيمة أحمدة ـ الدراسة الثالث3
 "الصوتية عند الدارسين في برامج تعليم العربية لغير الناطقين بها بسلطنة عمان 

المشكالت الصوتية عند الدارسين في   عن األسئلة التالية ما هي وحاول الباحث االجابة
ما أهم المهارات الصوتية التي يجب أن و ة لغير الناطقين بها؟برامج تعليم اللغة العربي

ما أهم مشكالت األداء الصوتي عند و ؟ون في برامج تعليم اللغة العربيةيكتسبها الدارس
وما أهم المقترحات التي تساعد   ؟ير الناطقين بهاتعليم العربية لغالدارسين في برامج 

 على تخطي هذه المشكالت ؟ 
 124وفي إجراءات الدراسة طبق الباحث اختبار األداء الصوتي على عينة تتكون من   

اثني  12: فتوصل إلى أن األخطاء الشائعة في نطق األصوات لدى الدارسين هي. متعلما
لخاء والسين والشين والضاد والطاء والظاء والقاف التاء والحاء وا) عشرة صوتا وهي 

: صواتوصعوبة نطق بعض األصوات في كلمات وهي ثمانية أ ...(والكاف والهاء 
 و.ين والقاف والصاد في بعض األحيانوالطاء والظاء والع الثاء، الحاء، السين، الضاد

ين أخطاء واضحة في نطق الحركات في األصوات الصامتة مع بروز تفاوت ب
صعوبة التمييز لدى المتعلمين بين الوحدات مع  .الدارسين في نطق حروف المد
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ء ـ الحاء والهاء ـ السين الدال والضاد ـ الذال والظا: الصوتية المتشابهة مثل
 .      والصاد

تعدد الخلفيات اللغوية للدارسين، يعني تأثير  :وفسرها الباحث على أنها تعود إلى   
 .تعلم واستعمال اللغة الهدفاللغة األولى في 

حول تأثير خصائص اللغة األولى في تعلم اللغة لدراسات لكثير من اوهو تأكيد ل    
يعتبر أكثر الجوانب تأثرا من حيث الجانب الصوتي الثانية أو األجنبية وخاصة في 

تتوفر على الجوانب األخرى خاصة إذا كانت اللغة األولى فقيرة في األصوات أو ال 
مثل ما هو حاصل في صوت الضاد  .(العربية الفصحى) أصوات اللغة الهدف بعض

الذال : لعربية عن اللغات العالمية األخرى وكذا أصوات مثلالذي تتميز به اللغة ا
 .والشين والغين وغيرها

األخطاء (تحت عنوان (9122)معهد اللغة العربية بمكة المكرمةة لبعارالدراسة ـ ال4  
تمحورت إشكالية . ية لطالب المستوى المتقدم في معهد اللغة العربيةاللغوية التحرير

ما األخطاء اللغوية التحريرية لدى طالب المستوى : الدراسة حول التساؤالت اآلتية
ما األسباب المحتملة و الكامنة وراء هذه و  أكثر هذه األخطاء شيوعا ؟و ما المتقدم؟ 

تكونت عينة الدراسة  أما .لوصفي التحليلياستخدمت الدراسة المنهج اوقد األخطاء؟ 
طالبا من الذين امتحنوا في المستوى المتقدم بقسم تعليم العربية بمعهد اللغة  17من

لجمع المعلومات اعتمدت و .7928/7928يفي الفصل األول من العام الجامع ،العربية
وع على موض اختبار مفاجئ حيث وقع االختبارو النهائيالدراسة على اختبار الكتابي 

 أخطاء اإلمالء،فسجلت النتائج أخطاء متنوعة ك .يمكن أن يكتب فيه جميع الطالب
. داللة الكلمةوأخطاء في الصرف أخطاء في  النحو،أخطاء في ، األصوات أخطاء في

 الحظف .السابقة إلى الخبرة الجديدةخطاء ترجع إلى نقل الخبرة أن غالبية األفتبين 
الثاء و الذال و الزاي و الصاد و الظاء  المتعلمون يجعل مثال( با اليور) في لغة الباحث 

و  [سالم: لمظا]، و [سيد: زيد ]في، و [سالك: ذلك] و في  [سم: ثم]و الشين سينا في 
 ، و يجعلون الغين جيما[الحاء و الخاء و العين و الهاء همزة] كما أنهم يجعلون  .هكذا

التركية و )المتمثلة في لغات الطالبغالبية ن أ اكم. [مجرب، مغرب]قاهرية و يقولون في
ال تفرق بين المذكر و المؤنث و  (و اليوربا و البنغالية األندونيسية و الفارسية و الفلبينية
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  .مع الضمائر، و ال أسماء اإلشارةال يؤنثون الفعل مع االسم المؤنث، و ال 

توى اللغوى المتواضع أخطاء تطورية ناتجة عن المسوالبعض اآلخر عبارة عن    
. تأنيث المذكر للمتعلمين وعدم تحكمهم في قواعد اللغة العربية الفصحى مثل األخطاء في

 .يقع فيهاإال أنه  هان الطالب يريد أن يتفادأ ذلك ،أخطاء المبالغة في التصويب إلى جانب
ة العربية د اللغانفرأخطاء ناتجة عن تداخل اللغة المتعلمة نفسها نتيجة اليضاف إليها 

للطلبة الذين  ونفس الشيء يحدث .دون سائر اللغات األخرى للدارسينبقواعد خاصة 
حيث يقعون في أخطاء التفريق بين أزمنة الفعل عند استعمال أندونيسية  لغتهم األولى

بالنسبة التقسيم الموجود في اللغة العربية نفس ال تعرف اللغة العربية ألن لغتهم األولى 
  .رباألم زمن خاصبالمضارع و  وزمن خاصخاص بالماضي و  زمنك: لألزمنة

فهذه الدراسة بالرغم انها طبقت على عينة من المتعلمين في سن الشباب إال أن     
نتائجها مهمة بالنسبة إلى دراستنا باعتبارها تؤكد بالدليل والبرهان درجة تأثير اللغة 

اللية في تعلم اللغة العربية األولى في عدة مستويات صوتية نحوية وصرفية ود
أي أن العادات اللغوية الراسخة لدى متعلمين لغاتهم األولى متباينة بالنسبة . الفصحى

وفي نفس الوقت . للغة العربية الفصحى حالت دون تمكن هؤالء من التعلم الجيد لها
ت في أكدت الدراسة على دور التداخل للغة المتعلمة نفسها في وقوع األخطاء والصعوبا

عملية التعلم نظرا لخصوصية اللغة العربية في الكثير من ضوابط قواعد النحو و 
الصرف واإلعراب وغيرها وهو ما قد ينطبق على واقع اللغات األولى للمتعلمين في 

 (.  العامية العربية والقبائلية)المدرسة الجزائرية 
في إطار تحضير رسالة للباحث حسنى عبد الرحيم قنديل دراسة  ةخامسالدراسة الـ 5

األخطاء الصوتية عند متعلمي اللغة العربية من  "تحت عنوان  0016الماجستير سنة 
وأجريت الدراسة على تالميذ  مسلمين من غير العرب في مدارس  "الناطقين بغيرها 

تلميذ  ذوي مستوى السنة الثانية ابتدائي   199منارات الرياض للمملكة العربية السعودية 
التعرف على األخطاء  إلىالدراسة  وهدفت. سنوات 19و 7 وح أعمارهم بينتترا

الصوتية التي تعترض هؤالء لدى تعلمهم اللغة العربية واعتمد في ذلك على الصور 
ومعياره في ذلك هو قراءة . القرآنية القصار من صورة الضحى إلى سورة الناس

لحركات ظات الميدانية لالمالحواستعمل  .المقرئين المصريين للقرآن الكريم
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: اآلتيةائج وتحصل على النت .االستبيان، والتسجيالت الصوتيةالفيزيولوجية أثناء النطق، 
 نطق أصوات اإلطباق، صعوبة وات المتقاربة في المخارج واألخطاء تكثر في األص أن

 كما أن .تأثير الصوائت على الصوامت صعوبة نطق أصوات الحلف و والحظ
إلى  .ثر دورانا في اللغة العربية هي األصوات األكثر تعرضا للخطأاألصوات األك

من أكثر  األصوات الصائتةو .يق بين األصوات المرققة والمفخمةعدم التفر جانب
هذه األخطاء مصادر  وفي تفسيره للنتائج أرجح الباحث .األخطاء شيوعا عن غيرها

ترقيق األصوات الصائتة خاصة في وبرزت  تأثير اللغة األولى للدارسين   :إلى
همس األصوات و . القصيرة والطويلة في موضع التفخيم وتفخيمها في موضع الترقيق

جهر الغين  :وجهر األصوات المهموسة مثل. صيرةالمجهورة مثل الباء والفتحة الق
الهمزة والهاء والعين والياء والنون والسين : تفخيم األصوات المرققة مثلو . والواو

وترقيق  ،ء والالم والكاف في موضع الترقيقوالرا. لتاء والباء والميموالدال وا
يق الراء والالم القاف والغين والضاد والطاء والصاد والظاء وترقاألصوات المفخمة ك

ومن جهة أخرى اثبت الباحث أن أسباب بعض الصعوبات األخرى  .في موضع التفخيم
 ظام الصوتي للغة العربية بحد ذاتهابنية الن صعوبةفي نطق األصوات العربية ترجع 

تفخيم األصوات الصائتة القصيرة والطويلة أو ترقيقها يرجع أساسا إلى   خاصة في
وإذا كان  حيث إذا كان الصوت السابق مفخما لحقه التفخيم، وت السابق عليها،الص

تنطق  [الطالب] الطويلة بعد الطاء في كلمة ثل نطق صوت الفتحة م.مرققا لحقه الترقيق
 .[التالب] مرققة كاآلتي

دين و ) صوت الكسرة أو الضمة إذا وقعت بعد صوت مرقق في كلمتي  وفي نطق 
نظام النبر والتنغيم في اللغة و كذا . مة عندما نطق الدال مفخمة كالضادتنطق مفخ( دور

ض األصوات الصائتة في العربية إذا تغير عن موضعه ينتج عنه إطالة أو قصر في بع
الصوت الصائت في  نطق النبر من المقطع األول إلى المقطع األخير يطيل: ة مثلالكلم

 .المقطع المنبور
اختالف النظام الصوتي للغة العربية في إلى جانب .  وغيرها من الصعوبات الصوتية  

تقصير الكسرة الطويلة إذا جاء بعدها همزة وصل ها المنطوق عن شكلها المكتوب كشكل
 (.كسرة قصيرة ) و في النطق( كسرة طويلة )تابة حيث تظهر في الك
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إلى . أي تسود مختلف اللهجات المحلية ي تحيط بالمتعلمينتأثير البيئة اللغوية الت و 
يبالغ  نفسه جدفيلنطق الصحيح على احرص المتعلم ي أين جانب المبالغة في التصويت

 ....فا والتاء طاء والكاف قا نطق السين صادا و وصوت الهاء حاءك قع في الخطأيف
ختصار الجهد والخفة في ال همميلأخرى في النطق إلى الباحث صعوبات  كما أرجع    

 ق في النطق بين التفخيم والترقيق،عدم التدريب الجيد على التفرييضاف إليها . التعبير
ف تكوين ضع و .للغة العربية لغير الناطقين بهاعدم التخطيط الجيد لتدريس أصوات ا

العمليات واالستراتيجيات المعرفية التي يعتمدها  إلى جانب دور .مين تربويا ولغوياالمعل
ضعف االنتباه كللغة العربية كلغة ثانية وبعض العوامل النفسية  مالمتعلمون أثناء تعلمه

 يستمع إليها على أصوات لغته األولى القياس الخاطئ لبعض األصوات التيو . أو القلق
لصحة عند النطق ق بعض القوانين الصوتية والغلو في مراعاة االمبالغة في تطبي و

 .باألصوات العربية
في تعلم  ولىلغة األالمن خالل نتائج هذه الدراسة يؤكد الباحث على درجة تأثير      

التي تتكون لدى المتعلم  ولىلغة األالحيث أن العادات النطقية ألصوات  اللغة العربية ،
الدخول إلى المدرسة تجعل جهاز النطق قد استقر على نمط في سنواته األولى قبل 

تظهر الصعوبات بشكل  معين وبالتالي عند تعلم أصوات لغة أخرى تختلف عن األولى
ومخارجها، إلى جانب عدم واضح في النبر والتنغيم وفي صفات األصوات المنطوقة 

والترقيق كلها ظواهر  التمييز بين بعض األصوات المتقاربة في النطق، وكذا في التفخيم
 .لغوية لها عالقة بتأثيرات اللغة األولى

بحد ( اللغة الهدف ) كما أكد الباحث على الصعوبات التي تعود إلى اللغة العربية    
معايير لم يألفها المتعلم  ذاتها من حيث خصائص نظامها الصوتي الذي يفرض شروطا و

عدم القدرة على التمييز بين األشكال وهو ما يؤدي به إلى الخلط و ولىاأل في لغته
 .أو فونيم واحد في سياقات مختلفة نطق صوتفي المختلفة 

هذا وقد بين الباحث أيضا تأثير الخليط اللغوي الذي يمارس في محيط المتعلمين وهو    
واقع المجتمع الجزائري الذي تمارس فيه لغات عربية عامية متعددة  ولغة أمر يشبه 

عة تختلطان كثيرا بالفرنسية ويتعرض الطفل لبرامج تلفزيونية وإذاعية أمازيغية متنو
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الرصيد تأثيراتها على  رية وخليجية متنوعة ال يمكن تجاهلبلغات أوربية ولهجات مص
 .والذي سنبينه جوانب منه في نتائج دراستنا الجزائري اللغوي للمتعلم

م اللغة العربية والتي ال يمكن إلى جانب تأكيده على دور العوامل التربوية في تعل   
كطريقة التدريس و مستوى تحكم المعلم في لغة التعليم  في دراستناهي األخرى تجاهلها 
 . وغيرها

تأثير االستراتيجيات المعرفية التي  لفت انتباهنا إلى أول دراسة عربية أكدت وقد   
وريا وأساسيا في عملية تلعب دورا مح التي يعتمدها المتعلمون في تعلم اللغة العربية و

باعتبارها تنبني على مدى فعالية العمليات المعرفية كاالنتباه والتذكر و اإلدراك  التعلم
كما لم ينس الباحث دور العوامل النفسية . في الفهم واالسترجاع واإلنتاج باللغة الهدف

 .ياته أكثروهو ما يدعم متغيرات بحثنا وفرض كمحور اهتمامات ودافعية المتعلم للتعلم،
في تفسير العالقة بين اللغة األولى واللغة  ةالمعرفي المقاربةعلى  نعتمدس ناأن غير   

في  احديث عتبر توجهاالذي يالثانية من خالل اإلنتاجات اللغوية للمتعلمين الجزائريين و 
في تعليمية اللغة حيث لم نسجل أي دراسة عربية . الدراسات اللغوية وتعليمية اللغات

استعانت بهذه المقاربة في تفسير وتحليل العالقة بين اللغة عربية لغير الناطقين بها ال
 . األولى ولغة التعليم لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيريها

يعني أن نتائج هذه الدراسة تساعدنا على األخذ بعين االعتبار الكثير من مدخالت     
عام والبيئة الجزائرية بشكل  ية في البيئة العربية بشكلاللغة العربية كلغة ثان تعلمعملية 
ستساعدنا على األخذ بعين االعتبار ألدوات البحث الضرورية في بحثنا و . خاص

شفوية للمتعلم و التي يشكل الجانب عالج اللغة الوحجم العينة المناسب، مع العلم أننا سن
نية حولها إلى جانب تدعيمها د دراسات ميداالصوتي فيها أهمية كبيرة، حيث قلما نج

على ضبط إشكالية وفرضيات البحث بشكل هذه الدراسات كما تساعدنا . للغة الكتابيةبا
 .وأوضح أدق

تحليل أخطاء متعلمي "تحت عنوان للباحث حسين الطيب السيخ  ةدسالساالدراسة ـ 6
حيث ( 77ص 1077 لقديم عبد اهلل) اللغة العربية من غير أهلها بالمركز اإلسالمي اإلفريقي

ركز في تحليله على المستويات اللغوية الثالث المستوى الصرفي، المستوى التركيبي 
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و من المالحظات التي سجلها أن كل الطلبة يميلون إلى لغاتهم . والمستوى الداللي
 (. األولى)األصلية 

عند أن الصعوبات التي يعاني منها الطلبة تتفاوت  :وكانت أهم نتائج دراسته     
وأغلب . متحدثي لغة عن متحدثي لغة أخرى وفي كل المستويات اللغوية المذكورة

ولى إلى اللغة لغة األالاألخطاء اللغوية التي وقع فيها الممتحنون تعود إلى النقل من 
 .العربية الفصحى

فكل ما سبق من نتائج تبين لنا كيف تؤثر اللغة األولى في تعلم اللغة الثانية في     
ا لدى كل يات لغوية عدة تجعل المتعلم يقع في أخطاء شائعة هي نفسها تقريبمستو

كما أنها تبين لنا كيف تؤثر المكتسبات القبلية في  .ولىاأل المتعلمين مهما كانت لغاتهم
ترسيخ تصورات ونماذج لغوية على مستوى الذاكرة القصيرة المدى وتبقى حاضرة في 

 .وهو ما يعزز ويدعم فرضيات دراستنا أكثر .إنتاجات المتعلم باللغة الثانية
 (0011)قام بها هويدا محمد الحسيني في إطار رسالة الماجستير  ةسابعالدراسة ـ ال1

األخطاء اللغوية الشائعة في كتابات الدارسين في برامج تعليم العربية للناطقين " حول
لشائعة في برامج ما األخطاء اللغوية ا ،تساؤالت البحث حول تتمحور "بلغات أخرى 

؟ وما العالقة بين هذه األخطاء والجنس وجنسيات اللغة العربية لغير الناطقين بهاتعليم 
الدارسين والخبرة السابقة باللغة العربية ونوع البرنامج الدراسي؟ ومن النتائج التي 

 :توصل إليها في مختلف المستويات اللغوية نجد
التنكير كنها تتمركز حول أربع جوانب أساسية تبين للباحث أ: في الجانب النحوي    

تقصير كفي الجانب اإلمالئي تقع في ست محاور و . %13والتذكير والتأنيث بنسبة
الخطأ في وضع الهمزة مع  حذف الحروف وزيادتها ،إطالة الصوائت ،الصوائت

 . % 11وأكثرها انتشارا هو استبدال الحروف بنسبة 
احث أنها تتمركز حول أربع جوانب وهي الخلط بين أكد الب: في الجانب الصرفي   

وإهمال ياء النسب وهي أكثر  ،اشتقاق صيغة غير مستخدمة ،صيغتين من أصل واحد
أرجعها إلى نقل الخبرة اللغوية من اللغة  فقد وفي تفسيره للنتائج. % 7شيوعا بنسبة 

لمذكورة سابقا أصلها يعني أن غالبية األخطاء في الجوانب ا. األولى إلى اللغة الثانية
و هو ما يبين أهمية أخذها بعين االعتبار عند كل إستراتيجية تعليم . تأثير اللغة األولى
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أما األخطاء األخرى تعتبر أخطاء تطورية تعود إلى عدم . وتعلم أي لغة ثانية أو أجنبية
 .ةا بشكل يجعل المتعلم يستعملها بطريقة صحيحالتحكم في اللغة العربية بحد ذاته

فهي دراسة تؤكد هي األخرى كسابقاتها درجة تأثير اللغة األولى في تعلم اللغة    
المدرسية أو اللغة الثانية إلى جانب طبيعة األخطاء األخرى التي ال يمكن أن نجد لها 

المستوى اللغوي للمتعلمين الذين لم يبلغوا بعد درجة التحكم الجيد  تفسيرا إال في إطار
المتعلمة والتي تسمى باألخطاء التطورية أو أخطاء ناتجة عن تداخل في قواعد اللغة 
  .     وهو ما يدعم أيضا فرضيات بحثنا بشكل أقوى. اللغة الثانية نفسها

األخطاء الشائعة في " عنوانها (0005)لمحمد العصيلي عبد العزيز ةمناثالالدراسة ـ 1
وهو بحث تكميلي لنيل شهادة  "ىلغة العربية الناطقين بلغات أخرالكالم لدى طالب ال

من التساؤل الرئيسي  وقد انطق .الماجيستير بجامعة اإلمام محمد بن سعود الرياض
ما األخطاء الشائعة في الحديث الشفوي لدى طالب اللغة العربية الناطقين بلغات  :اآلتي

الم غوية في الكما أنواع األخطاء الل: اآلتيةوتفرعت عنه األسئلة الجزئية  أخرى؟
ما األسباب المحتملة وراء و؟ خطاء الشائعة وغير الشائعة؟ ما األالشفوي لدى هؤالء

تلميذا ذوي المستوى الثالثة  20طبقت الدراسة على عينة من وقد    هذه األخطاء؟ 
والرابعة ابتدائي اختيروا عشوائيا ويمثلون ثالثة عشرة لغة حيث كل لغة يمثلها تلميذين 

. دقيقة للتعبير الموجه 14 ،دقيقة 34المقابلة لمدة باالستبيان ولباحث اواستعان . أو أكثر
 .دقيقة للتعبير الحر 29و

رتبها حسب مخارج  والتي انتشار األخطاء الصوتية: فتحصلت على النتائج اآلتية
عملية إلى فأرجعها . الحروف من الحنجرة إلى الشفتين وربط بينها وبين لغات المتعلمين

 معبية نفسها تداخل اللغة العروالمعلم  والبيئة االجتماعية  و ولىة األلغالالنقل من 
اإلعراب في أرجعها إلى عدم وجود قد أما األخطاء التركيبية ف .المبالغة في التصويب

عدم وجود ضوابط كاملة للتذكير والتأنيث في أنظمة اللغة  لغات أغلبية الدارسين و
نطق عدم مراعاة ال و تداخل اللغة العربية نفسها وكذاازدواجية اللغة العربية مع  العربية

االستبدال كة فقد صنفها إلى أربع أنواع أما األخطاء المعجمي. السليم لمعلم اللغة العربية
وأرجع ذلك إلى أسباب ثقافية واجتماعية   .و الزيادة الحذف ،أكثر شيوعاوهي 

 .واالزدواجية اللغوية
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 :القى ودراستنا في عدة جوانب مهمة من أهمهانالحظ أن هذه الدراسة تت      
وهي  لغة أولى تختلف كليا أو جزئيا عن اللغة العربية الفصحى لهاـ عينة الدراسة  

 .للغة الشفويةاأنها تتناول كما  تشابه العينتين اللتان سنختارهما،
توى ـ أنها تبحث في المستويات اللغوية التي تكثر فيها األخطاء اللغوية وهي المس 

تلتقي الصوتي و المستوى المعجمي والمستوى التركيبي وهي عموما المستويات التي 
استعانت بأدوات علمية لجمع و . ذلك أنها األكثر تأثرا عند احتكاك لغتين. مع دراستنا

وهو ما سنعتمده في  البيانات  تناسب اللغة الشفوية وهي التعبير الحر والتعبير الموجه
 .دراستنا

تنا النتائج التي توصل إليها الطالب في توضيح و صياغة إشكالية دراستنا و أفاد  
 .في مختلف المستويات اللغوية وتدعيم الفرضيات التي تبنيناها

قة بالمعلم و اللغة الثانية وكذا كما تؤكد الدراسة وجود عوامل أخرى ذات العال   
 . ع في الخطاء اللغويةتؤدي إلى الوقو استراتيجية التعلم التي يعتمدها المتعلم

و يمكن القول أيضا أن هذه الدراسة تفيدنا في اعتماد أدوات جمع المعلومات     
والتي تعتبر من أحسن األدوات التي تمكننا من جمع  .كاالستبيان والمقابلة الموجهة

ة من قبل المتعلمين لمعرفة طبيعة األخطاء الشائعة بينهم سواء تَجْنالمادة اللغوية الٌم
وفي نفس الوقت تمكننا من معرفة . كانوا ناطقين بالعامية العربية أو ناطقين بالقبائلية

كما تفيدنا في . طبيعة االستراتيجيات المعرفية المتبعة من قبلهم في تعلم اللغة الفصحى
. تقديم التفسيرات المنطقية والموضوعية لمختلف األخطاء والصعوبات التي قد تواجههم

تختلف معها في اعتماد المقاربة التفسيرية المعرفية في فهم العالقة بين  غير أن دراستنا
وتتميز دراستنا . اللغتين األولى واللغة المدرسية وهو توجه حديث في الدراسات اللغوية

باعتمادنا على اللغتين الشفوية والكتابية معا في تشخيص أهم األخطاء اللغوية التي قد 
ميزها في المستوى الدراسي للعينة والتي ستكون على تظهر لدى المتعلمين، مع  ت

 .تالميذ السنة الخامسة ابتدائي
   II التعلم صعوباتـ الدراسات الخاصة ب: 
وضع برنامج لتعليم "تحت عنوان ( 9122 )مصطفى رسالنل األولىدراسة الـ 0   

ج لتعليم اقتراح برنام على الدراسة حيث عملت (4)"اللغة العربية للطالب المالويين
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عداد هذا البرنامج إلو . تجريبه بعداللغة العربية للطالب الماليويين و بيان مدى فاعليته 
تحديد الصعوبات التي تواجه بهدف دراسة تقابليه بين العربية و المالوية  يتجرأ

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في ف .الدارس المالوي عند تعلمه اللغة العربية
استخدم كما العربية، اللغة في تعلم  متعلمينالالتي تواجه صعوبات على أهم التعرف ال

طالب ( 500)فاختيرت عينة متكونة من .المنهج التجريبي في تطبيق البرنامج المقترح
، و عين شمس بجمهورية ألزهرمن منطقة جنوب شرق آسيا ممن يدرسون في جامعة ا

ينص  متعلمينللومفتوحا ؤاال مكتوبا باحث سولجمع المعلومات استعمل ال .ةبيمصر العر
"  وفي الجانب التركيبيكتابة ي، في الصوتال في الجانب"الصعوبات اللغوية تحديد على 

عدد من ل استعان بتحليل المحتوىكما . عند تعلم اللغة العربية كل متعلم التي تواجه
 ،صدقائهم في مصررسائل موجهة إلى أفي شكل  رسونالكتابات الحرة التي كتبها الدا

و الدروس  كما جمع بعض التسجيالت التي قام بها الطالب الماليويون للمحاضرات
وبعد التحليل . المختلفة التي يتلقونها في قاعات الدرس في جامعتي األزهر وعين شمس

 :وفق التقسيم اآلتي ائجتوصل الباحث إلى النت
المالوي صعوبة في نطق  متعلمو من أهم األصوات التي يواجه ال :عوبات صوتيةـ ص 

، السين، الهمزة، العين، الحاء، الظاء، الشين، القاف، الهاء، الصاد : األصوات اآلتية
   .الثاء

  ...لمات، زيادة ك(اإلعجام)لقصيرة، حذف النقاطالحركات ا :مثل صعوبات كتابيةـ  

 ، المثنىنثمذكر و المؤلعدم التمييز بين ا مثل في التراكيب اللغوية صعوباتـ  
 ....، العجز عن استخدام المعجمو الجمع 

فهذه الدراسة هي األخرى اعتمدت على المقاربة السلوكية في تحليل وتفسير     
المشكالت والصعوبات اللغوية لدى المتعلمين من خالل أجراء تحليل تقابلي لخصائص 

ي الكتابة من خالل شكل اللغتين الماالوية والعربية في البينتين الصوتية والتركيبية وف
لكنها لم تقدم لنا تفسيرا ألصل هذه الصعوبات، ولم تشر إلى دور العوامل . الحروف

الذاتية للمتعلمين المالويين في تعلم اللغة العربية كعامل الدافعية وعامل العمليات العقلية 
 .    واالستراتيجيات المعرفية وغير المعرفية التي يعتمدونها في التعلم



 58 

الصعوبات الخاصة "حول  (0001) لعلي محمد ومحمد الديبة الثانيالدراسة ـ 2  
 .النمائية واألكاديمية في تعلم اللغة األنجليزية لدى أطفال المرحلة االبتدائية

طفال أالصعوبات النمائية واألكاديمية التي تواجه : شكالية الدراسة تعالجوكانت إ    
فقام الباحثان باختيار عينة من . ة األنجليزية كلغة أجنبيةلم اللغالمرحلة االبتدائية في تع

 .سنة من مستوى السنة الخامسة ابتدائي 12و 19رهم بين اطفال تتراوح أعم 19
التعلم ، اختبار صعوبات اختبار الذكاء المصور :انومن األدوات التي استعملها الباحث  

ة بين الصعوبات الخاصة بتعلم إلى أن هناك عالق فتوصال. الخاصة باللغة األنجليزية
اللغة العربية )اللغة األنجليزية وبين التحصيل الدراسي في المواد األخرى 

ى الباحثان بضرورة الكشف المبكر عن صعوبات التعلم وصألذلك  .(والرياضيات
والصعوبات األكاديمية ( اإلدراك والتفكير واللغة الشفهيةاالنتباه والتذكر و)النمائية 

 (.والتعبير الكتابي والحساب والقراءة التهجي)
بصفة عامة عالقة العمليات المعرفية بمشكالت التعلم هذه الدراسة على أهمية تؤكد    

معرفية في عملية  اتحيث كلما كانت هناك اضطرابوتعلم اللغة األجنبية بصفة خاصة، 
ي كلما حدثت صعوبات كاالنتباه أو التذكر أو التفكير و إستراتيجية التعبير الشفو وعقلية

فتفيدنا هذه الدراسة في إبراز أهمية   .وبالتالي وقع المتعلم في أخطاء لغوية متباينة تعلم
إستراتيجية التعبير الشفوي والعمليات المعرفية في تعلم اللغة الثانية أو األجنبية وعالقتها 

  . بحدوث األخطاء اللغوية التعبيرية أو االتصالية كما يسميها البعض
فهم مشكالت اكتساب اللغة األولى و تعلم اللغة لالمعرفي  أن التفسير ،معنى هذا   

وهو ما يتفق جزئيا مع موضوع  الثانية يعتبر أساس الدراسات اللغوية المعاصرة
المعرفية والنفسية وعالقتها  ،دراستنا، ذلك أنه يهتم أكثر بخصائص المتعلم العقلية

  .بعملية التعلم
األخطاء الشائعة في التعبير الشفوي " حول( 0003)معاطي محمدة للثالثااسة درـ ال 3   

األول من التعليم األساسي  الطورلدى كل من تالميذ الصفين الرابع والخامس ب
تلميذ ( 299)متكونة منعينة  فاختار الباحث. ومعلميهم، وبناء برنامج لعالج تلك األخطاء

الشرقية والمنيا : هىمختلفة وثالث محافظات  وتلميذة بالصفين الرابع والخامس، من
إحداهما الستثارة التعبير الشفوي من لجمع البيانات استعمل الباحث استمارتين ودمياط، و
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المتكافئتين، واألخرى لتحليل األخطاء اللغوية وكذلك بناء البرنامج ( ب)و ( أ)صورتين 
 .العالجي المقترح

شيوع األخطاء اللغوية في التعبير الشفوي، لدى  :يةإلى النتائج التال و توصلت الباحثة 
معلمي اللغة العربية والدراسات االجتماعية، الذين كانوا يدرسون تالميذ الصفين الرابع 

وتصريف األسماء ، نطق الصوامت والصوائت تتمثل في األخطاء أهم و .والخامس
استخدام مفردات في غير  وكذا .أساليب وتراكيب نحوية وداللية عامةواستخدام  واألفعال
واستخدام بعض األلفاظ التي ال أساس  .زيادة مفردات ال يتطلبها السياق ، معموضعها

ماء أس ،األعداد"هي اءخطكثر فيها األتالموضوعات التي  ومن .لها في المعاجم اللغوية
عالجي إلى فعالية البرنامج الالدراسة كما أشارت .. اديالمن ،المجرد والمزيد ،االستفهام

تالوة القرآن الكريم، التعيينات " في انخفاض معدل األخطاء اللغوية الذي اعتمد على
 ".قل وال تقل، أين الخطأ  دريبية،الت

فهذه الدراسة بينت تنوع األخطاء اللغوية المشاعة لدى المتعلمين والمعلمين أنفسهم 
الذي أظهرته هذه الشيء الجديد  سواء كانوا مدرسين للغة أو لمواد اجتماعية وهو

ذلك انه إذا كانت هناك أخطاء ناتجة عن تأثير اللغة األولى في تعلم . الدراسة الوحيدة
اللغة الثانية، فإن حدوث ذلك في تعلم المواد الدراسية األخرى أمرا واردا باعتبار هذه 

  .األخيرة ال تفهم إال بترميز لغوي
قضية  :"حول (0005)دانلعصمت نصر عبد الحميد سوية ـ الدراسة الرابع5

 ".الصعوبات اللغوية الشائعة لدى األجانب والمبتدئين في تعلم اللغة العربية 
ما الصعوبات اللغوية الشائعة  :شكالية الدراسة حول التساؤالت اآلتيةإ تمحورتف

التي يعانيها متعلمو اللغة العربية من أبناء اللغات األخرى حال استخدامهم للغة 
 ورتها المكتوبة؟  العربية في ص

الكشف عن الصعوبات اللغوية المرتبطة ببنية اللغة تهدف إلى فكانت الدراسة       
ء لغوية في استخدام ألفاظ ـ أخطا :أشكالها مختلف العربية التي يعانيها الطالب في

معرفة الصعوبات اللغوية الشائعة بصورة عامة لدى  و .تركيبأخطاء في ال اللغة و
معرفة الصعوبات اللغوية وكذا  .رسين للغة العربية من أبناء اللغات األخرىالطالب الدا
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التي أجمع على صعوبتها جميع الطالب وما تميز به طالب المجموعات اللغوية 
 .المختلفة

تلميذ  134وشملت العينة على  .وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي   
التركية ، الكرواتية ، :اآلتية ( ولىاأل اللغات)ة وتلميذة موزعين على الفئات اللغوي

 .، اللغات الرومانية الفرنسية واالسبانيةليابانية ، الفيليبينية، الكورية الماليو بولونيزيةا
 ولىلغات األالركز الباحث على أخطاء اللغة المكتوبة لمجموعات الطلبة حسب ف       

ة والتركيبية والقدرة على االتصال باللغة حلل الجوانب النحويثم . التي ينتمون إليها
وجود صعوبات في اختيار : التي توصل إليها الباحث ما يلي ومن اهم النتائج  .الهدف

في وجود صعوبات  المعنى المقصود والمناسب للسياق، الرموز اللغوية المعبرة عن
صعوبات  وجود لترابط بين ما سبقه وما لحق به،إقامة عالقات نحوية صحيحة وعدم ا

في تصريف األفعال واألسماء في األزمنة الثالثة تجسدت في االستبدال بين الصيغ 
صعوبة  و. [دعية بدل داعية] [المحضرين بدل المحاضرون]مثل .الصرفية المختلفة

التمييز بين معاني حروف الجر واستخدامها في السياق كاستخدام حرف مكان حرف 
غير مطلوب في السياق أو حذف حرف مطلوب آخر أو إضافة حرف جر إلى الجملة 

صعوبة المطابقة بين الفعل والفاعل خاصة عندما يكون الفاعل و .في الجملة وهكذا
 [.الصالة، دموع]مؤنثا مجازا مثل 

وصعوبة إعراب  .صعوبة اإلعراب للمفعول المطلق والمفعول به المفرد النكرة و  
ها وغير .في صورة الرفع بدال من الجرتمييز العدد وعدده حيث يبدو العدد المضاف 

 .من الصعوبات النحوية والصرفية
وقد أرجعت الباحثة هذه الصعوبات اللغوية المختلفة إلى الخليط اللغوي الذي يعيشه    

اللغة وكذا ب .ها في التواصل اليوميونوالتي يعتمدولى لغة األالب طالب مختلف الجنسيات
اللغة )ي شرح المعلومة اللغوية المقدمة باللغة الهدفالوسيطة التي يستعملها المدرس ف

وباللغة الهدف بحد  .وهي عموما اللغة األجنبية األولى بالنسبة للطلبة والمعلم (الثانية
وهو واقع  .خارجه عربية عاميةوالداخل القسم شفاهة وكتابة  احةحيث الفص ذاتها

لفصحى إال في المواقف الدراسية، المتعلم في المدرسة الجزائرية حيث ال تستعمل اللغة ا
أما التعبير في المواقف الحياتية العامة داخل القسم وفي المدرسة وخارجها تتم بالعامية 
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و عليه حسب الباحثة فإن .والقبائلية  وبخليط من العامية والفرنسة والقبائلية وغيرها
غوية الصوتية الطالب الذي يعيش في مثل هذا الخليط اللغوي الذي تختلف َبناه الل

كما لم تنس الباحثة . والنحوية والصرفية بالضرورة تحدث تداخالت متعددة فيما بينها
أثر العوامل غير اللغوية وهي ذات الصلة باستراتيجيات التدريس المتبعة من قبل 

. أو إلى عوامل فيزيقية داخل القسم تناسب البيئات اللغوية األخرى، المعلمين التي قد ال
 عود إلى عوامل فردية ذات طبيعة معرفية كالقدرات اإلدراكية للمتعلمينكما قد ت

إلى جانب األخطاء التطورية التي ترتبط ارتباطا  .تيجيات تعلم كل واحد في ذلكاستروإ
وثيقا بمدى تحكم واستيعاب المتعلم لخصائص قواعد اللغة العربية المتعلمة بحد ذاتها 

 .أو إيجابا على تعلم اللغة الهدف ؤثر سلباوغيرها من العوامل التي يمكن أن ت
اللغة من خالل هذه النتائج المتوصل إليها تؤكد الباحثة إلى حد كبير كيف تؤثر     

أجنبية حيث كلما ثانية أو المكتسبة لدى أي فئة اجتماعية في تعلم لغة أخرى األولى 
ائم واليومي في كل بحكم االستعمال الد ولىاأل ترسخت لدى الفرد قواعد و ٌبنى لغته

ظهرت مالمحها في أي لغة ثانية متعلمة أثرت في عملية التعلم و كلمامواقف االتصال 
 . هذا من جهةمن خالل األخطاء والصعوبات التي تواجه المتعلمين 

ومن جهة أخرى تؤكد لنا الباحثة أنه ال يمكن تجاهل أي عامل له عالقة بالفعل   
إلى جانب العوامل ( كان فيزيقيا أو كان إستراتيجية تدريس سواء)مي لَُّعالتعليمي التَّ
ذلك أن عملية التعلم . وهو ما يتفق مع دراستنا .الخاصة بكل فردالمعرفية 

المتبعة سواء من قبل المعلم أو المتعلم تؤثر بشكل كبير في تنمية  تواالستراتيجيا
 .سلبا وأمهارات اللغة الهدف إيجابا 

جوانب الصعوبات التي تعيق تعلم اللغة راسة في االهتمام بمختلف هذه الدفيدنا تو     
وفي . الثانية المدرسية لمتعلمين تسيطر على لغتهم اليومية لغة عامية أو لهجة محلية

كما . شكالية دراستنا و وفرضياتها اإلجرائيةساعدنا في توضيح و بلورة إتنفس الوقت 
مختلفة بشكل نسبي عن اللغة  ولىاأل همراد لغاتأن العينة التي اختارتها الباحثة شملت أف

العربية الفصحى في الكثير من خصائصها، وهو ما يتفق مع بعض خصائص عينة 
 .دراستنا
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غير أن االختالف يكمن في طبيعة اللغة المدروسة حيث اعتمدت على اللغة المكتوبة    
حيث حللت جانب  .والمكتوبة معا اعتمدنا نحن على اللغة الشفويةفقط بينما نحن 

بينما نحن سنعالج  .والصرفي ولم تعالج الجانب الصوتيالمستويين النحوي في االتصال 
باعتبار اللغة الشفوية  (ة والدالليةوالنحوي ةوالصرفي ةالصوتي)جميع المستويات اللغوية 

يمكن من حيث  .كثر استعماال في حياتنا اليومية وفي العصر الذي نعيش فيهاألنسب واأل
الله التعرف على شكل نطق األصوات للغة العربية تحت تأثير الخليط اللغوي السائد خ

ومن جهة أخرى مزاوجتنا للشكل المنطوق والمكتوب للغة يجعلنا . في البيئة الجزائرية
نتحصل على نتائج أكثر شمولية ، بحيث ما يكشف عنه التعبير الشفوي قد ال ُيكشُف 

                          . بي، والعكس صحيحاالكثير منه في التعبير الكتا
صعوبات تعلم اللغة العربية لدى " تحت عنوان علي تعويناتل ةسماخالدراسة الـ 5 

تالميذ الطور الثاني من التعليم األساسي في المناطق الناطقة باألمازيغية والمناطق 
شملت الدراسة عينة  .1007في إطار رسالة لنيل شهادة الدكتوراه  "الناطقة بالعربية

وتحاول . تلميذ ناطق بالعربية الدارجة 1577تلميذ ناطق باألمازيغية و 3754متكونة من 
اإلجابة على السؤال المحوري وهو أن صعوبات تعلم اللغة العربية هي مشكلة تواجه 
أكثر التالميذ الناطقين باألمازيغية على عدة مستويات المستوى اللغوي والمستوى 

أن الدرجات التي : النتائج االتيةتوصل إلى و. االجتماعي/جي والمستوى النفسيالبيداغو
تحصل عليها تالميذ المناطق األمازيغية تنخفض انخفاضا ملحوظا عن الدرجات التي 

ات عند وبالتالي ينتشر الضعف والصعوب. تحصل عليها تالميذ المناطق الناطقة بالعربية
تالميذ السنة السادسة أكثر حصوال على الدرجات من أن و . األولين منه عند األخيرين

أن تالميذ المناطق و (. ن ق)و( ن ع )زمالئهم في السنة الخامسة في كال العينتين 
. ية من خالل الدرجات المحصل عليهااألمازيغية يعانون صعوبات جمة في تعلم العرب

وقد تم تأكيد  .بالعربية  وان هذه الصعوبات قليلة االنتشار لدى تالميذ المناطق الناطقة
صعوبات  أن التالميذ الناطقين باألمازيغية يعانون :الفرضية األولى من الدراسة وهي

 .(303ص 1007تعوينات .)قين بالعربيةكبيرة في تعلم اللغة العربية أكثر من غيرهم الناط
 والى مضمون .وأرجع مصدر الصعوبات إلى العامل البيداغوجي الديداكتيكي من جهة

منهاج اللغة العربية في الطور األول الذي يركز على الجوانب البنائية للغة مهمال كل 
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المضمون المعرفي واالستعمال البراغماتي للغة  الجوانب األخرى كالرصيد اللغوي،
حيث ظهر أن المستوى الحقيقي لمضمون المنهاج أقل بكثير من مستوى التلميذ عند 

 . ، من جهة أخرىدخوله المدرسة
لدى تالميذ فقط نالحظ في هذه الدراسة أن األستاذ تعوينات اهتم باللغة المكتوبة      

الطور الثاني من التعليم األساسي والذين يفترض أن تكون لديهم مهارات لغوية مقبولة 
كما اعتمد على تقدير الدرجات من خالل تصحيح إجابات . باللغة العربية الفصحى
وبالتالي قد يحدث سوء تقدير . ر بعدة عوامل ذاتية أو موضوعيةالتالميذ و الذي قد يتأث

كما أن اللغة  (.ن ق)و( ن ع) للدرجة التي يتحصل عليها كل مجموعة من التالميذ
مع العلم أن بعض  .أكثر في اإلجابات المناسبةالكتابية تعطي للتلميذ فرصة التفكير 

ميذ من اعتماد عامل الحظ في األسئلة تحتوي على عدة اختيارات وهو ما يمكن التال
بينما . وهو ما نتلف معه في دراستنا. وبالتالي يشوه تقدير الدرجات لكل تلميذ .اإلجابة

بل تجعل كل . تتأثر بمثل هذه العوامل الذاتية اللغة الشفهية التي نحن بصدد دراستها ال
قبائلية أو ناطقين التالميذ يعتمدون على رصيدهم الفعلي المتعلم سواء كانوا ناطقين بال

ومن جهة أخرى تمتاز اللغة الشفهية عن المكتوبة بكونها تشمل  .بالعربية هذا من جهة
إضافة إلى  (.المستوى الصوتي، المعجمي ،النحوي والداللي )كل مستويات اللغة 

وعاتمادنا على طريقة تحليل األخطاء اللغوية . اعتمادنا على اللغتين الشفوية والكتابية معا
 .يس على الدرجاتول
بينما نحن في دراستنا . و قد اتخذت دراسة تعوينات منحى تربوي أكثر منه لغوي  

ة ذلك وعالق سنركز على الجانب اللغوي، من خالل العالقة بين اللغتين األولى والثانية
      .بالعمليات المعرفية واستراتيجيات الفرد في التعلم

أكدت وجود العالقة التفاعلية بين اللغة األولى ة الذكر السالفوعليه فإن هذه الدراسات    
وفي نفس الوقت سنضيف أبعاد أخرى لم يتم تناولها في . المكتسبة واللغة الثانية المتعلمة

للغة المدرسية أو كل الدراسات المذكورة سابقا وهي الجوانب المعرفية في عملية التعلم 
فية في التحليل والتفسير لألخطاء والصعوبات مستعينين بالمقاربة المعر. اللغة الثانية

               . التي قد تعترض المتعلمين
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تعليم اللغة العربية ألبناء "عوض توفيق عوض دراسة حول ة لالسادس الدراسةـ 6
تمحورت إشكالية دراسته حول معوقات  (2113)المهاجرين من دول المغرب العربي 

فتوصل الباحث إلى  .اجرين لدول المغرب العربياء المهتدريس اللغة العربية ألبن
 :النتائج اآلتية 

 .ـ عدم وجود رغبة في تعلم اللغة العربية لتخفيف األعباء عليهم     
ـ وجود شعور بعدم جدوى تعلمها بما أنهم لن يواصلوا تعلمها في المراحل     

ة أنفسهم منقسمين ومن جهة أخرى يجد تالميذ الدول المغاربي .هذا من جهة .الثانوية
 . مهالعامية المتداولة بين أفراد أسربين الفصحى المدرسية و

أن أجهزة النطق للتالميذ المولودين  و .ـ أن التالميذ الناطقين بالبربرية ال يتعلمونها   
النطق ببعض  في فرنسا تدربت وتكونت على نطق اللغة الفرنسية مما يعيق عليهم

 .أصوات اللغة العربية
أن المناهج المدرسة للمهاجرين هي نفسها المدرسة في هذه الدول وهو ما جعلها ال ـ   

 .تستجيب لخصوصياتهم وحاجياتهم
عدم وجود دوافع قوية لتعلم لغة ما يؤثر سلبا على  :نستخلص من هذه الدراسة أن   

ليست موجودة في المهجر فحسب كما أن االزدواجية بين لغة المدرسة والبيت  .تعلمها
موجودة حتى في الدول المغاربية بشكل عام والجزائر بشكل خاص بل أكثر من  بل 

هم ذلك نجد في المهجر أن األطفال يعيشون في حمام لغوي أجنبي قد ال يسمح ل
بل حتى العامية المتداولة بين أفراد فقط، في المدرسة باستعمال ليس الفصحى المتعلمة 

يين تبقى اللغة العربية الفصحى حبيسة المدرسة و بالنسبة للتالميذ الجزائر. األسرة
والمواقف الرسمية وفي الكتابة أما العامية العربية أو القبائلية تستعمل في كل مواقف 

وتؤكد لنا الدراسة أيضا درجة تأثير . ، مع وجود دافع للتعلمفي التعبير الشفوي الحياة
حيث عندما يتشكل . الصوتياللغة األولى في تعلم اللغة الثانية خاصة في الجانب 

أبناء )الجهاز النطقي وفق خصائص أصوات اللغة األولى كما هو لدى المولودين
ل تعلمهم ونطقهم لبعض عفي فرنسا تصبح لغتهم األولى هي الفرنسية تج (المهاجرين

 .                              أصوات اللغة العربية صعبا أو مشوها
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صعوبات تعلم "حول  (2113)لد عبد السالم في رسالة الماجستيرخاالدراسة الثامنة لـ 7 
الناطقين بالعربية العامية والناطقين )اللغة الشفوية لدى تالميذ السنة الثالثة أساسي 

على تعلم اللغة ( العامية والقبائلية)ولىلغة األالمعرفة مدى تأثير بهدف " (بالقبائلية
لغة الالتعلم إن كانت تعود إلى  در صعوباتومعرفة مصا( . العربية الفصحى)الثانية

وكذا معرفة إن كانت هذه الصعوبات خاصة بالناطقين  .ولى أم إلى عوامل أخرىاأل
: بالقبائلية أم أنها مشتركة مع الناطقين بالعربية ولماذا ؟  واختبرنا الفرضيتين اآلتيتين 

تعلم اللغة  تتتطابق صعوبا. ثير سلبي على تعلم اللغة الثانيةأي تأ ولىـ ليس للغة األ
 .الشفهية لدى الناطقين بالعربية والناطقين بالقبائلية

، (ن ق  11ن ع و 11 )تلميذا 32التي تضم وبعد اختيار العينة بطريقة عشوائية     
التعبير الموجه والتعبير الحر عن مشاهد )طبقنا عليها اختبار التعبير الشفوي في شكلين

 :التفسير توصلنا إلى النتائج اآلتية وبعد التحليل و( مصورة 
لها تأثير واضح على تعلم اللغة العربية ( العامية والقبائلية) ولىلغة األالأن  -    

لكن هذا التأثير ال يمكن اعتباره سلبيا ألن التلميذ يجدها سندا له في إكمال . الشفهية
كن االعتقاد بأن هناك و ال يم .النقص المسجل لديه في الثروة اللغوية وصيغ التعبير

إن مصدر صعوبات التعلم يعود إلى  .فراغا لغويا لدى التلميذ عند بداية تعلمه
 . االستراتيجيات التعليمية

ن وبينا أيضا أن هناك تطابقا كبيرا في صعوبات تعلم اللغة الشفوية بين الناطقي   
نا أن الصعوبات منتشرة وفي بعض المستويات اللغوية وجد. بالعربية والناطقين بالقبائلية
ومن أهم النتائج المتوصل إليها  بشيء  من التفصيل ما .  أكثر لدى الناطقين بالعربية

 :يأتي
أن غالبية األخطاء الصوتية تمحورت حول عدم نطق  :ـ في المستوى الصوتي1  

في آخر الكلمة  "المربوطة  التاء" الصوائت في آخر الكلمة ثم يليها عدم نطق صوت 
غالبيتها إلى تأثير اللغة األولى، والى تعود في  و .(ن ق)و( ن ع) تالميذ العينتين لدى

 .تميز بتزامن عملية التخطيط للكالم مع عملية التنفيذطبيعة التعبير الشفهي الذي ي
ر الصعوبات التي تواجه تالميذ المجموعتين هو ثأن أك: ـ في المستوى المعجمي2  

و ليست في محلها بنسبة متقاربة ثم استعمال مفردات خاطئة أ األولىاالستعارة من اللغة 
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إلى ضعف االستراتيجيات التعليمية المتبعة من غالبيتها عود وت .ومتطابقة في الكثير منها
 .قبل المعلمين

أن أكبر الصعوبات واألخطاء التي تواجه تالميذ العينتين هو  :في المستوى التركيبي  -3
 .ها تركيب جمل وفق صياغة اللغة األولى بنسب متقاربة كثيراتكوين جمل ناقصة ثم يلي

 هو الطرق التعليمية المعتمدة في المؤسسات التربوية التي ترتكز على هامصدرو 
ألنماط معينة من الجمل والصيغ  والحفظ الببغائي ،تكريس تعليم التلميذ جمال ناقصة

 . التعبيرية

( ن ق)و( ن ع)نحوية التي تواجه التالميذ أن أكثر الصعوبات ال :حويالمستوى الن -5
هي في استعمال حروف الجر داخل الجمل ثم تليها استعمال أسماء اإلشارة ثم استعمال 

  .إلعرابية وكذا استعمال زمن الفعلالعالمات ا
عدم التمييز بين المفرد  :"أن أكثر الصعوبات الصرفية هي: ـ على المستوى الصرفي 4

تأثير اللغة األولى  وترجع إلى .وبنفس الحدة( ن ق)و( ن ع)ين والجمع لدى المجموعت
 .        لعربية الفصحىفي النظام اللغوي لعدم التحكم األخطاء التطورية الناتجة عن بسبب 

أن أكثر الصعوبات التي تواجه تالميذ المجموعتين في : على المستوى الداللي ـ1 
 .محلها تؤثر على معنى الجملة أو تعقده المستوى الداللي هو استعمال كلمات في غير

إلى الخلط في استعمال المفردات والروابط داخل الجملة نتيجة عدم التحكم في  وترجع
اللغة الثانية والتي ترتبط بالمستوى الدراسي للمتعلمين يعنى يمكن اعتبارها أخطاء 

 .تطورية أو أخطاء ناتجة عن طبيعة التعبير الشفهي
امة التي يمكن استخالصها هي أن الفروق الموجودة بين التالميذ والنتيجة الع    

الناطقين بالعربية والناطقين بالقبائلية في بعض المستويات اللغوية ليس لها عالقة باللغة 
 ،ات التعليمية أحيانا أخرىاألولى بقدر مالها عالقة بالفروق الفردية أحيانا واالستراتيجي

 .افية واالجتماعية التي تميز كل فردمل الثقعواالإلى  أو قد تعود
فهذه الدراسة تتفق مع دراستنا الحالية في المنهج وبعض متغيرات الموضوع كاللغة   

األولى وعالقتها باللغة الثنية، غير أنها تختلف عنها في المقاربة التفسيرية وفي حجم 
توى الثالثة ابتدائي العينة والمستوى الدراسي لعينة الدراسة، حيث تناولنا في األولى مس

و اختالف آخر في شكلي . وفي هذه الدراسة اخترنا عينة من السنة الخامسة ابتدائي
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اللغة ذلك أن األولى تناولنا اللغة الشفوية فقط بينما في الحالية تناولنا الشفوية والكتابية 
في الحالية كما أن الدراسة األولى استعنا بموضوع واحد في المقابلة الشفوية بينما . معا

كما أن اختبار التعبير الشفوي الحر في الدراسة . اعتمدنا على موضوعين مختلفين
األولى اعتمدنا فيها على مشاهد مصورة، بينما في الدراسة الحالية اعتمدنا فيها على 

ويضاف إلى كل ذلك أن الدراسة الحالية تتميز باعتماد المقاربة . التعبير الحر الكتابي
في االستعانة أيضا أفادتنا و .تفسير النتائج وطريقة تحليل األخطاء اللغوية المعرفية في

بجداول تصنيف أنماط األخطاء اللغوية في مختلف المستويات و كذا في صياغة 
 .   اإلشكالية و الفرضيات بشكل إجرائي دقيق

 :الدراسات أجنبيةـ      
نجد  تعلم اللغة الثانية فيها تناولت موضوع اللغة األولى وأثر :ولىالدراسة األ ـ0

التي أجراها على ابنته لغتها األولى الهنقارية تتعلم ( kenyers1983)دراسة كانييرس 
 :فتوصل إلى النتيجة التالية ،ية كلغة ثانيةاللغة الفرنس

ن تطرح مشاكل للطفل أـ أن تعلم اللغة الثانية إذا كانت تتم بطريقة منسجمة دون    
تمر بنفس مراحل اكتساب اللغة األولى وأغلبية األخطاء المرتكبة يمكن الصغير فإنها ال 

 (. J-F-HAMES- et M/blanc1983 p352.)لغة األولىإرجاعها إلى التداخل من ال
في ( keller kohen 1070)وكيلر كوهن ( 1077وwood 1071)غير أن كل من وود    

تعلم فإن تطور اللغة الثانية دراساتهم يلحون على أنه بالنسبة لبعض الجوانب من ال
تطور تعلم " ن كما  بينوا أ". يزات اللغة األولىمرتبط بشكل وظيفي بخصائص ومم

 صروان كيلر ُت بلغته األولى،تبط ولو في بعض مظاهر هذا التعلم الطفل للغة الثانية مر
أي  ،لىبعة للغته األولى استعمال وحدات القواعد التاعلى أن مزدوج اللغة يميل دائما إ

ن تعلم اللغة الثانية يتم تحت أبمعنى .  (keller,A,t1988p354-355) "استعمال التداخل اللغوي
وبالتالي ال يمكن بأي شكل من األشكال القفز  .تأثير اللغة األولى في الكثير من الجوانب

 التجارب الحديثة أثبتت" و تضيف سواين وتقول بأن .على دورها  في تعلم اللغة الثانية
بأن الطفل يتعلم بسهولة وبسرعة القوالب اللغوية الجديدة إذا كان في حوزته وصف دقيق 

كما أكد  (.104ص 1007تعوينات " )لقاعدة هذه القوالب التي توجهه في تعلمه إياها
 ،ولىثانية يجري مثل اكتساب النحو في اللغة األالغة نحو للٌّالبأن تعلم (" Dato1970)داتو
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في حالة ما إذا كان اكتساب البنيات القاعدية يسبق دائما  ،هو نفسه فتسلسل االكتساب
ن القوالب اللغوية المكتسبة باللغة األولى إذا كانت متشابهة مع أبمعنى ". البنيات المتغيرة

فإنها ستساهم بشكل كبير في تيسير عملية التعلم  القوالب اللغوية للغة الثانية المتعلمة،
 . والعكس صحيح

لشهادة الدكتوراه في  هتحضيرفي إطار لطالب حسان بوجغاغ ل :ثانيةاسة الالدر ـ2
عالمات الصعوبات التي يواجهها المغتربون الناطقون بالعربية في تنظيم " حول (0000)

 حاولت الدراسة االجابة علىف "تسلسل الخطاب واألدوات المستعملة من اجل تجاوزها
 :اآلتيالتساؤل الرئيسي 

صعوبات التي يواجهها المغترب الذي يتواصل بلغة غير لغته األصلية ـ ما هي ال   
 ؟             ةوبأدوات لغوية فقيرة ومحدود

 :العالمات التي تسجل في خطابه مثلوهذه الصعوبات تظهر عن طريق بعض      
  (les Répétitions)ـ و التكرارات (La reformulation)الترددات ـ إعادة الصياغة والتعبير 

 اكبير اوكلها عالمات تؤكد أن الفرد يبذل مجهود. (les reprises)إعادة الملفوظاتو
  .لمواجهة بعض الصعوبات

سنة بفرنسا تتراوح  17مغتربين و تونسي واحد عاشوا  4اشتملت عينة الدراسة على     
ا سنة لم يتلقوا دروس محو األمية في اللغة الفرنسية لم يدخلو 54و  59أعمارهم بين 

 :       واعتمد في جمع األدوات على  .م يسبق لهم معرفة اللغة الفرنسيةالمدارس ول
ـ حديث مع حالة ضعيفة جدا في اللغة الموجهة وغير الموجهة مع حالتين  ـ المقابلة
 .الفرنسية

وكانت النتائج المتوصل إليها تتمثل في (. أنجزه طلبة مغاربة بالجامعة.)وارـ لعب األد
 :ما يأتي

و من خالل إعادة آخر مقطع من ملفوظ أ: (la repetition) ـ يستخدم كل اإلفراد اإلعادة 
 Q:Vous avez oublier?            Rép: Ah oublier:كلمة و صياغة جمل  المخاطب مثل

و أهم وظيفة هي  ،أن له عدة وظائف في خطاب المغتربويفسر الباحث ذلك على     
ف أي أن المخاطب غير الكفء باللغة الهد. خطابية أنه تسمح له بتجنب صعوبات

وبالنسبة  .المتمثلة في تجنب بناء جمل جديدةو يستخدم اإلعادة من أجل حل مشكلته
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لتسلسل في ـ دور التناسق لضمان ا: خطاب هو اآلخر له عدة وظائفالإلعادة نفس 
ويستخدم أيضا   .أن يساهم في حل مشكلة عدم الفهم كما يمكن. تبادل الحديث مع اآلخر

 .إلنهاء الكالم 
حسب  ويعود ذلك إما إلى صعوبات الصياغة، وإما إلى الرقابة الذاتية للخطاب   

 .الباحث
أنها تسمح إلعادة صياغة أو  خدم لسد النقص المعجميوعموما التكرارات تست  

 .ملفوظاته
ر ما نقلل من ألن الفرضية تقول بأنه بقدر ما نواجه صعوبات وعقبات معجمية بقد    

 .(Commentaries Méta discursive) اللجوء إلى التعاليق الشبه خطابية
فكلها  (…… ben,bon,eh):ـ كما سجل الباحث كثرة عالمات التوقف باستخدام    

 .دالئل التردد في الخطاب والتعبير و نقص الرصيد المعجمي
ا حينما يكون وياللغة الثانية شف فهذه الدراسة تؤكد لنا صعوبة استخدام اللغة الهدف أو   

وهو حال متعلمي اللغة العربية في المدرسة  .هالإلنسان رصيدا فقيرا أو محدودا في
وقف والتردد و تالجزائرية في كل المستويات بالرغم من تعلمهم لها إال أن عالمات ال

الماجستير  في رسالةأكدناه  اإلعادة خالل الخطاب المدرسي أكدها الكثير من الباحثين و
التعبير الشفهي الحر على  ة ابتدائي حيث التوقف والتردد خالللدى تالميذ السنة الثالث

ة الشفوية وهي من مميزات اللغ. وخالل التعبير الموجه في مقابلة مشاهد وصور
التخطيط والتنفيذ للتعبير شفهيا ضيق  لفاصل الزمني بينذلك أن ابالنسبة للغة الكتابية، 

يضاف إليه العامل النفسي الذي . الذي يتيح فرصة التصحيح تعبير الكتابيجدا عكس ال
. شفاهة وخاصة إذا كان بلغة ال يتحكم فيها كثيرا ،يصاحب الفرد عند الكالم مع الغير

الحل األمثل لسد عجزهم التي يجدون فيها  ولىلذلك يستنجد هؤالء باللغة األ
 .وصعوباتهم

من جامعة   (Jeanine treffers-Daller()0005)يفير داليرجينين وترل ـ الدراسة الثالثة3
 Les effects contrastants de l’emprunt et de l’interférence et" نبول بتركيا تحت عنوانطاس

dissimilitudes entre Bruxelles et Strasbourg  " " اآلثار التقابلية لالستعارة والتداخل والتشابه
إلى اختبار بعض  افي دراسته ةهدف الباحثت" ستراسبورغ واالختالف بين بروكسل و
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والتي  (Thomason et Kaufman 1988)الفرضيات القاعدية لنموذج توماسون وكوفمان
كما يهدف إلى تبيان كيف أن  .مفهوم االستعارة ومفهوم التداخل ترتكز على التقابل بين

ات احتكاك متشابهة في كل تحليل تقابلي لظواهر االحتكاك اللغوي والصادرة عن وضعي
من بروكسل وستراسبورغ يمكن أن تقدم تطلعات جديدة حول تغيرات ظواهر 

 .االحتكاك
 :وقد صاغ الباحث الفرضيات اآلتية    

 Le Flamond))ـ ظواهر االحتكاك المسجلة في لغة سكان بروكسل اللهجة األمانية 

Bruxelois  وألزاسية سكان ستراسبورغ(Alsacien Strasboueois  ناتجة عن عمليات
بينما ظواهر االحتكاك التي نجدها في فرنسية سكان  .االستعارة من اللغة الفرنسية

بروكسل وفرنسية سكان ستراسبورغ هي مظاهر للتداخالت في تعريفات توماسون 
 .وكوفمان

أو االستعارة المعجمية أكثر ( النقل)نتيجة للفرضية السابقة يفترض الباحث أن  و  
اللهجة )فالمون بروكسل وألزاسية ستراسبورغ )مية في المتغيرات الجرمانية أه

بينما التأثير التركيبي والصوتي يظهر أكثر . منه في متغيرات اللغة الفرنسية( األلمانية
للغة في متغيرات اللغة الفرنسية يعني تأثير لغة بروكسل وستراسبورغ عند استعمال ا

في متغيرات ( بروكسل وستراسبورغ) ية في المدينتينالتداخالت الصرف و. الفرنسية
تعتبر محدودة نسبيا مقارنة بالمستويين ( عند  استعمالهم اللغة الفرنسية)اللغة الفرنسية

 .       التركيبي والصوتي
ومن أجل جمع المعلومات والبيانات اعتمد الباحث على التعبير الشفهي الحر في   

 :ملية التسجيل وفق ما يأتيمواقف حياتية طبيعية وقام بع
في وضعيات ( 3)ـ ثالثة: ـ معطيات ستراسبورغ جاءت من ست تسجيالت  1

 .عائلية
 .في وضعيات عمل( 3)ـ ثالث                                                      

ـ أما معطيات بروكسل جاءت من واحد وثالثون ساعة مسجلة على شكل حوارات  2
ات مختلفة أغلبها سجلت في مجموعات صغيرة في وضعي .ثالثون حالةخمسة و: لـ 

 (le flamondفالمون) يتحدث األفراد لغة أهل بروكسل اللهجة األمانية داخل البيوت أين
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مختلطة ( كلمة 59999)كلمة منها أربعون ألف( كلمة1199) حوالي ألف وست مائة
 . بالفرنسية

نقل أو االستعارة وكذا في التداخالت اللغوية بين وبعد تحليل البيانات في كل من ال    
متغيرات مستعملي اللغة الفرنسية ومستعملي اللهجتين األلمانيتين كميا وكيفيا توصل 
الباحث إلى نتائج مؤقتة على شكل فرضيات تحتاج إلى الدراسة والتعمق فيها أكثر 

 :للتحقق منها، وهي
 le)لهجة األلمانية الخاصة بلغة سكان بروكسلـ تحقق الفرضية األولى القائلة بأن ال   

flamand Bruxelois)  تستعير العناصر المعجمية من اللغة الفرنسية بينما االستعارة
 .ة سكان بروكسل نجد العملية عكسيةبينما في فرنسي. التركيبية محدودة جدا

يات كما أكدت الدراسة أن الظواهر الموجودة في اللهجات األلمانية هي عمل    
االستعارة بينما الظواهر المسجلة في اللغة الفرنسية هي عمليات التداخل من اللهجات 

  .األلمانية
لغة " موضوعها لنيل شهادة الدكتوراه( 2993)مليكة كوداش للباحثة :ةـ الدراسة الرابع4

ت ، مساهمة في تحليل منتجاغة العربية المعيارية في الجزائر، اللأفراد أقسام محو األمية
 . وناطقين باألمازيغية، جامعة ليون الفرنسيةكتابية  ألفراد ناطقين بالعربية 

ولى لغة األالكيف يتم التحول أو االنتقال من : تتمحور إشكالية الدراسة حول    
إلى اللغة الثانية أو ( لغة أولى وما تمثله كتعدد داخليو القبائلية كأالعامية العربية )

 .العربية الفصحى

 :ن من أهداف الدراسةو كا 
عن اللغة الثانية ( القبائلية) ـ التعرف على كيف يمكن للغة أولى يفترض أنها مختلفة   

 (.العربية الفصحى) أن تلعب دورا رئيسيا في اكتساب واستيعاب لغة جديدة
العامية ) والتعرف على كيف يمكن للغة يفترض أنها قريبة عن اللغة الفصحىـ    

 (.العربية الفصحى)  أن تلعب هذا الدور في استيعاب لغة جديدة( ريةالعربية الجزائ
ناطق  29قبائليا و 29)أربعين فردا  59واعتمدت الباحثة في دراستها على عينة من    

من منطقتي تيزي وزو والجزائر العاصمة استفادوا من دروس محو  (بالعامية العربية
 (تقرير + موضوع انشائي )التعبير الكتابي  واستعانت باختبار .األمية لمدة أربع سنوات
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حيث ركزت على تحليل المستوى . نص مكتوب 215قامت بتحليل محتوى وبعدها 
 .المعجمي والروابط اللغوية 

وكانت النتائج المتوصل إليها مهمة جدا حسبها بالنسبة للدراسات العلمية الالحقة وهي 
   :حسب ما يأتي

 (و،حتى، بـ، لـ،من ،على وما)ية تعلموا الروابط اللغو ـ أن الناطقين بالعربية قد  
ذلك أنها  .من اللغة األولى إلى اللغة الثانية(  ( transfer positif عن طريق النقل االيجابي

 .موجودة في العامية العربية و لها ما يقابلها في القبائلية
( tradition) ريق الترجمةطـ أما الناطقون بالقبائلية قد طبقوا استعمالها الصحيح عن    

 .من اللغة األولى إلى اللغة الثانية
( بل)والرابط( ال)وحروف النفي (كـ لـ،)ـ وبالنسبة للنوع الثاني من الحروف مثل   

 .لها ما يقابلها في اللغة األولى تم تعلمها عن طريق النقل
الثانية سجلت  فهي خاصة باللغة (فـ ، أن  إن،)ـ أما النوع الثالث من الحروف مثل  

 .عربيةالباحثة أن عدد الناطقين بالقبائلية الذين استعملوها أكثر من عدد الناطقين بال
 .فبينت أن في مثل هذه الحالة هناك غياب لتأثير اللغة األولى

ات اللغوية الموجودة في اللغتين األوليتين للمتعلمين ـ أكدت الباحثة أيضا أن كل الوحد 
وجود كلمات مشتركة بين لمن خالل إثباتها  .فقد أكدت فرضيتهالذلك قد تم تعلمها، 

ووجدت أيضا وحدات  .اللغات الثالث أكثر من الكلمات الخاصة بالعربية الفصحى
وهو ما يعني اقتراب القبائلية من العامية  ،لغوية تابعة للغة القبائلية وللعامية العربية

كما وجدت في نصوص المتعلمين  .العربية أكثر من اقترابها من العربية الفصحى
كلمات تابعة للعامية العربية والعربية الفصحى لذلك حسبها تعتبر درجة التقارب بينهما 

 .اكبيرة جد
فتفيدنا هذه الدراسة في فهم درجة تأثير اللغة األولى في تعلم اللغة الثانية  خاصة     

يحثنا و بلورة فرضياتها  في الجانب المعجمي والذي يساعدنا أكثر في صياغة إشكالية
وتختلف هذه . بحث يمكن اعتماد بعض النتائج كفرضيات إجرائية. بشكل دقيق وواضح

الدراسة عن دراستنا في العينة حيث اعتمدت على عينة كبار السن وبعدد محدود 
صغيرة بحجم فوج واحد، بينما سنعتمد نحن على عينة األطفال في سن التمدرس في 
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كما تختلف في أدوات جمع البيانات وشكل اللغة، إذ   .م االبتدائيآخر مرحلة التعلي
استعانت الباحثة في دراستها بالتعبير الكتابي فقط بينما نحن سنستعين بالتعبيرين الشفوي 

كما أن الباحثة ركزت في تحليلها على الجانب العجمي فقط، بينما سنركز . والكتابي
معجمية، والنحوي والصرفية والتركيبية الصوتية وال)على كل البنيات اللغوية 

غير أن الباحثة اعتمدت على المقاربة التقابلية في التحليل والتفسير بينما (. والداللية
                  . نحن اعتمدنا على مقاربة تحليل األخطاء والتفسير المعرفي لها

ختلف اللغة األولى سواء تأين حاولنا إسقاط هذه النتائج على الواقع الجزائري  ولو      
في الكثير من القوالب ( العربية الفصحى)تعليماللغة و قبائلية عن أعربية عامية كانت 

بالتالي مثل هذه  و. عما توصلت إليه هذه الدراسات ، فإن األمر قد يختلف كثيراغويةاللٌّ
  .نفس الدور الموصوف سابقا كون للغة األولىالوضعية قد ال ي

مكن القول حول نتائج الدراسات األولى التي تلح على وجود نفس يكما انه     
 كن التسليم بهالتسلسالت التطورية بين اكتساب اللغة األولى وتعلم اللغة الثانية بأنه ال يم

 :لألسباب التالية
التي ـ أن تعلم اللغة الثانية يتم عموما في مرحلة متقدمة من النمو المعرفي عن تلك    

نمو اللغة األولى وبالتالي فالجهاز العصبي للمتعلم يكون قد فقد مرونته  تتم في مرحلة
 .وجهازه الصوتي قد استقر على قوالب صوتية معينة

ولى أو األ تهـ أن الذي يتعلم اللغة الثانية يملك رصيدا أو قاموسا معرفيا و لغويا بلغ   
ستراتيجية تعلم إألخيرة في وبالتالي ال يمكن تجاهل هذه ا ما يسمى بالمكتسبات القبلية،

ن تعلم اللغة الثانية ال يتم إال بعاكس اللغة األولى كما غة الثانية، بل أكثر من ذلك نجد أالل
في تمييزه بين آليات اكتساب اللغة األولى وآليات تعلم ( BOTON 1979)بين ذلك بوتون

علم اللغة الثانية مهما كان أن مت" الباحثين يؤكدون المسلمة التالية وأغلبية . اللغة الثانية
سنه ال يواجه نفس مشكالت أو صعوبات تعلم المفاهيم الداللية التي يواجهها متعلم اللغة 

       (. J.f.hames/M.blanc 1983 p251)"ولىاأل
 وعليه فإن اللغة األولى تعتبر مرآة و سند أساسي لتعلم اللغة الثانية أما التداخالت   

محاوالت فاشلة لمحاكاة لغة الكبار بل تعتبر مظهرا " ت أخطاء أوواالستعارات فهي ليس
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ال غنى عنه من مظاهر التطور اللغوي عند الطفل وتدل كل مجموعة منها على مرحلة 
 .(00ص1077نايف خرما وعلى حجاج  ) "معينة من مراحل ذلك التطور

لم تتناول اللغة كما أن مثل هذه الدراسات ركزت على أجزاء من النظام اللغوي و      
الثانية بكل مكوناتها ومستوياتها ودرستها من منظور سلوكي واتصالي ولم تدرسها من 

 .منظور معرفي ولم تحلل العمليات العقلية المصاحبة لعملية تعلم اللغة الثانية
IIIالتعلمباستراتيجيات  ـ دراسات خاصة:  

من اللغة العامية إلى  التحول" تحت عنوان 0001لشريفة غطاس ولىـ الدراسة األ
 Le passage"سنوات 1إلى  5العربية المعيارية في المدرسة لدى الطفل الجزائري من 

du vernaculaire à l’arabe standard à l’école chez l’enfant algérien de 5à7ans"  حيث
ة قضية تعقيدات الواقع اللغوي الذي يعيشه الطفل الجزائري في المدرسطرحت الباحثة 

الجزائرية انطالقا من كون وجود عايش بين خليط لغوي موروث تاريخيا والذي ال 
و   locuteurيمكن تجاهل تأثيراته في النمو اللغوي والتطبيقات اللغوية للطفل كمخاطب

لذلك فركزت في دراستها على لغة الطفل في محيطها .  interlocuteurكمستمع 
في عن طريق البحث في اإلجابة عن األسئلة االجتماعي اللغوي و االجتماعي الثقا

 :اآلتية
كيف يمثل الطفل الوضع اللغوي الحالي؟ وهل هو على دراية و وعي بمختلف     

اللغات الموجودة؟ كيف يبني تمثل ثنائية اللغة؟ وهل يملك تمثل متسق للثنائية العربية 
ب الباحثة هل يمكن العامية والعربية الفصحى وسياقات استعمالهما؟ وبتعبير آخر حس

للتمثيالت التي بنيت في اإلطار المدرسي أن تساعد الطفل على التحول من اللغة التي 
نشأ عيها إلى اللغة المدرسية التي تعتبر ناقلة كل المواد المدرسة؟ وبشكل أدق ما هي 
االستراتيجيات والعمليات يتحول بواستطها الطفل من العامية العربية إلى العربية 

 :حى؟ ولإلجابة عن هذه األسئلة ركزت الباحثة على نقطتين رئيسيتين وهماالفص
والعربية /ـ التعرف على تمثيالت الطفل الجزائري للثنائية اللغوية العامية العربية  

 .الفصحى
ـ التعرف على االستراتيجيات وعمليات التحول من خالل عملية القص في اإلطار   

 .المدرسي
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طفال من مختلف األعمار  (39)الباحثة عينة متكونة من ثالثينالنجاز ذلك اختار   
لكل فئة عمرية بالمدرسة االبتدائية  (19)سنوات بمعدل عشرة أطفال 7و 4يتراوح بين 

فئة خمس سنوات يدرسون في القسم التحضيري، و فئة . بالمرادية بالجزائر العاصمة
وات يدرسون في السنة ست سنوات يدرسون في السنة األولى أساسي وفئة سبع سن

وغالبيتهم هم أبناء إطارات عليا يعني أنهم ينتمون إلى محيط اجتماعي . الثانية أساسي
المقابالت الشفوية مسجلة باستعمال جهاز : ولجمع البيانات استعملت الباحثة. محفز

لت التسجيل وبعد تدوينها باعتماد الكتابة الصوتية العالمية قامت الباحثة بتحليلها وتوص
 :إلى النتائج التالية

 : بالنسبة لتحليل االتجاهات والتمثيالت الخاصة بالوضعية اللغوية   
ـ سجلت الباحثة أن العامية العربية والقبائلية والفرنسية تتواجد كلها في أوساط عينة    

 .الدراسة
نسبة بال % 51مع العلم أن العامية العربية تشكل األداة األولى للتواصل بنسبة      

تأتي بعدها . للبيئات األسرية لعينة الدراسة بغض النظر عن محيطهم االجتماعي الثقافي
التي تستعمل بشكل ضيق على مستوى اآلباء  %21 ثم القبائلية بنسبة %27اللغة الفرنسية 

 .وفي بعض األحيان من قبل األبناء الكبار فقط
الترميز اللغوي لمختلف اللغات ـ  فبينت الدراسة أن أفراد العينة على وعي تام ب  

 .الموجودة واستعماالتها
 .ـ ولهم القدرة على التعرف على المتكلم والمستمع وسياق استعماالت هذه اللغات  
أما بالنسبة لثنائية اللغة العامية والعربية الفصحى سجلت الدراسة أن تمثيالت األطفال   

 : لها كانت كاآلتي
النسبة إليهم أحسن وسيلة للتواصل والتفاعل االجتماعي مع ـ تمثل العامية العربية ب  

اللغة التي أعرفها مليح [ ] لغة المنزل واألصحاب:] األسرة حيث استعملوا الصيغ التالية
 [.اللغة السهلة على لساني[ ]اللغة اللي والفتها [](جيدا)
وعبروا . ةـ تمثل اللغة العربية الفصحى لغة العلم والفكر و المؤسسات بصفة عام 

على أنها هي تلك اللغة التي ال يعرفونها وال يتكلمونها، بل يعتبرونها لغة أجنبية عن 
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[ ] لغة المعلمة  [ ]لغة التلفزيون:] محيطهم األسري واالجتماعي وعبروا بالصيغ التالية
 [.     لغة القرآن والرسول[ ] ال نتكلمها في البيتاللغة التي 

تائج أرجعت الباحثة هذه التمثالت والتصورات للعامية العربية وفي تفسيرها لهذه الن   
والعربية الفصحى إلى الخطاب المدرسي حول كالم الطفل، حيث منذ دخوله إلى 
المدرسة في التعليم األساسي يجبر على محو آثار اللغة التي اكتسبها في محيطه 

تسباته اللغوية و الطبيعي، ففرض عليه نموذج لغوي واحد وعادي، متجاهلين كل مك
متغيرات المجتمع الجزائري والسياق االجتماعي الثقافي الذي تتدخل فيه التبادالت 

 .اللغوية
وتقول الباحثة أيضا أن التعليمات المتحجرة وغير الواعية للمؤسسة المدرسية طورت    

لدى الطفل الجزائري تمثيالت وتصورات غامضة للغة الفصحى، و عززت االتجاهات 
 .بية والعدائية للغة المحيط الذي نشأ فيهالسل
طلبت الباحثة : أما بالنسبة الستراتيجيات وكيفيات التحول من العامية إلى الفصحى   

من األطفال أن يحكو لها قصة باللغة الفصحى، وبناء عليها تتحدد استراتيجيات التي 
الهدف الذي يجب أن يعتمدها الطفل في التحول من نظام اللغة المبني إلى نظام اللغة 

وعليه فقد توصلت الباحثة إلى استخراج ثالث استراتيجيات . يبنيه في اإلطار المدرسي
 :وهي
وتقصد : :Stratégie de continuitéاإلستراتيجية األولى تسمى إستراتيجية االستمرارية   

ذلك . فلبها عدم وجود قطيعة بين اللغتين العامية العربية والعربية الفصحى في لغة الط
. أن الطفل لكي ينجز نصا متكامال يستعمل كل قدراته اللغوية بدون أن يهمل أيا منهما

حيث يستعمل البنيات النحوية المكونة لديه بالعامية رغم عدم تطابقها في أحيان كثيرة 
وفي نفس الوقت يوظف المفردات المكتسبة في المحيط الثقافي . مع العربية الفصحى

اللغوي الذي يأتي به الطفل  مع العلم أن القاموس. باللغة الفصحىرها االجتماعي ليختب
  يهلذلك استلزم عل. إلى المدرسة حسب الباحثة ال يسمح له بالتواصل في كل الوضعيات

. التحول من ترميز لغوي في طور التكوين في اإلطار المدرسي إلى نظام مكون سلفا
حس بأنه يواجه صعوبة التواصل باللغة ويستعين الطفل بهذه اإلستراتيجية عندما ي

 .الهدف
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ويتضح مما سبق أن بأن المكتسبات اللغوية تبقى قاعدة مرجعية لتأسيس قدرة    
ومن جهة أخرى فالثنائية اللغوية لم يتم إدخالها . اتصالية باللغة الفصحى هذا من جهة

 .                 بشكل جيد
ويقصد بها تلك العملية : Stratégie de substitutionدال اإلستراتيجية الثانية تسمى االستب   

الواعية التي يقوم من خاللها الطفل باستبدال كلمة من منتوج كالمه بكلمة أخرى من 
وهو ما يستعمله أكثر األطفال في سن ست وسبع (. اللغة العامية)لغة خاصة بمنطقته

التي يستعملها الطفل هي و آلية التحول من العربية الفصحى إلى العامية . سنوات
وحتى زمالء القسم يتدخلون لتصحيح ما يعتقدون . اإلعادة والتصحيح الذاتي في الحين

وخاللها تحدث التقريبات والغموض في استعمال بعض . أنه ينحرف عن اللغة الفصحى
 .     الكلمات

ة المدرسة إستراتيجية االنغالق على مخطط لغ: أما اإلستراتيجية الثالثة تتمثل في   
(Stratégie d’enfermement) :يتجنب كل ما له عالقة بماضيه اللغوي سواء  حيث أن الطفل

وبالتالي فهو يلغي كل ما يمكن أن يظهر له بأنه . على المستوى المعجمي أو النحوي
فيقوم بتركيب جمل . ينحرف عن معايير اللغة الفصحى، إرضاء للمؤسسة المدرسية

الموجود سلفا  (و)بني وفق ذلك مع روابط مثل حرف العطفبسيطة وحتى النصوص ت
: وهذه اإلستراتيجية يستعملها األطفال في السنوات اآلتية. لديه قبل دخوله إلى المدرسة

وتسعة ( السنة الثالثة أساسي)وثماني سنوات( السنة الثانية أساسي)سبع سنوات
 (.السنة الرابعة أساسي)سنوات

شخصية المتعلمين وهو تصوراتهم إلى جانب مهم من  رتأشا هذه الدراساتفمثل    
ونظرتهم لكل من اللغتين األولى المكتسبة واللغة الثانية المتعلمة داخل المدرسة والتي 

إلى جانب االستراتيجيات . تشكل عنصرا فاعال في فهم الجانب النفسي كالدافعية للتعلم
الثانية وهي من األبعاد الجديدة و  التي يعتمدونها للتحول من اللغة األولى إلى اللغة

من أجل لخلفية النظرية لدراستنا، لالهامة في الدراسات اللغوية المعاصرة التي تؤسس 
كل هذه الدراسات سواء كانت حول الصعوبات أو حول أن و . لتعمق فيها أكثرا

 :قد أكدت على مجموعة من النتائجاو االستراتيجيات األخطاء اللغوية 
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ة األخطاء اللغوية في مختلف المستويات الصوتية والنحوية والصرفية أن غالبيـ 
والتركيبية والصعوبات في تعلم اللغة الثانية أو األجنبية المسجلة في التفسيرات التي 

 :قدمت في كل الدراسات تعود جذورها إلى
ن وهو ما يبي. ين من مختلف المجتمعات بشكل واضحـ تأثيرات اللغات األولى للمتعلم 

ألن  ،ةدجديأو معارف غة تعلم ٌلبات المعرفية السابقة في عملية دور الخبرات والمكتس
لذا أصبح من الضروري مراعاة ذلك في  .التعلم عملية بنائية للمعارف والخبرات

 . استراتيجيات التعلم
واء ـ تداخل اللغة الثانية بحد ذاتها نتيجة طبيعة القواعد التي تتميز بها اللغة الثانية س

 .كانت عربية أو غير عربية بالنسبة للدراسات التي أجريت على لغات أخرى
ـ المبالغة في التصويب باللغة الثانية، حيث المستوى اللغوي للمتعلم باللغة الثانية يجعله 
دائما حريصا على تصحيح بعض أخطائه المتوقعة فيقع في مشكلة المبالغة في 

 .ي اللغة الجديدةالتصويب نظرا لعدم تحكمه الجيد ف
ـ إلى جانب ذلك أكدت غالبية الدراسات على وجود مصادر أخرى لألخطاء كسوء 
التقدير للفرضيات والتي تسمى عموما أخطاء التعميم لقواعد اللغة الثانية على وضعيات 

 .           ال تنطبق عليها
د تعلمه ألي ـ األخطاء التطورية وهي نوع من األخطاء التي يقع فيها أي متعلم عن

مهارة وهو في بداية طريق التعلم، وهو ما يمكن اعتباره محاوالت للتمكين للغة 
ال يستعملونها إال في ( العربية الفصحى)مع العلم أن متعلمي اللغة الثانية . الجديدة

المواقف الدراسية التعلمية فقط، بينما تطغى في استعماالتهم اليومية العامية العربية 
 .والقبائلية

ـ كما أشارت بعض الدراسات وهي قليلة جدا إلى تأثير اإلستراتيجيات التي يعتمدها 
المتعلم في عملية التعلم للغة الثانية إلى جانب تصوراته واتجاهاته نحو اللغة المدرسية، 
والتي تعتبر بعدا نفسيا محوريا في شحن الدافعية للتعلم وهي أحد الجوانب األساسية في 

 .يةدراستنا الحال
ـ وفي نفس االتجاه لم تتجاهل الدراسات السابقة تأثير البيئة التعليمية للمتعلم في عملية 

المنهاج الدراسي وكيفية ترتيب و، ائيةالتعلم للغة الثانية كطريقة التدريس، الشروط الفيزي
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وعرض المواضيع الدراسية للمتعلم ومدى تسلسلها وتدرجها وانسجامها مع نموه 
 . العقلي

إلى جانب تأثير لغة الُمعلم من حيث مدى تحكمه في اللغة الثانية وأسلوب معاملته    
فهي عوامل لها أهمية . زاجه أثناء عملية التعلممين وخبرته واتجاهاته النفسية ومللمتعل

كبيرة باعتبار عملية التعلم عملية تفاعلية إنسانية ال يمكن تجاهل دورها أو استثناء أي 
 .جزء منها

ا أن غالبية الدراسات اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي واستعانت في نفس كم   
الوقت بوسائل عدة كتقنية تحليل المحتوى لكتابات المتعلمين و التعبير الشفوي الموجه و 

والتي بينت . والتعبير الشفوي الحر مسجلة بجهاز صوتي إلى جانب التعبير الكتابي
وية التي تواجه متعلمي اللغة العربية أو لغة ثانية أخرى أنواع األخطاء والصعوبات اللغ

 (.الصغار والكبار) لمتعلمين لغاتهم األولى متنوعة ومختلفة ومن فئات عمرية متباينة 
 :وهي كلها أمور تفيدنا في  
عتماد معايير اختيار عينة الدراسة والتي يجب أن تكون لها خصائص متميزة اـ    

ذه الدراسات تنسجم مع الواقع اللغوي للمجتمع الجزائري، وهو عما تم تناوله في كل ه
 .     ما سنبينه الحقا

 :كما الحظنا أن غالبية الدراسات استعملت وسائل جمع المعلومات اآلتية
 .ـ المالحظات الميدانية   
من أجل ( التعبير الحر)والمقابلة الحرة أو( التعبير الموجه )ـ المقابلة الموجهة أو   
 .  صول على اإلنتاجات اللغوية للمتعلمين وفي زمن محددالح
ـ االستبيان للحصول على بيانات ذات عالقة بالمتعلمين وظروف تعلمهم ومواقفهم    

 .واتجاهاتهم النفسية نحو تعلم اللغة الثانية
فكلها أدوات يمكن االستفادة منها واالستعانة بها في دراستنا لجمع البيانات اللغوية     

وكما يمكن االستعانة بتقنية تحليل المحتوى للكالم الشفوي . متعلمي المدرسة الجزائريةل
من أجل التعرف على نوعية األخطاء ونسب انتشارها لدى المتعلمين ثم تفسيرها 

 .  والبحث عن مصادرها
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غير أن الدراسات ركزت على المنظور السلوكي في التحليل و التفسير وأهملت    
كما ركزت غالبيتها على اللغة المكتوبة وتجاهلت اللغة الشفوية والتي . معرفيةالمقاربة ال

تعبر حسب تصورنا في القرن الواحد والعشرين أكثر استعماال في الحياة اليومية 
ومن جهة أخرى تعتبر . والرسمية نظرا لتطور وسائل اإلعالم واالتصال، هذا من جهة

ه كل بنيات اللغة الصوتية والمعجمية والنحوية اللغة الشفوية الميدان الذي تتجسد في
 .   والتركيبية والداللية

كما ان هذه الدراسات انجزت على لغات أولى وأجنبية بينما في المجتمع الجزائري    
تعتبر اللغة األولى والثانية لغتان وطنيتان يوجد اختالفات بينهما من حيث الكثير من 

 .الحالية الجوانب التي تشكل محور دراستنا
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 الفصل الثاني
 

 
 

 

استراتيجيات تعلم اللغة المدرسية في 

الواقع اللغوي الجزائر وآليات التعبير 

 .يالشفو
 

 

 

 

 ـ اللغة والتعبير
 ـ الواقع اللغوي الجزائري

 ة بالمدرسة االبتدائية الجزائريةـ منهاج تعليم اللغة العربي 
 التعلمـ آليات االكتساب و 
 ـ إستراتيجيات التعلم 
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طريقة إنسانية متعلمة إليصال  " :عبارة عن (Sapir)سبير إذا كانت اللغة حسب     
األفكار واالنفعاالت والرغبات بواسطة نظام معين من الرموز اختاره أفراد مجتمع معين 

أو كتابي أو السلوك اللفظي شفهي "  :او هي (10ص 2991سهير محمد سالمة )" واتفقوا عليه
غير اللفظي الذي يسمح للفرد بالتعبير عن أفكاره ومشاعره ورغباته لتحقيق االتصال مع 

محمد حسن )"....  .أو هي تلك الرموز الصوتية التي توفر عملية التفاعل بينهم اآلخرين،

النفسية  في جميع أبعادها فإن لها اهمية كبيرة في حياة اإلنسان (.عبد العزيز مدخل إلى علم اللغة
لذلك تحض بالدراسة و االهتمام من قبل . والفكرية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية

دراسة اللغة الشفهية بالنسبة للغة جميع المختصين والباحثين في مختلف العلوم خاصة 
دراسة إلى جانب  دراسة آليات اكتسابها في المحيط األسري واالجتماعيوالكتابية     
دراسة آليات مراحل النمو داخل المحيط المدرسي، مع ا في مختلف آليات تعلمه

ومنطلق ذلك كون اللغة خاصية إنسانية  .حالة التعلماالحتكاك والتفاعل بين لغتين في 
         عن سائر الكائنات الحية  تتصف بـ هتميز
 :اإلنسانية بما يأتيتتميز اللغة : نسانيةمميزات اللغة اإل     
 .أصلها النطق، صوتية ـ أنها     
 .ـ أن لها رموز عرفية يختارها وينظمها العرف االجتماعي وال يحكمها المنطق     
 .  ل داللة و معنى يعرفها المتكلمانـ وهذه الرموز تحم     
 .ـ أن لها نظام أو أنها محكومة بقواعد  يساعد على تنظيم عملية استعمالها     
تأليف الوحدات الكلمات قواعد لوحدات لغوية وتخضع ـ أنها مركبة تتألف من      

 والجمل 
ـ  أنها تمكن اإلنسان من استبدال كلمة بكلمة في ملفوظ معين إذا تغير الموقف      

 .الذي يوجد فيه
 .ـ أنها تمكن اإلنسان من القدرة على تعميم ألفاظ للداللة على أشكال أو أشياء معينة    
ع الجماعات التي تستخدمها تحت تأثير عاملي الزمان ـ أنها تتنوع حسب تنو    
 .   كان والظروف الجغرافية والطبيعيةوالم
ـ أنها تتسع للتعبير عن كل خبرات ومعارف وتجارب وآمال و أحزان وأفراح    

 .اإلنسان
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 .حسية العينية واألشياء المجردةـ أنها تمكن اإلنسان من التعبير عن األشياء ال   
البعيدة عنه في الزمان و  تمكن اإلنسان من التعبير عن األحداث أو األشياءـ أنها     

  .     المكان
 .ـ أنها مكتسبة من المحيط الذي يعيش فيه   
ـ كما أنها نامية حيث تتطور بشكل مستمر من حيث المفردات والقواعد وأنظمة   

ص  1005رية سعيد المال بد).  وتطورات المجتمع المتسارعة تاألصوات حتى تستجيب لتغيرا
275) 

فكل هذه الخصائص تؤكد لنا حقيقة وماهية اللغة اإلنسانية على أنها أساس حضارته      
كما تؤكد أن اكتسابها وتعلمها والكيفية التي تتم بها تحدد لنا مدى .وتقدمه عبر العصور 

تأكيد وجوده ودوره قدرة اإلنسان على التبليغ والتعبير عن ذاته وكيانه وأفكاره وبالتالي 
ومن جهة أخرى تؤكد لنا أهمية التحكم في قواعدها . في المجتمع، هذا من جهة

 . وضوابطها والكالم والتواصل وفق ذلك
لذلك يتطلب األمر البحث في أحسن السبل التي تمكن الفرد من التعلم الجيد وبالتالي     

واء كانت نفسية، تربوية، و إزالة كل العقبات والحواجز التي تعيق أو تعرقل ذلك س
 .    اجتماعية و حتى لغوية و معرفية  خاصة في المراحل األولى من التعليم االبتدائي

  :ـ مفهوم التعبيـر           
تم تناول التعبير من قبل مختصين في مجاالت عدة إال أنهم  :تعريف التعبير    

 :يتقاسمون وجهات النظر في الكثير من جوانبه ومنها 
التعبير هو وسيلة اإلبانة واإلفصاح عما في نفس اإلنسان ، وهو أداة اتصال بين "      

جاسم محمود الحسون وحسن جعفر الخليفة )"الناس وسبيله إلى المحافظة على التراث اإلنساني 
 (.124ص 1001

غوي وفرع من فروع وجاء في نفس المرجع أن التعبير أحد فنون االتصال الل      
نالحظ إذن أن التعريفين يشيران إلى عملية االتصال التي تحدث بين . دة اللغويةالما

 .الناس للتفاهم و المحافظة على تراثهم وهي إشارة إلى التعبير الكتابي 
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يعني أن يقدر التلميذ :" أما بالنسبة للتعبير الذي يحدث في المدرسة فيعرف على أنه      
ائع بواسطة اللغة شفويا أو كتابيا، فهو ثمرة اللغة بل على نقل األفكار والمشاعر والوق

 (.73ص  1074وزارة التربية المصرية )..."هو اللغة ذاتها ، وهي المحصلة من تدريسها 
مهارة لغوية  تلعب دورا خطيرا في حياة " كما أشارت نفس الوثيقة إلى أن التعبير       

ب بين أفراد المجتمع ، كما أنها أساس في الفرد والمجتمع ، فهي وسيلة التفاهم و التقار
ففي هذا التعريف نجد ". نجاح الفرد في كثير من األعمال التي تعتمد على دقة التعبير 

واضحة إلى مكانة ودور التعبير في حياة اإلنسان ككل والمتعلم بشكل خاص و  ةإشار
بها أفكاره  باعتباره مهارة يكتسبها الفرد من محيطه االجتماعي والمدرسي ليوصل

فيها يعتبر أحد  وبالتالي التحكم. ومشاعره وآراءه حول مختلف شؤونه وقضايا حياته
 . شروط نجاح الفرد

" و إذا كان التعبير أحد فنون االتصال اللغوي فإن االتصال اللغوي يعرف على أنه     
ن شخص آلخر م(فكرة أو معلومة)العملية أو الطريقة التي يتم عن طريقها انتقال المعرفة 

حتى تصبح مشاعا بينهما وتؤدي إلى التفاهم بين هذين الشخصين أو أكثر وبذلك يصبح 
لهذه العملية عناصر ومكونات ولها اتجاه تسير فيه وهدف تسعى إلى تحقيقه ومجال 

نقال عن رشدي أحمد طعيمة وأحمد السيد مناع  24،ص  2حسن حمدى الطويجي ).."تعمل فيه وتؤثر فيه 
 (.10ص 2999
بأنه إمكانية الفرد للتعبير :" وهناك من عرف التعبير بشكليه المنطوق والمكتوب قائال   

ضوح وتسلسل بحيث يتمكن القارئ أو السامع من وعن أحاسيسه وأفكاره ومشاعره في 
 2997عن محمد علي الصويكي 1071مجاور )"و المتحدث لوصول بيسر إلى ما يريده الكاتب أا

ذن هو عملية اتصال هادفة تحدث بين شخص وآخر أو بينه وبين فالتعبير إ (12ص
تفاهم ، )مجموعة أشخاص ، يعني عملية تفاعل بين فردين أو أكثر لتحقيق نتيجة معينة 

عر أو المواقف نقل معلومات ، تغيير اتجاهات ،تنمية قيم ، نقل األحاسيس والمشا
 (. الخ..واآلراء 

 :ن أساسيان في حياة اإلنسان وهمابير شكالللتع :اللغويأنواع التعبير       
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 :  الشفويالتعبير ـ   0

وهو شكل من االتصال المباشر الذي يحدث بين فردين أو عدة أفراد في مكان        
، فهو أداة االتصال السريع بين الناس وهو أصل اللغة، يؤدى مشافهة. ن محددينوزما

 .وهو أسبق من الكتابي.ديث الشفوي سوى الحذلك أن اللغة في مرحلتها األولى ليست 
هو الحديث أو الكالم وهو أسبق عن التعبير الكتابي كما :"و يعرف أيضا على أنه      

ومن جهة أخرى هو . انه أكثر استعماال في مختلف مجاالت حياة اإلنسان هذا من جهة 
ب الجمل وفق أشمل عن التعبير الكتابي حث يتضمن النطق لألصوات والكلمات وتركي

 (12ص  2997محمد على الصويكي )"قواعد لتؤدى معنى وداللة في سياق أو موقف معين 
 :وفي هذين التعريفين نجدهما يؤكدان على

 .ـ أن اللغة الشفهية أسبق عن اللغة المكتوبة       
 .ـ أن اللغة الشفهية أشمل من اللغة المكتوبة ألنها تشمل كل بنيات اللغة      
 .ـ وأنها اللغة األكثر استعماال في كل مجاالت حياة اإلنسان      
 .ـ وأنها تؤدى بشكل مباشر بين شخصين أو أكثر      
ولذلك تتجلى خصوصية وأهمية اللغة الشفهية بالنسبة للغة المكتوبة للفرد سواء       

 .كانت باللغة األولى المكتسبة أو باللغة الثانية المتعلمة
هو ذلك الكالم المنطوق الذي يعبر به الفرد عما يجول في :"1071ور ويعرفه مجا     

نفسه من خواطر وهواجس ومشاعر وأحاسيس وما يزخر به عقله من رؤى أو فكر وما 
، أو نحو ذلك بطالقة وانسياب مع صحة في التعبير يد أن يزود به غيره من معلوماتير

 (23ص 2997علي الصويكي  محمد)"وسالمة في األداء 
بأنه عبارة عن اآللية التي يستخدمها الطالب إلنتاج جملة :" 1001كما يعرفه يعقوب    

وصوغها من األفكار والمعاني المرتبطة بموقف معين يتطلب التحدث واالتصال في 
قوالب لفظية مناسبة لموضوع التحدث ولحال المستمعين آخذا بعين االعتبار قواعد 

 (23ص 2997محمدعلي الصويكي )". االتصال والتواصل اللغوي الفعال
ومن خاللها يتضح لنا أن التعبير الشفوي هو أداء الفرد للغة بطرقة منطوقة       

ألصوات و كلمات وجمل اللغة المكتسبة أو المتعلمة في سياق وموقف حياتي أو مدرسي 
 .معين بغرض تبليغ رسالة أو التعبير عن رأي أو حاجة أو مشاعر أو أحاسيس
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: يمكن تعريفهاحسب دراستنا واللغة الشفوية في الموقف المدرسي  :جرائياإليف التعر 
على أنها أداء الفرد في التعبير عن أفكاره و مواقفه وتساؤالته و عن المشاهد المختلفة 

وفق قواعد اللغة وبأسلوب ( اللغة العربية الفصحى)وحاجاته بلغة المدرسة المتعلمة 
 .     الذي يوجد فيه واضح ومفهوم يناسب المستوى

 :أشكال التعبير الشفهي 
يؤدى التعبير الشفهي بصور متعددة في مختلف مواقف حياة اإلنسان اليومية وفي      

ـ إما يكون على شكل تعبير حر عن مشهد ،موضوع ،موقف أو قضية  :حياته المدرسية
 .معينة
 .....ـ إما يكون على شكل مناقشة  أو جدال           
 الخ           ........ـ إما على شكل تعليق على سلوك أو حادث أو خبر           

 .بة على أسئلة أو استفسارـ إما على شكل إجا          
 .زاحـ وإما على شكل حوار أو حديث عام أو ٌم          
 .ـ وإما على شكل سرد قصة ورواية          

مهارتان أساسيتان بواسطتهما تتطور كفاءة للتعبير الشفوي : مهارات التعبير الشفوي
 :في التبليغ بشكل سليم ودقيق وهماالفرد 

وهي أول مهارة يطورها اإلنسان منذ األيام األولى من ميالده ،  :ـ مهارة اإلصغاء0   
وثبت في عدة دراسات ومالحظات ميدانية ان الطفل في األسابيع األولى من حياته ينتبه 

أن  (Butterfield 1017 )حيث بين بيترفيلد . به وخاصة المدوية إلى األصوات المحيطة
وتعتبر هذه العملية . األطفال ينتبهون لمصدر الصوت ويديرون رؤوسهم نحو ذلك 

وعليه يجد الطفل متعة في سماعه . بمثابة الخطوات األولى في االنتباه واإلصغاء للغة
تطور عملية اإلصغاء بنمو وتطور وت. لمداعبات األم بكلمات وترديد أصوات أو أغاني

داللة ومعاني المقاطع الصوتية والكلمات، حيث حسب إدراك الطفل في مختلف المراحل 
و إما بإيماءات  ،يبدأ في االستجابة والرد إما بابتسامة أو ضحك أو بصراخ وبكاء

وبعدها يرقى رده إلى مستوى . أنين وفزع حسب طبيعة المثيرات المحيطة بهووحركات 
النطق بمقاطع صوتية أو بكلمات ثم بجمل بسيطة إلى أن يصل إلى تكوين جمل تامة 
ومركبة وبالتالي الوصول إلى إنجاز خطاب متسلسل مترابط ذي معنى في مراحل 
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وتكمن . متقدمة من حياته خاصة في سن خمس أو ست سنوات عند الدخول إلى المدرسة
 (195ص2994ي مروان نجم الدين عل) :أهمية هذه العملية في أنها 

 .ـ أول مهارة تسبق الكالم لدى الطفل      
 .ـ تمكن الفرد من تسجيل األصوات في ذاكرته السمعية      
ـ تمكن الفرد من محاولة تقليد والمحاكاة وبالتالي االكتساب ألصوات اللغة       

 .المستعملة في محيطه
 .ليم الذي يفهمه المحيطين بهـ تمكن الفرد من النطق والتلفظ بالشكل الس      

، إلى صحته العامة و مدى سالمة حاسة السمع: وتتوقف قدرة الطفل على اإلصغاء على 
درجة اهتمامه  يضاف إليها .درجة قابليته لالنتباه للمثير السمعي لمدة زمنية مقبولة جانب

  .(195ص2994نجم الدين علي مروان ) .وانتقائه لما يريد أن يسمعه
غة لبنى وتتطور خالل المراحل األولى من نمو الفرد عند اكتسابه لذه المهارة ٌتفه     

 .و تحدث قبل سن الدخول إلى لمدرسة إراديةاألم  والتي تتم بطريقة عفوية وال 
كما قد تتطور نتيجة تعرض الطفل لمختلف البرامج التلفزيونية أو اإلذاعية  بشكل     

فة لدى الطفل وهو ما يرسخ فيه الكثير من األصوات دوري تتكلم بلغة جديدة غير مألو
 .هوالمفردات وأساليب النطف تتحول فيما بعد إلى محاوالت تقليد و إنتاج خاص ب

ذا األساس عندما يدخل الطفل إلى المدرسة يجد نفسه يستمع ويجبر على وعلى ه     
ردات وجمل اإلنصات بشكل رسمي لمعلمه الذي يتعمد تعليمه أصوات وكلمات أو مف

بلغة سبق للطفل وان سمعها ويسمعها دوريا من القنوات التلفزيونية واالذاعية الفرق 
بينها فقط داخل المدرسة أن الطفل يتدرج في تعلم مفرداتها و قواعدها وأسلوبها مع 

  .التدرب على النطق والكالم وفق ذلك
لثانية داخل المدرسة لتمكين وهو ما يجعل مهارة االستماع مهمة جدا في تعليم اللغة ا    

يدة واللغة الجد ولىاأل فرداتي والداللي بين ما ألفه بلغتهالمتعلم من التمييز الصوتي و الم
 .وبالتالي تعزيز الفهم اللغوي لديه

وعليه ترتكز عملية تنمية مهارة االصغاء لدى متعلم المدرسة االبتدائية على     
 :النشاطات اآلتية 

 :المعلم للطفل على العادات الحسنة في اإلصغاء عن طريقـ تدريب        
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 .أو من قبل زمالئه هاهه بشكل متواصل لما يقال من كالم سواء من قبلبـ لفت انت      
 .ـ االستماع الواعي إلى الكلمات المنطوقة      
 .ـ حثه على متابعة كالم اآلخرين      
 . بلغة واضحة ودقيقة وبجمل قصيرة نـ استعمال توجيهات وإرشادات للمتعلمي      
ـ التنويع في فرص إنصات المتعلمين لبعضهم البعض في شكل ثنائي ثم        
    .(195/194ص 2994نجم الدين علي مردان ) .وعات صغيرة وبعدها مجموعات كبيرةمجم

 :   تربوية المساعدة على ذلك ما يأتيومن األنشطة ال 
 .ول مواضيع تستهوي المتعلم وتجلب انتباههـ الحوار والمحادثة ح      
ـ المناقشة داخل القسم بين المعلم و التالميذ حول مختلف المواضيع اللغوية و       

 .  األدبية أو العلمية المبرمجة
 . ـ متابعة سماع األصوات اللغوية المتشابهة والمختلفة     
 . ـ سرد القصص والروايات المناسبة لسن الطفل     

 حفزةوغيرها من االستراتيجيات الم..ـ السماع آليات قرآنية وأحاديث نبوية      
 .لمهارة اإلنصات

و نجاح هذه المهارة تتوقف على مدى مراعاة لعدة اعتبارات نفسية و بيداغوجية    
 :مثل

 .بمواقف وسياقات الحياة الطبيعية ـ عالقة المواضيع           
 .مناسبتها لمستوى المتعلماللغة و ـ بساطة           
 .وغيرها................ـ التشويق والفكاهة لجلب االنتباه           

وعندما تتحقق هذه المهارة ينقل المتعلم إلى تنمية وتطوير المهارة الثانية، مع العلم       
دائما أنهما مهارتين متالزمتين ومتكاملتين في التعبير الشفوي ذلك أن المستمع يجد نفسه 

ح فكرته ورأيه عند حاالت االتصال المباشر في موقع الرغبة في الرد والكالم لتوضي
 :و هذه المهارة هي .وإقناع المرسل بها

 :مهارة اإلنتاج اللغوي او التبليغـ 2 
فهام والرد على ما يريده إذا كان اإلنصات وسيلة لتحقيق الفهم فإن الكالم وسيلة لإل     

يقوم بمحاوالت الكالم والتعبير  هما يكتسب الطفل لغته األولى نجدلذلك حين. المرسل
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و عندما . البيولوجية والحيوية لتلبية حاجاته ومطالبه هبطريقته الخاصة مقلدا ما يسمع
رب على مهارة اإلنصات واالستماع يجد نفسه مطالب من قبل ديدخل إلى المدرسة ويت

وهنا يبدأ . تلك اللغة التي ألفها في حياته اليوميةر بلغة شفوية غير يعبالتلم وبالتكالمعلم 
محاوالته األولى في الكالم والتحدث وفق قواعد لغوية جديدة من أجل إيصال أفكاره 
ومشاعره وقناعاته لآلخرين والتعبير عن حاجياته بترميز لغوي أكثر تنظيما ودقة 

 .ووضوحا
كالم تؤثر فيه عوامل نفسية وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المتعلم في تعلمه لل     

واجتماعية ولغوية كالثقة بالنفس والخوف من الخطأ وردود فعل اآلخرين وطبيعة 
فاإلنتاج اللغوي أو التعبير الشفوي . عالقاته بهم و مدى تحكمه في اللغة الجديدة وغيرها

باللغة الجديدة نشاط مدرسي يومي يعيشه المتعلم منذ دخوله إلى المدرسة من خالل 
ية بعض تلبمنه أو طلب استفسارات وتوضيحات أو عند إجابته على أسئلة معلمه، 

إلقائه لقصيدة شعرية أو إنشاده ألنشودة أو أغنية إلى  ،حاجياته، أو عند مناقشته لزمالئه
جانب سرده لقصص وتعبيره الحر عن مشاهد ومواقف حياتية بلغة المدرسة في مختلف 

ى ذلك ترتكز و بناء عل. والرياضية واالجتماعية والتاريخية المواد الدراسية اللغوية منها
 2994نجم الدين علي مردان ):و التعبير الشفوي على المبادئ اآلتيةتطوير مهارة الكالم أ

    .(194ص
ن الخوف يولد أذلك  .ـ الجو النفسي المريح، المطمئن والمشجع على الكالم       

 .التردد، التوقف و التأتأة
 .الحرية الكافية في التعبير ـ      
 .ـ قوة الدافعية لتعلم اللغة الجديدة والتعبير بها بطالقة ودقة      
من المنطقي ف .حها باعتبار الطفل في طور التعلمـ قبول األخطاء اللغوية وتصحي      

أن يقع في أخطاء تطورية ناتجة عن عدم تحكمه في قواعد ونظام اللغة الجديدة وأساليبها 
ومن األنشطة المساعدة على تطوير مهارة الكالم  والتعبير الشفوي لدى طفل . لمتنوعةا

 : ئية ما يأتيالمرحلة االبتدا
 .ـ  طلب الحديث أثناء الرسم عما يرسم      
 .ـ تنظيم محادثات وحوارات بين التالميذ      
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 .ـ تنظيم مناقشات حول مواضيع ذات عالقة بحياتهم اليومية      
 .ـ سرد القصص والروايات     

    .(191ص 2994نجم الدين علي مردان ) .ب أدوار أفراد األسرة أو المدرسةـ لع     
ـ طرح األسئلة على المتعلم لحثه على التعبير الموجه والحر حول قضايا حياته أو      

     (نيةأعياد وطنية ودي) مشاهد صور أو التعليق على برامج تلفزيونية أو مواقف حياتية
 (.وغيرها.......ـ قضاء عطلة مدرسية ـ مميزات فصول السنة      
 ........ـ التمثيل بإجراء مكالمات هاتفية ألحد أفراد األسرة أو األصدقاء     
ـ تشجيع المتعلمين على استعمال اللغة المدرسية في كل مواقف الحياة اليومية      

ا بينهم كاستراتيجية تدعيم للتعبير باللغة الشفوية داخل وخارج المدرسة وأثناء اللعب فيم
 .المدرسية

فكلها أنشطة عندما تتبع بأسلوب التشجيع والتحفيز للمتعلم على التعبير بطالقة مع    
تحسيسه بأن كالمه مقبول وفي تطور دائم سيصل حتما إلى إجادة مهارة الكالم بكيفية 

متجاوزا في ذلك مختلف الظواهر  .القسمصحيحة وسليمة باللغة لفصحى المتعلمة داخل 
 .            واألخطاء اللغوية الناتجة عن تأثيرات اللغة األولى

 :االشفوي معرفي تبليغال عملياتـ   
 :الشفـوي يغلبعمليات الت مراحلـ         
عندما يريد أي إنسان التعبير عن نفسه أو عن موقف أو مشهد ما فإنه يمر حتما         

  :لتين مهمتينبمرح
. وفيها يقوم بتخطيط لما يريد وما ال يريد قوله :أولهما تسمى مرحلة التفكير        

ويحدد فيها المصطلحات والكلمات واألسلوب الذي يناسب الموقف أو السياق الذي 
 .سيتكلم فيه

 حيث ينطق فيها :مرحلة التجسيد أو التنفيذ للمخططأما المرحلة الثانية تسمى ب      
مع العلم أن هاتان .ويعبر باللغة عن األفكار التي خططها ويريد إيصالها للمستمع 

لى الفاصل الزمني المرحلتان تتمان في سرعة فائقة قد ال يشعر بها المتكلم وال ينتبه إ
 .الموجود بينهما
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وعليه فإن تحليل هاتان العمليتان أمر مهم في دراسة اللغة الشفهية خاصة لدى      
، وذلك لمعرفة دور العمليات (الثانية) لمين بغير اللغة األم وهي اللغة المدرسيةالمتك

العقلية، وأثر الرصيد اللغوي المكتسب باللغة األم في التعبير الشفهي باللغة الثانية خالل 
وفي نفس الوقت تساعدنا على فهم مختلف الظواهر الكالمية المصاحبة أثناء . المرحلتين

.......(. كظاهرة التوقف، التردد، االستدراك تغيير الكلمات وغيرها )التعبير الفعلي 
 :وتتبلور المرحلتان األساسيتان على الشكل التالي

 :(التفكي)التخطيط للكالم أوال ـ مرحلة     
في هذه المرحلة يقوم المتكلم عموما بأربعة عمليات أساسية حول ما يجب أن يقوله  

 (59/51ص 1775محمد عبده : )وهي كاألتي
ويقصد بها تحديد " :التخطيط للحديث ككل: ـ العملية المعرفية األولى هي9     

الموضوع العام أو المحتوى الداللي أو األفكار التي يريد نقلها إلى المستمع والغاية من 
هل يريد الوصف لشيء ما أو التفسير أو اإلقناع؟ وهل يريد تقديم :الكالم وفيها يتحدد

 أمر أم ماذا؟ و يتحدد أيضا هل يريد أن يمزح أم  يريد أمرا جديا؟تعليمات أم 
وخاللها يكون المتكلم قد خطط وحدد الفئة التي سيوجه إليها كالمه أو الطرف      

المستقبل من حيث العمر والمستوى الثقافي والجنس وبالتالي األسلوب الذي سيعتمده 
سان من حيث طبيعة المفردات المختارة أي أن كالم اإلن( 51ص المرجع السابق بتصرف")

والصيغة واألسلوب المعتمدين تتحكم فيها اعتبارات جنس المستقبل وعمره ومستواه 
الثقافي والسياق الذي يوجد فيه إلى جانب رصيد المتعلم باللغة المتحدث بها وكلها أمور 

 .    تحدث على مستوى المعرفي بشكل آلي
تعليمي يخطط للتعبير ( سياق)مدرسة فإنه يوجد في موقف أووبالنسبة للمتعلم داخل ال    

سؤال )حسب المثير الذي يقدمه المعلم في كل حصة ( العربية الفصحى)بلغة المدرسة 
أو يكون استفسارا من قبل التلميذ نفسه إلى األستاذ في ( ،تعليق، صورة موقف وغيرها

من عملية التعلم للغة أو مادة لذلك كالمه باللغة المدرسية يندرج ض. حالة عدم الفهم
دراسية أخرى ويكون مع زمالئه من نفس السن والمستوى الدراسي لمواجهة وضعية 

فتخطيط الحديث إذن يرتبط بالموقف أو الوضعية التي يصطنعها المعلم . تعلمية محددة
 .    وبطبيعة األسئلة حول مختلف المواضيع التي يدرسها بشكل متدرج
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تتمثل هذه العملية في بلورة الفكرة أو  :ملةلٌجلتخطيط ال: رفية الثانيةـ العملية المع0 
وفيها يكون المتكلم قد اختار استعمال تركيب معين . الرسالة أو الطلب في جملة لغوية

للجملة، إما جملة اسمية أو جملة فعلية وفيها يختار مفردات وأفعال أو أسماء وحروف 
أو العائلة متجهة إلى الريف أو " ائلة إلى الريف ذهبت الع" الجر والعطف كأن يقول 

 .   عندما تعرض عليه صورة معبرة عن ذلك"العائلة في طريقها إلى الريف 
وتتمثل في تحديد العناصر : تخطيط المكون الجملي: ـ العملية المعرفية الثالثة2 

تي يعبر وهي تتمثل في مكونات الموقف أو الصورة أو الوضعية ال. األساسية للجملة
أما تفصيالت المكون الجملي فيخطط لها في بداية المكون الجملي، كأن يعبر عن . عنها

ذهبت عائلة عماد "الفاعل بكلمة أو اسم أو يضيف إليه صفة أو غير ذلك مثل قوله 
عائلة المغترب التي "أو يقول " الساكنة في قرية تادرقونت ببلدية درقينة إلي مدينة بجاية

وفي هذه المرحلة تتبين الصيغ .الخ".....رسيديس ذهبت في نزهة إلى بجايةتملك سيارة م
 . اللغوية والتراكيب التي تعلمها أو اكتسبها التلميذ

وهو ما يحدث في نهاية كل مكون  :اختيار المفردات: ـ العملية المعرفية الرابعة2  
الفكرة المراد  جملي حيث يختار المتكلم المفردات المناسبة المعبرة عن الموقف أو

و هنا يظهر دور الرصيد اللغوي للمتعلم باللغة المدرسية أو الثانية . إيصالها للسامع
وهو ما . ومدى تحكمه فيها إلى جانب تأثير الرصيد اللغوي المكتسب باللغة األولى

سجلناه لدى  بعض تالميذ السنة الثالثة في حصة التعبير الشفوي حول موضوع الحديقة 
األب "ـهناك من عبر على صورة الرجل الجالس على الكرسي يقرأ الجريدة بف: العامة

واستعمل حرف الجر ...  "الكرسي فياألب جالس "هناك من قال أن كما " يقرأ الجريدة
تأثير واضح لرصيد اللغة األولى في  وهو( 788ص  8008عبدالسالم خالد )( على)بدل (في)

في استعمال حروف الجر في مختلف اللغة الثانية، حيث أن المتعلم يخلط 
فاختيار كلمة األب من قبل البعض لعالقة عناصر محتوى الصورة بالعناصر .الوضعيات
بينما عبر عنها البعض اآلخر . يعني موقف عائلة(وجود أوالد وامرأة معهم )األخرى  

أ الرجل جالس على الكرسي يقر"و هناك من عبر عنها بكلمة" الحارس يقرأ الجريدة"بـ
فاختيار الكلمات التي تناسب الموقف في الصورة تخضع العتبارات إدراكية ". الجريدة

 . معرفية بحتة إلى جانب مجال اهتمام الفرد المتكلم
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وقد يتساءل البعض عن كيفية التعرف على أن المتكلم يخطط لما يقوله بالطريقة التي    
كالم المتكلم نفسه من خالل بعض  ذكرناها؟ الجواب يتمثل في أن الباحثون استنتجوه من

كالتردد،التوقف، األخطاء والتصحيح الذي يجريه " المظاهر الكالمية التي سجلوها لديه
 (.بتصرف 88ص المرجع السابق  ")أثناء الكالم

 :الكالمتنفيذ ثانيا ـ مرحلة    
ملة وبعد وهي مرحلة تأتي مباشرة بعد تحديد اإلطار اللغوي، وبعد التخطيط العام للج    

حيث يوجه خاللها الدماغ تعليمات عن طريق .تحديد العناصر األساسية للمكونات الجملية
وهنا ال تعطى ." ما يسمى السيالة العصبية ألعضاء النطق للتلفظ وبدء الكالم فعليا

التعليمات لكل صوت أو لكل كلمة على حدى، بل تعطى لمجموعة كلمات تؤلف مكونا 
ألن الرسالة أو األفكار .وذلك حتى تؤدي المعنى المطلوب . (81ص 7928داود عبده )" جمليا

التي يتلفظها المتكلم لتؤدي وظيفة معينة تتحقق من خالل مجموعة الكلمات المرتبة ترتيبا 
منطقيا يتوافق وقواعد اللغة المتعلمة، وبنطق ألصوات منظمة بشكل وظيفي حسب نظام 

وبما أن . لمقصود، وليس بشكل متقطع ومنفصلتلك اللغة المستعملة لتؤدي المعنى ا
المتكلم يحرص دائما على أن يفهمه المستمع فإنه يسعى دائما إلى نطق المكون الجملي 

حسب ما تقتضيه ( المكونات الجملية)كلية دون توقف ما أمكن، وأن يكون توقفه بينها
 (.كالنقطة، الفاصلة عالمات التعجب وغيرها )ضرورة التعبير 

أن مثل هذه العمليات المعرفية في الكالم الشفوي تتم بشكل آلي وسريع قد يصعب غير   
الفصل والتمييز بين المراحل والخطوات السابقة عكس التعبير الكتابي الذي سنبينه الحقا 

 . من خالل مميزات اللغة الشفوية بالنسبة للغة الكتابية
باشر الذي يحدث بين الناس في وهو شكل من االتصال غير الم: ـ التعبير الكتابي2  

 . أزمنة وأمكنة مختلفة
فكال النوعين من التعبير ضروريان لإلنسان في حياته وفي المجتمع الحديث،     

فالتعبير الشفهي يساعد في تحقيق حاجاته ومطالبه المادية واالجتماعية و في تحقيق ذاته 
تابي يمكنه من التأثير في الحياة أما التعبير الك. ومكانته وقدرته على الخطاب واإلقناع

         .    العامة بأفكاره ومواقفه
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  :عن التعبير الكتابي يـ تمايز التعبير الشفو 
إال أن كل منهما  تعتبر اللغة أداة للتواصل والتفاعل في شكليها المكتوب والمنطوق،     

 :االداللة والدقة في التعبير ومنهيتميز عن اآلخر في الفعالية و
 .فالكتابة في أبسط تعريف لها عبارة عن رموز مرئية لألصوات اللغوية المسموعة     
بينما الكالم المنطوق هو موجات صوتية مسموعة متعارف عليها بين أبنا مجتمع لغوي  

ص 2993حلمي خليل .)واحد أو بين عدد من المجتمعات ذات األصل الواحد واللغة المشتركة

كما أن اللغة المكتوبة أكثر . غة أن تكون منطوقة ال مكتوبةالل و األصل في. (20
كثير في الدراسات اللغوية وخاصة ال امهتمحظيت باالاستقرارا من المنطوقة لذلك 

بدأ االهتمام باللغة المنطوقة في الدراسات التحليلية بعد ظهور قد  و. التحليل اللغوي
 .أجهزة التسجيل

الكالم والكتابة حيث تبين لهم " جود اختالفا واضحا بين كما أن علماء اللغة الحظوا و   
أن الكالم يعبر بصورة أوضح عن المعاني واألفكار واالنفعاالت والمشاعر في حين 

 .(39ص المرجع السابق")تعجز الكتابة عن ذلك 
، فهي وسيلة صورة النطق لهذه اللغة بشكل دقيقوالكتابة في آية لغة ال تعكس "    

وير كافة الخصائص الصوتية لهذه اللغة ألنها تسقط من حسابها عوامل عاجزة عن تص
، البعد واختالف النطق السرعة: ومميزات كثيرة تحتفظ بها اللغة المنطوقة مثل عوامل

حسب األفراد واللهجات وكل ذلك يؤدي إلى طائفة من االختالفات في أحوال نطق 
حلمي خليل )ي هو جوهر الكالم ومادته فالصوت اإلنسان" الصوت الواحد من فرد إلى آخر 

      .(32ص 
وهو ما نالحظه في تعابير أفراد المجتمع الجزائري الذين يختلفون في أدائهم    

حيث هناك . إلى أخرى وداخل المنطقة الواحدة ألصوات اللغة العربية العامية من منطقة
وت بغنة متميزة، من يفخم بعضا من األصوات ويقلب أخرى وهناك من يرقق نفس الص

 .والذي يؤدي في الكثير من األحيان إلى اختالف الداللة والمعنى للمفردات والجمل
 :ـ ومن اختالفات التعبير الشفوي عن التعبير الكتابي في بعض القواعد وطرق األداء

 (  Lionel Bellenger 1993 p81).ـ فالمستمع ليس كالقارئ       

 .بين الخط واألصوات أو الفونيمات لة للتفسيرـ ال توجد عالقة قاب        



 95 

 :ذلك اننا نجد في الشفوي :لشفوي أقل دقة من الكتابيـ التعبير ا       
 .ـ التكرارات وأشباه الجمل أيضا مالحظة بكثرة       

 .ـ الملفوظات تعتريها الفجوات       
 .ـ نطق كلمات ومقاطع دون مواصلة أو استمرارية       

من أجل ربط األفكار مثل   bouche trouـ استعمال كلمات كوسائل لسد الثغرات       
 ( الخ.....آه أه .. في الحقيقة ..يعني)

 .ـ  وجود انقطاعات في بناء الجمل من حين إلى آخر      
 .ـ كثرة الزالت اللسانية       
 .ـ طول الجمل غير المنتهية في الشفهي عكس الكتابي      
كل هذه المميزات تحدد لنا طبيعة اللغة الشفوية والعناصر غير اللغوية التي ف         

و هي من العوامل التي يجب مراعاتها . تؤثر وتتحكم في إنتاجها مقارنة باللغة المكتوبة
عند دراسة الملفوظات الشفوية للمتعلمين حتى نميز بين األخطاء اللغوية ذات العالقة 

 .  تي تعود إلى العوامل النفسية أو الموقفيةباللغة األولى واألخطاء ال
 :المدرسيةالمتعلم العامة وـ أهمية اللغة الشفوية في حياة 

ـ أنها أحد الغايات األساسية من تعليم ودراسة اللغة ، ذلك أنها تمكن المتعلم من 1  
 .التعبير والتواصل والتفاهم مع اآلخرين من المحيطين به داخل المدرسة وخارجه

أنها الوسيلة الفعالة التي تساعد الفرد على االندماج االجتماعي من خالل تنمية ـ 2 
 .وتطوير الروابط الفكرية والثقافية بين أفراد المجتمع والتي تتم عموما شفاهة

ـ أنها أحد أبعاد شخصية اإلنسان الدالة على الثقة بالنفس لذلك فالعجز عن التعبير 3
فسية الفرد، وهو ما يجعله يضطرب وقد يؤدي به األمر الشفهي يترك آثارا سلبية في ن

إلى االنطواء واالنعزال وصعوبة االندماج االجتماعي بصفة عامة واالندماج المدرسي 
 .بصفة خاصة 

 Groupe orale))ـ إن التحكم في اللغة الشفهية تساهم في بناء الهوية الشخصية للفرد5

Créteil 1999p9  
من حل مشكالته النفسية واالجتماعية من خالل تبادل اآلراء  ـ بواسطتها يتمكن الفرد4

 .و مناقشتها
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ـ أنها األداة التي تجعل الفرد يختبر كفاءته ومهارته في اإلقناع والقدرة على التأثير 1
 .من خالل تسلسل األفكار وخضوعها لقواعد اللغة ومناسبة األسلوب وجاذبيته

تي تمكن الفرد من التعلم وكسب العلوم المختلفة، ـ و هي الوسيلة المناسبة والفعالة ال7
لذلك نجاح المتعلم في . ليست العلوم اللغوية فحسب بل تعلم كل المواد الدراسية األخرى

حياته االجتماعية والدراسية يتوقف على مدى تحكمه في مهارات االتصال باللغة 
 .الشفهية

. (9ص Groupe orale Créteil 1999)أحد شروط المسار الدراسي الجيد أصبحت  ومنه      
تالزم كل التخصصات فهي  ، Transversalتقاطعيةكما أن التعبير الشفوي يعتبر مهارة 

وتخدم كل المواد الدراسية، فبناء المعارف داخل القسم تتم في أغلبيتها عن طريق 
  :التبادالت الشفوية وفق عدة أشكال تتمثل في مجملها في

 .التعبير الحر والموجه ر تجارب معينة،وتفسي شرحـ                
 .. .ـ التعليق على جداول ورسوم أو وضعيات ومواقف               
 .      التساؤل واإلجابة على استفسارات ـ               

 .ـ سرد القصص والروايات               

ريس كل المواد وهي عمليات ليست مالحظة في دروس اللغة فحسب بل تتم في تد    
 .    الدراسية العلمية واألدبية والتكنولوجية

ـ بواسطة اللغة الشفهية يمكن الحكم على الشخص للترشح لمنصب العمل من خالل 7
 .أسلوب وطريقة تعبير الفرد

ي عن طريقها تبدأ ـ بواسطة اللغة الشفهية تتم االتصاالت الهاتفية والمقابالت وبالتال0
 .الحياة المهنية

 . ـ  مهارات التعبير الشفوي تخدم بشكل مباشر وغير مباشر مهارات التعبير الكتابي19
 217ص 2992نازك ابراهيم عبد الفتاح ): خصائص اللغة الشفوية المعتمدة داخل القسم    

/229). 
ـ إن طريقة طرح األسئلة تختلف عن تلك المتداولة في الخطاب اليومي، ذلك أن المعلم 

 .ف قياس وتقويم الشيء المتعلميوجه أسئلة بهد
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( اللهجات المحلية )ـ يعتمد المعلم لغة أكثر رسمية من تلك المتداولة في الحياة اليومية 
 .ولم يألفها التالميذ

ـ أن المعلم ال يستطيع اإلصغاء إلى كل تلميذ في نفس الوقت لذلك تحدث ادوار تحادثية 
 .   هفيخاطب عضوا واحدا في القسم ليجيبه عن أسئلت

وعلى هذا األساس يصبح تعبير المتعلم بلغة شفوية رسمية غير مألوفة وال متداولة     
في حياته اليومية مشكلة بالنسبة لبعض المعلمين ألنها تتطلب درجة عالية من االلتزام 

 .....بالقواعد واألسلوب والتسلسل المنطقي لألفكار 
على االعتبارات  ار اللغة الشفوية كان مبنيوبناء على كل ما سبق يتضح لنا أن اختيا     

السالفة الذكر إلى جانب اعتبارات أخرى مرتبطة بخصائص اللغة الشفوية  ألفراد 
المجتمع الجزائري باللغة الفصحى في المواقف الرسمية اإلدارية والعلمية حيث كثيرا ما 

كثرة الفراغات في نالحظ مظاهر التردد والدوران حول فكرة واحدة والتلعثم والتوقف و
إلى جانب عدم التسلسل في ...( يعني ،على كل حال ، في الحقيقة :) الحديث مثل

األفكار واعتماد لغة هجينة ومختلطة بعامية و قبائلية وأجنبية سواء في مواقف دراسية 
 .        أو طبيعية

 :اللغوي للمجتمع الجزائري ـ الواقع 
يات تعلم اللغة العربية في المدرسة الجزائرية، قبل الخوض في تفاصيل استراتيج     

يجدر بنا تقديم توطئة موجزة حول الواقع اللغوي للمجتمع الجزائري انطالقا من بعض 
وعليه يعتبر المجتمع الجزائري من بين . المؤشرات الواردة في بعض الدراسات الميدانية

اللغة )" له تحت عنوان المجتمعات المصنفة لغويا حسب الدكتور أمين يونس في دراسة
باعتباره . المجتمعات ذات اللغة الممّيزةمن ( 59ص "األجنبية تعليمها ودورها الحالي

يتوفر على عدة لغات محلية مستعملة من قبل أفراد المجتمع إال انه، ال يعترف رسميا إال 
الم وبعض بلغة واحدة كلغة رسمية ووطنية وهي اللغة العربية في التعليم و اإلدارة واإلع

القطاعات االقتصادية والمعامالت الرسمية، مع اإلشارة إلى القرار المتخذ في السنوات 
 .     األخيرة حول االعتراف باألمازيغية كلغة وطنية
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و انطالقا من الكثير من نتائج الدراسات والتحقيقات الميدانية واإلحصائيات الرسمية    
نكتشف أن المجتمع نظرا لظروف تاريخية  حول الواقع اللغوي الجزائري ومميزاته

 :واجتماعية له خصوصية لغوية كسائر المجتمعات التي تقاسمه نفس المعطيات، ومنه
نظرا لتنوع التركيبة االجتماعية والثقافية : اللغة األولى ألفراد المجتمع الجزائريـ  

أفراد المجتمع للمجتمع الجزائري ال يمكن لنا التسليم بأن هناك لغة أم واحدة لكل 
 :وهما الجزائري بل هناك نوعان من لغة األم

وهي أول لغة مكتسبة لدى غالبية سكان شمال  :ـ اللغة البربرية أو األمازيغية0     
و األمازيغية هي األخرى تحتوي على . إفريقيا، وهي تنتمي إلى اللغات السامية الشامية

القبائلية بمنطقة القبائل ) الوطن وهي عدة لهجات تشكل عناصر مكونة للكثير من مناطق 
بكل انواعها، الشاوية بمنطقة األوراس، والميزابية بمنطق ميزاب، والتارقية بتامنراست 
وجانت و إليزي، والشنوية بمنطقة تيبازة شمال البليدة والزنيتية بتيميمون وأدرار 

 (Malika Koudache 2003 p 8/9)والشلحية القريبة من الشلح المغربية بجنوب منطقة وهران
      .       وهي تستعمل في الخطاب الشفوي اليومي وفي الحوارات واالتصاالت الحياتية الطبيعية

وهذه اللهجات كلها تعتبر لغة أولى بالنسبة لألطفال الجزائريين الذين يكتسبونها منذ   
 .لمعرفيةميالدهم  وتشكل الرصيد اللغوي والخبرات األولية المكونة للبنيتهم ا

تتنوع بتنوع مختلف الدول العربية  وهي األخرى: ـ اللهجة العامية العربية2     
العامية العاصمية نسبة لسكان ) وبتنوع المناطق داخل الوطن الواحد كالجزائر مثل 

الجزائر العاصمة والعامية الوهرانية والعامية القسنطينية والعامية السطايفية والعامية 
والعامية العربية حسب . وهي تستعمل في الخطاب الشفوي اليومي( هاغيرالعنابية و

اللغة الجهوية )تتكون من متغيرين ثنائيتين  (.19صKoudache.M2993)الباحثة مليكة كوداش
 (.واللغة المحلية

يمكن أن نميز بين ثالث (  J.Dichy 1987)فبالنسبة للمجتمع الجزائري حسب جون ديشي  
عكس واقع بعض الدول العربية األخرى التي ( الشرق والغربالوسط و)لغات جهوية 

وبالتوازي . تطغى عليها العامية العاصمية مثل المصرية في مصر والسورية في دمشق
اللغة الريفية واللغة )مع ذلك هناك خصوصية أخرى تتمثل في المواجهة اللغوية 
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بالنسبة  (J.Dichy 1987)وبالتالي تعتبر اللغة المحلية حسب جون ديشي(. الحضرية
 .هي عامية مدينته لمتكلمها

وعليه فإن العامية العربية واألمازيغية تكتسبان منذ الميالد في المحيط األسري  
واالجتماعي الذي يعيش فيه كل فئة، وتشكالن رأس المال اللغوي األولي قبل دخولهم 

 .إلى المدرسة

روف التاريخية واالستعمارية التي نظرا للظ :اللغة الثانية ألفراد المجتمع الجزائري
عاشتها الجزائر طيلة قرن ونصف القرن تحت االحتالل الفرنسي، ورث وضعا لغويا 
مختلفا عن واقع بعض الدول العربية األخرى، لذلك له لغتين في المرتبة الثانية وهما 

   .العربية الفصحى واللغة الفرنسية

 لهم بالنسبة غة العربية الفصحى أول لغة ثانيةتعتبر الل :لغة ثانية للجزائريينـ أول   
وهي لغة الصحافة ووسائل . يتم تعلمها في المدرسة منذ سن الدخول إلى المدرسة

 .اإلعالم و لغة الكتب العلمية واألدبية وهي اللغة الوطنية والرسمية
 يةفمنذ عقود من الزمن كانت ومازالت اللغة الفرنس  :ـ ثاني لغة ثانية للجزائريين 

مكانة خاصة لدى طبقات اجتماعية ميسورة من الجزائريين في المدن الكبرى حتى  تحتل
أصبحت بالنسبة إليهم لغة التواصل اليومي والتميز الثقافي، كما أنها لغة المعامالت 
اإلدارية واالقتصادية في الكثير من القطاعات الخدماتية واإلنتاجية والصناعية وحتى 

أين احتلت  تقالل إلى سنوات الثمانينات وحتى بداية التسعيناتالتعليمية، منذ االس
الصحافة باللغة الفرنسية حيزا كبيرا من القراء وهو ما ذكره الباحث محمد بن 

في دراسة له حول مستوى انتشار اللغة الفرنسية في (  M.Ben rabah 1996 p59)رابح
وظهور جرائد عمومية وخاصة  بعد االنفتاح اإلعالمي 1070المجتمع الجزائري منذ سنة 

في شهر ديسمبر ظهرت ست جرائد حكومية  1002في سنة : جديدة، حيث سجل بأنه
نسخة يوميا  مقابل جريدتين عموميتين  399.999وجريدتين خاصتين و نسخ تساوي إلى 

لكن بعد تخرج دفعات . نسخة يوميا 799.999وإحدى عشرة خاصة مع نسخ تساوي إلى 
المدرسة األساسية أصبح مستعمليها كلغة تواصل وتميز اجتماعي في  من المتعلمين من

تضاؤل نسبي من جيل إلى جيل وحتى عدد الجرائد باللغة العربية في تزايد كبير مع 
عدد نسخ الطبع التي تصل يوميا إلى أكثر من مليون نسخة كمتوسط لعدد الجرائد مقارنة 
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بالرغم . ها وعدد النسخ التي تطبعها يوميامع الجرائد باللغة الفرنسية التي تضاءل حجم
من ذلك إال أنها مازالت حاضرة كجزء ال يتجزأ من مكونات العامية العربية والقبائلية 
في الكثير من المفردات والصيغ والتعابير اللغوية خاصة في المواقف ذات العالقة 

جهة أخرى ومن . بموضوعات التكنولوجيا والصناعة والصحة وغيرها، هذا من جهة
مازالت اللغة الفرنسية تستفيد من ميادين االستعمال الكثيرة ومن حجم ساعي معتبر في 

  . وهو ما يفسر تعقد الواقع اللغوي في مجتمعنا. التعليم ابتداء من السنة الثالثة ابتدائي
يضاف إلى ما ذكرناه سابقا ومن خالل مرسوم رئاسي صدر سنة  :األمازيغية كلغة ثالثة

تم اعتماد اللغة األمازيغية كلغة وطنية، يمكن للمتعلمين من مختلف مناطق الوطن  2994
و هي تعتبر لغة ثالثة بالنسبة لمتعلميها، . تسجيل أبنائهم بصفة اختيارية من أجل تعّلمها

وهي لغة . باعتبار أنها تأتي بعد  اكتساب اللغة األولى و تعلم اللغة العربية الفصحى
بالنسبة للناطقين باللهجات المنحدرة منها كالقبائلية والشاوية والميزابية  حتى( ثانية)جديدة 

 .لوجود مفردات وقواعد غير مألوفة وال موجودة في لغاتهم األولى
 Pratiques)وتشير أيضا الباحثة فطومة ساسي في مقال لها في مجلة تطبيقات نفسانية   

psychologiques) 1000  إلى جانب اللغة العربية " لجزائري بأنهعن الواقع اللغوي ا )11ص
الفصحى هناك عدة لغات جهوية عربية وقبائلية التي تتعايش مكونة تقاليد شفوية، ذلك 
أنه تستعمل في العالقات العائلية في المجتمع خالل االحتفاالت في القصص والشعر 

 .     وهي كلها تحدد الخصوصية الثقافية الوطنية لمجتمعنا. والغناء

 :غي حياة أفراد المجتمع الجزائريأكثر  ةستعملالماللغات ـ    
في دراسة اجتماعية لغوية حول تعلم اللغة الفرنسية في الجزائر لألستاذ ياسين      

في إطار التحضير لرسالة الدكتوراه، توصل إلى  2999دراجي من جامعة قسنطينة سنة 
طالب،  171امعة قسنطينة عددهم نتائج  من خالل استبيان وزعه على عينة من طلبة ج

يمكن اعتمادها كمؤشرات تقريبية لمعرفة أي من اللغات األكثر استعماال لدى أفراد 
وهي تفيدنا أكثر في معرفة الواقع اللغوي . المجتمع الجزائري في حياتهم اليومية

حيث أفرزت . للمتعلمين داخل أسرهم ومع زمالئهم خالل مواقف حياتهم الطبيعية
 :سة على المعطيات اآلتيةالدرا
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ما هي اللغة التي تستعملونها في بيتكم؟ كانت اإلجابات حسب ما : في السؤال الخاص 
 :يلي
 .%75.11 ـ العامية العربية نسبة   
 . %51.50 نسبة ـ اللغة الفرنسية  
 .%4.11ـ األمازيغية نسبة   
 .%3.59 ـ العربية الفصحى نسبة  
مع زمالئك تعبر بأي لغة؟ نجد أن هناك تطابقا وتأكيدا على  و: وحتى في السؤال الثاني 

 . سيطرة العامية العربية في تعامالت الطلبة مع ذويهم وزمالئهم
 .%  77.49 ـ العامية العربية نسبة 

 .%19.22اللغة الفرنسية نسبة  ـ 

  .%1.71 بنسبة ـ العربية الفصحى

 .%2.75األمازيغية نسبة  ـ

 :بأي لغة تتكلم في الجامعة؟ كانت اإلجابات كما يلي: ر حولوبالنسبة لسؤال آخ  
        .%74.22ـ العامية العربية بنسبة 

 .%15,20اللغة الفرنسية بنسبة  ـ

 .%7.42العربية الفصحى بنسبة  ـ

 %1.13اللغة األمازيغية بنسبة  ـ
ي البيت، فهذه النسب تعبر لنا عن استعمال أكثر من لغة خالل التواصل مع األهل ف   

والجيران في الحي، والزمالء في المدرسة والجامعة، مع هيمنة العامية العربية حتى في 
فالواقع . الوسط الجامعي، الذي يفترض أن تسود فيه اللغة الفصحى بشكل الفت لالنتباه

الجزائري إذن يبين لنا أن اللغة العربية الفصحى ال تستعمل إال داخل جدران المدرسة 
 .    خالل حصص التدريس والمواقف الرسميةوالجامعة 

 :منهاج تعليم اللغة العربية بالمدرسة االبتدائية الجزائرية 
 :مدخالت تعلم اللغة العربية لتالميذ التعليم االبتدائي في المدرسة الجزائرية

نا أوال م ستلزمفهم الرصيد اللغوي للمتعلم الجزائري وطبيعة أخطائه ينحتى      
من خالل المحتويات اللغوية والثقافية المقدمة  خالت تعلم اللغة العربيةاستعراض مد
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ومخرجاتها المتوقعة حسب النصوص  للمتعلمين طيلة كل مراحل التعليم االبتدائي،
، وبالتالي يتيسر لنا فهم الكيفية التي تعلم بها والمناهج الرسمية بالمدرسة الجزائرية

داخل المدرسة من جهة، و أهم المفاهيم والصيغ ( فصحىالعربية ال)التلميذ اللغة الثانية 
اللغوية التي قدمت له في مختلف السياقات والمواضيع االجتماعية والثقافية والعلمية 

 . والبيئية من جهة أخرى
العربية )حتى تكون نظرتنا شاملة ومتكاملة لكل مدخالت تعلم اللغة المدرسية و     

مبرمجة خالل السنوات الخمس في التعليم االبتدائي كل الجوانب النستعرض ( الفصحى
 :وهي كاآلتي

) :في السنوات الخمسة من التعليم االبتدائي في المنهاجاألنشطة اللغوية المبرمجة ـ 0 
  ( 27إلى  94ص من  2990مديرية التعليم األساسي 

بتدائي من محتوى التوزيع السنوي للبرنامج اللغوي لتالميذ التعليم االمن خالل تحليل  
المدخالت )السنة األولى إلى السنة الخامسة سنكتشف طبيعة المحتوى والرصيداللغوي 

الذي تم تعلم من قبل تالميذ السنة الخامسة ابتدائي، ليتسنى لنا فيما بعد تحليل ( اللغوية
وسنركز على البعدين التاليين القواعد اللغوية المبرمجة والمواضيع . األخطاء اللغوية لهم

 : التابعة لها، وهي كاآلتي
ظل  فيوالصيغ سة تتمحور القواعد المدّر: المفاهيم اللغوية للسنة األولى ابتدائي  

 :نشاطات التعبير الشفوي والتواصل في المفاهيم اآلتية
ـ الجملة االسمية ـ الجملة الفعلية ـ صفات مألوفة دالة على تنظيم الوقت ـ ظروف  

ـ ظروف دالة على تنظيم الفضاء ( فوق وتحت)مكاني دالة على تنظيم الفضاء ال
ـ صيغ التشبيه ـ ( النفي ما وال)ـ جمل منفية( اإلثبات)، جمل مثّبتة (قبل وبعد)الزماني

( ما أجمل، ماله ومالها)ـ التأنيث والتذكيرـ التعجب (كبير وصغير)الصفات وأضدادها
هذا، )ـ االشارة (لتعليل وألّنالم ا)ـ التعليل ب(هل، كيف،أين، من،ماذا) ـ االستفهام

ـ (الواو، ثم)ـ العطف(إلى، على، في) ـ الجر بـ(وهذه، هؤالء، ذاك، هنا وهناك
أنا، أنت، )ـ الضمائر المنفصلة(الهاء مع هو وهي)ـ التنبيه بـ(الذي، والتي) الموصول
ـ األدوات الدالة على (الياء والكاف، الهاء والنون) ـ الضمائر المتصلة(هو ، هي

تعالى،هيا، هاك )ـ أسماء األفعال(ربما، لعل) ـ االحتمال(أن، حتى)لرغبة الغايةا
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للتحذير ( ال)ـ النهي بـ(أحسنت، شكرا، مرحبا)ـ عبارات المجامالت والجزاء(وهات
وهذه المفاهيم قدمت وفق المقاربة النصّية  (.عندي، لي)ـ الملكية(احذر؟، انتبه)بـ 

كيز على األصوات اللغوية من خالل الربط بين لترسيخها لدى المتعلمين مع التر
 .الرسومات بمدلوالتها

 : لسنة الثانية ابتدائيالمواضيع والمفاهيم اللغوية ل
 القواعـد و الصيــــغ اللغويــــــة المواضيع
 المدرسة

 
 

 الحياة االجتماعية
 األعياد الدينية والوطنية

 
 اللعـــب

 الفالحة
 

 الطبيعة
 النقل والمواصالت

 اإلعالم ووسائل االتصال
 جسم اإلنسان والصحة

 الحيوانـات
 المدينة والريف

 المهن والنشاط االقتصادي
 

 و االكتشافات االختراعات

) ـ الضمائر المتصلة(نحن، أنتم، هم، هام، أنتما)الضمائر المنفصلة 
اليوم، غدا، صباحا، ) ـ األلفاظ الدالة على الزمان(كم،هم كما وهما

 (من،الم، كاف)لجرـ حروف ا(مساء
 .تأنيث األسماء الصفات ـ اإلفراد والتثنية والجمع

حسن، أهال )ـ عبارات الجزاء(ذلك، تلك، أولئك) أسماء اإلشارة 
 (وسهال

 (.لن، ليس،لم، لما)ـ النفي بـ (كـ ،مثل، كأن) صيغ التشبيه
ـ (أمام، وراء، هنا وهناك) األلفاظ الدالة على الفضاء المكاني

 (.و، ف، ثم) أدوات الربط
 .ـ األلوان واألشكال(أ، ما، متى، كم، لمن، مع، من، بَكم) االستفهام

 (.ما أفعل، ما أحسن) ـ التعّجب(الذين، اللواتي) األسماء الموصولة
ماضي مضارع ) ـ الجملة الفعلية(أفعل من، أوسع من)التفضيل

 (.وأمر
 ـ (مفعول به+ فاعل+ فعل) ـ جملة(جميع و كّل)استعمال 

 (. جار ومجرور+ فعل وفاعل )ـ جملة فعلية(إذا ) شرطال 
+ مبتدأ) ـ الجملة االسمية(حذار،هات، هاك) أسماء األفعال

 (خبرمفرد
 .  خبر حملة فعلية+ ـ مبتدأ (ليت) التمني 

 
 ..... ربما، بل: االحتمال



 104 

لمفاهيم والمالحظة المسجلة في هذا التوزيع السنوي لبرنامج اللغة العربية أن تعليم ا    
الزمانية يسبق المفاهيم المكانية والجمل الفعلية تسبق الجمل االسمية وهذا يتعارض 
ومراحل النمو العقلي للطفل التي تنطلق من المحسوس إلى العمليات األدائية ثم العمليات 
المجردة كما بينها جون بياجي وبينتها دراسات أخرى حول طبيعة المفاهيم اللغوية التي 

من المحسوسات كأسماء األشخاص واألشياء العيانية ثم ) الطفل حسب األولويةيكتسبها 
صفات األشياء ثم الصفات المجردة وهكذا، كما يبدأ في اكتساب الجمل االسمية ثم الجمل 

 .1021حسب نتائج دراسة سميث . الفعلية
 :للسنة الثالثة ابتدائيالُمبرمجة اللغوية المواضيع والمفاهيم 

 مفاهيم والصيغ اللغويةال المواضيع
 المدرسة

 
 األعياد الدينية والوطنية
 األيام الوطنية والعالمية
 المعامالت االجتماعية

 األلعاب والترفيه
 

خدمة األرض وتربية 
 .الحيوان

 .الطبيعة والبيئة
 

 النقل والمواصالت
 جسم اإلنسان والصحة

 األفالم ووسائل االتصال
 
 

 الحــَرف

ـ األلفاظ الدالة الفضاء الزماني (تن وهنأن) الضمائر المنفصلة
 (.أو، أم) ـ أدوات الربط(عن، الباء)ـ حروف الجر(والمكاني

 .ـ اإلفراد والتثنية والجمع(س، سوف)حروف االستقبال
 .صيغتا اسم الفاعل واسم المفعول من الثالثي(. يماثل)صيغ التشبيه 
 (.خبر مفرد+ أمبتد)ـ الجملة االسمية( إكمال الجملة)الجملة الفعلية

شيئا فشيئا، رويدا رويدا، الواحد ) ـ التدرج(التعليل+ لكن ) االستدراك
 (.تلو اآلخر

 .ـ الجملة الفعلية المنفية( إال، غير، سوى) االستثناء بـ
 

ـاألسماء الموصولة (نعت+ مفعول به+  فاعل + فعل )الجملة الفعلية
 (.اللذان واللتان)

 (.الماضي+ قد )ة الفعلية المؤكدة ـ الجمل(يا،أيها،أيتها)النداء
 (أين، بمن،إلى متى،إلى أين، لماذا)اإلفراد والتأنيث ـأدوات االستفهام

ـ الجملة االسمية المنفية (ت ، نون النسوة،كن وهن)الضمائر المتصلة
الحال + ـ الجملة الفعلية (بعض، نصف وربع)استعمال ألفاظ التقدير

 (.أفضل من)ـ التفضيل (ن هؤالءهذان هاتا)مفردة ـ أسماء اإلشارة 
 ـ  ( لو، لوال، من) ـ الشرط ( بل) اإلضراب
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 :ة ابتدائيرابعللسنة الالمبرمجة المفاهيم اللغوية المواضيع و 
 المفاهيم والصيغ اللغويـة المواضيــع

 الحياة االجتماعية
 القيم اإلنسانية

الديمقراطية وحقوق 
 اإلنسان

 الهوية الوطنية والدينية
 
 

 التغذية والصحة
 

 .الفكرية/الرياضة البدنية
 .مظاهر السلوك المدني

 
 .ثقافة الكوارث

التوازن الطبيعي وحماية 
 البيئة

 عالم الشغل الحرف
 

 عالم االقتصاد والصناعة
عالم /الترفيه والهوايات

 .األسفار والرحالت

 .ـ كان وأخواتها ( الماضي)أزمنة الفعل /أنواع الكلمة
 ـ (الفاعل)فعليةعناصر الجملة ال

 .ـ الالزم والمتعّدي( فعل األمر)أزمنة الفعل: العطف
 

 ـ(المبتدأ والخبر، تصريف الفعل الصحيح)عناصر الجملة االسمية 
التحويل من المفرد إلى /عناصرالجملة الفعلية ـ الصفة والموصوف

 .المثنى
ع ـ التحويل إلى الجم/االسم  في اإلفراد والتثنية والجمع/ إن وأخواتها

 . االسم المجرور واإلضافة
 .  إعراب جمع المذكر السالم في حلتي النصب والجر

همزة الوصل ) الفعل المبني للمعلوم ـ الحال المفردة/ المضارع المرفوع
 ـ( في الماضي واألمر
 اسم المفعول ـ المضارع المجزوم ـ / المضارع المنصوب
عراب الجمع المذكر السالم الفعل المبني للمعلوم ـ إ/الفاعل ونائب الفاعل

 .في حالة الرفع
 .المبني والمعرب من األفعال والضمائر المتصلة باالسم والفعل

 .المبني والمعرب من األسماء
جمع جمع المؤنث السالم في حالتي النصب والجر الضمائر المتصلة 

 .  بالفعل واالسم
    

مديرية التعليم )ابتدائي المواضيع والمفاهيم اللغوية المبرمجة للسنة الخامسة 
 (:   21إلى 10ص من  2116األساسي

التكافل )ـ القيم اإلنسانية( االعتزاز بالوطن) الهوية الوطنيةـ  :المواضيع الثقافيـــة
ـ الحياة ..(المعامالت التويزة، عيادة المريض)ـ الحياة االجتماعية(والمصالحة

يوم العلم والمعلم )الوطنية والعالميةـ األيام (نادي األعالم اآللي المعارض)الثقافية
ـ عالم اإلبداع ..(احترام القانون الخدمة الوطنية)ـ الحقوق والواجبات...(والشجرة 
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ـ منظومة ..(الموسيقى، النحت)ـ الفنون..(غزو الفضاء اكتشاف الدواء)واالبتكار
ـ الخدمات ..(األقمار الصناعية والمحطات األرضية)االتصال الحديثة 

طبقة األوزون، تلوث )ـ التوازن الطبيعي..(االسعاف والحماية المدنية)اعيةاالجتم
صنع الكتب، ) ـ الصناعات والحرف..(السباحة والتطعيم)ـ الرياضة والصحة...(المياه

 ..(.المخيم الصيفي،األلعاب االلكترونية)ـ األسفار والهوايات ..(الفخار والزرابي
ليس وصار وأصبح وأمس، )داللتها وإعرابها: أخوات كان ـ :التراكيب النحويـــة
 (.أضحى وظل وبات

ـ خبر المبتدأ جملة فعلية واسمية ـ خبر المبتدأ شبه جملة ـ خبر كان جملة فعلية 
في ) واسمية وشبه جملة ـ خبر إن جملة فعلية واسمية وشبه جملة ـ األفعال الخمسة 

 ( الحاالت الثالث
الفعل المعتل واآلخر في الحاالت الثالث ـ  ـ الحال مفردة والحال جملة ـ إعراب

ـ ( ما أفعله) المفعول المطلق والمفعول ألجله ـ المفعول معه ـ النداء ـ التعجب 
االستثناء بإال ـ التمييز ـ التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي ـ االستفهام ـ األسماء 

 .الخمسة ـ االسم الموصول ـ أسماء اإلشارة 
والمزيد ـ الجامد والمشتق ـ جمع التكسير ـ  الفعل المجردـ  :لالصرف والتحويـــ 

ـ االسم ( الناقص واللفيف() المثال واألجوف) عالمات التأنيث ـ أنواع الفعل المعتل
 .الممدود ـ االسم منقوص ـ االسم المقصور ـ النسبة

ي كل ـ الشد والمد ـ همزة الوصل ـ همزة القطع ـ الهمزة المتوسطة ف :ـالءاإلمـ  
حاالتها ـ الهمزة المتطرفة في كل حاالتها ـ حذف األلف والواو ـ زيادة األلف والالم 

االستفهامية  ـ دخول الم الجر على األسماء " ما"والواو ـ اتصال حرف الجر بـ 
  . ـ األلف اللينة في األسماء" ال"المعرفة ب 

في  (اللغة الثانية)بية من خالل العرض السابق لمدخالت تعلم اللغة العرنالحظ     
تعلم المفاهيم اللغوية في مختلف المراحل الدراسية يخضع لمبدأ  أنالمدرسة الجزائرية، 

التدرج من البسيط إلى المعقد في سياق نّصي شامل ومتكامل أو ما يسمى بالطريقة 
التي تقدم  واالجتماعيةوالالفت لالنتباه فيها هو تشابه المواضيع والسياقات الثقافية . الكلية

وقد . فيه المفاهيم اللغوية في مختلف المستويات وخاصة المستويين الرابع والخامس
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يفسر ذلك بضرورة ربط الوظائف اللغوية بالمواقف الحياتية، الثقافية واالجتماعية 
    .المعاشة من قبل المتعلم

مخرجات في تتبلور هذه ال :مخرجات تعلم اللغة العربية بعد السنة الخامسة ابتدائي
 :العناصر اآلتية

 :منهاج اللغة العربية لتلميذ السنة الخامسة ابتدائي فيالملمح اللغوي  
وزارة التربية الوطنية الجزائرية )يشير منهاج اللغة العربية لتالميذ السنة الخامسة      
على أنه يتوقع أن يكون الملمح اللغوي للتلميذ في نهاية السنة الرابعة ابتدائي  (2991

 :أن يكون التلميذ قادرا على: الشكل اآلتي
 .التي يبرز فيها مهاراته بانسجام ـ القراءة المسترسلة   
ـ تلخيص ما يقرأ وتحويل ما يفهم في نشاط التعبير من معلومات ترتبط بما يعيشه    

في محيطه وبما يحسه ويشاهده وإدراك الصلة الرابطة بين المكونات األساسية للنص و 
 .يمها بشكل منظمتقد
ـ توظيف التركيب المفيدة والجمل الكاملة لبناء أفكار والتعبير عن مشاعره ومواقفه   

 .من خالل األفعال التي يعتمدها  اليصال ما يريده
ـ فهم التعليمات واستقرائها لتحرير نصوص و يستعمل فيها مكتسباته المختلفة بكيفية   

 .مالئمة
اعد اللغوية النحوية ،الصرفية، واإلمالئية في تركيب الجمل ـ التعرف على وظيفة القو  

 .وحسن استعمالها
 .ـ استظهار جملة من القطع الشعرية والتعبير عن تمثله للمحفوظ تمثال داال على الفهم  
ـ تذوق الجانب الجمالي للنصوص، ومالحظة بعض األساليب األدبية للنسج على   

 . خبارية وسردية ووصفيةمنوالها، و إنتاج نصوص حوارية وإ
 :يكون كاآلتيحسب المنهاج ذاته فأما ملمح الخروج من السنة الخامسة ابتدائي  
 :علىأن يكون المتعلم قادرا   

ـ قراءة كل السندات المكتوبة بطالقة مناسبة لمستواه وباحترام ضوابط النصوص      
 .من حركات وعالمات الوقف، وبأداء معبر

 .تكوين حكم شخصي عن المقروء أ وـ فهم ما يقر     
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 .ـ فهم الخطاب الشفوي في وضعية تواصلية دالة والتجارب معه     
ـ التعبير الشفوي السليم الذي يعكس درجة تحكمه في المكتسبات السابقة،      

 .والمناسبة للوضعيات التواصلية المتنوعة
 .لتعليماتـ كتابة نصوص متنوعة استجابة لما تقتضيه الوضعيات وا   

أما الكفاءة الختامية فهي أن يكون المتعلم في نهاية السنة الخامسة من التعليم     
: االبتدائي قادرا على قراءة وفهم وإنتاج خطابات شفوية ونصوص كتابية متنوعة األنماط

 .  الحواري واإلخباري والسردي والوصفي
ية في نهاية المرحلة االبتدائية نالحظ  في هذه المالمح أن متعلم المدرسة الجزائر    

يفترض انه يملك المهارات اللغوية المختلفة التي تمكنه من التعبير شفويا وكتابيا في 
 .مختلف الوضعيات والسياقات بطريقة سليمة وفق قواعد اللغة

 :   الكفاءات القاعدية لمتعلم السنة الخامسة في التعبير الشفوي 
الخاصة بالتعبير الشفوي حسب المنهاج الدراسي أيضا يمكن أما الكفاءات القاعدية       

 (: 0ص  2991وزارة التربية الوطنية )تلخيصها فيما يأتي
أي يفهم المعلومات التي ترد إليه ، ويتفاعل . )ـ أن يكون قادرا على السمع والفهم   

ير  مع المعلومات المسموعة ويصدر في شأنها ردود أفعال، ويستعين بوسائل التعبير
 .اللغوية

ـ أن يكون قادرا على اختيار أفكاره، والذي يتضمن تنمية أفكاره ذات العالقة    
بالموضوع والمساهمة في تحقيق التواصل، وتنظيم أقواله بشكل منطقي لترجمة أفعاله 
ومواقفه، و يكيف أقواله مع أقوال غيره ويجد لنفسه مكانا في المناقشة والمحاورة 

ي بالجرأة للتدخل، و يبذل جهدا من أجل إضفاء االنسجام على سرد باالستماع والتحل
 .وقائع حكاية أو حديث

ـ أن يكون قادرا على التعبير عن أفكاره، مشاعره، ردود أفعاله، يعبر عن تجاربه،   
يعلق على صور أو لوحة أو حكاية، يسرد ذكرياته، يلخص حكاية مسموعة أو يبدع تتمة 

 .   عطيات األساسية الواردة في النصأخرى، ويعرض شفويا الم
تعتمد المدرسة  :في السنة الخامسة ابتدائي استراتيجيات وطرائق تعليم اللغة العربيةـ 

ولذلك . االبتدائية على الطرائق النشطة التي تجعل المتعلم محور العملية التعليمية التعّلمية
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حيث تتضمن عنصرين : يةالمقاربة النّصأقرت في منهاج التعليم االبتدائي اعتماد 
 :أساسيين وهما

 .ـ الشمولية1   
 : ولتجسيدها تتبنى الطرائق اآلتية. ـ إدماج المكتسبات 2   
 .ـ بيداغوجية المشروع التي تمكن المتعلم من ممارسة اللغة 
ـ وضعيات تعّلمية إدماجية لتدريب المتعلم على توظيف مكتسباته ورصيده اللغوي في  

 .ة وطبيعية معاشةسياقات اجتماعي
ـ وضعيات مشكلة التي تجعل المتعلم يواجه قضية لغوية تواصلية محددة، تستثير  

بواسطتها حيرته لتجعله يسعى إلى توظيف خبراته وتعّلماته من أجل إيجاد الحلول 
 .المناسبة لها

  :المقررة في الكتاب المدرسيتعليم اللغة العربية  ستراتيجياتا 
المدرسي يعتبر أحد الوسائل التعليمية التي تدعم عملية التعلم فإنه  بما أن الكتاب    

وزارة التربية : )يعتمد على المقاربة النصية المبنية على ثالث استراتيجيات أساسية وهي

 ( 2990/2919الوطنية 
 .ـ التعرف على معاني الكلمات والمفردات الواردة في النص القرائي1  
اإلجابة على األسئلة ذات العالقة بمختلف مكونات النص ـ الفهم للنص من خالل 2  

 .القرائي
 .ـ التعبير اللغوي كتابيا حول مواضيع وقصص مشابهة للمواضيع المدرسة 3  
 :مقاربة تعلم القواعد اللغوية حسب الكتاب المدرسي     

  (.2990/2919 وزارة التربية الوطنية ):على الخطوات اآلتيةهذه االستراتيجية تنبني          
 .ـ المالحظة للعناصر المكونة للجملة 1
 .ـ التذكر لقواعد لغوية 2

التعيين لجمل تنطبق عليها قاعدة لغوية ـ )ـ التدرب من خالل تمارين متنوعة  3
اإلكمال لجمل بتطبيق قاعدة لغوية ـ تشكيل الجمل وفق متطلبات قواعد اللغة 

ت وتدعم فهم التلميذ لقواعد تثب( وغيرها........المدرسة واإلعراب لجمل ـ 
 .اللغة واستعماالتها المتنوعة
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ـ إثراء الرصيد اللغوي عن طريق استخدامات متنوعة لقواعد لغوية من خالل  5
الربط بين المفردات المتشابهة أو ذات العالقة والوظيفة والترتيب للكلمات حسب 

 .معايير محددة
 (:4ص  2991 ية الوطنيةوزارة الترب):ـ مميزات المقاربة الجديدة أنها 

 .ل المتعلم مسؤولية قيادة وتنفيذ عملية التعلمـ تحّم   
ـ تقوم على اختيار وضعيات تعّلمية مستقاة من الحياة في شكل مشكالت من أجل    

 .حث عملية التفكير وتسخير المعارف والمهارات المكتسبة لحلها
جديدة بدل اعتماد األسلوب التراكمي ـ تعمل على إدماج المفاهيم واألدوات المعرفية ال  

أي توظيف المكتسبات في وضعيات حية ومعاشة أوسع وأشمل من . للمعارف
 .    الوضعيات المتعلمة داخل المدرسة

 (: 23ص  2991 وزارة التربية الوطنية):المعتمدة في تعلم اللغة العربيةالوسائل ـ 

أنه لتحقيق الكفاءات المنشودة تعتمد على  يقر منهاج اللغة العربية لتالميذ السنة الخامسة
 :الوسائل اآلتية

 .ـ كتاب التلميذ الذي يتضمن تمارين ومسائل لغوية متنوعة وقصص المطالعة  
 .   ـ دليل المعلم الذي يوجهه في كيفية تنفيذ مختلف األنشطة والعمليات التربوية  

 :يةالشفوية في منهاج اللغة العربمكانة اللغة مالحظات حول 

أن إستراتيجية تعليم اللغة العربية في المدرسة الجزائرية نستخلص من كل ما سبق    
 .ينبني على مبدأ التدرج في تقديم المفاهيم عن طريق تنويع األنشطة اللغوية

فبالرغم أنه من الكفاءات اللغوية القاعدية النهائية لتلميذ السنة الخامسة ابتدائي، أن     
را على التعبير عن أفكاره وحاجياته ورغباته وسرد حكايات وقصص يكون المتعلم قاد

بلغة شفوية فصيحة إال أننا سجلنا مالحظات حول طغيان النشاطات الكتابية على 
النشاطات اللغوية الشفوية في كل السنوات الدراسية خاصة في الكتاب المدرسي 

 .       د ال تتحقق بالكيفية المطلوبةللمتعلمين وهو ما قد يجعل هذه الكفاءات باللغة الشفوية ق
 :العوامل المؤثرة في تعلم اللغة الثانية 

ال يمكن تصور وجود عملية معرفية أو عقلية بمعزل عن العمليات النفسية     
واالجتماعية و حتى العمليات الجسمية، باعتبار اإلنسان كل متكامل، والعالقة بين 
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ال يمكن أن تنشط عملية ما دون تأثرها فة، مختلف جوانب شخصيته وظيفية وتفاعلي
 . بالعمليات األخرى والعكس صحيح

وعليه فإن تعلم اللغة الثانية في المدرسة الجزائرية أو في غيرها ال يمكن عزلها عن     
فمن أهم العوامل التي . مؤثرات العوامل الشخصية واالجتماعية والثقافية والبيئة التعليمية

عليها في دراستنا لتساعدنا في تفسير النتائج المتوقع الحصول عليها يمكن لنا التركيز 
   :  هم خلفياتها وأبعادها ما يأتيوف
 :ـ العوامل الذاتية1 

 :التعبير باللغة الثانية دوالثقة بالنفس عن ـ تقدير الذاتأ      
ين الذات يعتبر مفهوم تقدير الذات لدى الكثير من المختصين على أنه درجة التطابق ب   

( 93ص 1073حسين عبد العزيز الدريني، محمد سالمة ).1040Cohonكوهن "المثالية والذات الواقعية
على أنه عبارة عن تقييم يضعه الفرد لنفسه  cooper Smithe 1967كما يعتبره كوبر سميث 

ويعمل على المحافظة عليه، ويتضمن تقدير الذات اتجاهات الفرد االيجابية أو السلبية 
كما يوضح مدى اعتقاد الفرد بأنه قادر وهام وكفء وناجح، أي انه حكم الفرد . حو ذاتهن

ولذلك نظرة (.  27ص 1004جيهان عيسى أبوراشد العمران .....) على درجة كفاءته الشخصية
اآلخرين إليه وطبيعة ردود أفعالهم اتجاهه سواء كان معلما أو زمالء داخل القسم أثناء 

ويتوقف . لثانية إما أنها تعزز الشعور االيجابي بالذات أو الشعور السلبيالتعبير باللغة ا
وهو األمر الذي يؤثر فيه بشكل كبير، . ذلك على أسلوب المعاملة التي يعامل بها المتعلم

 .       من حيث اإلقبال على فرص التواصل أو التردد عليها أو اإلحجام عنها كلية
بر الدافع المحرك األساسي ألي نشاط إنساني، لذلك حضي تعت :ـ الدافعية للتعلم ب     

باهتمام كبير من قبل كل الدارسين للفعل التربوي، وخاصة للمهتمين بتعليمية اللغات 
نظرا لوجود عالقة طردية بين الدافع الذاتي النفعي وتعلم لغة ، األجنبية أوالغة الثانية

افع التعلم قوي جدا نتيجة ألهمية اللغة جديدة، مقارنة باكتساب اللغة األولى أين نجد د
واالجتماعية األولى بالنسبة للفرد في تحقيق حاجاته األساسية، البيولوجية منها والعاطفية 

 .المتنوعة
عبارة عن حالة استثارة وتوتر  "بأنها رفها يونغيع: La motivation تعريف الدافعية  

 (.10ص2999عبد اللطيف محمد خليفة)."هدف معين داخلي تثير السلوك وتدفعه إلى تحقيق
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على أنها كل ما يدفع السلوك ذهنيا كان أو حركيا، إذ ال سلوك : "فؤاد حيدر كما يعرفها
 .(105ص 1005فؤاد حيدر " )بدون قوة دفع وتحريك

هي القوة المحركة للنشاط الذهني للفرد قصد  ن الدافعيةهنا يمكن القول أومن     
اماته نحو موضوع أو هدف معين أثناء دراسته مثل الدافع نحو استجماع كل تركيزه اهتم

التفوق الدراسي في مادة الرياضيات أو الدافع نحو تعلم لغة وطنية أو أجنبية قصد التفوق 
 .ومن هنا نشير على مفهوم الدافعية للتعلم. الدراسي وغيرها

لم، تدفعه إلى االنتباه وهي حالة داخلية من التوتر عند المتع :تعريف الدافعية للتعلم ـ 
أكثر إلى الموقف التعليمي، واإلقبال عليه بنشاط موجه، مع االستمرار في هذا النشاط 

ومنه نستخلص ان الدافعية للتعلم تتضمن أربع عناصر أساسية . حتى يتحقق التعلم
 (121ص  2993عبد الرحمان عدس  :)وهي
 .موقف التعليميبعض العناصر المهمة في ال االنتباه إلى ـأ       
 .القيام بنشاط موجه نحو هذه العناصر ب ـ     
 .ج ـ االستمرار في هذا النشاط والمحافظة عليه فترة كافية من الزمن    
          .د ـ تحقيق هدف التعلم     
مثل انتباه المتعلم في المدرسة الجزائرية أثناء دراسة مواضيع اللغة العربية وقواعدها    

سم، والمشاركة في إنجاز التمارين والتطبيقات داخل وخارج القسم، إضافة إلى داخل الق
المراجعة المستمرة لمختف أنشطة اللغة في البيت، حتى يتمكن من التعبير باللغة المتعلمة 

 . كتابة وشفاهة وفق قواعد المدّرسة، في مختلف الوضعيات والسياقات
ي تعلم اللغة الثانية، ذلك أن المتعلم إن لم وعلى هذا األساس أصبح هذا العامل دور ف  

تكن له الدافعية الالزمة ألهمية تعلم اللغة العربية الفصحى في حياته التعليمية والمهنية 
وبالتالي يبقى يعاني . واألكاديمية، فإنه لن يستطع إتقانها والتحكم فيها بالشكل المطلوب

 .    من صعوبات في تعلمها
 .لذهنية عن الثقافة واللغة أـ االنطباعات ا    

 .ب ـ االتجاهات نحو اللغة الثانية
 .ج ـ المجال الوجداني
 ...عن طريق االتصال باللغة :و ـ تقمص التعاطف 
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 :ز ـ االنبساط واالنطواء في تعلم اللغة الثانية 
وهي كل الوسائل واألنشطة لتي توفرها األسرة  :العوامل االجتماعية والثقافيةـ 2  

ها من أجل تدعيم مهاراتهم اللغوية وتحكمهم يف اللغة الثانية المتعلمة في المدرسة ألبنائ
كتب، مجالت، قصص مكتوبة ومصورة وأفالم سمعية بصرية، برامج ) ساوء كانت

ألعاب تربوية لغوية تركيبية، صور، مشاهد، تواصل دائم  تلفزيونية، برامج معلوماتية،
 .داخلهو  ألدوار بين الزمالء خارج البيت اداخل البيت باللغة الثانية، لعب 

 .ـ لغة التواصل داخل البيت: ـ المستوى الثقافي للوالدين  :أ ـ األسرة       
 .ـ المستوى الدراسي لإلخوة واألخوات              
 :  ـ المستوى االقتصادي              
) ياء للمتعلمين في بيوتهم مثلالٌموفرة من قبل األولـ  الوسائل التعليمية               

عالم جهاز اإلو  جالت، األشرطة سمعية، والسمعية البصرية ـمالقصص، ال، الكتب
كلها وسائل لها أدور في تدعيم فرص تطبيق .( اآللي و برمجيات معلوماتية، وهاتف

 .  اللغة وتعلمها خارج المدرسة
المختارة من لغة لو ا ،ة المشاهدةـ نوعية القنوات التلفزيوني :ب ـ وسائل اإلعالم      

يوميا،  دد الساعات المشاهدةع إلى جانب .لبرامج المشاهدةقبل المتعلمين لمتابعة ا
وانعكاس ذلك على شخصية المتعلم، من خالل ما تفرضه من  تعليقات وتصورات 

فكل ذلك يساهم ويؤثر في تعلم اللغة . واتجاهات ومواقف ومفاهيم وتراكيب لغوية
 .ية سلبا وايجاباالمدرس
، من اتجاهات ومواقف نحو علمالٌم شخصية تأثير ـ : من خالل :ج ـ المدرسة       

العلم والتعلم والمدرسة، إلى جانب تأثير ميزاجه وطبائعه مع أسلوب معاملته للمتعلمين 
 .في استعادادتهم للتعلم

وخبراته وتجاربه  من حيث المحتوى العلمي والمعرفي، مستواه الدراسيـ تأثير       
في إقناع المتعل بجدوى التعلم واهميته في حياته، وما يترتب على ذلك من أحكام مسبقة 

 .  وقابلية للمتابعة
فإذا كان هناك الكثير من المعلمين : في اللغة المدرسية المعلم تحكم تأثير درجةـ      

المدرسية وال في الجانب  في المدرسة االبتدائية لم يتلقوا تكونا متخصصا، ال في اللغة
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النفسي البيداغوجي وال في استراتيجيات التعلم، فذلك قد يؤثر في نوعية التعليم 
للمتعلمين، من حيث نوعية النماذج اللغوية المستعملة في الشرح والوضيح، ومن حيث 
طبيعة اللغة المسيطرة في التخاطب داخل القسم من قبل المعلم، وما يمثله في مخيال 

 . علمين المبتدئين من مرجعية وقدوة في كل شيءالمت
، من حيث التسلسل والتدرج للمفاهيم من البسيط طرائق التدريس المعتمدةتأثير ـ      

إلى المعقد ومن العام إلى الخاص تماشيا مع قوانين النمو، ومن حيث فعاليتها ونجاعتها 
لى المتعلم من حيث إتاحت له إلى جانب مدى إعتمادها ع. في تحقيق الكافاءات المنشودة

 .فرص تطبيق واستعمال اللغة المدرسية في السياقات المدرسية و الطبيعية
من حيث طريقة عرض المواد الدراسية وتناسبها مع  :ـ المنهاج الدراسي      

خصائص نموهم العقلي، و عالقتها ببيئتهم االجتاعية والثقافية واستجابتها الهتماماتهم 
 . لمتنوعةوميوالتهم ا

وهي لها أبعاد نفسية وتربوية : داخل المدرسة ـ النشاطات الثقافية و العلمية     
محورية متنوعة، كالمساهمة في تفتح شخصية المتعلمين، وتمكينهم من التنفيس والتعبير 
عن رغباتهم طموحاتهم وآمالهم، كما تتيح لهم مجاال لتفريغ الشحنات والتوترات النفسية 

كما تعتبر فضاءا حيويا لممارسة وتطبيق اللغة . ن الضغوط المدرسية والعائليةالناتجة ع
وعليه مثل هذه األنشطة ليست متوفرة في كل المدارس ، حتى . المدرسية شفويا وكتابيا

وإن كانت وفرة بعضا منها فليست في متناول جميع المتعلمين، وهو ما يعزز الفروق 
 .اللغة المدرسية بين المتعلمين في درجة تحكمهم في

فانخراط المتعلمين في  :االنخراط في النوادي والجمعيات الثقافية والعلميةد ـ  
باعتبارها فضاءات تربوية لتنمية  ،الجمعيات والنوادي الثقافية والرياضية خارج المدرسة

بشكل تعلم اللغة المدرسية  فيهم عدساالمواهب وتدعيم عملية االندماج االجتماعي، ي
او غيرمباشر، من خالل توفير فرص التفكير والتواصل والتعبير باللغة المدرسية  مباشر

 .في سياقات حياتية طبيعية
فكلها عوامل ومعطيات نفسية تربوية واجتماعية وثقافية تمارس تأثيراتها على      

شخصية المتعلم سلبا وإيجابا حيث هي التي تشكل بنيته الفكرية األولى وتنمي لديه 
 . ة نحو نفسه ونحو االخرين ونحو لغته و تعلمه ونحو المدرسة ككلالنظر
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مع العلم أن تعلم لغة جديدة في وسط مدرسي وفي ظروف اصطناعية وغير طبيعية      
مع وبمنهاج دراسي متدرج وحسب زمن محدد ينمي لدى المتعلمين أفكار وتصورات 

وهو ما جعل الكثير . نتباههمبعضها واقعي وبعضها االخر وهمي قد تشوش إدراكاتهم وا
 . من الباحثين يولون اهمية للكثير من االمور التي يجب أخذها بعين االعتبار

  :اكتساب اللغة األولى وتعلم اللغة الثانية آليتيالفرق بين 
آلية اكتساب اللغة األولى وآلية تعلم اللغة بين عرض فيما يلي الفرق الموجود ن      

وهي المجال العصبي الفيزيولوجي والمجال النفسي  نب أساسيةأربع جوافي الثانية 
حيث سنبين كيف أن اآلليتين متعاكستان باعتبار آلية . والمجال العقلي والمجال اللغوي

            :ومن اهم الفروق ي عليها،االكتساب تساير مراحل نمو الطفل بينما آلية التعلم تنبن
عندما يكتسب الطفل لغته األولى :(Bouton 252)وجيفي المجال العصبي ـ الفيزيول ـ9  

فإنه يستفيد من مراحل وراثية حيوية متميزة والتي ترتبط بمراحل النمو العصبي ـ 
المناغاة  الصراخ، مرحلة)الفيزيولوجي حيث تتزامن و أطوار النمو العقلي مثل 

م مرحلة الجملة العشوائية ـ مرحلة الكلمة األولى ـ مرحلة الكلمة الجملة الناقصة ث
االستعدادات الوراثية وويمتلك آليات معدة سلفا كجهاز النطق  . (الخ..التامة أو المركبة

حيث ينشط جهاز النطق بشكل آلي وعفوي بحكم عدم نضج العضالت الصغرى .للكالم 
وفي نفس الوقت عدم التآزر الحسي الحركي ليتطور الطفل تدريجيا إلى القدرة على 

بينما بالنسبة . ته وجهازه النطقي وبالتالي التحدث بشكل إرادي وعفويالتحكم في عضال
لتعلم اللغة الثانية فإن العملية تبدأ وجوبا من اإلرادية إلى اآللية من خالل إرادة الفرد 

لكن  .على تدريب وتشكيل جهازه النطقي وفق أصوات ومفردات وأسلوب اللغة الجديدة
مراحل عصبية متميزة كما هو بالنسبة لعملية  في مراحل عمرية متقدمة وال توجد

  . حيث تنبني عملية التعلم على أرضية االكتساب عصبيا وفيزيولوجيا.االكتساب
حتى يتمكن الطفل من السيطرة والتحكم على : (Bouton 252) ـ في المجال النفسي 0    

إليه اللغة األكثر  ذلك أنها تعتبر بالنسبة. فإنه يخضع لدوافع نفسية عميقة ،ولىلغة األ
الحاجة إلى التحرك في محيطه ـ :ته الحيوية مثلحاجااقتصادا واألكثر فعالية إلشباع 

كما أن الطفل يجد نفسه  .متميز الحاجة إلى االندماج ـ الحاجة إلى إثبات الذات كفرد
أمام واقع يحفزه و يدعم رغبته ويشحن دافعيته الكتساب لغة محيطه االجتماعي ألنها 
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نظرا لوظيفتها الحيوية في كل مجاالت حياته  ل بالنسبة إليه مفتاح االندماج والتكيفتشك
 .اليومية
الدافع العقلي : بينما بالنسبة لتعلم اللغة الثانية نجد الدوافع سطحية وثانوية مثل        

وحب اللعب أو لسبب بسيط أنها  ،دافع العاطفي كحب التفوق الدراسيكالفضولية ـ و ال
 . إجبارية تفرضها المناهج الدراسيةلغة 

وعليه فإن الجهد الذي يبذله الطفل الستيعاب هذا النظام االتصالي والتعبيري        
كما أنه يحدد . باللغة الجديدة سيكون أكبر بكثير من الجهد المبذول في اللغة األولى

بأن هويته هي المعنية  بل إنه يحس .بالنسبة إليه كبحا عميقا نتيجة ارتباط الذات بلغة األم
عندما يجد تفكيره يتشكل لفظيا بسلم جديد من القيم والتصنيفات العقلية المتصلة بتمثيالت 

أي أن الطفل عن تعلمه للغة ثانية في المدرسة يجد نظامه العقلي .مغايرة للواقع المعاش
كيانه وهويته يتشكل بمفاهيم وقيم تختلف عما ألفه بلغة أمه وبالتالي ينتابه إحساس بأن 

وهو ما يجعل دافعيته لتعلم اللغة الثانية أضعف عن تلك التي توفرت  .معرضة للخلل
 .      ولىلغة األاللديه عند اكتساب 

تنطلق  ولىاأل تهنجد أن الطفل عندما يكتسب لغ :المعرفي ب العقليـ في الجان 2     
شياء والمواقف ويتعرف على من الخبرة المباشرة إلى  اللغة، يعني أن الطفل يحتك باأل

كما أن  .وظائفها ومعناها مباشرة ثم يكتسب ترميزها اللغوي المعبرة عنها أو داللتها
الملفوظات اللغوية المكتسبة تعيد تنظيم الخبرة األولية للفرد وتتسامى بها على شكل 

كثر من بل أ. التي يتقاسمها مع أفراد مجتمعه حيث ال يفرق بينها وبين اللغة" حكمة "
ذلك تترجم الخبرة لتكون لها معنى عام معاش و التي ٌتشكل و ٌتندمج بسلوك الفرد 

من خالل صوته قائال " القط" كأن يتعرف على حيوان مثل  .لتصبح جزء منه
بالنسبة  [amsishe]أو أمشيش "قط"الزمن يسميه باسمه الحقيقي ربعد مرو [meao(]مياعو)هذا

    .للطفل القبائلي
بينما عند تعلم اللغة الثانية فإن العملية عكسية حيث تبدأ من اللغة أوال ثم تأتي        

إلى بمعنى أن الطفل يتعلم اللغة أوال ثم ينتقل . ولىاأل تهالخبرة التي يعاد تنظيمها بلغ
عن  [ حصان]  كأن يتعلم الطفل القبائلي كملة .ولىاأل الخبرة التي تحويها بعاكس لغته

  .[aserdun]"أسردون" ولىاأل تهفردة إلى لغطريق ترجمة الم
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 ( les deux codes) نووضعية االكتساب هذه تحدد الصراع اآلتي بين الترميزي      
حيث أن اللغة الثانية ال تتكفل بالمعنى والداللة  ،ترميز اللغة األولى و ترميز اللغة الثانية

الوضعية ) اور والتشابه أو الترابطوهو ما يقلل من قوانين التج .إال بعاكس اللغة األولى
وعليه فإن التكرار والتدعيم يجب أن يقلال من عملية التشويه والتعديل الذي  .(ـ اللغة

ن داللتها و تمارسه عاكس اللغة األولى قبل تحميل ملفوظات اللغة الثانية الذي يكًو
ئلية و الناطقين بالعامية و هو ما الحظناه عند التالميذ الناطقين بالقبا. معانيها الخاصة بها

العربية عند بداية تعلهم للغة العربية الفصحى عندما يطلب منهم المعلم تسمية بعض 
األشياء أو معنى بعض األشياء باللغة المدرسية فيجد أنهم يلجأون مباشرة إلى مكتسباتهم 

   .  ولىغة األللاب
كلة حسب قواعد التواصل هي نجد أن االنجازات الخطابية المش :ـ في الجانب اللغوي 2 

والتي فرضت عليه بصفة عــامة دون أن .التي كونت الخبرة التعبيرية األولية للطفل
يتدخل المتحدثون المكونون لمحيطه الخارجي لتقليصها أو تهذيبها وفق أبعادها النظامية 

 .أو وفق قواعد اللغة المستعملة
شيئا فشيئا سيكتشف الطفل نظام اللغة لكن بعد النضج وتحت تأثير المحيط والمدرسة    
ويتعرف على مجاالت استعمال مختلف الصيغ اللغوية وكيفية بناء الجمل ولى، األ

 .           الصحيحة في مختلف المواقف والوضعيات
بينما بالنسبة للغة الثانية نجد العملية عكسية تماما في كل أبعادها ، حيث ان الطفل      

وي أوال ليصل فيما بعد عند فهمها و استيعابها إلى استعمالها في يتعلم النظام اللغ
 .          الخطاب واالتصاالت الرسمية والتعليمية المختلفة بشكل عفوي وآلي

تختلف كلية عن آلية تعلم  ولىلغة األالنستخلص من كل ما سبق أن آلية اكتساب       
 .ية األولى طبيعية والثانية اصطناعيةذلك أن العمل (العربية الفصحى) اللغة المدرسية 

س الكيفية التي وبالرغم من ذلك هناك من ينادي إلى ضرورة تعلم اللغة الثانية بنف     
 نقال عن دوجالس براون ( 47،47ص  1079) للغة األولى فذكر شتيرناكتسب بها الطفل ا

 :اإلجراءات األتية  47،40ص  1005
مثلما  فل أن يمارس اللغة مرات عديدة وفي كل الوقت،في تعلم اللغة يجب على الط ـ 1 

 .ولىاأل اكتسابه لغته يمارسها ويكررها عندما كان صغيرا في
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 .ن تعلم اللغة محاكاة في األساس لذلك على المتعلم أن يحاكي كالطفل كل شيءأ ـ 2 
يعي وهو الترتيب الطبيجب أن نمارس األصوات المفردة ثم الكلمات وبعدها الجمل  ـ 3 

 .ولذلك يجب تطبيق ذلك على تعلم لغة ثانية ولىاأل لالكتساب لغته
عندما يكتسب الطفل مهارة الكالم في مراحل حياته األولى نجده يستمع ليفهم جيدا  ـ 5 

وبعدها يتكلم وهو النظام الصحيح لتعلم اللغة الثانية ثم تليها القراءة والكتابة في مراحل 
 .متقدمة

الطفل لغته األولى ال يستعمل الترجمة لذلك يجب تفاديها أيضا في عندما يكتسب  ـ 4 
 .تعلم اللغة الثانية

إذا كان الطفل في مرحلة اكتسابه للغة ال يتعلم شيئا من النحو وال يوجد من يخبره  ـ 1 
وبالرغم من ذلك يكتسبها ويستعملها بإتقان وهو ما يجب العمل  ،بتفاصيل مكونات الجمل

 .ة ثانيةبه عند تعلم لغ
نالحظ أن هذه اإلجراءات تنطلق من منظور سلوكي صرف الذي يعتبر اللغة       
رها التقليد واالستظهار و التعود والتعزيز وغي ،رد سلوك يكتسب من خالل المحاكاةمج

حيث يعتقدون أن آلية تعلم اللغة الثانية يجب أن تخطو . من العناصر المدعمة لطروحاته
باعتبار متعلم اللغة . تساب اللغة األولى وهو ما يدحضه الواقعخطوات آليات اكنفس 

 و .ولىلغة األالوفق ترميز  اتطورما ويماقد ن امعرفي، ونظاما الثانية يملك رصيدا مهما
باسترجاع واستعمال خبراته المعرفية  ملزما عليه عند تعلم لغة ثانية يجد المتعلم نفسه

لغة الوالذي ال يتم إال بعاكس لة اللغة الثانية، وتعلم رموز ودالالسابقة من أجل فهم 
  .ولىاأل

 :من منظور معرفي اللغة الثانيةبتعلم عالقة اللغة األولى     
يتعلم الطفل لغة جديدة في المدرسة شيئًا من عدم التوازن الذهني، بسبب قد يخلق      

فما يهم . ة، داخل المدرس«المقلد»ن الوضع اختالف الوضع االجتماعي المعاش، ع
الطفل في هذه المرحلة المبكرة هو التعبير عما يدور بداخله دون محاولة فصل نظام كل 
لغة عن اآلخر، ومن هنا يحصل التشويش الذهني، وربما يصاحبه بعض التوترات 

تحقيق التوازن المعرفي من خالل تعلم لغة ، التي تدفع المتعلم إلى السعي نحو النفسية
على أن البناء المعرفي ال يتم إال  ،إلى بياجيه ،جان جاك روسو ن منذوهو ما تبي .جديدة
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عبر ربط المعارف الجديدة بالخبرات السابقة المستمدة من الحياة الواقعية التي يعيشها 
، ادرس إلى وردة أو لون أو صورة موعندما يشير الم. المتعلم خارج أسوار المدرسة

ًا يث عن خصائصها المميزة فإنه يعتمد ضمنوينطق بجمل تعبر عن هذه الصورة وتتحد
بالفصحى [   حمراء وردة] يتعلم مثال مفهومعندما حيث   على خبرة الطفل السابقة عنها

يعني  [تازوقاغث]للوردة " [ثانوارث] على أنها تعني بالقبائليةفإنه يدركها و يفهمها ضمنيا 
يتعلمها، فإن ما يقوله المعلم لن وإذا كانت لغة الطفل مختلفة عن هذه اللغة التي . حمراء

ن إه أي أثر معرفي أو انفعالي حتى ويستثير شيئا في خبرة الطفل السابقة، ولن يكون ل
يكون عالم لغة الطفل التي يتعلمها في المدرسة  لكوبذ. استنتج الطفل ترجمة ما قيل

يجل م) .خارج المدرسةالمكتسبة ومعانيها منفصال عن عالم خبرة الطفل السابقة 

وهو ما يؤكد أهمية توظيف  (01ص  William Macke. 1987وليم مكاي  Miguel Siguanسيجوان
 .اللغة األولى في تعلم اللغة الثانية من أجل تيسير عملية التعلم

 :لذا نستخلص أن عملية تعلم اللغة الثانية تخضع لعدة اعتبارات نوجزها في ما يأتي    
 :علم اللغة الثانيةبعض االعتبارات األساسية في ت 

من أجل فهم عملية التعلم للغة الثانية يجب مراعاة عدة اعتبارات بدءا باالعتبارات      
الوجدانية النفسية واالعتبارات التي ترتبط بالنضج والمرونة العصبية الفيزيولوجية ـ 

عارف ذات الداللة بالخبرات والم المعرفيةاالعتبارات ثم المعبرة عن مستوى الدافعية 
الدالة على أهمية  لغويةالوأخيرا االعتبارات التي تكونت قبل عملية التعلم للغة الثانية 

 . العالقة الموجودة بين ترميز اللغة األولى المكتسب و تعلم اللغة الجديدة
 :ومن هذه االعتبارات ما يأتي   
محورية ذات  تساؤالت وفيها يطرح الكثير من الباحثين: ـ االعتبارات العصبية 0    

 كيف يؤثر نمو الجهاز العصبي في تعلم اللغة الثانية :العالقة بتعلم اللغة الثانية من أهمها
 تعلم لغة ثانية أم ال؟ في ةمعين فترةهل يفيد نضج المخ في  و ؟

تفيد بعض الدراسات العصبية أنه حين ينضج المخ تتعين وظائف معينة في الجانب      
فالجانب األيمن يحتوي على  .ي الجانب األيمن من المخاأليسر ووظائف أخرى ف

بينما الوظائف اللغوية تتواجد بالجانب األيسر من .الوظائف العقلية والمنطقية والتحليلية 
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ص  1005دوجالس براون )خصائص كل جانببعض وفي هذا اإلطار ذكر لورانس . المخ

111:) 
 الفص الدماغي األيسر الفص الدماغي  األيمن

 .                                دسيح ـ
 (.                  الصور) ـ يتذكر الوجوه

.                                          ـ عقلي
 .ـ يتذكر األسماء

 .ـ يستجيب للتوجيهات الكالمية والشروح .ـ يستجيب للتوجيهات المصورة أو الرمزية
 .ـ يجرب بطريقة نسقية مع التحكم .ـ يجرب بطريقة عشوائية وأقل تحكما

 .ـ أحكامه موضوعية .  ـ أحكامه ذاتية
 .ـ يعتمد على اللغة في التفكير والتذكر .ـ يعتمد على الصور في التفكير والتذكر

 .ـ يفضل الكالم والكتابة .ـ يفضل الرسم والتعامل مع األشياء
 .للمشكالتـ يفض الحل المنطقي    .ـ يفضل الحل الحدسي للمشكالت

إال أنهما يعمالن بالتنسيق  ،بالرغم من هذه الخصائص التي تميز كل جانب     
بعض المشكالت استخدام الجانبين حل قد تتطلب ف .والتعاون في النشاط العصبي للفرد

يتضح مما ذكر سابقا أن كل جانب من الجهاز العصبي يتخصص بوظائف لغوية و . معا
، وال يمكن تصور نشاط جانب بمعزل عن الجانب اآلخر رمكملة لوظائف الجانب اآلخ

باعتبار أن القضايا اللغوية المتعلمة وغيرها من العمليات العقلية والمعرفية معقدة تحتاج 
 .إلى النشاط العصبي المتكامل لجانبي دماغ اإلنسان

غة وكيف يؤثر ذلك في اكتساب اللغة األولى وتعلم الل متى تتعين اللغة في المخ؟ـ  
 الثانية؟

أن عملية توطين اللغة في المخ تبدأ في سن الثالثة تقريبا وتكتمل عند " نيبرجييعتقد ل     
 (scovel 1969 )سكوفلوقد وظف ". البلوغ ففي هذه الفترة تتعين وظائف اللغة شيئا فشيئا

نتائج هذه الدراسة باإلقرار على أن مرونة المخ قبل سن البلوغ تمكن األطفال من 
و أن . أو اكثر قد تصل إلى سبع لغات إذا ما مورست بشكل عادي معا تساب لغتيناك

اكتمال التعيين لوظائف اللغة في المخ يجعل تعلم لغة ثانية أمرا صعبا بإتقان على شاكلة 
 .  الناطقين بها

غير أن كراشن يعتقد أن التوطين يكتمل في سن الخامسة من عمر الطفل باعتبار أن    
 Scovel)وفي نفس الوقت يعتقد سكوفيل .قة اللغة األولى يتم في هذه السنظهور طال
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حيث تعلم العمليات  ،تم تعلمها بشكل متقن في سن واحدةتعلم اللغة الثانية ال ي (1981
البسيطة كالنطق يعتمد على النضج المبكر ال على الدوائر العصبية العليا وإال صعب 

بينما الوظائف اللغوية العليا كالعالقات الداللية تعتمد  .يةاألجنب (الغنة)التغلب على اللكنة 
وهو ما يؤكد أهمية الفترة الحرجة في تعلم النطق . على النضج المتأخر للدوائر العصبية

 (.117ص  1005دوجالس براون ) .(اللغة الثانية) الصحيح ألصوات اللغة الجديدة
أنه يسهم إسهاما كبيرا في تعلم ( Obler1981)وبالنسبة للجانب األيمن من المخ بين أوبلر   

اللغة الثانية خاصة في مراحلها األولى من خالل استعمال مختلف االستراتيجيات كتخمين 
 .  كما يساهم بشكل خاص في المعالجة اللغوية .معنى  واستعمال العبارات الصيغيةال

ا في تمكين المتعلم يتضح لنا مما سبق قوله أن الجانب العصبي يلعب دورا أساسي     
من إتقان اللغة المتعلمة عندما تعلم في فترات تكون فيها الخاليا العصبية مرنة تيسر 

غير أن الفترة الحرجة قد تظهر وظيفتها بشكل  .عملية التوطين للوظائف اللغوية المختلفة
لتي أساسي عندما يتعلم الفرد لغة أجنبية تختلف أصواتها بشكل كبير عن أصوات اللغة ا

أما بخصوص الواقع اللغوي الجزائري نجد أن أصوات العربية الفصحى  .اكتسبها الطفل
 .ليست أجنبية تشترك مع القبائلية والعامية العربية في الكثير منهاوباعتبارها لغة ثانية 

وعن إلى جانب تعرض المتعلمين للغة الفصحى عن طريق برامج إذاعية وتلفزيونية 
 1005دوجالس براون ) .ولىخالل فترة اكتسابهم للغة األي بالمتعلمين طريق االحتكاك اليوم

 (.117ص 
ألجهزة  الحسي الحركي بالتآزر ويقصد بها كل ما له عالقة :ـ االعتبارات النفس حركية2

فعند تعلم لغة ثانية . النطق من خالل نشاط مختلف عضالتها لتنفيذ عملية النطق والكالم
وات أي في مرحلة عمرية يكون فيها جهاز النطق قد يكون عموما في عمر ست سن

. تدرب على الحركات التي تستلزمها اللغة األولى لشكل عفوي وآلي دون جهد وال وعي
بينما عندما يتعلم لغة ثانية فالمتعلم يجهد نفسه ليكًيف حركات جهازه النطقي ويدرب 

ق أصوات وتراكيب عضالتها ليحدث تآزرا بينها وبين ما يسمعه لينطق ويتكلم وف
وهنا يجد المتعلم نفسه مطالبا بتوظيف خبراته ومهاراته . وكلمات هذه اللغة المتعلمة

اللغوية السابقة في تنفيذ وتعلم الخبرات اللغوية الجديدة، وهو ما قد يجعله يقع في أخطاء 
. جديدةوصعوبات في تنفيذ عمليات التآزر الحسي الحركي بالكيفية المطلوبة لتعلم اللغة ال
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أي أن هناك عالقة بين الجانب العصبي الفيزيولوجي والجانب الحسي الحركي في عملية 
. التعلم باعتبار هذه األخيرة عملية تدريبية لتنمية مهارات حركية معقدة لعمليات اتصالية

ص  1005دوجالس براون ) .وهو ما يفسر مثال ظهور اللكنة أو الغنة لدى متعلمي اللغة الثانية
117.) 

وهنا يستوقفنا أهمية هذا الجانب من خالل الكيفية التي يمر عليها الطفل في النطق       
والكالم، حيث نجد أن مستوى نمو عضالت أجهزة نطقه في مرحلة الميالد تؤهله للتحكم 
في إطالق صراخ عشوائي وآلي، ثم  بالتكرار الدوري للبكاء والصراخ ترقى عضالت 

ى التحكم شيئا فشيئا في إخراج بعض األصوات لتظهر على أجهزة النطق إلى مستو
شكل مناغاة عشوائية ثم مناغاة تجريبية أي يبدأ الطفل في ترديد أصوات بشكل إرادي 
من مجموعة معينة من التي يسمعها، وبعدها تزداد العضالت نضجا وتزداد درجة التآزر 

مقطعين صوتيين الحسي الحركي تطورا يصل الطفل إلى نطق مقطع صوتي، ثم 
مضاعفين في عام، ثم الكلمة وبعدها الكلمة الجملة في عام ونصف وهكذا دواليك إلى أن 

مع . يصل إلى الكالم بشكل سليم وفق لغة المجتمع المحيط به في سن خمس سنوات
] و [  الما] ينطقه [ كالراء] تسجيل ظواهر لغوية متميزة للطفل كقلب األصوات مثل 

والحذف لبعض األصوات في الكلمة مثل [ ألفا] يقلبه [ الكاف] و[  ثاء ]ينطقه [  السين
وغيرها، بسبب عدم نضج عضالت جهاز النطق وبالتالي [ الماء]للتعبير عن [ ما] قوله

وهنا تتضح . صعوبة إحداث التآزر الحسي الحركي الضروريين للنطق والكالم السليمين
بينا ذلك في الفرق بين آليتي االكتساب والتعلم كما ) لنا أهمية المرونة العصبي العضلية 

في تعلم اللغة الثانية سواء من قبل األطفال في سن ست ( ومفهوم المرحلة الحرجة
 .        سنوات فما فوق أو من قبل الكبار

وهو البعد الذي من خالله يتحدد كيف تؤثر معارف الفرد في  :ـ االعتبارات المعرفية3 
في هذا اإلطار إن كانت  (17ص  1005)دوجالس براون يتساءل إذ. ةتعلمه اللغة الثاني

القدرات المعرفية للمتعلم تيسر تعلمه للغة الثانية أم أنها تثبطه في ذلك؟ فيقول دوجالس 
براون أن تعلم اللغة الثانية يحدث في مرحلة التفكير الشكلي حيث بداية التجريد للمفاهيم 

واإلدراك المباشر لألشياء حسب تقسيم جون بياجي و بعد مرحلة الخبرات المحسوسة 
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أي أن المرحلة الحرجة لتعلم اللغة . (17ص1005دوجالس براون )لمراحل النمو العقلي للطفل
 (.الحسية الحركية والمرحلة الشكلية)الثانية وفق هذا الطرح تقع معرفيا بين المرحلتين

لم الكبار والصغار، بيَّن عكس ذلك في تع (Ausubel1015 أوزوبيل )غير أن ما الحظه     
الكبار يستفيدون كثيرا من الشروح النحوية ومن التفكير االستنباطي وهو ما : " أن حيث

( األطفال)وفي نفس الوقت يحسن هؤالء . ال يلفت انتباه الصغار وال يتجاوب معهم أصال
إعاقة من هذه  تعلم اللغة الثانية دون االستفادة من التفكير اإلجرائي الشكلي ودون

العملية، بينما يجد الكبار صعوبة في تعلم اللغة الثانية بالرغم من أنهم يملكون قدرات 
أي بالرغم من ملكيتهم لرصيد معرفي ثري حول الكثير من األشياء " معرفية عالية

كما أن األطفال يكتسبون اللغة في مرحلة ليسوا في مستوى الوعي الذي . والمفاهيم
ن بأنهم يكتسبون لغة ما وليست لهم القيم واالتجاهات االجتماعية حول تلك يجعلهم يدركو

اللغة، عكس عملية التعلم للغة الثانية التي يكون فيها المتعلم في وعي تام وله مواقف 
واتجاهات نحو تلك اللغة التي يتعلمونها وبالتالي ال يمكن تجاهل تأثيراتها في عملية 

 . ا من جهةالتعلم لتلك اللغة نفسها هذ
المعرفة تنظيم داخلي تقدمي في إطار :" ومن جهة أخرى نجد أن بياجيه يقول بأن     

حيث يبدأ نمو المفاهيم من حالة الشك وعدم اليقين أو عدم . أي أنها عملية بنائية" تدريجي
وأن فترات عدم التوازن هي سمة النمو المعرفي حتى سن . التوازن إلى حالة التوازن

". عشرة أو الخامسة عشرة حين تثبت المعالجة الشكلية ويتوصل إلى التوازنالرابعة 
لذلك تعتبر حالة عدم التوازن مصدرا لشحن الدافعية لتعلم اللغة، باعتبارها تتفاعل مع 

 (.      10بتصرف ص 1007 دوجالس براون) .المعرفة النجاز التوازن الضروري لسن النضج
نسان دون النظر إلى جانبه لدى اإلتناول موضوع اللغة  يمكن ال :االعتبارات الوجدانية ـ 4

يشكل بعدا مهما يجب مراعاته سواء في اكتساب اللغة األولى أو في تعلم الوجداني الذي 
 : فهذا الجانب يتضمن العناصر اآلتية. اللغة الثانية

الذات لدى ليفسر بها نمو ( Guiora 1972)ألكسندر جيوراالتي صاغها  ـ األنا اللغوية  
حيث يبين أن ذات اإلنسان تتشكل وتنمو منذ . الشخص مرتبطة باللغة التي يتكلمها

حيث أن هذه اللغة تشكل . الصغر من خالل عملية االتصال باللغة األولى التي يكتسبها
وبما أن أنا الطفل متحركة . دورا أساسيا في تحقيق عملية التوازن النفس والمعرفي
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لنسبة إليه اللغة الثانية عند تعلمها أي تهديد مادي أو إعاقة لنمو األنا ونامية فال تشكل با
وبالتالي فهو قد يتصرف بعفوية من . نتيجة لعدم إدراكه للعناصر الثقافية واالجتماعية

خالل المحاولة والخطأ لتعلم لغة جديدة والتكلم بها والخطأ بالنسبة إليهم ال يعنيهم أصال 
بينما تشكل بالنسبة للراشد عائقا وتهديدا . أقل وعيا بأشكال اللغةوال يخيفهم باعتبارهم 

بحكم أناه الخاصة التي تشكلت بمرور الزمن نتيجة تفاعل العوامل البيولوجية والمعرفية 
والفيزيقية والثقافية واالجتماعية باللغة األولى والتي تجعل من أناه اللغوية آلية دفاعية 

ومن جهة أخرى نتيجة إلدراكه ووعيه لألبعاد . ا من جهةووقائية لكل جديد ودخيل، هذ
دوجالس براون ) .الثقافية واالجتماعية اللغة الجديدة واالختراق الذي قد تحدثه باللغة األولى

 .(72ص 1005
معنى هذا أن التحول إلى ذات جديدة ليس باألمر الهين بالقدر الذي يتطلب جهدا       

لغة في سن الثامنة والتاسعة قبل المراهقة يبدأ في إقامة دي الاكبيرا حيث أن الطفل أح
. نوع من الموانع والحواجز، والتي تتطلب منهم اجتيازها في محاولتهم تعلم لغة ثانية

غير أن المتعلم في المجتمع الجزائري يصعب علينا تصنيفه بأنه أحادي اللغة بشكل 
التي تجعله يكتسب أصوات  خالص ومطلق باعتبار تعرضه لوسائل اإلعالم المختلفة

لذا ففي الحالة الثانية التي نسلم فيها بأنه ثنائي . ومفردات و صيغ لغوية بأكثر من لغة
لذلك يمكن أن . اللغة فالشعور بالتهديد ووجود مقاومة للذات الخاصة قد ال يتوفر فيهم

غير ان هذا . نضيف إلى هذا البعد أهمية اتجاهات المتعلم نحو لغة ما في عملية تعلمها
 .    الجانب قد ينطق على الكبار أكثر منه على الصغار بشكل نسبي

مختلف العمليات اللغوية التي تتدخل في تعلم اللغة  تتمثل في :االعتبارات اللغويةـ 5 
أولها في حالة اكتساب . األولى أو الثانية والتي تتجسد في الوضعيات اللغوية الختلفة

 1005، اتضح حسب دوجالس براون (حالة الثنائية اللغوية)احداألطفال للغتين في وقت و
أنهم يستعملون نفس االستراتيجيات، لذلك ينجحون لقدرتهم على التمييز بين السياقين 

 (73ص المرجع السابق) .المنفصلين للغتين، فال تواجههم مشكلة التداخل اللغوي
في وقت مختلف عن اكتساب اللغة  وفي الحالة الثانية عندما يكون تعلم اللغة الثانية   

باعتبار أن األطفال . األولى حيث أن تحديد بدايته أمر صعب جدا في مرحلة الطفولة
عموما قد يشرعون في تعلم اللغة الثانية أثناء اكتسابهم للغة األولى في سن الثالثة أو 
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و اإلعالم الرابعة كالطفل الذي يدخل إلى الروضة أو يتعرض يوميا لبرامج التلفزيون 
حيث يؤكد الكثير من . اآللي والمذياع وغيرها التي تنطبق على الواقع الجزائري مثال

  Hansen-Bede 1074سن بيديهانو  Milon 1075و ميالنRaven  1017الباحثين ال سيما رافن
أن العمليات المعرفية في اكتساب اللغة الثانية عند األطفال هي نفسها عند اكتساب اللغة 

ى بل وجدوا أنهم يتمتعون بنفس المالمح اللغوية في كلتا اللغتين  حيث بعد دراستهم األول
خطأ لغوي عند أطفال ناطقين باالسبانية يتعلمون األنجليزية وجدوا أنها تدل  499لـ 

على خصائص نمو طبيعية أي أخطاء تطورية وليست لها عالقة بالتداخل من اللغة 
 (.74ص  المرجع السابق)األولى

والحالة الثالثة هي العمليات اللغوية عند الكبار عند تعلمهم للغة الثانية حيث أصبح    
لذا ما . تحديدها يعتبر أمرا صعبا للغاية، مع العلم أن الدراسات في هذا الجانب قليلة جدا

يمكن إقراره هو أن الكبار عندما يتعلمون اللغة الثانية بطريقة نظامية فإنهم يصوغون 
ية بناء على ما يملكونه من معارف سواء من اللغة األولى أو اللغة الثانية قواعد لغو

وهو ما يجعل األخطاء التي يرتكبونها ليست بالضرورة ترجع إلى اللغة األولى . نفسها
بقدر ما تعود إلى عوامل أخرى عقلية كدرجة الذكاء واالنتباه واإلدراك أو طريقة 

 مع العلم أن بعض الباحثين. ه حسب تشومسكيتدريس المعلم والمنهاج الراسي وغير
وقد يعود ذلك . وجدوا أنماطا من األخطاء تشابه إلى حد كبير تلك التي يقع فيها األطفال

أما اللغة األولى فيستعملها الكبار لسد العجز والفقر . إلى اإلدراك اإلبداعي للغة الثانية
 . في التعلمالبين في اللغة الثانية و هو ما يجعلها عامل ميسر 

وعلى هذا األساس أصبح من الضروري إبراز العمليات المعرفية التي يعتمدها    
المتعلمون في تعلمهم للغة الثانية لفهم الكيفية التي يتصرف بها كل واحد أمام مشكالت 

 .  التعلم
 :والنشاطات العقلية المعرفية للمتعلم تعلم اللغة الثانيةـ  

تصرف بكيفية ما يفي حياته مشكلة ما فإنه بالضرورة س عندما يواجه اإلنسان    
لمواجهتها وإيجاد الحلول لها وهذه الكيفية تعبر عن ميزة خاصة ينفرد بها الفرد الذي 

. نت المشكلة نفسها أو مشابهة لهااأنجزها عن غيره وال تشابه كيفية أخرى حتى ولو ك
اد في كيفية تعلم أي شيء سواء لذلك يقر علماء النفس بوجود فروق جوهرية بين األفر
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وفروقا في كيفية  ،و فروقا في تنظيم المعارف وتصنيفها ،كان لغة أو علوم مختلفة
تعامل واألمر نفسه ينطبق عند . ت والقضايا التي تواجه كل واحدمعالجة المشكال

فس بالضرورة ال يستند فيها جميع األفراد إلى نف ،مع لغة جديدة داخل المدرسةالمتعلمين 
بل كل يعتمد على أنماط أو أساليب أو  .األساليب واألنماط  وكذا االستراتيجيات المعرفية

إستراتيجيات فريدة من نوعها وهو ما يجعل كل منهم يختلف عن اآلخر في مستوى 
في نفس الوقت  و .منهمواحد التعلم واألداء للغة، و في درجة الصعوبة التي تواجه كل 

 .التعلمفيها أثناء  ونطاء التي يقعفي نسب األخ االختالف
واالستراتيجيات المعرفية كلها تعبر عن عمليات ونشاطات فأنماط التعلم واألساليب       

حيث تجعل كل واحد يعالج معارفه عقلية ذاتية تميز األفراد عن بعضهم البعض 
ة ومعلوماته وينظمها بكيفية خاصة، تجعل إنتاجه اللغوي من حيث األسلوب ونوعي

المفردات والجمل التي يستعملها ومدى تطابقها مع قواعد اللغة المتعلمة تخضع كلها 
وهو الموضوع الذي لقي اهتماما خاصا في الدراسات اللغوية الحديثة وخاصة . لذلك

و ( Schepers)وشيبرس( (Mayerالمقاربات المعرفية التي تنظر إلى الخطأ حسب ماير
". بمثابة نوافذ تمكننا من مالحظة عمليات التعلم للمتعلم" بأنه  1ص/1005(Loffler)لوفلر

ال تكتفي "كما أن التيارات التعليمية المعاصرة التي تضع المتعلم في مركز اهتماماتها 
بالتحليل اللغوي، بل بدأت تأخذ بعين االعتبار العمليات التي تحدث داخل أذهان 

 Erika")ية إلى المعرفة العملية التطبيقيةالمتعلمين والتي يالحظ انتقالها من المعرفة النظر

Cabassut 2993  ديدرييخ والتي يسميها(. 17ص(2001/55Diederichs  " ) بالتحليل المعرفي
التحليل الذي يحاول أن يأخذ بعين االعتبار عمليات المعالجة " و يقصد به " لألخطاء

الجديد الذي يميز دراستنا  وهو الشيء" للمعلومات في العلبة السوداء أو في دماغ المتعلم
 .عن الدراسات السابقة في نظرتنا ومعالجتنا لألخطاء اللغوية لدى المتعلمين

 :استراتيجيات تعلم اللغة الثانية
يحدث  في ميدان التعلم منصبا على ماأصبح االهتمام في الدراسات الحديثة  لقد      

لذلك . من جهة أخرى (اغهفي دم)فعال داخل القسم من جهة وما يحدث عند المتعلم
ظهرت تيارات علمية بعضها انصب اهتمامها أكثر حول ما هي خصائص المتعلم الجيد 

؟ ما هي التعلمو خصائص المتعلم الضعيف؟ و ما هي الصعوبات التي تواجهه في عملية 
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 المتغيرات التي تتدخل في تعلم اللغة الثانية ؟ و كيف يمكن للمتعلم أن يكون أكثر اعتمادا
على نفسه في عملية التعلم؟ وبعضها اآلخر اهتم  بأثر المظاهر األخرى مثل العمر 

هذا  االستعدادات والدافعية وأثر أسلوب التعلم والعوامل الشخصية في تعلم اللغة الثانية،
ومن جهة أخرى هناك تيارات ركزت أكثر على تحليل األخطاء واللغة . ومن جهة
 .الوسيطة

تنا هذه سنأخذ بجانب من التيار األول الذي يبحث في دور المتعلم ونحن في دراس      
واستراتيجياته في تعلم اللغة الثانية والتيار األخير الذي يبحث في تحليل األخطاء اللغوية، 
من أجل الوقوف على مختلف المتغيرات التي تربط العالقة بين اللغة األولى ولغة التعليم 

بالتالي معرفة لماذا بعض التالميذ يتعلمون بشكل جيد اللغة و. اد الدراسية األخرىووالم
 .الثانية وآخرون يتعلمونها بشكل ضعيف ويجدون صعوبات كبيرة في ذلك

في (  Rubin وريبان  Sternستيرن )نتيجة ألبحاث كل من  :استراتيجيات التعلم  
 Vann 1987و فان  ABahamأبراهام)حول ملمح المتعلم الجيد للغة الثانية  و 1079الثمانينات

) حول استراتيجيات المتعلمين الجيدين والمتعلمين غير الفعالين ودراسات كل من ( 
حول البعد المعرفي ( 1009في التسعينات   Chamotو شاموت  O’Mlley اوملي

تعلم اللغة الثانية، توصلوا وذج النظري لتصنيف استراتيجيات الستراتيجيات التعلم والنم
: ثالث أنماط كبرى وهي كاآلتي ستراتيجيات تعلم اللغة الثانية إلى إلى تصنيف ا

و جوهر هذه االستراتيجيات أنها  .الماورائية ، معرفية و اجتماعية عاطفية معرفيةال
لذلك في البداية يجب التمييز . تحدد طرق مواجهة المشكالت التعلمية من قبل المتعلمين

االتصال، فاألولى ترتبط بالمدخالت اللغوية من  بين استراتيجيات التعلم واستراتيجيات
حيث معالجتها وتخزينها واسترجاعها بينما الثانية ترتبط بالمخرجات يعني كيف نعبر 

(. 129ص 1005دوجالس براون بتصرف .)عن موقف في اللغة وكيف نتصرف اتجاه ما نعرف
 :  و من استراتيجيات التعلم ما يأتي

   I راء المعرفية ـ االستراتيجيات ما وLes stratégies métacognitives  : يقصد بـ
Meta التفكير في عمليات  ترتكز هذه االستراتيجيات على .كل ما يتجاوز أو يشمل

 .وتخطيط نشاطاته النجاز تعلمات مع التقويم والتصحيح الذاتي التعلم،فهم شروط تيسيره
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تميز التالميذ ذوي الصعوبات عن  وتعتبر اإلستراتيجية المعرفية أحد العمليات التي    
يعني أن التالميذ الذين . 52ص  Paul Cyr 1007"الذين ليست لديهم صعوبات في التعلم 

ليست لديهم صعوبات التعلم يستملون هذه اإلستراتيجية أكثر من غيرهم وقلما نجدها لدى 
                                  . الذي يعانون من الصعوبات

لوحظ أن التالميذ الذين أظهروا تقدمهم في تعلم اللغة الثانية يستعملون كما قد  
 .( Tarah 1992 P58)"االستراتيجيات فوق المعرفية أكثر من التالميذ المبتدئين

جية على العمليات العقلية تشتمل هذه اإلستراتي :عناصر اإلستراتيجية ما وراء المعرفية 
 :اآلتية

 :وتتضمن هذه الخطوة :L’anticipation ou la planification المبادرة والتخطيطـ 0   
 .ـ تحديد أهداف قريبة أو بعيدة المدى        
 .ـ دراسة نقطة أو موضوع لغوي بمبادرة شخصية لم يدرس بعد في القسم        
 .ـ التنبؤ بالعناصر اللغوية الضرورية إلتمام مهمة تعليمية أو اتصالية        

 :ذه االستراتيجيات في إحدى الوضعيتينتستعمل ه    
أـ عندما نساعد المتعلم على أن يعي بنفسه منطق النشاطات التعليمية المقترحة         

 (.ما؟لغوي عندما يفهم لماذا يقوم بنشاط تعلمي )عليه 
ية في من المتعلم توقع المحتوى في التبادالت اللغوية الشفو بلب ـ وعندما نط       

 .ثيليات والحواراتحالة التم
 (.52المرجع السابق ص .)أو توقع المحتوى انطالقا من عنوان لمقال أو غيره 

يمكن أن تساهم غوية التي لويقصد به االنتباه إلى كل التعبيرات ال :L’attention االنتباهـ  2
 :في التعلم عن طريق

متابعة أداء ).تعليمية لغوية خالل تنفيذ مهمة تـ اإلبقاء على التركيز نحو تعبيرا      

 .(األفراد للغة عند الحديث والتعبير مع صرف النظر عن المثيرات الهامشية
وضعا تمييزا بين نوعين  (Chamot 1009و   O.Malley)وفي هذا الصدد نجد كل من       

 :اهما بأنهما موجهان أو انتقائيانمن االنتباه، اللذين صنف
ذلك أن المتعلم يقر من البداية  :(Concentration)التركيز النوع األول يسمىـ              

 .من عوامل مشتتة باالنتباه إلى المهمة التعليمية بشكل عام ويتجاهل كل ما يشغله عنها
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ويقصد به التركيز : (L’attention selective) ـ والنوع الثاني يسمى االنتباه االنتقائي            
والمعلم يجسد هذا النوع من االنتباه  .اللغوية المهمةعلى عناصر خاصة ومتميزة من 

الثمن أو أرقام  ،الوقت :ن تسجيل بعض النقاط من الدرس مثلعندما يطلب من المتعلمي
 .صفات أو أسماء لنص ما ،الهاتف لحوار ما، تسجيل أفعال

 عندما يطلب المعلم منهم االستماع ويطرح عليهم أسئلة محددة حول نص أوو ـ        
إلى  ففي هذه الحاالت فإنه يعمل على توجيه انتباههم. ترك فراغات في فقرات معينةي

  .تفصيالت، قضايا ونقاط محددة ذات أهمية في تعلم اللغة الثانية
يبدو كل شئ جديد بالنسبة جراءات مهمة جدا خاصة في بداية التعلم عندما وهذه اإل    

  .  أخرا أو تباطؤا في عملية التعلموعليه فإن ضعف االنتباه يولد ت ،للمتعلم

ويقصد به أن يكون المتعلم قد فهم  :(L’auto gestion()اإلدارة الذاتية)ـ التسيير الذاتي أو 3  
 .بحث عن توفيرهاوكيفية العملية التعلم  شروط
، وله قناعات م يدرك بأنه يمكن أن يتعلم بنفسهوتفترض هذه اإلستراتيجية أن المتعل     

بتعبير آخر أن  .ادات اتجاه مهاراته للدور الذي يجب أن يلعبه ومسؤوليته في ذلكواستعد
 لتعلم الجيدوبذل الجهد من أجل ايكون لدى المتعلم حدا أدنى من االستقاللية والتجند 

 .بنفسه
فترض أيضا التسيير الذاتي أن المتعلم يتحين دائما فرص استعمال اللغة من يكما     

في مواقف الحياة  (2ل)لوضعيات التواصل والتوظيف لَلغة المتعلمة خالل تعريض نفسه 
ونشاطاته  ويمكن القول أيضا أن هذه اإلستراتيجية تجعل المتعلم يسير وقته .التي يعيشها

 :تعمال المتعلم لهذه اإلستراتيجيةومن السلوكات الدالة على اس. من أجل التعلم بقدر أكبر
 .لغة الثانية للمتعلم الذي يقوم بمجهود خارج المدرسةأـ اعتراف وتقدير معلم ال     

 .ن يخصص وقتا لدراسة ومراجعة الدروس بشكل منتظمأك
ب ـ متبعة المتعلم لبرامج معينة في التلفزيون لموضوع مهم من أجل تحسين     

ومن السلوكات المعبرة عن ذلك تسجيل .(2ل)مستوى فهمه واستعماله للغة المتعلمة 
وهو مؤشر عن وعي المتعلم بأهمية مثل .صة و إعادة سماعها أو مشاهدتها المتعلم للح

 .(54ص  Paul Cyr  1007)هذه النشاطات في تعلم اللغة الثانية 
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وهي تعني أن يقوم المتعلم بمراقبة وتصحيح أداءه  ::(L’auto regulation)ـ التعديل الذاتي 4  
 :وله عدة أشكال. يخالل عملية التعلم أو أثناء فعل اتصالوأخطائه 

 .ـ مراقبته وفهمه للغة الشفوية أو المكتوبة         
 .ره في موقف اتصالي شفوي أو مكتوبـ مراقبة إنتاجه وتعبي         

 .ـ مراقبة خطته التعبيرية         
 .ستراتيجيتهـ مراقبة أسلوب تعلمه أو إ         
 .علمين للغة الثانيةوتظهر هذه اإلستراتيجية أكثر لدى أحسن المت   
ويقصد بها أن المتعلم يفهم بشكل جيد  :(L’identification du problem)ـ تشخيص المشكلة 5 

وبطريقة حدسية سريعة المطلوب منه في عمل أو تمرين لغوي، ويستطيع تحديد النقطة 
 و تظهر هذه اإلستراتيجية عند المتعلمين. في نشاط لغوي (المطلوب بالضبط) المركزية

 .الجيدين بينما عند المتعلمين الضعاف يستلزم األمر أن نشرح، نوضح ونبسط لهم
وفيها يقًوم المتعلم مهاراته في إنجاز مهمة لغوية أو  :(L’autoévaluation) التقويم الذاتيـ  6

 .فعل اتصالي
حيث يستطيع تقويم ما يستطيع وما ال يستطيع فعله باللغة الثانية سواء في الفهم أو 

 ؟(العبير) نتاجاإل
II اإلستراتيجيات المعرفية   ـ(Les strategies cognitive):  وتشمل هذه االستراتيجية عمليات

 :والمادة العلمية المدرسة من خاللالتفاعل بين المتعلم 
 .ـ التعامل العقلي الفيزيائي لهذه المادة       
 .مهمة تعليمية للغة الثانيةـ تطبيق تقنيات متميزة من أجل حل مشكلة أو تنفيذ       

العمل وتعتبر هذه اإلستراتيجية أكثر سهولة وأكثر قابلية للمالحظة ألنها في قلب    
 :التعلمي ومن استراتيجياتها

المظاهر والمؤشرات وتتجلى هذه اإلستراتيجية في  :(Pratiquer la langue)تطبيق اللغةـ 0  
 .(اللغة الثانية)حة للتواصل باللغة الهدف ـ استغالل الفرص المتا: اآلتية  يةالسلوك

 .ـ تكرار مقاطع لغوية        
 .(2ل)ـ التفكير والحديث الذاتي الداخلي باللغة الهدف         
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ـ اختبار أو إعادة استعمال كلمات أو جمل أو قواعد تم استيعابها في القسم في         
 :ىيضا علويمكن أن تشتمل أ. مواقف اتصالية حقيقية أو حية

، أو تكرارها بصوت ـ اإلجابة الصامتة على أسئلة طرحت للغير داخل القسم     
العالقة الترابطية بين  (1980Ramsg و 1979Wesche)فقد أكدت دراسات كل من .مرتفع

تكرار أسئلة أو مقاطع لغوية بصوت مرتفع وبين تطور مهارات لغة المتعلمين في الفهم 
ن التكرار يحتل مكانة أساسية في التصحيح الصوتي وتخزين ذلك أ. والتعبير الشفوي

بعض القوانين والقواعد المعتادة حيث تساهم بشكل فعال في التخزين داخل الذاكرة 
 Paul)الطويلة المدى واالسترجاع وكذا االستعمال في المواقف االتصالية الطبيعية والحية

Cyr1007  57ص.) 
هذه العملية تطبيق عدة تقنيات للتخزين والتذكر كما تتضمن :(Mémorisation) حفظالـ 2 

ومن . مة في تعلم مهارات اللغة الثانيةتتدخل فيها عدة عمليات معرفية معقدة وهي مه
إعداد حقول و احية، استعمال كلمات مفت استعمال الصور، :التقنيات التي يستعملها المعلم

 .داللية
به أن يقوم المتعلم بتسجيل نقاط إما مفاهيم ـ  ويقصد :(Prendre notes) تدوين النقاطـ 3 

تستعمل إما في إنجاز مهمة تعليمية  كلمات جديدة تعبيرات وإما ملفوظات دقيقة ومحددة،
مع العلم أن هذه اإلستراتيجية تتطور بالتوازي مع اإلستراتيجيتين . أو تنفيذ فعل اتصالي

 .المواليتين
ـ تنظيم وترتيب أو  :اآلتية المظاهر السلوكية وتتم عن طريق :(Grouper)التجميع ـ  4

 .وضع محاور للمادة المتعلمة حسب الخصائص المشتركة من اجل تسهيل تعلمها
 :مثال بالنسبة للغة كأن يرتبها حسب فالمتعلم يمكن له ترتيب المادة حسب أنواعها    

فة اللغوية اضيع ـ حسب الوظياألفعال  ـ األلفاظ ـ التعبيرات الشعبية ـ حسب المو
 (.وغيرها...... طلب، اعتذار، قص، أو إخبار)
تعني المراجعة   (Oxford 1990) هذه اإلستراتيجية حسب اكسفورد: (Réviser)ـ المراجعة 5

و اكتسبه المتعلم في اليوم نفسه  راجعة ماالجيدة والمنظمة في الوقت كأن تكون م
والهدف منها حسب . بشكل منظممراجعة بعد يومين ثم بعد أسبوع ثم بعد شهر وهكذا 

اللغوية المقدمة في  مفاهيمأكسفورد هو االستيعاب الجيد والتعود على بعض القواعد و ال
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 Paul.)واستعمالها بشكل طبيعي وآليالقدرة على استرجاعها و بهدف  الحصص الدراسية

Cyr1007  95ص). 
عناصر لغوية لنص أو ملفوظ ويقصد به استعمال  : (L’inférence) االستخالص أو التوقعـ  6

و غير معروفة باستعمال أمن أجل استخالص واستنتاج معنى عناصر لغوية جديدة 
جل فهم المعنى والداللة العامة للنص أو الفعل السياق اللغوي أو غير اللغوي من أ

التحكم في الترميز اللغوي الجديد ويمكن أن يقابله  ونقائص غراتثاالتصالي لسد 
في كتابهما  (Caroll et Sapon 1040)وسابانوحسب كارول . ن أو التوقعمصطلح التكه

تعتبر هذه اإلستراتيجية بأنها مهارة متخصصة في " اختبارات االستعدادات للغة الحديثة "
يستعمل مصطلح إستراتيجية  (Badner 1012)وعند بدنر. تنمية االستعداد لتعلم اللغات

يعني أن المتعلم . (L’inférence) بدل مصطلح( Tolérance a l’ambiguïté)التسامح للغموض
بحكم عدم معرفته لبعض المفردات أو المصطلحات وفهمه لبعضها األخر في نص أو 
حوار يستخلص المعنى العام بافتراضه أن المصطلح غير المعروف من المحتمل جدا أنه 

 .قد يعني شيئا ما في نفس السياق الذي يعرفه
ذلك أن المتعلم عندما  ،ويمكن أن يقابله التعميم المبالغ :(La deduction) االستنباط ـ 1 

 :يتعلم قاعدة لغوية ما قد يستنتج بأنها قد تنطبق على كل الوضعيات كأن يعرف مثال
من جمع ألشياء وأفعال فيعممها على كل ما يطلب منه  [سيارات= سيارة ]قاعدة جمع 

وهي . وغيرها من امثلة ...[حجرات حجرة فيقول]،[شجرة فيقول شجرات]مثلأخرى 
 .عند اكتساب اللغة األولىتنطبق أيضا تعلم لغة ثانية بل  علىتنطبق ال إستراتيجية 

وتعني البحث باستعمال المصادر  :(Recherche documentaire)ـ البحث المرجعي 1 
ث عن معنى وهي التقنية المتبعة عند معلمي اللغة الثانية عند البح. المرجعية للغة الهدف

أن بعض المناجد  مليف ومتى يستعملون المنجد؟ مع العونهم كالكلمات الجديدة، فيعلُم
مزدوجة اللغة تعرض المصلحات أو المفردات المقابلة دون األخذ بعين االعتبار 

ستعماالتها وسياقاتها المختلفة لذلك كان من المستحسن تشجيع المتعلم على قراءة ال
ن االستعانة بذوي الكفاءة والخبرة للغة الثانية ووعند الشك يك. هافي األمثلة التي ترد

 .المتعلمة
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وهي إستراتيجة يوظف فيها المتعلم مهارته اللغوية  :ـ الترجمة والمقارنة باللغة األولى 0 
  .       المكتسبة في اللغة األولى من أجل فهم نظام ووظيفة اللغة الثانية أو اللغة الهدف

عندما يحس الفرد المتكلم أن  :(Paraphrase )(التناص)ألفاظ أو جمل بصيغة أخرىـ إعادة  01 
المستقبل لم يفهم كالمه فيلجأ إلى إعادة استعمال مفردات أو جمل أخرى باللغة الثانية أو 

أو ما يسمى بالتناص التي تبين لجوء الفرد إلى وضع  .يقوم بصياغتها بطريقة مختلفة
 (.123ص  1005دوجالس براون)لغوي موقفي كلمة او عبارة في تعاقب

تعتبر إستراتيجية تعلم بشرط أن يظهر المتكلم اإلعادة للكلمة أو الصيغة التي ال يعرفها 
 .من أجل تعلمها وإال اعتبرت من استراتيجيات االتصال

للشيء  وضع سياقات وأ اتويقصد به القيام بتناظر (:Elaborer des liens) ـ إعداد روابط 00 
، حيث يقوم المتعلم بإنجاز روابط في ذاكرته لمتعلم الجديد بالشيء الموجود مسبقا لديها

داخل اللغة )أي أنه يقوم بروابط داخل لغوية  .بين العناصر الجديدة والمعارف المكتسبة
يسمح للروابط داخل اللغة نفسها واإلعداد . جديدة بهدف فهم أو إنتاج ملفوظات (الثانية

المعنى عن طريق ايجاد روابط أو افتراضات واضحة بين مفردات نص  للمتعلم ببناء
ألول مرة كلمة أو يقرأ كأن يسمع . للغة الثانيةبامكتوب أو ملفوظ  وبين معارفه السابقة 

حاضرة على مستوى ذاكرته القصيرة او البعيدة  لديهأخرى فيربطها بكلمة  [ارَطالَم] 
 .فينجز المعنى وفق ذلك[ قنطار]أو  [طارع ]أو  [طرالم]  المدى باللغة الثانية كأن تكون

على انها  (O’Mlley , Coll et Chamot  1987)وهذه اإلستراتيجية يقول عنها كل من    
للغة الثانية  الكتابة لدى المتعلمينعند مالحظ بشكل متكرر عند االستماع والقراءة وكذا 

 (. Paul Cyr1998 p 54)أو األجنبية
وهو القيام بتلخيص عقلي أو كتابي لقاعدة أو معلومة مقدمة  :(Résumer) ـ التلخيص 02 

وهي إستراتيجية يمكن أن تكون مدعمة من قبل المعلم . في نشاط تعليمي لغوي معين
أو . تلخيصه للدرس أو تلخيص األهداف المسطرة للمادة المدرسة في القسم: عن طريق

اغة األهداف أو معنى وظيفة لغوية في عندما يطلب المعلم من المتعلمين بإعادة صي
 .نشاط اتصالي أو في تمرين ذات عالقة باللغة

III ـ اإلستراتيجيات االجتماعية العاطفية(Les stratégies socio affective:)  تتضمن هذه
االستراتيجيات عملية التفاعل مع اآلخرين من أجل تسهيل فهم واستيعاب اللغة 
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تؤكد أهمية البعد العاطفي للمتعلم في تعلم اللغة الثانية حيث أن كل الدراسات .الهدف
 :و تتبلور  استراتيجياتها فيما يأتي.وعلى األهمية االجتماعية للغة

وفيها : (Les questions de clarification et de verification)أـ طرح األسئلة التوضيحية والتفحصية    
ل ت أو شرح أو إعادة الصياغة من قببطلب اإلعادة على شكل توضيحا يقوم المتعلم

وهي من بين االستراتيجيات المعتمدة لدى المتعلمين  .المعلم أو متكلم اللغة الثانية
الَجّيدين، باعتبارهم دائما يظهرون رغبتهم في التعمق في مفاهيم وقواعد اللغة التي 

رادها غير أن بعض األقسام التي تحتوي على عدة قوميات وأجناس أف. يتعلمونها
العتبارات ثقافية أو ألسباب لها عالقة بخبرات سيئة عاشوها مع معلميهم في مراحل 
سابقة قد ال يلجأون إلى مثل هذه اإلستراتيجية ألن طرح سؤال على بعض المعلمين قد 
يعني لدى البعض منهم أو في بعض المجتمعات، أنه لم يشرح جيدا وهذا يؤثر على 

ن لذلك يشكل السؤال بالنسبة إليه تهديدا لمكانته خاصة إذا سمعته وصورته لدى المتعلمي
 .  كان ال يعرف االجابة الصحيحة

فالمقاربة . التحرك مع الغير من أجل إتمام مهمة أو حل مشكلة تعلم: ب ـ التعاون  
االتصالية تستلزم النشاطات التعاونية بين متعلمي اللغة األجنبية أو الثانية من خالل 

العملية ادخلتها المقاربات  وهذه( (Paul cyrp1998 p56 مجموعات صغيرة تقسيمهم إلى
 O’Malley et Chamot) ي وشاموأوملوحسب . االتصالية في تعليم اللغات األجنبية  والثانية

فالدراسات بينت أن النشاطات التعاوينة توفر أحسن الفرص للتطبيق الوظيفي ، (1990 
كييف اتجاهاتهم نحو أنفسهم ونحو اآلخرين، وتساهم للغة، حيث تشجع المتعلمين على ت

  . ((Paul cyrp1998 p56 بشكل مقبول في تحسن مردودهم التعليمي 

لتخفيف القلق والتوتر  من خالل التحدث إلى الذات: ج ـ تسيير العواطف وتقليل التوتر  
عبير الذي قد يصاحب إنجاز نشاط أو مهمة تربوية كاالجابة على سؤال أو طلب الت

شفويا عن مشهد او موقف داخل القسم أمام الزمالء، أو الخروج لحل تمرين على 
والتي قد تتبلور على شكل الجرأة  القيام بسلوكات لتدعيم الثقة بالذاتو  ،....السبورة 

في التعبير وعدم الخوف أوالالمباالة من الوقوع في األخطاء أو المغامرة بالمشاركة و 
 Paul cyrp1998 .هما كان نوعها صحيحة او غير صحيحة وغيرهااالجابة عن أسئلة م

p57)) 
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 :الشفوي وتعلم اللغة الثانية ـ استراتيجيات االتصال 
) تعتبر إستراتيجيات االتصال الشفوي أحد المجاالت التي َحضَيت باهتمام كبير     

حث في السنوات األخيرة من خالل الب ( Stern 1074 وستيرن Ruben  1074روبان
حيث ركزت الدراسات على ما يفعله . والتمحيص حول تأثيرها في تعلم اللغة الثانية

 Cohenفقد استطاع كل من كوهين . المتعلمون خالل حديثهم لتوصيل المعنى باللغة الثانية

في دراسة لهما على عينة ناطقة بالعبرية أن يالحظا وجود   Aphek 1981أفيك  و
ومن بين . خرى رديئة لدى تالميذ العينة المدروسةاستراتيجيات اتصال جيدة وأ

االستراتيجيات الجّيدة، استراتيجيات تداعي الكلمات واستنباط القواعد بأنفسهم، أي أن 
التالميذ ولَُّدوا أشكاال جديدة من اللغة عن طريق االستنباط، من خالل تعميمات النقل 

تمثلت في صياغة أشكال لغوية عن  كما اكتشفوا استراتيجيات محايدة. داخل اللغة نفسها
 1001دوجالس براون .)طريق التخمين وتكوين عبارات أو تراكيب في الذهن قبل النطق بها

ومن جهة أخرى اكتشف كل من تشيستر فيلد وتشيستر فيلد . هذا من جهة(. 222ص 
1074 et Chesterfild Chesterfield انية لدى في دراسة حول استراتيجيات االتصال باللغة الث

تعلمون اللغة األنجليزية كلغة ثانية، بيََّنا أن أطفال التعليم االبتدائي مكسيكيون وأمريكيون ي
لذلك اكتشفا أن هؤالء األطفال . األطفال مبدعون جدا في توصيل رسالة باللغة الثانية

يستخدمون اثنى عشرة إستراتيجية لتعلم اللغة الثانية وهي في األصل استراتيجيات 
 (:222/225ص 1005دوجالس براون )صال وهي على النحو اآلتيات

كتقليد كلمة على غرار كلمة أخرى، أو إدراج كلمة او تركيب سبق  :ـ التكرار0   
 .استخدامه في عبارة أخرى

أو االستدعاء الذي يتم عن طريق حفظ األغاني واأللحان او حفظ : ـ اإلستظهار 2  
أل المعلم التالميذ عن األيام التي يذهبون فيها إلى كان يس. تسلسل رقمي معين وغيرها

 ...(.األحد واالثنين والثالثاء واألربعاء والخميس )المدرسة فرددها احدهم
كأن يستهل المتعلم عند كل بداية لحديثه بعبارات معينة غير قابلة  :ـ العبارات الثابتة 3

بسيطرتها على اللغة  للتحليل لكونها وحدات تصدر عنه بشكل آلي وتعطي انطباعا
 (.و غيرها.......في الحقيقة، يعني، أعتقد" مثل استهالل الحديث بعبارة. الهدف
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حيث يستعمل المتعلم أي وسيلة للفت االنتباه إليه من اجل بدء  :ـ لفت االنتباه شفويا 4
كأن يشرح المعلم فكرة ما حول حادثة معينة فيقول المتعلم لقد حدث لي . الحديث معه

في احد األيام أو حدث ألبي أو احد زمالئي أو غيرها من الحاالت والسلوكات  ذلك
 .الالفتة لالنتباه

وهي من االستراتيجيات التي تالحظ لدى المتعلمين في كل  :ـ الرد الجماعي5
كأن يسأل .المستويات،حيث يقومون بالرد جماعيا على سؤال أو استفسار أو تعليق ما

] لموجود في هذه الصورة فيرد المتعلمين بشكل جماعي إنه المعلم ما اسم الحيوان ا
 [.حصان

وفي هذه اإلستراتيجية يقوم المتعلم بالحديث إلى نفسه باللغة  :ـ الحديث مع النفس6
اختبار للذات أو نوع من التهيؤ والتحضير للكالم قبل التلفظ كنوع من كتدريب و. الهدف

 .به
أصابعه ويحدث نفسه خمسة زائد ثالثة تساوي  كان يجري المتعلم عملية حسابية على 

[. كتب ] أو يحدث نفسه حول تركيب جملة تحتوي على فعل (  7=  3+  4)إلى ثمانية 
 [.  كتب المعلم على السبورة ]فيقول مع نفسه مثال 

أو االسترسال في الكالم بشكل زائد عن المطلوب بغرض مواصلة الحديث  :ـ اإلسهاب 1
 .أو مواصلة الحوار

وهو نوع من التخمين الذي يجريه المتعلم بتقديمه إجابة عن سؤال  :ـ اإلجابة المتوقعة 1
كان يقوم المعلم بالحديث . يتوقعه انطالقا من نص أو عبارة أو شرح يقدمه المعلم

محاوال تقديم توضيح حول سؤال ما كقوله للمتعلمين داخل القسم حامال بيده بطاقة أو 
 كالم فينطق متعلم من هناك مقاطعا و مكمال..تو أو قب"حرفين دما تضع العن:" صورة
 .".توقف أو قبل"المعلم 

وهي إستراتيجية يستعملها المتعلم عندما يكتشف بنفسه أنه اخطأ في  :ـ المراقبة 0
 .األسلوب أو في النحو أو في الصرف فيصححه تلقائيا

م يلجأ بشكل تلقائي إلى أحد وهي اإلستراتيجية التي تجعل المتعل :ـ طلب المساعدة 01
زمالئه أو معلمه طالبا منهم يد المساعدة في حل مشكلة أو تركيب جملة أو صياغة فكرة 

 .بكيفية صحيحة وفق قواعد اللغة
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معلمه طالبا منه شروحا دقيقة أو أمثلة  لجوء المتعلم إلى ويقصد بها :ـ طلب اإليضاح 00
رض تدعيم فهمه لقواعد اللغة الثانية أو أساليب او إعادة العبارات واألفكار المقدمة، بغ

 .التعبير بها أو غيرها من المعلومات التي توضح له الغموض الموجود لديه
من خالل استغالل فرص  عملية ممارسة للغة بشكل تلقائي وهو :ـ القيام بدور ما 12

تقمص أدوار والقيام بأدوار مسلية أو  باللغة الثانية الحوار مع شخص أو أشخاص آخرين
وهو ما نالحظه مثال عند تالميذ المدارس خالل العطل الفصلية . شخصية المعلم

                               .األحياء وفي المنازلساحات والسنوية في ألعباهم داخل 
 بين فيها أن المتعلم  TArone 1981وفي دراسة أخرى في نفس االتجاه أجراها طارون      

        (225ص 1005دوجالس براون ) :اتيجيات االتصال اآلتيةيستعمل استر
معرفية لمواجهة عمليات فيها يستعمل المتعلم عدة  و :ـ إستراتيجية إعادة التعبير 0    

 :ل وتعلم اللغة الثانية تتمثل في ما يأتيمشكالت استعما
ب واحد من اللغة كان يستخدم المتعلم كلمة أو مفردة أو تركي :أـ عملية التقريب       

الثانية يعرف بأنه غير صحيحة ولكنها في نفس الوقت تحمل داللة ومعنى قريب مما 
 .يريد التعبير عنه

يستعمل المتعلم كلمة جديدة من إنتاجه الخاص  حيث: ب ـ صياغة كلمات جديدة      
 .للتعبير عن فكرة معينة

ف خصائص شيء أو عناصر وفيها يقوم المتعلم بوص :ج ـ الدوران حول المعنى    
حدث ما بدال من استعمال الكلمات والتراكيب المناسبة لها باللغة الثانية، يستعمل إشارات 

ا لتقطيع ذلك الشيء الذي نستعمله في بيتن"] لوظيفة او اوصاف ذلك الشيء كأن يقول 
 .مثلةوغيرها من األ[ ذلك المقص نستعمله او السكين ]بدل أن يقول[ األشياء في المطبخ

 :ويشتمل العمليات التالية :ـ االفتراض 2
حيث قد يلجأ المتعلم إلى الترجمة الحرفية لكلمة أو مفردة من  :أ ـ الترجمة الحرفية    

 .لغته األولى للتعبير عن فكرة أو رسالة ما باللغة الثانية
ضعف وهي عملية أخرى يلجأ إليها المتعلم بحكم : ب ـ االنتقال من لغة إلى أخرى   

رصيده اللغوي باللغة الثانية فيستعمل تارة كلمات وصيغ أو تعبير بلغته الثانية وتارة 
 .بلغته األولى إلتمام المعنى للفكرة المراد تبليغها
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وفيها يلجأ المتعلم كل مرة إلى التساؤل عن معنى هذا أو تلك وما  :ج ـ طلب المساعدة  
ت التي يبديها أثناء التواصل بغرض طلب اسمها و ماذا يقصد بها وغيرها من التساؤال

 .ممن حوله مت المتعلمين أو المتفاعلين معه يد المساعدة
وهو شكل من أشكال التواصل اللغوي الذي يتم عموما عن طريق  :د ـ التمثيل الصامت  

عندما يجد المتعلم نفسه  اإليماءات والحركات الجسمية للتعبير عن فكرة أو معنى معين
 .المفردات أو الكلمات المعبرة باللغة الثانيةيفتقد إلى 

إستراتيجية بالغة األهمية بالنسبة للمتعلمين الذين يعانون من ضعف وهو : ـ التحاشي 3
لذلك إستراتيجيتهم المناسبة والضرورية في . َبّين في الحصيلة اللغوية باللغة الثانية

وتتضمن هذه . يفتقر إليها التواصل باللغة الثانية هي تحاشي الصيغ والكلمات التي
 :اإلستراتيجية العمليات اآلتية

حيث يتحاشى المتعلم الحديث عن فكرة ما او موضوع معين  :ـ تحاشي الموضوع أ     
 .نتيجة افتقاره لأللفاظ الدالة عليها باللغة الثانية

ه مباشرة وفيها يتوقف المتعلم عن الكالم بعد البدء في  :ب ـ ترك ما يريد التعبير عنه   
لعدم استطاعته المواصلة باللغة الثانية التي ال يتحكم فيها كثيرا او يفتقر إلى الرصيد 

                     . اللغوي الذي يسهل عليه التواصل بسيولة واستمرارية

نالحظ أن جل هذه االستراتيجيات التي توصلت إليها مختلف الدراسات الميدانية      
في الكثير من العمليات والخطوات ال سيما استراتيجيات طلب  تتقارب فيما بينها

وهو ما يعني أن المتعلمين مهما كانت . المساعدة واإليضاح وتقمص األدوار وغيرها
لغاتهم األولى أو جنسياتهم أو بيئاتهم االجتماعية والثقافية عند تعلمهم لغة ثانية أو لغة 

يعتقدون أنها تساعدهم على التعلم أو  جديدة يلجأون إلى نفس االستراتيجيات التي
فمثل هذا األمر يجعلنا نعتقد أن هناك استراتيجيات فطرية . تساعدهم على التواصل الجيد

كما يمكننا . إنسانية عالمية في تعلم اللغة الثانية بمثابة قدرات كامنة يولد بها كل الناس
غوية التي يقع فيها المتعلم من القول أن مثل هذه االستراتيجيات لها عالقة باألخطاء الل

باعتبار أن المتعلم عندما يتعلم اللغة . حين آلخر، لذا فهي أحد مصادر األخطاء اللغوية
الثانية في الموقف التعليمي قد يحسن استعمال بعض االستراتيجيات المعرفية فيوفق في 

فيخطئ في تعلمه، كما قد يسيء استعمال أخرى أو يستعمل استراتيجيات غير مناسبة 
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عملية التعلم أو يخطئ في عملية التواصل فيجد صعوبات في التعلم وفي التبليغ لمعنى 
الفكرة أو الرسالة المراد التعبير عنها لآلخرين كإستراتيجية الترجمة والمقارنة باللغة 

لذلك ظهرت دراسات تحاول إيجاد إجابات . األولى اوإستراتيجية  التعميم لقواعد اللغة
. ن االستراتيجيات التي يستعملها المتعلم الجيد وتلك التي يستعملها المتعلم الردئمقنعة ع

 :وهي كما يأتي
   :المتعلم الجيد والمتعلم غير الجيداستراتيجيات ـ  

كانت ُأوَلى الدراسات التجريبية حول إستراتيجيات تعلم اللغة الثانية هي تلك التي قام    
 وبولتزر و كراورتي  Bialystok 1978و بيالستوك  Wesche 1975, 1979بها كل من ويش

Politzer et Groarty 1985 و أومالي وكولO’Malley et Coll 1985a ;1985b . ولم يكن هناك إال
عدد قليل من الباحثين الذين حاولوا إيجاد الفرق بين استراتيجيات المتعلم الجيد والمتعلم 

أنفسهم، من بينها دراسة أبراهام  الردئ أو الضعيف أو بين هؤالء األخيرين
 .Abraham et Vann 1987, et Vann et Abraham 1990 (.Paul cyr 1996 p65/66)وفان

 :ـ إستراتيجيات المتعلمين الجيدين 0 
واستنادا إلى عدة دراسات ميدانية مبنية على مالحظات داخل القسم لمتعلمين     

أن ما يميز المتعلمين الجيدين    Wescheراشدين، وعلى مقابالت وحوارات سجل ووش
أخذ رؤوس أقالم، ترديد : في تعلمهم للغة الثانية هو استعمالهم لعدة تقنيات من أهمها

و . بصوت مرتفع لصوت أو كلمة، وضع إرتباطات مع الشيء المعروف والترجمة
 : أضاف إلى جانب ذلك

السماع للراديو و مشاهدة  ـ اتخاذ مبادرات التعرض للغة الثانية خارج القسم عن طريق
و فتح نقاشات باللغة الثانية مع مستعمليها في البيت . التلفزيون، قراءة الجرائد والمجالت

 .     بهدف تعلم اللغة الثانية والتحكم فيها.... او مع الزمالء أو في الشارع 
د بأنها يقترح نموذج نظري الستراتيجيات يعتق(  Bialystok  1978)بينما بيالستوك    

تساهم في تعلم اللغة الثانية، بحيث يأخذ بعين االعتبار إستراتيجيات التعلم وإستراتيجيات 
االتصال، والمعارف الصريحة و المعارف الضمنية، مع ربطها بالتعلم المنظم داخل 

 Paul) :كما يلي مرتبةويشمل أربع إسترتيجيات   القسم والتعلم غير المنظم خارج القسم

cyr 1996 p67)   
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 .ـ  إستراتيجية التوقع و التخمين 1    
 (.المراجعة الذاتية)ـ  التصحيح الذاتي أو  2    
 .ـ التطبيق المنتظم وفق قواعد للغة الثانية في القسم 3    
 .ـ التطبيق الوظيفي للغة في وضعيات االتصال الطبيعية 5    
ليزية يتعلمون اللغة الفرنسية كلغة وبعد تجريبها على على متعلمين لغتهم األولى أنج     

ثانية أظهرت نتائجا إيجابية لدى هؤالء عند استعمالهم لها في غالبية االختبارات المطبقة 
عليهم،  وبالخصوص استرتيجيات توظيف اللغة في المواقف االتصالية الطبيعية، أين 

ين في المدرسة وهو ما يفتقده المتعلم. تحصلوا على أحسن النتائج في كل االختبارات
الجزائرية الذين ال يوظفون اللغة المدرسية إال في المواقف التعلُّمية المحدودة داخل القسم 
اما على هامش الحصص الدراسية أو في فناء المدرسة أو خارجها فال مجال الستعمالها 
 أصال خارج السياقات الدراسية الرسمية، وهو ما قد يعطي تفسيرا لنوعية وعدد األخطاء

 .والصعوبات اللغوية التي يعانون منها حتى بعد تخرجهم من المرحلة الجامعية
ومن المؤكد حسب الباحثين السابقين عند المقارنة بين المتعلمين الجيدين وغير   

الجّيدين، أن األوائل يستعملون أكبر عدد من االستراتيجيات في مواجهة وضعيات 
 .ّيدينالمشكلة في تعلمهم عكس نظرائهمغير الَج

   Abrahamمقارنة أجراها كل من أبراهام  في دراسة :ـ إستراتيجية المتعلمين غير الجيدين2

من االكواتور  (Gerardoسنة  33 )ُمتعلَمين أحدهام جيد جراردو على  Vann 1009وفان 
، األول تعلم اللغة األنجليزية خالل سبع سنوات Pédro) سنة 29)واآلخر بيدرو من البيرو

ة ساعتين متتاليتين في األسبوع في بلده األصلي والثاني تعلم األنجليزية بوتيرة بوتير
ساعة في األسبوع لمدة خمس سنوات، وتم جمع المعلومات باستعمال المالحظات 
:    ومجموعة من النشاطات اللغوية، وبعد تحليل المعطيات توصل الباحثان إلى أن

: ) خمس استراتيجيات معرفية مباشرة مثل مرة 157 دقيقة  09جيراردو استعمل خالل 
مرة  57و(. التوضيح والمراقبة ، المراجعة الذاتية، الحدس، االستنباط، وتطبيق اللغة

طلب التوضيح حول المحتوى، :) ثالث إستراتيجيات غير مباشرة أو إتصالية مثل
موع عام وبمج[( وغيرها ....... في الحقيقة. أه... يعني] استعمال حيل إنتاج اللغة

 .    في الدقيقة 2.2مرة بمعدل  101بحساب كل االستراتيجيات يستعين باستراتيجية واحدة 
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مرة االستراتيجيات  25مرة االستراتيجيات المعرفية المباشرة  14استعمل  بينما بيدرو   
دقيقة التي يخصصها  20إستعمال خالل  70المعرفية غير المباشرة أو االتصالية بمجموع 

ولوحظ بأن . إستراتيجية في الدقيقة 3.1ذ األعمال البيداغوجية التي كلف بها، يعني لتنفي
جيراردو ينجح في تنفيذ المهام الموكلة إليه أحسن من بيدرو رغم أن هذا األخير يستعمل 

لم يستعمل وال ( بيدرو)واتضح أن هذا األخير .  أكثر عدد من االستراتيجيات في الدقيقة
يهتم أكثر من  Gerardoكما تبيَّن أن جيراردو. لها عالقة باالستنباط استراتيجية واحدة

باستراتيجية التصحيح اللغوي، وأن األول يمتاز بمرونة عقلية أكثر في  Pedroبيدرو
 (.Paul cyr 1996 p75/76) .اختيار إستراتيجيات التعلم التي تتناسب النشاط التعليمي

بأن المتعلمين  الحظاVann(1009 ) وفان Abrahamوفي دراسة أخرى لكل من أبراهام  
 :غير الجيدين يستعملون تقريبا نفس االستراتيجيات ومنها

 .ـ طرح أسئلة المراقبة أو التوضيح  
 .ـ يحاولون توقع معنى الملفوظات  
 .ـ يطبقون قواعد النحو  
 .ـ يقومون بتصحيح ذاتي  
 .Astuces de production.ـ ويستعملون بعض الحيل االنتاجية  

ونالحظ في نتائج هذه الدراسات انها أجريت على الراشدين من ذوي المستوى      
. التعليمي الثانوي والجامعي أكثر مما اجريت على صغار السن من المستوى االبتدائي

و التي تتناسب ( كالتصحيح الذاتي مثال)وتتضمن بعض االستراتيجيات ماوراء المعرفية 
والتعليمي للمتعلمين في مرحلتي المراهقة والرشد، وال قد ال يرقى  ومستوى النمو العقلي

إليها المتعلمون الصغار وال تتناسب ومرحلتهم الدراسية باعتبارهم لم يستوعبوا ولم 
بالرغم من . يتحكموا بعد في كل قواعد اللغة كام هو األمر بالنسبة للمراهقين والراشدين

النتائج لفهم العمليات المعرفية التي يعتمدها  ذلك يمكن لنا االعتماد على مثل هذه
       .      المتعلمون الصغار في مواجهتهم للمشكالت اللغوية الجديدة

غير أن استعمال المتعلم واختياره ألحد االستراتيجيات السالفة الذكر يخضع لعدة     
منها  اعتبارات وعوامل، بعضها ذاتية وشخصية، وأخرى بيوغرافية والبعض اآلخر

عاطفية ذات عالقة باتجاهات ومواقف المتعلمين اتجاه تعلم اللغة الثانية وأخيرا عوامل 
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موضوعية أو عوامل ذات عالقة بوضعيات وسياق تعلم اللغة الثانية، وهو ما أكدته 
بعض الدراسات حول العالقة الممكنة بين اختيار اإلستراتيجيات و بعض العوامل مثل 

( Paul Cyr1998 p 81)التعليمي و المستوى المعرفي للمتعلم باللغة الثانيةسياق التعلم النشاط 

 :وهو ما سنبينه في ما يأيلي
 :للغة الثانيةاـ العوامل المؤثرة في اختيار استراتيجيات تعلم   
تعلم اللغة الثانية حسب الكثير من الدراسات ما اختيار استراتيجيات أهم ما يؤثر في   
  :ليي

 :ليب المعرفيةاألساـ 1   
لبيئتهم الكلية، ذلك أن عملية التمثيل  المتعلمين فاألساليب المعرفية تعني طريقة تمثل     

ليست معرفية بحتة بل تشاركها المجاالت الوجدانية والفيزيقية، حيث أن األفراد يظهرون 
أي أن . ميوالت عامة اتجاه أسلوب أو آخر، لكن السياقات المختلفة تبعث أساليب مختلفة

الظروف والوضعيات المختلفة قد تفرض استعمال أساليب معرفية تختلف عما تفرضه 
كما ترتبط هذه األساليب المعرفية بنمط شخصية اإلنسان من . ظروفا وسياقات أخرى

حيث االنبساط واالنطواء التفاؤل والتشاؤم، وقدراته العقلية من حيث درجة الذكاء 
ذلك أن الذكي يتسم بثنائية المعرفة، حيث . واالستنتاج والقدرة على التحليل والتركيب

فيستطيع أن ينوع ويزاوج . يستطيع أن يزاوج بين طرفين في مجال األسلوب المعرفي
 .بين عدة أساليب لمواجهة مشكلة واحدة

وفي هذا اإلطار أجريت دراسات إليجاد العالقة بين األساليب المعرفية والنجاح في     
انية فتباينت النتائج بين وجود معامل ارتباط ايجابي بين النمط المستقل عن تعلم اللغة الث

المجال وبين نتائج االختبارات في الفهم والتعبير الشفويين كما بينه كل الباحثان 
بينما معامل االرتباط بين فهم المقروء والتعبير الكتابي  Coll  1077و كول  Naimanنيومان

 (.9فرص)كانت متعادلة تساوي إلى
لم  Frohlich  1077و فروهليش  Bialystokوفي دراسات أخرى كذلك لكل من بياليستوك   

والقدرات اللغوية للمتعلمين، اإلدراكي بين االستقاللية في المجال  ارتباطيةيجدا أي داللة 
 . ن هذا العامل يلعب دورا ثانويا فقطأحيث أكدا 
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 .ية يستعملها متعلم اللغة الثانيةساليب معرفوعلى هذا األساس حدد علماء النفس عدة أ   
حدد تسعة  Hel 1072مثال ذكر بأن هناك اثني عشرة أسلوبا، بينما هل Osobelفأوزوبيل

وعشرون أسلوبا، حيث تكون خريطة األسلوب المعرفي للمتعلم وهي تحتوي على 
فت انتباه الباحثين إال أن ما ل. العوامل الحسية االتصالية والثقافية والوجدانية والمعرفية

والدارسين في تعلم اللغة الثانية وسجل بشكل متكرر لدى المتعلمين هو عددا قليال منها 
 :فقط وهي على وجه الخصوص

 :(Le style d’apprentissage) ـ أسلوب التعلم المبني على التركيز الجزئي والتركيز الكلي 0     
. وكلي لتحديد جوانب أو أجزاء معينة منه وهو األسلوب الذي يعتمده الفرد في مشهد عام

حيث أن التركيز الجزئي يمكن الفرد من التمييز بين أجزاء الكل ويركز على شيء ما 
 .فقط منه، كقراءة قصة في ساحة المدرسة

ويقابله التركيز الكلي ذلك أن هذا األخير له تأثيرات ايجابية بحيث يسمح بإدراك      
التركيز الجزئي يجعلك تنتبه وتركز على جوانب معينة مع  بينما.وتمثل المشهد كليا

وتشير بعض . (113ص  1005دوجالس براون )ربطها وعالقتها بأجزاء أخرى مترابطة بها
حيث يسير . الدراسات النفسية إلى أن الفرد يميل إلى استخدام أحد األسلوبين بشكل نسبي

مع العلم أن . مراحل نموه الفرد من العام إلى الخاص ومن الكل إلى الجزء حسب
بمعنى أن انتباه الفرد . التركيز الجزئي يزداد لدى الفرد كلما نما وتقدم نحو سن الرشد

ويرتبط . إلى تفاصيل وجزئيات اللغة يزداد حسب عمره الزمني ونموه العقلي والمعرفي
ي بأحد العوامل المحددة للذكاء اإلنسان 1005التركيز الجزئي حسب دوجالس براون 

 .كالعامل التحليلي، وال يرتبط بعاملي الفهم وتركيز االهتمام
فإن درجة نمو أي من األسلوبين لدى  1005وتؤكد دراسات أخرى أشار إليها براون    

فالمجتمعات الريفية والسلطوية "الفرد يتحكم فيه نمط المجتمع والبيت الذي يعيش فيه ،
قواعد صارمة في التربية يسود فيها التي تتمتع بجو اجتماعي شامل والتي تمارس 

أما المجتمع الديمقراطي الصناعي المتنافس الذي يطبق أنماطا أكثر . التركيز الكلي
لكن (. بتصرف 1005دوجالس براون ")تحررا فإنه ينمي أسلوب التركيز الجزئي لدى األفراد

بفضل  مثل هذا الطرح قد ال تصدقه المجتمعات المعاصرة التي انفتحت على بعضها
وسائل اإلعالم وتكنولوجية االتصاالت والمواصالت حيث لم تبق الفجوة بين المدينة 
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لذلك يصعب التسليم بمثل هذا الطرح، خاصة إذا أخذنا بعين . والريف كما هو عليه سابقا
االعتبار ارتفاع المستوى التعليمي والثقافي ألفراد المجتمعات المعاصرة في المدينة كما 

شكل خاص المجتمع الجزائري، والذي ساهم في تمكين األفراد من اكتساب في الريف وب
واستعمال كال األسلوبين معا حسب الوضعيات والظروف وحسب طرائق التدريس التي 

بالنسبة لتعلم اللغة الثانية هناك نظريتان تفسران أي األسلوبين أكثر و. تعلموا عليها
 .   استعماال من قبل الفرد

ألولى تقول أن التركيز الجزئي يرتبط ارتباطا وثيقا بتعلم اللغة داخل القسم، فالنظرية ا   
أين يسود التحليل واالهتمام بالتفاصيل وكثرة التدريبات وأوجه التركيز األخرى التي 

 )واستشهدت أصحاب هذه النظرية بدراسة نعيمان وأل. يقتضيها موضوع التعليم وهدفه
Naiman et Al 1978 )ها على طالب ناطقين باألنجليزية يتعلمون اللغة الفرنسية التي أجريا

في المستويات الثامن والعاشر والثاني عشر من التعليم األساسي بتورنتو بكندا وبينت أن 
كما تبين أن . التركيز الجزئي يرتبط ارتباطا ايجابيا بالنجاح اللغوي داخل قاعة الدرس

تفوقون في الدروس االستنباطية وغيرهم في المتعلمين الذي يتسمون بالتركيز الجزئي ي
أما النظرية الثانية تؤكد أن التركيز (. 115ص 1005دوجالس براون .)الدروس االستقرائية

الكلي يؤدي بأصحابه بما لديهم من تعاطف وانتشار اجتماعي وإدراك لآلخرين إلى أن 
ذا الطرح ليس له سند لكن مثل ه. ينجحوا في تعلم الجوانب االتصالية في اللغة الثانية

علمي قابل للمالحظة والتجريب باعتبارنا ال نستطيع التأكد من استعمال الفرد لألسلوب 
إال أنه من المؤكد أن أسلوب التركيز . الكلي دون الجزئي فكل منهما متصل باآلخر

الكلي يرتبط بتعلم االتصال الطبيعي للغة، بينما أسلوب التركيز الجزئي يرتبط بالتعلم 
 .      داخل قاعات الدرس

يمتاز العقل اإلنساني بأن له : (La tolérance à l’ambiguïté)التسامح اتجاه الغموض -2    
وتتناقض مع نظام اعتقادات الفرد وبنيته  للتسامح اتجاه أفكار وقضايا تتعارض القابلية

 .الفكرية بدرجات تتفاوت من شخص إلى آخر
فتح يقبل اآلراء واألحداث والمواقف المناقضة آلرائهم، حيث هناك من له نظام تفكير مت

كما يوجد آخرون لهم نظام تفكير منغلق ال يتسامح مع أي فكرة أو رأي يناقضه أو فيه 
 .لبس  وغموض، لذلك يرفضونها
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فهذا األمر ينطبق على تعلم اللغة الثانية، فعندما يجد المتعلم قدرا كبيرا من       
أحيانا و المتناقضة أحيانا أخرى مع ما يعرفه من قبل بلغته األولى المعلومات المختلفة 

كقواعد النحو والصرف والمفردات وغيرها فإنه قد ال يتسامح معها فيفرض نظام اللغة 
األولى الذي اكتسبه ويتحكم فيه وهو ما يوقعه في األخطاء وبالتالي صعوبة تعلم اللغة 

ري المتسامح بشكل مبالغ قد يجعل الفرد متذبذبا كما أن الشخص ذو النظام الفك. الثانية
في قبوله كل ما يقابله دون تصنيف الحقائق اللغوية الضرورية تصنيفا إدماجيا في بنيته 
المعرفية ويصبح التعلم للقواعد اللغوية على شكل استظهار للمعلومات في مجموعات 

 (.بتصرف 117ـ117ص  1005دوجالس براون ).غير موقفية وخارج السياق الذي تناسبها

وعلى هذا يتضح لنا إلى أي مدى يساهم هذا النمط من التفكير في تسهيل أو تصعيب    
    .       عملية التعلم للغة الثانية

من طبعه عموما مياال  أن اإلنسان يقصد به: ( Réflexion/Impulsivité)التأملية واالندفاعية -3   
بل اتخاذ قرار معين، لكن يوجد من األفراد من إلى التأمل في أي قضية أو مشكلة ق

فهذين النوعين جعل . يندفع ويغامر ويتخذ قرارات ومواقف دون وزنها والتفكير فيها
لكل منهما أسلوب تفكير متميز عن اآلخر، حيث يستعمل األول األسلوب النسقي الذي 

ل المشكلة التي يمكنه من مراعاة الكثير من االعتبارات واألبعاد قبل اتخاذ قرار ح
تواجهه، أما الثاني يستعمل األسلوب الحدسي الذي من خالله يتصرف الفرد دون تروي 

وبناء على ذلك فإن  (.بتصرف 110ـ117ص  1005دوجالس براون ).وال تفكير معمق في المشكلة
أقل ( التأملي)تعلم اللغة الثانية وفق هذين األسلوبين يجعل المتعلم ذو األسلوب النسقي

ذلك أن األول يتريث في الحكم على . االندفاعي(الحدسي)وعا في األخطاء من المتعلموق
الشيء و يزن إجابته ويفكر فيها قبل تقديمها ألستاذه، بينما الثاني يستخلص ويستنتج 
بطريقة متسرعة األحكام واإلجابات على األسئلة التي تطرح عليه من قبل معلمه وهو ما 

 .خطاءيوقعه في الكثير من األ
 Naiman et  Coll)لقد بين نايمان وكول :(Extraversion/introversion )االنبساط واالنطوائيةـ  4 

ذو الشخصية االنبساطية يعرض نفسه أكثر لوضعيات االتصال،  المتعلم أن (  1978
ويستغل دائما الفرص المتاحة له لممارسة اللغة الثانية، عكس المتعلم االنطوائي الذي 

و   (Ehrman)كما أشار كل من إهيرمان. فسه التواصل مع اآلخرينيجنب ن
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إلى أن المتعلم االنبساطي أكثر استعماال الستراتيجيات  (Oxford  1070)أكسفورد
العاطفية بينما المنطوين منهم يميلون إلى استعمال االستراتيجيات المعرفية  –االجتماعية 

  .Paul Cyr 1998 p87)) وما فوق المعرفية

ه النتائج المهمة التي أجريت حول العالقة بين نمط شخصية اإلنسان واختياره وهذ        
الستراتيجيات التعلم رغم قلة الدراسات التي أجريت حولها إال أنها بينت تكاملية شخصية 
اإلنسان و مدى التفاعل الحاصل بين مختلف جوانبها، باعتبار هذا األخير كّل متكامل، ال 

أو عزل سلوكه اللغوي عن أبعاد ومميزات شخصيته من إنطباعات  يمكن تجزئته
وهو ما يفيدنا في وضع تصور علمي وعملي حول تعليمية اللغة . وتصورات وميزاج

       .      الثانية تراعي مبدأ الفروق الفردية والخصوصية الميزاجية أوالشخصية للمتعلمين
جريت حول تأثير هذين أغالبية الدراسات التي  :العالقة بعامل العرق واللغة األولىـ  2   

لم تقدم إجابات نهائية أو قاطعة بقدر ما قدمت مؤشرات عامة يصعب تعميمها العاملين 
 417على عينة من (Willing 1077) ومن بينها دراسة ويلينغ . بشكل عملي وموضوعي

ة ارتباطية بين ما يتعلمون األنجليزية كلغة ثانية حيث حاول الباحث إيجاد عالق غتربم
فكانت النتائج ال فتة لالنتباه، إذ بّينت . يفضله المتعلمون وبين بعض المتغيرات الشخصية

أنه ال توجد أي عالقة دالة  بين استراتيجيات التعلم المعبر عنها وبين المتغيرات 
نن كما أن نتائجه قدمت على شكل أن الصيني. الشخصية المرتبطة بالعرق أو اللغة األولى

مثال يفضلون كذا و سكان أمريكا الالتينية يميلون إلى استعمال نوع معين وغيرها من 
مثل تخلي اآلسيويين عن استراتيجيات الحفظ اآللي التي يمتازون بها . الخالصات العامة

واستعداد االسبانيين بشكل إرادي الختبار استراتيجيات جديدة التي توصل إليها أو 
 (Oxford)أو تلك التي توصل إليها أكسفورد( Coll)  1074ل و كو (O’Malley)مالي

في دراستهما حول عينة من سكان جنوب شرق آسيا  (Crookall  1070)وكروكال
فكلها ال تؤكد وجود  درجة االرتباط بين العرق  ،((Paul Cyr 1998 p 89/90) بالدانمارك

اجتماعية أو لغوية بقدر ما  واللغة األولى وبين اختيار استراتيجيات معينة من قبل فئة
 .تقدم مالحظات عامة

وبناء على ذلك و استنادا إلى نتائج دراسات ذكرت نتائجها سابقا حول أنواع     
االستراتيجيات التي يستعملها مختلف المتعلمين لغاتهم األولى مختلفة و ينتمون إلى بيئات 
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كون في استعمال وتوظيف نفس ثقافية واجتماعية متنوعة، فإنها قد تبين أن هؤالء يشتر
وهو ما ينفي بشكل ملحوظ العالقة بين متغيرات العرق . استراتيجيات تعلم اللغة الثانية

 .واللغة األولى وبين اختيار نوع معين من االستراتيجيات
بالرغم أن غالبية الدراسات حول هذه : Facteurs d’ordre personnel ـ العوامل الشخصية 3

ت على المتعلمين في المستوى الجامعي، أين يعتبر مستوى الوعي المتغيرات أجري
واإلدراك لقواعد وأبعاد التعلم بالنسبة إليهم أكثر تطورا من المتعلمين في المستويات 
االبتدائية، إال أننا يمكن األخذ بمثل هذه العوامل و القياس عليها في تفسير الكثير من 

لذا من . مين في أي مستوى من المستويات التعليميةالسلوكات الدراسية والمعرفية للمتعل
أهم المتغيرات الشخصية أو الخاصة التي سنقتصر عليها في هذا المجال هما متغير 

 .درجة الوعي فوق المعرفي واالستعدادات
 :(Degré de conscience Métacognitive)أ ـ عامل درجة الوعي ما وراء المعرفي    

إلى أي مدى يستعمل المعلم :غير في التساؤل الرئيسي التاليويتبلور معنى هذا المت 
االستراتيجيات التي يتكلم عنها بوعي وفهم جيد لعمليات التعلم المختلفة؟ وتطرح الباحثة 

تساؤال في نفس االتجاه وتقول هل تحدد فوق المعرفية تنوع ( Weden1986)ويدن
 ة الثانية؟االستراتيجيات التي يستعملها المتعلمون لتعلم اللغ

أن فوق المعرفية تلعب دورا أساسيا في  1077وتجيب مؤكدة في دراسة لها سنة    
بنتائج دراسة ( Chamot 1077) وتدعمها الباحثة شاموط سنة . اختيار استراتيجيات التعلم

أخرى على متعلمين بالتعليم الثانوي في الواليات المتحدة األمريكية غالبيتهم من أمريكا 
ة يتعلمون اللغة األنجليزية  كلغة ثانية، فبينت كيف ينّوع المتعلمون من الالتيني

استراتيجيات التعلم مبتدئيهم ومتوسطيهم الذين أثبتوا مستوى عالي من الوعي المعرفي 
 Paul)).من خالل وصفهم لمختلف االستراتيجيات التي يستعملونها في تعلم اللغة الثانية

cyr 1998 p98. 
في دراسة له أن ( Bialystok 1979)أقر بيالستوك لقد: (L’aptitude) دادب ـ االستع    

االتجاهات ذات العالقة باألحكام المسبقة واألحكام القيمية نحو اللغة الثانية وعملية التعلم 
تحدد بشكل أو بآخر اختيار استراتيجيات تعلم معينة أكثر من الدور الذي قد تلعبه 

مبينا أن القدرات  لكيقر عكس ذ (Politzer 1983)جد بولتزروفي المقابل ن. االستعدادات
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الخاصة و االستعدادات ترتبطان بشكل واضح بالنجاحات المحققة في تعلم اللغات 
تفسيره من خالل   (Oxford 1990)وهو ما حاولت أكسفورد. واستعمال االستراتيجيات

إلدراك، و يظهرون في مالحظاتها للمتعلمين الذين يملكون قدرات خاصة في التصور وا
فبالنسبة إليها مثل هذه القدرات . نفس الوقت قدرات في وصف استراتيجياتهم بشكل كامل

فوق المعرفية التي ترتكز على المالحظة الدقيقة والتقويم وتطوير األداء هي كلها مظاهر 
 . لسلوك ذكي يعبر عن قدرات عقلية و استعدادات

وع استعمال مختلف االستراتيجيات األكثر تناسبا له بناء على ما سبق نالحظ أن تن    
وهذا تأكيدا ألهمية بعض الجوانب الديناميكية . عالقة قوية بالنجاح في تعلم اللغة الثانية

لالستعدادات التي تمكن الفرد من تحمل المسؤولية من خالل إعطائه فرص ممارسة 
المساهمة في التعلم الجيد  بعض الرقابة على األشياء المتعلمة وتنظيم بعض العوامل

 .  للغة
 : Les facteurs d’ordre situationnel ـ العوامل ذات العالقة يالمتغيرات الموقفية 4     

 :هذه المتغيرات في ما يأتيوتتمثل     
مستوى  كثير من الدراسات بينت العالقة الموجودة بينلفا :أ ـ مستوى قدرات المتعلم      

مثال الحظ (  Politzer 1983)فبولتزر. بين اختيارهم الستراتيجيات التعلمقدرات المتعلمين و
كما . ان المتعلمين ذوي المستوى المتقدم يستعملون االستراتيجيات األكثر فعالية ونجاعة

أن المتعلمين المبتدئين يستعملون بشكل دائم أقرا ب( Coll 1077)و كول( Chamot) ِِأن شاموط
الترجمة والنقل من اللغة األولى، بينما المتعلمين من المستويين استراتيجيات التكرار و

 مع االحتفاظ( L’inférence)المتوسط والمتقدم يركزون كثيرا على إستراتيجية االستنباط 

تؤكد في ( Oxford  1009)ومن جهة أخرى نجد الباحثة اكسفورد . يستعمله المبتدئين بما
تضمن بالضرورة استعمال استراتيجيات أكثر  مستوى قدرات المتعلم ال ندراسة لها أ

مردودية أو أكثر فعالية، بقدر ما تسمح للمتعلم باختيار اإلستراتيجيات األكثر مناسبة 
  (.Paul Cyr 1009 p91.)للنشاط التعلمي أو للمشكلة اللغوية المطروحة للتعلم

لصدد الحظت الباحثة وفي هذا ا :ب ـ عامل المقاربات البيداغوجية والنشاطات التربوية   
أن اختيار واستعمال المتعلمين  ( Oxford et nyikos 1989)أوكسفورد ونييكوس

 approche)الستراتيجيات تعّلمًية معينة تعكس بشكل واضح المقاربات التحليلية والنحوية 
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analytique et grammaticales) ومن جهته . التي تميز تعليم اللغة في المستوى الجامعي
في دراسة له أن المتعلمين بالرغم من المقاومة التي يبدونها في (  Sutter 1987)سوترأشار 

البداية في اختيار استراتيجيات معينة إال أنهم فيما بعد يلجأون إلى استعمال وتكييف 
االستراتيجيات التي يعتقدون أنها تتوافق مع  الطرائق أو المقاربات التربوية المستعملة 

 .راسيةفي برامجهم الد
بالرغم انه من الصعب إقرار نتيجة جزئية أو  :ج ـ عامل اللغة الهدف أو اللغة الثانية   

نهائية حول مدى موضوعية و منطقية مثل هذا الطرح الذي يقول بوجد عالقة ذات داللة 
بين اللغة الثانية المتعلمة واختيار استراتيجيات التعلم، إال أن بعض الباحثين ال سيما 

الحظوا في دراساتهم بأن (   Politzer 1983وبولتزر  Coll 1077و كول  Chamot)شاموط 
الذين يتعلومن اللغة الروسية كلغة ثانية يستعملون أكثر عدد من االستراتيجيات من الذين 

 Politzer)يتعلمون اللغة االسبانية كلغة ثانية، هذا من جهة، و تشير دراسة أخرى لبولتزر
لين لتعلم اللغة االسبانية يستعملون االستراتيجيات الجيدة أقل بكثير إلى أن المسج (1073

لكن كما ذكرنا . (Paul Cyr 1998 p92).من الذين سجلوا لتعلم اللغة الفرنسية واأللمانية
سابقا نالحظ أن هذه الدراسات ال تستند إلى دالئل علمية وتفسير منطقي موضوعي لمثل 

في تعليقها على هذه النتائج (  Oxford 1990)ة أوكسفوردهذه المالحظات، كما تقول الباحث
هذه النتائج قد تعود إلى عوامل أخرى غير اللغة الثانية نفسها كطريقة : أين تقول بأن

ومن جهة . التدريس ودرجة االنتباه واالهتمام التي قد تتطلبها اللغة الروسية هذا من جهة
 لمين حول اللغات المتعلمة، حيث قد يعتبرأخرى قد يرتبط األمر بالفكرة المسبقة للمتع

المتعلمون لغاتهم األولى انجليزية أن اللغة الروسية لغة صعبة في حين تعتبر االسبانية 
 .بالنسبة إليهم سهلة

 تأثير هذا العامل في اختيار للتعرف على :د ـ عامل األعمال أو النشاطات التربوية 
أنه يمكن إلستراتيجية معينة أن :" فرضية تقول من انطلق الباحثون استراتيجيات التعلم،

تكون فعالة أو ذات مردودية في سياق تعليمي معين أو عند إنجاز نشاط معين، مثل 
يمكن أن تكون مناسبة  (Rubin1975)إستراتيجية الحفظ اآللي أو الببغائي حسب روبن

 .الشفوي مثال لنشاط تربوي كفهم المقروء مثال وال يكمن أن تصلح لنشاط فهم الكالم
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أن المتعلمين يختارون اإلستراتيجيات حسب (Bialystok 1979)لذلك الحظ بيالستوك   
النشاط التربوي المقترح عليهم، ويذكر على سبيل المثال لجوء المتعلمين إلى إستراتيجية 
التصحيح الذاتي على أن لها مردودية وفعالية أكثر في نشاطات تعلم الكتابة منها في 

 (.3Paul Cyr 1998 p9).تعلم التعبير الشفوي أو القراءة نشاطات
تفيدنا في فهم كيف تؤثر طرائق التدريس والنشاطات  ن مثل هذه العواملإذن أنالحظ   

التعليمية لدى المتعلمين في اختيار استراتيجيات معينة أثناء تعلم اللغة الثانية، وهي من 
سالفة الذكر التي تمارس تأثيرا واضحا العناصر التي تضاف إلى العوامل الشخصية ال

في عمليات التفكير للفرد، ذلك أن المتعلم يمر على خبرات وتجارب حياتية ودراسية ال 
يمكن عزلها أو فصلها عن نظامه المعرفي، بل تمارس تأثيرها من خالل تشيكل لديه 

ة تصورات و مدركات توجه وتحدد نظرته لألشياء كما تؤثر بشكل نسبي في نوعي
ليضاف إليها عوامل أخرى من جانب نفسي يتمثل في عواطف الفرد . قراراته ومواقفه

  .       واتجاهاته والتي سنتناولها أدناه
فأي متعلم هو إنسان كامل متكامل  : ـ العوامل ذات العالقة بالجانب العاطفي للمتعلمين 5

لجسمية في كل سلوكياته تتداخل كل جوانب شخصيته النفسية والعقلية والفيزيولوجية وا
لذا فالجانب العاطفي يعتبر من الجوانب في شخصية اإلنسان . اللغوية وغير اللغوية

صعبة التحديد بشكل دقيق، باعتبار الربط بين اختيار استراتيجيات معينة و الدوافع 
بالرغم من ذلك حاول الباحثون إيجاد . واالستعدادات واالتجاهات من األمور المعقدة جدا

 :العالقة بينها، من خالل دراسة العمليتين النفسيتين اآلتيتين
 Cardner et Lampert)كاردنير ولومبيرت في دراسات لكل من  :ـ االتجاهات والدوافع    

أهمية العوامل العاطفية في تعلم اللغة الثانية، بينا أن هناك فرقا كبيرا بين حول (  1972
من أجل الحصول على منصب عمل ) لتعلمها  (motivation instrumentale) الدافعية األداتية 
التي تدفع المتعلم إلى  (motivation intégrative)والدافعية اإلدماجية ..( مثال أو نقطة

التعرف على ثقافة معينة من أجل التقدم المعرفي و االندماج في المجتمع، حيث أن هذه 
الثانية، إال أن الدراسات الالحقة لم تؤكد  األخيرة تتفوق على األولى في نجاح تعلم اللغة

لكن ما حاول بعض الباحثين افتراُضه هو مدى وجود عالقة بين اتجاه . مثل هذه النتائج
 المتعلم و دافعيته وبين اختياره الستراتيجيات التعلم؟
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و أن االتجاه نحو اللغة الثانية ونح  Bialystok1979))فكانت اإلجابة بالنسبة لبيالستوك   
وهو ما ذهب إليه أيضا . التعلم هما العامالن األكثر تأثيرا في اختيار استراتيجيات التعلم

عندما بين أهمية االتجاهات نحو التعلم، وبين أنه ال يمكن  (Wanden 1077)ويندن 
استعمال أي من االستراتيجيات دون معرفة إدراكات المتعلمين نحو اللغة الهدف ونحو 

لكن نالحظ ان . ا لهامشية العالقة بين الدافعية واختيار االستراتيجياتالتعلم، وهو تأكيد
بإمكانها إثارة الدافعية  تعتبران (Oxford et Nyikos 1989)الباحثتان أكسفورد و نييكوس

استعمال بعض االستراتيجيات، ولكن في بعض األحيان نجد أن النجاح المحقق في تعلم 
يد لبعض االستراتيجيات يبعث هو اآلخر أحسن صورة اللغة الثانية نتيجة استعمال الج

عن الذات والتي تساهم في تشحين الدافعية ومن خاللها يتحدد اختيار االستراتيجيات 
التعلم، في حركة غير مستقرة حيث ال نستطيع معرفة إن كانت الدافعية هي التي تحدد 

ي أن العملية متعدية يعن Paul cyr 1998 p95).)االستراتيجيات أو العكس هو الصحيح
 :ومتداخلة فيما بينها بشكل متغير في حلقة وفق المخطط اآلتي

  ،اختيار استراتيجيات جيدة يؤدي إلى النجاح، و يولد صورة ايجابية عن الذات 
وبواسطتها يتحدد اختيار االستراتيجيات للتعلم، و بدورها تزيد من مستوى الدافعية 

    .        غلقةوهكذا دواليك في حركة دائرية م
أن الدافعية ليست ظاهرة داخلية أو فردية  وال قارة، بل تتأثر بعدة وتؤكد الباحثتان      

عوامل خارجية، منها ما له عالقة بالمقاربات التربوية، ومنها ما لها عالقة باإلجراءات 
يفرضها التقويمية، ومنها ما لها عالقة بالتفاعل مع الزمالء وغيرها من الشروط التي 

 . المحيط الخارجي والمؤسساتي
وهو ما يعني أن الدافعية ليست لها عالقة بشكل دقيق وواضح باختيار       

وبين ( اختيار االستراتيجيات)االستراتيجيات، بقدر ما توجد عالقة بين هذه األخيرة 
 Cardner et (اتجاهات الفرد كما بينا سابقا، وكما بينها أيضا كل من كاردنير وماسنتير

Macintyre 1993)  في دراسة حديثة لهما مؤكدان على تأثير المتغيرات النفسية ذات العالقة
 Paul cyr 1998) .)بالقلق واالتجاهات في اختيار استراتيجيات التعلم بشكل بين وواضح

p96.            
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ا لها عالقة هذه العوامل كلها بتنوعها وتداخلها نالحظ أنها في مجمله عندما نحلل و     
وطيدة بتعلم اللغة الثانية أكثر ما لها عالقة باختيار استراتيجيات التعلم وهو ما سنحاول 
تبيانه الحقا من خالل تناولنا ألثر مختلف العوامل الشخصية واالجتماعية والتربوية في 

 .    تعلم اللغة الثانية
ى التداخل الحاصل بين لذلك فأهميتها بالنسبة لموضوع دراستنا تكمن إبراز مد    

وبين طريقة  ،والمواقف التعليمية ،مختلف العوامل والجوانب المرتبطة بشخصية المتعلم
 . تفكيره وقراراته وسلوكياته الدراسية والتعلمية

وبالتالي فهي تساعدنا في فهم كل هذه التفاعالت وعالقتها بالعمليات والنشاطات     
ن من تقديم التفسيرات المنطقية والعلمية لنتائج دراستنا، المعرفية للفرد، و بواسطتها نتمك

ستراتيجيات المعتمدة من قبل المتعلمين بالمدرسة االخاصة في الجوانب المتعلقة بعالقة 
وهي ترتبط بمختلف نظريات التعلم  (.العربية الفصحى)الجزائرية بتعلمهم للغة الثانية 

 .التي سنتناولها في الفصل الموالي
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، أهم المفاهيم واآلليات التي تحدد طبيعة اللغة تعلما بعدما تناولنا في الفصول السابقة    
وفهما وإنتاجا وأهم االستراتيجيات التي تستعمل من قبل المتعلمين، نستعرض في هذا 
الفصل بعض النظريات النفسية التي حاولت تفسير علميات االكتساب والتعلم للغتين 

 .تقل بعدها إلى مصادر األخطاء اللغوية ومقاربات تفسيرهااألولى والثانية، لنن
 : ـ نظريات تعلم اللغة 
 :ـ النظرية السلوكية0 

تعتبر النظرية السلوكية من أقدم النظريات التي قدمت قواعد وقوانين للتعلم البشري      
ميا اللغة سلوكا اجتماعيا كالحيث تعتبر . استنادا إلى تجارب ميدانية على الحيوانات

ريق المحاكاة والتقليد يكتسبه الطفل منذ والدته عن ط .كسائر السلوكات األخرى
يترسخ شيئا فشيئا ليتحول إلى عادة لغوية كسائر العادات السلوكية األخرى والتكرار ف

لذلك يركزون على االستجابات التي تخضع للمالحظة والعالقة بين تلك . المكتسبة
 .ة بهااالستجابات واألحداث المحيط

و بتعبير آخر ينظرون إلى السلوك اللغوي على أنه انفعال، ناتج عن استجابة     
مثال عن أحد تجارب . صحيحة لمثير ما، وعند تعزيز هذه االستجابة تتحول إلى عادة

فإن هذا العنصر يتعزز  ،وحصل على ما يريد (أريد لبنا)إذا قال الطفل مثال :" سكينر
 .ويصبح مثيرا شرطيا

أن الكالم ما هو إال حركة في الرئتين  "حينما قال watson 1010وهو ما بينه واطسون   
والحنجرة وباقي أعضاء األجهزة النطقية وخاضع أصال للقوانين التي تتحكم بالحركة 

بل أكثر من . كأية عادة سلوكية طحيث يكتسب االنسان اللغة عن طريق االشرا. جميعا
نجم الدين علي .)يا ال يمكن أن يكون له وجود إال بعد الكالمذلك اعتبر التفكير سلوكا لفظ

 " 1033 اللغة عام"في كتابه   Blomfieldو دعمه في ذلك بلومفيلد(. 52ص  2994مردان 
وهي مجموعة من العادات .معتبرا اللغة ما هي إال مجموعة ردود األفعال المشروطة

به هو مجموعة من الحوادث و المعنى حس."كغيرها من العادات السلوكية األخرى 
 (. 53المرجع السابق ص " )العملية أو التطبيقية التي تدخل في عالقة مع الشكل اللساني

في الواليات المتحدة األمريكية ينظر  1030 عام E.Sapirكما نجد  أيضا إدوارد سابير  
 (.53 المرجع السابق  ص.)رة اجتماعية يجب دراستها وفق ذلكإلى اللغة على أنها ظاه
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حيث اعتبر  1074عام "السلوك اللغوي"في كتابه   Skinnerوأيد هذه النظرة العالم سكينر  
اللغة مجموعة ردود فعل واستجابات محددة لمؤثرات خارجية معينة ،يتم ترسيخها عن 

وقد قال سكينر في موضوع (.المرجع السابق.)طريق التعزيز والثواب الذي يقدمه المجتمع
أن ابسط الحلول وأفضلها هو النظر إلى التفكير على أساس " لغة والفكر العالقة بين ال

أنه سلوك بكل بساطة ،سواء كان لفظا أو غير لفظي ضمنيا،أو ظاهريا ،ولذلك فهو يرى 
أن الفكر ليس بعملية غامضة مسؤولة عن السلوك، وإنما هو السلوك نفسه بكل تعقيداته 

بالسلوك والبيئة التي يعيش لإلنسان القائم  وبكل عالقاته المسيطرة وخاصة بالنسبة
وعلى هذا األساس نستخلص أن النظرية السلوكية تستند في  (.170ص 1072الحمداني")فيها

 :   تفسيرها لعملية االكتساب للغة إلى عدة مبادئ وهي كما يأتي
 :  مبادئ النظرية السلوكية    
يكتسب عن طريق  Osgod 1043 وديعني أن اللفظ  حسب أوزق :ـ الترابط واالقتران 0

يعني أن المثيرات . عملية االقتران بين اللفظ وبين المثير الشيئي الدال على اللفظ 
مثل .اللفظية عبارة عن أصوات كالمية تقترن بمثيرات شيئية اقترانا منتظما ومتكررا

ال " ه أو نقول ل. بإحضاره أمامهأو شيء آخر " أو هذه قطة " هذا خبز :" قولنا للطفل
ففي كل الحاالت هناك عملية اقتران بين اللفظ . من شئ مضر به  هبإبعاد"  تفعل كذا

 .بتصرف( 1075داود عبده )والشيء أو بين الدال والمدلول 
يعني كلما تكررت مفردات أو كلمات ما أمام الطفل في مختلف المواقف  :ـ التكـرار 2

 .كلما ترسخت في ذهنه واستوعبها
بما أن الطفل يعيش في محيط اجتماعي فإنه يسمع إلى كلمات  :و التقليد ـ المحاكاة 3

ومفردات وجمل مختلفة وهو األمر الذي يدفعه إلى محاوالت محاكاة وتقليد لغة وكالم 
 .ونطق الكبار في مواقف وسياقات متعددة

ند الكالسيكي ،فع طيعني اكتساب المفردات يستند أيضا إلى مفهوم االشرا :ـ اإلشراط 4
لضربة تصبح ا مع ضربنا لليد،"  ال تفعل ذلك" منعنا الطفل من القيام بعمل ما بقولنا له

 .تكون مثيرا شرطيا"  ال" مثيرا غير شرطيا لسحب اليد، و كلمة
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أو شيئا آخر فيستجاب له  حليباأو  خبزافالطفل حينما يطلب شيئا فليكن  :ـ التعزيـز 5
وقد أضاف ثورندايك   .نوعا من التعزيز للفظ المنطوقبتقديمه إياه ،تصبح تلك االستجابة 

 :لسلوكية تفسر عملية االكتساب مثلثالث قوانين أخرى للنظرية ا
حيث أن الطفل في مراحل حياته األولى عندما يبدأ : ـ قانون المحاولة والخطأ 1      

معنى في اكتساب اللغة األولى يستعمل طريقة المحاولة والخطأ مثل عملية المشي ب
 .  يستعمل مفردات وصيغ لغوية وبعد تبين خطئها يصححها وهكذا

الذي ينبني على أهمية تعزيز إجابات المتعلم من خالل مكافأته :ـ قانون األثر2      
 . على اإلجابات المتعددة وتصحيح األخطاء

أي أنه كلما تدرب ومارس الفرد اللغة وداوم على استعمال :ـ قانون التدريب3      
 .وتوظيف المفردات و الجمل كلما اكتسبها

وفقا لما ذكر سابقا، يؤكد السلوكيون أن عملية تعلم اللغة :تعلم اللغة الثانية هاتفسير ـ
بل أكثر من ذلك يعتبرون عادات . الثانية تتم بنفس األسس التي تكتسب بها اللغة األولى

بالنقل )انية و هو ما يسمىاللغة األولى تلعب دورا مساعدا الكتساب عادات اللغة الث
كما أن تعلم اللغة الثانية يساعد في التغلب على الفروق بين (. Transfer positiveااليجابي 

 Robertوقد لخص روبرت الدو (.William Little)نظام اللغة األولى ونظام اللغة الثانية

Lado, 1957  ثانية في أربع نقاط و كيفية تعلم اللغة ال" اللسانيات عبر الثقافات" في كتابه
 (:2997موسى رشيد حتاملة )هي 

تقارن قواعد ومستويات اللغة األولى للمتعلم باللغة الثانية التي يتعّلمها،  ـ1
 .التحليل التقابلي"لمعرفة نقاط االتفاق ونقاط االختالف وهو ما يطلق عليه بـ

ا أن نتنّبأ بالعناصر يمكننا لنبناء على االختالفات التي تبرز بعد هذا التحليل و ـ2
اللغويَّة التي قد تسبب الصعوبة، و كذا األخطاء التي يتعّرض لها المتعلم وهو ما 

                                                            .يطلق عليها فرضية التباين التحليلي

 .رسوبعد ذلك تراعى تلك العناصٍر في سياقات التعلم و المواد التي تدـ 3

لتحقيق ذلك تستعمل تقنياٍت مكثفٍة كالتمارين التي تعتمد على التكرار ـ 5
ومن . واإلعادة، للتغّلب على التداخالت اللغوية وتأسيس عادات ضرورية جديدة
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البصرية في تعليم اللغات األجنبية أو يسمى بالطرق السمعيةـ هذه التقنيات ما 
 :ح المعلم باتباع المراحل اآلتيةو لتطبيق هذه المبادئ ينص .اللغة الثانية

 .مثير لغوي واالستجابة التلقائية لهبـ تكوين عادات كالمية 1
ـ تقوية العادات الكالمية عن طريق التعزيز والتدعيم بشكل متواصل  2

 .ومستمر
التكرار والممارسة المستمرة للغة وتدعيم العناصر ـ تطوير األداء الكالمي ب 3

 .ي السياقالكالمية مع تتابعها ف
طة ومتتابعة بـ وضع المادة التعليمية في شكل متسلسل ضمن خطوات مترا 5

 .تساعد المتعلم على إبداء االهتمام واستمرار نشاطه اللغوي دون توقف
ـ إعداد تمارين تتضمن ُبنى لغوية تستلزم من المتعلمين ترديدها ألكثر من  4

 . مرة مع تصحيح الخطأ عند وروده

تشكيل السلوك اللغوي المرغوب فيه بسهولة من دون عوائق أو صعوبات ويعني أن     
 لّْمعلٌنتامة حسب السلوكيون ينبني على مبدأ التقسيم الجزئي للسلوك المعقد إلى عناصر و

نهم يفترضون أن تعلم اللغة كأي تعلم آخر يأخذ نموذج تشكيل أل .الفرد عنصرا عنصرا
 .ابات ميكانيكية لمثيرات مكررة أمام الفردخيرة عبارة عن استجوهذه األ. العادة

أن الحقيقة الواضحة حول تعلم اللغة تتعلق  ("  Brouk 1960)ويفسر هذا المبدأ بروك    
ليس بحل مشكلة بل في تشكيل وإنتاج عادات ،وعليه فإن التعلم يأخذ مكانه عندما يكون 

يعني أن " ة معينةلدى المتعلم الفرصة للتدريب عن طريق إجابات صحيحة عن أسئل
همية اإلفادة من المعرفة السابقة في تثبيت التعلم كعامل مهم أالسلوكيون يؤكدون 
 . وأساسي، هذا من جهة

:" ومن جهة أخرى يعتقدون أن تعلم اللغة األجنبية أو اللغة الثانية تتم عن طريق    
لك اللغة بالتكرار ثم يطورون عاداتهم في ت ،لمتعلمين لما يسمعونه من معلميهممحاكاة ا
و يحاول المتعلمون أيضا حسب السلوكيون دائما الر بط بين  (.مبدأ المحاكاة.")الروتيني

كأن يضع  .ما يعرفونه في لغتهم األولى بما يرغبون في معرفته باللغة الثانية أو األجنبية
أ االقتران مبد.)و اللغة المتعلمة حتى يتيسر له تعلمها ولىتقابالت بين رصيده باللغة األ

كما هو  النقل االيجابيفعندما يكون هناك تشابه وتطابق بين اللغتين حدث  (.والربط
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يجد مقابلها [  kursiكرسي ]بالنسبة للطفل القبائلي الذي يتعلم بالعربية الفصحى كلمة مثال
أما . جله يتعلمها بسهولةفيجد تطابقا بين المفردتين وهو ما ي[ akursiأكرسي ] في القبائلية 

إذا كان هناك اختالف بين اللغتين فيحدث ما يسمى بالتداخل أو النقل السلبي كأن يتعلم 
فينطقها [ takaطاقة ] الطفل الجزائري لغة أمه عامية عربية بمنطقة سطيف مثال كلمة 

بتفخيم القاف ولمدلول كلمة أخرى ليس لها عالقة بمعنى الكلمة األولى التي [ tagaطاًقة ]
أي .وغيرها من األمثلة[ fenêtreالنافذة ]والثانية في العامية يقصد بها [ énergie]يقصد بها

ة عن استعمال عادات أن األخطاء اللغوية التي يقع فيها المتعلم حسب السلوكيون ناتج
 . اللغة األولى

سواء في  غير أن هذه النظرية واجهت انتقادات كثيرة :انتقادات للنظرية السلوكية ـ  
واتهمت بأنها عاجزة عن تفسير عملية اكتساب اللغة ،ألنها  ،مل أو المفرداتتعلم الج

ذي ترتبط به اللغة تتجاهل حقائق جوهرية في اإلنسان وفي جانبه العقلي والمعرفي ال
 :ومن بين االنتقادات .ارتباطا وثيقا

 :بالنسبة الكتساب المفردات      
لذلك يتلفظ الطفل  هم أسبق من التعبير،ـ يؤكد علماء النفس المعرفي أن عملية الف1  

وبالتالي فالتدعيم يحصل بعد التلفظ  .ها دون أن يتلق تدعيما أو تعزيزابكلمة بعد أن يفهم
 .بالكلمة 

يؤكد الكثير من منتقدي هذه النظرية أن األطفال عندما  :ـ بالنسبة لمبدأ المحاكاة 2 
التي نطقوا بها، كأن  تهم بنفس الكيفيةجد منهم من ال يقدر على محاكايويستمعون للكبار 

يعني نطق "  أواح و اهب"  فيقول الصغار "اذهب  أوتعالى أو أرواح :" يقول الكبار
كلمات ناقصة األصوات دون أن يتلقوا التصحيح والتعديل  بل كثيرا ما يسايرهم الكبار 

من  اتدكما أن أفراد األسرة بشكل خاص ال يتدخلون في تصحيح المفر .في نطقهم
 الطفلرغم ذلك يبقى يستعملها . ن األمر متعلقا بالمعنىلمورفولوجية إال إذا كااالناحية 

 .بطريقته الخاصة
يؤكد المنتقدون أن الربط بين الدال  :ـ بالنسبة لمبدأ االقتران بين الدال والمدلول3 
لمجردة يكتسب الطفل الكلمات ا المدلول يتعلق باألشياء المحسوسة، وإال لماذا لمو

 [متى ،ليس،أين]:مثل
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ات عدة مرات في مواقف مختلفة نعلم إن الطفل يسمع عدة كلم :ـ بالنسبة للتكرار 5 
رغم أنها تكررت على سماعه عدة مرات دون أن يتعلمها  [.أو، في ،الـ، الذي]: مثل

رة له الكبار ال يعني ذلك بالضروالطفل عندما يكرر ما يقو و .نيهامعالبسبب عدم إدراكه 
داود  عبده المرجع )التعبير عن الدهشة من اجل إظهار الموافقة أو بل من خالل التقليد، هتعلم

   (.15السابق ص 
  قها أي أحد من قبل،فالجملة التي ننطقها هي جملة جديدة لم ينط :بالنسبة الكتساب الجمل

كما هو  كما أن الطفل ال يستطيع تعلم جملة صوتية كسلسلة مرتبطة بمدلوالت معينة
فهو يستطيع فهم جملة معينة واستعمال جمل جيدة لم يسمعها  ،بالنسبة للمفرداتالحال 

 . وهذا بسبب قدرته على التأليف واإلبداع .قط 
بر عنها بأسلوب ومفردات فالطفل عندما يسمع جملة معينة ال يعيدها بحذافرها بل يع    

وجود عالقة بين عدد المرات  في دراسته أيضا عدم (Brown)براونوأكد   .خاصة به
حيث أن العامل  .معينا وسرعة اكتساب ذلك التركيب التي يسمع فيها الطفل تركيبا

 ة والتعقيد منالتكرار، بل يرتبط بمدى البساطكتساب قواعد اللغة ليس المساعد على ا
كما أنه ال يوجد أي جدوى في تصحيح جمل الطفل حينما تكون فوق .   الناحية اللغوية

وكثيرا ما يدعم اآلباء الطفل  .مستواه أو حينما تكون القاعدة اللغوية لديه غير موجودة
 .ال على أساس صحة القواعد اللغويةعلى أساس صحة المعنى 

استعمال التقليد والمحاكاة ال يساعدان المتعلم في مبدأي أن  هذه النظريةمن نقائص  و   
ال متناهية لمتعلم يحتاج إلى تشكيل جمٍل عديدٍة ، ذلك ألن ااةالحياللغة في مختلف مواقف 

تواجه هذه  أخرىإلى مشكلة Conrad, 1978 كونرادإلى جانب ذلك أشار  .لم يألفها من قبل
 الثانية العديد من األخطاء التي ترتكب من قبل متعلمي اللغةبأن " :حينما تسلم النظرية

 تقريبا يقع فيها األخطاءنفس ن أ المقابلبينما نجد في   ولىتكون ناتجة عن اللغة األ
  .ولىلغة األل خالل اكتسابهمن من األطفال والمتعلم

وإذا كانت هذه النظرية تستعمل المكافآت والحوافز لزيادة الدافعية للتعلم وإن كان     
مفعولها محدود، فإن الدراسات الحديثة حول الدماغ واألعصاب ال سيما نتائج دراسات 

بينت أن هناك  kuhn1993و كوهن Dessivalle and others1991  زمالئهكل من ديسيفالي و
استجابة الدماغ البشري للمكافآت على األفعال البسيطة واستجابته عليها "فرقا كبيرا بين 
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حيث أن المكافآت قصيرة المدى يمكن ان تثير استجابة مادية  .لحل المشكالت المعقدة
فإن المكافآت المادية ال تنفع بل قد تكون ذات أثر وجسمية بسيطة و أما القضايا الصعبة 

. أن الدماغ يشتغل بطريقة ذاتية اتجاه المكافآتعلماء األعصاب يؤكدون  .معاكس
تنتج أثرا تشبه أثر المنشطات الطبيعية " بالمهدئات"وتسمى المكافأت التي يصرفها الدماغ 

سط الدماغ  تحت السرير ويقع جهاز المكافآت و .كالكوكايين أو النيكوتين وغيرها
حيث يتوفر على قسم إلنتاج مواد تشعرك باالبتهاج واللذة عند (  hypothalamus)البصري

كما ان الحوافز المادية  .النجاح، ومواد تشعرك بالقلق والتوتر وعدم الرضى أو الحيرة
ردية في قد تفيد في الكثير من األحيان إال أنها ليس فعالة مع جميع التالميذ للفروق الف
 (.      Neil)الطباع واألمزجة وردة الفعل اتجاه مثيرات معينة حسب نتائج دراسة قام بها نيل

فنحن ال نستعمل  أما تشومسكي يعتبر مفهومي المثير واالستجابة مفهومان أجوفان،     
بينما ما يتم تعلمه بالفعل هو قواعد تحويلية تعطي  .ة لمثير سلوكي محدداللغة استجاب

قدرة للمتحدث على توليد أنواع ال متناهية من الجمل الجديدة ذات الطابع النحوي والتي ال
كما أن نظرية اوزبيل عن التعلم الموقفي في تعلم اللغة . لم يسبق للمتعلم سماعها من قبل

الثانية بينت أن النشاط االستظهاري للغة الذي تعتمده النظرية السلوكية على حساب 
إلى جانب ذلك فاإلشراط .اقات الموقفية يمكن أن يخمد عملية التعلم االتصال في السي

المعتمد يؤثر في تعلم اللغة الثانية على المدى القصير أما في المدى الطويل يفشل بسبب 
 (.05بتصرف ص  1005دوجالس براون.)الحجم الهائل من المعارف

 :اللغة وتعلم ـ النظرية المعرفية وتفسيرها الكتساب 2
تنطلق هذه النظرية من الخصائص المعرفية للسلوك اللغوي ، حيث أشارت      

ناتج عن تفاعل  "دراسات كل من جون بياجي وبلوم ودان سلوبين أن النموذج الكلي 
األطفال مع بيئتهم مع تفاعل مكمل بين قدراتهم اإلدراكية المعرفية النامية وخبرتهم 

" الم هو الذي يحدد ما يتعلمونه عن اللغة اللغوية ، فما يعرفه األطفال فعال عن الع
 (. 52ص 1075دوجالس براون )

إلى أن األطفال يبدو أنهم يتعلمون اللغة وهم مزودون " وانر"و" جلتمان"كما أشار     
 (. 52المرجع السابق ص" )بقدرات إدراكية تفسيرية تساعدهم على تصنيف العالم
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تفسير النمو اللغوي "إلى أن  37ص Bloom1071 ومن جهة أخرى أشار أيضا بلوم    
، أي أن ما يعرفه األطفال سوف يحدد ما د على تفسير األسس المعرفية للغةيعتم

وبناء على ما سبق يتضح لنا أن . (52المرجع السابق ص) ".يتعلمونه عن شفرة الكالم والفهم
و خبراته المتنوعة النظرية المعرفية تربط كثيرا بين اللغة والمعرفة المكتسبة لدى الفرد أ

حيث تؤكد أنه بقدر ما يعرف الفرد . وتجاربه ودورها في تطوير الثروة اللغوية للطفل
أي أن المتعلم تتحكم في تعلمه للغة  ،عن المحيط الخارجي بقدر ما تنمو و تتطور لغته

هذه النظرية و تعتمد  .نوع المعارف التي استوعبها وخزنها في ذاكرته الطويلة المدى
 : تفسيرها الكتساب اللغة لدى الطفل على ثالث مبادئ أساسية وهيفي 

 :الفرد واكتساب المفردات واألصواتنمو جهاز النطق لدى أهمية  ـأ       
يقر الدارسون لعملية اكتساب اللغة لدى الطفل على أن النطق والتلفظ يتم من خالل       

ة لمختلف األجهزة والتنسيق بينها السيطرة على أعضاء النطق بعد نمو العضالت الدقيق
والشيء الذي يؤكد أهمية نضج أجهزة النطق والكالم هو . أي التآزر الحسي الحركي

ظ بها الكبار لذلك عدم قدرة الطفل تلفظ األصوات والكلمات بنفس الكيفية التي  يتلف
 "تغيير أو قلب أصوات يصعب نطقها في سن مبكرة كنطقه الراء ك تحدث عدة مظاهر،

ومن . وغيرها شمسبدل  سمسكقوله " سين"والشين ينطقه "  ثاءا" والسين "  الما
ثل م :أصوات التفخيم أو األطباق:األصوات العربية التي يتأخر الطفل في إتقانها نجد

مثل الغين والخاء  :أصوات األقصى حنكية والحلقية و .الصاد، الضاد، الطاء والظاء
مثل نطق : ات لصعوبة نطقها في مواقع معينةحذف بعض األصوو .والعين والحاء

مثل قول : حذف بعض المقاطع اللغويةو ."فدل" تفضل  ـ"لبى"مربى ـ "مال "حمار"
بين القلب المكاني مثل قول بعض أطفال في إلى جانب ظاهرة . "بطاطا"بدل  تاتاالبعض 

 لبد ابكي ـ أسحن بدل  اكبيـ العب بدل  "اعلب"سن سنة ونصف وأربع سنوات 
 فهذه المظاهر النطقية لدى الطفل تؤكد لنا أنه يستعمل لغة خاصة به تتماشى . أحسن

 .كتسب النطق الصحيح للصوت والكلمةو نمو جهازه النطقي حيث كلما نضج كلما ا
يعتبر النمو  :كتساب المفردات والقواعدـ أهمية النمو اإلدراكي والمعرفي في ا ب    

العامالن المتحكمان في نوع المفردات  لمالحظة والتمييزوقدرته على ااالدراكي للطفل 
حيث أنه يسمع في سن (. 77ص 1075داود عبده )والتراكيب التي يكتسبها في كل مرحلة 
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العامين والعامين والنصف الكثير من المفردات والكلمات مئات المرات دون أن يتعلمها 
كما أنه يسمع الكثير من " نفيو العطف وأدوات االستفهام والأداة التعريف ووا"مثل 

. إدراكه التراكيب اللغوية المختلفة دون أن يتعلمها أو يكتسبها نتيجة عدم نمو ونضج
لوحظ أن األطفال قبل الثالثة ال  :لوان واألشكالمثال كاأل اكتساب المفرداتفعند 

ر أبيض وأصف :مثل هايستطيعون تمييز األوالن واألشكال المختلفة لذلك ال يكتسبون
والسبب ليس لصعوبة الكلمات لكن لعدم . وغير ذلك وأحمر أو مثلث أو مربع أو دائرة

يكتسب المفردات الدالة  هوف .النضج اإلدراكي الذي يسمح للطفل بتجريد اللون والشكل
الضوء أو النور قبل  :اء المحسوسة الثابتة مثلقبل األشيعلى أشياء محسوسة متحركة 

". الخ.. حائط و عمارة وشجرة" قبل"كلب وكرة وسيارة " لويكتسب ألفاظ مث. الكرسي
كما أن الطفل يكتسب مفردات في سياق معين في مرحلة ويكتسبها في سياق آخر في 

كوقت بعد الثالثة من  (ساعة)كآلة في العامين ثم يكتسبها " ساعةكلمة "مرحلة الحقة مثل 
النتباه فيبدأ في اكتساب مثال  وحتى األلوان يكتسبها حسب درجة بروزها ولفتها. العمر
الرمادي والفضي  األبيض، واألسود واألصفر ثم األخضر واألزرق قبل: اللون

 . ونفس الشيء ينطبق على األشكال. والبنفسجي وغيره
  متىقبل  أين:" ذات العالقة بالمكان قبل الزمان حيث يتلفظيكتسب المفردات و      

 .وهكذا". ..قبل و بعد"  قبل "أمام ووراء وتحت وفوقويكتسب 
مبدأ النضج اإلدراكي إلى جانب هي األخرى لتخضع  اكتساب القواعد اللغوية أن كما     

يعني أن الطفل  .مدى البساطة والتعقيد في التركيبة اللغوية والنحوية المراد اكتسابها
يكتسب مثال  .من البسيط إلى المعقد ومن السهل إلى الصعبفي اكتسابه للُّغة ينطلق 

ألن الجمع  "كراريس وأقالم "قبل مفهوم الجمع مثل  "كراس أو قلم  "مفهوم المفرد مثل 
قلمان أو " و مفهوم المثنى أكثر تعقيدا من مفهوم الجمع مثال  .أكثر تعقيدا من المفرد

    (.1075داود عبده )". أقالم أو سيارات" أعقد من" سيارتان
طريق تقدير عن أن تعلم التراكيب اللغوية يتم  وتسلم النظرية المعرفية أيضا     

فرضيات معينة مبنية على النماذج اللغوية التي يسمعها المتعلم وبعدها يختبرها في 
تشابه لاالستعمال اللغوي ويتم تعديلها عند معرفة خطئه فيها شيئا فشيئا حتى تستقيم لغته 
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كبير وكبيرة فيعممها على طويل مثال كأن يستخلص قاعدة التأنيث من نماذج . لغة الكبار
 ....وطويلة أحمر وأحمرة وهكذا 

من خالل  للغة تحدثعملية التعلم يرون أن المعرفيون نستخلص من كل ما سبق أن     
والمعرفة كما . تفاعل نشاط العمليات العقلية الداخلية للفرد مع المثيرات الخارجية

 ةالشخص ونشاطه أواًل، ثم اإلثار: تتكوَّن من  (Jean Piaget) جون بياجيهيوضحها 
هذا  ومنه يعتبر. المحتملة من المحيط، وأخيرًا آليات التفاعل بين هذا الشخص ومحيطه

، أما التقليد دوره هامشيا في عملية االكتساب باألساس اللغة عمال إبداعيااألخير أن 
ين ال تتغيران مع تقدم للتفكير ثابتترئيسيتان وظيفتان عند المتعلم له لعقل أما ا. والتعلم
نزعة الفرد إلى ترتيب تتجلى في وظيفة التنظيم فأما  .فوهما التنظيم والتكيٌّ. العمر

وتنسيق تميزه عن غيره، ( إستراتيجيات)العناصر المتعلمة أو المكتسبة وفق كيفية 
ة فيما بينها ومعالجة المعلومات الواردة مع تلك الموجودة في الذاكر العمليات العقلية

ثل نزعة الفرد مِّوظيفة التكيف فٌت بينما (.القصيرة المدى)الطويلة المدى والذاكرة العملية 
أي تحقيق التوازن  (12ص 2997 رشيد حتاملة)إلى التالؤم والتآلف مع البيئة التي يعيش فيها

 .المعرفي بعد التوتر الذي ينشأ لديه أثناء الرغبة في التعلم والتعطش للمعرفة
 :ن االستفادة من مبادئ هذه النظرية في تعلم اللغة الثانية كاألتيوعليه يمك

ـ ضرورة االستفادة من أخطاء المتعلمين في بناء مواقف تعلٌّمية ـ وتْعِليمية، تساعدهم  
توفير فرص التفاعل بين الطفل وبيئته الخارجية من أجل . على تجاوز جوانب ضعفهم

 .المساهمة في تطوره المعرفي
وضع مواقف تعلٌّمية تتناسب ومستوى النضج العقلي للطفل حتى تكون لديه ـ ضرورة  

القدرة على مواجهة المشكلة المطروحة بالقدر المتاح من المعارف والمهارات اللغوية، 
 . لتحفيزهم على االبتكار واإلبداع اللغوي في المستوى الذي يتواجدون فيه

ى الحقيقي للكلمة لدى الطفل أثناء تعلٌّمه ـ ال يجب التسليم بوجود أخطاء لغوية بالمعن 
استنادا إلى اإلطار المرجعي لتفكيره، ألنه يتصرف في حدود المعارف المتاحة لديه، 

 .(12ص 2997 رشيد حتاملة. )لذلك تعتبر أخطاء تطورية
ـ أن التعلم الجيد للغة الثانية يستند إلى إستراتيجيات حل المشكالت في إطارها الكلي 

 .هم العالقات والتفاعالت بين مختلف عناصرهالتسهيل ف
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 :ـ النظرية التحويلية التوليدية لتشومسكي أو النظرية الفطرية 3
 1047ظهرت هذه النظرية في منتصف القرن العشرين وبشكل خاص منذ عام      

أحدث ثورة ضد ف". البنى التركيبية" عندما ظهر كتاب لنعومن تشومسكي تحت عنوان 
:" حيث يرى هذا األخير أن .و عملية اكتسابها رية السلوكية في تفسيرها للغةمفاهيم النظ

اللغة ليست سلوكًا يكتسب بالتعلم والتدرب والممارسة فحسب، كما يرى السلوكيون، بل 
هناك حقائق عقلية وراء كل فعل سلوكي، أي أن اللغة تعد تنظيمًا عقليًا معقدًا ألنها أداة 

أن  (Chomsky,1959)كما يعتبر تشومسكي  .(Chomsky, 1981).حدتعبير وتفكير في آٍن وا
األداء اللغوي هو ممارسة اللغة الفعلية، وأن هدف الدراسة اللغوية هو معرفة الكفاية 

وال يمكننا الوصول إلى هذه القواعد أو األسس إال . اللغوية من خالل الواقع العملي للغة
لكل بنية لغوية أو قالب لغوي بنيتين  هنكما أ. عن طريق الكالم الخارجي المحسوس

البنية  بواسطةإحداهما تحتية، واألخرى فوقية، وال يمكن الوصول إلى البنية التحتية إال 
أي أن فهم الكفاية اللغوية للمتعلم يتم من خالل دراسة  .(2997موسى رشيد حتاملة . د )الفوقية
 .ة الفعلية وفي السياقات المتنوعةالكتابية أو الشفوية في المواقف الحياتي همنتوجات

قناعة الفطريين في تفسير عملية  (Douglas Brown, 1987)و يؤكد دوجالس براون     
إّن األطفال يولدون ولديهم الفطرة لتعلم اللغة، وهذه :" اكتساب اللغة لدى األطفال بقوله

الفترة ذلك و حجته في ". القدرات الفطرية موجودة لدى جميع أفراد النوع البشري
حيث في فترة وجيزة . الزمنية التي يكتسب فيها الطفل لغته األولى بشكل الفت للنظر

ورغم  اجهدًا متعمدًا يذكر، خالل تعرضه لهيتقن الطفل لغته األولى من دون أن يبذل 
يدرك العالقات نى األساسية للغته، أي طفل يستوعب الٌبف. الطبيعة التجريدية لقواعد اللغة

ية األساسية القائمة بين الكلمات في الجمل، و في نفس الوقت يكتسب القدرة على الوظيف
وهذا يدعونا حسب تعليق األستاذ موسى رشيد ". الكالم وهو في سن قبل ست سنوات 

على مقولة دوجالس براون إلى التسليم بأن األطفال يولدون وهم مزودون  2997حتاملة 
وهو ما بينه نعوم   .تضبط عملية اكتساب اللغة بأسس بيولوجية خاصة بالجنس البشري

القوة المركزية التي تقود إلى اكتساب اللغة، : " حينما قال أّن( Chomsky, 1965)تشومسكي
ويسميه بصندوق أسود صغير او جهاز  "هي جهاٌز محدد موجوٌد بداخل دماغ اإلنسان

أن المبادئ األساسية أي أن تشومسكي يرى . (30ص 1007دوجالس براون )اكتساب اللغة 
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الفطرية الموجودة في الدماغ تحكم جميع اللغات البشرية وتقرر ما يمكن أن ُيؤخذ منها 
فهو يرفض رفضًا قاطعًا منطلقات النظرية السلوكية في تفسيرها لعملية . عند الحاجة

اكتساب اللغة والقائمة على مبدأ التقليد والمحاكاة، ألن هذه النظرية من وجهة نظره 
 هتسوي بين السلوك الحيواني والسلوك اإلنساني الذي يتميز عن سائر الكائنات بامتالك

و عليه فإن هذه النظرية تسلم أن اإلنسان هو المخلوق الوحيد القادر على تعلم  .اللغة
العقل البشري مزود بقدرات لتعلم اللغة، يطلق عليها جهاز اكتساب ألن  .اللغة
بأنه يحتوي على " 1011ماكنيل "الخاص باكتساب اللغة يصفه وهذا الجهاز   .(LAD)اللغة

  :أربع خصائص لغوية نظرية وهي
 .القدرة على تمييز أصوات الكالم من األصوات األخرى في البيئةـ   
 .ـ القدرة على تصنيف األصوات اللغوية إلى أنواع يجري تهذيبها فيما بعد  
 .ـ معرفة نوعا ما من النظام اللغوي  
 1007دوجالس براون).من مواد لديهما يتوفر بالقدرة على إنتاج نظام لغوي مبسط ـ   
 (30ص

فالطفل حسبه يولد وهو يملك جهازا يؤهله للتمييز بين األصوات المختلفة التي      
يسمعها وتصنيفها، وبالتالي توظيف بعض منها وفق قواعد اللغة المستعملة، كما يمكنه من 

 . تتناسب و مستوى نضجه العقلي والفيزيولوجيإنتاج ملفوظات لغوية 

ممارسة اللغة يعني،  ن األداء اللغويفإ (Chomsky,1959) تشومسكيحسب  و     
. بالواقع العملي  ،والتدرب عليها، وأن هدف الدراسة اللغوية هو معرفة الكفاية اللغوية

الخارجي  وال يمكننا الوصول إلى هذه القواعد أو األسس إال عن طريق الكالم
كما أن لكل بنية لغوية أو قالب لغوي بنيتين إحداهما تحتية، واألخرى فوقية، . المحسوس

قواعد اللغة الصوتية،  الفوقيةالبنية وال يمكن الوصول إلى البنية التحتية إال بوساطة 
 (.بتصرف 10ص  2997 موسى رشيد حتاملة ).المعجمية، النحوية والصرفية

 :ة التوليدية التحويليةمنطلقات النظريـ     
وهي قدرة خالقة تعمل بنظام في خلق . ـ أن اللغة قدرة فطرية مخلوقة عند اإلنسان1  

قدرة على اكتساب اللغة األولى، و الفمنذ والدة الطفل يملك  .اللغة والكالم وابتكارهما
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ى االبتكار عندما يستوعب القواعد المختلفة التي تعتمد عليها اللغة تتكون عنده القدرة عل
 .بدليل أنه ينتج جمال وصيغ لم يسبق له أن سمََِعها من قبل .والخلق

أنه  وأ، لقائل بأن الطفل يولد صفحة بيضاءالطرح ا ونيرفض وبالتالي فالتوليديون    
 .يكتسب اللغة على أساس ردود أفعال منعكسة

والتقليد ال يكتسب اللغة عن طريق المحاكاة حسب تشومسكي ـ كما أن الطفل 2  
الم اللغة التي يعيشها إنما يحاول أن يصنع ما يسمعه من ك ،والتدريب والحفظ فحسب

فهو مزود بقدرة فطرية كامنة  .فالطفل حسبهم عنصر ايجابي وليس سلبي. بين أسرته
بداخله تمكنه من اكتشاف ما وراء األصوات والقواعد النحوية والصرفية والداللية التي 

 .يسمعها
بداع الجمل الكثير ة والمتنوعة إهي قدرة مخلوقة متجددة بصورة دائمة في  ـ اللغة3 

الكفاية الكالمية يقصد بها أما . ضمن الكفاية اللغوية التي يملكهافي نسق خاص 
وهذه . لكالم خاص ومتميز عما هو سائد لدى اآلخرين القدرة على اإلنتاجتشومسكي 

نه من فهم وتوليد عدد ال محدود من الكلمات الكفاية اللغوية لدى اإلنسان هي التي تمك
والجمل التي لم يسبق له سماعها من قبل، معتمدا في ذلك على القواعد التي 

 .  (إرادة اكتساب اللغة)اكتشفها
بنية عميقة وهي المعنى  ـ اللغة لها بنيتان بينة سطحية وهي الكالم المنطوق فعال و5

ها عناصر ل لغوي ألي لغة في العالم متشابهة والبنية العميقة لكل تركيب ف. والداللة
 . هو ما يسمح لنا بتعلم اللغات األجنبية بكل سهولةومشتركة 

لغوي و سلوك لغوية أأي كل كفاية . ـ هناك حقيقة عقلية ضمن السلوك اللغوي الفعلي4 
وهذه هي الملكة الخالقة التي يزود بها الفرد  .قواعد لغة معينةبيخفى معرفة ضمنية 

أي أن اإلنسان يملك ضمنيا . وتمكنه من فهم واستيعاب القواعد اللغوية للغة التي يكتسبها
وفطريا القدرة على فهم اللغة وإنتاجها وفق قواعد معينة رغم انه لم يسبق له سماعها من 

 . قبل
ـ تظهر القدرة اللغوية الفطرية في اكتساب اللغة وحسن أدائها بعد سن معينة وتبدأ في 1

أي أن اكتساب اللغة  .ور ابتداء من سن السادسة و تضمر نهائيا بعد سن البلوغالضم



 167 

يرتبط ارتباطا وثيقا بما يسمى المرحلة الحرجة أين يكون الجهاز العصبي للطفل قبل سن 
 .  ست سنوات لين ومرن يمكنه من النطق والكالم بسالمة وطالقة دون لكنة

بل  ،رحلة مبكرة وحتى وإن لم تكن مقصودةالصغار يتعلمون اللغات في مـ األطفال 7
أي أن مواقف الحياة المتنوعة تمكن األفراد  .نهم يعيشون في جوها حتى يفهمونهايكفي أ

 . من الفهم واالستيعاب للغة المحيطة بهم، والتحكم في قواعدها و أساليبها
 .سنوات ن يتقن أكثر من لغة إذا تعلمها أو اكتسبها في سن قبل سنأـ يمكن للطفل 7

وما ما بيناه سابقا حيث أن القدرة اللغوية  .ور القدرة اللغوية المخلوقة لديهيعني قبل ضم
تضمر عندما يبدأ الجهازين العصبي والنطقي في فقدان خاصية المرونة التي يتميزان بها 

 .خالل سن قبل ست سنوات
ي مرحلة ما بعد أو تعلمها ف ولىاأل اد الطفل اكتساب لغة أخرى غير لغتهـ إذا أر0

ضمور القدرة اللغوية بعد سن ست سنوات فإن ذلك يتم له عن طريق القدرة العقلية وهي 
دافعية الطفل و  الذكاء :حيث تتدخل فيها عدة عوامل أهمها. طريقة بالغة الصعوبة

و طريقة التدريس والمدرس ومدى  .يجابابكل مظاهرها سلبا وإ ولىغة األللاتأثير ، للتعلم
مدى استخدام اللغة و .المنهاج والكتاب المدرسي والتقنيات المعتمدة إلى جانب .كفاءته

 .الجديدة في الحياة اليومية
وبالتالي ال يمكن تجاوزها وتجاهلها في . وهي كلها عوامل تؤثر في تعلم لغة ثانية      

ي ترتبط بما ولذلك فعملية تعلم اللغة الثانية عند تشومسك. تفسير األخطاء اللغوية للمتعلم
، حيث أن اللغة تحكم بمجموعة من المبادئ الموجودة في كل "القواعد العمومية"سماه 

أن البشر يشتركون في جزء من معرفتهم اللغوية بغض النظر عن : "وفيها يقول. لغة
التي يعرفها تسشومسكي ( 20ص  Chomsky  1976) ."لغتهم األم بما يسمى بالقواعد العامة

مجموعة من الٌبنى والشروط التي ٌتشّكل الحالة األولية في تعلم اللغة التي  :"نفسه بأنها
 ".يرغب في معرفتها وتطويرها

فتعلم اللغة الثانية يتصف بالتنظيم، والعمومية ويعكس الطرق التي ٌتحكم بها اآللية       
تعلمين لمالمعرفية الداخلية عملية االكتساب أو التعلم بغض النظر عن الخلفية الشخصية ل

 تعلم اللغة يخضع لوجود قواعد نحوية تنظم عناصر الجملة تمكنف .أو الموقف التعليمي
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وهو ما يقصده تشومسكي بالقواعد النحوية . المتعلم من فهمها، ودون ذلك ال تستقيم لغته
 (131.120ص  2993 نعمان بوقرة،) :وهي: العامة التي ترتكز على ثالثة عناصر أساسية

الذي يقوم بوظيفة مزدوجة كالتنظيم، الذي بواسطته تنتج معاني  :ر النحويـ العنصأ   
نحوية لجمل منظمة، والتوليد الذي ٌيولد عددا من الجمل وفق قواعد النحو ألداء نفس 

 بطريقة ستاذ الدرس، اليوم،األ يشرح:] المعنى، ومن األمثلة على ذلك الجملة اآلتية
  [مفهومة

يعني   [مفهومة الدرس اليوم األستاذ بطريقة شرح:] ال نقول أن:يقتضي لتنظيمفاـ     
 [ الفعل والفاعل والمفعول به والصفة والموصوف. ]يستلزم احترام ترتيب منطقي معين

 ]مثل : فهو يعبر على قدرة اللغة على توليد صياغات متعددة للجمل :التوليدأما ـ     
ستاذ اليوم الدرس بطريقة يشرح األ ] أو [مفهومةستاذ الدرس بطريقة اليوم، يشرح األ

ستاذ ن شرح األإ] أو [ مفهومةستاذ بطريقة من قبل األ ٌحَرْشالدرس ٌي] أو   [مفهومة
 .وغيرها من الصيغ التي نستطيع أن نولدها[ اليوم كان مفهوماللدرس 

وهي تعني قدرتنا العقلية على تحويل الجملة الواحدة إلى جمل  :ب ـ العنصر التحويلي
ففي المثال السابق يمكننا تحويل الجملة مثال . ستفهامية وشرطية أو تعجبية أو منطقيةا

] أو إلى شرطية كقولنا[ هل شرح األستاذ اليوم الدرس بشكل مفهوم] إلى استفهام كقولنا
 ......وهكذا [. إذا شرح األستاذ الدرس بشكل مفهوم سيستوعبه التالميذ جيدا

به إنتاج جمل سليمة في البناء للمكون الجملي شفويا  ويقصد :ج العنصر التركيبي 
 (.131.نفس المرجع السابق ص نعمان بوقرة،) .وكتابيا
إن نموذج عموميات اللغة هو احد نماذج المعرفة الذي ، 1001وتقول فيفيان كوك      

، كما يؤكد هذا النموذج الذي اقترحه "يؤكد أهمية عقل الفرد في تعلم اللغة الثانية
 (. 25ص 2997 رشيد حتاملة.)أن اللغة جزء من العقل 1079ومسكي سنة تش
، ألن عمله ليس تشومسكي أن لغة الطفل نظام لغوي صحيح في ذاته لذلك يعتبر     

كما أن لغته ال يمكن أن توصف بأنها أكثر . اإلقالل من التراكيب الخاطئة شيئا فشيئا
ألن الطفل يكون باستمرار . غة نظاميةخطأ في مراحلها التالية، بل هي في كل حين ل

افتراظات بناء على ما تلقاه من تعليمات، ثم يختبر هذه االفتراضات عن طريق الكالم أو 
ص  1007 دوجالس براون" )الفهم، ومع نموه يراجع هذه االفتراضات فيعدلها أو يعدل عنها
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ما بواسطة  اللغة تتركب إلى حد:" بل أكثر من ذلك يفترض تشومسكي أن(. 30،59
األطفال أنفسهم، فبسماعهم كالم مبعثر يمكنهم إخراج قواعد وتراكيب بتتابع منتظم كلما 

(. بتصرف 203ص 2991محمد السيد عبد الرحمان " )نضجت قدراتهم العقلية وخاصة اإلدراكية
وكل ما يحتاجونه حسبه هو االستماع إلى اللغة المنطوقة، وسوف يجيدونها دون الحاجة 

أما التدخل الخارجي لتصحيح أخطائهم يربكهم ويضعف ... نامج تدريبي خاصإلى بر
، و بدل ذلك من األنسب حسب تشومسكي أن نشعر األطفال بإعجابنا .ثقتهم بأنفسهم

 (.    399-200المرجع السابق ص.)بمجهوداتهم في هذا الشأن
ي أن المتعلم إال أن مثل هذا الطرح، تعرض النتقادات كثيرة من منطلق بيداغوج    

علبنا تصحيح :" لذلك يقول باندوارا أنه. يستحيل عليه تعلم قواعد سليمة دون تدخل منا
و نستخلص ( 399المرجع السابق ص".)التنظيمات اللغوية الخاطئة للطفل كالتنظيم المبالغ فيه

المؤثرات اللغوية الخارجية التي يتعرض لها : من كل هذا أن تشومسكي، يرى بأن
ال تكفي، وغير مالئمة وحدها لتفسير كيفية تعلم اللغة وتوليدها وفق قواعد اللغة  اإلنسان
بل يجب التسليم بوجود قواعد ضمنية يولد بها اإلنسان، بعضها خاص بلغة . السليمة
، وبعضها اآلخر عام تشترك فيه كل لغات (كاإلعراب والمثنى في اللغة العربية) معينة
 (. وغيرها..الستفهام والتعجب، واالستفسار واألمركالمفرد والجمع، وا)العالم 

 .  ـ أن تعلم اللغة الثانية ينبني دائما على قواعد النحو الموجودة والتي بها تنظم اللغة 
ـ وان المتعلم يعالج المعلومات ذهنيا وفق خطوات تجريبية من خالل االفتراضات التي 

 . يضعها لتساعده على استقامة لغته بشكل دوري
وانه ال يمكن اعتبار لغة الطفل على أنها مجموعة من األخطاء التي يجب تصحيحها  ـ 

وتعديلها من حين آلخر، بل هي لغة صحيحة ومنظمة وفق قواعد تناسب تلك المرحلة 
وهو نقطة . بما أنها تؤدي المعنى وٌتبلغ الرسالة للمحيطين به بشكل سليم. التي يوجد فيها

معنى ذلك أن األخطاء اللغوية هي مرحلة تطورية . اجيإلتقاء تشومسكي مع جون بي
 . تعبر على إبداع الطفل لجمل خاصة به وفق القواعد الضمنية التي زود بها منذ والدته

ـ وأننا ال يمكن أن نفهم القدرة اللغوية للفرد إال عن طريق األداء اللغوي التي ٌيجسِّد   
أي بتحليل اللغة الشفوية . و قابلة للمالحظة وٌيبِلور الكفاية اللغوية في ممارسة محسوسة

 .    او المكتوبة للمتعلم واستخراج األخطاء وتصنيفها وتفسيرها
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 :    نظرية التعلم االجتماعي لباندوراـ  4
نطلق نظرية التعلم االجتماعي من مبدأ أساسي ينص على حتمية التفاعل المستمر ت   
السلوك  معتبرة. للفرد ثرات البيئية الخارجيةالمعرفة والمؤو لمتبادل بين السلوك وا

تشكل نظاما متشابكا من التأثيرات المتبادلة  ،اإلنساني ومحدداته الشخصية والبيئية
 .مؤكدة على دور التقليد والمحاكاة لنموذج معين خارجي .والمتفاعلة

 :ومن مبادئ النظريةـ   
ذلك . فاعلها بالعمليات العرفيةـ أن المثيرات الخارجية تؤثر في السلوك من خالل ت1 

لذلك فاعتقاداتهم تحدد . أن اإلنسان عندما يقوم بسلوك معين فإنه يفكر في ما يقوم به
فالعمليات المعرفية تحدد لنا ماذا ندرك وكيف ننظر . كيفية تأثر سلوكهم بالبيئة الخارجية

 (. 2علي راجح بركات، دون سنة ص.)إليها و كيف نتصرف بناء عليها
هي جزئيًا نتاج  هذه األخيرةولكن  ،البيئية فحسب الظروفالسلوك ال يتأثر بـ  أن 2 

مارسون بعض التأثيرات على أنماط سلوكهم من ٌي ، ولذلك فالمتعلمونلمعالجة الفرد لها
إزاء المثيرات فقط ل افعن ردود األومارسي ال ومن ثم فهم. خالل أسلوب معالجتهم للبيئة

وتوظيف عملياتهم المعرفية  ،على التفكير واالبتكار ةدرون القيملكالخارجية ولكنهم 
 . بكيفية خاصة بهم لمعالجة األحداث والوقائع البيئية

دورا رئيسيا في التعلم االجتماعي القائم على هي األخرى تلعب المعرفة ـ أن 3  
ذهنية عمليات المعرفة شكل التمثيل الرمزي لألفكار والصور الهذه الوتأخذ . المالحظة

مع . محكومة بهماهي نفسها وهي تتحكم في سلوك الفرد وتفاعله مع البيئة كما تكون 
 :العلم أن طبيعة السلوك محكوم بنوعين من متغيرات

فيزيولوجية وعاطفية ونفسية والخبرات المعرفية : ـ متغيرات ما قبل حدوثه   
 (312/313ص  1001الزيات .)المتراكمة والتاريخ النفسي للفرد

طبيعة ردود األفعال )كالتعزيز والثواب والعقاب أو : ـ و متغيرات ما بعد حدوثه   
كالمعلم داخل القسم عندما يريد اإلجابة على سؤال ما حول قاعدة لغوية، فإنه (. المتوقعة

تصرفه يرتبط ارتباطا وثيقا بحالته النفسية ورصيده المعرفي، والخبرات اللغوية التي 
لى، وموقفه من المعلم، وفي نفس الوقت ردود أفعال زمالئه ومعلمه يملكها بلغته األو

 . اتجاه إجاباته
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ويشير التعلم بالمالحظة إلى أن معظم سلوك اإلنسان يتم تعلمه من خالل إتباع  ـ5 
. الكالسيكي لبافلوف أو اإلجرائي لسكينر طنموذج حي وواقعي، وليس من خالل االشترا

أي أن اإلنسان دائما يتعلم مختلف . ب دورا موجها للسلوكوالمعلومات التي نملكها تلع
السلوكات نتيجة تأثره، بالمواقف الحياتية المجسدة أمامه والتي يعيشها يوميا، ألنها تولد 

 . لديه وقعا خاصا وأثرا متميزا مقارنة بما يسمعه أو يقرؤه من معارف ومعلومات
جعل المتعلم يتجنب أخطاء فادحة، ألنه ـ فالتعلم بمالحظة اآلخرين قصديا أو صدفة، ي4 

و في نفس الوقت . يتعلم من القدوة نجاحاته وايجابياته، و يتفادى األخطاء التي وقع فيها
ٌيطور و يبدع في الحلول للمشكالت التي تواجهه استنادا لما يالحظه ويشاهده واقعيا 

  (.    317ص 1001باربارا أنجلز .)وميدانيا لدى النماذج المعروضة عليه من حلول
على عمليات من االنتباه القصدي بدقة  جتماعي القائم على المالحظة يرتكزالتعلم اال ـ1 

تكفي الستدخال المعلومات والرموز واالستجابات المراد تعلمها في المجال المعرفي 
 .اإلدراكي

ثر وتؤ. فتجعله يستدخل إيماءاته وحركاته ومختلف مميزاته الميزاجية والنفسية   
ستدخاله إليه العمليات االنتباه القصدي هذه على انتقاء أو اختيار ما ينبغي االنتباه 

فالمتعلم يقوم  .ما يمكن إهماله أو تجاهلهو من أنماط سلوكية تصدر عن النموذج وتعلمه 
( نفسية، إدراكية)بعملية االنتقاء المعرفي، تحت تأثير عدة عوامل ذاتية 

 (314ص 1001الزيات ..(.)دى بساطتهوضوح المثير وم)وموضوعية
ـ تأخذ العمليات المعرفية شكل التمثيل الرمزي لألفكار والصور الذهنية، وعمليات  7 

 .االنتباه القصدي والتخزين أ االحتفاظ التي تحكم سلوك الفرد في تفاعله مع البيئة
للمعلومات أما مفهوم المعرفة يشير إلى النسق اللغوي والتمثيل الذهني الداخلي    

وترميزها وتخزينها وتجهيزها ومعالجتها، إذ تعتبر أطرا تفسيرية وإدراكية تستقبل من 
فالتعلم االجتماعي القائم على المالحظ يحدث عموما في . خاللها المعلومات وتستدخل

سياق اجتماعي وظروف ثقافية وتربوية ونفسية محددة، لذلك فاستيعاب وتفسير 
يتأثر بالبنية المعرفية للفرد وما يحتويه من خبرات واستجابات و واستدخال هذا السياق، 

نتائج هذه االستجابات، ومن ثم يؤثر كل هذا على عمليات االنتقاء الذاتي المعرفي 
فمتعلم اللغة المدرسية مثال، يدرك مفاهيمها (.  373،315ص  1001الزيات )لالستجابات 
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و رموز لغوية و خبرات متنوعة باللغة وقواعدها بناء على ما يملكه من صور ذهنية 
ألن المعرفة عملية . األولى، و يستدخلها و يفهمها في هذا اإلطار المعرفي المكون سلفا

بنائية، ندرك حقائق الواقع بناء على الصور الذهنية واإلدراكات والمعارف المكونة لدينا 
 .سلفا

ندورا عدة عوامل تؤثر في عملية ـ وفي التعلم االجتماعي القائم على المالحظة يحدد با7
المحاكاة والتقليد بعضها يرتبط بالفرد الُمالِحْظ وبعضها اآلخر في النموذج الٌمالَحْظ وهي 

 :كاآلتي
 :العوامل المؤثرة في التعلم بالمحاكاة التقليدـ  

فالفرد هو كل متكامل بين جميع جوانبه  :ـ عوامل التعلم المتعلقة بالفرد المالح ظ1    
لجسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية، فمواقفه و قراراته و سلوكاته ترتبط ارتباطا ا

 :ومن أهم العوامل المؤثر في الفرد المالِحظ ما يأتي. وثيقا بكل هذه المكونات
فالفرد المالِحظ في مرحلة الطفولة ليس : ـ العمر الزمني واالستعداد العقلي العام   

 .وسن الرشد من حيث االستعداد العام و التجارب والخبرات نفسه في مرحلة المراهقة
 .ـ اتجاهات المالِحظ نحو النموذج ونظرته إليه أو األحكام المسبقة اتجاهه  
ـ إدراكه لمدى أهمية ما يصدر عن النموذج من أفكار وتقديره لقيمته العلمية ومكانته  

 .االجتماعية
االرتياح النفسي منه القائم على التفاعل معه  ـ الجاذبية الشخصية للنموذج المالَحظ و 

 (.317الزيات المرجع السابق ص.)من خالل أسلوب المعاملة وطريقة التعليم
ـ مركبات النقص واالتكالية، وضعف الشخصية، وحاالت شرود الذهن لدى   

 .المالِحظين، تؤثر بشكل كبير في المحاكاة والتقليد
ثار المكافآت المرتبطة بالسلوك، فالفرد المالحظ ـ ويضيف انجلزعامال آخر سماه، آ 

يمكن أن يتوقف عن محاكاة النموذج الذي ماثله في المستوى الدراسي ويشابهه في الكثير 
 (.  372ص 1001أنجلز .)من الخصائص، فيما لو أن آثار الثواب أو نتائج المكافأة غير كافية

كيف ينظر إلى ( المتعلّْم)رد المالِحظ فهذه عوامل ترتبط بالجهاز النفسي والعقلي للف   
تؤثر في عملية انتباهه ورغبته في االقتداء . النموذج وانطباعاته نحوه، ومدى تقبله له

 .به
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 :تتمثل في ما يلي :عوامل التعلم المتعلقة بالنموذج المالَحظـ 2      
ومشهورا ـ المكانة االجتماعية للنموذج ودرجة نجوميته، حيث كلما كان محترما    

 .كلما زادت درجة االنتباه إليه والعمل على االقتداء به
ـ ما يصدر عن النموذج من مواقف وأنماط استجابات وقرارات من حيث   

تولد انطباعات وأحكام معينة، إما تعزز دافعيته للتعلم . موضوعيتها وحياديتها أو سلبيتها
 .وإما تطفئها

خصائص مشتركة في الجنس كلما كانت لها  ـ جنس النموذج، حيث كلما كانت هناك  
 (317الزيات نفس المرجع ص.) تأثير أكثر في علمية االقتداء

فالنموذج يلقى اإلعجاب والتقدير من قبل المتعلم ويملك القدرة على التأثير عليه كلما    
 . كان ودودا وموضوعيا ومتفهما ومحترما من قبل المحيطين به، والعكس صحيح

    :لتعلم ذات العالقة بالظروف البيئية ومحددات الموقف التعليمي بالقدوةـ عوامل ا3 
ـ مدى التوافق بين القيم السائدة والمعايير الثقافية واالجتماعية والدينية واألخالقية    

فإذا تصرف النموذج بكيفية . وبين ما يصدر من النموذج من أحكام ومواقف وسلوكات
أو بشكل يتنافى والقيم السائدة في مجمعهم فإنه سيكون محل  استفزازية لمشاعر المتعلمين

 .استهجان واستنكار ونبذ
ـ مدى مالئمة الظروف الموقفية التي يحدث فيها التعلم بالمالحظة من حيث الزمان   

 1001الزيات، )والمكان والوسيلة وحجم التفاعل القائم بين الفرد المالحظ والنموذج المالحظ 
  ( 317ص

تتناسب الظروف مع توفر الوسائل مع ارتفاع نسبة التفاعل بين المالحظ عندما 
 . والنموذج، فإن عملية التعلم ستكون جيدة، والعكس صحيح

  :قواعد التعلم االجتماعي حسب باندوراـ   
 :يحدد باندورا أربع قواعد بواسطتها  يحدث التعلم االجتماعي بالمالحظة وهي     

و هي درجات ومستويات متباينة، تعبر عن القدرة على معالجة : عملية االنتباهـ 0  
المعلومات المالحظة والتمييز بين خصائصها، وفيها تتدخل مختلف العوامل المؤثرة في 
االنتباه للسلوكات المراد تقليدها أو تقمصها، كخصائص ذات العالقة بالقدوة والمالِحظ، 

 . مشار إليها سالفاال( أو العوامل الموضوعية)والموقف التعليمي
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وهي ترتبط بالطريقة واالستراتيجيات التي يتبعها الفرد في تنظيم : ـ عملية التذكر2 
وترتيب المعلومات، وربطها بما لديه من خبرات ترجمتها إلى سلوكيات، إلى جانب 
ارتباطها بالعناصر المكونة للموقف التي تشكل رابطا قويا يساعد على تذكرها 

 :ها نظامين للتمثيل الداخلي للمعرفة وهماول. واسترجاعها
التي ٌتصيغ المعارف في شكل تصورات ومعاني  ـ نظام التخيل والتصور الذهني     

. و في حالة عدم القدرة على أداء السلوك آنيا، فمن الممكن القيام به ذهنيا .ورموز
بالتخيل )مزيا والمستوى األعلى للتعلم بالمالحظة يظهر عندما يطبق السلوك المقلد ر

 (.5علي راجح بركات دون سنة ص") وبعد ذلك يقوم بتطبيقه فعليا( أوالتمثيل الذهني
الذي يتبلور على شكل مصطلحات وألفاظ ومفاهيم لغوية،  :ـ نظام الترميز اللفظي    

تساعد الفرد على تصنيفها وتنظيمها على شكل عائالت و غيرها من أشكال التصنيف 
مكن ترديدها داخليا في وقت الحق عندما يريد الفرد استرجاعها والترتيب، التي ي

 .  وتذكرها
. وهو يشتمل على محاولة محاكاة النموذج فعليا بسلوكات مجسدة :ـ عمليات حركية3 

 :وللقيام بذلك حسب باندورا، تمر العملية بأربع مراحل متناسقة ومتتابعة وهي
زم القيام بأي نشاط اختيار وتنظيم االستجابة حيث يستل :ـ التنظيم المعرفي لالستجابة   

 .على المستوى الذهني والمعرفي أين يتقرر ماهية النشاط
 .حيث يتحدد فيها كيفية التصرف بناء على المكونة حول الموقف :ـ بداية االستجابة  
وفيها يتحدد مدى القدرة على تنفيذ النشاط أو السلوك ومدى توفر  :ـ مراقبة االستجابة  
وعندما تكون المهارات غير متوفر فالتكاثر . لمهارات الضرورية ألدائه من عدمهاا

 .الحركي المطلوب يكون ناقصا، وبالتالي يستلزم تطويرها قبل أدائه
حيث عند بداية تنفيذ االستجابة والنشاط أو السلوك المقلد  :ـ  تصفية وتنقية االستجابة 

تعبر على عدم التعلم الجيد، وعدم إجادة  من النموذج، تظهر األخطاء والعيوب التي
وهو ما يستلزم القيام بتصحيحات . بالشكل المجسد فعليا من قبل النموذج النشاط

 . (317ص 1001الزيات ) .وتعديالت و تكييفات من حين آلخر حتى يتحقق األداء الجيد
لى التمييز ويرتكز هذا المفهوم حسب نظرية التعلم االجتماعي ع :ـ عمليات دافعية 4  

بين االكتساب الذي يعني ما تعلمه الفرد ويستطيع القيام به وبين األداء الذي يعني ما 
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فالشيء المتعلم ليس بالضرورة ينجزه الشخص كله، بل تنجز . يستطيع بالفعل القيام به
وبالتالي . السلوكات التي لها نتائج ايجابية، ويتم تجنب تلك السلوكات التي نتائجها سلبية

جد انه كلما كان هناك تعزيزا لسلوك ما كلما تم تعلٌَّمه واستدخاله وإنجازه والعكس ن
فهذا التعزيز ليس شرطا مسبقا للتعلم بل هو عامل . (310الزيات المرجع السابق ص ) .صحيح

فالمثير . ألنه يمكن تعلم سلوكا جديد دون تجربة سابقة للتعزيز. مساعد فقط للتعلم
وفق عوامل . وقع وتأثير فينا، ويتحكم في انتباهنا واهتماماتنا الخارجي هو نفسه له

كما تؤثر توقعات الفرد وتخميناته لنواتج الفعل في . إدراكية مختلفة كالشدة والبروز مثال
 . (373بتصرف ص  1001أنجلز ).تحديد كيفية التصرف

القدوة، وفي  تؤكد لنا هذه النظرية أن الفرد، يعيش ويالحظ السلوك لدى النموذج     
كما انه ال . نفس الوقت يحاول أن يقلد بالمحاولة والخطأ إلى أن يكتسب المهارة المطلوبة

. يتوقف عند هذا الحد، بل يزيد عليه ويضفي بصماته وطريقة استجابته وإدراكه للسلوك
وهو ما يجعل هذه النظرية تتحرر عن أدبيات السلوكية الكالسيكية و اإلجرائية، 

وبالتالي . للعوامل المعرفية والخبرات المكتسبة لدى الفرد في عملية التعلم بمراعاتها
فمن خالل . تؤمن بدور العوامل الخارجية الموضوعية والعوامل الذاتية والمعرفية

 .  التفاعل بين هذه العوامل كلها، يتحقق التعلم
يز كعامل مساعد وعليه فإن نظرية التعلم االجتماعي تولي أهمية كبيرة لدور التعز    

وتقدم أسلوبا في كيفية إدارة الصف من أجل تفعيل نشاط المحاكاة، . على التعلم الجيد
و . بتقديم نماذج مالئمة داخل القسم وحث التالميذ على االقتداء بها أو االمتثال لها

صياغة نتائج السلوك سواء كان ثوابا أو عقابا حسب تأثيرها على المتعلم، حتى يوظف 
كما تستحسن . هو ايجابي ليشحن الدافعية للتقليد والمحاكاة للسلوكات المرغوبة كل ما

هذه النظرية إجراء تطبيقات عملية ونموذجية يسعى المتعلم على محاكاتها وتقليدها 
كما تؤكد على أهمية تقديم نماذج . كاألنشطة اللغوية في مختلف الوضعيات والسياقات

ي معا حتى يساعد المتعلمين على تعديل سلوكاتهم الخاطئة لألداء السلبي واألداء االيجاب
شيئا فشيئا حتى تستقيم على ما هو منتظر، خاصة في عمليات النطق والتعبير اللغوي 

 .الشفوي والكتابي
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ويمكن أيضا توظيف دور النماذج سلوكية في ظروف ووضعيات تشابه تلك التي    
كالحوار، والمناقشة، و طلب معلومات . سيؤدي فيها المتعلم نفس السلوك أو المهارة

 .         وكتابة تقرير أو رسالة أو موضوع إنشائي تقريري أو إخباري أو غيرها من األساليب

أهمية استعمال األفالم و الصور لبلورة نماذج وسلوكات تساعد على لفت انتباه    
 .(373ص 1001الزيات ).المتعلمين أكثر لألشياء المراد تعلمها

 :ـ األخطاء اللغويـــة  
 :  fauteet la  l'erreurDéfinition de التمييز بين مفهومي الغلطة والخطأـ 
وهي تعني  " errar"جاءت من " erreur"أصل الكلمة الالتينية  : Erreurمعنى الخطأ    

"errer ça et la   "ةاالبتعاد عن الحقيق"أي المشي في مغامرة ،االبتعاد،وبالمعنى المجازي"، 
كيف ال نخطئ عندما لم ولذلك تتساءل الباحثة ( Paola mariaRistea2006p13)الغفلة 

 نكتشف الطريق الصحيح بعد؟
ميس اللغة في قوا  (Erreur et Faute) الخطأ والهفوة وللتمييز بين داللة كلمتي     

 : حيث أن يرا بينهما إلى درجة أن منهما يعني اآلخر،تداخال كب العربية الحظنا 
  erreurو كلمة. ضل، تاه،انخدع وشرد"في اللغة العربية يقابلها معنى   errerالفعل  

 (323ص 1075جارون السيد،  قاموس الكنز . )تعني غلطة ،خطأ و تيه
أو الغلطة أو الهفوة أو  الخطأيقابلها حسب نفس المرجع معنى  :Fauteأما معنى       

 (. 344ص 1075يد  قاموس الكنز جارون الس...  )الزلة، انعدام و نقص 
ومن هنا يتضح لنا أن الفرق بين المفهومين في اللغة العربية غير واضح بشكل دقيق     

يشابهّ إلى حد ما الفرق   Corderحسب كوردر(  Erreur et Faute)بينما في اللغة الفرنسية
األساس في يظهر ب  Erreurفالخطأ (Chomsky)عند تشومسكي واألداء معنى القدرةبين 

 .أو الهفوة تظهر في األداء اللغوي Faute القدرة اللغوية أما
(  (Erreurs de grammaireحيث أن المتعلم ال يمكن له تصحيح أخطاء القواعد اللغوية    

( Fautes les)بنفسه باعتباره لم يتقنها ولم يتحكم فيها بعد، بينما يمكن له تصحيح الهفوات
حاالت التوتر االنفعالية كالتعب، القلق وزالت اللسان وضعف بنفسه لكونها ناتجة عن 

كما أن الهفوات يقع فيها المتعلم عند استعماله للغة األولى ....الذاكرة وأ اإلرهاق وغيرها
 . كما قد يقع فيها عند استعماله للغة الثانية التي يتعلمها
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ن األخطاء أيضا في تمييزه بين المفهومين إلى أ Corderويشير كوردر     
هي األخطاء في قواعد اللغة المستوعبة والتي تعبر عن مظاهر  (systématique)النسقية

والتي تسمى اللغة  القدرة االنتقالية للمتعلم وتمثالته الشخصية للقواعد اللغوية المتعلمة
 Corder ( و بناء عليها يمكن للباحث اكتشاف كيف يتم تعلم أو اكتساب لغة ما. الوسيطة

.1980p13 ) . 
و كإجراء يستعمله للتعلم كما أن هذه األخطاء تعتبر مهمة بالنسبة للمتعلم إذ تعتبر       

بل أكثر من . التي يضعها حول وظيفة اللغة التي يتعلمها للتحقق من الفرضياتوسيلة 
إستراتيجية في اكتساب اللغة تعتبر   Corderكوردرذلك إن ارتكاب األخطاء حسب 

هي تلك  (non systématiques) بينما األخطاء غير النسقية .علم اللغة الثانيةاألولى وفي ت
األخطاء التي ترتكب بشكل عفوي تحت تأثير الحالة االنفعالية للمتعلم كالقلق أو الحالة 
العقلية كضعف الذاكرة أو الحالة الفيزيولوجية كالتعب واألرق وغيرها ،والتي تتجسد 

زالت، شطب عند التعبير  ،ارات، إعادة الصياغة للجملةلتكرعلى شكل تردد توقف ،ا
 أدائه اللغويوهي كلها ال تعكس القدرات االنتقالية للمتعلم، بقدر ما تعبر عن . الكتابي

 (Corder .1980p13 ).في وضعية وظروف محددة
يعتبر الموضوع األساسي  لدراستنا باعتباره مجاال (  األداء اللغوي)فهذا األخير     
ال للمالحظة والقياس من خالل أداء تالميذ التعليم االبتدائي للغة الشفوية في وضعيات قاب

 الملكة اللغويةأو  القدرة اللغويةأما . التعلم داخل المدرسة وهو مظهر من مظاهر القدرة
 .   ال نستطيع دراستها وقياسها ألنها كامنة في اإلنسان و وغير قابلة مالحظتها

يعتبر الخطأ انحراف ملحوظ عن القواعد النحوية التي يستخدمها  :جيامعنى الخطأ بيداغو
 1005دوجالس براون .)تهم األولى يعكس قدرة اللغة المرحلية لدى المتعلماالكبار في لغ

 (.295ص
 هو ما صائبا بحيث يعتبر عقلي فعل أو ذهنية حالة" على أنه الخطأ الالند يعرف     

  ."والعكس ، خاطئ
 التعليمات استيعاب أو فهم في المتعلم لدى قصور" فالخطأ البيداغوجي منظورال ومن     

 القبول ومعايير تنسجم ال معرفة بإعطاء سلوكيا يترجم سالمدر طرف من له المعطاة
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أي أن الخطأ هو خروج عن المعايير المعتمدة في اعتماد قاعدة أو مفهوم أو ."المرتقبة
 .معرفة ما داخل المدرسة

 مشوشا سلوكا التقليدية البيداغوجيا في الخطأ يعتبر: التقليدية البيداغوجية في أالخط     

و  ن،المتعلمي في إنتاجات بالظهور له السماح وعدم إقصاؤه يجب فهم وسوء وساقطا
 .يعاقبون عليه

الجزائرية ولدى المعلمين في  ةوهذا التصور مازال سائدا في الثقافة التربوية لألسر   
يعاقب عليه المتعلمون  انحرافإذ يعتبرون الخطأ بمثابة  .احل التعليميةمختلف المر

بمختلف األشكال المادية والمعنوية، كما يجبرون على تفاديها وعدم الوقوع فيها مهما 
كان األمر وهو ما انعكس سلبا على الحالة االنفعالية للمتعلمين فأصبحوا يخشون اإلجابة 

وأكثر من ذلك نجد أن الخوف والتردد . معارفهم والمشاركة داخل القسم الختبار
واالرتباك الزمت الكثير من المتعلمين الجزائريين حتى في المراحل الجامعية وبعد 

 .   نتيجة هذا التصور واالعتقاد السائد نحو الخطأ في التعلم التخرج
وسيلة  فهو" : (Paula Maria Ristea 2006 p13)الحديثةالمعرفية  المقاربة في أما الخطأ    

إلظهار العمليات العقلية التي ال نستطيع الولوج إليها، وهو دليل على الشيء الذي يواجه 
كما يعتبر كل خطأ ." تفكير المتعلم في حل مشكلة معينة، و مؤشر انتقالي لدورة تعلمية

مرجع ال....)رمز للتعلم التطوري المتأثر بالسياق والمتعاملين والمعارف الجديدة والنسيان
وبالتالي فالخطأ حسب علماء النفس المعرفي هو عملية عقلية غير (. 13السابق ص

 منطلقا باعتباره المتعلم حقوق من حقا يعتبرلذلك  (.D.Descomp 1999 p 20)مطابقة للعقد 

تعلم يختبر معارفه المسبقة في عملية التعلم ن المأل .والتعليم التعلم لعمليات ومحركا
ويتحفز  ،حتها من خطئها وهو ما يجعله بالضرورة يقع في أخطاءليتحقق من مدى ص

يم أو صيغ وقواعد لغوية لو كان يعرف ما يتعلم من مفاهف .ببذل جهد إضافي لتصحيحها
   .لما أخطأ، فهي تسمى أخطاء تطورية

 ابستيمولوجيا ومباحث التكويني النفس علم مبادئ إلى الخطأ بيداغوجيا و تستند    

 ال حيث والخطأ المحاولة سيرورة في المدرس تدخالت تدرج فهي ،”باشالر"

وفي هذا يقول . المعرفية التجربة انطالق نقطة يترجم فعال يعتبره وإنما (الخطأ)يقصيه
 لمفهوم باشالر و يعطي .“على التعلم من أخطائناالمعرفة يتوقف نمو   "كارل بوبلر
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 نقطة تمثل بيداغوجية ظاهرة بل ثر،تع أو محاولة مجرد ليس فهو متميزة مكانة الخطأ

 المحاوالت من بمجموعة تمر بل الصفر من تبدأ ال األخيرة هذه ألن ،انطالق المعرفة

 للتعليم استراتيجية الخطأ اعتبار على تقوم والتعلم التعليم لعملية ومنهج تصور إنه. الخاطئة

د،ألن المتعلم عندما أي ان باشالر جعل من الخطأ أرضية خصبة للتعلم الجي  .والتعلم
يحاول تعلم شيئا ما فإنه حتما يمر عبر عدة محاوالت يتمكن من خاللها من استيعابها ثم 

وبعد التأكد من صحتها تصبح جزءا من مكونات نظامه ( موقع الخطأ)يختبرها أو يجربها
 .  المعرفي
 تعد (الديداكتيكية)التعليمية  ألن الوضعيات للتعليم إستراتيجية رفالخطأ إذن يعتب       

وما  ,بحثه خالل من بنائها أو المعرفة الكتساب المتعلم يقطعه الذي المسار ضوء في وتنظم
 إستراتيجية وهو .في التقدير واإلدراك أو الفهم أخطاء من البحث هذا يتخلل أن يمكن

عرفة الم إلى للوصول المتعلم سعي يترجم وإيجابيا طبيعيا أمرا الخطأ يعتبر ألنه للتعلم
، معناه أنه يقوم بمحاوالت جادة، أن يخطئ المتعلم معناه أنه يبذل جهدا للتعلمف .الصحيحة

و معناه أيضا أنه بحاجة إلى تدخل المعلم باعتبار أن دور المدرس ال يقتصر على 
لكنه يتعداه إلى اقتراح وضعيات تعليمية تسهل ذلك ، استثارة فعل التعلم لدى المتعلم

 .(مدونات مكتوب 01/8112 عبودلعياشي .)لالفع
 ألن الخطأ مع التعامل في واضحة علمية منهجية وضع تريد الخطأ فبيداغوجيا وهكذا      

 في تستغل مناسبة لتصبح (الديداكتيكية)التعليمية  في الوضعيات الخطأ دمج هو هدفها

 . وهو ما قد ينقص معلمي اللغة العربية بالمدرسة الجزائرية.الصواب عن البحث
 أن على التأكيد وجب المتعلمين مع الخطأ تناول عند أنه هو إليه اإلشارة يجب ما إن      

 أن يجب(   (Le contrat pédagogiqueالبيداغوجي عقدال  إن بل ، يتعلم من الخطأ اإلنسان

خاصة وان المتعلم مازال في طور .الطرق بشتى الخطأ من االستفادة ضرورة على يؤكد
د اللغة ومستوياتها حيث يرقى بتدرج منظم ليصبح بمرور الزمن ينتج التعلم لقواع

خطابات وملفوظات متناسقة ومعبرة تخضع لقواعد اللغة المتعلمة داخل المدرسة شفويا 
فالمنطق البيداغوجي يقول انه لو كان المتعلم يعرف ما يتعلم من قبل لما وقع  .وكتابيا

 :وبناء على ذلك يتضح لنا. في األخطاء
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ـ أن التعلم البشري يقتضي الوقوع في الخطأ مهما كان مستوى المتعلم وذكائه     
 . وظروف تعلمه

ـ كما يتضح لنا أهمية الخطأ من الناحية البيداغوجية والذي بواسطته سنضع     
تصورا لمجموعة من االقتراحات واإلجراءات لكيفية توظيف األخطاء اللغوية في تعليمية 

تالميذ المدرسة الجزائرية لغاتهم األولى مختلفة في الكثير من الجوانب عن اللغة العربية ل
حتى نساهم في تغيير النظرة لدى المعلمين واألولياء من تجريم الخطأ إلى .الفصحى 

 .    ميةعلٌّاستثماره بيداغوجيا ليصبح له فائدة تعليمية ـ َت
 :العالقة بين مفهوم الخطأ ومفهوم صعوبة التعلم

تبر أصحاب التحليل التقابلي الخطأ مرادفا للصعوبة ذلك أن هذه األخيرة تحدث يع    
أي أن صعوبة التعلم تكتشف عن طريق . عندما يتكرر الخطأ عدة مرات لدى المتعلم
 .تسجيل تكرارات كثيرة لألخطاء لدى المتعلم

لغوية أو  والصعوبة المعبر عنها من قبل المتعلم قد تعود إلى عدم تحكمه في قاعدة    
حيث أن البنيات السهلة .تعقدها وبالتالي يمكن إرجاع الصعوبة إلى طبيعة البنية اللغوية

أما البنيات الصعبة تؤدي بالمتعلم إلى .تجعل المتعلم يستعملها بشكل متكرر وعادي
 (.      Anna Giacalone Ramat et P.Ceriana 1986.)صعوبات في اإلنتاج اللغوي

 :هرت عدة اتجاهات نحو األخطاء وهي كاآلتيوبناء على ذلك ظ
يرفض بشدة الخطأ أصال ويعتمد على مبدأ الوقاية خير من : االتجاه األول 0-   

وهذا االتجاه متأثرا بطروحات العصر الذي كان فيه اللغويون النفسانيون . العالج
ن العادات القدرة على الكالم باللغة يمكن أن تؤدي حتما إلى مجموعة م:" يعتقدون أن

مع العلم أن التحكم في اللغة يزداد بقدر . التي يكون فيها التقليد دورا هاما في االكتساب 
وفي نفس الوقت يؤمن هذا االتجاه بأن . وهو اتجاه سلوكي بحت" استعمالها وتكرارها

  . التعلم الجيد والطريقة أو الوسيلة التربوية المناسبة يؤديان حتما إلى تعلم بدون أخطاء
 . inévitableيرى بأن األخطاء اللغوية أمرا أو ظاهرة ال مفر منها  :االتجاه الثاني 2ـ  

ويعتقد هذا االتجاه أنه يجب توقع دائما إنتاج األخطاء من قبل المتعلمين بالرغم من 
 .مجهودات المعلمين
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. علميعتبر األخطاء ظاهرة ضرورية بل مهمة ألنه عندما نخطئ نت :االتجاه الثالث ـ3 
ويرجع الفضل في اعتبار الخطأ أمرا طبيعيا ومتوقعا بل ضروريا عند متعلم اللغة 

وهو االتجاه Corder (1017 ،1079.) األجنبية حتى عند مكتسب لغة األم إلى السيد كوردر
 .المعرفي الحديث

 :ـ مصادر األخطاء اللغوية  
طبيعتها فإنه يجد نفسه أمام  عندما يتعلم الفرد لغة ثانية داخل المدرسة مهما كانت    

نظامين لغويين مختلفين، قد يتشابهان في بعض جزئياتهما في بعض المستويات اللغوية 
كما قد يختلفان في البعض اآلخر وهو ما يجعل الكثير من المتعلمين يقعون في أخطاء 

 :مصادرها وأسبابها وهي كاآلتيلغوية متنوعة يمكن تصنيفها حسب 
 :ي يعود أصلها إلى اللغة األولىـ األخطاء الت 9

 ,Blomfild ,Craschen)تشير الكثير من الدراسات بلومفيلدو كراشن وانرايخ    

Weinreich) ى أن تعلم اللغة الثانية في المدرسة تتأثر كثيرا بمكتسبات اللغة األولى لإ
إلى صعوبات وتجعل المتعلم دائم الوقوع في األخطاء التي  تتراكم عليه لتتحول فيما بعد 

معرفيا ولغويا وعادات تعبيرية اكتسبها حيث أن الفرد يملك رصيدا . في تعلم اللغة الثانية
فمن . واستوعبها طيلة سنواته األولى من المحيط األسري واالجتماعي الذي عاش فيه

البديهي أن تشكل هذه المكتسبات القبلية قاعدة انطالق لتعلم اللغة الثانية داخل المدرسة 
بب في الكثير من األحيان في ظهور أخطاء لغوية على شكل تداخالت بفعل تس

 .          االحتكاك
كما تبين لالختصاصيين في الكثير من الدراسات اللغوية وفي تدريس اللغة الثانية        

تؤثر بكيفية ملحوظة وعميقة في تعلم أو اللغة األولى لغة األم " أو اللغات األجنبية أن
لثانية، وانه ليس من المعقول االعتقاد أن هناك فراغا لغويا لدى التلميذ عند بداية اللغة ا

محمد اسماعيل صيني وإسحاق محمد أمين  () ولىلغة األالاللغة الثانية غير )تعلمه اللغة األجنبية

ويقول المؤلف حسب النتائج التي توصل إليها (. 28موضوع  موسى الشامي دون سنة ص 7928
في عقل التلميذ بصمات ال تمح ولهذا يتحتم على كل  ولىللغة األ" حثين أن بعض البا

في  أن يعطي هذه البصمات كل ما تستحقه من عناية( اللغة الثانية)مدرس للغة األجنبية 
 .العملية التعليمية
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كونت العالم اللغوي "مهما اختلفت عن اللغة الثانية فإنها هي التي ذلك أن لغة األولى     
لميذ وهي التي جعلته يتعود على بنيات اللغة، وهي التي ستساعده على التمكن من أداة للت

 (. 28المرجع السابق ص 7928محمد اسماعيل صيني وإسحاق محمد أمين )  "لغوية أخرى
وهي للغة  مستويات األربعة الوفيما يلي سنعرض مظاهر األخطاء اللغوية حسب  

 :   كاآلتي
على أنه يعبر "Celyne))تعرفه سيلين :Phonologique (Interférence)يـ التداخل الصوتأ    

على تداخل صوت أو حرف للغة ما في لغة أخرى، وبتعبير آخر هو استعمال أو نطق 
في " r"أو" R"نطق حرف )صوت ينتمي إلى لغة بصوت قريب من اللغة األخرى مثل 

كما يحدث  (.782ص  Maurice van overback  1976 )باللغة العربية " غ "اللغة الفرنسية 
[ (ق)القاف]التداخل في بعض أصوات  اللغة العربية لدى الناطقين بالعامية مثل صوت

لدى بعض [ ثاء]ينطق [ (ف)الفاء]و[ (د)داال ]ينطق [ (ض)الضاد ]و[ (ك)كاف]ينطق 
ووجدنا نوع آلخر من التداخالت الصوتية يتمثل في حذف الصوائت في الخر  التالميذ،

الشجرة ـ )الكلمة تأثرا بالنطق السائد في العامية والقبائلية كان يقول التلميذ 
دراسة الوهو ما سجلناه في نتائج (. تاء)فيحذف نطق التنوين أو الصائت ...(الطاولة

خالد عبد السالم .)8008رسالة الماجستير سنة للتحضير في إطار اها نجزناأالتي ميدانية ال

 (.77و 8ص  8008
فإن  (Lenneberg 1017)ولينبيرغ  (Roberts 1040 )وروبيرتس(  Benfield )حسب بنفيلدو    
النوع من الصعوبات يصيب األطفال الذين يتعلمون اللغة الثانية أو األجنبية في " هذا 

في ، حيث دماغ الطفل يمتاز بالمرونة سنة، نتيجة العوامل الفيزيولوجية 78سن تتجاوز 
في فقدانها في سن البلوغ، بينما دماغ الراشد يمتاز بالجمود سنواته األولى ويبدأ 

ص  Maurice van overback  1976 ")يصعب تعلمه لألصوات الجديدة والتحجر وهو ما

وهو ما ذهب إليه الكثير من الباحثين في علم األصوات قائلين أن تعلم الطفل في (. 789
في أجهزته الصوتية المختلفة وتسمح له  الصغر للغة أجنبية أو اللغة الثانية تكسبه ليونة

يحدث عكس الذي يتعلمها في الكبر، ونفس الشيء . بالتكيف مع األصوات الجديدة
بطفل يكتسب لغة فقرية في األصوات مقارنة ب سبة للطفل الذي يتكلم لغة ثريةبالن

 .    األصوات
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ة الدماغية التي السيطر"حينما قال أن scovel 1969 سكوفل ونفس الشيء ذهب إليه    
سنة تكبح وتوقف القدرة على التحكم في نطق أصوات اللغة  78تحدث في حدود سن 

وهي الفترة التي يسميها ( 789ص  George sanders1987) الثانية دون التلفظ بنغمة أجنبية
 .البعض بالفترة الحرجة في تعلم اللغة األجنبية

التحكم في بعض األصوات وعدم التحكم  أن" بينما البعض اآلخر من الباحثين يرون    
في البعض اآلخر ال يمكن إرجاعه إلى ازدواجية اللغة ألن نفس األخطاء التعبيرية 

 (.789المرجع السابق نفس الصفحة ")يرتكبها حتى ذوي اللغة الواحدة 
وهو التداخل الذي ال يصيب الصوت : Interférence prosodique التداخل التنغيميـ 9أ  

أن األثر التنغيمي  للغة األم  "د ذاته بل يصيب شكل نطقه والذي يسمى بالنغمة،ذلك في ح
يظل قويا إلى درجة أن الطفل المتعلم للغة الثانية يبقى أصما بالنسبة للنغمات الموسيقية 

حيث يتلفظ أصوات،كلمات وجمل باللغة الثانية بنغمة مشابهة للغة .لتلك اللغة الجديدة
مثل نطق (.  28موضوع موسى الشامي ص 7928إسحاق محمد أمين  ي وسماعيل صينمحمد ا") األولى

كلمات وأصوات باللغة العربية الفصحى بنغمة قبائلية لدى التالميذ الذين تعتبر هذه 
األخيرة لغتهم األولى أو بنغمة اللهجة العربية السائدة  في منطقة سطيف التي تمتاز 

 . والمد في آخر الكلمات وغيرها( القاف)بالتفخيم للكثير من األصوات مثل 
على أنه  (Celyne)سيلين وتعرفه :Interférences syntaxiques ب ـ التداخل النحوي  
المؤنث، المذكر و )مثل . قواعد اللغة األخرى( Matrices)استعمال لغة ما ببطاريات"

اللغوي معقدا كلما والقاعدة تقول كلما كان النظام (. الحياد والخلط بين المثنى والجمع
ومن األمثلة األخرى لهذا (. 785ـ788ص  George sanders1987")طالت عملية التحكم فيه

+ الفاعل+كالفعل )النوع من التداخالت هو ما يمكن مالحظته في ترتيب كلمات الجملة
حيث إذا كان هناك اختالف كبير بين نظام اللغة األولى ونظام اللغة الثانية ( المفعول به

أن هذا النوع من األخطاء "غير أن بعض الباحثين يرون  .إن التداخل سيكون كبيراف
وقد سجلنا (. 785المرجع السابق  ص.) "يظهر في خطابات نسبة قليلة من التالميذ أو األطفال

بوالية سطيف تمثلت في ما  ثالثة ابتدائينماذج من األخطاء النحوية لدى تالميذ السنة ال
 (8008خالد  عبد السالم(:يأتي
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خديجة تأكل هي تحمل ]،[األم جاءت بالطعام:]تقديم الفاعل على الفعل في :النوع األول ـ
 [الخبز

سأشرب الماء قليال يا أمي ثم :]تركيب جمل وفق اللغة األولى في  :ـ النوع الثاني 
ى ولد[ نشرب الماء قبل أومبعد ناكل ]يقابله في العامية العربية التركيب التالي[  آكل

إبَذ  ]يقابله بالقبائلية [.بدأ كل واحد يأكل ماذا يريد :]الناطق بالقبائلية نجد الجمل اآلتية
 [أمُكل يوان إثتس ذاشو إقبغ

 [ الصاحن على الطاولة...ليلى  :]تركيب جمل ناقصة من الفعل مثل :ـ النوع الثالث
 [.األم إنه مالح] 
وهي األكثر انتشارا لدى التالميذ  به ناقصة من المفعول تركيب جمل :ـ النوع الرابع 

وهنا تتأكد لنا تأثير ميزة اللغة ....[ ليلى تحمل ]، ...[األب يأكل]  ،...[ليلى تشرب ]:مثل
 .العامية التي تميل إلى االختصار في الكالم حيث تركب الجمل بشكل مختصر

شاهد في  عندما :]استعمال حروف الجر وفق نماذج اللغة األولى :ـ النوع الخامس 
أقعد في المائدةـ لتضعه في ]، [م قَّْزَرا َقتلفزُيون]  يقابله بالقبائلية[ شاشة التلفزيون

وغيرها من األمثلة النحوية الدالة على تأثير اللغة [  األب جالس في الكرسي [ ]المائدة
    .لدى تالميذ المدرسة الجزائرية األولى في تعلم اللغة المدرسية

الجانب النحوي هو الميدان الذي تنمو فيه  "الشامي في كتابه إنويقول موسى     
التداخالت اللغوية والتي يصعب تفسيرها وأمثلته على ذلك ما شاهده عند مقارنته للعربية 

 :ة الفرنسية باعتبارها لغة أجنبيةالفصحى لدى األطفال المغاربة مع اللغ
] دارجة في العربية الفصحى ـ بال [يتهرأ]في قوله :ـ في الضمائر الشخصية المفعولية9    
كلها كلمات متصلة فيما بينها بينما في اللغة الفرنسية فهي   [زرغث]ـ بالقبائلية [شفتو

ويظهر التداخل بين اللغتين العربية الفصحى والفرنسية في المثال  .ai vu’/ je l/منفصلة 
هو تأثير واضح [  je lui demande]بدل [   je demande à lui]بالفرنسيةيقول الطفل : التالي

 1072محمد اسماعيل صيني وإسحاق محمد أمين  )  [أطلب منه ]للغة العربية حيث الصيغة كالتالي

 (. 11موضوع موسى الشامي ص
وهي أفعال يخطئ التلميذ في استعمالها عندما يتعلق األمر  :أفعال اللزوم والتعديـ  0    

مل  بعض األفعال كأن يقول أو يكتب باللغة باختيار الحرف المناسب الذي يستع
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 écoute pas son père’il n ]بدل [ ال يستمع الى أبيه] [ écoute pas à son père’il n]:الفرنسي
) [ اْسَبإَباِ آَر ْسيِسَح ْتوِلٌأ] بالقبائلية  ،[ما َيْسَماْعْش َلبٌّويٌّو] ة عاميبال .[ال يستمع أبيه] [

 (. بتصرف 22موضوع موسى الشامي ص 7928اق محمد أمين  محمد اسماعيل صيني وإسح
وهو نوع آخر له عالقة : Interférences morphologiques ج ـ التداخل الصرفي  

بأن التداخل الصرفي ممكن الحدوث "  Sapir 7981بالتداخالت النحوية حيث يقول سابير
 إال( 25موضوع موسى الشامي ص 7928محمد اسماعيل صيني وإسحاق محمد أمين  ") مع بقائه سطحيا 

التداخل النحوي يشمل التداخالت الصرفية :" يرى عكسه ويقول أن weinreichأن فانرايخ 
اذن يمكن أن  (.197ص Maurice van overbacke1976" )والتركيبية وتتأثر هي األخرى

طابقة في إذا كانت اللغات التي يتكلم عنها من نفس العائلة و متSapir نصدق كالم سابير 
أما إذا كانت مختلفة ومتباعدة فإن التداخالت موجودة فعال بين اللغتين  قواعد الصرف،

 : ومن أمثلة ذلك ما يأتي. قبائلية العربية الفصحى والعربية الدارجة وبينها وبين ال
ميذ في حصة التعبير الشفهي عن حيث يقول أحد التال :ـ تأثير قاعدة الجمع على المثنى

ذهب الطفالن إلى ] بدل [ ذهبوا األطفال إلى الحديقة:] الحديقةتوجدين بم  ينطفل
، ذلك أنه في ية العربية والقبائلية في الفصحىوهو تداخل واضح من اللغة العام[ الحديقة

من جهة ال يوجد فيهما المثنى و من جهة أخرى يستعمل ( العامية والقبائلية)اللغة األولى 
[ يلِْط ْعَوٍإ اْشرََّو ْنوَحٌر]بالقبائلية[ راحوا لوالد لجنان ]ع مثلفيهما الفعل في صيغة الجم

كما استعمل بعضهم الجمع .. بينما في العربية الفصحى يستعمل الفعل في صيغة المفرد
يتأرجح  ]بدل [ األطفال يتأرجحون: ]لالسم والفعل للتعبير عن المثنى في الجملة التالية

 .في الفصحى كما سبق وأن ذكرنا سابقاوهو تداخل من العامية [ الطفالن
وذكر موسى الشامى مثاال عن االختالفات الموجودة بين العربية الفصحى والفرنسية    

/ حيث ال توجد أشكال فعلية خاصة بالمؤنث في الفرنسية مثل قولنا.في قواعد الصرف 
 vous]قابله نفس الصيغةي [رأيتن ]وقولنا  [vous avez vu] بالعربية يقابله في الفرنسية/ رأيتم

avez vu]. 
على أنه  (celyne)تعرفه الباحثة سيلين :Interférences lexicales  د ـ التداخل المعجمي 

استعارة معنى وشكل كلمات من لغة واستعمالها في لغة أخرى لتغطية العجز المعجمي 
الترجمات غير " وبتعبير آخر هو(.781ص GEORGESANDERS1987 .)أو اللفظي
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و استعمال لكلمات غير مطابقة لها ،أو اختيار أ لصحيحة من اللغة األولى إلى الثانية،ا
وحدة لفظية غير مطابقة للمعنى المقصود مع إضفاء المعنى المتعارف عليه في لغته 

( . 21موسى الشامي دون سنة ص")األولى، فيقع الخلط في ذهنه بين بعض األفعال والكلمات 
 ]حالة االزدواجية اللغوية العربية الدارجة والفرنسية بين الفعلين كالخلط الذي يقع  في 

amène‘j  ] و[apporte’j ] رجة  للتعبير عن األحياء حيث تستعمل كلمة جاب في الدا
بدل استعمال الكلمة  [ mon père apporte‘j ] فيكتب أو يتلفظ بالفرنسية ،والجماد

في اللغة  واضح لكلمة من اللغة األولى وهو استعمال [ mon père  amène‘j]الصحيحة 
ومصدر هذه (. 81موضوع موسى الشامي ص 7928محمد اسماعيل صيني وإسحاق محمد أمين ) الثانية 

قد ال يعود إلى التداخالت اللغوية، بل قد يعود إلى تعميم استعمال بنيات " الصعوبات 
 mon] تلميذ في اللغة الفرنسية لـمثل استعمال ال. اللغة الثانية في ميادين ال تستعمل فيها 

bavardeurami est ]  بدال من[bavardmon ami est ] فكلمة  .صديقي ثرثار[ bavard ] 
وهو ما يبين أنه عمم قاعدة  [ chanteurـ  chanter]يقاس إلى فعل  [bavarder ]مصدرها الفعل

موضوع موسى الشامي   7928محمد اسماعيل صيني وإسحاق محمد أمين  ") لغوية في غير محلها 

ة ومن جهة أخرى يتم التداخل المعجمي حينما يكون اللفظ أو الكلم. هذا من جهة( 21ص
، إال أن التلميذ يعتقد أنه يمكن استعمالها في كليهما،مثل الدالة معروفة في احدى اللغتين

م تفرش األ]بدل [ القشاألم تنشر  ]استعمال التلميذة أثناء التعبير الشفهي بعد التردد
 في العامية لها نفس المعنى في الفصحى كما أن كلمة[ تنشر ]معتقدة أن كلمة [ المالبس

 .تصلح في اللغتين العربية الفصحى والعربية الدارجة[ القش  ]
الكلمات التي يكون نطقها متقارب في كال " كما انه تحدث التداخالت عموما في     

متقاربة في النطق مع كلمة [ القش]مثل كلمة  (781ص  George sanders1987")اللغتين
اللفظي أو االستعارة من طرف الطفل في  transfertالتحويل  "ويستعمل [. قماش]

" وضعيات الشك في الوضوح أو من أجل تجنب التأويل الغامض من طرف المستمع
ا كأن ينوي استعمال كلمة غير مألوفة يظن أن المستمع يجهله( 782المرجع السابق ص)

 .فيستعمل كلمة أخرى أكثر تداوال لتجنب كل غموض في الفهم
وفي دراسات أخرى على ازدواجية اللغة لدى المهاجرين إلى الدول األجنبية لغاتهم   

إلى أن هؤالء " بينت أن التداخالت المعجمية بالنسبة إليهم قد تعود  األولى مختلفة،
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ة مفاهيم ليس لها مقابل في لغاتهم يصادفون في المجتمع الجديد الذي يعيشون فيه عد
المرجع ) " األصلية حيث ال يمكن اإلشارة إليها في لغات األم إال بشكل قريب أو متقارب

غير أن هذا الطرح ال ينطبق على واقع مزدوجي اللغة في المجتمع (.782السابق ص
مية العربية الجزائري إال في بعض المفاهيم العلمية والتكنولوجية التي تفتقر إليها لعا

واللغة القبائلية،لذلك قد يستعمل هؤالء التالميذ مفاهيم هجينة أو مستعارة مباشرة من 
اللغة األولى أو األجنبية كالفرنسية مثال في األمثلة اآلتية التس استعملها تالميذ السنة 

، يالسباقيت ،العصبان، الكيسان:]الثالثة ابتدائي في تعابيرهم الشفوية عن مشاهد مصورة
] واستعارة األفعال أيضا مثل [ الثامنة والثانية عشر]بدل [ التمنية، أتناش][ الفرشيطة

 HAUGEN 1956أما هوقن  [.وقت اللعب انتهىا ،أحضره]بدل [ اللعب خالص ،هاتها

p155 F.  " يرى بان التداخل السلبي ينتج عندما يتجنب مزدوجي اللغة كلمات مقبولة في
وهذا النوع من التداخل هو الذي يعطي ميالد .تها الغريبة لغاتهم األم بسبب أصوا

 (782موضوع موسى الشامي ص 7928محمد اسماعيل صيني وإسحاق محمد أمين  ") للكلمات المستعارة
ويقصد به استعمال معنى كلمة تابع " :Interférences sémantiques ـ التداخل الداللى هـ   

ويحدث هذا (. 134ص George sanders1987" )ها جزئياللغة معينة في كلمة لغة أخرى تشابه
النوع من التداخل  ألنه يسمح للتالميذ بتجنب التداخالت المعجمية ، بمعنى آخر أن 
التالميذ حينما ال يجدون كلمة مناسبة للتعبير عن موقف ما فإنهم يجدون في معنى كلمة 

 .ا يريدونهفي لغتهم األولى مشابهة للغة الثانية منفذا للتعبير عم
بشكل مجازي لتعويض كلمة غير معروفة في " ويستعمل التالميذ التداخل الداللي     

لغتهم الثانية رغم امكانية تعويضها بكلمة معروفة،إال أنهم يعتبرونه غير دقيقة 
استعمال عدة تالميذ بمدينة سطيف أثناء حصة :مثل( 782ـ 785المرجع السابق ص)المعنى

 / .           المعزة/في صورة تعبر على / النعجة / لمة التعبير الشفهي لك
 :ـ األخطاء التطورية الناتجة عن اللغة الثانية بحد ذاتها 0

ة األم أو النقل من اللغة توجد الكثير من األخطاء اللغوية التي مصدرها ليس اللغ    
تعلمه اللغة الثانية ذلك أن المتعلم أثناء  .، بل يعود أصلها إلى بنية اللغة نفسهااألخرى

خاصة بالنسبة لتالميذ التعليم االبتدائي . يبني افتراضات حولها من تجربته المحدودة بها 
الذين لم يتدربوا كثيرا على استعمال اللغة العربية الفصحى في مختلف المواقف 
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نسبة وتستعمل في مختلف مواقف الحياة اليومية العربية الدارجة والقبائلية بال .والسياقات
 :وعليه فيمكن أن تسجل األخطاء التالية أثناء عملية تعلمهم .للناطقين بها 

التعميم على أنه ( jacobovits)يعرف جاكوبتش :ـ التعميم المبالغ لبعض القواعد 9    
، وفي تعلم اللغة الثانية فإن بعض هذه راتيجيات السابقة في مواقف جديدةاستعمال االست"

أما بعضها اآلخر فقد يكون مضلال  في تنظيم الحقائق حول اللغة،االستراتيجيات يفيد 
وهذه الظاهرة تشمل الحاالت التي يأتي  (.878ص 7991علي تعوينات ")وغير قابل للتطبيق 

محمد .) أبنية أخرى في اللغة المدروسةفيها الدارس ببنية خاطئة على أساس تجربته مع 

ومن األمثلة التي يعمم فيها (. 700ضوع تمام حسان صمو 7928اسماعيل صيني وإسحاق محمد أمين  
أنا ال أكلت ـ  :افية في جميع الحاالت فيقول مثالاستعمال ال الن"المتعلم بشكل مبالغ 

 (.15ص 7928داود عبده ".) واألكل ال طيب 
يعنى أن التلميذ حينما يتعلم قاعدة لغوية  :ـ القياس الخاطئ على قاعدة سابقة 0    

قاعدة التأنيث من نماذج :" ه يطبقها على وضعيات مختلفة قياسا عليها مثلمعينة فإن
داود عبده المرجع السابق ") فيطبقها على أحمر ـ أحمرة.كبير ـ كبيرة ،طويل طويلة :مثل

 (.18ص
تنتج األخطاء عن "وهو نوع من األخطاء التطورية حيث  :ـ االفتراضات الخاطئة 2   

محمد اسماعيل صيني وإسحاق  ")سس التمييز في اللغة المتعلمة افتراض خاطئ أوفهم خاطئ أل

سيارة : قاعدة الجمع من نماذج مثل" مثل تطبيق( 707موضوع تمام حسان ص 7928محمد أمين  
( ات)فيفترض التلميذ أن عالمة الجمع تنتهي دائما ب .سيارات ـ طاولة ـ طاوالت 

داود " ) [ت ، كرسي ـ كرسياتصحن ـ صحنا]  :فيأخذ في تطبيقها على كلمات مثل

سوء التدرج في "وسبب هذا النوع من األخطاء قد يعود الى (. 15عبده المرجع السابق ص
محمد اسماعيل صيني وإسحاق محمد أمين  " ) تدريس الموضوعات أو سوء عرض مادة الدرس

إن تقديم ("HOK)وعليه يقول هوك (.707موضوع  تمام حسان المرجع السابق ص 7928
موضوعات على ضوء التقابل قد يخفف عبء المتعلم والمعلم وبالتالي يضاعف من ال

 (.878ص 7991تعوينات ") سرعة التعلم
ويقصد به حينما يتعلم التلميذ بعض القواعد اللغوية : ـ الجهل بالقاعدة وقيودها 2

أنه كثيرا ما يتجاهل بعض قيودها وشروطها أو " ها في مواقف جديدة، فإنهويحاول تطبيق
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وهو امر (.707تمام حسان المرجع السابق ص" )يعمل على تطبيقها في سياقات ال تنطبق عليها
ال )الحفظ الببغائي للقاعدة دون  فهم لها مثل استعمال "ينتج عن القياس الخاطئ أو عن 

أو استعمال ال النافية في جميع ( 70ص 8007علي تعوينات ()النافية مكان ال النافية للجنس
 .ت ومع كل األزمنةالحاال

يتبلور هذا النوع من األخطاء في تكوين تراكيب الجمل : ـ التطبيق الناقص للقواعد 2 
تمام حسان ) يمثل التحريف فيها درجة تطور القواعد المطلوبة ألداء جمل مقبولة"حيث

 (.707المرجع السابق ص
ت فاشلة لمحاكاة لغة ينظر إليها على أنها محاوال" وهذه األنواع من األخطاء لم يعد    

الكبار، بل بدءوا يعتبرونها مظهرا ال غنى عنه من مظاهر التطور اللغوي عند الطفل ، 
 7922نايف خرما،علي حجاج  )"تدل كل مجموعة منها على مرحلة معينة من مراحل التطور 

 (.  99ص
 :ـ األخطاء التي يعود أصلها إلى طبيعة اللغة الشفهية 2 

التخطيط ثم )ة التعبير الشفوي تتم  وفق مرحلتين معرفيتين متكاملتينبما أن عملي     
وفي ظروف نفسية تختلف من فرد إلى آخر و في سياق مدرسي أو اجتماعي ( التنفيذ

خاص، فإن كل  مرحلة تعترضها صعوبات متميزة تجعل كالم المتعلم متذبذبا 
يرها وهو ما قد يعقد فهم ومضطربا يسوده التوقف او التكرار أو اإلعادة للصياغة وغ

الرسالة المراد إيصالها وفي نفس الوقت يعرقل عملية االتصال بالمعلم أو باآلخرين من 
مع العلم أننا بصدد الحديث عن متعلم للغة العربية الفصحى لم يتحكم بعد .المحيطين به

فة في في بنياتها وقواعدها بشكل يسمح له التعبير بطالقة وسهولة إلى جانب عدم األل
وهو ما يزيد من تعقيدات التعبير شفويا أمام .استعمالها خارج السياقات المدرسية الرسمية

فأهم الصعوبات واألخطاء التي يمكن أن تحدث ليس للطفل فحسب بل .المعلم والزمالء 
 :   حتى للمتعلم الراشد أيضا ما يأتي

قفات من حين آلخر تتمثل يحدث للمتعلم تو: (التخطيط للكالم) في المرحلة األولىـ 7 
 :     في المواقع اآلتية

أظهرت بعض الدراسات أن المتكلمين يميلون إلى التوقف في ثالثة مواقع مختلفة    
 (: 88ص  7928داود عبده )أثناء كالمهم
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و هو الموقع الطبيعي لتخطيط الهيكل " عموما يكون في بداية الجملة :الموقع األول ـ 
حيث يقوم المتكلم (.88المرجع السابق ص")الت المكون الجملي األول العام للجملة ولتفصي

في ...في الصباح ...أو كان يا مكان..بنطق كلمة ثم يتوقف كأن يقول في يوم من 
والوقفات في بداية . "يتوجه الفالح نحو المزرعة.. يتوجه..ثم تكمل أتوجه.. الصبـ 

مكونات الجملية ،حيث ذكرت بعض الجملة عادة تكون أطول من تلك التي تقع بين ال
المرجع  )ثانية  0015ثانية بينما في المواقع األخرى هو  7008الدراسات أن معدل الوقفة هو 

 (.821عن مرجع كالرك وكالرك ص 88السابق ص
يكون بين المكونات الجملية، وهو الذي يحدث أثناء التخطيط التفصيلي  :الموقع الثاني -

التفكير في العبارة أو الصفة التي يجب أن يستعملها كأن يفكر للمكون الجملي من خالل 
في اختيار كلمة في الصباح فقط أو يضيف لها الباكر ثم يختار الفالح أو األب أو األخ 

  .الصغير في المثال السابق
وهو التوقف .وهو يحدث قبل نطق بعض الكلمات داخل المكون الجملي :الموقع الثالث -

يجد المتكلم صعوبة في العثور على الكلمة المناسبة والمعبرة بشكل الذي يحدث عندما 
دقيق عن المدلول، لذلك حتى ال يلفت انتباه السامع لصمته الطويل يقوم بتكرار كلمات 

وحفاظا على وحدة المكون الجملي . وغيرها...،آه  ال يعني، طبعا، إذن:وظيفية مثل 
وفي هذه الحالة حينما يكون المتكلم .  ن آلخرنجد المتكلم يعود الى بداية الجملة من حي

هو التلميذ في المدرسة بلغة فصحى تعلمها بين جدرانها وال يستعملها في حياته اليومية، 
نجده قد يلجأ إلى استعمال كلمات لغته األولى مباشرة معتقدا أنها تؤدي المعنى المرغوب 

ن توقفه عبارة عن محاولة ترجمة كما يمكن أن يكو.ويصلح استعمالها في اللغة الثانية 
للكلمة المفقودة من لغته األولى إلى اللغة الثانية باعتبار أن له رصيد لغوي جاء به من 

مثال حالة التلميذة التي عبرت عن صورة فيها .البيت ويوظفه في مواقف الحياة المختلفة
األم "ثم قالت  ..ال....ال...فبعد توفق وتردد لـ األم تنشر( امرأة ومالبس مفروشة)

     ".تنشر القش
 :هياكالم شفالتخطيط لل صعوباتباب ـ أس
 تعود صعوبة التخطيط للتعبير عن األفكار والمواقف إلى عدة عوامل منها ما يأتي     

 :(82ص 7928داود عبده)
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القلق والحرج عند الكالم في موقف  وتتمثل في االضطراب، :ـ العوامل النفسية9   
خاصة إذا كان أمام أناس غرباء ، مثل الزمالء في موقف  اجتماعي، مدرسي رسمي أو

، يضاف إليها توقعات المتعلم من ردود .تعليمي أو في امتحان حيث األنظار متجهة إليه
ويتعقد التخطيط للحديث عموما ...(. من خالل ضحكهم أو استهزائهم ( الزمالء)أفعالهم 

 .عندما يكون الفرد غير واثق من نفسه
، ذلك وهي العوامل التي لها دور كبير جدا في التعبير الشفوي :ـ العوامل اللغوية 0   

( مدرسية)اللغة العربية الفصحى في مواقف اصطناعية  (8ل)أن المتكلم بلغة المدرسة 
فنظرة المتعلم  .في مواقف طبيعية( قبائلية أو عربية دارجة)ليس كالمتكلم بلغته األولى 

ود الفعل من قبل معلمه وزمالئه تؤثر كثيرا في تخطيطه وتنفيذه لنفسه وتوقعاته برد
 . للكالم

إن كان ذا عالقة بحياة  :ـ طبيعة الموضوع أو الموقف المطلوب الحديث عنه2  
مستواه العقلي المعرفي واللغوي في لم وبيئته االجتماعية والثقافية ويتماشى مع المتع

ادي، أو أنه موضوع بعيد عن اهتماماته وفي موقف طبيعي ع المرحلة التي هو فيها
وعن سياقه االجتماعي أو يتجاوز مستواه وفي نفس الوقت يتم في موقف رسمي أمام 

 .أناس غرباء وغيرها فهي كلها عوامل تؤثر على أدائه اللغوي شفويا
إن كان محبوبا ومرغوبا  :ومع المعلم ـ موقع المتعلم داخل المدرسة بين الزمالء2  

بل معلمه وزمالئه أو أنه منبوذا أو من المغضوب عليهم ويستهزأ به فكلها أمور فيه من ق
وغيرها من ..... تؤثر على الحديث الشفوي للمتعلم وتجعله يتلعثم ويتردد وينتابه الخوف

 .    الوضعيات المحتملة
أكدت بعض الدراسات أن صعوبة التخطيط تزداد عندما تكون المفردات "وعليه فقد    

وهو ما سجلناه لدى  (.82ص 7928داود عبده")تعملة في الحديث مجردة أو غير شائعةالمس
حينما يطلب  ،ألساسي خاصة مستوى السنة الثالثةتالميذ السنوات األولى من التعليم ا

سواء بالنسبة للناطقين بالعربية )منهم التعبير عن صور ومواقف باللغة العربية الفصحى 
نجدهم يجدون صعوبات في استعمال الكلمات غير الشائعة خاصة ( الدارجة أو القبائلية 

حيث سجلنا في نتائج دراستنا الميدانية التي أنجزناها في إطار  .الكلمات األدبية والعلمية
لدى عينة من التالميذ في المدرسة الجزائرية  8008حضير لنيل شهادة الماجستير سنة الت
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درجة أنهم يختارون مفردة ثم سرعان ما  أن الكثير منهم يعيد صياغة أفكاره إلى
نها األكثر استعماال وبالتالي قد تكون هي أيتوقفون ويستبدلونها بمفردة أخرى يعتقدون 

 ..األصح رغم أن البعض منها متداول ومشاع في اللغة العامية 
طلب فيها من  Fixe et Hixe 7912تجربة ميدانية أجراها كل من فكس وهيكس" وفي     

تبين أن االستجابات كانت ..وصين استعمال كل كلمة يسمعونها في جملة تامة المفح
أسرع عندما كانت الكلمات محسوسة بالمقارنة مع الكلمات المجردة وكذلك عندما كانت 

عن فكس وهيكس  82المرجع السابق ص")الكلمات أكثر شيوعا بالمقارنة مع الكلمات األقل شيوعا

ثان السالفان إلى أن هناك دراسات أخرى أجريت على كما أشار الباح (.719ص 7912
عينة من المفحوصين بينت أن صعوبة التخطيط تكون أكثر في عملية التفسير عنه في 

وهذه الصعوبات قد تعود الكثير منها إلى  (.نفس المرجع السابق والصفحة.)عملية الوصف
خالل استعمال استراتيجيات ضعف الرصيد اللغوي باللغة الثانية وتأثير اللغة األولى من 

 .  الترجمة واالستعارة
قد يخرج المتعلم عن تنفيذ ما خطط له جزئيا أو : (التنفيذ)ـ أما في المرحلة الثانية0  

 :    وهو كاألتيوالوضعيات الممكنة كليا بحسب الظروف والمواقف 
ما لدى األفراد يحدث هــذا الخروج عمو :خروج التنفيذ عن التخطيط أثناء التعبير الشفهي

الذين يقومون بكالم تلقائي غير المعد أو المحضر وهـو على نوعين حسب األسباب 
 :التي تنتجه

 :ويتمثل في المظهرين التاليين ـ نوع ناتج عن إعادة النظر في التخطيط9    
 :كأن يبدأ التلميذ أثناء حصة التعبير الشفهي الحر": التردد قبل النطق" أ ـ       

وهو ناتج عن إعادة النظر في التخطيط .الكباش تأكل الحشيش ...ال.....ال.......الك)
 (.81ص 7928داود عبده . )للكالم بحيث كان ينوي القول الكباش ترعى الحشيش

وهو التعديل ( 81المرجع السابق ص")التصحيح الفوري لكلمة أو عبارة قيلت" ب ـ       
بعد تلفظها إلدراكه بأنها ال تصلح للتعبير عما  الذي يجريه المتكلم على كلمة أو عبارة

النعجة )أراد أن يقوله مثال حالة التلميذة أثناء حصة التعبير الشفهي الحر عندما قالت 
قالت المعزة يرضعها توأمان ، ثم بعد ما أعادت النظر في الصورة في نفس اللحظة 

 .يرضعها توأمان
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 :ويتجلى هذا في المظاهر التالية( 82ص رجع السابقالم")نوع ناتج عن خطأ في التنفيذ" ـ 0   
ويقصد به تغيير صوت ما بسبب التهيؤ لنطق :(anticipation) أـ التهيؤ أو التوقع      

( ث)ب( س)واستبدال /.ليس ثمة شيء / بدل/ ليث ثمة شيء/ صوت تال، كان ينطق
موما عن التسرع وهو خطأ ناتج ع.ناتج عن التهيؤ المسبق لنطق صوت الثاء فيما بعد

 .وعدم التركيز 
وهي عملية معاكسة لألولى حيث يتغير (:persévération) ب ـ المثابرة واالتباع     

 مثل شمس ـ.سابق أو كلمة سابقة صوت تال أو كلمة تالية تحت تأثير نطق صوت
  .سيءأو ليس ثمة  شمش

خالل نطق الجزء  وهو نطق كلمة ممزوجة بين كلمتين، من:) (Mélange ج ـ المزج    
يحاول "ويحدث هذا عموما عندما . األول من كلمة والجزء األخير من كلمة أخرى 

المتكلم لفظ كلمة ثم يغير رأيه قبل انهائها بسبب استحضار كلمة اخرى تنافس األولى في 
كحالة التلميذ الذي أراد ان يعبر عن صورة فيها ( . 50ص1075داود عبده ")تأدية المعنى

+ وهي مزج بين كلمتين نعجة  [نعزة ]ثم استدرك وقال  [نعجة]ضع جديان فقال معزة تر
 .[قصور]ينتج كلمة = نطق قرون ثم تغييره بعصور :مثال آخر. [نعزة ]فأنتجت = معزة 

 :( 879ص  7998دوجالس براون): ـ األخطاء التي يعود أصلها إلى البيئة التعليمية 2
ة عن الظروف الدراسية المرتبطة بالمادة الدراسية و نعني بها تلك األخطاء الناتج   

وطريقة تنظيمها وتقديمها، والمعلم وأسلوب شرحه وأسلوب تعامله مع المتعلمين وغيرها 
 .من وضعيات البيئة الدراسية

يتبلور هذا النوع من خالل الشرح : األخطاء الناتجة عن المعلم داخل القسم ـ 2 
و التركيب والصيغ أحيانا، أو استعمال طريقة تدريس ال الخاطئ لبعض القواعد اللغوية أ

من البسيط إلى المعقد ومن السهل إلى الصعب أو ال تراعي التسلسل  تراعي مبدأ التدرج
المنطقي للمفاهيم والقواعد اللغوية أو انه ال يقدم األمثلة والتطبيقات المناسبة، أو يقدم 

بشكل جيد وغيرها من السلوكات التعليمية  معلومات خاطئة لجهله وعدم تحكمه  في اللغة
التي قد تصدر عن المعلم فتجعل فهم المتعلمين للغة سطحيا أو مشوها أو خاطئا،  فيؤدي 
بهم األمر إلى تكوين افتراضات خاطئة عن اللغة الثانية المتعلمة أو كما يسميه 

أخطاء ب( tenson  1974)ويسميه ستنسون بالمفاهيم الخاطئة  (Richards 1971)ريتشارد
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كتقديم قاعدة لغوية في جملة .( 879ص  7998دوجالس براون ).من جهة أخرى االستقراء
 .خاطئة فيقيس عليها المتعلمون

 اللغوية والتراكيب كتلك المعلومات :األخطاء الناتجة عن الكتاب المدرسيـ 2  
يبنون عليها  المقدمة بشكل غير دقيق، أو خاطئ أو مظلل، تجعل المتعلمين والتمارين

م اللغوية وقد يحفظونها عن ظهر القلب و يقيسون عليها تعابيرهم هجتصوراتهم ونماذ
لذلك إذا كان تعلمهم مبني على أخطاء مشاعة . الشفوية والكتابية معتقدين أنها صحيحة
      . فال نتوقع منهم ملفوظات لغوية صحيحة

قدة بتعقد العوامل والعناصر المتداخلة ونفهم من كل ما سبق أن عملية التعلم عملية مع   
فيهاّ إلى درجة أصبح من الصعب التمييز بشكل دقيق أي منها يعتبر السبب الرئيسي أو 

غير أن ربطها فيما . األساسي في حدوث بعض األخطاء وتكرارها لدى بعض المتعلمين
تعلمون خالل بينها مجتمعة يسهل لنا تفسير مختلف األخطاء اللغوية التي يقع فيها الم

 . تعلمهم للغة الثانية أو لمواد دراسية أخرى
 :  J.P.Astolfi 2003أستولفي. ب .أنماط األخطاء اللغوية حسب جـ 

اللغة اإلنسانية بشكلها المنطوق والمكتوب عملية معقدة تتداخل فيها عدة عوامل       
خطاء اللغوية لذلك من الصعب التسليم بوجود مصادر محددة بعينها للوقوع في األ

وصعوبات التعلم اللغوي، وانطالقا من التنوع والتعدد في العوامل المحتمل توليد 
ثماني أنواع من األخطاء اللغوية تضاف لما ذكر سابقا وهي  2993األخطاء ذكر أستولفي 

 :كاآلتي
ن م تطرح بها األسئلةتصاغ وفالطريقة التي  :ـ أخطاء ناتجة عن تعليمات العمل المطلوب1  

قد تجعل هذا األخير ....( حّلل، وّضح، اشرح، ترجم) المعلم للمتعلم باستعمال أفعال مثل
يدركها ويفهمها بكيفية ال تتناسب والمطلوب، لذلك يجيب وفق ذلك فتظهر األخطاء 

  . بشكل عفوي وال إرادي
    :ـ أخطاء ناتجة عن العادات الدراسية، أو عن سوء فك الترميز للتوقعات2

ثيرا ما يمتهنون إستراتيجية الفهم ك    Ph.Perrounoudفالمتعلمون حسب فيليب بيرونو      
. الضمنية التي يطلبها المعلم في سؤال أو نشاط معين( اإلجابات)أو فك تشفير للتوقعات 

لكن نتيجة للصعوبات التي تواجههم في إدراك القواعد الضمنية التي تستلزمها حل 
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فالوضعية اللغوية في التعبير مثال قد تستلزم منهم فهم . األخطاءمشكلة جديدة، يقعون في 
داللة التعليمات أوال، ثم ينتقلون بعدها إلى حشد المعارف الموجودة لديهم والضرورية 

 : ومن بين القواعد الضمنية التي يستلزمها حل مشكلة معينة ما يأتي. لحلها
 .دـ أن المشكلة تحتوى على حل، وهو الحل الوحي    
 .ـ ولحله ال يجب استخراج إال المعطيات ذات العالقة بقواعد الصرف    

 .ـ وكل المعطيات والبيانات ذات العالقة بذلك ضرورية    
 .   ـ وإذا كانت اإلجابة ال تقع على القاعدة التفصيلية المطلوبة، فيعني ذلك أننا أخطأنا    
ركها المتعلمون، و هي التي تجعلهم فمثل هذه اإلجراءات الضمنية التي قد ال يد    

ويعني ذلك أن إجابات . يخطئون في الحصول على اإلجابات المتوقعة من قبل معلميهم
المتعلمين َتنبني على العادات الدراسية المتوفرة لديهم، و التي تجعلهم ُينتجون بناءات 

 .لصّيغ غامضة قد تقترب من تلك القواعد المعروفة، بالتعميم المبالغ
إيدمونسون ـ أخطاء لها عالقة بالعمليات العقلية المتدخلة في حل المشكالت 3

بعض النشاطات المدرسية قد تتطلب استعمال بعض : (W.Edmonson et J.House)وهاوس
قبل المتعلمين، ولكنها إذا كانوا ال يتوفرون عليها، و غير حاضرة  العمليات العقلية من

ألنهم يجدون صعوبات في استبدال إدراكاتهم . الديهم، فإنهم يرتكبون  أخطاء فيه
أي أنهم . وتصوراتهم الخاطئة التي تعودوا عليها من قبل بأخرى جديدة وصحيحة

.  يواجهون مشكالت جديدة بطرق وعمليات سبق استعمالها في وضعيات أخرى مشابهة
ي تصحيحها وهي من العمليات المعرفية التي قد ال ينتبه إلها المعلمون، وال يتدخلون ف

 .لدى المتعلمين
وهي تنتج عندما تعرض مشكالت على  :ـ أخطاء ناتجة عن العمليات العقلية المستعملة 4 

متعلمين و تترك لهم حرية اختيار االستراتيجيات المناسبة للحل، فيستعملون إجراءات 
 .لذلك يقعون في األخطاء مختلفة عن تلك المتوقعة من قبل المعلم،( مراحل وخطوات)
تنتج هذه األخطاء عندما يقوم المتعلم بمعالجة : أخطاء ناتجة عن الضغط المعرفي  ـ 5 

فإنه يستحضر كما هائال من المعلومات، ذات العالقة بها، كالمفردات  ،مشكلة معينة
والمفاهيم والقواعد النحوية والصرفية المتشابهة في الكثير منها في موضوع التعبير 

ة معالجتها على مستوى الذاكرة القصيرة المدى، ُيحدث تضخما الشفوي، قد يجعل عملي
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معرفيا، يسبب للمتعلمين إما نسيان بعض أجزائها وتفصيالتها، وإما تداخال فيما 
   (.Astolfi 1997 p58أستولفي .)بينها

 :    وريزان Fayol et Reasonكبرى لألخطاء اللغوية حسب فايول المصادر الـ 
ثالث مصادر كبرى لألخطاء وريزان هناك  Fayol et Reasonول وحسب هذا األخير فاي

 :عند التعرف عليها يساعد على تشخيص الصعوبات التي تواجه المتعلمين وهي اللغوية
حيث أن :  Connaissances conceptuelles ـ أخطاء ذات عالقة بالمعارف اإلدراكية 0   

هم مع المحيط، من أجل تكيفهم مع البشر يعدون تصورات أو نماذج عقلية خالل تفاعالت
لكن هناك ...(. مثل قدرة التعرف على األشياء وتصنيفها ووصفها.)المواقف اآلنية

مجموعة من المعارف العفوية التي تدخل في صراع مع التعلُّمات المدرسية، التي ليس 
بالتالي من أهدافها التكيف مع الوضعيات اآلنية بقدر ما تهدف إلى فهم وتفسير العالم، و

و من بين المصادر المحتملة ألنواع معينة من األخطاء، . قد تسبب في عرقلة التعلم
ترتبط بعدم مراعاة مجمل التفاصيل التي تتدخل في السناريوهات الممكنة للتعلم، أو عند 
وجود نماذج ذهنية غير كاملة و غير مناسبة للمشكالت، التي تضع اختيارات لعناصر 

وتنظيم (. ش. ترجمة 5Paula MariaRistea2003 p1 .)م بارتباطات خاطئةغير دقيقة أو تقو
المعارف اإلدراكية يتحقق حسب أنماط اإلجراءات المتخذة، والتي هي نفسها قد ينتابها 

 .  فالمتعلم قد يعرف األحداث ولكنه يفشل في تحريكها بطريقته الخاصة. سير غامض
: Procédurales  Connaissances(اإلجرائية)تيةـ أخطاء ذات عالقة بالمعارف العمليا 2  

حيث عندما تواجه المتعلم مثل . تنتج األخطاء هذا النوع عن وضعيات حل المشكالت
هذه المشكالت يقوم بالمراقبة إن كانت قد مرت مثلها من قبل، و بعدها يعمل على حلها 

        .        بعد فتحدث له أخطاء، إما ألنه نسي طريقة الحل وإما ألنه لم يتعلمها
 :ـ مقاربات تفسير األخطاء اللغوية عند تعلم اللغة الثانية أو لغة التعليم 

نتيجة لمختلف المالحظات التي سجلها المختصون في اللسانيات التطبيقية و في     
تعليمية اللغات األجنبية أثناء تعليمهم ألطفال مختلف اللغات واللهجات والصعوبات التي 

في تعلمهم للغة الهدف ظهرت مقاربات لسانية تحاول أن تجد تفسيرا علميا  سجلوها
ومن أشهر هذه . وتربويا منطقيا لهذه الصعوبات من أجل تجاوزها وإيجاد الحلول لها

 :المقاربات ما يأتي
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 :    (Analyse contrastive):ـ مقاربة التحليل التقابلي0 
في تعلم اللغة األجنبية من أجل تسهيل  منذ خمسينات القرن الماضي كان يعتمد    

 .استيعابها والتحكم فيها بشكل أحسن على مبدأ المقارنة بين لغة األم واللغة الهدف
 :ويهدف التحليل التقابلي إلى ما يأتي

 .فحص أوجه االختالف والتشابه بين اللغات -1
التنبؤ بالمشكالت التي تنشأ عند تعليم لغة أجنبية ومحاولة تفسير هذه  -2

 .المشكالت

 (بتصرف 1072محمود صيني .)اإلسهام في تطوير مواد دراسية لتعليم اللغة األجنبية-3     
أن المقارنة الجادة والمنظمة والفرق البنيوي بين اللغتين ( Lado1975)حيث أكد الدو     

ذلك أن تعلم لغة جديدة تتأثر باللغة .يمكن أن يقدم حلوال لصعوبات التعلم المتكررة
وهذه العادات البنيوية إما أنها تسهل أو . كتسبة من قبل و بالعادات البنيوية للغة األمالم

اللغة )فيحدث النقل االيجابي من اللغة األولى إلى اللغة الثانية  .تعرقل تعلم اللغة الهدف
عندما يكون هناك  تشابه بين اللغتين فيتم تسهيل عملية التعلم  (الهدف أو اللغة المدرسية

 .لها
ويحدث النقل السلبي أو التداخل عندما تساهم االختالفات التنظيمية والبنيوية       

 (.اللغة الهدف اللغة المدرسية) أوالتشابهات الخاطئة بين اللغتين في عرقلة تعلمها
في قوله أن اللسانيات التقابلية مرتبطة بشكل  ( Debyser)وهو ما سجله أيضا ديبيسير    

وتهدف إلى التوقع  .تربوية حول طبيعة ودور األخطاء في التعلم -سوكبير بفرضيات نف
 والوصف 

كأن يقول الطفل ( لغة األم)و تفسير األخطاء والصعوبات الناتجة عن تأثير اللغة األولى 
أو يقول [  son maison]أو الطفل األنجليزي  [j'ais le livre lu]أو [ la soleil]األلماني مثال 

وغيرها من التعبيرات والتراكيب اللغوية التي [ Le chien que je le voie]الطفل العربي 
 .أو اللغة األولى تسمى تداخالت لغوية ناتجة عن تأثير لغة األم

أي أن التحليل التقابلي يرتكز على الوصف العلمي المقترح من قبل اللسانيات البنائية     
األم المكتسبة من قبل المتعلم بهدف ايجاد واللسانيات المقارنة للغة المراد تعلمها بلغة 

. (Lado1957)الوسائل البيداغوجية واألدوات الفعالة لتعليم اللغات بشكل أحسن حسب الدو
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يؤكد أن أفضل المواد فاعلية في تعليم اللغة األجنبية هي تلك  ( Fries1945)وقد كان فريز
أو  علمي مواز للغة األموعلى وصف ، المواد التي تستند إلى وصف علمي لهذه اللغة

     .اللغة األولى
ومقارنة اللغات بهذا المنطق تسمح بالتنبؤ بمشكالت التعلم عن طريق مقابلة البنيات      

لغة )الصوتية والصرفية والنحوية والتركيبية والمعجمية والداللية للغة المصدر 
لى ذلك يمكن توقع التطور وبناء ع(.اللغة الثانية أو اللغة المدرسية)واللغة الهدف(األم

اللغوي من خالل األخذ بعين االعتبار صعوبات التعلم الناجمة عن االختالفات 
فالمتعلمون لهم ميل إلى ( F.Debyser 1071)وحسب ديبيسير.والتشابهات بين اللغتين

التحويل والترجمة استقباال وإنتاجا من لغة األم إلى اللغة الثانية المتعلمة في الكثير من 
 .البنيات اللغوية المعجمية والنحوية و الداللية والصوتية

حيث ما هو متشابه يسهل تحويله وبالتالي يسهل تعلمه وما هو مختلف يؤدي إلى    
التحويل السلبي ويحدث ما يسمى بالتداخل وبالتالي يؤدي إلى أخطاء التي تعتبر أعراضا 

وهذه الصعوبات  .ق، والتداخلالعدوى،الحدث،التحريف،االنزال:لصعوبات التعلم مثل
المعروضة سابقا وهذه التحليالت ظهرت وكأن لها عالقة غير مباشرة بالعمليات 

 Paula Maria Rista)،المعرفية النشطة عندما يستوعب ويستعمل األفراد لغات أجنبية

2006p4.) 
خالل  بداية اللسانيات التقابلية واعدة من تلكنه يجب اإلشارة إلى انه إذا كان     

 .فإن المقارنات الصرفية والنحوية ليست كذلك المقارنة الصوتية التي تقدم نموذجا مقنعا،
حيث عندما تواجه الجانب الصرفي والنحوي والمعجمي تجد نفسها أمام وضع أكثر 

وتصبح عملية المقارنة صعبة جدا نتيجة العناصر . تعقيدا مقارنة بالجانب الصوتي
وافتراضها بمقابلة بنيات اللغات يسمح لها . القات البنيوية بينهاالواجب وصفها وتعدد الع

بتوقع كل األخطاء التي سيواجهها المتعلمون قد أظهرت عدة اعتراضات منهجية 
 .ونظرية

فأكبر نقطة ضعف لدى هذه المقاربة هو الخلط بين الوصف لبنية لغوية محددة وبين      
 Paula(.)البنيات اللغوية)يوظفها المتعلم الستيعابها الكيفية أو اإلجراءات التي يستعملها أو

Maria Ristea2006.) 
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إلى أن البعد ( Besse et Porquier1986)ويشير في هذا الجانب كل من بيس و بوركيي    
الصعب  ومن. ختلفة كثيراظهر استعمال سلوكات مأو القرب الشكلي بين اللغات عامل ُي

نفس عملية :" ويؤكدان أن  .نقل أو االستعارةلثار السلبية لالفصل بين اآلثار االيجابية واآل
 Besse et Porquier1986")ان تؤدي حسب الحاالت إما إلى النجاح أو الخطأيمكن النقل 

p202.)هذا من جهة. 
بين  ث خلطا معرفيالنقل يحدومن جهة أخرى أشار الباحثان السابقان إلى ان مفهوم ا    

علم اللغات األجنبية من تب ، وبين اإلشكالية الخاصةةين من جهالموضوع والطرائق اللغوي
تعلم لنقل بين نسقين لغويين في سياق الحديث عن ا"وحجتهم في ذلك أن  .جهة أخرى

ليس نظامين لغويين أو وصفين  ،للغات يعني تجاهل حدث ما سيتواجه في دماغ المتعلما
ى المستوعبة من قبل المتعلم و ما يعرفه أو اللغة األولو إنما هي قواعد ين، ويَتَغلبنيتين ُل

 Paula Maria.)" مرحلة معينة من التعلمفي ( اللغة الثانية)يكتشفه في اللغة المتعلمة 

Ristea2006p5.) 
كما أن النقل االيجابي أو النقل السلبي ال يمكن أن يعمل لدى المتعلم بين نظامين     

بمعنى أن (.الثانية)للغة األولى أو اللغة األخرى لغويين وإنما يعمل بين مكتسباته الخاصة 
النقل ال يمكن أن يحدث إال بين ما هو مكتسب في لغة األم واللغة الثانية  وبين 

 .المعطيات الجديدة التي تم تعلمها
ففي عملية التعلم للغة الثانية في المدرسة نجد بأن تأثيرات لغة األم على تعلم اللغة    

هي نفسها  بل التعلم القبلي للغة الثانيةا مصدرا لالستعارة أو النقل، الثانية ليست وحده
أن إطار التعلم وطرائق كما . يمكن أن تكون مصدرا للنقل الداخلي االيجابي أو السلبي

و مفهوم النقل الذي يخلط بين العملية والنتيجة . التعليم يمكن أن تثير عمليات االستعارة
يث ال تنقل البنيات اللغوية والعادات التعبيرية ولكن تنقل يلغي البعد المعرفي للغة، ح

 Paula Maria. (.)أيضا وبشكل أساسي الخبرة اللغوية والمعرفية المستوعبة من قبل الفرد

Ristea2006p5.) 
التي يقول فيها أن اللغة نسق من العادات السلوكية ال يمكن ( Lado)وفرضية الدو    

ن األخطاء التي نصفها بالتداخالت تواجه في بعض األحيان أل .تطبيقها على تعلم اللغات
 .حتى األطفال األصليين الناطقين بتلك اللغة المتعلمة أو في بعض متغيرات اللغة الهدف
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من خالل ما الحظه من أخطاء مرتكبة من قبل  (  Deoloufou1079 )وأكد ذلك دييولوفو   
حيث .ا والتي يرجع أصلها إلى التداخالتبفرنس  Marseilleالمغتربين في ناحية مارساي 

رضون للغة بين بأنها موجودة فعليا في مختلف نواحي فرنسا عندما يتعلمون أو يتع
 . الفرنسية، هذا من جهة

يرتكبون أخطاء  جد بأن األطفال الذين يكتسبون لغتهم األولىلقد و ومن جهة أخرى ،    
 (.اللغة الثانية)تعلمون اللغة األجنبيةتتشابه جزئيا باألخطاء التي يرتكبها أطفال ي

بل أكثر من ذلك لوحظ بأن ترتيب اكتساب بعض العناصر اللغوية متطابقا بين     
ولذلك يتساءل البعض إن كانت العمليات .وضعيتي االكتساب للغة األم والتعلم للغة الثانية

 العقلية هي نفسها؟ 
كتساب بعض العناصر اللغوية النحوية أكدت بعض الدراسات بأن ترتيب ا 1075منذ      

في دراسة  E .Bautier 1077متطابق لدى متعلمي اللغة االنجليزية وهو ما بينه أيضا 
مقارنة بين أطفال فرنسيين وغير فرنسيين عند تعلمهم لقواعد اللغة الفرنسية، وفرضية 

مليات في تعلم تشابه العمليات العقلية قد قربت األعمال التي حاولت تأكيد عالمية الع
 (.1ص.)اللغة

غير أن هذه الفرضية قد إعترضتها نتائج دراسات حديثة حينما بينت وأكدت وجود     
في  Heillenman 1071حيث أكد هيلنمان .اختالفات في التعلم بين األطفال و الراشدين 

دراسة له بأن بعض جوانب اللغة األجنبية لدى الراشدين يجب أن تفسر على أنها 
و أن الراشدين الذين يتعلمون اللغة الفرنسية كلغة أجنبية .الت بالنسبة للغة األمتداخ

يرتكبون كثيرا من األخطاء الصرفية منها والنحوية عكس ما يحدث عند متعلمي اللغة 
 .الفرنسية كلغة ثانية لدى األطفال

أتون من سجل بأن العمال المغتربين المتواجدين في فرنسا ي C.Noyauكما أن نوايو    
عدة دول حيث يتكلمون لغات غير مكتوبة وأغلبيتهم متعددي اللغات قبل الهجرة مثل 

أو  L.Galianneاللغة الغالية  L.Catalaneاسبانيا مثال يعرفون اللغة الكاطالونية 
والمغاربة يتكلمون القبائلية والعامية العربيبة وغالبية األخطاء المرتكبة من قبل .الباسكية

وحتى تلك األخطاء التي توقعتها لم  .غير متوقعة من قبل اللسانيات التقابلية المتعلمين
أو قلما تحدث حسب األفراد والظروف وطرائق التعليم المعتمدة  تحدث أبدا لدى هؤالء،
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يعني أخطاء مشتركة  ،للغة الهدف المعينة تعتبر عالميةكما أن هناك أخطاء لغوية في ا.
مختلفة والتي تعتبر من الصعب إزالتها مقارنة بتلك التي تحدث لمتعلمي لغات األم ال

 (.اللغة الثانية)تعود إلى تداخالت اللغة الهدف
ولذلك يبدو أن تأثير التحليل التقابلي على تعليم اللغات و االستراتيجيات التربوية التي     

 و ال تتحكم في األخطاء والصعوبات توحي بها وتعتمدها غير ضرورية للمعلمين،
كما القيام بتطبيقات آلية لألشكال المصنفة بالصعبة الناتجة عن .الفعلية التي تواجههم

التداخالت يعتبر نوعا من التحيز و يوحي للمتعلم بالقيام بترابطات بين نظامين لغويين قد 
ومن جهة أخرى إن جعل . يكون تأثراتها عكس ما هو متوقع أو مستهدف هذا من جهة

امين اللغويين مشاعة أو أمرا عاديا لدى المتعلمين قد يولد لديهم التشابهات بين النظ
 .     المبالغة في التعميم والوقوع في األخطاء

وهو ما يفسر ضعف تفسير المقاربة التقابلية لألخطاء اللغوية التي يرتكبها متعلمي    
 (.ِ(C.Noyau1976.اللغة الثانية أو األجنبية

 :ـ مقاربة تحليل األخطاء2
تطورت عملية تحليل األخطاء خالل الستينات من أجل تكملة نقائص التحليل       

وذلك للصعوبات التي وجدتها أمام اللغات . التقابلي، ومن ثم لتكون بعد ذلك بديال لها
 .غير المكتوبة وتلك غير المعروفة لدى المعلمين

ث تعالج االستعارة وتعتمد هذه المقاربة على تحليل األخطاء المرتكبة فعليا ،حي    
وترتكز هذه المقاربة على اللسالنيات .والنقل بعديا وليس قبليا كما هو في التحليل التقابلي 

وعلى بنائية جون بياجي وتطورت  1019التحويلية التي أسسها تشومسكي في الستينات 
و هي (.  Corder et Porquier et C.Noyau)بفضل أعمال كل من كوردر وبوكيي ونوايو

ديل  للتحليل التقابلي حيث توفر أدوات على شكل جرد لألخطاء المرتكبة فعليا وثابتة ب
لدى المتعلمين وتركز على نقاط الصعوبة األكثر شيوعا وتفتح مجاال للبحث 

وتكمل حدود التحليل التقابلي خاصة عندما تكون لغات األم غير مكتوبة أو غير .البعدي
بة لحاالت متعددي اللغات كما هو بالنسبة للمتعلمين معروفة لدى المعلمين وحتى بالنس

في المجتمع الجزائري الذين لهم لغات أولى غير مكتوبة وكذا متعلمين يستعملون عدة 
 .لغات
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فإن ظهور الخطأ في تعلم اللغة الثانية حتى  ( (Corder1967;1980وحسب كوردر      
بيعية ال يمكن تفاديها بل ضرورية بالنسبة للذين يكتسبون اللغة األولى يعتبر ظاهرة ط

 Laila)ألنها تعكس االرتقاء التدريجي لقواعد التعلم على أساس الفرضيات المتتالية

Farkamekh 2006p836.) أن متعلم اللغة الثانية او مكتسب اللغة األولى يقعون  أي
طئة بالضرورة في أخطاء لغوية نظرا لعدم تحكمهم فيها وكذا نتيجة االفتراضات الخا

و التي يكتسبونها أ والمتتالية التي قد يضعونها حول بعض القواعد أو الصيغ للغوية
 .  في مختلف المراحل يتعلمونها

ن ان أساسيالها هدف( Corder )وعليه فإن مقاربة تحليل األخطاء حسب كوردر     
 :أحدهما نظري وثانيهما تطبيقي

الثانية   ةالجديد لعمليات التعلم للغ وهو أنه يساعد على الفهم: الهدف األول النظري -1
  .l'interlangueأسس الدراسات حول تعلمها و حول اللغة الوسيطة و

وهو تطوير التعلم عن طريق المعلومات التي تقدمها :ـ الهدف الثاني تطبيقي2   
لتوظف في إعداد وسائل التعلم وتنظيم المناهج وتحضير تمارين االستدراك ووضع 

 .ح اليومي لألخطاء داخل القسمتقنيات للتصحي
وكل منهما يرتكز على اآلخر، فالفهم الجيد لعمليات التعلم يساهم في تصور المبادئ  

ومن جهة أخرى ، فإن دراسة التعلمات في .هذا من جهة.والتطبيقات األكثر مالئمة
 .     سياق تعليمي تشكل أرضية للبحث من أجل نظرية في تعلم اللغات

حليل األخطاء نستطيع االطالع على المراحل التي يمر عليها المتعلم في وبفضل ت      
التحكم في اللغة الهدف وكذا اكتشاف الصعوبات واإلجراءات أو الحلول التي يستعملها 

 .مواجهتها والطريقة التي يتعلم بهل
وبالتالي فكوردر يرفض مبدأ المقارنة بين نظام اللغتين كما يفعله اللغويون 

يين،الذين يعتبرون ظهور صعوبة التعلم في نقاط االختالف بين نظامي اللغتين التقابل
 .    األولى والثانية

"  ils allons au travail"باللغة الفرنسية مثل طفال المعربون عندما ينطقون ملفوظاأل: مثال
مستوحين إياه من  ،هال يعني أنهم سمعوه من قبل أو أنهم اصطنعو Corderحسب كوردر

 nous allons , vousبل يمكن القول أنهم أنتجوه انطالقا من تصريف الفعل  ولىغة األلال
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allez. وهذا يعني أنهم استوعبوا القاعدة بتلك الكيفية ولم يتحكموا بعد في اللغة الهدف
الذي يفترض مجموعة من القواعد والفرضيات والذي يمكنهم من التمييز بين ضمير 

فإن   D.Corbinكوربان.وحسب د .خاطب وضمير الجمع الغائبالمتكلم المفرد وضمير الم
فإن األدوات . Natif المتكلم المستمع الذي يتعلم اللغة الفرنسية سواء كان أجنبيا أو أصليا

بالرغم من أن . التي يتعلمها والعمليات العقلية التي يستخدمها لبناء مهاراته هي نفسها
مام اللغوي المتجانس الذي يحتك به الطفل األجنبي يعرف لغة أمه وليس له نفس الح

األصيل لذلك ال يوجد شيء محير عندما يرتكب كالهما نفس األخطاء و يستعمالن  
 .فرضيات متطابقة أم ال في تعلم األدوات اللغوية

ولكن مثل هذا الطرح يحتاج إلى التمحيص والحذر، ذلك أنه إذا كانت األخطاء       
للغة األولى تشابه بصفة عامة أخطاء متعلم اللغة الثانية هذا ال المرتكبة من قبل مكتسب ا

يعني بالضرورة أنهما يستعمالن نفس العمليات العقلية في التعلم أو أنهما يستعمالن نفس 
إن ما يميز :" عندما يقول D.Gaonac'Hالفرضيات في تعلم األدوات اللغوية كما يبين ذلك 

لثانية والطفل مكتسب اللغة األولى هي إمكانية التنويع بدون شك بين الراشد متعلم اللغة ا
في استعمال االستراتيجيات في مختلف المستويات بأعلى مستوى من الوعي حسب 

  (.D.Gaonac'H1072 p75   )  "خصائص و ظروف وضعية االتصال التي يوجد فيها
األم في تعلم  وحتى مثل هذه المالحظة توحي بأنها تتجاهل بشكل قطعي تأثيرات لغة    

ال يجب تفسير كل األخطاء  ومن جهة أخرى،. اللغة األجنبية أو اللغة الثانية هذا من جهة
وتتم عملية تحليل األخطاء وفق (. لغة األم)على أنها ناتجة عن التداخل من اللغة األولى 

 :المراحل اآلتية
د والوصف يتبع قواعد إّن دراسة األخطاء من حيث التحدي :تحديد األخطاء ووصفها: أوال  

 :منهجية نبينها كاألتي
إّن األخطاء التي تدرس ليست أخطاء  :ـ ندرس األخطاء المشاعة بين المتعلمين1   

ألننا  أفراد بحد ذاتهم؛ بل تدرس األخطاء المشاعة بين جماعات متجانسة من المتعلمين،
ون هذه الجماعات والمفروض أن تك، عندما نضع مقررات تعليمية إنما نضعها لجماعات

 .واللغة األولى أحيانا ،والمعرفة اللغوية والمستوى، ،متجانسة في معايير العمر
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ونحن ، أّنها نظام إّن السمة األولى للغة :ـ ندرس األخطاء ذات العالقة بنظام اللغة2    
حين ندرس لغة المتعلمين إّنما ندرس نظاما أيضا؛ أي أّن الوصف اللغوي لألخطاء البد 

يكون منصّبا على طبيعتها النظامية ؛ فاألخطاء التي تتصف بذلك هي التي تكون  أن
 .ة والبحثسامجاال للدر

إذا كان هناك اتفاق بين : ـ ندرس أخطاء األداء اإلنتاجي أو التعبيري للمتعلم3    
وأخطاء  ،erreurs de compétenceأخطاء القدرة  نوعان،الدارسين على أن األخطاء 

ن معظم ، ووصف أخطاء القدرة صعب جدا، لذلك نجد أerreurs de performanceاألداء
 .أخطاء األداءصف ركز جهدها في هتم كثيرا وتالدراسات ت

أن األداء االستقبالي له  ، ووآخر استقبالي ،أداء إنتاجي :األداء نوعانبما أن  و   
ون فتك ،قد يتلقى كالما مان متعلم اللغة الثانية أل ،أكد منهاأخطاؤه يصعب تحديدها و الت

وليس من السهل التعرف إن كان . قد يلتزم بالصمتاستجابته إيماء أو حركة معينة، كما 
نتمّكن من معرفة طبيعة أخطاء  ماوحين يحا أم خاطئا إال إذا أنتج كالما،استقباله صح

أصبح  ذلكل. الكشف عن طبيعة قدرة الفهم اللغوي عند المتعلم نستطيع األداء االستقبالي 
 . التركيز كله على تحليل أخطاء األداء اإلنتاجي أو األداء التعبيري الشفوي أو الكتابي

فإّن أخطاء األداء اإلنتاجي يجب أن تستخلص من مواد في  ،اللغة اتصال وبما أن     
ومن ثّم ال يصلح أن  ،فالسلوك اللغوي داخل القسم ليس كّله سلوكا اتصاليا .إطار اتصالي

مثل التمارين التي تتصف في كثير من األحيان ، مادة لدراسة األخطاء اللغوية يكون
من خالل كتابة مقال  تلقائيا كالتعبير الحرلذلك البد من مادة لغوية ينتجها المتعلم . باآللية
حول مواضيع أو مواقف والحوار الشفوي  مشاهد أو مواقف حياتية أو قصص، حول

وهو ما سنعتمده في دراستنا من خالل تحليل أخطاء . وصحيةاجتماعية ثقافية أو رياضية 
الموجه حول قضايا ذات العالقة بحياة الحر و ن في التعبير الشفوي والكتابيالمتعلمي

 .  فيه  يتواجدونالمتعلمين وبيئتهم الثقافية واالجتماعية في حدود المستوى اللغوي الذي 

ستويات وصف األخطاء على كل م يجري :ـ وصف أخطاء كل المستويات اللغوية 5 
والمستوى  ،والمستوى الصرفي ،المستوى الصوتيإبتداء ب األداء الشفوي أو الكتابي،

وبنياته،  في إطار نظام اللغة وصفالخطأ ي يعني أن. إلى المستوى الداللي ،النحوي
 .قاعدة من قواعد نظام اللغة المتعلمةفي يدل على خلل ما  قد بمعنى أّن خطأ معين
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في الدراسات  :األخطاء تنحصر في أنواع معينة تنطبق على كل لغات العالمـ أن  5
ألخطاء تكاد تنحصر تحليل األخطاء، توصلت إلى أّن غالبية ا الكثيرة التي أجريت حول

أو حذف عنصر، أو زيادة عنصر، أو اختيار عنصر غير صحيح، : آلتيةفي األنواع ا
 .كثيرة لغات ها من األنواع التي سجلت فيوغير ترتيب العناصر ترتيباًُ غير صحيح

ومن أجل  .المراحل السابقةتفسير األخطاء بعد وتأتي عملية : تفسير األخطاء: ثانيًا
 J.P.Astolfi)الباحثين في تعليمية اللغات ال سيما  بعضنجد  ،تفسير صحيح ومقبولتحقيق 

. تسبب في األخطاءأنها تحتمل يأخذ بعين االعتبار عدة عوامل يطالب بضرورة (  2003
خطاء إلى ن يرجعان األيالذ ( Edmonson et J.House.)مثل اديمسون و جون هوس

أثناء صعوبات مواجهتهم لعند ن والمتعلم التي يعتمدها ستراتيجياتاالالعمليات المعرفية و
. موضع نقاش وجدل كبير بين الباحثين معايير التفسير المختلفة لذلك أصبحت. التعلم
 .في بعض منها، ويشتركون يعتمد معايير تختلف عن اآلخر كلُُّ حيث

 :يأتما يالمعايير المعتمدة  بين من و 
وهو المعيار : طبيعة النماذج أو العينات اللغوية المختارة للتعلم: المعيار األول-0   

نة فالمتعلم يتلقى ما يتعلمه من اللغة من عينات معي ي ضوء التعليم،الذي يفّسر الخطأ ف
 األخطاء من طبيعة هذه العينات، و تصنيفها، وقد تنجم هذه ،مختارة من هذه اللغة

تعليم اللغة ال كما أن . العربية ألبنائها مولعل هذا يعتبر أحد أخطاء تعلي. وطريقة تقديمها
وهو ما  ،بل يتم بتدرج على فترات زمنية تساير النمو العقلي للمتعلم يحدث دفعة واحدة،

ألن اللغة . ونالمعرفيحسب  لغةلالمعرفة الجزئية ذات العالقة باألخطاء  قد يسبب في
 . أجزاءها كّلها مترابطة فيما بينها ارتباطًا داخليًا وثيقاف هي نظام األنظمة،

المعروف و :القدرة المعرفية للمتعلم واستراتيجياته في التعلم :ـ المعيار الثاني 2    
، مع التسليم معينة في التعلم يستعمل إستراتيجيات فردلدى علماء النفس المعرفي أن كل 

بكل البعض اآلخر من االستراتيجيات خاص  و ،بين البشر ةمشتركبوجود بعضا منها 
ودرجة ذكائه ومستوى المكتسبة وتجاربه وتاريخه النفسي، خبرات التتحكم فيه  ،متعلم

ومعالجتها ارف وتصنيفها وطريقة تنظيمه للمع ،إلى جانب اهتماماته وتركيزه، انتباهه
 .الخ.....من الفروق الفرديةإلى غير ذلك 
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يرتكز هذا المعيار على مبدأ أّننا  :عارة و التداخل اللغوياالست :ـ المعيار الثالث 3   
أساس مهارة موجودة تعلَّْمَناها من قبل، بما أن التعلم عملية بنائية نتعلم مهارة جديدة على 

وهذا . عند التعلموالمعرفتين يحدث تداخال ما بين المهارتين  لذلك البد أن. وتراكمية
والنقل قد يكون أماميًا بأن تؤثر المهارة . نتيجة النقل أو االستعارةإما التداخل يكون 

، وقد يكون اللغة الثانيةتعلم في  ولىلغة األالالموجودة على المهارة الجديدة أي تأثير 
ر تعلم المعارف والمهارات الجديدة يّسٌياإليجابي فهو أثير التأما . إيجابًا أو سلبًا ،عكسيا

 اتمهارالمعارف والأما السلبي فهو يسبب صعوبة في تعلم . بسبب التشابهات بين بينهما
وإذا طبقنا هذا المبدأ العام عن  .خصائص كل منهمااالختالف بين  الجديدة نتيجة

لم يميل مياًل طبيعيًا إلى أن ينقل بنية لغته ّن كّل متعأل وقيمكننا الالمهارات في تعلم اللغة 
وفق . لتي يتعلمها بطريقة ال إرادية أو عفويةأو اللغة الجديدة ا لى إلى اللغة الثانيةاألو

إن فرصة حدوث صعوبات في تعلم اللغة األجنبية تزيد نسبيًا مع " :االفتراض اآلتي
قلة هذا االختالف أو لفرصة باالختالف اللغوي بينها وبين اللغة األولى، وتقل هذه ا

 .(2004 عبده الراجحي )كما يؤكد ذلك أصحاب مقاربة التحليل التقابلي والنظريات السلوكية" غيابه
وعواملها  أسبابهامعرفة وتحديد  دبعتتم عملية تصحيح األخطاء  :تصحيح األخطاء :ثالثا

التي يتبعها رفية المع اترجع إلى االستراتيجيمثل تلك التي ت ومصادرها المتنوعة،
ولى، و تلك التي تنتج عن طرائق التدريس خل اللغة األاتد، و تلك التي تعود إلى المتعلم

 .منطلقا للتعلم الجّيد خطأوبذلك يكون ال .تنظيم المعلم للمادة المتعلمةوأسلوب 
 و بناء على ما سبق نفهم ان األخطاء اللغوية ال يمكن لنا فهمها بالتركيز على عامل    

واحد بل تنتج تحت تأثير عدة عوامل، فيها ما يعود إلى اللغة األولى وفيها ما ينتج عن 
عوامل ذاتية كالقدرات العقلية والعمليات المعرفية بما فيها استراتيجيات كل متعلم في 

يضاف . عملية التعلم و تأثير الخبرات والتجارب مع الظروف النفسية للمتعلم أثناء التعلم
ع ىخر من الخطاء التي تنتج عن اللغة الثانية نفسها أو تحت تأثير المنهاج إلى ذلك نو

وعند . الدراسي والمعلم والبيئة الصفية وحتى ظروف األسرة التي يعيش فيها كل متعلم
تشخيص وضبط مصادر كل نوع من األخطاء نستطيع وضع بيداغوجية خاصة 

 .  لمعالجتها وتصحيحها لدى المتعلمين
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بخطوتين أساسيتين، اولهما أجرينا فيها دراسة قمنا في الجانب الميداني من الدراسة    
استطالعية مكنتنا من ضبط متغيرات عينة الدراسة و ادوات جمع البيانات، وثانيها هي 
الدراسة األساسية والنهائية التي عرضنا فيها، منهج الدراسة وخصائص العينة، وحدود 

غة الشفوية والكتابية و الدراسة المكانية والزمانية مع وإجراءات تطبيق اختبارات الل
   .       معايير التصحيح المعتمدة

Iـ الدراسة االستطالعية: 
قبل قيامنا بالدراسة األساسية، أجرينا دراسة استطالعية بالمدرسة االبتدائية مروش    

 :محمد بحي الهضاب بسطيف على عينة غير معنية بالدراسة األساسية، بهدف
 .ة بالعينةـ ضبط المتغيرات ذات العالق  
 .الدراسة ستنجز فيهاـ التعرف على الظروف والجوانب التي   
 .ـ تجريب واختبار أدوات جمع بيانات الدراسة من حيث الصدق والثبات  
 .  ميدانيا دراسةالأدوات ـ  التدرب على إجراءات تطبيق   
 .ـ ضبط الوقت الذي تستغرقه كل أداة 

ها تالتي قدمالمذكورة اعاله نظرا للتسهيالت  تدائيةلمدرسة االبا أجرينا هذا لعمل في   
  .لنا إدارتها

مستويات  ةخمس .ات، ولها نظام الدوامينحيث تتوفر هذه المدرسة على ست حجر
 :وهي كما يلي. دراسية

 :خاص بخصائص المدرسة التي أجريت فيها الدراسة االستطالعية: (0)جدول رقم     
 المستوى الدراسي عدد األفواج الفوج/التالميذ المجموع العام

 السنة األولى 1 14 481

 السنة الثانية 1 93 451

 السنة الثالثة 9 15 494

 السنة الرابعة 9 99 33

 السنة الخامسة 9 99 411

 المجموع العام 41 11 414

   .في الفوج تلميذا 59متوسط ب فوجا، 17ـ عدد األفواج       
ر العناصر المكونة لعينة الدراسة االستطالعية وهم خمسة اختياعملنا على وبعدها     

من ثالثة أقسام، ( إناث 7ذكور و 7)من السنة الخامسة ،  %14بنسبة عشرة تلميذا وتلميذة 
  :وفق المعايير اآلتية. تالميذ في القسم الواحد 33تلميذ بمعدل  199مجموع تالمذتها 
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غير  ر معيدين ألي مستوى دراسي ــ أن يكونوا من السنة الخامسة ابتدائي ـ غي
ـ وال  19من  7و 4 نتائجهم الدراسية تتراوح بين التعليم التحضيري ـمستفيدين من 

 . يعانون من أي إعاقة
ثم قمنا بدراسة ملفات كل تالميذ األقسام الثالثة، بهدف البحث عن الذين تتوفر فيهم     

الذين لم يستفيدوا من التعليم  وخاللها لم نعثر على .المواصفات المذكورة سابقا
 .لذلك ألغينا هذا المتغير التحضيري،

 :وبعدها اخترنا العينة الصغيرة للدراسة االستطالعية، بطريقة عشوائية بالكيفية اآلتية   
 حسب تلميذا، 77وعددهم  في قائمة واحدة الذين توفرت فيهم الشروط جميع التالميذ رتبنا

بين األرقام الفردية والزوجية،  ثم اخترنا عشوائيا .ئالتهمة أللقاب عااألبجدي حروفال
  .فوقعنا على األرقام الفردية

  :كاآلتي  هاخصائص :خصائص عينة الدراسة االستطالعيةـ    
 :الدراسية في اللغة المدرسية معدالتـ ال

  .تالميذ 1: 1/19و 4بين  ـ
  تالميذ 7: 7.4/19و  1,4ـ بين 

 ( 7/19)معدله ( 1)ـ وواحد
      .وليست لهم إعاقات. خمس سنواتالخالل أي مستوى ة لم يسبق لهم إعادكلهم  ـ و

قمنا أوال بعرضها  الثالثة، وقبل تجريب أدوات جمع البيانات واالختبارات اللغوية      
من مختلف  جامعيين ذوي رتب علمية عليا،أساتذة عشرة محكمين، ثمانية منهم على 

معلمات يدرسن السنة الخامسة من التعليم االبتدائي حاصالت  ، و أربعجامعات الوطن
في ( سنة 39وسنوات  1)على شهادة الليسانس في اللغة العربية، لهن خبرة تتراوح بين 

وبعد التحكيم، قمنا بتجريب األدوات (. 1)حسب الملحق رقم وهم. تعليم اللغة المدرسية
 :الثالثة وفق المعايير اآلتية

 :وحساب الصدق والثبات ب اختبارات الدراسةـ معايير تجري 
ـ أن تجرى على أساس أنها نشاط إدماجي في التعبير  :الشفوية ةـ بالنسبة للمقابل    

 .الشفوي
 . حتى ال يبدو االختبار بأنه شيء إضافي. ـ أن يجري المقابالت معلم يدرس التالميذ 
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 .هادئـ أن تجرى بشكل فردي داخل قاعة الدراسة أو في مكان  
ـ يعزل كل مشارك في االختبار عن بقية زمالئهم حتى ال يعطي فكرة مسبقة عن  

 .أسئلة المقابلة
 .ـ يطرح كل سؤال على تالميذ العينة بهدوء وبصوت واضح ومفهوم 

ثانية في التفكير، وعشر  39ال يتجاوز  ك التلميذ الوقت المناسب لإلجابة، بحيثـ يتر
 .سئلةدقائق في اإلجابة عن كل األ

 .ـ عند الشعور بأن السؤال غير مفهوم يمكن إعادة الصياغة بطريقة أخرى
 .ـ يتم تسجيل المقابالت الشفوية في مسجل صوتي 
ـ يصحح االختبار من قبل المعلم كتمرين وفق األبعاد الصوتية المعجمية والتركيبية   

 (.2)والنحوية والداللية، المحددة في الملحق رقم 
 :بياختبار الكتالبالنسبة لـ  
 .ـ أن يقدم موضوع التعبير الكتابي على أساس انه نشاط إدماجي في التعبير الكتابي 
وتحت إشراف . ـ أن يجرى داخل قاعة الدراسة وفق شروط االمتحانات المحروسة 

     .المعلم نفسه، تفاديا لإليحاء والتأثير المتبادل بين التالميذ في اإلجابات
 .االختبار مدة خمس عشرة دقيقة ـ أن ال يتجاوز 
ـ يتم تصحيحه من قبل المعلم كتمرين تطبيقي على وضعية إدماجية وفق المعايير  

 .السالفة الذكر
 :ـ بالنسبة لمقياس إستراتيجيات التعلم 
ـ أن يقدم على أساس انه أداة لمعرفة الطريقة التي يتبعها المتعلمون في تعلم اللغة  

 .المدرسية
الجلوس فرديا على )داخل قاعة الدراسة وفق شروط االمتحانات المحروسة ـ أن يجرى 

  .وتحت إشراف المعلم نفسه تفاديا لإليحاء بين التالميذ (الطاولة
    :و بعد كل هذه اإلجراءات التنظيمية والتطبيقية، توصلنا إلى النتائج اآلتية        

 Paul Cyr Les stratégies d’apprentissage )اقتبسناه من كتاب :مقياس إستراتيجيات التعلمـ  1

 :إلىأساسا  يهدف وإلى اللغة العربية بنوده فترجمنا  (441ص 4334
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ـ التعرف على نوعية االستراتيجيات التي يعتمدها تالميذ السنة الخامسة ابتدائي في  
 .  تعلم اللغة العربية

م اللغوية في االستجابة ن معارفهوـ التعرف على الكيفية التي ينظم بها المتعلم 
 .لتساؤالت معلميهم

ـ الوقوف على تأثير هذه االستراتيجيات في تعلم اللغة العربية باعتبارها لغة ثانية لدى  
  .تالميذ المدرسة الجزائرية

فعرضنا  ،صدق المحكمين، اعتمدنا على صدق المقياس حسابمن أجل  :صدق المقياس
على  (ب2أ و2أنظر المالحقين )اللغة الفرنسية عليهم النسخة األصلية المترجمة من 

وتفاصل . %74 ويمثلون نسبة ،منهم فقط ةست فتجاوب معنا، ثماني أساتذة جامعيين
 (.د 2الملحق رقم )مالحظات المحكمين لحساب الصدق تجدونها في 

 :يليفهي نتائج تحكيم مقياس إستراتيجيات تعلم اللغة المدرسية ما أ  

 :على محاور مقياس استراتيجية التعلمتوسط اتفاق المحكمين ص بمخا (2)الجدول رقم 
 مجاالت القياس أرقام البنود متوسط االتفاق

 إستراتيجيات ما وراء معرفية 1م 11إلى  1من   66.66%

 إستراتيجيات معرفية 1م     11من 11من   %70.83 

 إستراتيجيات عاطفية اجتماعية 1م 11إلى  11من  % 66.66

61.15% 

 
 المتوسط العام لالتفاق

 .أن المقياس صادق  بنسبة كبيرة( %61.15)المقدر بـ ويعبر متوسط االتفاق العام   
 :للمقياسالذاتي الثبات و معامل الصدق  ـ حساب  

 ،بالشكل المقترح من قبل المحكمين م المقياس، و بعد إعادة صياغة البنودبعد تحكي    
المختارة  للدراسة االستطالعية من أجل التعرف على عينة القمنا بتجريب المقياس على 

مدى تناسب العبارات لمستوى فهم المتعلمين، والزمن الذي يستغرقونه في اإلجابة على 
 مع ذكر البنود في آخر الورقة، منهم تدوين الكلمات غير المفهومة ناطلبحيث . البنود

 :ا على النتائج اآلتيةوبعد التجريب تحصلن .غامضةالتي يرون أن صياغتها 
ن من المحور األول الخاص بنديباستثناء ال ،ـ كل التالميذ أجابوا على كل البنود  

 :وهما باالستراتيجيات المعرفية
ذكر ست تالميذ على أنها غير مفهومة حيث : المحور األول من 5رقمـ البند 1    

وبين التعبيرات ـ أربط بين ما أعرفه سابقا  5:كاآلتيمصاغة بشكل جيد وهي 
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ـ أربط بين ما أعرفه بلغة البيت  5 .]وأعدنا صياغتها كما يلي. والمفردات التي أتعلمها بالعربية
 .[وبين التعبيرات والمفردات التي أتعلمها بالعربية الفصحى

على   %11.11من خمسة عشر بنسبة عليها عشرة طلبة  أجمع لقد:  7 ـ والبند رقم 2  
ـ يحدث لي أن أتوقع معنى كلمة أو تعبير بناء  7 :كاآلتي ها األصلية كانتتاغيوص .أنها غامضة

ـ يحدث لي أن أتوقع معنى كلمة بناء  7 ]:فتم إعادة صياغتها كما يلي  .على سياق الجملة أو ما تبقى منها
   [.على الجملة التي اسُتعملت فيها 

قياس غة العربية بعد التحكيم للمفكانت النسخة النهائية لمقياس استراتيجيات تعلم الل     
ول الخاص في المحور األ (17)عشر ةسبع .بندا (27)نيتحتوي على سبعة وعشر

وعشرة بنود في المحور الثاني الخاص باالستراتيجيات  ،باالستراتيجيات المعرفية
 (.ج 2أنظر الملحق رقم)العاطفية االجتماعية 

تعملنا طريقة إعادة التطبيق، فقمنا أجل حساب ثبات المقياس اس من: ثبات المقياس 
في نفس و  ،بتطبيقه مرتين على نفس العينة، في فترتين زمنيتين متباعدتين بفارق أسبوع

انظر )وبعد تحليل اإلجابات وتنقيطها . الظروف الزمانية والمكانية وتحت نفس الشروط
على قيمة معامل حصلنا ف  SPSSقمنا بحساب معامل االرتباط بتطبيق نظام ( 1الملحق رقم

 .وهو ما يؤكد أن المقياس ثابت 9,700= ر: االرتباط التالي
إلى جانب اعتمادنا على صدق المحكمين  :الذاتي للمقياسصدق المعامل وبعدها حسبنا  

والذي يساوي  معامل الصدق الذاتيبحساب صدق االختبار باالعتماد على طريقة  قمنا
 (. هـ 2)أنظر الملحق رقم. الختبار صادق بنسبة كبيرةا ذلك أن 9.703=     9,700=   إلى 
و هي طريقة التباين إلى جانب ذلك استعملنا طريقة ثانية لحساب ثبات المقياس،    

شترط أن الذي ي، مقياستعتمد على تباينات أسئلة ال ، التيمعادلة ألفا كرونباخ باستعمال
، معامل الثبات لكل بعد على إنفرادبحساب  سمة واحدة فقط، ولذلك قمنا فيه بندكل قيس ي

التحليل برنامج  مااستخدبمعامل ثبات المقياس ككل،  ناحسبولبعدي المقياس، ثم 
 :    وكانت النتيجة العامة كما يلي. SPSSاإلحصائي 

 :خاص بمعامل ثبات ألفا كرونباخ لبعدي المقياس هي كما يلي( 3)جدول رقم 
 أبعاد االختبار بنودعدد ال معامل ثبات كرونباخ الداللة

 االستراتيجيات المعرفية 19 6.6.. جيدة

 االستراتيجيات العاطفية االجتماعية .1 611.. جيدة

 معامل الثبات الكلي للمقياس 19 617.. جيدة
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 .فهذه النتيجة تبين لنا أن المقياس ثابت بشكل جيد
 .جية التعلمخاص حوصلة عملية حساب صدق و ثبات مقياس إستراتي( 4)جدول رقم 

 الصدق والثبات  القيمة الداللة

 متوسط اتفاق المحكمين   %1.,67 صادق

 معامل الصدق الذاتي  0.893  صادق

 الثبات بطريقة إعادة التطبيق     0.778 ثابت
 معامل ثبات ألفا كرونباخ 0.619 ثابت

ية أو األداء اللغوي لبناء اختبار لغوي يقيس القدرة االتصال :اختباري األداء اللغويـ  2
 هي مبينةمعايير أساسية وقائمة ألربعة  (Swain1984) للمتعلم قدمت الباحثة ميريل سوين

  .أدناه في الهامش
 الهامش ــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .بمعنى أن يبدأ االختبار من معلومات موجودة فعال لدى المتعلم  :البدء من نقطة معينة: المبدأ األول   
أن يكون محتوى االختبار يشتمل على عناصر تثير اهتمام المتعلم وتثير لديه الرغبة في التعبير  :التركيز على المحتوى: المبدأ الثاني   

 .بشكل نشط وحيوي، باعتبار الموضوع شيق ويتجاوب مع اهتماماته
ل المتعلم يعبر بشكل أحسن وافضل دون توتر وال انزعاج وال كأن يبنى االختبار بصياغة وكيفية نجع :السعي إلى األفضل :المبدأ الثالث   

 (: 277ص  1005دوجالس براون )أن يشتمل االختبار على أربع مراحل وهي أساسية لتحقيق ذلك وهي عن( 1075كانال )لذلك يقترح . قلق أو تردد
 .رهويقصد به تهيئة المتعلم نفسيا ليتكيف مع نظام االختبار وعناص :ـ اإلحماء0     
أي أن يبين أن طبيعة األسئلة . بأن تكشف عناصر االختبار أن الدارس في المستوى الذي يفترض أن يكون فيه: ـ فحص المستوى 2     

 .والمحتويات تتجاوب مع الرصيد اللغوي والمستوى الدراسي للمتعلمين
 .الختبار الصعبةبأن تتحدد قدرات الدارس عن طريق اإلجابة على عناصر ا :ـ سبر الغور 3     
 .فرصة لالسترخاء والتنفيس تهدئ من توتراته باعتماد أسئلة يجد فيها المتعلم: ـ التهدئة 4     

بصياغة االختبار بكيفية تمكننا من معرفة التغذية الراجعة حيث تساعد المتعلم على معرفة عناصر قدرته   :العمل على التحسين :المبدأ الرابع
 .مل على تحسينها دوريااالتصالية من أجل الع

لالختبار االتصالي الشفوي الذي وضع لتالميذ التعليم الثانوي بهولندا درسوا الفرنسية أو األلمانية  (Wsche1983)ومن اجل ذلك وصف فيشي 
لى عدة أنماط من السلوك أن يشتمل ع. أن تكون أهداف االختبار تتوافق مع أهداف المقرر الدراسي للمتعلمين: منها. أو األنجليزية كلغة ثانية

مدير المدرسة يسأل والتلميذ يجيب : األدوار.   مثل موقف االستقبال من قبل مدير المدرسة :المواقف الحياتية : اللغوي باللغة الهدف وهي
 .والعكس

 .االستفسار عن بعض المعلومات الدراسية خاصة باالمتحانات مثال :الوظائف اللغوية     
: لتقيس الوظائف اللغوية اآلتية. مثل الموضوع الخاص بالبيانات الشخصية واالجتماعية والدراسية للمتعلم: وعاتـ الموض          

أو موضوعات أخرى اجتماعية أو سياسية أو ( وغيرها وهي من األدوات اللغوية المتعلمة في المدرسة....... كالتعرف، الوصف والتحديد
 .ثقافية

 .وغيرها....... كالتحية وتقديم الشخص نفسه لآلخرين و الشكر واالستئذان، والتعليق :مية واالجتماعيةـ األحداث الكال          
( أي عن طريق المقابلة)في كتابه اختبار اللغة األنجليزية لتطبيق اختبارات التعبير الشفوي الموجهة   (Harris)ويقترح هاريتس       

ب ـ أن تجرى المقابلة في مكان هادئ تبعد عوامل  .تحديد مسبق لطرق التقييم ومعاييرها أـ: بضرورة مراعاة المعايير اآلتية وهي
 19ج ـ أن يأخذ كل دارس وقتا كافيا في المقابلة والحد األدنى المقترح يتراوح بين .   التشويش ولفت االنتباه وتعزز من الصدق والثبات

 .فردية للمتعلميندقيقة  وقد تنقص أو تزيد عن ذلك بحسب الفروق ال 14و
 . د ـ ينبغي أن يكون هناك شخصان على األقل لتقدير أداء كل متعلم وتحسن النقطة المتوسطة بينهما تجنبا للذاتية في التنقيط   
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لغتهم  باللغة العربية كلغة ثانية لدى متعلمي المدرسة الجزائرية و لقياس األداء اللغوي
وى السنة الخامسة ابتدائي ولى قبائلية ذوي مستن لغتهم األاألولى عربية عامية و آخري

 : مامن االختبارات وه ينطاعتمدنا نم
 موضوع،)بمجال حياة المتعلمين انيرتبط :المقابلة الشفوية في موضوعين مختلفين ـ

  (، وموضوع المرض وزيارة الطبيبالبيانات الشخصية واالجتماعية
 .حماية البيئةحول موضوع يتضمن  :واختبار التعبير الكتابيـ 

يوجهها التلميذ حسب األسئلة التي فيه عبر االختبار الذي يهو  :اختبار التعبير الشفوي 
ومحيطه االجتماعي والثقافي ويتجاوب  م حول موضوع محدد ذات عالقة بحياتهله المعل

على وهو الذي اعتمدناه في دراستنا . الدراسي، في موقف دراسي أو تعليميمع مستواه 
 .شفوية حول موضوعي المعلومات الشخصية والصحة والمرضبلة شكل مقا

ي يسمح فيه للمتعلم بالتعبير بشكل الذ عبراالختبار الذي يهو  :اختبار التعبير الكتابي 
انطالقا من و تلقائي انطالقا من مشاهد لصور متسلسلة أو مشهد واحد شامل لموقف أ

يتجاوب مع و االجتماعية والثقافية و بيئته  فقرة توضيحية حول موضوع يرتبط بحياته
، حيث يتحدد فيه للمتعلم الجوانب التي يركز فيها أثناء التعبير، وهو ما مستواه الدراسي

وهؤالء مع العلم أن  .استعملناه في دراستنا من خالل التعبير الكتابي حول حماية البيئة
الصادر عن وزارة التالميذ يفترض أنهم حسب منهاج اللغة العربية للسنة الخامسة 

يملكون الكفاءات اللغوية التي تسمح في محور التعبير الشفوي  2991التربية الوطنية سنة 
 :في الهامشأنظر  :الدراسي للسنة الخامسة ما يلي جاء في المنهاج فقدلهم بذلك، 

 الهامش ـــــــــــــــــــــ
يتفاعلون مع المعلومات المسموعة ويصدرون . فهمون المعلومات التي ترد إليهمأي ي: السمع والفهم :ـ الكفاءة القاعدية األولى         

 .....(كالحركات واإليماءات) ويستعينون بوسائل التعبير غير اللغوية . بشأنها ردود أفعال حسب ما يتطلبه الموقف اللغوي
. قة بالموضوع المثار للحوار والمساهمة في عملية االتصالكتنمية أفكارهم ذات العال :اختيار أفكارهم: ـ الكفاءة القاعدية الثانية      

 .وغيرها......... وتكييف أقوالهم مع أقوال غيرهم مع عدم الخروج عن الموضوع
وعن مشاعرهم وذكرياتهم، وعن ردود أفعالهم، وعن تجاربهم وخبراتهم المعاشة  :التعبير عن أفكارهم: ـ الكفاءة القاعدية الثالثة     

ن وجهات نظرهم وانطباعاتهم، ويعلقون عن الصور أو الحكايات، يبررون و يستدلون بحجج وبراهين في حواراتهم ويصدرون ويشرحو
 ........أحكاما خاصة بهم، يبدعون في سرد القصص والحكايات ويعرضون المعطيات والبيانات التي تطلب منهم

ن أخرى من خالل قدرتهم على وصف واقعة ما، أو المقارنة بين وقائع وأحداث من يطلبون معلومات ويعطو: ـ الكفاءة القاعدية الرابعة    
يسألون ويجيبون ويسعون لتطوير لغتهم وهكذا من مهارات ، يشرحون ويفسرون ويسردون تفاصيل تجربة علمية أو شخصية، عدة جوانب

  .يفترض أن تكون لدى هؤالء المتعلمين لغوية
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بناء االختبارين الشفوي واألسس والمبادئ العامة في  المعايير وقد أفادتنا هذه    
 .والكتابي

إلى اختبار المتعلمين في القدرة على  يهدف: ةالشفوي مقابلةالمحتوى اختبار ـ أ  
عبير الشفوي باللغة العربية الفصحى من خالل استثارة الوظائف اللغوية المتعددة لديهم تال

أنها دون فيه والكفاءات القاعدية المفترض تجاوبا مع مستواهم الدراسي الذي يتواج
العربية الفصحى في التعليم  تماشيا مع المقاربة المعتمدة في تعليم اللغة. فيهم تتحقق

 .االبتدائي
 :العتبارات العلمية والمنهجية اآلتيةوقد اعتمدنا في المقابلة موضوعين مختلفين ل    
والرصيد اللغوي  الوظائف اللغوية ستعمال مختلفال أكثر للمتعلم ـ إعطاء فرص1   

 .في سياقات حياتية عايشها فعليا
ـ تمكين كل المتعلمين من التعبير شفويا وكتابيا حول موضوعات ذات عالقة  2   

        .بحياتهم الشخصية مباشرة
الصوتية )كل المستويات اللغوية من استعمال ( أفراد العينة)ـ تمكين المتعلمين3   

 .خالل خمس سنوات التي تم تعلمها( صرفية والدالليةوالنحوية وال
 .فرضيات الدراسةبعض  في تفسيربعض األسئلة إجابات وى ـ توظيف محت5   
ـ مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين من خالل إتاحة أكثر من فرصة في الحديث 4   

 .عن بعض جوانب حياتهم اليومية باللغة الثانية
 :اللذين تشملهما المقابلة الشفوية فين يموضوعالويتمثل     
  .المعلومات الشخصية واللغوية واالجتماعيةـ      
 . ـ الصحة العامة وزيارة الطبيب     
حاور م ةإلى ثالث اسؤاال مقسم 52يحتوي على  :ـ محتوى أسئلة الموضوع األول     

 (:أ)3رقمالملحق  أساسية وهي مبينة في
حول المعلومات الشخصية للتلميذ ويتضمن عشر أسئلة تتناول  :أ ـ المحور األول       

االسم وتاريخ ومكان الميالد وعدد األخوة وترتيبه بينهم ومستواه الدراسي ومهنة األب 
 .واألم ومستواهم الدراسي
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عشر سؤاال تتناول  ةخاص بالمعلومات الدراسية ويتضمن سبع :ب ـ المحور الثاني    
ميذ ونتائجه العامة في الخمس سنوات وبشكل خاص نتائجه في المستوى الدراسي للتل

 .مواجهتها يةاللغة العربية والصعوبات التي تعترضه في تعلمها وكيف
واللغوية وتضمن خمسة عشر سؤاال  خاص بالمعلومات الثقافية: ج ـ المحور الثالث   

ها وبأي لغة وإن تتناول معلومات حول اللغة المستعملة في البيت والبرامج التي يتابع
 .  كانت له مكتبة في البيت و الهاتف والكومبيوتر ومدى استعمالها من قبله

عنا االختبارين لقياس ذلك اعتمدنا على صدق المحكمين، حيث وز :صدق االختبار    
، لتحكيم أسئلة المقابلة المذكورة (نيست أساتذة جامعيين ومعلمت)على ثماني محكمين
، أما خالصة نتائج عملية (ب 3)في الملحق رقممبينة ظات التفصيلية أعاله وكانت المالح
 : التحكيم فهي كما يلي

 :خاص بمتوسط اتفاق المحكمين على أسئلة االختبار( 5)الجدول رقم  
 متوسط االتفاق أرقام األسئلــة مجاالت القياس

 %91 .1إلى  1من  معلومات شخصية 1المحور

 %19.71  16إلى 11 من معلومات دراسية 1المحور 
 %666.6  17إلى  19من  معلومات لغوية 1المحور

 %66.17 ////////////// المتوسط العام لالتفاق

 .    أن االختبار صادق بنسبة كبيرة على %66.17يدل متوسط االتفاق العام الذي يساوي إلى   
يب أسئلة هذا بتجرو بعد تحكيم االختبار وإعادة الترتيب لبعض األسئلة قمنا     

من أجل التأكد من مدى  الموضوع للمقابلة الشفوية على عينة الدراسة االستطالعية
مناسبته لمستوى فهم المتعلمين، ومدى تناسبه مع قدرتهم على اإلجابة على عدد األسئلة 

  :فكانت النتيجة كما يأتي
 :تجريب أسئلة الموضوع األول 

جريبه على العينة المختارة، فوزعنا عليهم األسئلة و بعد تحكيمه قمنا بت :التجريب األول
وفي نفس الوقت . ليجيبوا عليها كتابيا من أجل تحديد العبارات و الكلمات غير مفهومة

 :فكانت النتائج كما يأتي. معرفة مدى وجود الغموض في  صياغة بعض األسئلة
ن التالميذ على م( %09)أجاب :بالنسبة للمحور األول الخاص بمعلومات الشخصيةـ   

بشكل مباشر وواضح دون طلب التوضيح أو اإلعادة بينما سؤال واحد فقط وهو  األسئلة
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وهو ما جعلنا نطرحه  .في اإلجابة عن كل جزئياتهمنهم ( % 39)أخفق ( 3)السؤال رقم
 (.في أي بلدية ولدت؟ وفي أي والية؟: )بشكل مجزأ ونعيد صياغته بالطريقة اآلتية

   :الخاص بالمعلومات الدراسية :حور الثانيـ بالنسبة للم 
 .على كل األسئلة دون طلب توضيح أو طلب إعادة السؤالأجاب كل المتعلمين    
 :الخاص بمعلومات ثقافية ولغوية: ـ بالنسبة للمحور الثالث 

على كل األسئلة دون تردد أو تساؤل بينما تردد تلميذين في من التالميذ (  %79) أجاب  
حول مدى  (12)ن الرابع حول البرامج التي يتابعونها بشكل دائم والسؤال رقمالسؤالي

فطلب منا تحديد المقصود . استعمالهم لبرامج اإلعالم اآللي لتحسين مستواهم الدراسي
والمقصود ببرامج اإلعالم اآللي؟ فأعدنا صياغة السؤال الرابع وفق ما [ بشكل دائم]

  [ية التي تتابعها يوميا؟ما هي البرامج التلفزيون] : يأتي

هل تستعمل دروس بجهاز اإلعالم اآللي لتحسين ]:والسؤال الثاني عشرة وفق ما يلي
 .(ب 2)أنظر الملحق رقم [مستواك في اللغة العربية؟

ما وبعد تصحيح األخطاء وتعديل العبارات والصيغ، بناء على  :شفويا التجريب الثاني 
 :نفس العينة شفويا، فسجلنا المالحظات اآلتية ، قمنا بتجريبه مرة ثانية علىسبق

. من طول أسئلة االختبار الشفوي % 71.11ـ الحظنا استثقال غالبية التالميذ بنسبة 1  
 مع العلم أنهم ألفوا التعبير الكتابي أكثر من الشفوي في كل النشاطات. عكس الكتابي
 .داخل المدرسة

ها لعدم فهمها بشكل واضح تارة و فهمهم ـ هناك أسئلة لم يستطيعوا اإلجابة علي2  
. مثل المستوى الدراسي لألب أو لإلخوة و األخوات ،لمطلوبل ةيراغملبعضها بدالالت 

رغم إعادة صياغة السؤال والديه إلى جانب عدم معرفة الكثير منهم للمستوى الدراسي ل
 .و شرحه لعدة مرات

اغتها وتوضيحها بعبارات أخرى ـ هناك بعض األسئلة التي تطلبت منا إعادة صي 3  
ومن . هذا من جهة (ب 2رقم )، أنظر الملحق في المحور الثاني 12مثل السؤال رقم 

جهة أخرى مثل هذا السؤال يرتبط أكثر بالذين يعانون من صعوبات في المواد الدراسية 
 .األخرى فقط
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الميذ بل تجعلهم ال تثير التعبير لدى الت [هل]صياغة بعض األسئلة بعبارات مثل  ـ 5  
تسقط الكثير من األسئلة التي  [ ال] ـوفي حالة اإلجابة ب. فقط [ال ] أو [بنعم] يقدمون إجابات 

 .وبالتالي تجعل الحوار الشفوي مقتضب وغير مكتمل. تتبعها
 .دقائق في هذه المقابلة 3كما سجلنا متوسط الوقت المستغرق هو  
 :سئلة االختبار وفق ما يأتيوبناء على المالحظات السابقة عدلنا أ 
 :معلومات شخصية :في المحور األول 

    .الجزء اآلخر المتعلق بالبلدية والوالية ناحذفحيث أعدنا صياغة السؤال الثالث  ـ  
في أي سنة دراسية يدرس إخوتك : بطريقة أخرى تهصياغ اندأع: 4ـ في السؤال رقم 

كم عدد اإلخوة واألخوات الذين يدرسون الفقرات األربعة الخاصة ب ناوأخواتك؟ و حذف
 .في مختلف المستويات التعليمية

ـ ثم حذف السؤالين السادس والسابع حول المستوى الدراسي للوالدين واإلبقاء على 
 أسئلة فقط؟ 7أصبح لهذا المحور مهنتهما ف

 : معلومات دراسية :في المحور الثاني
باعتبار . ن كان معيدا ألي مستوى دراسيإما تم حذف السؤالين األول والثاني، حول  ـ

 .كل أفراد العينة غير معيدين فاإلجابة وجدناها بديهية
ـ كما حذفنا السؤال الخاص بـ كيف كانت نتائجك الدراسية في السنوات الماضية؟ 

 . جيدة أو مقبولة: لورود إجابات عامة ومقتضبة
كلية المتعلقة ( 5/4/1/7/7/0/19/11/12) ـ كما حذفنا األسئلة األخرى وهي األسئلة رقم  

فالحظنا أن غالبة التالميذ يجيبون بأنهم . بمدى وجود صعوبات وكيفية التصرف اتجاهها
 لذلك قمنا ببناء. وهاليست لديهم صعوبات تفاديا لألسئلة التفصيلية حول الحلول التي اتخذ

كما هي مبينة  ،غتهافقط في هذا المحور تخفيفا للمتعلمين مع إعادة صيا (3)ثالث أسئلة
  (.ب 3)في الملحق رقم 

 :معلومات ثقافية ولغوية: لمحور الثالثا
الخاص بمدى استعمالهم  (3)ودمجه بالسؤال رقم  (2)ؤال رقم ـ قمنا بإعادة صياغة الس 

  . (ب 3)رقمانظر الملحق . للغة العربية الفصحى
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فزيونية التي تتابعونها يوميا؟ حول ما هي البرامج التل( 5)وأعدنا صياغة السؤال رقم   ـ
بسبب مالحظتنا إلجابات مقتضبة حول بعض القنوات وصعوبة تسمية البرامج بحد 

في ماذا تفيدك البرامج : فكانت الصياغة الجديدة التي تثير التعبير كما يلي. ذاتها
 التلفزيونية التي تتابعها يوميا؟

ابعة البرامج التلفزيونية؟ سؤال الخاص بأي لغة تفضل مت (4) ـ وأضفنا للسؤال رقم 
 ؟لماذاملحق 

هل تطالع ( 7)هل لديكم مكتبة خاصة في البيت؟ والسؤال رقم ( 1)ـ حذفنا السؤال رقم 
فال . الكتب والمجالت باللغة العربية؟ لورود إجابات مقتضبة تقتصر على نعم أو ال فقط

في ماذا تفيدك المكتبة ] : كل اآلتيفأعدنا الصياغة والبناء للسؤال بالش. يوجد تعبير عن أفكار
 [ المدرسية؟

إعالم  حول هل لديكم جهاز( 11)هل استعمال الهاتف و (19)ـ كما حذفنا األسئلة رقم
 مدى استعمال جهاز اإلعالم اآللي لتحسين المستوى الدراسي؟( 12)آلي؟ والسؤال رقم 

 1ح لهذا المحور فأصب. (ب 3)أنظر الملحق ر قم  وأعدنا صياغتها في سؤال واحد 
. سؤاال 32سؤاال بعدما كان يحتوي على  17فتوصلنا إلى بناء اختبار من  .أسئلة فقط

  . (ب 3)رقموهو مبين وفق الملحق 
طبقنا  ن أجل حساب ثبات االختبارم :ـ حساب الثبات ومعامل الصدق الذاتي لها 

أسبوع في يومي االثنين طريقة التجريب ثم إعادة التطبيق على نفس العينة لمرتين بفارق 
. من كل أسبوع على الساعة العاشرة صباحا، من أجل توفير نفس الظروف والشروط

 في ةمبينال وبعد تصحيحه من قبل معلمتين بالسنة الخامسة ابتدائي، فحصلنا على النتائج

وبعدها قمنا بحساب معامل االرتباط باستعمال نظام المعالجة اإلحصائية . ج 3رقمالملحق 
وهو ما يعبر على . 9.752فتحصلنا على معامل ارتباط بيرسون يساوي إلى  ،SPSSآللية ا

 .  أن االختبار ثابت بنسبة كبيرة
إلى جانب اعتمادنا على صدق المحكمين  :الذاتي ألسئلة الموضوع األولمعامل الصدق 

حسب والذي ي معامل الصدق الذاتيبحساب صدق االختبار باالعتماد على طريقة  قمنا
 .معامل الثبات   = معامل الصدق     :وفق المعادلة اآلتية

 .  معناه االختبار صادق بنسبة كبيرة 9.01 =  9.752=  ولذلك يساوي معامل الصدق  
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 .المعلومات الشخصية عملية حساب صدق و ثبات أسئلة خاص بحوصلة( 6)الجدول رقم 
 الداللــة القيمـة الصدق والثبات
 صادق   %66.17 لمحكمينمتوسط اتفاق ا

 صادق 71.. معامل الصدق الذاتي
 ثابت 717.. الثبـات

 :(زيارة الطبيب حول المرض و)الموضوع الثاني محتوى أسئلة ـ 
هذا االختبار عبارة عن مقابلة يسأل فيها التلميذ حول تعرضه لمرض معين خالل    

وهو مقتبس من كتاب لمحمد عبد . فصل الشتاء وذهابه إلى الطبيب بالعيادة أو المستشفى
سؤاال، أنظر ( 11)وهو أصال يحتوي على إحدى عشرة .172ص 1002الخالق محمد

 (.5)رقمالملحق 
وبعد دراسته قمنا بتعديله وإعادة ترتيب بعض بنوده و إضافة بعض األسئلة مراعين    

 :في ذلك مبدأ تسلسل األحداث زمنيا فقمنا بما يأتي
لسابع والحادي عشرة نتيجة لصياغتهما الغامضة وتعدد اإلجابات حذفنا السؤالين ا    

 . المحتملة  وعدم تناسبه لمستوى التالميذ في مثل هذه المرحلة
 ،(أ)5وهي حسب األرقام المبينة في الملحق رقم  (12)ثم أضفنا إليه اثنى عشرة سؤاال   

، كما قمنا بإعادة حيث قمنا بإعادة صياغة بعض األسئلة وإضافة أجزاء ألسئلة أخرى
 : ترتيب األسئلة حسب ثالث محاور تناسبا مع تسلسل األحداث وفق ما يأتي

 .سؤاال (11)نوع المرض وزيارة الطبيب ويحتوي على : وضعنا له اسم: المحور األول
 .أسئلة (5)شراء األدوية وتناولها، ويحتوي على: اسم: المحور الثاني

انظر الملحق .أسئلة (1)قاء واألقارب، ويتضمن زيارة األصد: اسم :والمحور الثالث
 (.أ)5رقم
تبدأ بسؤال مباشر إن سبق : سؤاال (21)حتوي على فأصبحت هذا الموضوع الثاني ي    

له التعرض لمرض معين ليتدرج بعد ذلك بأسئلة متسلسلة يعبر من خاللها التلميذ عن 
بعدها هل ذهب إلى  وكيف تصرف .وإن كان يصيبه بشكل دائم أو نادرنوع المرض 

يفضل  وموقع سكنه بالنسبة لكالهما و إلى أي منهماالطبيب الخاص أم إلى المستشفى 
ونوع األدوية التي قدمها له  ،، وهل سبق وان زار طبيبا ما خالل األيام الماضيةالذهاب

ورأيه في تناول الدواء  .الطبيب، كما يسأل إن كان الدواء يصرف له مجانا أو بالمقابل
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وفي  .وماذا قالو لهأو أصدقاءه، ون استشارة الطبيب، ثم يطلب منه إن زاره زمالءه د
و ت أمرض في البيأصيبوا بو أقربائه أنفس الوقت يسأل إن زار هو أحد زمالئه 

المستشفى وماذا قال لهم وماذا قدم لهم ليختم بالنصيحة التي يقدمها المتعلم لزمالئه حتى 
عدلت كما  المقابلة الشفوية أسئلةنموذج  و. ل الشتاءال يصابوا بأمراض خالل فص

 . أ5بشكلها أولي موجودة في الملحق رقم
وبعد هذا التعديل وإعادة الصياغة قمنا بتوزيعه على ثمانية محكمين من أجل التعرف     

 . على صدق االختبار
اعتمدنا في حساب صدقه على صدق المحكمين  :صدق أسئلة الموضوع الثاني ـ  
فكانت النتائج  بتوزيعه على ثماني محكمين ست أساتذة جامعيين ومعلمتين،يث قمنا ح

 :أما خالصة التحكيم فهي حسب الجدول الموالي  (ب 5)التفصيلية وفق الملحق رقم
 :متوسط اتفاق المحكمين على أبعاد أسئلة المرض وزيارة الطبيبخاص ب( 1)جدول رقم

 االتفاق متوسط أرقام الفقرات مجاالت القياس
  %61.61  11إلى  1من  المرض 1المحور

 68.75%  11إلى  11من  شراء األدوية 1المحور 

 %..1  11إلى  16من  زيارة األقارب 1المحور

 %97.11 //////////////// المتوسط العام

أن االختبار  %97.11تبين لنا النتيجة العامة لمتوسط اتفاق المحكمين والمقدرة بـ     
           .    بنسبة كبيرة ثابت

بتجريبها  قمنا ،سئلة هذا الموضوعوبعد تحكيم أ: أسئلة الموضوع الثانيـ تجريب  
فتوصلنا إلى مجموعة من المالحظات . على عينة الدراسة االستطالعية التي اخترناها

بعضها له عالقة بصياغة األسئلة و البعض اآلخر له عالقة بصعوبة اإلجابة على 
ومالحظات أخرى ذات عالقة بطول أسئلة االختبار، وقد عبر غالبية تالميذ . هامحتوا

ومن . عن كثرة األسئلة وعدم ألفتهم لهذا النوع من المقابالت الشفوية % 19العينة بنسبة 
 :أهم المالحظات المسجلة ما يلي

 :حور األول الخاص بالمرضفي الم  
تالميذ قد أجابوا عنه بالنفي والبعض اآلخر في السؤال األول أن غالبية ال الحظنا ـ   

[ هل]أجاب بشكل مقتضب ألن صياغته ال تثير التعبير وبالتالي اعتماد صياغة االستفهام 
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وهو ما . كما أن تحديد فصل الشتاء قد تجعل بعض التالميذ يجيبون بالنفي. غير مناسبة
حدثنا عن مرض : يفية اآلتيةلذلك قمنا بإعادة صياغته بالك. يعني توقف طرح بقية األسئلة

 أصابك خالل األيام الماضية؟ 
الذي يتحدث عن نوع المرض، نتيجة تضمنه في السؤال ( 2)ـ ثم حذفنا السؤال رقم  

 (.1)رقم
. الخاص بمدى قرب البيت من المستشفى أو العيادة الخاصة( 4)ـ وحذفنا السؤال رقم   

 .إثارة التعبير لدى التالميذلعدم جدواه وتضمنه لإلجابة وعدم فعاليته في 
بالكيفية التي تجعل التلميذ يعبر ويوظف الصيغ ( 1)ـ وأعدنا صياغة السؤال رقم  

 من هم األطباء الذين تفضل الذهاب إليهم أكثر؟: اللغوية المتعلمة وهو كما يلي
ث حي. لتكرار مضمونهما مع األسئلة السابقة( 0و 7)كما حذفنا السؤالين تحت الرقمين ـ  

 .من التالميذ  %11,11سجلنا نفس اإلجابات لدى غالبية التالميذ بنسبة 
الخاص بنوع المرض الذي ينتشر في فصل الشتاء تم تحويله ( 19)ـ أما السؤال رقم   

إلى المحور ما قبل األخير لينسجم مع السؤال األخير الخاص بالنصائح التي يقدمها 
( 4)فأصبح لهذا المحور خمس . فصل الشتاء التلميذ حتى ال يصاب زمالؤه بأمراض في

 .أسئلة فقط
 :المحور الثاني الخاص بشراء الدواء 

على السؤال الخاص بنوع األدوية   %71.11ـ فقد سجلنا صعوبة اإلجابة من قبل نسبة    
و حذف السؤال الخاص بمن يشتري الدواء، . التي قدمها له الطبيب، لذلك تم حذفه كلية

  .%199ابات بديهية ومقتضبة لدى كل التالميذ بنسبة ألننا سجلنا إج
وهما يتمحوران حول مدى تناول التلميذ  فأبقينا على سؤالين فقط في هذا المحورـ    

للدواء دون استشارة الطبيب ورأيه في ذلك؟ مع إعادة صياغة السؤال األول فيه وفق ما 
ألن الصياغة األولى ال  الطبيب؟ماذا لو قدم  لك أبوك أو أمك دواء دون استشارة : يلي

 . و الأبنعم تثير التعبير بل تتطلب إجابات 
 :الثالث واألخير الخاص بزيارة األقارب و األصدقاءالمحور  

يجيبون بشكل  %199 بعدما الحظنا أن كل التالميذ بنسبة ـ أعدنا صياغة السؤال األول  
فال يثير التعبير [ ك أصدقاؤك؟هل زار: ـب] مقتضب بما أن السؤال االستفهامي يبدأ 
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من الذي زارك أو وقف إلى جانبك عندما : والتفكير لديهم فأصبحت صياغته كما يلي
 مرضت؟

حول إن زار صديقا أو قريبا في المستشفى أو في ( 3)ـ كما أعدنا صياغة السؤال رقم  
صبحت الصياغة فأ. فال يثير التعبير( بنعم أو ال.)البيت؟ باعتباره يوحي بإجابات مقتضبة

فأصبح لهذا المحور خمس  [ماذا تفعل عندما تسمع بمرض أحد أقاربك أو أصدقائك ؟]:الجديدة كما يلي
 .أسئلة فقط

سؤاال بعدما كان  (13)حتوي علىالنسخة النهائية ألسئلة هذا الموضوع ت توعليه أصبح  
    .(ج 5)ملحق رقم أنظر النسخة النهائية بعد التحكيم والتجريب في ال .سؤاال (29)فيه 
من أجل حساب ثبات االختبار اعتمدنا على  :ومعامل الصدق الذاتي لهاثبات ـ       

يومي . طريقة التطبيق وإعادة التطبيق على نفس العينة بفارق أسبوع بين التطبيقين
وبعد تصحيح االختبار المطبق مرتين حصلنا على . االثنين على الساعة العاشرة صباحا

ج، ثم قمنا بحساب معامل االرتباط بيرسون، باستعمال 5المبينة في الملحق رقم النتائج 
وهو ما يعبر على أن االختبار ثابت  9.73= ر: ، فتوصلنا إلى النتيجة التاليةSpssنظام 

 .بنسبة كبيرة
 إلى جانب اعتمادنا على صدق المحكمين قمنا :ختبارالذاتي لال صدقالمعامل حساب    

فهذه القيمة تبين لنا أن  9.01=  √ 9.73=   والذي يساوي إلى لصدق الذاتي، معامل ابحساب 

 .  االختبار صادق بنسبة كبيرة
 .خاص بحوصلة عملية حساب صدق و ثبات أسئلة المرض وزيارة الطبيب( 1) الجدول رقم 

 الداللــة القيمـة الصدق والثبات
 صادق   %97.11 متوسط اتفاق المحكمين

 صادق 71.. الذاتي معامل الصدق
 ثابت 71.. الثبـات

في  وهو يقيس األداء اللغوي باللغة المدرسية كتابيا :كتابيبار التعبير الاختب ـ     
حيث طلبنا من معلمة متخصصة . اجتماعي أو ثقافي له عالقة بحياة المتعلمينموضوع 

رس تالميذ السنة في اللغة العربية، لها خبرة في التعليم تتجاوز عشرة سنوات، و ُتد
الخامسة ابتدائي بمدرسة الهضاب بمدينة سطيف التي أجرينا فيها الدراسة االستطالعية، 
أن تبني سؤاال للتعبير الكتابي حول موضوع يناسب العمر العقلي والزمني للتالميذ ولم 
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يسبق لهم تناوله من قبل حتى ال تؤثر الخبرات السابقة على أدائهم اللغوي، فوقع 
مستوحى في عناصره ومراحله من  "المحافظة على البيئة" رها على موضوع اختيا

ن استعمال م ميمكنهتالميذ التعليم االبتدائي، بحيث يثير اهتمامهم ولبرنامج اللغة العربية 
وهو سؤال يطلب فيه من المتعلم سرد قصة حول وقائع . الرصيد اللغوي المكتسب

ى غابة أو حديقة، وعند وصوله إليها ساء عايشها طيلة رحلة برمجتها المدرسة إل
 . تصرف أحد زمالئه، فقدم له نصائح من أجل المحافظة على البيئة

و فيه يطلب من التلميذ أن يعبر عن رحلة نظمتها  :ـ محتوى اختبار التعبير الحر   
مدرسته في يوم ربيعي فساء تصرف أحد أصدقائه فطلب منه تقديم لهم مجموعة من 

  (.4)رقمأنظر الملحق . تعمال األسلوب االستفهامي واألمرالنصائح مس
 :لحساب الصدق اعتمدنا على صدق المحكمين أوال :االختبارصدق     

من أجل حساب صدق االختبار اعتمدنا على صدق المحكمين من معلمين في التعليم     
السنة الخامسة االبتدائي، حيث وزعناه على أربعة معلمات في التعليم االبتدائي يدرسن 
 :وست أساتذة جامعيين، طبلنا منهم تحكيمه وفق خمس معايير وهي كاآلتي

 .طبيعة الموضوع إن كان مناسبا للتالميذ من حيث العمر الزمني والعمر العقليـ 1   
 .ـ عالقة الموضوع بيئة التالميذ وحياتهم اليومية2  
 .ـ المفردات المعتمدة إن كانت في مستوى التالميذ3 
 .ـ أسلوب التعبير إن كان مالئما وفي متناول التالميذ 5 
واضحة أو / مقبولة/ طويلة/ مناسبة] ـ عناصر الموضوع المقترحة إن كانت4 

  ............................مالحظات أخرى إضافية[. غامضة
 :محكمين وفق المعايير السابقة ةثماني صححهحيث  :فكانت نتائج التحكيم كما يلي

: طبيعة الموضوع إن كان مناسبا للتالميذ من حيث العمر الزمني والعمر العقليـ 1
 (.%199)مناسب   بنسبة 

أجاب المحكمون أن له عالقة كبيرة : ـ عالقة الموضوع ببيئة التالميذ وحياتهم اليومية2
 .والمحكم اآلخر دون إجابة ( %09)بحياتهم اليومية بنسبة 

أكد جميع المحكمين أنها في متناول : ت في مستوى التالميذالمفردات المعتمدة إن كانـ 3
حيث أكدوا أنها مفردات بسيطة ومتداولة بين المتعلمين وتم تعليمهم إياها، . التالميذ
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أي . وتستعمل حتى في نشاطات لغوية لمواد دراسية أخرى كالتربية المدنية واإلسالمية
 .  أنها مفهومة

أجاب كل المحكمين أنه مناسب : ئما وفي متناول التالميذـ أسلوب التعبير إن كان مال 5 
 . إلى حد كبير

 : [واضحة أو غامضة/ مقبولة/ طويلة/ مناسبة] ـ عناصر الموضوع المقترحة إن كانت4 
 .         ـ من حيث تناسب العناصر للموضوع فقد سجل كل المحكمين أنها مناسبة  
 .ل كل المحكمين أنها واضحةـ و من حيث  الغموض و الوضوح  كذلك سج  
من الحكمين أن عناصر الموضوع  (%79)ـ بينما من حيث الطول والقصر فقد أكد   

. طويلة بالنسبة للمستوى الدراسي للتالميذ ويستحسن اختصارها في ثالثة عناصر فقط
 .لذلك قمنا بتعديلها إلى ثالث عناصر فقط ،(%39)أما 

 :مالحظات أخرى وهي كاآلتي من المحكمين ( %49)وأضاف         
ـ مالحظة ذات عالقة ببناء الجملة من حيث الفاصل الزمني بين انطالق الرحلة     

حيث أشار المحكمين، إلى أن المكون الجملي لنص الموضوع فيه فجوة  :والوصول
كبيرة بين برمجت الرحلة واالستياء من تصرفات زمالئه، وهو ما قد يدفع التلميذ إلى 

لذا يفترض أن . مباشرة عن الوصول دون مقدمة حول التحضيرات لالنطالقة التعبير
 (.ساء تصرف بعض زمالئك.... وعند وصولكم إليها)تضاف إليه عبارة 

 :ـ مالحظة خاصة بأهمية إضافة اسم الحديقة إلى جانب الغابة التي نظمت لها الرحلة
الغابة الستثارة التفكير حول  أشار المحكمين إلى أهمية إضافة مفهوم الحديقة إلى جانب

 .اتجاهات الرحلة المنظمة
أشارت المحكمين، إلى أن المعمول به في كل : ـ مالحظة ذات عالقة بعدد األسطر 

االختبارات اللغوية ذات العالقة بالتعبير الحر أو سرد قصة أو وصف مشهد يستلزم 
  . المهمة تحديد عدد األسطر للتلميذ حتى يركز في تعبيره حول األفكار

وبناء على كل ما سبق من مالحظات تم صياغة عبارات االختبار وتحديد عناصره   
 [قريبة من بلديتكم] إلى جانب الغابة و [الحديقة] أضفنا اسم : بشكل نهائي وفق ما يلي

 :لالعتبارات العلمية والمنهجية اآلتية
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قة مدينة سطيف ـ إعطاء نفس فرص اتجاهات الرحلة ألفراد عينتي كل من منط  
 .ومنطقة تقمرة بوالية بجاية

 .المباشرة أثناء التعبير تهبيئخصائص جعل كل فرد من أفراد العينة يرتبط بـ   
ـ وتركنا الفضاء المكاني نكرة بتجنب ذكر اسم هذه الغابة أو الحديقة الختالف   

عرف على المكان، حتى ال نقع في مشكلة عدم الت. المناطق التي يتواجد فيها أفراد العينة
 . وبالتالي قد تربك المتعلمين و تخل بتعبيرهم

ـ وقمنا بتحديد عدد األسطر بين ثمانية وعشرة فقط لجعل المتعلم يركز على األمور   
ثم دمجنا العنصر األول مع . الهامة في الموضوع وال يتشتت ذهنه في األمور الهامشية

السادس باعتباره ليس عنصرا له عالقة الثاني، والثالث مع الرابع وحذفنا العنصر 
فاختزلناها في ثالثة . بتسلسل األحداث في التعبير بل هو مطلب لتوظيف مكتسبات لغوية

 (.أ4)رقم عناصر فقط  أنظر الملحق 
 :الكتابي متوسط اتفاق المحكمين على أبعاد االختبارخاص ب (0) جدول رقم 

 متوسط االتفاق مجاالت القياس
  %..1  ة الموضوعطبيع 1المحور

 %.7 عالقة الموضوع ببيئة التلميذ  1المحور

 %..1 مستوى المفردات المعتمدة 1المحور

 %..1 أسلوب التعبير 1المحور

 %.9 طول عناصر الموضوع 1المحور

 92% المتوسط العام التفاق المحكمين

أن االختبار ثابت بنسبة ( 92%)تبين لنا النتيجة العامة أعاله لمتوسط اتفاق المحكمين   
 .كبيرة

لحساب الثبات اعتمدنا طريقة  :الكتابي ختبارالل ومعامل الصدق الذاتيثبات ال    
التطبيق وإعادة التطبيق للمرة الثانية على نفس العينة  التي اخترناها، وبعد التصحيح 

ة في لالختبار من قبل معلمتين بمدرسة الهضاب بسطيف تحصلنا على النتائج الوارد
وكانت نتيجة  SPSS، ثم قمنا بحساب معامل االرتباط لبرسون بنظام (ب 4)الملحق رقم

وهو ما يعني أن االرتباط دال إحصائيا عند مستوى  (9.79)معامل االرتباط يساوي إلى 
 .ويدل على أن االختبار ثابت (9.91)الداللة 
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عامل مبحساب  ن قمناإلى جانب اعتمادنا على صدق المحكمي :الختباراصدق معامل  
وهي قيمة مرتفعة جدا   9.70=      9.79=  لالختبار والذي يساوي إلى  الصدق الذاتي

 .  وهو ما يعني أن االختبار صادق بنسبة كبيرة
 .الكتابي ختباراللالصة عملية حساب الصدق و الثبات خ( 01)الجدول رقم 

 الداللــة القيمـة الصدق والثبات
 صادق   %71 كمينمتوسط إتفاق المح

 صادق 71.. معامل الصدق الذاتي
 ثابت 91.. الثبـات

 : االستطالعية نتائج الدراسة 
 :الدراسة االستطالعية ما يأتي في ومن النتائج التي توصلنا إليها

أـ أنها مكنتنا من صياغة الفرضيات بشكل دقيق من خالل تحويل الفرضيات العامة     
 .يةإلى فرضيات جزئية إجرائ

المعتمدة  الختبارات ومقياس إستراتيجيات التعلما أنها ساعدتنا على ضبط أسئلةـ  ب    
ها وحساب صدقها أكدت النتائج النهائية بعد تحكيمومن خالل ذلك : كأدوات جمع البيانات

 :وثباتها ما يلي
يين أصبح يتضمن محورين أساس :ـ بالنسبة لمقياس استراتيجيات تعلم اللغة المدرسية1  

بندا للمحور األول الخاص  (17)سبعة عشر ، بندا (27)يشمالن سبعة وعشرين
بنود في المحور الثاني الخاص باالستراتيجيات  (19)وعشرة  ،المعرفية باالستراتيجيات

 .بندا (53)بعدما كان يتضمن ثالث محاور شملت ثالثة وأربعون .العاطفية االجتماعية
 :أصبحا كاآلتي الشفوي في الموضوعين ـ وبالنسبة الختبار التعبير2  

سؤاال بعدما ( 17)أصبح يتكون من سبعة عشر  :ـ موضوع المعلومات الشخصية     
 . سؤاال( 32)كان يحتوي على 

حتوي على أصبحت النسخة النهائية لهذا الموضوع ت: ـ موضوع الصحة والمرض     
     .سؤاال (29)سؤاال بعدما كان فيه (13)
اختصرنا أسئلته في ثالث عناصر أساسية  :سبة الختبار التعبير الكتابيـ بالن3   

وضبطنا عدد أسطر المطلوبة في اإلجابة وهي ثمانية كحد أقصى لجعل المتعلم يركز 
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على األهم، كما حددنا المصطلحات المناسبة لعينتي الدراسة بشكل دقيق حتى ال يقبل 
 . تأويالت كثيرة

كل ستغرق من قبل المتعلمين في متوسط الزمن المرف على مكنتنا من التع هاـ أن ج 
 :كالتالي وهواختبار 

 .دقائق 4متوسط الوقت المستغرق في المقابلة الشفوية في الموضوعين هو ـ      
 .دقائق( 19)ـ متوسط الوقت المستغرق في التعبير الكتابي هو      
دقائق  7ستراتيجيات التعلم هو ـ متوسط الوقت المستغرق في اإلجابة على مقياس إ     

 .ونصف
 .ـ أنها مكنتنا من التدرب على تطبيق االختبار في الظروف المتاحة داخل المدرسة د

ـ أنها ساعدتنا على التعرف على الظروف الموفرة بالمدرسة االبتدائية والصعوبات  هـ
 :التي قد تواجهنا في الدراسة األساسية، ال سيما

 .أوقات الراحة تلفت انتباه المتعلمين كثيراـ الضجيج خالل       
ـ توقيت الدراسة للتالميذ بين الفترات الصباحية والمسائية، يجعلنا ننتظر بعض       

عدم تأثر .)التالميذ للفترة المسائية وهو ما قد يخل بأحد الضوابط التي حاولنا االلتزام بها
 (.التالميذ ببعضهم البعض

 .تلميذ داخل المدرسة بعد توقيت خروجه العتبارات إداريةـ صعوبة إبقاء ال       
 اتالختبارتجريب ا المساعدة في قدمون لنا يدمعلمين متفرغين ي عدم وجودـ         

 .تضييع أي حصةببالشكل المخطط له، الرتباطهم بالبرنامج الدراسي الذي ال يسمح لهم 
 .وهو ما جعلنا نطبقه بأنفسنا

استبعاد معيار عدم استفادة أفراد عينة الدراسة من التعليم  ـ أنها مكنتنا من و  
 .  التحضيري، لعدم توفره في كل تالميذ المدرسة التي أجرينا فيها الدراسة االستطالعية

 :الدراسة األساسية
ة العالقة بين اللغة األولى ولغ تناولبما أن موضوع دراستنا ي :ـ منهج الدراسة     

. باعتباره األنسب لمثل هذه الدراسات لمنهج الوصفي التحليليا اعتمدنا نافإنلتعليم 
للمتعلمين لمعرفة  والمكتوبةنتاجات اللغوية الشفوية لال األخطاءبطريقة تحليل  استعناو

   .في مختلف البينات أنواعها واصنافها
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تتكون عينة دراستنا من مجموعتين من تالميذ السنة الخامسة  :ـ عينة الدراسة    
هما، مجموعة ناطقة بالعامية العربية من مدينة سطيف، واألخرى ناطقة احدإدائي، ابت

 .(دائرة أقبو والية بجايةنموذجا بمقرة ت)الصغرى بالقبائلية من منطقة القبائل 
 :واخترنا هذا المستوى لالعتبارات اآلتية

معتبرا من  ـ باعتباره آخر مرحلة يفترض أن يكون تالمذتها قد تعلموا رصيدا لغويا1  
 . قواعد اللغة العربية الفصحى

وهو ملمح تلميذ المرحلة . ـ ألنهم يمتلكون مهارات التعبير الشفوي بتلك اللغة 2  
الذي يقر على أن ( 1ص  2991وزارة التربية الوطنية ) حسب منهاج اللغة العربية للسنة الخامسة

واصلية دالة، والتعبير فهم الخطاب الشفوي في وضعية ت: يكون التلميذ قادرا على
الشفوي السليم الذي يعكس درجة تحكمه في المكتسبات السابقة والمناسبة للوضعيات 

  .التواصلية المتنوعة
ت وتوزيع االستبيانات لجمع ـ باعتباره مستوى يسهل علينا إجراء المقابالت والحوارا 3

 .ات مع تالمذتهالمعلوم
 ةتلميذا يشكلون ثالث (54)تلميذا، منهم (09)اسة عينة الدريبلغ حجم  : حجم العينةـ    

أقسام  ةمن ثالثتلميذا  (54)ومن مدرسة زياد بمدينة سطيف العربية العامية ب ناطقة أقسام
في أول األمر بشكل قصدي  فاخترناها. تمقرةب أيضا ناطقا بالقبائلية من ثالث مدارس
العشوائية في اختيار العدد  ثم اعتمدنا الطريقة. حسب معايير محددة سنشرحها الحقا

 :المطلوب في الدراسة، و وقع اختيارنا على هذه المدارس، لألسباب اآلتية
تمكننا من إجراء الدراسة  ،رساالمد يضرورية من قبل مديرالتسهيالت الر يتوفـ   

 . إجرائية صعوباتعراقيل إدارية أو دون 
لعامية العربية في المجموعة اـ  :في العينتينضرورة توفر عنصر اللغة األولى ـ  

واخترنا هذه المنطقة  .بتمقرة و القبائلية في المجموعة الثانيةبمدينة سطيف ـ  األولى
  . بالذات لتواجدها في منطقة ريفية، تستعمل في تواصلها اليومي اللغة القبائلية

 :ةاقتصرنا على هذا العدد من العينة لالعتبارات المنهجية واإلجرائية اآلتيو   
 .(الشفويةالمقابالت )ـ من أجل تسهيل إجراء اختبارات التعبير الشفوي 1   
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نظرا . وكذلك من أجل تجنب اإلخالل بالسير الحسن للدراسة في المدارس المعنيةـ 2   
لما تتطلبه إجراءات الدراسة من وقت وجهد في المقابالت الشفوية وهو ما قد يرفضه 

 .المدارسمفتشي المواد الدراسية ومديرو 
 :  معايير اختيار عينة الدراسةـ  

 :توفر المواصفات اآلتيةللعينة ملية االختيار راعينا أثناء ع
كل التالميذ  ناتبعداسحيث  :ـ عامل التكرار للسنوات الدراسية وخاصة السنة الخامسة0

درسوا بشكل انتظامي، على الذين  ناقتصرأعادوا السنة خالل خمس سنوات و االذي 
 .في األداء اللغويالخبرة عامل تفادي تأثير  بهدف

بالتالميذ الذين دخلوا إلى المدرسة في ست سنوات فقط  التزمنا :ـ عامل السن 2
  .واستبعدنا الذي دخلوها في سن مبكرة أو متأخرة

 وهمعينة منسجمة من حيث النتائج الدراسية  رناختحيث ا :ـ عامل التحصيل الدراسي 3
 مستبعدين (19/ 7و  4)تتراوح عالماتهم في اللغة العربية بين  لذينان عموما والمتوسط

 .فئة المتأخرين والمتفوقين دراسيا حتى ال يكون لذلك تأثير على نتائج الدراسة
كل الحاالت التي تعاني من مشكالت سمعية أو بصرية  ناستثنيحيث ا :ـ عامل اإلعاقة 4

، استنادا إلى الملفات الطبية (ا شابه ذلككالتأتاة أو التلعثم وم)أو حركية أو لغوية 
 . المتوفرة في المدارس المعنية للمتعلمين

 :اآلتية المنهجية اإلجراءاتاتبعنا في اختيار العينة  :اختيار العينة إجراءات 
لدراسة، وتسليمنا لهم رخصة إجراء با ةرس المعنيالنا بمديري المدااتصبعد أـ        

أهداف دراستنا وإجراءاتها ومتطلبات إنجازها ووسائل أوال  نا لهمالدراسة الميدانية، شرح
ارات الشفوية والكتابية وشروطها المنهجية والتقنية بالمدرسة، والوقت الذي تطبيق االختب

 . تستغرقه داخل المدرسة
حول مكونات المدرسة وعدد ( بطاقة فنية) تقنية المعلومات ب ـ طلبنا منهم إفادتنا بال   

 . وبعض خصائصها والتي سنذكرها الحقا ا و أفواجها لكل مستوىأقسامه
بعدها طلبنا من كل مدير مدرسة تسليمنا ملفات التالميذ الصحية ودفاتر و  ج ـ    

تصنيف التالميذ قمنا ب أينبتدائي، من أقسام السنة الخامسة االنتائج الدراسية لكل قسم 
استمارة حول المعلومات الشخصية  نايعتوزإضافة إلى  .المعايير السالفة الذكرحسب 
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تتضمن معلومات حول  المعنية، رساالمدالخامسة ابتدائي بم اقسأفي المعنيين للمتعلمين 
المستعملة في البيت بشكل يومي، التعليم المستفيد منه قبل الدخول إل المدرسة، وإن اللغة 

الملحق  ينة فيمبوهي  .كان يعاني من أمراض مزمنة أو يعاني من بعض اإلعاقات
  .(1)رقم

 :حسب ما يأتي لعينتينلدراسة المتفحصة للملفات استخرنا اوبعد ا 
  :الناطقة بالعامية العربيةلعينة مدرسة زياد عبد العزيز  بالنسبة  
 .تلميذ 75: العدد اإلجمالي لتالميذ السنة الخامسة ابتدائي هو  

 %71.09ميذ بنسبة تل 73: ـ الذين توفرت فيهم مواصفات الدراسة     

 :       السابقة في الدراسة االستطالعية، واستخرجنا وقد راعينا نفس معايير اختيار العينة    
 .(ع/ع/ن)األولى عينة اليمثلون   %11.15تلميذ بنسبة  54ـ   

 :رس تمقرة الناطقة بالقبائليةلعينة مدا بالنسبة
قرة في السنة الخامسة ابتدائي استعنا تتوفر عليه مدارس تم الذي لونظرا للعدد القلي   

ومدرسة تاسيرة  مدرسة أوالد الواضح: بثالث مدارس متقاربة عن بعضها البعض وهي
 .ومدرسة تمقرة

 .تلميذا 13: وعدد التالميذ في السنة الخامسة لثالث مدارس هو 
 . %77.77بنسبة .  اتلميذ 50:  عدد الذين توفرت فيهم مواصفات الدراسة 

  : فاستخرجنا  ا في ذلك نفس المعايير المذكورة سابقاوراعين 
  .(ق/ن)الثانيةعينة اليمثلون  %01.73تلميذ بنسبة  54 ـ   
 .لمستعملة في الدراسة االستطالعيةاتبعنا نفس الطريقة ا :طريقة االختيار ـ  
نا باختيار ثم قم. 73إلى  1رتبنا التالميذ من  :بالنسبة للعينة الناطقة بالعامية العربية  

و كان عدد . عشوائيا بين األرقام الفردية والزوجية فوقع اختيارنا على الرقم الزوجي
ثم قمنا بإعادة ترتيب المتبقين بنفس الكيفية فأضفنا . تلميذا( 31)التالميذ المستخرج هو 

 .تلميذا( 54) ليصبح العدد الكلي (0)تسعة 
بنفس اإلجراءات المذكورة سابقا، حيث رتبنا  قمنا :وبالنسبة للعينة الناطقة بالقبائلية  
تلميذا، ثم قمنا بإعادة ترقيم األعداد الفردية لنختار  25فاستخرجنا  50إلى  1تالميذ من ال

  .(54)تلميذا ويصبح العدد االجمالي هو  (21)األرقام الزوجية  لٌنكمل 
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متكون نة الدراسة التوصلنا إلى ضبط العدد النهائي لعي ـ وأخيرا وبناء على ما سبق   
من مدرسة زياد  ثالثة أفواجبالعامية العربية اختيروا من  امنهم ناطق 54:تلميذا 09من 

 .بتمقرةرس امدثالث من  ثالثة أفواجاختيروا من تلميذا آخرين  54بمدينة سطيف، و
 :خصائص عينة الدراسة

 :والناطقة بالقبائلية بالعامية العربية ةالناطقعينتين خاص بخصائص ال(00)قمالجدول رـ 0
 ق/ن ق/ن ع/ع/ن ع/ع/ن العينتينخصائص 

 إناث ذكور إناث ذكور الجنس 
 17 19 16 17 

 17 16 19 17 سنوات .1 :السن
 (.6/1ـ  1,1بين ) 1المستوى الدراسي فئة

 (.7/1ـ  6بين)  1فئة                  
1. 
.7 

1. 
19 

11 
11 

.7 
1. 

 17 16 19 17 رياالستفادة من التعليم التحضي

تقتصر دراستنا على تالميذ مستوى السنة  :لدراسةالمكانية و الزمانية لحدود ـ 
الظروف أجريت فيها، و في حدود الظروف المكانية والزمانية التي . الخامسة ابتدائي

     :والتي تتمثل فيالتي صاحب  إجراءات تنفيذها 
التي تتواجد بقلب  عبد العزيز زياد تيسأجريت الدراسة بمدر :للدراسة ةالمكاني الحدود
بلدية البتدائي بللتعليم ا وثالث مدارس ،سطيف بالنسبة للناطقين بالعامية العربية مدينة

كلم،  (09)كلم وعن والية بجاية بحوالي  (24)تمقرة التي تبعد عن مدينة أقبو بحوالي 
 :  وهي كاآلتي .ن بالقبائليةوالناطقبها حيث يتواجد 

 :وهي ثالثةالتي أجريت فيها الدراسة ارس بلدية تمقرة مدـ    
 .الدوام الواحد :الدراسة نظامـ  97:عدد الحجرات:مدرسة أوالد الواضحخاص خصائص  (02)الجدول رقمـ 0

 المجموع العام ف/التالميذ األفواج التالميذ المستوى الدراسي
 .1 .1 1. 1:إ 7:ذ تعليم تحضيري

 11 11 1. 1: ـ إ7:ذ سنة أولى
 16 16 1. 7:إ 7:ذ سنة ثانية
 19 19 1 11:إ 1:ذ سنة ثالثة

 11 11 1 .1:إ 1:ذ سنة رابعة
 11 11 1. 7:إ 11:ذ سنة خامسة

 71 71 6. 11:إ 17:ذ المجموع الكلي 

 .  4:في اللغة العربية :ـ عدد المعلمين
                                  94: قـ خمس سنوات فما فو :ـ األقدمية العامة للمعليمن في اللغة العربية
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 91: التعليم الجامعي  94:ـ التعليم الثانوي  :ـ المستوى الدراسي للمعلمين
 . 94:ـ أدب ولغة عربية: ـ تخصصات المعلمين 

 :مدى توفر المدرسة على الشروط الفيزيقية
 .فرة وكافيةمتو: كافية                         التدفئة: ـ التهوية واإلنارة   

 :مدى توفر الشروط البيداغوجية
 .متوفرة لكنها ال تتوفر على قاعة للمطالعة: ـ المكتبة 1
 . متوفرة بشكل نسبي(: المجسمات والصور: )ـ الوسائل التعليمية2 
 .متوفرة..(: طابعة وآلة نسخ )ـ تجهيزا اإلعالم اآللي بكامله3
 .أحيانا فقط: اخل المدرسةـ النشاطات الثقافية والعلمية والرياضية د5
 .غير متوفرة: ـ المسرح والمجموعات الصوتية  
 .غير موجودة: معارض ومجلة مدرسية.  موجودة: ـ المسابقات الفكرية والتربوية4
 .الدوام الواحد: نظام الدراسة  ـ.  93: عدد الحجرات:مدرسة تاسيرةخاص بخصائص  (03)الجدول رقمـ  2 

 المجموع العام ف/التالميذ األفواج ميذالتال المستوى الدراسي
 11 11 1. 6:إ 9:ذ سنة أولى
 7 7 1. 1.:إ 1:ذ سنة ثانية
 .1 .1 1 6.:إ 1.:ذ سنة ثالثة

 1. 1. 1 ..:إ 1:ذ سنة رابعة
 .1 .1 1. .1:إ .1: ذ سنة خامسة

 11 11 1. 19:إ 19:ذ المجموع الكلي 

  95: اللغة العربية: ـ عدد المعلمين
 .5: من خمس سنوات فما فوق :  مية المعلمينـ  أقد

 .13:ـ جامعي.       10:ـ ثانوي:      ـ المستوى الدراسي للمعلمين
    95: ـ أدب ولغة عربية  :تخصص المعلمين

 .متوفرة: التدفئة.   متوفرة ومقبولة :ـ التهوية واإلنارة:  مدى توفر الشروط الفيزيائية
    .متوفرة: ـ تجهيزات االعالم اآللي ولوازمه  .متوفرة: ـ المكتبة  :مدى توفر الشروط البيداغوجية

 .متوفرة..(: مجسمات وصور)ـ الوسائل التعليمية   
 .غير متوفر: المسرح.   متوفرة: متوفرـ المجموعات الصوتية: الرسم: ـ النشاطات الثقافية والعلمية  والرياضية  
 .غير متوفرة: مجلة المدرسة. متوفرة:المعارض. متوفرة: ـ المسابقات لفكرية والتربوية  
 .الدوام واحد: نظام الدراسة  ـ 91: عدد الحجرات :مدرسة تمقرةخاص بخصائص ( 04)الجدول رقم ـ 3  

 المجموع العام ف/التالميذ األفواج التالميذ المستوى الدراسي
 11 11 1. 9:إ 1:ذ سنة أولى
 17 17 1. 11:إ 9:ذ سنة ثانية

 17 17 1 9.:إ 11:ذ لثةسنة ثا
 17 17 1 .1:إ 7:ذ سنة رابعة

 11 11 1. 7:إ 11:ذ سنة خامسة
 .7 71 1. 11:إ 17:ذ المجموع الكلي 



 234 

   1:في اللغة العربية :ـ عدد المعلمين
                                  91: ـ خمس سنوات فما فوق :ـ األقدمية العامة للمعليمن في اللغة العربية

 92:التعليم الثانوي  94:ـ التعليم المتوسط  :المستوى الدراسي للمعلمينـ 
 . 91:ـ أدب ولغة عربية: ـ تخصصات المعلمين 

 .متوفرة وكافية: التدفئة                     .فيةكا: ـالتهوية واإلنارة1:مدى توفر المدرسة على الشروط الفيزيقية
 :مدى توفر الشروط البيداغوجية

 .متوفرة لكنها ال تتوفر على قاعة للمطالعة: تبةـ المك 1
 . متوفرة(: المجسمات والصور: )ـ الوسائل التعليمية2 
 .متوفرة..(: طابعة وآلة نسخ )ـ تجهيزا اإلعالم اآللي بكامله3
 .متوفرة: ـ النشاطات الثقافية والعلمية والرياضية داخل المدرسة5
 .متوفر: ـ المسرح والمجموعات الصوتية  
 .متوفرة: معارض ومجلة مدرسية.  بالمناسبات فقط: ـ المسابقات الفكرية والتربوية4

فوجا  11تلميذ لكل السنوات و  237: فمجموع التالميذ في المدارس الثالثة هو   
تلميذ على ثالث  13وعدد تالميذ السنة الخامسة ابتدائي هو . تلميذ لكل فوج 21بمتوسط 

 تلميذ  21أفواج نجد متوسط 
الفوج فيها ال يتجاوز و  ،نالحظ أن مدارس تمقرة تتوفر على عدد قليل من التالميذ     

تلميذا في غالبية المستويات، وهو األمر الذي يفترض أن يجعل الفعل التربوي أكثر  (14)
تلميذا، خاصة في  (59)نجاعة من األفواج التي يكون فيها عدد التالميذ يتجاوز األربعون

توفير فرص التعبير الشفوي والكتابي، إلى جانب سهولة التكفل التربوي بكل  تعليم اللغة 
 . تلميذ

كما أننا نالحظ أن هذه المدارس تتوفر على كل الشروط الفيزيائية والتربوية من وسائل  
تعليمية ومكتبة وأدوات للنسخ والطبع التي يستعملها المعلمين في إجراء التمارين وإنجاز 

و تتوفر على أنشطة ثقافية لكنها حسب مسؤوليها . ا على المتعلمينالدروس وتوزيعه
كما نالحظ أن المستوى الدراسي . تنظم في المناسبات التاريخية والوطنية و دينية فقط

 في التعليم الجامعي( %11.71)و نسبة . في التعليم الثانوي (% 47.72)لغالبية المعلمين بنسبة
في المهنية وكل المعلمين تتجاوز خبرتهم . ليم المتوسطفي التع (%23.42)والبقية بنسبة

في المؤسسة تجاوزت  (%72.34)و أقدمية نسبة. خمس سنواتاالبتدائي أكثر من التعليم 
 .ست سنوات، وكلهم متخصصين في اللغة العربية
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  :خصائص مدرسة زياد عبد العزيز سطيفخاص ب (05)الجدول رقم ـ     
 . الدوام الواحد: ظام الدراسةن.  قاعة 17: عدد حجراتها نة سطيفتتواجد المؤسسة بوسط مدي

 المجموع العام ف/التالميذ األفواج التالميذ المستوى الدراسي
 71 .1 1. 11:إ 19:ذ سنة أولى
 77 17 1. 11:إ 19:ذ سنة ثانية
 71 11 1. 11:إ .1:ذ سنة ثالثة

 71 17 1. 16:إ 17:ذ سنة رابعة
 71 17 1. 17:إ 11:ذ سنة خامسة

 111 11 11 111 المجموع الكلي 

 . 11:في اللغة العربية :ـ عدد المعلمين
                                  11: ـ خمس سنوات فما فوق :ـ األقدمية العامة للمعليمن في اللغة العربية

 93:التعليم الجامعي  13:التعليم الثانوي  :ـ المستوى الدراسي للمعلمين
 . 11:ـ أدب ولغة عربية: صصات المعلمينـ تخ 

 .متوفرة وكافية: كافية، التدفئة: التهوية واإلنارة :مدى توفر المدرسة على الشروط الفيزيقية
 :مدى توفر الشروط البيداغوجية

 .متوفرة مع قاعة للمطالعة: ـ المكتبة 1
 . متوفرة(: المجسمات والصور: )ـ الوسائل التعليمية2 
 .متوفرة..(: طابعة وآلة نسخ )عالم اآللي بكاملهـ تجهيزا اإل3
 .متوفرة: ـ النشاطات الثقافية والعلمية والرياضية داخل المدرسة5
 .متوفر: ـ الرسم والمسرح والمجموعات الصوتية  
 .متوفرة: معارض ومجلة مدرسية.  موجودة: ـ المسابقات الفكرية والتربوية4

فوجا  15تلميذ لكل السنوات و  553: خمسة هوفمجموع التالميذ في المستويات ال   
تلميذ على ثالث  75وعدد تالميذ السنة الخامسة ابتدائي هو . تلميذ لكل فوج 32بمتوسط 

 تلميذ  27أفواج نجد متوسط 
و ومتوسط . نالحظ أن هذه المدرسة لوحدها تشمل ضعف مجموع مدارس تمقرة الثالثة 

 .الضعف لكل مدرسة من مدارس تمقرةعدد التالميذ في الفوج هي أيضا تمثل 
وتتوفر هذه المدرسة أيضا على كل الوسائل والشروط الفيزيقية والتربوية     

وحسب مدير المؤسسة فمثل . والنشاطات الثقافية التي تدعم النشاطات المدرسية المقررة
. الدينيةهذه النشاطات تقدم طيلة السنة الدراسية وخالل المناسبات الوطنية والتاريخية و

عكس مدارس تمقرة التي ال تتوفر على قاعات مناسبة . وتتوفر على قاعة كبيرة لمطالعة
 .للمطالعة، وتقيم نشاطات ثقافية رمزية خالل المناسبات فقط
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كما نالحظ أن كل معلمي هذه المدرسة لهم أقدمية مهنية في التعليم االبتدائي      
ستقروا في نفس إ (% 199)وكلهم بنسبة . سنواتيدرسون فيها اللغة العربية تتجاوز ست 

 . المؤسسة لمدة أكثر من ست سنوات
ونسبة . لهم مستوى التعليم الثانوي %74نجد أن نسبة : وبالنسبة للمستوى الدراسي   

     .وهي نسب متقاربة مع معلمي مدارس تمقرة .لهم مستوى التعليم الجامعي (17.74%)
يعني في  .2911 أفريل من سنة أجريت الدراسة في شهر :للدراسة الحدود الزمانيةـ 

نهاية الفصل الثالث أين يكون التالميذ قد أنهوا تقريبا برنامجهم الدراسي للغة العربية 
 .وتعلموا  المهارات اللغوية المنشودة في المنهاج الدراسي

 :المعلومات ـعـ أدوات جم  
والذي يهدف أساسا إلى جمع البيانات  :ميلعتـ مقياس استراتيجيات تعلم لغة ال0     

 .تالميذ في تعلم اللغة العربيةالحول االستراتيجيات المعرفية التي يعتمدها 
 محورين أساسيين وكل محور يقيس مجموعة: من مقياسيتكون البعد تحكيمه أصبح و 

 :وكل منها يحتوي على عدد من البنود وهي مفصلة كاآلتي ،من االستراتيجيات
 ..بندا تقيس االستراتيجيات المعرفية للمتعلم 17يتكون من  (:أ)األول المحو   
 :ويتفرع عنه ثماني استراتيجيات وهي التالية  

 .(5_9_4) وهيبنود لها ثالثة ستراتيجية تطبيق اللغة في مختلف المواقف إـ 

 (0ـ 7ـ 2) ـ إستراتيجية التخزين وتتضمن أيضا ثالث بنود وهي

 .(41رقم ) البندولها بند واحد فقط وهو عة المنتظمة للدروس ستراتيجية المراجـ إ

 .(1،44) ـ إستراتيجية التوقع للمعنى من خالل حديث او حركات  وتتضمن البندين

 .(45و 41) ـ إستراتيجية االستنباط تتضمن البندين

 .(4،41)ـ إستراتيجية البحث المرجعي باستعمال المراجع والقواميس تتضمن البندين

 .(1،44،49)تراتيجية الترجمة والمقارنة باللغة األولى تتضمن ثالث بنود وهيـ إس

 .(41رقم) ـ إستراتيجية إعداد روابط وتتضمن بند واحد وهو البند 

وتتفرع . بنود تقيس االستراتيجيات العاطفية االجتماعية 19 تكون مني (:ب)المحور الثاني 
 :عنها ثالث إستراتيجيات أساسية وهي

 .(19، 1،7)اتيجية طرح األسئلة التوضيحية وتتضمن ثالث بنود وهيـ إستر 
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 .(0، 7، 3، 2) ـ إستراتيجية التعاون مع الزمالء تتضمن أربعة بنود وهي 

 .(1، 4، 5)ـ إستراتيجية تسيير العواطف وتخفيف التوتر وتتضمن ثالث بنود وهي 

 :المقياس إلىأساسا هذا يهدف  و   
ستراتيجيات التي يعتمدها تالميذ السنة الخامسة ابتدائي في التعرف على نوعية اال ـ 

 .  تعلم اللغة العربية
ـ التعرف على الكيفية التي ينظم بها المتعلمون معارفهم اللغوية في االستجابة  

 .لتساؤالت معلميهم
ـ التعرف إن كانت هناك عالقة بين هذه االستراتيجيات واألخطاء اللغوية باللغة  

 .باعتبارها لغة ثانية لدى تالميذ المدرسة الجزائرية( العربية)المدرسية
أنظر في الملحق محاور و تفاصيل محتوى المقياس الذي طبقناه بعد التحكيم والتجريب  

  .ج2رقم
على  اختبارء اللغوي للمتعلمين شفويا أنجزنا امن أجل قياس األدا :المقابلة الشفويةـ 2

 :وهما على التوالي .شكل مقابلة في موضوعين مختلفين
سؤاال وينقسم إلى  11 يتكون من :ةثقافيحول موضوع المعلومات الشخصية وال أسئلة   

ثالثة محاور أساسية كل محور يتضمن مجموعة من األسئلة وتستثير الكالم حول 
 :جوانب معينة وهي كاآلتي

 .أسئلة (7) يتكون من سبعة :المحور األول خاص بالمعلومات الشخصيةـ   

 .أسئلة (3)ويتضمن ثالث  :ـ المحور الثاني خاص بالمعلومات الدراسية  

 .أسئلة (1)ويتضمن ستة، والثقافية خاص بالمعلومات اللغوية :ـ المحور الثالث  
وهي كلها أسئلة نستثير من خاللها تفكير المتعلم حول جوانب ترتبط ارتباطا وثيقا    

 .ي والصيغ التعبيرية المتنوعة التي تعلمهابأمور يعيشها يوميا ليوظف رصيده اللغو
 . (ب3الملحق رقم)انظر 

ثالثة عشر سؤاال وينقسم إلى  (13)يتضمن : و أسئلة حول المرض وزيارة الطبيب   
 :ثالث محاور أساسية وكل محور يتضمن مجموعة من األسئلة وهي

 .(1)يحتوي على ست: خاص المرض وزيارة الطبيب: المحور األول ـ 

 .(2)ويحتوي على سؤالين :خاص بتناول األدوية: لمحور الثانياـ  
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 .أسئلة (4)يحتوي على خمسة: المحور الثالث واألخير خاص بزيارة األقارب واألهل 
 .(ب 5)أنظر الملحق رقم

يدور حول موضوع المحافظة على  سؤال وهو عبارة عن :تعبير الكتابياختبار الـ 3 
من خالل رحلة نظمتها . ر عن ذلك في ثمانية أسطرالبيئة يطلب من التلميذ التعبي

م له نصائح دل ساء تصرف أحد زمالئه، فقوالمدرسة إلى غابة أو حديقة، وعند الوص
 .حول ضرورة المحافظ على البيئة

 :يتكون هذا االختبار من فقرة كمقدمة عامة عن الموضوع  
هي و التلميذ، لهالجوانب التي يعبر حوـ ثالث عناصر للموضوع تشكل هيكلة ل  

 :كاآلتي
 ....(.الطريق والطقس)باالستعداد للرحلة ووصف الجو العام  خاص: عنصر األولالـ  
خاص بمرحلة الوصول إلى الغابة أو الحديقة والتحدث عن : ـ العنصر الثاني 

 .التصرفات التي قام بها أصدقاؤك
ئه الذين أساؤوا التصرف خاص بالنصائح التي قدمها التلميذ لزمال: العنصر الثالثـ  

 .(أ4)أنظر في الملحق رقم .حول أهمية الحفاظ على البيئة

 :إجراءات التطبيق النهائي لالختبارات وتصحيحها     
 : اآلتية الخطواتلتطبيق االختبارات المذكورة أعاله اتبعنا    
 :المقابلة الشفويةوتصحيح  تطبيقإجراءات        

، وحث ة التسجيل للمقابالت الشفوية في مسجالت صوتيةعمليمن أجل إنجاح        
 :التالميذ على التعبير اتبعنا اإلجراءات اآلتية

ـ قمنا بجمع كل تالميذ العينة في قاعة، ثم شرحنا لهم الهدف من هذه العملية، 1    
 :وأكدنا لهم بأن هذه األسئلة واالختبارات التي ستجرى عليهم

 .المتحانات الرسمية وال بالفروض المحروسةـ ليس لها عالقة با        
أين يوظف . ـ بل تندرج ضمن األنشطة اإلدماجية لبرنامج اللغة العربية      

المتعلمون ما اكتسبوه من لغة في إجراء حوار مع أستاذ جامعي حول قضايا ذات عالقة 
 :  وراعينا بعد ذلك المعايير التالية.  بحياتهم اليومية

 .خل قاعة الدراسة أو في مكان هادئرى االختبارات بشكل فردي داجأن ي ـ       
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 ـ يعزل كل مشارك في االختبار عن بقية زمالئه حتى ال يقدم لهم معلومات      
 .االختبار

 .ـ يطرح كل سؤال على التلميذ بهدوء وبصوت واضح ومفهوم         
 .ـ يترك التلميذ الوقت المناسب لإلجابة         

 .السؤال يعاد له بطريقة أخرىأن التلميذ لم يفهم بر وشعـ عند ال         
بما أن المتوسط  للفرد الواحد ائقدق 7و 4ـ تستغرق مدة كل مقابلة بين          

دقائق وبعض الثواني فأضفنا دقيقتين لمراعاة  4المحسوب في الدراسة االستطالعية هو
 .الفروق الفردية

       .رقميصوتي عابير الشفوية في مسجل ـ يتم تسجيل الت         

للوقت الذي تستغرقه العلمية داخل المدرسة واإلجراءات الفنية التي تتطلبها ونظرا  ـ2  
ين متفرغين أو متطوعين، يتولون مسؤولية إجرائها معلم وجودتعذر المقابلة، إلى جانب 

قمنا بإجرائها بالتعاون  .كنشاط إدماجي في التعبير الشفوي على تالميذ عينتي الدراسة
مع أحد الزمالء بقسم علم النفس وهو أستاذ جامعي خاصة بالنسبة لعينة تمقرة بوالية 

  .بجاية
خل دابشكل فردي أفراد العينة المختارة أجريناها على جميع  :طريقة إجراء المقابلة    

 . قاعة المكتبة، وقاعات الدراسة التي تتوفر على الهدوء
بالتهيئة النفسية لكل قبل الشروع في المقابلة الشفوية قمنا : إجراء المقابلةـ قبل       
وبينا لهم أنها . ، حيث شرحنا لكل واحد منهم طبيعة المقابلة وموضوعها وأهدافهاتلميذ

لذلك أكدنا لهم . تندرج ضمن النشاط اإلدماجي للنشاط التعبير الشفوي باللغة المدرسية
حول  أجرينا مقابلة واحدةف. ربية في إجابتهم على األسئلةضرورة استعمال اللغة الع

بدأنا بالموضوع األول الخاص بالمعلومات الشخصية، أين  ،، بشكل تسلسليالموضوعين
واستعملنا في . ثم انتقلنا مباشرة إلى الموضوع الثاني الخاص بالمرض وزيارة الطبيب

ه حتى يسهل علينا تمييزه عن خصصنا لكل تلميذ ملفا صوتيا باسمو. ذلك مسجال صوتيا
ثم طلبنا من معلمي المدرسة بضرورة عزل كل مشارك في االختبار عن بقية . غيره

لذلك  .ون على إجابات بعضهم البعضزمالئه المعنيين بعينة الدراسة، حتى ال يؤثر
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وضع المعنيون بالدراسة في قاعة لوحدهم، وكلما انتهينا من المقابلة مع تلميذ، يطلب منه 
 . االلتحاق بقسمه حتى ال يلتقي بزمالئه اآلخرين

تالميذ ستغرقه إوكان متوسط الوقت الذي  :متوسط الوقت المستغرق في المقابلة      
 : كل عينة في المقابلة الواحدة للموضوعين هو

 .ثانية 14دقائق و 4هو متوسط الوقت الذي استغرقوه ن بالعامية العربية والناطقـ    
 .ثانية 22دقائق و  4ناطقين بالقبائلية هو أما الـ    

وبعد االنتهاء من المقابلة الشفوية الفردية مع كل تالميذ العينتين  :ءات التصحيحإجرا    
 :قمنا باإلجراءات اآلتية

أ ـ حولنا الكالم المسموع إلى مكتوب مع توضيح حركات النطق بشكل دقيق لكل    
 .(7انظر الملحق رقم).تلميذ في استمارات خاصة أعدت لذلك

ب ـ بعد ذلك قامت معلمتان بالسنة الخامسة ابتدائي بتصحيح إجابات كل تلميذ وفق   
 1إلى  4أربع معايير أساسية وكل معيار يتضمن خمس مستويات يتم تنقيطها تنازليا من 

 :وهي
  (172ص  1002 محمد عبد الخالق محمد ): ايير تصحيح اختبار التعبير الشفويمع  
يتدرج من نطق يخالطه أثر قليل من لغة . ويتضمن خمسة مستويات :ـ معيار النطق  

 .(ن1)بغير مفهوم  كالمهإلى المشكالت النطقية التي تجعل  (ن4)وكالمه مفهوم  البيت
. ويتضمن أيضا خمسة مستويات(: النحو و الصرف والتركيب):ـ معيار القواعد 

إلى كثرة األخطاء النحوية التي  (ن4)لكلمات بيتدرج أيضا من ندرة األخطاء في ترتيب ا
 (.ن1)تجعل كالمه غير مفهوم ب

ردات كمتكلم يتدرج من استعمال مف يتضمن أيضا خمسة مستويات، :ـ معيار المفردات 
 (.ن1) ـإلى محدودية المفردات التي تجعله ال يستطيع الكالم ب (ن4)اللغة المدرسية ب

( ن4)من الفهم لكل شيء دون صعوبة بتتدرج أيضا بخمسة مستويات،  :ـ معيار الفهم 

 .(0رقم)أنظر الملحق ( ن1)مستوى عدم الفهم ألبسط المحادثات ب إلى

وبعدها أجريت عملية التصحيح للمقابلة الشفوية في الموضوعين على أساس مقابلة    
وبعد التصحيح المزدوج . واحدة من قبل معلمتين فأعطيت نقطة واحدة لكل تلميذ

 استخرنا متوسط النقطة لكل تلميذ، (تصحيح ثاني+ تصحيح أول)حصول على نقطتينوال
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 11,14فالحظنا أن المعدل العام للناطقين بالعامية العربية يساوي إلى  .(11و 19الملحقين )وفق
وهو فارق طفيف  .9,79بفارق . 19,59بينما المعدل العام الناطقين بالقبائلية يساوي إلى 

 (. ع/ع/ن)ألوائلنوعا ما لصالح ا
أما فيما يخص التعبير الكتابي، فقد  :ختبار التعبير الكتابيتطبيق وتصحيح اإجراءات 

طبقه معلمو اللغة العربية في المنطقتين على كل تالميذ األقسام التي اختيرت منها عينتي 
الدراسة للسنة الخامسة ابتدائي، على أساس أنه نشاط إدماجي في التعبير لمدة خمس 

( 19)بما أن المتوسط المحسوب في الدراسة االستطالعية هو ثمانية. دقيقة( 14)رةعش
وطبق بهذا الشكل ومن قبل المعلمين . دقائق أضفنا دقيقتين لمراعاة مبدأ الفروق الفردية

 يدرسون تالميذ العينتين من أجل جعل التلميذ يتصرف وكأنه في حصة دراسية  الذين
من ( ق/ن 54)و( ع/ع/ن 54( 09)راق أفراد عينة الدراسة التسعين و قمنا باستخراج أو. عادية

 . األقسام الممتحنة بالمدارس المعنية
قدمنا إجابات تالميذ العينتين لمعلمتين متطوعتين بمدرسة مروش : إجراءات التصحيح  

محمد بسطيف التي أجريت فيها الدراسة االستطالعية من أجل تصحيحه وفق نفس 
. لتعبير الشفوي تقريبا، مع تكييفه بتعديالت تتناسب و التعبير الكتابيمعايير تصحيح ا

 :وهي كما يلي
 :معايير تصحيح االختبار الكتابي 
مات صحيحة بكتابة كل بدءا. 4إلى  1تتدرج النقطة بشكل تنازلي من  :ـ معيار اإلمالء  

ل كتابته وانتهاء بمشكالت خطية لكلمات تجع(. 4ن)خطاءومقروءة دون تشطيب وال أ
 (.1ن)غير مفهومة

بأخطاء نادرة في  بدءا. 4إلى  1تتدرج النقطة بشكل تنازلي من  :ـ معيار القواعد 
، وتنتهي بأخطاء تركيبة ونحوية (4ن)قواعد النحو والصرف والتركيب القليلة جدا

 (.1ن)وصرفية كثيرة تجعل كالمه غير مفهوم
باستعمال  بدءا. 4إلى  1أيضا من  تتدرج النقطة بشكل تنازلي :ـ معيار المفردات 

، وانتهاء بضعف الرصيد اللغوي الذي يجعله (4ن)مفردات وعبارات صحيحة و معبرة 
 (.1ن)ال يستطيع التعبير كلية
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بفهم لعناصر  بدءا. 4إلى  1تتدرج النقطة بشكل تنازلي أيضا من  :ـ ومعيار الفهم 
لوب وخروجه عن الموضوع كلية ، وانتهاء بعدم فهمه للمط(4ن)األسئلة دون صعوبات 

و بعد تصحيحه والحصول على نقطتين لكل (. 19)وهي موضحة في الملحق رقم(. 1ن)
تلميذ، حسبنا متوسط المعدل من مجوع النقطتين، فحصلنا على النتائج الواردة في 

 ،0,37يساوي إلى  ن المعدل العام للناطقين بالعامية العربيةفالحظنا أ .(أ19)الملحق رقم
يعني أن المتوسط  (.ع/ع/ن)لصالح األوائل  1,21بفارق  7,11 ينما الناطقين بالقبائلية يساوي إلىب

  .العام في التعبير الكتابي أقل منه في التعبير الشفوي لكال العينتين
و المستعملة من قبل المتعلمين  التعلم استراتيجياتومن أجل حساب العالقة بين        

للغوي قمنا باستخراج متوسط األداء العام لكل تلميذ، من مجموع نقاط أدائهم في التعبير ا
صنفنا تالميذ العينتين إلى مستويين  التعبير الشفوي ونقاط التعبير الكتابي، وعلى ضوئها

 :وهما
أكبر من  وهم الذين تحصلوا على معدالت (المتوسط)ولـ مستوى األداء المقب1  

 .(0الفئة رقم) 0.74/29
دون المتوسط وهم الذين تحصلوا على معدالت أقل أو يساوي إلى  ى األداءـ ومستو2  

 .(2الفئة رقم ).(11رقم)أنظر الملحق  .0.74/29
االستدالل به  وهو أداة إضافية استعملناها من أجل : ـ استبيان خاص بالمعلمين3       

تعليم المتبعة من ذات عالقة باستراتيجيات التدعيم تحليلنا وتفسيرنا للنتائج بمعطيات و
 :يهدف إلى حيث . لمينتعقبل الم

 .ليمعتال غةالتدريس ل الخاصة باستراتيجياتجمع المعلومات ـ  
ء لتصحيح األخطا ممع المتعلمين وأسلوب تدخلهالمعلمين تفاعل التعرف على كيفية  ـ 

  .ي ترد في حصص تعليم لغة التعليمالت
    .ت التعلم على المتعلمين لتحسين أدائهممدى اقتراحهم الستراتيجياـ والتعرف على 

 .ـ إلى جانب التعرف على مدى استعمالهم للغة األولى أثناء تعليمهم للغة العربية
 .ـ ومعرفة إن كان التالميذ يلجئون أيضا إلى لغة البيت أثناء التعبير الشفوي أو الكتابي

 .   صادرها لدى المتعلمينوبناء عليه نستطيع تفسير بعض األخطاء اللغوية ومعرفة م   

 :سؤاال وهي مفصلة كما يلي 12ويتضمن هذا االستبيان 
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 .(2و 1رقم)ـ سؤالين حول طريقة التعليم المتبعة  

ـ و سؤالين حول الوسائل المستعملة لتوضيح المفاهيم واألنشطة التي يركزون عليها   
 .(5و 3رقم)أكثر

زمن المخصص، وهل يتسرعون في سؤالين حول مدى تناسب حجم البرنامج مع الـ  
 (.1و4رقم )تقديم الدروس

ـ سؤالين حول مدى استعمالهم للغة األولى فيشرح الدروس، وإن كان المتعلمون  
 .(7و 7رقم ) يلجأون إليها عند الصعوبة في التعبير

 .(19و 0رقم )تصرف لمعالجتهاالخطاء الشائعة لدى المتعلمين وكيف ـ وسؤالين حول األ

سؤالين حول النشاطات التي يكلفون بها التالميذ عادة داخل وخارج القسم  ـ وأخيرا
 .(7رقم) انظر في الملحق (12و 11رقم )وأهم المالحظات التي سجلوها خالل تعليمهم لهم

وبعد االنتهاء من كل اإلجراءات، وبعد حصولنا على  :ـ تحليل األخطاء اللغوية  
ي والكتابي، ونظرا لوجود مصادر متعددة لألخطاء إجابات التالميذ في االختبارين الشفو

اللغوية اعتمدنا على تقنية تحليل المحتوى التي تنسجم كلية مع مقاربة تحليل األخطاء 
 :واتبعنا في ذلك الخطوات اآلتية. اللغوية

ـ قمنا أوال بتحديد األخطاء التي وقع فيها كل متعلم في اإلجابات المدونة كتابيا على 1 
 .وراقاأل

 :حسب المستويات اللغوية المختلفة ثم صنفنا األخطاء ـ2 
المعجمية، التركيبية، النحوية، ، الصوتية) ـ في التعبير الشفوي صنفت األخطاء إلى    

 .(عبيرتومن حيث الطالقة والسيولة في ال الصرفية، والداللية،
بية، إمالئية، تركي ة، معجمية،فونيمي )ـ و في التعبير الكتابي صنفت إلى أخطاء   

 (. نحوية، صرفية وداللية
  .ـ وبعدها قمنا بوصف طبيعة األخطاء ضمن كل مستوى لغوي، حسب أنواعها3 
كل مستوى  ألخطاءحسبنا تكرارات األخطاء في كل نوع مع نسبها المئوية  ثمـ  5  

 . لغوي
سط وية ومتوئالتكرارات، النسب الم:وضعنا نتائج العينتين في جداول تتضمنـ 4 

 .  األخطاء
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أسبابها ضمن مع االشارة إلى التحليل والتعليق على النتائج  يناجرأـ  و بعدها مباشرة  1
أما المنهجية المتبعة في عرض النتائج و التعليق عليها سنبينها  .كل نوع من األخطاء

 .الخاص بذلك الفصل الخامسالحقا في 
تي سنبينها الحقا في ضيات الدراسة والالنتائج في إطار فرومناقشة ـ  ثم قمنا بتفسير 7 

أين بينا فيها مصادر األخطاء اللغوية المختلفة، وعالقة نتائج دراستنا . الفصل السادس
 المعرفيحسب المنظور بنتائج الدراسات السابقة، مدعمين تفسيرنا باألدلة العلمية 

 .    يةلنشاط الذهني للمتعلم عند تعلمه للغة الثانا واستقراء فهم محاولين
ـ وبعد ذلك عرضنا الخالصة العامة لنتائج الدراسة ثم االستنتاج العام لنصل أخيرا  7

 . إلى تقديم توصيات واقتراحات بناء على نتائج دراستنا
  :المستعملة في الدراسة اإلحصائيالتحليل أدوات ـ  

 : سلياعتمدنا في دراستنا على األدوات اإلحصائية اآلتية حسب ترتيبها التسل   
  .ألخطاء اللغوية المرتكبةا في حساب النسب المئوية التكرارات و ـ1
  .معادلة كرونباخ لحساب الثبات ومعامل االرتباط  ـ2
 .لحساب  العالقة بين إستراتيجيات التعلم واألداء اللغوي لتالميذ العينتين  ₂كا ـ5
  .بين متغيرينلحساب العالقة   Cramerمعامل كرامرـ 4
لة الفرق بين المتوسطات لعينتين مستقلتين، في متوسط لدال (لستيودنت Tت)ار اختب ـ1

 (. الصوتية والنحوية والصرفية)األخطاء اللغوية المرتكبة في مختلف المستويات 
فكل االجراءات التي اتخذناها إلعداد و تحكيم و تطبيق االختبارات وتصحيحها      

باستعمال مختلف األدوات االحصائية المناسبة لها،  واستخراج األخطاء اللغوية ثم تحليلها
أردنا من خاللها ضمان ضبط كل العوامل والشروط التي يتطلبها البحث العلمي كالدقة 

 .   والموضوعية لتكون نتائج دراستنا ذات مصداقية علمية
      

 

 

 

 

 

 



 245 

 الفصل الخـــامس
 
 
 

 
 

 

 عرض نتائج الدراسة وتحليلها
 
 

 
 

 الختبارين الشفوي والكتابيا نتائجعرض ـ 
 ـ عرض نتائج مقايس إستراتيجيات التعلم 

 ـ عرض نتائج االستمارة الموزعة على المعلمين
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      دراسةـــائج الــــتنعرض 
أجرينا  ثم ،أفراد العينتينبعد تطبيقنا الختبارات التعبير الشفوي والكتابي على   

أ، 9)خرجنا معدل الدرجتين وفق المالحق رقماستوبعدها ، جابات التالميذتصحيحين إل
وبعدها قمنا بتصنيف األخطاء اللغوية وتكراراتها حسب كل نوع وفق البنيات (. 70ب و9
لتحليل النتائج المتحصل . الصوتية والمعجمية والتركيبية والنحوية والصرفية ةويلّلغا

 :عليها اعتمدنا المنهجية اآلتية
 .جداول موحدة من أجل تسهيل عملية المقارنةـ وضعنا نتائج العينتين في 7
ـ عرضنا نتائج كل نوع من األخطاء وفق البنيات اللغوية المختلفة لكل من التعبيرين 8

 . الشفوي والكتابي متتابعة من أجل تسهيل عملية المقارنة بينهما
ن األكبر م)ـ ورتبنا أنواع األخطاء اللغوية داخل كل بنية لغوية بالنسب المئوية تنازليا8

 (.إلى األصغر
الناطقين بالعامية العربية  نواع أخطاء تالميذ العينتينـ و بعدها عرضنا نماذج أل8

 .(ق/ن)برمزالناطقين بالقبائلية  و (ع/ع/ن)برمز
كلية العامة ثم انتقلنا البدأنا بعرض النسب ـ وفي عملية التحليل والتعليق على النتائج، 5

ثم قمنا . فراد العينتينأل ةلغوي بنيةنواع األخطاء في كل أإلى النسب الجزئية لمختلف 
بتحليل مقارن بين العينتين في نسب أخطائهم ومتوسط أخطاء كل تلميذ مع نسب الذين 

 . وقعوا في األخطاء منهم في كل نمط
ـ بعد االنتهاء من التعليق على كل جدول حسب ما ذكرناه سابقا، قمنا بتفسير  2

ينين فيها مصادرها وعواملها انطالقا من النماذج واألمثلة المقدمة في األخطاء اللغوية مب
 .نهاية كل جدول

ـ كما أجرينا مقارنات في كل بنية لغوية وكل نوع من األخطاء بين نتائج التعبير  1
الناطقين بالعامية العربية والناطقين )الشفوي ونتائج التعبير الكتابي لكل من العينتين 

 (.بالقبائلية
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  :للتعبيرين الشفوي والكتابيمجموع األخطاء اللغوية 
 :يبين مجموع األخطاء اللغوية المرتكبة في التعبير الشفوي والكتابي: (92)ـ الجدول رقم

 لكل تلميذ/ المتوسط نسبة األخطاء عدد األخطاء  النسبة التالميذ عدد التالميذ      األخطاء

 تلميذ /خ.922.8 %20,02 2222 100% 45 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ12.22، %22.22 2021 %922 45 بالقبائلية/ ن

 تلميذ/ خ 11.22 922 2120 %922 90 المجموع

أن نسبة األخطاء المرتكبة متقاربة نوعا ما بين ( 72)رقم  نالحظ في هذا الجدول    
، وبفارق بصفة عامة (%57.79)والناطقين بالقبائلية ) %42.29) الناطقين بالعامية العربية

 لدىبالنظر إلى متوسط عدد األخطاء التي يرتكبها كل تلميذ و. (ع/ع/ن) عند 808%
تلميذ، مقارنة  لكل خطأ 708 أخطاء أكثر بمتوسط يرتكبون( ع/ع/ن)العينتين نالحظ أن 

 .  تسعة أخطاء 9بفارق. خطأ لكل تلميذ 95 ن ارتكبوا متوسطالذي (ق/ن)بأقرانهم 
  :ين مجموع أنماط األخطاء في التعبير الشفوييب: (92) ـ الجدول رقم

 لكل تلميذ/ المتوسط بالنسبة لمجموع األخطاء عدد األخطاء  النسبة التالميذ /ع التالميذ  األخطاء

 تلميذ /خ 86.22 % 22.22 3880 100% 45 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ77.88 % 29.21 3487 100% 45 بالقبائلية/ ن

 تلميذ/ خ  81.85 % 20.01 7367 % 100 90 المجموع

الخاص بنسبة األخطاء الشفوية نالحظ أنها تمثل أكبر نسبة  (71)الجدول وفي هذا      
من  (% 28089)من مجموع األخطاء المرتكبة من قبل تالميذ العينتين، حيث تمثل نسبة

ما وبالمقارنة بين العينيتين نالحظ أن نسبة األخطاء بينه. مجموع األخطاء المرتكبة
من األخطاء في التعبير  (%28008) نسبة (ع/ع/ن)متقاربة بشكل كبير حيث سجلنا لدى 
من األخطاء  (% 27089) سجلنا نسبة (ق/ن)ولدى . الشفوي من مجموع األخطاء المرتكبة

في التعبير الشفوي من مجموع األخطاء المرتكبة، بفارق طفيف جدا يساوي إلى 
بالنظر إلى متوسط األخطاء التي ارتكبها كل تلميذ في غير أنه و. (ع/ع/ن) عند (7058%)

 لكل تلميذ أكبر يقدرعدد األخطاء متوسط يرتكبون  (ع/ع/ن)التعبير الشفوي نالحظ أن 
 .العينة األولى عندأخطاء ( 2)بفارق ثماني. 12 هو (ق/ن)االمتوسط عند في حين  .22بـ
 :غوية في التعبير الكتابييبين مجموع أنماط األخطاء الل: (92)ـ الجدول رقم   

 لكل تلميذ/ المتوسط بالنسبة لمجموع األخطاء عدد األخطاء  النسبة التالميذ/ع التالميذ      األخطاء

 تلميذ /خ92.20 % 92.12 212 %922 22 بالعربية/ن

 تلميذ /خ92.22 % 92.29 210 %922 22 بالقبائلية/ن

 ذتلمي/ خ92.29 % 92.29 9222 %922 12 المجموع
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نالحظ أن نسبة األخطاء المرتكبة في التعبير الكتابي أقل  (72)رقموفي هذا الجدول      
من  (% 71017)بكثير عن نسبة األخطاء المرتكبة في التعبير الشفوي والتي تقدر بـ

 28 ومتوسط (% 28089) خطأ لكل تلميذ، مقابل نسبة 72مجموع األخطاء كلية ومتوسط 

 .خطأ لكل تلميذ 28، وفارق (%28052) بفارق. بير الشفويخطأ لكل تلميذ في التع
ومقارنة بين العينتين نالحظ أن هناك تقاربا كبيرا في نسب األخطاء المرتكبة بينهما،    

 72091)خطأ في التعبير الكتابي والتي تمثل نسبة 198ارتكبوا  (ع/ع/ن)حيث نالحظ أن 

ارتكبوا عددا  (ق/ن)كتابي، بينما من مجموع األخطاء في التعبيرين الشفوي وال (%
من مجموع األخطاء  (%72057)خطأ والتي تمثل نسبة 198مماثال تقريبا يساوي إلى 

 الذي سجل في التعبير الشفويوهو نفس الفارق . (ق/ن) عند %7058 ، بفارقالمرتكبة
ا وهذ. لدى العينيتين أي أن هناك تطابقا كبيرا بينهماخطأ  72ومتوسط . (ع/ع/ن)عند 

يبين لنا أيضا أن التعبير الشفوي أعقد وأصعب بكثير على التالميذ من التعبير الكتابي 
التخطيط للكالم و عملية إنتاجه، وبالتالي  فره هذا األخير لعمليةنظرا للوقت الذي يو

 ،وهو ما ال يوفره التعبير الشفوي. إمكانية المراجعة والتصحيح قبل الشروع في الكتابة
وامل النفسية كالخوف والحرج من الموقف أمام شخص غريب والحديث إلى جانب الع

الكتابي يمنح ثقة أكبر فالتعبير . رغم تعودهم عليه واستئناسهم بهإليه بطريقة غير مألوفة 
كما أن نمط أسئلة التعبير الشفوي موجهة بينما التعبير . التعبير الشفويمن  للمتعلم 

تشافه من أنماط األخطاء في االختبار األول شفويا الكتابي حرة، لذلك ما لم نستطع اك
أن لكل من التعبيرين أنماط مع العلم . اكتشفناه وتعرفنا عليه في االختبار الثاني كتابيا

 .أخطاء متشابهة وأخرى متباينة في مختلف البنيات اللغوية
 :        غويةأنماط األخطاء اللغوية في التعبير الشفوي والكتابي في مختلف البنيات اللـ 

 I (:الصوتية)ـ األخطاء اللغوية في البنية الفونولوجية 
 :يبين مجموع األخطاء الفونولوجية )شفوي/فونولوجي)ش.91)جدول رقم ـ  

 تلميذ/متوسط األخ بالنسبة لمج األخطاء الشفوية عدد األخطاء  النسبة التالميذ عدد التالميذ          األخطاء

 تلميذ /خ 22.22 %21.22 9222 100% 22 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ22.22 %22.22 9229 %922 22 بالقبائلية/ ن

 تلميذ/ خ  22.20 %20.92 2922 %922 12 المجموع

بالنسبة لنوعية األخطاء اللغوية التي ارتكبها تالميذ العينتين في اختبارات التعبير     
األخطاء اللغوية في التعبير أن أكبر نسبة من  (ش.91)في هذا الجدولالشفوي نالحظ 
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من مجموع األخطاء  (% 88071) قدر بـحيث ت وي قد سجلت في الجانب الفونولوجيالشف
مقارنة بمتوسط  يعتبر األكبر األخطاء لكل تلميذ متوسط مع المالحظة أن. الشفوية

  .خطأ تقريبا لكل تلميذ( 85)يساوي إلى  األخطاء في البنيات اللغوية األخرى والذي
من األخطاء  (%89028)ارتكبوا (ع/ع/ن) أنوبالمقارنة بين العينيتين نالحظ    

 ( %8098) ، بفارقوهي أكبر بقليل عن سابقتها (%88012)ارتكبوا( ق/ن)بينما .الفونولوجية
وهو ما يعني وجود تطابق كبير في حجم  .خطأ لدى تالميذ العينتين 85و متوسط 

وهذا التطابق الحظناه حتى . نيتين في الجانب الصوتياألخطاء التي يرتكبها تالميذ العي
  :وهو ما سنبينه الحقا. في نوعية األخطاء واألصوات والكلمات

I يبين مجموع األخطاء الفونيمية في التعبير الكتابي (:كتابية/ فونيمية)ك .02)جدول رقمـ: 
 تلميذ/ أخ/متوسط الكتابية/ طاءأخ/بالنسبة عدد األخطاء  النسبة عدد التالميذ األخطاءالتالميذ     

 تلميذ /خ 9.19 %92.22 22 %922 22 بالعربية/ن

 تلميذ /خ 9.22 % 2.22 29 %922 22 بالقبائلية/ن

 تلميذ/ خ 9.22 % 1.02 922 % 922 12 المجموع

ونقصد به في الجانب الكتابي تلك األخطاء ذات العالقة بعدم التمييز بين الفونيمات      
حروف المناسبة للكلمات واستعمال المد بشكل غير مناسب وحذف بعض ال (الحروف)

و وهي أنواع قد تعذر لنا مالحظتها في . من الكلمة وقلب أخرى وانعكاسها على المعنى
 . التعبير الشفوي بشكل دقيق

أن األخطاء الفونيمية في التعبير (ك فونيم.80)ويتضح لنا من خالل هذا الجدول      
ومتوسط %(  9081)ل المرتبة الخامسة من مجموع األخطاء الكتابية بنسبةالكتابي تحت

لكل تلميذ تقريبا عكس ما هو مسجل في التعبير الشفوي أين احتلت المرتبة  8 خطأين
 .والسر في ذلك أن الجانب الصوتي يمكن اكتشاف أخطائه شفويا أكثر منه كتابيا. األولى

ارتكبوا نسبة أخطاء ( ع/ع/ن)لتالميذ وبالمقارنة بين العينتين نالحظ أن ا 
ومتوسط خطأين تقريبا لكل ( %70028)بنسبة  (ق/ن)أكثر من أقرانهم ( حرفية)فونيمية

 (.ق/ن)ومتوسط خطأ واحد لهؤالء األخيرين( % 1010)تلميذ ، مقابل نسبة 
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 :المقارنة بين التعبيرين الشفوي والكتابي في األخطاء الفونولوجية و الفونيمية   
الشفوي أكثر  األخطاء الفونولوجية في التعبير ومن خالل الجدولين نالحظ أن نسبة   
حيث بلغت نسبة األخطاء في الشفوي . الكتابي ير من األخطاء الفونيمية في التعبيربكث

خطأ لكل تلميذ، في حين نجد األخطاء الفونيمية في  82ن يبمتوسط ست وثالث( 88071%)
 و (%87290)بفارق يساوي . ومتوسط خطأين لكل تلميذ (%9281)بـ  التعبير الكتابي تقدر

وهذا يبين لنا درجة الصعوبات التي يجدها المتعلمون في الموقف  .خطأ لكل تلميذ 88
لعدم التعود على استعمال الفصحى في الخطاب الشفوي الذي يشعرهم بالحرج والتوتر 

إضافة إلى تزامن آليتي . مدرسةالمصطنعة في الالمواقف والتواصل اليومي إال في 
جعالن المتعلمين يتسرعون فيفقدون تان اللتالتفكير و التخطيط للكالم وآلية تنفيذه، 

بينما . تركيزهم أثناء كالمهم لتذكر واستحضار األصوات ونطقها بالشكل المطلوب
ما  التعبير الكتابي ال يستطيع أن يظهر الكثير من المشكالت النطقية والكالمية بقدر

للكلمات يظهر أمورا أخرى لها عالقة بالوعي الفونولوجي تؤثر على القراءة والكتابة 
. والعكس صحيحكتابيا قد ال تستطيع الوصول إليه  اكشفه شفويمع العلم أن ما ن. والجمل

كما أن أنماط األخطاء في البنية الفونولوجية في الشكلين اللغويين متنوعان كثيرا وال 
 .في واحدة أو اثنان فقط كما سنبين الحقاتتشابهان إال 

وبالمقارنة أيضا بين العينتين في نسبة األخطاء الفونولوجية في التعبيرين الشفوي     
 % 40في التعبير الشفوي تساوي  (ع/ع/ن)والكتابي يتبن لنا أن نسبة األخطاء لدى 

 ومتوسط خطأين  % 11خطأ لكل تلميذ، و في التعبير الكتابي يساوي إلى  88ومتوسط 
من  %85نالحظ أنهم ارتكبوا نسبة  (ق/ن)بينما . خطأ لكل تلميذ 88و  %89بفارق 

في التعبير الكتابي  %1210خطأ مقابل  85متوسط  األخطاء الفونولوجية في الشفوي و
يعني أن نسبة األخطاء . خطأ لكل تلميذ 88و  %8828بفارق  ،بمتوسط خطأ واحد

ودرجة الصعوبات . لدى العينتين بلغت نفس المستوى تقريباوالفونيمية  الفونولوجية
 (ق/ن)لديهما كذلك هي نفسها في الشكلين اللغويين مع وجود صعوبات أكثر بقليل لدى 

 .   في التعبير الكتابي
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 :ـ أنماط األخطاء الفونولوجية الخاصة بالتعبير الشفوي
 : عدم نطق الفونيمات في آخر الكلمة أ ـ/ش.9

  :صوائتنطق اليبين أخطاء في  (:شفوي/فونو /أ/ش.09)ول رقمـ جد  
 تلميذ/ متوسط األخ بالنسبة لألخطاء الفونولوجية عدد األخطاء  النسبة عدد التالميذ األخطاءالتالميذ       

 تلميذ /خ09 %21.22 102 %  100 45 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ02 %22.12 221 %922 45 بالقبائلية/ ن

 تلميذ/ خ02 %22.22 9292 % 922 12 المجموع

 .الخ...... °ثـ في البحو °مـ أسأل المعل °لـ على السؤا °تفي البي(: بالعربية/ن)مثلةأ 
    .الخ...° ـ في المطاعم° ـ من الطبيب° ـ على المشاريع° ـ إثنان(:بالقبائلية/ن)أمثلة 

لى صوامت تشكل أكبر أن أخطاء قلب الصوائت إ (أ/ش.09)يوضح لنا هذا الجدول      
. خطأ لكل تلميذ (80)ومتوسط ، (%52085)تي يرتكبها تالميذ العينتين بنسبة األخطاء ال
كما يتضح لنا وجود تقارب  .بنسب متفاوتة  التالميذ ارتكبوا هذا النوع مع العلم أن كل

حيث ارتكب األوائل نسبة  (ق/ن)و (ع/ع/ن)كبير بين نسب األخطاء المرتكبة من قبل 
ونفس  .األوائل عند( %8027)بفارق  (%52095)ارتكب األخيرينبينما  ،خطأ( 59012%)

 80التطابق بين العينتين يتأكد من حيث متوسط األخطاء التي يرتكبها كل تلميذ وهو 
لذلك فالمشكالت الفونولوجية من هذا النوع هي نفسها كما ونوعا حتى المفردات .  خطأ

بالنسبة  ...[°، في البيت°من الطبيب:] تتم بنفس الصفة والمخرج مثل التي ينطقها تالميذ العينتين
 (.     ق/ن)بالنسبة لـ[  اريْع ـ من الطبيْبعلى المش]و ( ع/ع/ن)لـ
ويعود أصل هذه األخطاء إلى تأثير تعابير اللغة األولى سواء كانت أمازيغية أو عامية   

إلى المتعلمين ميل  ا تعبر عنكمالكلمات دائما بساكن، حيث تنتهي أواخر . عربية
 .التخفيف في النطق

 : في آخر الكلمة[ التاء]عدم نطق فونيم  ب ـ/ش.9 
    :أخطاء في عدم نطق فونيم التاء في آخر الكلمةيبين ( شفوي/فونو) ب/ش.00ـ جدول رقم 

 تلميذ/ األخ متوسط بالنسبة لألخطاء الفونولوجية عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ األخطاءالتالميذ     

 تلميذ /خ92 %22.12 222 %  922 22 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ92 %02.22 222 %922 45 بالقبائلية/ ن

 تلميذ/ خ99 %22.92 9229 %922 12 المجموع

 .الخ....الثانيَـ/ في المدرسَـ/ الوسخَـ/ القراَء/ العربيَّـ/ اللٌّغَـ ـ (:بالعربية/ن)مثلةأ
  .الخ...في السنَـ / الصغيَر/ ممرضَـ/  المدرسـ/ ـ في المؤسسَـ (:ةبالقبائلي/ن)أمثلة
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أن كل التالميذ ارتكبوا هذا النوع من األخطاء  (ب/ش/88)الجدول  يبين لنا هذا      
 حتل المرتبة الثانية بنسبةتفي هذا النوع الثاني،  أما نسبة األخطاء الصوتية. ولوجيةالفون

 (ع/ع/ن)وبالمقارنة بين العينتين نالحظ أن . لكل تلميذخطأ ( 77) متوسطو  (88072%)
من مجموع األخطاء الفونولوجية بمتوسط  ( %81090)بنسبة تساوي ارتكبوا أخطاء أكثر 

و من حيث  .%908بفارق  (%82050)نسبة  (ق/ن)في حين ارتكب خطأ لكل تلميذ، 
 78ربية ارتكبوا متوسط متوسط عدد األخطاء لكل تلميذ نالحظ أن الناطقين بالعامية الع

 . (ق/ن)أخطاء لكل تلميذ من قبل  70 خطأ لكل تلميذ مقابل
وبالنظر إلى نوعية المفردات التي ارتكبت فيها أخطاء في عدم نطق التاء في آخر    

العينتين  تالميذحيث نالحظ أن . الكلمة، نالحظ أنها متشابهة كثيرا بين المتعلمين
/ اللٌّغَـ]مثل.قوا فونيم التاء في آخر الكلمة بنفس الصفةاستعملوا نفس المفردات و نط

 [.القراَء/ العربيَّـ
 :يبين تأثير غّنة اللغة األولى( شفوي/فونو) ج/02ج ـ جدول رقم/ش.9

 تلميذ/ متوسط األخطاء بالنسبة لألخطاء الصوتية عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ األخطاءالتالميذ       

 تلميذ /خ00 %  00 00 %   00 00 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ5 %99.20 183 % 82.22 37 بالقبائلية/ ن

 تلميذ/ خ 2 %2.22 922 %  20.00 22 المجموع

           .[انغالمستشف[ بدون] نغبدونـ [ لزيارة ] نغلزيراتـ [ ثّم] بدل انغثم (:بالقبائلية/ن)أمثلة
لدى  للغة األولى ظهرتخاصة با، النَّةنالحظ أن مشكلة الُغ (ج88)في هذا الجدول      

، األخطاءمن  (%77018)ارتكبوا نسبة  حيث، (%28088)بنسبة  (ق/ن)غالبية التالميذ
. هذا النوع من األخطاء لم يرتكبوا (ع/ع/ن)بينما . خمس أخطاء لكل تلميذ 5بمتوسط 

كالمهم وسبب ذلك يرجع إلى خصائص اللغة القبائلية التي تجعل ناطقيها تطغى على 
لكلمات لدى كل ظهرت كلها في آخر ا و. أو بلغات أجنبية لغة المدرسةسواء ب ،الُغّنة

     .الخ...[أقبو]  ننغأقبو ـ[ بدون] نغبدون[ ]ثّم] بدل انغثم ]:في الكلمات مثل( غن)التالميذ بإضافة
 :ُيبّين نمط األخطاء  في المد( شفوي/فونيم) د/02 ـ جدول رقمد /ش.9

 تلميذ/متوسط األخطاء بالنسبة لألخطاء الفونولوجية عدد األخطاء  النسبة عدد التالميذ األخطاء     التالميذ  

 تلميذ /خ0.22 % 9.22 01 % 02.22 99 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ9.22 % 2.12 92 %  02 21 بالقبائلية/ ن

 تلميذ/ خ0.22 % 9.29 22 % 00.00 02 المجموع

 ـ اآآ ـ و آآـ عند ووـ نقوُل ووـ يدرُس ُأورـ أق (:بالعربية/ن)أمثلة 
 ـ ُروأعب ُو ـ  له فُو ـيعر ـ  ُموألمكُهو ـ ـ ألن  (:بالقبائلية/ن)أمثلة 
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أن نسبة المخطئين في استعمال المد في غير محله  (د.88)يبين لنا هذا الجدول      
ألخطاء المرتكبة من مجموع تالميذ العينتين، أما نسبة ا (%880888) بنسبةتقارب الربع 

لديهم تعتبر ضعيفة جدا مقارنة باألنواع األخرى المذكورة سابقا، حيث تساوي إلى 
و بالمقارنة بين . ومتوسط خطأين لكل تلميذ من مجموع األخطاء الفونولوجية (7087%)

 (%7021)نسبة حيث ارتكبوا  ،يعانون أكثر من هذه المشكلة (ع/ع/ن)العينيتين نالحظ أن 

 ارتكبوا نسبة (ق/ن)بينما ، لكل تلميذ (8) يقاربالفونولوجية بمتوسط اء من األخط
غير أنه يالحظ أن هناك تشابها كبيرا بين . لكل تلميذ (8)يقارب متوسط بفقط  ( 0092%)

رتبط أكثر بآلية هي قد تو. في المد ي ظهرتالعينتين في نوعية المفردات والتعابير الت
علم في حالة التفكير والتخطيط للكالم مع البحث عن التعبير الشفوي أين يكون المت

وهو ما نالحظه في األفعال في بداية الجملة . المفردات والجمل المناسبة لسياق السؤال
وهي تعبر . [...آه..ال..عندآآآ ]،[..ألنُه وو] مثل..( كحروف الجر وأدوات العلة)أو في الروابط 

أما األنماط األخرى غير  .منطقة سطيف سكانبها عرف يعن مد لضرورة التعبير كما 
  .في الهامش أدناهالمنتشرة بكثافة فهي مبينة 

       الهامش ــــــــــــــــــــــــــــ
من الناطقين بالقبائلية فقط  ( %28088)نالحظ أيضا أن هذا النوع من األخطاء وقع فيه  : هـ ـ نمط األخطاء في تفخيم األصوات/ش.9

ولم تظهر لدى الناطقين . ة جدا مقارنة باألنواع األخرىوهي نسبة قليل. لكل تلميذ( 7)متوسط يساوي إلى خطأ  (%7022)اوي بنسبة أخطاء تس
باللغة القبائلية لدى سكان منطقة تمقرة حيث يعرفون بتفخيم الباء في غالبية [ الباء]ويعود ذلك لخصائص النطق لصوت . بالعامية العربية

ولم تظهر في وضعيات ومفردات أخرى رغم وجود  "أقّبو" ولذلك ظهرت عندهم في كلمة واحدة فقط، وهي كلمة. لديهمالكلمات المستعملة 
 .  فونيم الباء

 .الناطقين بالقبائلية فقط %(2022)وعند نسبة  %0088وهي نسبة ضعيفة جدا تقدر: وـ نمط األخطاء في ترتيب األصوات داخل الكلمة/ش.9
إلى التسرع والرغبة في تعود وهي قد [ األبوئة بدل األوبئة]،[يعضرونها بدل يعرضونها]على أن المتكلم يعرف مدلولها مثل  وظهرت في مفردات تدل

  .إنهاء المقابلة
 من % 77277 وهي األخرى نسبة ضعيفة جدا ظهرت لدى: زـ نمط خاص بتداخل أصوات اللغة األجنبية بكلمات باللغة المدرسية/ش.9

ـ [ nouvenber ]مبرvنو]وظهرت في أسماء الشهور وبعض المؤسسات مثل . % 0085امية العربية فقط وبنسبة أخطا تساوي الناطقين بالع
وهي كثيرا ما تنطق باللغة الفرنسية بالعامية   .ولم تسجل لدى الناطقين بالقبائلية. [sonalgaz]ازgـ سنل[ avril]ريل  Vـ أ[  juin]جوان

مع العلم أن هؤالء أبناء أطباء كثيرا ما عبروا على أنهم يستعملون اللغة الفرنسية في حديثهم اليومي داخل البيت من  .العربية وحتى بالقبائلية
 .حين آلخر
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 :ـ أنماط أخطاء البنية الفونيمية الخاصة بالتعبير الكتابي 
 : نمط أخطاء خاص بعدم التمييز بين الفونيمات المتقاربة في النطق أ ـ/ك .9 

 :يبين أخطاء عدم التمييز بين الحروف المتشابهة في النطق (كتابي/ فونيم) أ/ك.02جدول رقم ـ
 تلميذ/متوسط األخطاء بالنسبة لألخطاء الفونيمية عدد األخطاء  النسبة عدد التالميذ التالميذ       األخطاء

 تلميذ /خ 0.02 % 22.20 01 %02.22 92 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ 9.2 % 22.12 02 %22.22 92 بالقبائلية/ ن

 تلميذ/ خ 9.1 % 22.22 22 %29.99 02 المجموع

رون بدل ذتح[ ]ض]عيفظ، [ظ]متضن[ ]ضبطبط بدل بالظبال]، [ضةة بدل الغميظالغمي] (:بالعربية/ن)أمثلة
 [ ص] عدنا إلى الحافلةسـ ف[ لقونسلقون بدل يتصيت[ ]رونضتح

[ المنظر]بدل رالجميلضالمن] [بعض:]الحاجات بدل ظبع] ،[ئناتضي]ئنا بدلظيت] (:بالقبائلية/ن)أمثلة
 [ فاصطففنا: ]ص/ففناصتـ ف[يفسدون:]ص/دون األزهارصيف] [المحافظة]بدل ةضالمحاف]،[نظيف:]ص/يفضن

ة في النطق تشابهالم حروفيبين لنا أن أخطاء التمييز بين ال (أ/ك.02)هذا الجدول      
ي منها تالميذ العينتين وتحتل المرتبة األولى من داخل الكلمة تشكل أهم مشكلة يعان

كما أنها ظهرت لدى  .لكل تلميذ (8)ومتوسط  %( 82018)مجموع األخطاء الفونيمية بنسبة 
حيث  .ة بينهما نالحظ وجود تقاربا طفيفاوبالمقارن. من تالميذ العينتين (%87077)نسبة 
ومتوسط  األخطاء الفونيمية من مجموع (% 80092)بنسبة  (ق/ن) من %(88088) أخطأ 
تقدر  أخطاءنسبة ب (ع/ع/ن) من %(82022) لكل تلميذ، في حين أخطأ (8)يقارب

من األخطاء  (%1082)بفارق. لكل تلميذخطأين  (8)أكثر منومتوسط  (%88018)بـ
 . (ق/ن)عند
ابه كثيرا و الكلمات التي أخطأوا فيها نالحظ أنها تتش حروفأما من حيث طبيعة ال    

ما بين أسناني و مفخم [ ظ]فتارة يكتب فونيم[ ض/ظ]:هاأهمدى تالميذ العينتين، ومن ل
( ق/ن[)تضيؤنا:]ص/ئناظيأو ت( ع/ن[)ض]ة ظالغمي:في كلمة مثل( الظَّاء)بشدة

وأحيانا أخرى . لثوي أسناني مفخم رخوي[ الضاد]والصحيح أن ما يناسبها هو الصوت
و أعتقد أن سبب ذلك يرجع [. ظ ] بدل متضن] في كلمة [ الضاد]يكتبن عكس ذلك 

، مفخم رخوو صفته  ما بين أسنانيمخرجه [ فالّظاء]إلى تقاربهما الشديد في النطق 
و تؤدى من قبل نفس  مفخم شديد،وصفته  لثوي أسنانيمخرجه [ الّضاد]بينما 

ر على حلة التعليمية يعبلذلك تمثيلها الذهني لدى هؤالء التالميذ وفي هذه المر. األعضاء
فنالحظ [  ذ/ض] ها أخطاء عدم التمييز بين حرفيو تلي. وعيهم الفونولوجي عدم نضج

أن المتعلمين في العينتين لديهم تداخل كبير بين الفونيمات، لنفس األسباب السالفة الذكر 
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وصفته  لثوي أسنانيمخرجه [ الّضاد]أما  بين أسناني وصفته رخومخرجه [ الّذال] فـ
 عدناسف] [بدل يتسلقون لقونصيت]كلمات في [ ص/س] رفيحثم  .مفخم شديد

نالحظ أن هؤالء يحدث لديهم لبس كبير كلما تشابهت الفونيمات داخل ف .[فصعدنا]بدل
نفس الشيء نالحظه في و . من حيث الشدة فال ينتبهون إليها االكلمة من حيث المخرج أم

مخرجه [ الّتاء]أين يكون حرف [.ط/ت]مثل الفونيمات األخرى الواردة في األمثلة أعاله 
وصفته مفخم مرجه أيضا لثوي أسناني [ الطاء]بينما فونيمشديد لثوي أسناني وصفته 

سنانية وما فيها التالميذ هي اللثوية األ ئخطيالتي  معنى ذلك أن غالبية الحروف .شديد
ال  لتهمجعمشكالت في الوعي الفونولوجي لديهم،  وتعبر هذه األخطاء عن. بين األسنانية

 .التمييز بين خصائص مخارج وصفات األصوات اللغوية ودورها في الكلمة يستطيعون
غير دقيق فيكتبونها َتمُثلهم الذهني لها حتى أصبح  تعلموها بالشكل الجيدأنهم لم يوإما 

و يمكن أن نرجع هذا األمر إلى طريقة التعليم و . بشكل غير صحيح داخل الكلمات
المعتمدة داخل المدرسة الجزائرية، حيث اعتماد طرق الحفظ اآللي استراتيجيات التعلم 

للكلمات ونقص التدريبات الصوتية لتنمية الوعي الفونولوجي الضروري الذي ينمي قدرة 
المتعلمين على إدراك آليات إنتاج األصوات ومخارجها وصفاتها والتمييز بينها في 

وهذا . صيغ التعبير اللغوي المتنوعة مختلف الوضعيات داخل الكلمة أو بمفردها أو في
 .لمتعلمينما يؤشر لوجود صعوبات في الكتابة والقراءة لدى هؤالء ا

 :ـ نمط األخطاء خاصة بسوء استعمال المد في الكلماتب /ك.9
 :يبين األخطاء في استعمال المد( كتابي/ فونيم)ب/ك.02ـ جدول رقم

 تلميذ/ متوسط األخطاء بالنسبة لألخطاء الفونيمية األخطاء عدد  النسبة عدد التالميذ األخطاءالتالميذ   

 تلميذ /خ  9.2 % 22.22 22 % 22.22 09 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ 9.02 % 29.92 91 % 22.22 92 القبائلية/ ن

 تلميذ/ خ9.2 % 22.22 20 % 22 22 المجموع

  .[مستعدين:]ص/دينعيومست][ فرحين:]ص/حينيكن فر [أّن:]ص/األشجار ناأال تعرفون أ (:بالعربية/ن)أمثلة
  .[فرحين:]ص/رحينفا][طيرُُ:]ص/روطي]،[منه:]ص/هوفأكل من][ كنجمة:]ص/نجمةكا :بالقبائلية/ أمثلة ن
في غير محله أن نسبة األخطاء في استعمال المد  (ب/ك.02)يبين لنا الجدول أعاله    

من  ( %80) هاوارتكب (% 85081)بةتحتل المرتبة الثانية من مجموع األخطاء الفونيمية بنس
 . منهممتوسط خطأ واحد لكل تالميذ العينتين، ب
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ارتكبوا  (ع/ع/ن) من %( 82022)و من خالل المقارنة بين العينتين نالحظ أن  
من  %( 88088) بينما نسبة، تلميذبمتوسط خطأين تقريبا لكل  من األخطاء (% 82081)نسبة

كما  .ن األخطاء الفونيمية بمتوسط خطأ واحد لكل تلميذم (% 87078)نسبة  ارتكبوا (ق/ن)
المتعلمين وكأنهم يكتبون بالطريقة التي ينطقون بها  إلى أناألمثلة المدونة أعاله  قد تشير
ون في استعمال يبالغف للموقف، عند التفكير والبحث عن المفردات والصيغ المناسبةشفويا 

تأثيرات يمكن أن نعتبرها من  كما. حركات المد في وضعيات ال تستدعي ذلك أصال
 .  تعليملغة الابات التالميذ بالعادات اللغوية المنتشرة في اللغة األولى في كت

 :ـ نمط خاص بأخطاء الحذف للفونيمات داخل الكلمةج /ك.9 
 :يبين األخطاء في حذف الحروف داخل الكلمة( كتابي/ فونيم)ج /ك.02ـ جدول رقم

 تلميذ/ متوسط األخطاء بالنسبة لألخطاء الفونيمية عدد األخطاء  النسبة التالميذ عدد األخطاء التالميذ 

 تلميذ /خ  0.22 % 91.22 92 % 92.22 22 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ 9.2 % 92.99 22 % 99.99 22 بالقبائلية/ ن

 تلميذ/ خ 0.92 %92 02 %90.00 99 المجموع

[ السماء]ـ والسما زرقاء [ نحترم]ـ علينا أن حترم [ بيئتنا] ـ بئتنا[ نانزلو ]فجلسنا ناونز (:بالعربية/ ن)أمثلة
 [. َما زرقا°س] بالعامية

وأخذنا [. نفعل :] ص/هذا فعلـ علينا أن [ يسيئون:]ص/سئُّونُيـ [ الجميل:]ص/الجمل المظهر (:بالقبائلية/ ن)أمثلة
 [.......معنا:]ص/الكسكس معا

داخل  الحروفأن التالميذ يقعون في أخطاء حذف  (ج/ك.02)نالحظ في هذا الجدول     
وارتكبت من  (%71)احتلت المرتبة الثالثة من مجموع األخطاء الفونيمية بنسبةقد الكلمات 

 . ومتوسط خطأين لكل تلميذ %(78088)جدا من التالميذ تقدر بـ قبل فئة قليلة
 79012)نسبة  (ع/ع/ن) من (% 78088)وعند المقارنة بين العينتين يتبين لنا أن نسبة     

 ارتكبوا (ق/ن)من  %( 77077)بينما نسبة  .تقريبا لكل تلميذ (8)متوسط من األخطاء ب (%
وفارق  (%2025)بفارق  .متوسط خطأين تقريبا لكل تلميذمن األخطاء، ب (% 78077) بنسبة

إما أنهم و هو ما يعبر لنا أن هؤالء عندما يكتبون . (ع/ع/ن)عند  خطأ واحد لكل تلميذ
استدراك لتصحيح ووال يراجعون ما كتبوا أال يركزون أو أنهم يتسرعون أثناء الكتابة 

 .داخل الكلمات حروفللغير المبرر هذا الحذف 
وبالنظر إلى األمثلة الواردة أعاله نالحظ أن طبيعة الفونيمات المحذوفة بعضها عبارة    

[ معنا:]ص/الكسكس معاأخذنا ]و(ع/ع/ن)لدى[ نحترم]علينا أن حترم :]عن ضمائر مثل
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فقد يعود هذا النوع من الحذف إلى التزامن المكاني لكلمتين تحمالن نفس (. ق/ن)لدى
فيقعان في منطقة التماس، فأصبح المتعلم يكتبها بالشكل الذي يدركها معتقدا [ ن]الحروف 

ملية الفونولوجية وهذه الع. في نطق الكلمة الثانية( مدغمة)األولى مدمجة آليا( النون)أن 
مبنية على آليات النطق الشفوي للمتعلم التي ترتكز في الكثير من الحاالت على عملية 

والبعض اآلخر عبارة عن مد طويل داخل . نقل خصائص صوت من كلمة إلى أخرى
، فلها عالقة بمشكالت [الجميل]ص/الجمل المظهر]و ( ع/ن)لدى [بيئتنا] بئتنا]: كلمات مثل
ولوجي لمكونات الكلمة التي تظهر عموما في السنوات األولى من حياة الوعي الفون

  .الطفل عند بداية اكتسابه للغة األولى، كما تظهر عند ذوي صعوبات القراءة
  :ـ نمط خاص بأخطاء في اإلبدال بين الفونيمات المتشابهة داخل الكلمةد /ك.9

 :بدال بين الحروف المتشابهةيبين األخطاء في اإل (كتابي/فونيم(د /ك.02ـ جدول رقم
 تلميذ/ متوسط األخطاء بالنسبة لألخطاء الفونيمية عدد األخطاء  النسبة عدد التالميذ األخطاءالتالميذ       

 تلميذ /خ  9 % 2.92 22 % 92.22 22 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ 9.2 % 09.29 92 % 00.00 92 بالقبائلية/ ن

 تلميذ/ خ 9.92 % 92.22 02 %92.22 92 المجموع

  ....[سنحرص]سسنحر[ فصعدنا]  [عدناسف[ ]تحضرون]رونذتح] [يتسلقون]قونصليت](:بالعربية/ن)أمثلة 
حضرتهما [ ]الخالبة]بدل الجالبةالطبيعة ][ القشور]بدل /القسوريرمي []كارثة]بدل/كالثة](:بالقبائلية/ ن)أمثلة

 [.رتهماحّذ]بدل
الفونيمات للكلمات بين هذا النوع من أخطاء اإلبدال  أن (د/ك.02)في الجدولنالحظ        

توسط خطأ مب %( 78020)يحتل المرتبة الرابعة من مجموع األخطاء الفونولوجية بنسبة 
 %( 88088)سجل حيث .من مجموع تالميذ العينتين %(72022) واحد لكل تلميذ، وارتكبها

 واحد لكل تلميذ، بينماومتوسط خطأ  (% 87087)بـ سبة من األخطاءأكبر ن (ق/ن)من
بمعدل خطأ واحد لكل من األخطاء  (% 2078)ارتكبوا (ع/ع/ن)من  %( 75055)نسبة 
 .(ق/ن)عند  (%78272)أي بفارق . تلميذ
التي تم استبدالها نالحظ أن الناطقين بالعامية العربية  أما من حيث طبيعة الحروف   

ن من نفس المخارج ويختلفان فقط في أبدلوا كثيرا بين السين والصاد باعتبارهما ينطقا
أما الناطقون  .مفخم مشدد[ الصاد]مفخم رخوي بينما [ السين]الصفة حيث أن األول

وهما من نفس [ الما ،الّراء] مثل  ىخرحروف أبالقبائلية ظهرت لديهم أخطاء في قلب 
في ي، تكرار( الراء)واألول  جانبي( الالم)إال أن الثاني صفته( لثوي أسناني)المخرج
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بالرغم اللثوي األسناني [ سينا]الغاري اللثوي [ الشين]و [.كارثة:]بدل/ كبيرة كالثة: كلمة
 [. القشور:]بدل/ في الطبيعة القسور: أن كل منهما مفخم رخو كما هو في كلمة من

وهي تعبر على مشكالت لحاالت من المتعلمين الذي ال يميزن كثيرا بين       
كلمة، والناتجة هي األخرى من مشكالت الوعي الفونولوجي  الخصائص الفونيمية لكل

 . تعليمأثناء تعلم لغة ال

 : المقارنة بين أنماط األخطاء الفونولوجية في التعبيرين الكتابي والشفوي 
عند المقارنة بين أنماط األخطاء الفونولوجية الشفوية والفونيمية المكتوبة يتضح لنا     

اللغةُ يظهر أنماطا متنوعة ألخطاء لغوية تختلف عن أنماط  جليا أن كل شكل من أشكال
الشكل اآلخر، حيث ُتبين لنا أن التعبير الشفوي ظهرت فيه سبعة أنماط من األخطاء، 
بينما التعبير الكتابي ظهرت فيه أربعة أنماط، وهي على التوالي متقابلة حسب الترتيب 

 :التنازلي بالنسب المئوية للشكلين اللغويين
عدم نطق الفونيمات الصائتة في آخر الكلمة في المرتبة األولى بأكبر نسبة لدى  ـ 

ويقابله في التعبير . (% 52285)وهي العينتين الناطقين بالعامية العربية والناطقين بالقبائلية 
 .(%82218)الكتابي أخطاء عدم التمييز بين الفونيمات المتقاربة في النطق بنسبة

يقابلها . (%88272)  بة الثانية أخطاء في عدم نطق صوت التاء بنسبةـ وتليها في المرت 
 .(%71)المرتبة الثالثة بنسبة واحتلت الكلمة من  أخطاء في حذف الحروف

 ء في استعمال المد بشكل غير مناسب بنسبة قليلةـ وبعدها في المرتبة الرابعة أخطا 
المرتبة الثانية بنسبة  احتلالخطأ  يقابلها في التعبير الكتابي نفس. (%7087) ساويجدا ت

وهو النمط المشترك الوحيد بين . (%85281)ساوي أكبر بكثير عن التعبير الشفوي ت
 .التعبيرين

ساوي ت مة في المرتبة السادسة بنسبة قليلةـ ثم أخطاء في ترتيب الفونيمات داخل الكل 
والتي احتلت خل الكلمة المتشابهة دا حروفيقابلها أخطاء في اإلبدال بين ال. (0088%)

 . خطاءمن مجموع األ (%78020)المرتبة الرابعة بنسبة 
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 :ية في التعبيرين الشفوي والكتابياألخطاء اللغوية في البنية المفرداتــ  0
 :يبين مجموع األخطاء في المفردات في التعبير الشفوي( شفوي/مفر/ش 01)جدول رقم

 تلميذ/خ/متوسط األخطاء الشفوية/نسبة عدد األخطاء النسبة لتالميذعدد ا األخطاءالتالميذ              

 تلميذ/ خ92.22 % 2.22 022 % 29.99 02 ناطقون بالعربية

 تلميذ /خ 2.2 % 2.92 922 % 22.22 00 ناطقون بالقبائلية

 تلميذ/خ 2.22 %2.01 212 % 22 22 المجموع العام

 مفرداتيةالنوع من األخطاء في البنية اللغوية الهذا أن  (فرداتم/ش01)يبين لنا الجدول     
من تالميذ  %(50) هاارتكبحيث ، مجموع األخطاء الشفويةالمرتبة الخامسة من يحتل 

 اءأخط (9)متوسط ، وخطاء الشفويةمن مجموع األ (%5089) ساويبنسبة أخطاء ت العينتين،
 . تقريبا  لكل تلميذ

ارتكبوا  (ع/ع/ن)،هماحظ أن هناك تقاربا كبيرا بينأما عند المقارنة بين العينتين نال   
نسبة ، مقابل خطأ لكل تلميذ( 77) ومتوسط (%2082)بنسبة  (ق/ن)م ن أقرانهم أكبر نسبة

لكل تلميذ أخطاء  (8)و (%8082)بفارق .أخطاء لكل تلميذ( 1) لألخيرين ومتوسط (8070%)
 .      (ع/ع/ن)عند األوائل
 :يبين مجموع األخطاء المفرداتية المرتكبة في التعبير الكتابي (كتابي/مفر/ك/31)ـ جدول رقم

 تلميذ/ متوسط األخطاء بالنسبة لألخطاء الكتابية عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ األخطاءالتالميذ     

 تلميذ /خ 9.22 %2.22 22 % 922 22 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ 9.12 % 99.02 21 % 922 22 بالقبائلية/ ن

 تلميذ/ خ 9.22 % 1.22 922 % 922 12 لمجموعا

ية تحتل المرتبة الرابعة من بين أن األخطاء المفردات( فرم/ك/22)يبين لنا هذا الجدول     
   . تقريبا كل تلميذ (8)ومتوسط  %( 9028)أنواع األخطاء اللغوية في مختلف البنيات بنسبة 

كبوا اكبر نسبة من األخطاء ارت (ق/ن)وبالمقارنة بين تالميذ العينتين نالحظ أن     
يبا لكل ومتوسط خطأين تقر (%77088)ية من مجموع األخطاء الكتابية تقدر بـالمفردات

 .لألوائل %   4.74بفارق ،ومتوسط خطأ واحد (%2088)ارتكبوا نسبة (ع/ع/ن)بينما  .تلميذ
من خالل  :اتيةمقارنة بين التعبيرين الشفوي والكتابي في مجموع األخطاء المفردال 

ية في التعبير الكتابي أكثر فرداتعملية المقارنة بين الجدولين نالحظ أن نسبة األخطاء الم
في المتوسط أخطاء  (1) في نسبة األخطاء و (%8255)بقليل عن التعبير الشفوي، بفارق 

تحتل  فرداتية في األولنسبة األخطاء الم كما ان. لميذ لصالح التعبير الشفويلكل ت
تحتل المرتبة الخامسة ثاني مرتبة الرابعة من مجموع األخطاء الكتابية في حين في الال
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وهذا يبين أيضا أن أكثر الصعوبات اللغوية في البنية . من مجموع األخطاء الشفوية
نتيجة . شفوينه في التعبير الكتابي عالمتعلمين في التعبير التنتشر لدى ة، فرداتيالم

ي الشكلين، حيث المقابلة الموجهة في الشفوي التي تتطلب جمال نوعية التعبير المطيق ف
قصيرة ومختصرة، بينما التعبير الكتابي الحر يتطلب إنتاج نصوصا وفقرات، بمفردات 

 .  وصيغ متعددة ومتنوعة
وعند مقارنة كل عينة بأخطائها في الشكلين اللغويين نالحظ، أن الناطقين بالقبائلية     

متوسط خطأين لكل تلميذ، بينما ب (%77288)ة في التعبير الكتابي تقدر بـارتكبوا أكبر نسب
في  (%1078)بفارق. ميذلتلأخطاء ل (1)ومتوسط  (%8270)في التعبير الشفوي ارتكبوا نسبة

ثر بقليل في في حين ارتكب الناطقون بالعامية العربية نسبة أك. متوسطالفي  (5)ونسبة ال
في التعبير الشفوي  لكل تلميذ، بينما (7)ومتوسط خطأ (%2088)تقدر بـ التعبير الكتابي
وهذا يعبر على أن  .(%8002)بفارق. خطأ لكل تلميذ (77)ومتوسط  (%2282)ارتكبوا نسبة 

مقارنة بزمالئهم  االتعبير شفوي يواجهون فقرا في المفردات وصعوبات عند( ع/ع/ن)
    .أخطاء (8)فالفرق بينهما في المتوسط هو .(ق/ن)

 :نماط األخطاء المفرداتية المشتركة بين التعبيرين الشفوي والكتابيأ
  :يبين استعارة مفردات من اللغة األولى في الشفوي (شفوي/معجمي/أ/ش.29)ـ جدول رقم

 تلميذ/متوسط األخطاء النسبة لألخطاء معجمية عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ األخطاءالتالميذ       

 تلميذ/ خ2.22 % 22.02 902 %22.22 22 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ0.92 % 22.12 22 %20.00 22 بالقبائلية/ ن

 تلميذ/خ 2 % 20.22 022 %22.22 22 المجموع

° عاود°ـ ت[ في الحين] ° ـ ظروك[ عندما أذهب ] °ـ كنُروح[ فقط] ـ برك [ قليال] ـ شوية  :(ع/ع/ ن)أمثلة  
 . وغيرها.....[غير موجود ] ـ ماكانش[ الٌسعال] ـ الٌكحبة [إصبعي ]  عي°ـ َصب[ آلمتني]ـ وجعتني [تعيد ] 
ـ [    ثالثة عشر ،خمسة عشر، سبعة عشر:] ص/ثلطاش ، وخمستاش، سبعطاشـ  (:ق/ن)أمثلة 

  [ attane oukariou]مرض الرأس  []المياه]بدل[ ouwamane]9ل/° ُوَوَمانشركة أ] [حبة]بدل[thaàkait]ثعقايث
ارة مفردات من اللغة األولى يحتل أن استع (معجمي/أ/ش.0)ا هذا الجدول يبين لن     

والتي  %( 58080)ية بنسبة فرداتفي البنية الم مرتكبةاألخطاء الالمرتبة األولى من مجموع 
 .أخطاء لكل فرد (8)وبمتوسط  %(11011)غالبية تالميذ العينتين بنسبة طرفارتكبت من 

 تقدر (ق/ن)ارتكبها خطاء األنالحظ أن أكبر نسبة من  وبالمقارنة بين العينتين     

غير . (%5218)بفارق (% 50080)زمالئهم تساوينسبة أقل عن  (ع/ع/ن)بينما . (% 55098)
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أن الشيء الذي يلفت االنتباه هو أن متوسط األخطاء التي ارتكبها كل متعلم يتبين لنا أن 
أخطاء لكل تلميذ بينما  (8)األربعة العملية عكسية حيث متوسط هؤالء األخيرين يقارب 

لكل تلميذ، أي بفارق مضاعف يساوي خطأين  (8)يساوي  (ق/ن)متوسط أخطاء األوائل
 .8إلى خطأين 

وبالنظر إلى نوعية المفردات نالحظ أن هناك تشابها وتطابقا في الكثير منها ، سواء    
خمسطاش،  :]رها مثلتعلق األمر بتسمية األرقام أو المهن أو تسمية األمراض وغي

نوعا كما نالحظ ت. وغيرها [..مرض الرأس، لقراجم]، [المراجعة]بدل  [للقرايا] أو  [سبعطاش
أو المعروفة في اللغة في المفردات المستعارة من اللغة األولى بحسب المفردات المتداولة 

هذا النوع  و مثل. مثلة أعالهاألكما هي مبينة في ، (ق/ن)و( ع/ع/ن)العينتين األولى لدى
 ،ةعف في الرصيد اللغوي باللغة المدرسيأن المتعلمين يعانون من ضعن يعبر لنا إما 

أن اللغة  لمفردات الضرورية بلغة التعليم، وإماليست لهم قدرة االسترجاع والتذكر لوإما 
أنهم ال وإما للغة الفصحى، في ااألولى لها درجة تأثير كبيرة في االستعماالت الرسمية 

 .ء التعلم بدعم من المعلمينبين العامي والفصيح، بما أنهم يستعملونهما أثنا ونيميز
 :يبين المفردات المستعارة من اللغة األولى في الكتابي( كتابي/مفر/أ/ك.20)ـ جدول رقم

 تلميذ/متوسط األخطاء بالنسبة لألخطاء المعجمية عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ األخطاءالتالميذ     

 تلميذ /خ  9.2 % 01.22 02 %02.22 92 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ 9.99 % 09.22 91 %22.22 92 بالقبائلية/ ن

 تلميذ/ خ 9.2 %  02 21 %22.22 22 المجموع

مكسية ] ٌتَنّوٌر بدلالمزروعات ][ هامَُّنْشَت] بدل اَهمَُّشْننحن  ][تناولنا الغذاء] بدل/تغذيناف]: أفعال: (ع/ع/ن)أمثلة 
  [نهيتهم:] ص/ترجمة/ أنهيتهمـ [ ايقطعوا فيه:] ترجمة/ فيه يمزقونبنا الحافلة ـ  َشت°م  [زهاراألب

] النباتات قطع ][يقطفون:]ص[/تكسن لحشيش جمةتر]  [ينزعون بدل األزهار ويرفسون ]:األفعال :(ق/ن)أمثلة 
  .....[يا أيها الزمالء :]ص[ماعث أثاج] ترجمة/يا أيها المجموعةـ  :الصيغ التعبيرية[ شيْشْحَل° َمنْزَق

أن استعارة مفردات من اللغة األولى  (كتابي/فرم/أ/ك.20)نالحظ في هذا الجدول     
مع  خطأ واحد،  ومتوسط %(85)تحتل المرتبة الثانية من مجموع األخطاء المعجمية بنسبة

 .%(81011)نسبة الذين ارتكبوها تقدر بـ ان

 ،نسب األخطاء هما فينتين نالحظ أن هناك تقاربا كبيرا بينوعند المقارنة بين العي     
 سجلوا (ق/ن)بينما . تقريبا لكل تلميذ (8)ومتوسط  (%89021)نسبة (ع/ع/ن)حيث سجل 

ارتكبوا  (ع/ع/ن)يعني أن . ومتوسط خطأ واحد لكل تلميذ (%87088)نسبة أخطاء تساوي 
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العملية عكسية  (ق/ن)ميذ، بينما أكبر نسبة من األخطاء لكن من قبل عدد أقل من التال
بفارق . من األخطاء بنسبة أكثر من التالميذحيث ارتكبوا نسبة أخطاء أقل 

 .(ع/ع/ن) لـ (%2058)يساوي

أما بالنسبة لنوعية المفردات نالحظ أن استعارة األفعال احتلت المرتبة األولى ثم      
ف المتعلمين في تعبر لنا عن ضعوهي كلها . تأتي بعدها األسماء ثم بعض الصيغ اللغوية

 حتى انهم. فصحىمفردات اللغتين األولى والخلطون بين ُي الثروة اللغوية، لذلك
إلى طريقة التدريس ذلك قد يعود كما . يستعملون عبارات وصيغ يعتقدون أنها صحيحة

المتبعة من قبل المعلمين الذين يستعملون مثل هذه الصيغ خالل شرحهم للدروس 
  .      اللغة األولىبللتالميذ بالحديث وسماحهم 

      :   ـ المقارنة بين التعبيرين الشفوي والكتابي في استعارة المفردات من اللغة األولى   
يوضح لنا الجدولين أن نسبة استعارة المفردات من اللغة األولى في التعبير الشفوي      

 ،ومتوسط ثالث أخطاء لكل تلميذ ،احتلت المرتبة األولى من مجموع األخطاء الشفوية
في حين في التعبير الكتابي احتلت المرتبة الثانية من مجموع األخطاء الكتابية بنسبة أقل 

وهو ما يؤكد تعقد مشكالت المتعلمين في  .خطأ واحد لكل تلميذ ومتوسط ،عن سابقتها
يط للكالم ألن زمن التفكير و التخط. في التعبير الشفوي فرداتالماستعمال الجانب 

جعلهم أمام وضعية فكرية حرجة في إيجاد  ،وإنتاجه قصير جدا مقارنة بالتعبير الكتابي
حاضر في الذاكرة القصيرة ال المفردات لذلك يستعملون. لموقفالمفردات المناسبة ل

  .المدى والمألوف لديهم في االستعماالت اليومية باللغة األولى
 (ع/ع/ن)في التعبيرين الشفوي والكتابي نالحظ أن  وعند مقارنة كل عينة مع نفسها    

بنسبة أكثر منه في التعبير الكتابي التعبير الشفوي  في من اللغة األولى استعاروا مفردات
ومتوسط  (%89021)مقابل نسبة، في األول أخطاء لكل تلميذ 8 ومتوسط أربع (50280%)

ا أن كم .ي متوسط األخطاءخطأين فو ( %80288)بفارق .في الثاني خطأين لكل تلميذ
ومتوسط خطأين لكل  (%55298)ارتكبوا أكبر نسبة في التعبير الشفوي تقدر بـ  (ق/ن)

بفارق . ومتوسط خطأ واحد (%87288)تلميذ، بينما في التعبير الكتابي ارتكبوا نسبة
يعني أن تالميذ العينتين سجلوا نسبا متقاربة في التعبيرين وأظهروا أخطاء . (8822%)
 .الكتابي ه فينعثيرة في النقل من اللغة األولى في التعبير الشفوي ك
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 :يبين استعمال مفردات ليست في محلها في الجملة( شفوي/مفرد/ب/ش.22)ـ جدول رقم
 تلميذ/ متوسط األخطاء بالنسبة لألخطاء المعجمية عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ التالميذ         األخطاء

 تلميذ/ خ9.2 % 02.22 22 %22.22 22 بالعربية/ ع/ن

 تلميذ /خ1.8 % 22.92 66 %80 36 بالقبائلية/ ن

 تلميذ/خ 1 % 29.21 902 %77.77 70 المجموع العام

البرامج ][أطلب من المعلمة]بدلالمعلمة لكي تعيد الدرس أذهب إلى][ أكلم] بدلللبائع بالعربية أقول]:أفعال(:ع/ع/ن)أمثلة
 اللهم][الحلول]بدل الصعوباتأقرأ القرآن ثم أجد ]:صيغ تعبيرية ـ  [ناطقة بالعربية]بدلبالعربية نيتكلموالتلفزيونية 

 [. الماضية] بدل القديمةاأليام  ][ منتبها]بدل منبهاأكون  ]:الحال[  ربي يشفيك]بدل  يشفيك
إلى  يتقدمواال  ]:تعبيريةصيغ  ـ[يصف لي]بدل لي الدواء يوثق[]استشارة]بدل الطبيباستئشار]:أفعال:(ق/ن)أمثلة

 [ مفيدة ]بدل رائعاكتشف أشياء  ]:الصفة[.أراجعها]بدلأعيدها عندما ال أفهم ][ يقتربوا من] بدل شخص مريض
 .[المناسب:] ص/الصحيحالدواء ]

أن استعمال مفردات غير مناسبة في الجملة  (شفوي/مفرد/ب/ش.22)يبين لنا هذا الجدول     
وظهرت لدى  ،%( 87019)ية بنسبةفرداتمن مجموع األخطاء المتحتل المرتبة الثانية 

 .ومتوسط خطأ واحد لكل متعلم %( 77.77)نسبةالمتعلمين بغالبية 
من  ( %82075)ارتكبوا نسبة (ق/ن) من %(80)ة بين العينتين نالحظ أن نسبةوبالمقارن   

 بفارق %(88082)ـ تقدر ب أقلارتكبوا نسبة  (ع/ع/ن) من %(15055) نسبة ، بينمااألخطاء

(88022%) . 
وبالنظر إلى نماذج من األخطاء المرتبكة لدى العينتين نالحظ أنها متشابهة في الكثير     

نى المفردات التي يوظفونها في اأن المتعلمين غير مستوعبين لمععلى منها وتعبر كثيرا 
 .مبالين بالسياق المناسب لكل منهاكالمهم وغير 

النوع ضمن األخطاء التطورية الذي يمكن إرجاعه إلى ضعف ويمكن تصنيف هذا    
كما يمكن . مستواهم اللغوي وعدم تحكمهم الجيد في مفردات اللغة العربية الفصحى

 .يوميفي التواصل الالتي تستعمل  نها إلى التداخل باللغة األولىإرجاع البعض م
 :غير مناسبة في الجملةيبين استعمال مفردات  (كتابي/مفرد/ب/ك.22)ـ جدول رقم      

 تلميذ/متوسط األخطاء بالنسبة لألخطاء المعجمية عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ األخطاءالتالميذ       

 تلميذ /خ  0 %   22.92 22 % 22.22 02 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ 0 % 22.22 22 % 22.22 22 بالقبائلية/ ن

 تلميذ/ خ 9.12 % 22 992 % 22.22 22 المجموع

الغابة كن مستعيدين إلى  ]:األسماء ـ[بالضوء الحارالشمس تشرق  ] [سلمة كانت الطريق ]:الصفة :(ع/ع/ن)أمثلة  
 [..نهيتهم] أنهيتهم ][ توقفت]الحافلة  وقفت][ دشاه ُن] األشجار شهُدَن] :فعلـ  [تلويثها] وسخهاأحسن من ][ الرحلة]
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[ طبقة/األزون ذقبة]:سماإل[كالفلفل الحارالطقس حار []إخوة شمس كأنهاقارورات زجاج وال ]:تشبيه (:ق/ن)أمثلة
األشجار ]:لصفةا[بالنظافة جاءتهذه الشجرة ]:فعل[ الغابة:]ص/البيئةعندما وصلنا إلى ][فصل]الربيعي في يوم]

  [.الباسقة
 خطاء يحتل المرتبةالنوع من األ اذن هأ (كتابي/مفرد/ب/ك.88)نالحظ في هذا الجدول     

غالبية تالميذ العينتين  هاوارتكب %( 15)ة بنسبة فرداتياألولى من مجموع األخطاء الم
وعند المقارنة بين العينتين نالحظ ان . لكل تلميذ تقريبا (8)ومتوسط  %( 22022)بنسبة 

بمتوسط  من التالميذ %( 11011)من قبل (% 12025)نسبة أخطاء تقدر بـ ارتكبوا (ق/ن)
أيضا ارتكبوا نسبة الذين  (ع/ع/ن)ـهي األكبر مقارنة بو .منهمخطأين لكل 

 .ونفس المتوسط فقط %( 55055)ةحيث وقع فيها نسب (%2257)بفارق (% 10078)تساوي
وعند النظر إلى طبيعة المفردات نالحظ أنها تنوعت بين األسماء واألفعال والصفات     

، العينتينللغوي لتالميذ ضعف الرصيد ا شبيهات والصيغ التعبيرية، هي تدل علىوالت
ردات التي صعوبة التمييز بين المصطلحات والمفهو األمر الذي جعلهم يجدون و

كما تبين لنا أن المتعلمين في كال العينتين لم يتدربوا على التعبير بلغة . الموقفيقتضيها 
ير ينمي مهاراتهم ، حتى سيطر على كالمهم التعبالقدر الذي شفويا و كتابيا ب تعليمال

بدليل أن المتعلمين يستعملون أي مفردة حاضرة على مستوى ذاكرتهم القصيرة . العامي
وكأن المتعلم يرغب في . المدى دون التمحيص والتمييز إن كانت مناسبة أو غير مناسبة

التخلص من الموقف الذي هو فيه أثناء االختبارين، ولو على حساب تناسق األفكار 
وبالرغم من إدراجه كنشاط إدماجي رسمي في الحصة  .ووضوح المفردات والمفاهيم

وهذا األمر قد ينعكس سلبا على عملية التفكير للمتعلمين ومهارات تواصلهم  .الدراسية
و في غياب او نقص الرصيد اللغوي في نهاية المرحلة االبتدائية، . باللغة المدرسية

ين أن الكفاءات المنشودة ا يبيجعل كفاءتهم اللغوية ضعيفة وبالتالي أدائهم أضعف وهو م
 .لم ٌتحقق

 :ـ المقارنة بين التعبيرين الشفوي والكتابي في أخطاء استعمال المفردات 
نالحظ من خالل معطيات الجدولين أن استعمال مفردات غير مناسبة داخل الجملة في   

 %15ة نسبب، التعبير الكتابي قد احتلت المرتبة األولى في مجموع األخطاء المفرداتية
 %87219ومتوسط خطأين لكل تلميذ، بينما في التعبير الشفوي احتلت المرتبة الثانية بنسبة 
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في نسبة األخطاء  %88287بفارق كبير جدا يساوي إلى . ومتوسط خطأ واحد لكل تلميذ
 . الكتابيفي من هذا النوع ، وفارق خطأ واحد لكل تلميذ 

التعبير عوبات في استعمال المفردات في المعلمين يعانون مشكالت وصيعني ذلك أن   
 المفردات إال بوجودنجز ال يمكن أن ي ألنه في التعبير الكتابي. أكثر عن الشفويالكتابي 

وحيل آليات استعمال لمتعلمون ستطيع اليدونها على الورقة، بينما في التعبير الشفوي ي
يماءات واللغة الولى والحركات واإللتكرار والتوقف كا ،أخرى للتعويض عن المفردات

وبالمقارنة بين كل عينة في التعبيرين الشفوي والكتابي، نالحظ أن . مباشرة لسد عجزه
الناطقين بالعامية العربية ارتكبوا أكبر نسبة من األخطاء في التعبير الكتابي تساوي 

في التعبير الشفوي و نفس  %88282 مقابل نسبة، ومتوسط خطأين لكل تلميذ(  10278%)
 %10و في نفس الوقت نجد الناطقين بالقبائلية ارتكبوا نسبة . %82022بفارق . لمتوسطا

 %82275في التعبير الكتابي ومتوسط خطأين لكل تلميذ، بينما في الشفوي سجلوا نسبة 
. ونفس المتوسط تقريبا لكل تلميذ. من األخطاء في استعمال المفردات في غير محلها

وهو ما جعلهم . تؤكد لنا ضعف الرصيد اللغوي للمتعلمينوهذه النسب . %88025بفارق 
  .يستعملون أي مفردة تحضر على مستوى ذاكرتهم العملية

 :  ـ أنماط األخطاء المعجمية الخاصة بالتعبير الشفوي 
 :ُيبين أخطاء في تسمية المهن في التعبير الشفوي( شفوي/مفر/ ج/ش.22) ـ جدول رقم
 تلميذ/ خ/متوسط لألخطاء المعجمية/النسبة عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ األخطاءالتالميذ          

 تلميذ/ خ9 %  2.22 90 %02.22 90 ناطقون بالعربية

 تلميذ /خ9 % 92.12 02 %20.00 91 ناطقون بالقبائلية

 تلميذ/خ 9.02 % 92 21 %22.22 29 المجموع العام

 ... ه ـ هاتف ـ يعمل في نجمة ـ يعمل في المياه ـ جماركصناعي ـ يخدم في شركة الميا (:ع/ع/ن)أمثلة
 . الخ....ـ عامل بلدي ـ  يعمل في البترول ـ يعمل في الماء ـ عامل في المصنع ـ عامل في شركة نفطال ـ في البناء (:ق/ن)أمثلة

بة أن هذا النوع من األخطاء يحتل المرت (شفوي/مفر/ ج/ش.22)نالحظ في هذا الجدول    
ثلث وارتكبت من قبل . %70تقدر بـ  بنسبة يةة من مجموع األخطاء المفرداتالثالث
 .مع متوسط خطأ واحد لكل تلميذ  %88088 تينالعين
وبالمقارنة بين العينتين نالحظ أن أكبر نسبة من التالميذ الذين لم يستطيعوا تسمية    

 %82022نسبة  مقابل ،%88088 بـ (ق/ن)الفصحى هي منمهن آبائهم بالعربية 
 .مع تسجيل نفس متوسط عدد األخطاء لكل تلميذ. (ع/ع/ن)
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، حيث عندما يجد فيما بينهم أنها متشابهة كثيرا نالحظأما من حيث نوعية المفردات   
التلميذ صعوبة في ترجمة تسمية مهنة أبيه أو إيجاد لها مقابل بالفصحى، يعتمد على ذكر 

لمألوفة لديه في لغة التواصل التسمية االاسم المؤسسة التي يعمل فيها، أو يستحضر 
توفر على لم يالذي الدراسي للمتعلمين،  وهذا األمر قد يرجع إلى المنهاج    .اليومي

أن قد يرجع إلى بالفصحى، أو في المحيط االجتماعي مختلف المهن المعروفة  اءسمأ
للغة الفرنسية في حدثونهم عن تخصصهم المهني، أو أن غالبية المهن تسمى باآباءهم ال ٌي

فطغت على التداول اليومي داخل المدرسة  الحديث اليومي بالعامية العربية والقبائلية
 .   والمحيط االجتماعي

 :يبين استعمال مفردات باللغة الفرنسية( شفوي/مفرد/ د/ش.22)ـ جدول رقم
 تلميذ/متوسط األخطاء جميةلألخطاء المع/النسبة عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ األخطاء   التالميذ 

 تلميذ/ خ9.20 % 92.92 22 %20.00 91 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ9 % 9.21 0 %2.22 0 بالقبائلية/ ن

 تلميذ/خ 9.2 % 1.22 22 %02.22 09 المجموع

ـ  [متوسطة] سَياْمـ ِّ[ الروضة ،الكريش][ ألفين ،دوميل][ الضمان االجتماعي] ال كازوريك  :(ع/ع/ن)أمثلة 
 [...  مصنع] ـ لوزين[  مساح ]ـ طوبوغرافي[ سبعة وعشرون] °فانتسات

 [البكالوريا:]ص/ـ الباك [ األولى:]ص[/première]ـ واحد في البروميير (:ق/ن)أمثلة 
الرابعة من أن هذا النوع يحتل المرتبة  (شفوي/مفرد/ د/ش.0)يبين لنا هذا الجدول       

من مجموع تالميذ العينتين،  %88088فيها نسبة  ة، حيث وقعمجموع األخطاء المفرداتي
وبالمقارنة بين العينتين  .بمتوسط خطأين تقريبا لكل تلميذ، % 9082 بنسبة أخطاء تقدر بـ

 (ع/ع/ن) دات باللغة الفرنسية مباشرة همنالحظ أن أكبر نسبة من الذين استعملوا مفر
 %8088أخطأ فيهابينما  .ميذمتوسط خطأين لكل تلب %78071ارتكبوا نسبة حيث  ،88088%
  .لألوائل %78012 مع متوسط خطأ واحد لكل تلميذ بفارق %7089 بنسبة (ق/ن)من 
وبالنظر إلى نوعية المفردات التي استعملها المتعلمون نالحظ أن غالبيتها العظمى     

، cem السيام]متداولة في اللغة العامية والقبائلية، وهي نفسها لدى تالميذ العينتين، مثل

( تاريخ الميالد)أما البقية فهي لمهن ومؤسسات إلى جانب تسمية األرقام  [ bacالباك
وهؤالء عموما بعضهم صرح بأنهم يستعملون الفرنسية . بالفرنسية لدى البعض منهم

أحيانا في حديثهم اليومي في البيت، والبعض األخر آباؤهم أطباء يخاطبونهم كثيرا باللغة 
   .يستعملونها في العامية العربية والقبائلية الفرنسية والبقية
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 :يبين أخطاء في تسمية األمراض( شفوي/مفرد/هـ/ش.22)ـ جدول رقم
 تلميذ/متوسط األخطاء لألخطاء المعجمية/النسبة عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ األخطاءالتالميذ      

 تلميذ/ خ9 % 2.02 92 % 22 92 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ9 % 90.22 92 %22 92 ةبالقبائلي/ ن

 تلميذ/خ 9 % 1.02 22 %22 22 المجموع

 .ـ وجعوني قراجمي ـ ألم في الرأس ـ ألم في البطن ـ مرضت في حلقي[ الٌسعال] الٌكحبة (:ع/ع/ن)أمثلة 
 .الخ [.الَحْب رأسي ـ يعمل العمليات الجراحية، مرض في حنجرتي ـ مرضت في مرض بطني ،] (:ق/ن)أمثلة

أن هذا النوع من األخطاء يحتل المرتبة  (شفوي/مفرد/هـ/ش.8)يبين لنا هذا الجدول     
 .%9088بنسبة ة المرتكبة لدى كل تالميذ العينين، فرداتيالخامسة من مجموع األخطاء الم

نالحظ أن الناطقين بالقبائلية من هذا النوع بين العينتين بالمقارنة بين نسب األخطاء و    
متوسط ونفس لناطقين بالعامية العربية ل % 1082 بلمقا %78052 تساويبر نسبة ارتكبوا أك

  .األخطاء لكل تلميذ
نوعية المفردات المستعملة في تسمية نوعية األمراض نالحظ أنها  و عند النظر إلى     

ذلك أن كل منهما يسمي األمراض باإلشارة إلى مكان  .متطابقة بين العينتين بشكل كبير
وهي كلها مفردات متداولة [ مرض الرأس، ألم الحنجرة، وألم في البطن وغيرها]باأللم، مثل الشعور

وهذا يعبر على أن (. وقبائلية عامية عربية)و تستعمل كثيرا في اللغة األولى للعينتين
المتعلم في هذه المرحلة لم يبلغ المستوى المعرفي الذي يؤهله إلعطاء األسماء العلمية 

ك يلجأ ويستعين بقاموسه اللغوي باللغة األولى لتوظيفه فيما يقتضيه سياق لألمراض، لذل
إلى جانب غياب المواضيع الطبية حول مختلف األمراض في نصوص التعبير . الكالم

        .في المنهاج الدراسي
 :للتعبيرين الشفوي والكتابي ـ األخطاء اللغوية في البنية التركيبية 2
 :األخطاء في تركيب الجمل في التعبير الشفوي يبين مجموع (شفوي/بيتركي/ش.22)جدول رقمـ  

 تلميذ/متوسط األخطاء بالنسبة لألخطاء الشفوية عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ األخطاءالتالميذ         

 تلميذ/ خ 2.92 % 2.92 022 %922 22 ناطقون بالعربية

 تلميذ /خ 2.22 % 2.22 022 %922 22 ناطقون بالقبائلية

 تلميذ/خ 2.22 % 2.22 220 %922 12 المجموع العام

أن األخطاء التركيبية تحتل المرتبة الرابعة  (شفوي/تركيبي/ش.82)يبين لنا هذا الجدول     
كل التالميذ وقع فيها و، % 2058من مجموع األخطاء الشفوية المرتكبة بنسبة تقدر بـ

ارتكبوا ( ع/ع/ن)قارنة بين العينتين نالحظ أن بالمو. أخطاء لكل تلميذ 5بمتوسط يساوي 
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أقل  نسبة ارتكبوا (ق/ن)في حين ،أخطاء لكل تلميذ 2توسط ست وم  % 1078نسبة 
 .لصالح األوائل %7282طفيف يساوي أخطاء تقريبا بفارق  5 ومتوسط % 5021 تساوي

 :بير الكتابييبين مجموع األخطاء التركيبية في التع (كتابي/ تركيبي/ ك.21)ـ جدول رقم
 تلميذ/ متوسط األخطاء بالنسبة لألخطاء الكتابية عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ األخطاءالتالميذ     

 تلميذ /خ  2.22 % 20.22 022 % 922 22 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ 2.00 % 22.22 022 % 922 22 بالقبائلية/ ن

 تلميذ/ خ 2 %  22.22 222 % 922 12 المجموع

أن األخطاء التركيبية تحتل المرتبة األولى من  (كتابي/ تركيبي/ ك.89)هذا الجدول يبين      
 أما. أخطاء لكل تلميذ 2متوسط ست  و. % 88002 مجموع األخطاء الكتابية بنسبة تساوي

 (ع/ن)بين العينتين نالحظ أن هناك تقاربا كبيرا بينهما في نسب األخطاء حيث سجل
 ساويارتكبوا نسبة مقاربة ت (ع/ع/ن)و. أخطاء لكل تلميذ 2 طومتوس % 85085نسبة 

 أخطاء أيضا لكل تلميذ 2ومتوسط  % 88012
 :ـ المقارنة بين أخطاء التعبير الشفوي والكتابي في الجانب التركيبي 
األخطاء التركيبية سجلت في من عند المقارنة بين الجدولين يتضح لنا أن أكبر نسبة      

 %2058 أخطاء لكل تلميذ، مقابل نسبة 2ومتوسط ست  % 88002 ي بـالتعبير الكتاب
ك والسر في ذل. %81258بفارق . أخطاء لكل تلميذ في التعبير الشفوي 5ومتوسط خمس 

ير الشفوي عكس التعب. يتطلب تكوين جمال تامة وبناء فقرات أن اختبار التعبير الكتابي،
  . المطروح عليه قدر السؤالبجمل قصيرة بالذي يجعل الطالب يجيب ، الموجه

 :أنماط األخطاء التركيبية في التعبيرين الشفوي والكتابيـ
 :وهي سبعة أنماط مبينة كما يلي: أنماط األخطاء المتشابهة بين التعبيرين الشفوي والكتابيـ 9
 :الجمل المبنية وفق اللغة األولىـ  

 :وفق اللغة األولى في التعبير الشفوي يبين الجمل المبنية( شفوي/تركيبي /9/ش.22)ـ جدول رقم
 تلميذ/ أخ/ متوسط بالنسبة لألخطاء التركيبية عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ األخطاءالتالميذ   

 تلميذ/ خ0.12 % 22.22 900 %19.99 29 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ9.2 % 02.22 22 %22.22 22 بالقبائلية/ ن

 تلميذ/خ 0.2 % 29.02 911 %22.22 22 المجموع
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] ـ نقول اله مادينونيش للطبيب [ أن أعرف كيف يؤثر هذا الدواء]أن أعرف ماذا هذا الدواء يفعل ـ : (ع/ن)أمثلة
ـ [. سأرفع إصبعي وأقول لمعلمي لم أفهم] نرفع َصبعي ونقول ما فهمتش [  أقول لهما لماذا لم تأخذانني إلى طبيب

ـ أريد أن أرى الطبيب مترجم من اللغة [ حتى يصف لي الطبيب الدواء  ]بيب واش من دواء تشرب °حتى يقولي ط
 [. أريد أن أستشير الطبيب] أما بالفصحى [ حبيت نشوف طبيب] األولى 

ـ [ asinigh outhatasu ara alam yenaketh etbib] 7مترجمة من ل /تشربه إال قال لك الطبيب أقول له ال (:ق/ن)أمثلة
أقول  ـ8[   madiyas hed]7ل/ أحد لّما يجيئـ  [.bache athezregh dhachou ethyioughane]7ل/ أرى ما أصابهلكي 

 [. asenigh etabib oumbaàd atsugh] 7ل/ للطبيب وبعد سأشرُبها
تعتبر أخطاء صياغة الجمل وفق اللغة األولى  (شفوي/تركيبي /9/ش.22)حسب الجدول     

رتبة األولى بالنسبة لمجموع األخطاء التركيبية من أهم األخطاء التركيبية حيث تحتل الم
أخطاء  8 من تالميذ العينتين بمعدل %28088من قبل  وارتكبت، % 87082 بنسبة تساوي

يعتبر من بين الصعوبات التامة وهو ما يبين لنا أن تركيب الجمل . تقريبا لكل تلميذ
نة بين العينتين نالحظ أن بالمقار و .اللغوية التي تواجه المتعلمين في التعبير الشفوي

متوسط ثالث  % 88008تساوي  (ق/ن)ر عن زمالئهم ثأكارتكبوا نسبة أخطاء  (ع/ع/ن)
أما من حيث . تقريبا (8)متوسط و (ق/ن)هؤالء األخيرين ل % 81020مقابل  أخطاء 8

. نوعية الجمل نالحظ أن هناك بصمات واضحة لتعابير اللغة األولى لدى تالميذ العينتين
، أين يستعمل معلمو العينتين في المدرسة عةتبطريقة التدريس الم عود ذلك إلىي وقد

بعض المفردات  اء الدرس أو عند شرحصيغ اللغة األولى في الحديث التربوي أثن
دون تدخل منهم للتصحيح وفق قواعد ذلك يسمحون للتالميذ بوفي نفس الوقت والمفاهيم، 

 .  اللغة المدرسية الفصحى
 :يبين الجمل المركبة وفق اللغة األولى في التعبير الكتابي( كتابي/ تركيب) 9/ك.29قمـ جدول ر

 تلميذ/ متوسط األخطاء بالنسبة لألخطاء التركيبية عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ األخطاءالتالميذ     

 تلميذ /خ  9.22 % 02.02 22 % 22 22 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ 9.2 % 92.10 22 %20.00 22 بالقبائلية/ ن

 تلميذ/ خ 9.22 % 09.22 992 % 29.99 22 المجموع

ـ   .عن الوقت الخامسة ونصف تكونوا أمام باب المدرسة ـ في اليوم ذاك ذهبنا إلى جيجل فأخبرنا ](:ع/ع/ن)أمثلة 
  .صباح ننطلق مباشرةَباح  ـ ثم اليوم الذي قبله حضرنا كل شيء كي في ال°قبلها قالوا لنا المعلمون يجب تبكرو ص

ـ ومن ذاك اليوم صارت البيئة نظيفة ـ . وقال المعلمون سمحناكم الكن ال تعودوا إلى هذا العمل ](:ق/ن)أمثلة 
 ....ارموها إلى سلة المهمالت وهاكذا أخذوا بنصيحتي ـ انظر إلى السماء كيف زرقاء أن هذا الذي تفعله خاطئ 

أن تركيب الجمل وفق صيغ اللغة ( كتابي/ تركيب 9/ك.29)نالحظ في هذا الجدولـ      
 % 87082من مجموع األخطاء التركيبية بنسبة أيضا األولى تحتل المرتبة األولى 
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ومتوسط %  27077وارتكبت من قبل غالبية التالميذ لدى العينتين بنسبة تساوي إلى 
 .خطأين لكل تلميذ

 %72098مقابل  %88088نسبة كبوا ارت( ع/ع/ن)عند المقارنة بين العينتين نالحظ و   
ومتوسط خطأين لكل تلميذ بالنسبة لألوائل مقابل خطأ واحد  %5287بفارق (ق/ن)

غ التعبيرية لكال نوعية الجمل نالحظ وجود تشابه كبير بين الصيأما من حيث . لألخيرين
القة استعملوا صيغا ذات عالقة بالعامية العربية أكثر ما لها ع (ق/ن)/العينتين، حتى 

ومن ذاك اليوم صارت البيئة نظيفة ـ ارموها إلى سلة المهمالت وهاكذا ْخَذْوا ]:بالقبائلية مثل
 [.بنصيحتي

ي للدروس لله عالقة إما بطريقة التدريس التي تعتمد على الحفظ اآلكون ذلك و قد ي    
مبني ال لمينلقسم من قبل المعلمين والمتعأسلوب الحديث والتعبير المعتمد داخل اتأثرا أو 

إلى جانب عدم  .نماذج لغوية بعيدة عن قواعد اللغة الثانيةعلى صيغ اللغة األولى فأسس 
فأصبح المتعلمين . ذات العالقة باللغة األولىركيب التأخطاء تدخل المعلمين في تصحيح 

 يحدث لديهم التداخل بين النماذج الصحيحة باللغة الثانية والنماذج العامية المستعملة في
                .مع اكتظاظ األقسامخاصة  ذلك، صوابما قد يجعلهم يعتقدون بالحديث اليومي وهو 

 :المقارنة بين أخطاء التعبير الشفوي والكتابي في بناء جمل بصيغة اللغة األولى  
نالحظ في هاذين الجدولين أن نسبة الجمل المركبة وفق تعابير اللغة األولى قد        

رتبة األولى في نسب األخطاء سواء في التعبير الشفوي أو الكتابي، غير أن احتلت الم
من مجموع األخطاء التركيبية،  %87282أكبر نسبة سجلت في التعبير الشفوي بـ 

من  %87082ومتوسط ثالث أخطاء لكل تلميذ، بينما في التعبير الكتابي سجلت نسبة 
في نسبة األخطاء،  %7902بفارق . تلميذمجموع األخطاء التركيبية، ومتوسط خطأين لكل 

وهذا ما يعبر على درجة الصعوبات التي تواجه . وفارق متوسط خطأ واحد لكل تلميذ
التالميذ في التعبير الشفوي في تركيب الجمل وشدة تأثر لغتهم باللغة األولى سواء كانوا 

ثمانين في المائة، فغالبية المتعلمين لدى العينتين بنسبة أكثر من . (ق/ن)أو ( ع/ع/ن)
أصبحت لغتهم مرهونة بالصيغ والتعابير المألوفة في اللغة األولى سواء تحدثوا شفويا أو 

ويعود ذلك إلى طريقة التدريس المتبعة داخل القسم من قبل معلمي المدارس التي . كتابيا
ف حيث يستعملون اللغة األولى للتوضيح وكذا للتعبير رسميا في الموق. ينتمون إليها
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ومن جهة أخرى نلتمس في . التربوي وغير رسمي في تقديم التوجيهات، هذا من جهة
أما ارتفاع نسبة األخطاء من هذا النمط . لغة المتعلمين استخدامهم إلستراتيجية الترجمة

نتاج في التعبير الشفوي، قد يعود إلى آلية التعبير الشفوي التي يتزامن فيها التخطيط واإل
الوقت، الموقف، والخوف من )ن المتعلمون تحت تأثير عدة عوامليكو للكالم، حيث

إضافة إلى . وهو ما قد يفقدهم درجة التركيز في الكالم( ارتكاب األخطاء باللغة الثانية
 .          ُألَفتهم الحديث شفويا باللغة األولى في مختلف المواقف الحياتية الطبيعية

  :ن الشفوي والكتابيـ الجمل الناقصة في التعبيري 3/2    
 :يبين مجموع الجمل الناقصة في التعبير الشفوي (شفوي/تركيبي /0/ش.20 )ـ جدول رقم  

 تلميذ/ متوسط األخطاء لألخطاء التركيبية/النسبة عدد األخطاء النسبة التالميذ عدد التالميذ       األخطاء

 تلميذ/ خ9.22 % 09.01 21 % 22.22 22 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ2.22 % 29.92 22 % 22.22 09 بائليةبالق/ ن

 تلميذ/خ 0.22 % 02.22 901 % 20.00 22 المجموع

أن الجمل الناقصة تحتل المرتبة الثانية ( شفوي/تركيبي/ 0/ش.20) نالحظ في هذا الجدول    
من مجموع تالميذ  % 28088وارتكبها %  82012 بـفي نسب األخطاء التركيبية تقدر 

أكثر  (ق/ن)و بالمقارنة بين العينتين يتبين لنا أن .  لكل تلميذ 8متوسط خطأين العينتين ب
ومتوسط ثالث أخطاء لكل تلميذ،  %87078وقوعا في مثل هذا النوع من األخطاء بنسبة 

 .%9225بفارق  ت،/ومتوسط خطأين%  87089 ارتكبوا نسبة أقل تقدر بـ (ع/ع/ن) بينما
 :يبّين مجموع الجمل الناقصة في التعبير الكتابي( كتابي/ ناقص/تركيب  0/)ك.22ـ جدول رقم

 تلميذ/ أخ/متوسط بالنسبة لألخطاء التركيبية عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ األخطاءالتالميذ    

 تلميذ /خ  9.92 % 99.10 29 % 20.00 02 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ 9.29 %  92.22 29 % 22 02 بالقبائلية/ن

 تلميذ/ خ  9.22 % 92.22 20 % 29.99 22 المجموع

يبين لنا أن تكوين جمال ناقصة تحتل المرتبة الرابعة  (كتابي/ناقص/تركيب 22)هذا الجدول    
من األخطاء  %78088من مجموع األخطاء التركيبية التي وقع فيها تالميذ العينتين، بنسبة 

 .نهمممن التالميذ بمتوسط خطأ واحد لكل  % 27077 ارتكبهاو
 %15.15بـ  (نق)كثر عند وبالمقارنة بين العينتين نالحظ أن نسبة األخطاء ظهرت أ    

    . %2.72، بفارق يساوي إلى(ع/ع/ن) عند %11.02 مقابل نسبة
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 :المقارنة بين التعبيرين الشفوي والكتابي في مجموع الجمل الناقصة
بية في نمط الجمل الناقصة في نالحظ في هاذين الجدولين أن نسبة األخطاء التركي    

 %21,71التعبير الشفوي تحتل المرتبة الثانية من مجموع نسب األخطاء الشفوية بنسبة 

 ومتوسط خطأين لكل تلميذ في حين نجدها في التعبير الكتابي تحتل المرتبة الرابعة بنسبة

يشير  وهذا. في نسبة األخطاء %78288وسط خطا واحد لكل تلميذ، بفارق توم 78288%
ن يجدون أكثر الصعوبات في التعبير الشفوي نتيجة لخصوصيته أيضا إلى أن المتعلمي

ز إضافة إلى سرعة تنفيذ يركاالرتباك وضعف التمقارنة بالتعبير الكتابي، حيث 
كما أن . للتعبير لغويا في موقف غير طبيعي( التفكير أو تجهيز األفكار لغويا)التخطيط

 ول يجعلنا نطرح تساؤالت حول كيفية تقويم التالميذ هذا الضعف في تركيب الجم
 انتقالهم من مستوى إلى آخر؟ 

 :من حيث طبيعة النقص في الجمل
 :وهي ثالث أنماط :ـ أنماط األخطاء المتشابهة بين الشفوي والكتابي في الجمل الناقصة9  
 :ـ الجمل الناقصة من الفعل  

 :بين مجموع الجمل الناقصة من الفعلي (شفوي/ناقص/تركيب /أ/0/ش.22)ـ جدول رقم
 تلميذ/ متوسط األخطاء  بالنسبة للجمل الناقصة عدد األخطاء  النسبة عدد التالميذ األخطاءالتالميذ     

 تلميذ/ خ9.22 % 20,02 91 %02.22 92 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ9.92 % 22 02 %22.22 02 بالقبائلية/ ن

 تلميذ/خ 9 % ...22 22 % 29.99 22 المجموع العام

ـ ساعات للغة  [أدرس:] ص/ـ أنا في الخامسة ابتدائي[ يدرس:]ص/ في الثانية متوسط..األول ـ (:ع/ع/ن)أمثلة
 [تفيدني:]ص/ـ في الكتب والمراجعة[ نتكلم أو نتحدث: ]ص/العربية وساعات اللغة العامية

إلى ..ـ أقول لهم هيا [تفيدني]ص/ى البحثفي المساعدة عل..ـ [ تدرس]  ص/ـ أختي في المتوسطة (:ق/ن)أمثلة 
                    .[تفيدني:] ص/في العلم والمعلومات....ـ [  نذهب:]ص/المستشفى

أن الجمل الناقصة من الفعل تحتل  (شفوي/ناقص/تركيب /أ/0/ش.22)هذا الجدول يبين لنا    
 ت من قبل نسبةو ارتكب % 82088 المرتبة األولى من مجموع الجمل الناقصة بنسبة

 و مقارنة بين العينتين يتبن لنا أن. من التالميذ بمتوسط خطأ واحد لكل تلميذ  87077%

من مجموع  %80تساوي إلى  (ع/ع/ن)ن أقرانهم عنسبة أخطاء أكثر ارتكبوا  (ق/ن)
نفس المتوسط و % 88280مقابل نسبة الجمل الناقصة بمتوسط خطأ واحد لكل تلميذ، 

 .في نسبة األخطاء %102 ساويبفارق ي ،(ع/ع/ن)
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أخطأوا في نفس الجمل و في نفس األسئلة التي ( ق/ع ـ ن/ع/ن)والمالحظ أن هؤالء   
وهو ما يبين درجة تأثير أسلوب . اللذين امتحنوا فيهما في الموضوعين طرحت عليهم

لفعل الحذف لأين نجد في اللغة األولى سواء كان عامية عربية أو قبائلية، سائدال التعبير
وهو ما نالحظه في  .مع االختصار والضمنية لعناصر الجملة الذي يفرضه سياق الكالم

أقول لهم ]ماذا تقول لزميل لك أصيب بمرض : كقول التلميذ ردا على سؤال .األمثلة أعاله

 . لتصبح الجملة تامة ومفهومة[ نذهب]ويفترض أن يضيف الفعل / إلى المستشفى......هيا
 :يبين الجمل الناقصة من الفعل و الفاعل( كتابي/ ناقص/تركيب /أ /0/ك.22)ـ جدول رقم

 تلميذ/ متوسط األخطاء بالنسبة للجمل الناقصة عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ األخطاءالتالميذ     

 تلميذ /خ  9 % 00.22 22 % 92.22 22 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ 9 % 2.29 22 % 2.22 22 بالقبائلية/ن

 تلميذ/ خ  9 % 92,22 92 % 99.99 92 جموعالم

ال يا صديقي ال نرمي الفضالت في ..ـ [وقلت لهم: ]ص.ال تقطعوا األشجار..وذهبت إليهم (:ع/ع/ن)أمثلة
  من الذي قال؟. في ماذا تساعدنا..فاستغرب وقال ،[شاهدت:] ص/المناظر الَخَلَبة..ـ وفي الطريق[وقلت له]ص/الغابة
في  ......ـ إذا لم تحافظوا على البيئة فإن حياتكم[تقول والحكمة :]ص/الوسخ من الشيطان...مة وحكـ (: ق/ن)أمثلة
 .[طرتتعرض للخسحياتكم  فإن:] ص/خطر

أن الجمل الناقصة من الفعل  (كتابي/ ناقص/تركيب /أ /0/ك.22)يتضح لنا في هذا الجدول     
 % 78222جموع الجمل الناقصة بنسبة تحتل المرتبة الثانية منفي التعبير الكتابي والفاعل 

  .بمتوسط خطأ واحد لكل تلميذو من التالميذ فقط % 77077و ارتكبت من قبل نسبة 
أما عند المقارنة بين العينتين نالحظ أن هذا النوع من الجمل الناقصة ظهر بشكل       

 (ق/ن)بينما ، % 88052 أخطاء تساوي بنسبة (ع/ع/ن)) من % 75055نسبة واضح لدى 
ومتوسط خطأ واحد لكل تلميذ  % 1087ساوينسبة أخطاء تب هممن %2022 ظهرت لدى نسبة

 .في نسبة التالميذ %2088 في نسبة األخطاء وفارق %75281 أي بفارق
ومن حيث نوعية الجمل الناقصة من الفعل والفاعل نالحظ أن التالميذ يكتبون     

و كما سبقت اإلشارة في النوع . ة أو القبائليةبالصيغة التي يتكلمون بها بالعامية العربي
السابق فالتالميذ وكأنهم يعبرون عن األفعال والفاعلين بطريقة ضمنية، ويحدثون أنفسهم، 

بالعربية الفصحى ليقرأه اآلخرون، والتي تستلزم احترام قواعد  وينسون بأنهم يكتبون
 .الجملة التامة
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 :ابي في الجمل الناقصة من الفعلـ مقارنة بين التعبيرين الشفوي والكت 
بين لنا الجدولين أعاله أن نسبة األخطاء من الجمل الناقصة من الفعل في التعبير    

 تحتل المرتبة األولى أين %82082 الشفوي أكثر بكثير عن التعبير الكتابي تقدر بـ

 لكتابيفي التعبير امتوسط نفس الو %78022متوسط خطأ واحد لكل تلميذ، مقابل نسبة ب
خصوصية التعبير الشفوي الذي يضع المتعلم في موقف إلى ذلك  ويعود. %88055بفارق 

( من حيث التوتر واالضطراب و درجة التركيز) مغاير لموقف التعبير الكتابي نفسيا
من حيث عمليات التفكير والتخطيط للكالم وجهد االسترجاع والتذكر واإلدراك ) ومعرفيا

كما أن (. تراتيجيات التعلم المعتمدة لمواجه الوضعية الجديدةلمتطلبات الموقف، واس
تجنب والمتعلمين لوحظوا في المقابلة الشفوية يميلون إلى الحديث المقتضب والمختصر 

 .عمال الجمل الطويلةاست
 :     الجمل الناقصة من حرف الجر واسم المجرور ـ 

 :لناقصة من حرف الجر واسم المجروريبين الجمل ا( شفوي/ناقص/تركيب)ب/0/ش.22)ـ جدول رقم
 تلميذ/ المتوسط األخطاء للجمل الناقصة/بالنسبة عدد الجمل النسبة عدد التالميذ األخطاءالتالميذ      

 تلميذ/ خ9.0 % 22.22 ج92 %22.22 92 العربية/ع/ن

 تلميذ /خ9.92 % 20.22 ج02 %22.22 02 بالقبائلية/ ن

 تلميذ/خ 9.92 % 29.22 ج29 %22.22 22 المجموع العام

[. عن الدرس] عن ماذا؟../°ـ أسأل المعلم[ ..من الساحة] من ماذا؟ أو إلى أين ؟./..ـ ال تخرجوا  :(ع/ع/ن)أمثلة
 ..[.لمعلمي] لمن؟ / لم أفهم هذا الدرس...ـ أقول [..في األمراض الصدرية] في ماذا؟.../مختص( الطبيب)ألنه  ـ

عن كتب أو :]ص/عن ماذا؟..)ـ تفيدني على البحث[من مدرستنا أو من بيتنا:]ص../ألنها قريبةـ  (:ق/ن)أمثلة
  ....[.للمريض:]ص/لمن؟/...ألنه يقدم الدواء..ـ[..بحوث

أن الجمل الناقصة من حرف  (شفوي/ناقص/تركيب) ب/0/ش.22)يوضح لنا هذا الجدول      
تساوي قصة بنسبة مل الناالجر واسم المجرور تحتل المرتبة الثانية من مجموع الج

أما فيما بين . متوسط خطأ واحد لكل تلميذب من التالميذ %82022 واوقع فيها ،% 87012
ونسبة  ،%88088 لمثل هذه األخطاء بنسبة تساويأكثر عرضة  (ق/ن)العينتين نالحظ أن 

 %88088 مقابل نسبة ،نفس المتوسطمن مجموع الجمل الناقصة و %88025أخطاء تساوي 

 .% 80050تساوي مقاربة للسابقة سبة أخطاء ون (ع/ع/ن)

من حيث طبيعة الجمل الناقصة نالحظ أنها متطابقة بين العينتين بنسبة كبيرة حيث أما      
عندما يجيبون على أسئلة المقابلة يميلون إلى نجدهم  هاكل التالميذ الذين وقعوا في
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لبقية أجزاء الجملة و االختصار في الكالم، بجمل مقتضبة باستعمال تعابير ضمنية 
بالرغم أننا طلبنا منهم تكوين جمال تامة قبل بدء . الذي يميز اللغة األولى للمكون الجملي
 . المقابالت معهم

 :( م/إ)ين جمال ناقصة من حروف الجر ويبين تكو (كتابي/ناقص/تركيب)ب/0/ك.22)ـ جدول رقم
 تلميذ/ متوسط األخطاء بالنسبة للجمل الناقصة طاء عدد األخ النسبة عدد التالميذ األخطاء      التالميذ 

 تلميذ /خ 9.0 %  22.22 92 %  22.22 92 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ 9.22 %  22.22 22 % 22.22 09 بالقبائلية/ن

 تلميذ/ خ 9.22 %   22,29 22 %  22 22 المجموع

ذه أفضل غابة فعليكم ـ ه[للذهاب:] ص/الغابة إلى...ـ وكنا مستعدين [إليهم:] ص/قائال..ـ فذهبت (:ع/ع/ن) أمثلة
يام ذهبنا في ـ في يوم من األ[على:]ص/عة السابعةالسا...ـ ذهبنا إلى الحديقة يوم السبت [عليها:] ص...المحافظة

 [.إلى الغابة:] صرحلة إلى أين؟ 
لعصير والياهورت يرمون علبة ا][إلى الغابة]ص(/إلى أين؟)وكان الجو .رحلةفي يوم ذهبت في ](:ق/ن)أمثلة

إلى ]ص(/إلى؟..)ذهبت المدرسة في رحلة[]التالميذمن ]ص/أن تلعب..واتفقت مجموعة][على األرض]ص(/أين؟.)
 [.  الغابة

أن تكوين جمال ناقصة من حرف  (كتابي/ناقص/تركيب)ب/0/ك.22)يوضح لنا هذا الجدول    
في التعبير الكتابي قصة الجر واسم المجرور تحتل المرتبة األولى من مجموع الجمل النا

 .من تالميذ العينتين بمعدل خطأ واحد لكل تلميذ %80 هاوارتكب % 18227تساوي بنسبة 
 82022وعند المقارنة بين العينتين يتبين لنا أن هذا النوع من األخطاء ظهر لدى نسبة     

 .تلميذ لكلتقربا ومتوسط خطأين  % 25082تقدر بـ  أخطاو بنسبة  (ق/ن)التالميذ  من% 
ومتوسط % 52002بنسبة جمل ناقصة تساوي  % 88088لم تظهر إال لدى  (ع/ع/ن)بينما

الذين في  % 78088 في نسبة الجمل الناقصة وفارق %81080بفارق . خطأ واحد لكل تلميذ
 .أخطأوا

وعند معالجة نماذج الجمل الناقصة لدى العينتين نالحظ أنهم أنها متشابهة في     
يستعمل لغة ضمنية  المتعلم كأندائما ووهي تعبر . سم المجرورحروف الجرو وا

كما تعبر على ضعف درجة . ويخاطب نفسه أكثر ما يخاطب اآلخرين عن رحلته
ذلك أنهم يكتبون جمال موحية ثم يبترونها من مكوناتها . التركيز واالنتباه أثناء التعبير

دون انتباه منهم لوجود نقص في  لينتقلوا إلى جمل جديدة،. األساسية األخرى المتبقية
، وكأنهم يركبون جمال لة على تأثير اللغة األولى لدى العينتينوهي دال. عناصر الجملة

 .بالقبائلية والعامية العربية ثم يترجمونها إلى الفصحى
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 :الشفوي والكتابي في الجمل الناقصة من حرف الجر واسم المجرور بينـ مقارنة  
الجدولين أن نسبة األخطاء في نمط الجمل الناقصة من حرف يوضح لنا هاذين      

الجر واسم المجرور تحتل المرتبة األولى بالنسبة للجمل الناقصة في التعبير الكتابي 
ومتوسط خطأ واحد لكل تلميذ، في حين نجدها في التعبير الشفوي تحتل  %18227بنسبة 

 .%87228بفارق  تلميذ أيضا، ومتوسط خطأ واحد لكل %87212المرتبة الثانية بنسبة 

وغيرها وقد يفهم ذلك من منطلق ضرورة استعمال الروابط اللغوية حروف الجر      
إنتاج جمال تامة وفقرات وصيغ تعبيرية متنوعة في  كتابيال بشكل أكثر في التعبير

مع ميل . الذي يتطلب جمال بسيطة( مقابلة شفوية)، عكس التعبير الموجهالوصف والسَّرد
لمتعلمين إلى االختصار في الكالم وفي تكوين الجمل، و تأثير نماذج اللغة األولى في ا

 .هماتتعبير
 : الجمل الناقصة من المفعول به  
 :يبين الجمل الناقصة من المفعول به (شفوي/ناقص/تركيب/ ج/0/ش.41)جدول رقمـ    

 تلميذ/متوسط األخطاء ة للجمل الناقصةبالنسب عدد الجمل النسبة عدد التالميذ األخطاءالتالميذ       

 تلميذ/ خ1.30 % 02.29 17 %28.88 13 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ9.22 % 02,92 91 %22 92 بالقبائلية/ ن

 تلميذ/خ 9.92 % 02.12 22 %22.22 29 المجموع

لكي يجيب ... الديـ أطرح على و[ماذا؟...] ـ أذهب إليهم و أقول[ثيابكم] جيدا ...ـ ألبوسوا (:ع/ع/ن)أمثلة 
 [ .ماذا؟ الدواَء] دون استشارة الطبيب ..ـ ال تأكلوا [ماذا؟ قد يكون السؤال أو االستفسار] عليها

ص .../ ـ أقوُل للمعلم أن يشرْح[الدواَء:]ص/دون استشارة الطبيب...أنصحها أن ال تشرب (:ق/ن)أمثلة
العملية ] ص./.قال لي يجيبك أخوك لتعمل][الدواَء:]ص.../ال أشرْب] [ُشكرا:]ص/ماذا؟...أقول للمعلْم][الدرَس]

 [.الجراحية
يوضح لنا أن الجمل الناقصة من  (شفوي/ناقص/تركيب /ج/0/ش.22)أما هذا الجدول    

 بنسبةفي التعبير الشفوي المفعول به تأتي في المرتبة الثالثة من مجموع الجمل الناقصة 

نالحظ أن هناك بالمقارنة بين العينتين و .ومتوسط خطأ واحد لكل تلميذ مع، % 81090
متوسط  و، % 82027بـ (ع/ع/ن)تقاربا كبيرا في نسبة األخطاء بينهما حيث تقدر عند 

 % 81278تقدر نسبة األخطاء من هذا النوع بـ (ق/ن)وعند . خطأ واحد لكل تلميذ

  .عند األوائل %7221 بفارق. ومتوسط خطأ واحد لكل تلميذ أيضا
با ومتطابقة في الكثير حيث طبيعة الجمل الناقصة نالحظ أنها متشابهة تقري أما من       

وهي تبين لنا أن . نفسها على األسئلة المطروحة عليهمكانت اإلجابات منها، حتى 
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المتعلمين سواء كانوا ناطقين بالعامية العربية أو بالقبائلية ال يميزون بين تعابير اللغة 
سية وما تفرضه من قواعد، وعناصر أو مكونات للجملة األولى و صياغة اللغة المدر

  .وهو ما نالحظه في األمثلة أعاله. والتي يجب أن تكون واضحة ومفهومة
 :ُيبين تكوين جمال ناقصة من المفعول به( كتابي/ناقص/تركيب)ج/0/ك.21)ـ جدول رقم

 تلميذ/ متوسط األخطاء الناقصة بالنسبة للجمل عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ األخطاءالتالميذ     

 تلميذ /خ 9 %9.10 22 %  92.22 22 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ 9 % 2.29 22 %  2.22 22 القبائلية/ ن

 تلميذ/ خ 9 % 90,2 21 % 92 21 المجموع

.../ جكل فوأفواجا ل...ـ نظم المعلمون [سلوَك:] ص ماذا؟. أحد أصدقائي..وعندما وصلنا ساءني  (:ع/ع/ن)أمثلة 
 [ شكرا أو بارك اهلل فيكم ]وماذا قالت؟ ص/ ماذا قلنا..وقالت لنا.ـ فقلنا لمعلمتنا[.التالميَذ] ماذا نظم المعلمون؟ بدل

إلى ...ـ برمجت مدرستنا[..التفاَح أو الموَز:] ص(/ماذا؟)فرموا في الغابة... فكانوا أصدقائي يأكلون (:ق/ن)أمثلة
 [.ََرحلة:]ص(/ماذا؟)الغابة
ل الناقصة من المفعول به مأن الج (كتابي/ناقص/تركيب)ج/0/ك.21)نالحظ في هذا الجدول    

 %7805تحتل المرتبة الثالثة واألخيرة من مجموع الجمل الناقصة بنسبة أخطاء تساوي 
وعند المقارنة بين . %70ارتكبت من قبل نسبة قليلة من التالميذ تساوي غير أنها 

بينما  ،من مجوع الجمل الناقصة % 1087ارتكبوا نسبة  (ق/ن)العينتين يتضح لنا أن 
ومتوسط خطأ واحد لكل من ، %7098 أقل من األخطاء تساوي ارتكبوا نسبة (ع/ع/ن)

 .العينتين
ولو حاولنا فهم مثل هذا النوع من األخطاء بناء على نماذج من األمثلة الواردة       

يفكرون وينتجون جمال  (ق/ن)أو  (ع/ع/ن)أعاله يتضح لنا أن المتعلمين سواء كانوا 
امل التركيز أن عكما . الذي يستعملونه في لغتهم األولى بنفس الطريقة واألسلوب

والتخطيط للتعبير لديهم لم يكن في المستوى المطلوب، الذي يسمح لهم باالنتباه الجدي 
تؤدي المعنى والمراقبة الذاتية إلنتاج جمل تامة بجميع عناصرها ومكوناتها في التعبير ل

 .  المناسب والمنشود
 :ـ مقارنة بين التعبيرين الشفوي والكتابي في نمط الجمل الناقصة من المفعول به

أن نسبة األخطاء الشفوية في هذا النمط احتلت السابقين يتضح لنا من الجدولين       
ما احتلت ، ك%81090المرتبة الثالثة من مجموع األخطاء في نمط الجمل الناقصة، بنسبة 
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 %7508بفارق  %7805 تساوي لكن بنسبة أخطاء أقلفي التعبير الكتابي نفس المرتبة 
 .في الشكلين من التعبيرومتوسط خطأ  ،بينهما

 :ـ األخطاء في استعمال الروابط اللغوية في الجمل شفويا وكتابيا 3/3 

 : في اللغة الشفويةـ 9  
 : بين األخطاء في استعمال حروف الجري (شفوي/روابط/تركيبي/أ/2/ش.22)الجدول رقم

 تلميذ/ معدل األخطاء بالنسبة لألخطاء التركيبية عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ األخطاء الميذ       الت

 تلميذ/ خ9.90 % 1.22 02 %22.22 02 بالعربية/ ن

 ت/خ9.02 % 92.92 02 %22.22 09 قبائليةبال/ ن
 ت/خ9.0 % 99.02 22 %22 22 المجموع

] لطبيبلـ أن تذهب [ علينا ]لنا ـ األسئلة التي طرحها [  من األكل] األكل عنغسل أيديهم  ـ (:ع/ع/ن)أمثلة 
ـ في [ للبائع] البائع  إلىـ أقول [ باللغة] اللغة العربية  فيـ فصيح اللسان [ تروح للطبيب]7ترجمة ل[ إلى

 [. بعض] الدروس  منما ال أفهم ـ عند[ منها] هاعلياألشرطة بالفرنسية ألنني أتعلم 
ـ أمي هي [ بمرض:]ص/في مرضـ مرضت [له المرض:] ص/في مرضه ما الحاجة التي سببت ـ (:ق/ن)أمثلة 

ـ مرضت في [ في شراء:] ص/األدوات فيها ألشتريـ تفيدني [إلى جانبي:] ص/على جانبيالتي وقفت 
 [.إلينا:] ص/ لناـ يتحدث [ باللغة:] ص/ العربية عن اللغةـ إذا ذهبنا إلى مكان يتحدثون فيها [ بالحمى:] ص/الحمى
أن األخطاء في استعمال حروف  (شفوي/روابط/تركيبي/أ/2/ش.22)يبين لنا هذا الجدول     

من  %50 وارتكبها %77080 الجر تحتل المرتبة الثالثة من مجموع األخطاء التركيبية بنسبة
المقارنة بين العينتين نالحظ أن  وعند. يذتالميذ العينتين بمتوسط خطأ واحد لكل تلم

 % 9018ارتكبوا نسبة حيث  %58088 بةنسبأكثر وقوعا في مثل هذه األخطاء  (ع/ع/ن)

 % 82022 الذين اخطأوا هي (ق/ن)في حين نسبة . بمتوسط خطأ واحد لكل تلميذمن األخطاء 

من مجموع األخطاء  % 78071 و ارتكبوا نسبة أخطاء أكثر عن أقرانهم السابقين تقدر بـ
في نسبة التالميذ و  %2021 بفارق يساوي إلى. التركيبية بمتوسط خطأ واحد لكل تلميذ

 .قليلة بينهماوهي فوارق  في نسب األخطاء، %8088فارق 
 متشابهة ومن حيث طبيعة حروف الجر التي أخطأ فيها تالميذ العينتين نالحظ أنها       

وتعبر لنا على ضعف قدرة التمييز ..[. عن، إلى، على، بـمن، ] مثل تهاتقريبا في غالبي
لديهم في استعماالت هذه الحروف في مختلف الوضعيات، مع ضعف إدراكهم لوظيفة 

و يمكن أن نرجع ذلك إلى تأثير اللغة األولى في . كل حرف جر في الجملة المناسب لها
في كل  ات اللغويةبعض األدو بعض األحيان أو إلى التعميم المبالغ الستعماالت

 مرضت]يفترض أن يقول / في مرضمرضت ] :مثل ما نالحظه من أمثلة أعاله. الوضعيات
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] و . بالنسبة للناطقين بالعربية[ باللغة]اللغة العربية بدل أن يقول  فيألنه فصيح اللسان ]  و [بمرض
عن يتحدثون فيها إذا ذهبنا إلى مكان ]و [ بالحمى مرضت]يفترض أيضا أن يقول /مرضت في الحمى

 [.باللغة العربية] بدل القول/العربية اللغة
  :في اللغة المكتوبةـ  0 

 :في الجملة" حروف الجر"ُيبين أخطاء في توظيف( كتابي/ روابط/تركيبي)أ/2/ك.29)ـ جدول رقم
 تلميذ/ طاءمتوسط األخ بالنسبة لألخطاء التركيبية عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ األخطاءالتالميذ     

 تلميذ /خ 9.0 %  2.22 02 % 20.00 91 بالعربية/ن

 تلميذ /خ 9.22 % 90.22 22 % 22.22 02 بالقبائلية/ن

 تلميذ/ خ 9.02 % 92.10 21 % 22.22 21 المجموع

ألزهار ا فيـ قمنا بجولة [حول]ص/الطاولة فيـ فجلسنا [من] ص/لديتنالب كانت قريبة (:ع/ع/ن)ـ أمثلة
  الخ......[على الطريق]ص/بطريقـ يمشي [ للرحلة ] ص/الرحلة فيـ وكل من تسجل [حول] ص/واألعشاب

فذهبنا  ـ[على]ص/األرض إلىـ ال ترمي األوساخ [ذهبت مدرستنا] ص.../المدرسة إلى فيذهبنا  (:ق/ن)أمثلةـ 
  الخ..[لوصولنا] ص/وصولنا من ـ ومازال قليل[على] ص/الطريق فيـ بدأ أصدقائي بالتشاجر [برفقة]ص/رفقة مع

يبين لنا هذا الجدول أن األخطاء في توظيف حروف الجر داخل الجملة تحتل      
نسبة ارتكبت من قبل و، %70098المرتبة الخامسة من مجموع األخطاء التركيبية بنسبة

رنة بين العينتين أما عند المقا  .متوسط خطأ واحد لكل تلميذمن تالميذ العينتين ب 58088%
 % 78025وتساوي  (ق/ن)ظهرت لدى في هذا النمط قد األخطاء نسبة ر نا أن أكبيتضح ل
 . %8091، بفارق يساوي (ع/ع/ن)لدى  %2022مقابل 

ا لتالميذ العينتين يتضح لنا أن هؤالء جميعأعاله ومن خالل األمثلة المعروضة       
حيث  .حروف الجر بالشكل الذي يناسب سياق الجملةيعانون من صعوبة توظيف 

 فيوجلسنا  [ ]مدرستنا من ]بدل [درستناَلم كانت قريبة :]مثل تهااستعماالكثيرا في  ونخلطي
لعينتين درجة تأثير اللغة فهي نماذج تؤكد بالنسبة ل[. حول]بدل ظرف مكان [ الطاولة
 ىفي التعبير كتابيا بالصيغ المألوفة، و عدم قدرتهم عل( العامية العربية والقبائلية)األولى

يعني معرفيا يقوم المتعلمون . لتمييز بين وظيفة كل حرف في الجملة المناسبة لهاا
 .   بعمليات الترجمة للصيغ اللغوية من لغاتهم األولى إلى اللغة الثانية

نتائج االختبارين بين لنا ت :ـ مقارنة بين الشفوي والكتابي في أخطاء الروابط اللغوية
هذا أن نسبة األخطاء المرتكبة في  السابقين دولينالج الشفوي والكتابي المعروضة في

سوء توظيف حروف الجر في الجمل متطابقة تقريبا في التعبيرين الخاص بنمط ال
وتحتل المرتبة الثالثة من ، %11.29نسبة  (شف)حيث سجلت في األول. الشفوي والكتابي
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 نفس متوسطو  %19.02نسبة  (كت)في الثاني ناسجلبينما مجموع األخطاء التركيبية، 
 .األخطاء التركيبية في، إال أنها تحتل المرتبة الخامسة األخطاء لكل تلميذ

نفس يعني ذلك أن المتعلمين سواء كانوا في موقف التعبير الشفوي أو الكتابي يجدون     
و قد يعود ذلك إلى . ف حروف الجر في الجمل المختلفةذات العالقة بتوظيصعوبة ال

سي لديهم، الناتج هو اآلخر عن طرائق التدريس المتبعة، والتي قد ضعف المستوى الدرا
تفتقد إلى التطبيقات والتمارين واألعمال المنزلية، إلى جانب عدم تدخل المعلمين 
لتصحيح أخطاء المتعلمين الفردية شفويا كانت أو كتابية، إما تجاهال وإما بسبب اكتظاظ 

 .األقسام
 :شارةـ أخطاء في استعمال أسماء اال 

   :يبين األخطاء في سوء توظيف أسماء اإلشارة( شفوي/روابط/تركيب)ب/3/ش.25)ـ جدول رقم
 تلميذ/ معدل األخطاء بالنسبة لألخطاء التركيبية عدد األخطاء النسبة التالميذ عدد األخطاءالتالميذ       

 تلميذ/ خ9.0 % 2.92 92 %29.99 92 بالعربية/ن

 ت/خ9 % 2.29 92 %22.22 92 قبائليةبال/ن
 ت/خ9.92 % 2.22 20 %20.00 01 المجموع

[   للسؤال:]ص.السؤال لذلكأترك مكان [ في ماذا يستعمل الدواء:]ص. الدواء هذاـ أعرف ماذا  (:ع/ع/ن)أمثلة  ـ 
 [.حول الدواء :] ص/ كي ال أصيب الدواء هذاـ نصائح عن [الدواء: ]ص.الدواء هذاـ أطرح عليهم 

ال ] ص/الدواء هذهـ ال تتناول  [ال تشرب الدواء دون استشارة الطبيب:]ص/الدواء ذاكال تشرب ـ (:ق/ن)ـ أمثلة
الدواء ال  هذاـ أقول لهما [ ال تتناول الدواء :] ص/الدواء هذاال تعطي  ،[تتناول الدواء إال بعد استشارة الطبيب

  .[ال أشرب الدواء دون استشارة الطبيب..أقول:] ص/أشربه 
من تالميذ العينتين  %88088أن نسبة  (شفوي/روابط/تركيب)ب/2/ش.29)بين لنا هذا الجدولي      

في نمط الروابط  وتحتل المرتبة السابعة من مجموع % 2028ارتكبوا نسبة أخطاء تساوي 
العينتين نالحظ وجود تقارب كبير مقارنة بين بالو. متوسط خطأ واحد لكل تلميذاللغوية ب

أخطاء تساوي  نسبةارتكبوا  (ع/ع/ن)، بينما %1087نسبة  (ق/ن)حيث ارتكب ،بينهما
ويتضح لنا أن استعمال اسم اإلشارة غير . لكل تلميذ األخطاءمتوسط نفس و  2078%

مناسب في سياق الكالم باعتبار الكالم يجرى عن شيء مضى وغير حاضر أمام التالميذ 
. اللغوية في تركيب الجمل وال يوجد مشهد أمامهم يستدعي توظيف مثل هذه األدوات

بين لنا األمثلة أعاله أن كل تالميذ كما ُت .غير ضروريكان لذلك استعمالها 
 نفس األخطاء في نفس السياقات لنفس األسئلة في رتكبواا( ق/ن)و(ع/ن)العينتين
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رغبة قد يعبر و استعمالها بهذا الشكل في التعبير الشفوي . موضوع الصحة والمرض
يعبر عن تعويض أو نوع من أو ، نتيجة اإلرتباك م بأقصى سرعة ممكنةفي إنهاء الكال

 . التجنب للجمل الطويلة في الكالم
 :في الجملة" أسماء اإلشارة"يبين أخطاء في استعمال (كتابي/روابط/تركيبي)ب/3/ك.35)ـ جدول رقم

 تلميذ/ متوسط األخطاء كيبيةبالنسبة لألخطاء التر عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ األخطاءالتالميذ     

 تلميذ /خ 9 %  0.22 22 % 92.22 22 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ 9.02 % 2.09 21 % 99.99 22 بالقبائلية/ن

 تلميذ/ خ 9.92 % 0.22 92 % 92.22 92 المجموع

 هذا غابة وكانذهبنا إلى ال ـ: خطأ في الزمن[ في اليوم نفسه:]ص/..ذهبنا إلىذاك  وفي اليومـ  (:ع/ع/ن)أمثلة 
رأيت أطفال :]غير مناسبة[. ذات]ص/ األلوان ذيوالورود   :التأنيث خطأ فيـ [ ذلك اليوم:]ص/اليوم مشمسا

 .ال توجد جملة سابقة تتحدث عن األزهار: مع المالحظة أنه  [األزهار يقطعون:]ص/األزهار تلكمشاغبون يقطعون 
يشوهون :]ص/البيئة هذهـ يشوهون [هذا التصرف]ص/قبيحإنه  ذالكـ عكس :استعمال غير مناسب (:ق/ن)أمثلة
[ ...والتصرفات]ص/التصرفات التي أنهيتهم عليها هي هذهـ و[األوساخ ترمي] ص/األوساخ هذهـ لماذا ترمي [البيئة

 الخ [ .....فأخذوا:] ص../أخذوا  وهاكذاـ [ هذا:]ص/الشيء ذاك ـ كيف تجرؤ على فعل
أعاله أن نسبة األخطاء في هذا النوع  (كتابي/روابط/تركيبي)ب/2/ك.20)يوضح لنا الجدول    

فقط من التالميذ  %78088 ارتكبت من قبلحيث % 8211هي األخرى ضعيفة جدا وتقدر بـ
نمط )في وتحتل المرتبة السابعة من مجموع األخطاء. بمتوسط خطأ واحد لكل تلميذ

معروضة أعاله لكل عينة، أما من حيث طبيعة األخطاء من خالل النماذج ال .(الروابط
أخطاؤهم متنوعة بين الترجمة من اللغة األولى و خطأ في  (ع/ع/ن)يتبين لنا أن 

جل أخطائهم في سوء  (ق/ن)بينما . استعمال اسم اإلشارة في الزمن، و خطأ في التأنيث
والبعض من هذا النوع من . توظيف اسم اإلشارة بالشكل المناسب في سياق الجملة

. [في اليوم نفسه:]ص/..ذهبنا إلىذاك  وفي اليوم ]جع إلى تأثير اللغة األولى مثل األخطاء ير
  .[فأخذوا]ص./أخذوا وهاكذاـ [هذا]ص/الشيء ذاككيف تجرؤ على فعل ]

اللغة األولى إلى  العملية العقلية التي استعملها المتعلمون هي الترجمة منيبدوا أن      
يمكن إرجاعه إلى األخطاء التطورية التي تبين أن أما البعض اآلخر . اللغة المدرسية

ورية المتعلمين لم يتحكموا بعد في األدوات اللغوية وليست لديهم المهارات الضر
   .والناتجة عن طرائق التدريس غير الناجحة لتوظيفها في سياقها المناسب،

نمط نالحظ أن  :ـ المقارنة بين الشفوي والكتابي في اخطاء أسماء االشارة   
األخطاء ذات العالقة بسوء توظيف أسماء اإلشارة في سياق الجمل تحتل المرتبة الرابعة 
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في التعبير الشفوي، بينما في التعبير الكتابي  (نمط الروابط)في  من مجموع األخطاء
تظهر بشكل كبير في التعبير من هذا النوع أي أن مشكالت م. بعةاتحتل المرتبة الس

 .بيعنه في الكتا الشفوي
 :ـ تكوين جمل غير مترابطة في الشفوي و الكتابي 

 :يبين نمط األخطاء في تكوين جمل غير مترابطة( شفوي/تركيب) 2/ش.42)ـ جدول رقم
 تلميذ/ معدل األخطاء بالنسبة لألخطاء التركيبية عدد الجمل النسبة عدد التالميذ األخطاءالتالميذ          

 تلميذ/ ج9.99 % 2.29 92 % 02 21 العربية/ع/ن

 ت/ج9.22 % 2.22 92 %92.22 22 بالقبائلية/ ن
 ت/ج9.22 % 2.92 02 %92.22 92 المجموع

يطرح علينا بعض األسئلة  عندما/استفدت بعض األسئلة/أتابع برامج الحيوانات/في الحيواناتـ (:ع/ع/ن)أمثلة
ـ العربية ألن ..ـ في التعبير الكلمات ...ـ في الكتب في المطالعة ..المراجعة البحث عن المفردات  ـ في..أجيب

 ........ـ في التعاطي التكلم أشياء جديدة. يفهم معايا التاريخ ما قبل التاريخ
ـ أقول له أقرأه لم ...ـ لكن أعرف أشياء والشرح وكلمات...ـ الرابعة آ في الجامعة والجامعة إثنان :(ق/ن)أمثلة

 ...ـ مساعدة األسئلة المواضيع.....  رسة ـ ألنني اجتهدت فيها مكتبة المد..تشرب 
من  ارتكبتنالحظ أن هذا النوع من األخطاء  (شفوي/تركيب) 2/ش.22)في هذا الجدول   

تساوي أقل عن سابقاتها  أخطاءنسبة و %72022قبل نسبة قليلة من المتعلمين تساوي 
في األخطاء ويحتل المرتبة الثامنة في نسبة . من مجموع األخطاء التركيبية 8078%

ومتوسط خطأ واحد  % 8027تساويبنسبة  (ع/ع/ن)من  % 80 وقد ظهرت لدى. الروابط
ونسبة % 13.33تساوي من التالميذ لم تظهر إال لدى نسبة أقل  (ق/ن)لدى  و. لكل تلميذ

 .ومتوسط خطأين لكل تلميذ تقريبا%  5.77 تساويبقليل عن أقرانهم  أخطائهم أكثر
ة الجمل نالحظ أن مثل هذه األخطاء ارتكبها المتعلمون الذين أما من حيث طبيع     

حاولوا تكوين جمال طويلة أو تامة، ونظرا لتزامن آلية التخطيط للكالم بآلية التنفيذ له مع 
فقر بّين في المفردات وعدم ألفتهم في التعبير الشفوي في مواقف غير المواقف 

بلة، إلى جانب تأثير الصيغ اللغوية للغة المدرسية، وتأثير عامل التسرع إلنهاء المقا
األولى لدى العينتين، جعلهم يعتمدون لغة شبيهة باللغة التلغرافية، فيكونون جمال مفككة 

  . وغير مترابطة
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 :يبين تكوين جمال غير مترابطة (كتابي/تركيب) 2/ك.25)ـ جدول رقم
 تلميذ/ متوسط األخطاء النسبة لألخطاء التركيبيةب عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ األخطاء     التالميذ

 تلميذ /خ  9.22 %92.22 22 % 22.22 22 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ 9.01 %  92.2 21 % 22.22 22 بالقبائلية/ن

 تلميذ/ خ 9.01 % 92.22 10 % 22.22 29 المجموع

فرأيت أصدقائي تسرعوا في /من الحافلة نزلنا/ونحن عندما وصلنا كان الجو حار/ ركبنا الحافلة ـ(:ع/ع/ن)أمثلة
وسأقول لكم ماذا /ويوم الخميس / ـ نظمت رحلة إلى الغابة..فكانت المعلمة تقول/ الغميظةفكنا نلعب / اللعب والهبوط

وكان / وكانت بعيدة جدا من هنا/ في مدينة جيجل/ ـ نظمت رحلة إلى الغابة. وعن التوقيت وعن النصائح/ تفعلون
 الخ../ فالشمس مشرقة/ـ في يوم ربيعي..وبعد ساعات وصلنا/ جو معتدالوكان ال/ كنا مسرورين جدا/ فصل الربيع

ـ وعندما كنا ./وقلت له أنتم../لت له ال ترميوق/ ـ ولما بدؤون يرمون قشور البرتقال على  األرض (:ق/ن)أمثلة
واتفقت مجوعة ../ المدير وقال لنا/ بةوعندما وصلنا إلى الغا/ ومازال قليل من وصولنا إلى الغابة/ في الطريق

/ المحافظة على البيئة هو حسنة/ ـ فنصحنهم في بعض النصائح التالية/...وأخذنا معنا / مثنى مثنى كنا نمشي/ ...من
ثم قلت لهم ال / األشجار هي التي تعطينا الهواء/ فبدأت أنصحهم ـ....وعندما تقطفون/ ا أمرت بكموأنتم إذا صادقتم م

 ...وعندما وصلت إلى البيت فرجنا جدا / وعندما قالوا سمحن أيها الطفل/ األوساخترموا 
أن من بين أهم األخطاء التركيبية التي  (كتابي/تركيب) 2/ك.22)يبين لنا هذا الجدول       

شبيهة اللغة التلغرافية حيث التي  ،يقع فيها المتعلمون هي تكوين جمال غير مترابطة
كون جملي إلى آخر في الفقرة الواحدة ويحتل هذا النوع المرتبة الثانية ينتقل التلميذ من م

من التالميذ  % 12022 حيث وقع فيها % 71008من مجموع األخطاء التركيبية بنسبة تقدر بـ 
بين نسب  ربااقوبالمقارنة بين العينتين نالحظ أن هناك ت. بمتوسط خطأ واحد لكل تلميذ

نسبة  (ع/ع/ن)ارتكب في حين  %7105 ارتكبوا نسبة (ق/ن)ف. األخطاء لدى العينتين
 .ومتوسط خطأ واحد لدى العينتين .%72058 تقدر بـ نوعا ماأقل 

أن المتعلمين يعانون من صعوبات وبالنظر إلى النماذج المذكورة أعاله يتبين لنا       
آخر دون  حيث ينتقل التالميذ من مكون جملي إلى في طريقة التفكير وتنظيم المعلومات،

وترابط وجود عالقة منطقية أو روابط لغوية مناسبة حتى تتناسق األفكار وفق تسلسل 
وقد يعود ذلك إلى عدة عوامل لغوية وتعليمية ونفسية معرفية كاالرتباك واالنتباه . مقبول

 ...مع التركيز
سابقين ال الجدولين  نالحظ في :المقارنة بين الشفوي والكتابي في الجمل غير المترابطة

 حيث، %71008أن نسبة الجمل غير المترابطة ظهرت أكثر في التعبير الكتابي بنسبة 

احتلت المرتبة الثانية من مجموع أنماط األخطاء التركيبية بمتوسط خطأ واحد لكل تلميذ 
ط األخطاء افي حين نجدها في التعبير الشفوي تحتل المرتبة الثامنة من مجموع أنم
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ومتوسط خطأ واحد لكل تلميذ أيضا، بفارق  %8078 يفة تقدر بـالتركيبية بنسبة ضع
ويمكن القول أن ظهورها في التعبير الكتابي أكثر ناتج عن صيغ التعبير . بينهما 78029%

بأسلوب فقرات على المتعلم بناء جمال مترابطة ومتناسقة  الكتابي في موضوع يستلزم
ة أو جملتين في تكوين جملة واحدعكس التعبير الشفوي الموجه الذي يتطلب . سردي

وفقر رصيدهم من لمتعلمين اللغوي لستوى ضعف الم يضاف إلى ذلك. السؤال المطروح
هم يكونون جمال مفككة وغير متناسقة فيما بينها المفردات مع سوء توظيفهم للروابط جعل

حتى جملهم في الشفوي الحظ ن اهممن شدة ضعف مستو و. كما تظهره األمثلة أعاله
  .غير مترابطةقتضبة وم
 .(1)وهي قليلة أنظر في الهامش أدناه: ـ  األخطاء في ترتيب عناصر الجملة  

 :ُيبين أخطاء في ترتيب عناصر الجملة( كتابي/ تركيبي)2/ك.62ـ جدول رقم
 لميذت/ متوسط األخطاء الخطاء التركيبية/النسبة عدد األخطاء  النسبة عدد التالميذ التالميذ        األخطاء

 تلميذ /خ    9.2 %  22 92 % 02 21 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ 9 % 229 0 % 2.22 20 بالقبائلية/ ن

 تلميذ/ خ 9.22 % 0.22 92 %90.00 99 المجموع

رأينا األشجار  في الطريقـ [ كانت أوراق األشجار خضراءة] ص/خضراء أشجار أوراقها ـ كانت(: ع/ع/ن)أمثلة 
 ز.....[غرد فوق األشجارتعلى حافتي الطريق رأينا العصافير :] ص../عصافير المغردةال حافتي وفوقهاعلى 

كسرون الزجاج ويرمون ي ][انطلقنا بالحافلة ونحن فارحين]ص/في الحافلة ونحن فارحونانطلقنا ]:(ق/ن)أمثلة 
 [.يرمون القارورات ويكرسرونها] ص/القارورات

مجموع األخطاء التركيبية، و في نفس الوقت  فهذا النوع يحتل المرتبة الثامنة من     
يوضح لنا الجدول أعاله أن مشكالت تركيب الجمل لدى هؤالء المتعلمين متنوعة 

شكال ومضمونا، حيث أن الخطأ في ترتيب عناصر الجمل بطرق غير منطقية  ،ومتعددة
 تعبر هي األخرى على عمق المشكالت اللغوية التي تواجه المتعلمين في المدرسة

األخطاء بالرغم أن نسبتها ضعيفة جدا من مجموع األخطاء التركيبية  فهذه. الجزائرية
 وارتكبت من قبل نسبة ضعيفة أيضا من التالميذ تساوي إلى%  2.77والتي تقدر بـ

إال أن لها داللة من حيث . بمتوسط خطأ لكل تلميذ من مجموع تالميذ العينتين، 12.22%
. تراتيجيات تنظيم وترتيب المعلومات اللغوية إلنتاج الجملطريقة تفكير المتعلمين واس

وقد يرجع هذا . فهي مظهر لنقص التسلسل المنطقي في التخطيط والتنفيذ للكالم المكتوب
والتسرع الذي يصاحب المتعلم أثناء االختبار، أو  األمر إلى إما عوامل نفسية كالتوتر
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اء الكتابة أو إلى عوامل مدرسية كطريقة إلى عوامل ذهنية كضعف التركيز واالنتباه أثن
التدريس ونقص التدريب على التعبير الشفوي والكتابي مع نقص في عمليات التصحيح 

 .الفردية والجماعية
 :ـ المقارنة بين التعبير الشفوي والكتابي في أخطاء سوء ترتيب عناصر الجملة

لة يحتل المرتبة الثامنة يوضح لنا هاذين الجدولين أن نمط سوء ترتيب عناصر الجم  
بمتوسط خطأ  %8011من مجموع أنماط األخطاء التركيبية في التعبير الكتابي، بنسبة 

واحد، في حين نجده في التعبير الكتابي احتل المرتبة التاسعة من مجموع أنماط األخطاء 
با يعني تقر. ومتوسط خطأ واحد لكل تلميذ %8201التركيبية في التعبير الشفوي بنسبة 

وهذا النوع يمكن إدراجه ضمن نمط الجمل المفككة باعتبار سوء ترتيب . نفس النسبة
من األخطاء نسبته هذا النوع  من أنبالرغم و . مكونات الجملة ينتج جمال غير متناسقة

 .لدى العينتينمنها لنا تنوع المشكالت اللغوية وخاصة التركيبية  تؤكد إال أنه ،ضعيفة
   : شفويا وكتابيا (ألـ التعريف)مال األخطاء في استعـ  

 :التعريف شفويا( ألـ)يبين نمط األخطاء في استعمال( شفوي/تركيب)2/ش.72)ـ  جدول رقم
 تلميذ/ معدل األخطاء بالنسبة لألخطاء التركيبية عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ التالميذ        األخطاء

 تلميذ /خ9.90 % 2.21 92 % 02.22 90 بالعربية/ن

 تلميذ/ خ9 % 2.22 99 % 02.22 99 قبائليةبال/ن
 تلميذ/خ9 % 2.12 02 % 02.22 02 المجموع

:] ص/الخاص طبيبـ إلى [ األسئلة:] ص/ئلةأسويطرح علينا  ـ[ اللغة] /عربيةباللغة :بالحذف (:ع/ع/ن)أمثلة
 [البرامج . ]التلفزيونية برامجـ تفيدني [متوسط:] ص/متوسطال ـ في األولى [الطبيب

 [.حفظ:] ص/حفظ بعض المعلوماتالـ تفيدني في [ مأكوالت:]ص/مأكوالت الشارعالال تأكلوا : باإلضافة
استفيد منها [ الطبيب]ص/الخاص طبيبأذهب إلى [العامة/]عامةوالثقافة:بالحذف(:ق/ن)أمثلة

.. كل الكثير مناألن دو[ تذكر]ص/ذكر بعض المعلوماتالتتفيدني في : باإلضافة [.المعلومات:]ص/معلومات
  .[غير المفيد]ص/غير مفيدالـ [أكل]ص/
 الهامش ــــــــــــــــــــــــ 

. التاسعة من مجموع األخطاء التركيبية في التعبير الشفوي فهذا النوع من األخطاء يحتل المرتبة :أخطاء في ترتيب عناصر الجملة     
ومقارنة بين . وهي نسبة ضعيفة مقارنة باألنواع السالفة الذكر .%8001أخطاء تساوي بنسبة من تالميذ العينتين%  88088 نسبة حيث وقع فيها

إال أنه بالنسبة . ومتوسط خطأ واحد لكل متعلم %77077العينتين يتضح لنا أن نفس نسب تالميذ العينتين ارتكبوا هذا النوع والذي يقدر بـ 
وهي نسب ضعيفة مقارنة % 7020 بينما الناطقين بالعامية العربية ارتكباو نسبة. % 8088 سبةلألخطاء نالحظ أن الناطقين بالقبائلية ارتكبوا ن

إال أنها تبين لنا كيف يتأثر المتعلم بالعوامل النفسية والموقفية في التعبير الشفوي، فتجعله في بعض األحيان  .من األخطاء التركيبيةبسابقاته 
يغسل  األكل أن قبلأو بعد أنصحه أنه (:] بالعربية/ن)ومن أمثلة ذلك لدى . ق الترتيب المناسبيخطئ في وضع عناصر الجملة في مكانها وف

[. ترسيخ بعض المعلومات في ذهني]  الصحيح /ـ ترسيخ لي في ذهني بعض المعلومات[  أن يغسل يديه فبل وبعد األكل] الصحيح  .يديه
] ـ رياضيات قليل ـ [ أخوان اثنان]ـ عندي اثنان أخوان [ بعض المعلومات]عضها بتفيدني في إضافة المعلومات :] نجد( بالقبائلية/ن)أما

 [.قليل من الرياضيات
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يبين لنا أن هذا النوع من األخطاء يحتل المرتبة  (شفوي/تركيب)2/ش.22)أما هذا الجدول    
من تالميذ العينتين  % 85055وقع فيه حيث الخامسة من مجموع األخطاء التركيبية، 

معدل خطأ واحد لكل و % 8091تساوي األنواع األخرى ة أخطاء ضعيفة مقارنة بنسبب
حيث الفرق بين العينتين نالحظ أن هناك تقاربا كبيرا بينهما سواء في نسبة ومن  .تلميذ

نسبة أخطاء في  %82022أخطأ منهم  (ع/ع)فالناطقون ب التالميذ أو في نسبة األخطاء،
 % 5082نسبة أخطاء تساوي في  فقط % 88088أ منهم أخط (ق/ن)بينما . %8029تقدر بـ

 . العينتينومتوسط خطأ واحد لكال
التعريف في ( أل)وعليه يتضح لنا إلى أي درجة يخلط التالميذ في استعماالت     

في كلمات بشكل غير مناسب وفي ( ـأل)ل الجمل، فتارة نالحظ إضافات لـالكلمات داخ
رغم  اتيحذفونه من الكلمأنهم لدي العينتين نالحظ  أحيان أخرى و هي األكثر انتشارا

لنا مدى التطابق الموجود بين العينتين حتى في المفردات يعبر  هوو.   ضرورته فيها
] ص/الخاص طبيبأفضل الذهاب إلى ]كما في األمثلة أعاله مثل. والجمل التي يستعملونها

 (.    ق/ن[)الطبيب:] ص/ الخاص طبيبأذهب إلى ]، و(ع/ع/ن[)الطبيب
 :التعريف كتابيا" ألـ" يبين أخطاء في استعمال( كتابي/ إمالء)2/ك.58)ـ جدول رقم

 تلميذ/ متوسط األخطاء بالنسبة لألخطاء اإلمالئية عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ التالميذ     األخطاء

 تلميذ /خ 0.01 % 01.02 22 % 22.22 02 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ 0.92 % 01.29 22 % 22.22 01 بالقبائلية/ن

 تلميذ/ خ 0.00 % 01.22 902 %  22 22 المجموع

أجمعوا الفضالت ـ  [األيام]ص/نظمت أيام في يوم منـ [العصافير]ص/صافيرع.زقزقةـ  :بالحذف(:ع/ع/ن)أمثلة 
 [.الرحالت:] ص/مع أصدقائي رحالتـ وكانت من أروع [ األوساخ:]ص/أوساخو 

 [غابة]ص/قريبة  الغابة ذهبنا إلىـ [رؤساء]ص/األفواج الرؤساءـ [جميلة:]ص/الجميلةوات تزقزق بأص :باإلضافة
 كانجمة والطبيعة ـ[ بالكرة :]ص/بكرةـ نلعب [ األناشيد:] ص/الدينية أناشيدـ وُنَنشُد :بالحذف(: ق/ن)أمثلة 

 [.ةالمحافظ:] ص/على الطبيعة محافظةـ علينا [ كالشيطان:]ص/كشيطانـ [ كالنجمة:]ص/
  [.غابة:] ص../قريبة من الغابة إلى ـ [بكرة:] ص/القدم بالكرةـ [ جبل :] ص/مازاأ الجبل ما أروع ـ: باإلضافة

أن اكبر نسبة من األخطاء اإلمالئية قد  (كتابي/ إمالء)2/ك.22)لنا هذا الجدول يوضح    
حذف أحيانا التعريف في الكلمة إما باإلضافة أحيانا أو ال" ألـ"سجلت في سوء توظيف 

ومتوسط  % 20.57ونسبة أخطاء تساوي إلى  %19أخرى، عند غالبية التالميذ بنسبة 
 و عند. وهي تحتل المرتبة الثانية من مجموع األخطاء اإلمالئية. خطأين لكل تلميذ

التي تقدر كبيرا بينهما في نسبة األخطاء المقارنة بين العينتين يتضح لنا أن هناك تطابقا 
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في  هووالفرق الوحيد بينهما . تالميذ العينتينكليهما ومتوسط خطأين لدى ل % 20.71بـ
مقابل %  15.55بنسبة  (ق/ن)حيث ظهرت لدى  امالئية، نسبة التالميذ الذين ارتكبوا أخطاء

 .%7,70 بفارق( ع.ع.ن) عند% 44.44نسبة 
يف من الكلمة التعر[ ألـ] كما تبين لنا األمثلة المعروضة أعاله أن أخطاء الحذف لـ    

وهو ما يعني لنا أن  .(ق/ن)أكثر انتشارا بقليل عن أخطاء اإلضافة لها في الكلمة لدى 
ويمكن . التعريف داخل الكلمة" ألـ"المتعلمين ال يدركون وال يميزون بشكل جيد وظيفة 

 ](:ع/ع/ن)األمثلة كما هو عند بعضالقول أن بصمات اللغة األولى ظاهرة وبينة في 
العامية وهي ترجمة تقريبا حرفية من  [األيام:]ص/نظمت أيام.. في يوم من]،[صافيرع.. زقزقة

ترجمة [ قريبة من بلديتنا الغابة ذهبنا إلى] [.واحد نهار دارت لنا [ ] زواوْش إَغنيْو] العربية
" ألـ"فمثل هذه الوضعيات اللغوية في العامية العربية ال تستعمل  [روحنا للغابة قريبة من]لـ
 (]ق/ن)لـ نفس الشيءو .بشكل عفوي منها إلى اللغة المدرسية ونهاعريف، لذا يترجمالت

و [ َنْتَنشِّيْد ْنّشي ْد َندِّيْن] فهي ترجمة من القبائلية عندما نقول [لعبأنهيت [ ] الدينية أناشيدوُنَنشُد 
يمكن القول التعريف في القبائلية غير واضحة االستعمال و" ألـ"حيث  .[°ٌفوكََّْغ ٌأوَرار] 

كما قد يعود أيضا إلى مشكالت في  .أنها غير مستعملة أصال في الكثير من الكلمات
الوعي الفونولوجي للكلمة لديهم، حيث يبدو أن هؤالء المتعلمين ال يدركون وال يميزون 

 .جيدا بين خصائص نطق وكتابة الكلمة داخل الجملة عندما تكون معرفة أو غير معرفة
ا األمر أيضا إلى طرائق التدريس المتبعة من قبل المعلمين في تعليم وقد يرجع هذ   

التعبير الكتابي أو الشفوي، حيث ال يخصص زمنا مناسبا لعمليات التصحيح لألخطاء 
الكتابية وحتى الشفوية، بقدر ما يقدم المعلمون مالحظات عامة مع نقطة تقديرية وليست 

أو دربوا فيها العتبارات ذات عالقة بحجم تفصيلية لجوانب المواضيع التي امتحنوا 
القسم وحج البرنامج وكذا انتباه المعلمين لمثل هذه العالقة بين اللغتين األولى والثانية في 

       .التعلم نتيجة إما عدم التخصص أو ضعف التكوين
 :التعريف" ألـ"ـ المقارنة بين الشفوي والكتابي  في سوء استعمال  

في التعبير  تالتعريف ظهر [ألـ]إلى أن أخطاء في استعمال هنا  تجدر اإلشارة    
من مجموع أنماط األخطاء اإلمالئية ومتوسط خطأين لكل  %89082الكتابي أكثر بنسبة 
 .ومتوسط خطأ واحد لكل تلميذ %8291الشفوي بنسبة  في التعبير تتلميذ، في حين ظهر



 288 

بيعة المواضيع التي سئل عنها المتعلم طإلى ذلك عود ي. بينهما %88057بفارق يساوي إلى 
وغير  التعريف والتنكير قليلة االستعمال،عالمات تجعل حيث في المقابلة الوجهة شفويا، 

السرد والوصف عند المتعلم من زم يستل ظاهرة بشكل دقيق، بينما التعبير الكتابي
 يفواضح  وتظهر بشكلاستعمال المفردات والصيغ التعبيرية المعرفة و النكرة معا 

 .  أشكال الكلمات

، ومبينة فهي قليلة االنتشار لدى التالميذ :األخطاء المتمايزة بين الشفوي والكتابيـ 2 
 :كما يلي

 :فهي ثالثة أنواع لتركيبية الخاصة بالتعبير الشفوي،األخطاء ا ـ 
ن يحتل المرتبة السادسة من هذا النوع قليل االنتشار بين المتعلمي: سوء استعمال أدوات النصب: النوع األول  

 % 2089 من الناطقين بالعامية العربية فقط بنسبة أخطاء تساوي% 88088مجموع األخطاء التركيبية، وظهر لدى نسبة 
ومن األمثلة الواردة . بمتوسط خطأ واحد لكل تلميذ، أما الناطقين بالقبائلية فلم نسجل لديهم أي خطأ من هذا النوع

 لهم] ص/ ال يتناولون أنهمـ أقول [البسوا:] ص. يلبسوا أنـ أقول لهم [استريحي:] ص. تريحيتس أنقالوا لي ]فيها
نالحظ أنها ظهرت تقريبا في نفس سياقات الكالم وفي نفس األسئلة لدى [ ذهابي] ص/ ذهبت أنإال بعد [] ال تتناولوا

تعلمهم بالحفظ اآللي ألنماط لغوية جاهزة،  وهو ما قد يدفعنا إلى االعتقاد بأن ذلك ناتج عن طريقة. هؤالء التالميذ
 . فيرددونها بنفس الكيفية عندما يجدون نفس المثيرات

وهو أيضا قليل االنتشار حيث نجد أن نسبة التالميذ الذين ارتكبوها تقدر : سوء استعمال حروف العلة :النوع الثاني
وعند . من األخطاء التركيبية في محور الروابط%  7022وتحتل المرتبة السابعة، وهي حاالت تقدر بنسبة %  5055بـ 

 بنسبة أخطاء تقدر بـ% 02022الذين أخطأوا فيها تساوي ( ع/ع/ع)المقارنة بين العينتين نالحظ أن نسبة الناطقين ب
بنسبة أخطا تساوي   %8088الذين وقعوا فيها تساوي ( ق/ن)في حين نجد نسبة . ومتوسط خطأين لكل تلميذ 8072%
فهذا النوع من األخطاء لم يظهر بشكل الفت لالنتباه، نتيجة عدم وجود . متوسط خطأ واحد لكل تلميذو 7082%

و قد ينتج ذلك . ولذلك ظهرت عند نسبة ضعيفة من التالميذ. سياقات التعليل والتفسير في موضوعي المقابلة الشفوية
الشفوي أين يكون فيه زمن التخطيط والتنفيذ للكالم  من محاولتهم التكّلف في التعبير إضافة إلى تأثير آليات التعبير

متقاربين جدا، فذلك يجد التلميذ نفسه يعبر بتركيب أدوات الربط الحاضرة آنيا في ذهنه الستكمال الكالم دون التنبه إن 
 لكيأنصحه []ُكل ]كل الحساءآلقالت لي [ ]لكي]ص../ال كي نصائح عن هذا الدواء (:]ع/ع/ن)ومن أمثلة .كانت صحيحة أو خاطئة

 [. في معرفة]ص/أعرف لكياستعمله []في شراء]ص/شتري فيها األدواتألتفيدني ] :هي(ق/ن)وأمثلة      [أن]ص/ال يشرب الدواء
تقدر بـ فقط الناطقين بالقبائلية نسبة قليلة من هذا النوع ظهر عند : أخطاء في تقديم الفاعل على الفعل: النوع الثالث

وهذا . ولم تظهر لدى الناطقين بالعامية العربية. ومتوسط خطأ واحد لكل تلميذ %8258تساوي  أخطاءونسبة % 78088
 ومن .حيث تبدأ الجمل عموما بالفاعل ثم الفعل وبعدها المفعول به( القبائلية)النمط من الجمل له عالقة باللغة األولى

        [.أ أختي تدرس في الثالثة ـ أخي يقرأ ـ أخواي يقر] :على ذلك مثلةاأل
 :فهي نوعين وفق ما يأتي: ـ األخطاء التركيبية الخاصة بالتعبير الكتابي 

فهذا النوع من األخطاء غير منتشر بشكل الفت : في الجملة" أدوات العطف" أخطاء في سوء توظيف: النوع األول ـ
بل نسبة ضعيفة جدا من التالميذ وارتكبت من ق من مجموع األخطاء التركيبية،%  8011لالنتباه حيث تقدر نسبته بـ 
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وعند . وهي تحتل المرتبة السادسة من مجموع األخطاء التركيبية .فقط من مجوع تالميذ العينتين% 78088 تقدر بـ
فقط من %  2022من األخطاء، بينما  %8098ارتكبوا نسبة ( ق/ن)من  %80المقارنة بين العينتين يتبين لنا أن 

أما من حيث األمثلة أدناه  . بمتوسط خطأ واحد لكل تلميذ من العينتين  %7058تقدر بـ ارتكبوا نسبة أقل ( ع/ع/ن)
و . للربط بين مكونات الجملة[ واو]بدل [ فاء]يتبين لنا أن غالبيتها  منحصرة  في سوء توظيف حرف العطف 

وعدم نضج تكوينهم في . في التعبيراستعماله بهذه الطريقة يؤكد لنا ميل التالميذ إلى استعمال نموذج اللغة التلغرافية 
 :]مايلي( بالعربية/ن)أمثلة ومن . قواعد اللغة أو نقص تدريبهم على التعبير الكتابي مع التصحيح الفوري لألخطاء

أما [. الغابة زرنا]ص/هبنا إلى الغابةفذعندما ذهبنا إلى مدينة ميلة []و الطريق]ص/لطريق قريبةفافكان الجو لطيف 
 ثموفجأة التفت [ ]كانت]ص../انت العصافيرفكعندما وصلنا إلى الحديقة ]:فهي كما يلي(:ائليةبالقب/ن)أمثلة
 [.فإن:] ص/حياتكم وإنـ أرجوكم إذا لم تحافظوا على البيئة [ فرأيت:] ص../رأيت

 :تكرار عبارات ومفردات داخل جملة أو فقرة لمرتين أو أكثر: النوع الثاني
 :يبين تكرار نفس العبارات أو المفردات داخل الجملة أو الفقرة( بيكتا/ تركيب)2/ك.59)ـ جدول رقم

 تلميذ/ متوسط األخطاء بالنسبة لألخطاء التركيبية عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ التالميذ          األخطاء

 تلميذ /خ  9.22 % 91.02 22 % 22.22 22 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ 9.28 %  99.20 20 % 22.22 02 بالقبائلية/ن

 تلميذ/ خ 9.22 % 92.92 20 % 22.22 21 المجموع

ـ أن نحافظ على البيئة ـ بعد قليل . سمعت زقزقت العصافير ـ األشجار واألزهار ـ النفايات ـ الرحلة الممتعة (:] ع.ع/ن)أمثلة  
 .الخ....لخضراءانطلقت ـ فجأة انطلقت ـ كانت الرحلة ـ أنهيتهم  ـ أن ال نلوث البيئة ـ المساحات ا

ـ تحافظ على البيئة ـ الحياة البديعة ـ األوساخ على الطريق ـ هذه التصرفات ـ ال ترمي علبات ـ أن هذه الشجرات ـ (: ق/ن)أمثلة
 الخ .......بعض أصدقائي ـ يسيئون تصرف ـ يفسدون الطبيعة ـ يقطعون األشجار

رار نفس المفردات في نفس الفقرة أو تك أن (كتابي/ تركيب) 2/ك.22) يبين لنا هذا الجدول   
في  %75072 الجملة الواحدة يحتل المرتبة الثالثة من مجموع األخطاء التركيبية بنسبة

ومتوسط خطأ واحد  من تالميذ العينتين % 25055وقع فيها نسبة  ، حيثالتعبير الكتابي
  .لكل تلميذ

ا في مثل هذه األخطاء بنسبة أكثر وقوع (ع/ع/ن)وبالمقارنة بين العينتين نالحظ أن    
وقعوا في هذا النوع من  نالذي (ق/ن)بينما نسبة . 79088 نسبة أخطاء تساويب 15055%

ومتوسط خطأ واحد لكل  %77088 بنسبة أخطاء تقدر بـ % 55055األخطاء تساوي إلى 
 .في نسبة األخطاء %1227في نسبة التالميذ، وفارق %80 أي بفارق. تلميذ
نماذج المفردات الواردة أعاله نالحظ أن المتعلمين يجدون أنفسهم في  و من خالل    

 وأإال أن ضعف رصيدهم اللغوي  ،وضعيات تتطلب توظيف مفردات محددة ومتنوعة
عدم قدرتهم على االسترجاع من الذاكرة البعيدة المدى، جعلهم يكررون نفس نتيجة ل

قصيرة المدى، بشكل تلقائي دون العبارات والمفردات الحاضرة على مستوى الذاكرة ال
بالرغم أن التعبير الكتابي يتيح وقتا أكثر للتفكير واالسترجاع عن التعبير . عناء أو جهد
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وهذا ما يجعلهم يفكرون بطريقة نمطية إلكمال الجمل وال يهمهم التجديد . الشفوي
 .واإلبداع في التعبير

تشابهة بين التعبيرين الشفوي والكتابي بعد استعراضنا ألنماط األخطاء التركيبية الم      
يتبين لنا أن أنماط األخطاء التركيبية التي تميز (. ق/ن)و( ع/ع/ن)لدى تالميذ العينتين

حيث سجلنا نسبا ضعيفة . التعبير الشفوي أكثر عددا عن تلك التي تميز التعبير الكتابي
نا عن محدودية انتشارها وهو ما يعبر ل. فقط % 8و 7في ثالثة أنماط شفوية تتراوح بين 

بينما في أحد نمطي التعبير الكتابي نالحظ نسبة تكراره أو انتشاره . لدى متعلمي العينتين
، واحتل المرتبة %75072لدى المتعلمين معتبرة نوعا ما، و تقدر النسبة فيه أكثر من 

بارات في وهو تكرار نفس الجمل أو الع. الثالثة من مجموع األخطاء التركيبية الكتابية
   .الفقرة الواحدة

تتميز أنماط األخطاء اللغة  :ـ األخطاء التي تميز ُكلية التعبير الكتابي عن الشفوي
المكتوبة عن أنماط أخطاء اللغة الشفوية في الجانب اإلمالئي أو الشكلي للحروف 

 : والكلمات  وسنبينه أدناه وفق ما يلي
 :وعينن تتضمنو : ك ـ األخطاء اإلمالئية.2ـ

 :يبين مجوع األخطاء اإلمالئية( كتابي/ إمالء) ك .60)ـ جدول رقم
 تلميذ/ متوسط األخطاء بالنسبة لكل األخطاء الكتابية عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ التالميذ    األخطاء

 تلميذ /خ 2.22 %02.02 912 %922 22 بالعربية/ ن

 يذتلم /خ 2.29 % 02.22 090 %922 22 بالقبائلية/ن
 تلميذ/ خ 2.20 % 02.22 222 % 922 12 المجموع

خطاء اإلمالئية قد احتلت المرتبة أن األ (كتابي/ إمالء) ك .21)يوضح لنا هذا الجدول    
وارتكبت من قبل كل تالميذ  %85021 الثانية من مجموع األخطاء الكتابية بنسبة تقدر بـ

عند المقارنة بينهما يتبين لنا أن هناك  أما. أخطاء تقريبا لكل تلميذ 2 العينتين بمتوسط
من مجموع  % 82012نسبة  (ق/ن)حيث سجل  ،تقاربا كبيرا في نسب األخطاء اإلمالئية

نسبة  (ع/ع/ن)في حين سجل  خمس أخطاء لكل تلميذ، 5 األخطاء الكتابية بمتوسط
. فقط %8257أي بفارق طفيف يساوي إلى . ومتوسط أربع أخطاء لكل تلميذ 88085%

 .وهذا يدل على مدى تشابه تالميذ العينتين في نفس المشكالت اللغوية
 . أما عن تفاصل أنماط األخطاء اإلمالئية سنبينها في الجداول الموالية  
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 :اإلضافة والمد للحروفيبين األخطاء اإلمالئية في الحذف و( كتابي/ إمالء)9/ك.61)ـ جدول رقم
 تلميذ/ متوسط األخطاء بالنسبة لألخطاء اإلمالئية عدد األخطاء لنسبةا عدد التالميذ األخطاءالتالميذ     

 تلميذ /خ 0.29 %  22.22 922 %  922 22 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ 0.20 %  22.29 992 % 19.99 29 بالقبائلية/ ن

 تلميذ/ خ 0.22 % 22.22 002 % 12.22 22 المجموع

ص /ضلةالف][مشينا]ص/ينمش][لماذا]ص؟لمذا]ـ[جدا]ص/جدفرحين] :حرف من الكلمة ـحذف(:ع/ع/ن)أمثلة
، [الفضالت]ص/التالفضا]:المدـ[فجأة]ص/تافجأ]:كالتنوين :حرف للكلمة إضافةـ[السيارات]ص/يراتالس][الفضالت]
 أتا][خرجنا]ص/خرجنى][نافرأي]ص/رأينى]،[ناركب]ص/ركبنى][بالطريق]ص/طريقبالل]

 [ترم:]ص/ميال تر[ تبقوا ال]ص/قوال تب]خطاء في عالمات الجزمأ ـ [أنهى] ص/هاعندماأن]،[أتى]ص/بحافلتين
 .                               الخ.....[رأيتهم]ص/ تهمرئي ]:الهمزة

] ص/تذر منيفع][الواسع]ص/الوسع.الملعب][ناديتهما:]ص/يتهماندـ :ـ حذف حرف من الكلمة7:(ق/ن)ثلةأم
 :إضافة حرف ألسماء االشارة ـ[مدرستنا]ص/َمدرسُتَن][اظالحف]ص/لحفاظإن []فقالوا:] ص/فقلوـ [فاعتذر

 ]:الهمزة داخل الكلمة[الكسالى]ص/الكساال]:المد[ترموا]ص/موأن تر]:عالمات الجزم [ذلك]ص/لكاذ ][ هذا]ص/هاذا]
  [رأيتهم]ص/ تهمرئي

أن هذا النوع من األخطاء يحتل المرتبة  (كتابي/ إمالء)9/ك.22)يبين لنا هذا الجدول    
ارتكبت من قبل حيث  % 58008 تساويألولى من مجموع األخطاء اإلمالئية بنسبة ا

وعند المقارنة . أخطاء تقريبا لكل تلميذ 8بمتوسط  ،من تالميذ العينتين 95055%
حيث سجل  .خطاءيتبين لنا أن هناك تقاربا كبيرا في نسب األ (ق/ن)و( ع/ع/ن)همابين
 (8)أكثر منبمتوسط  %1.37بفارق% 43.33 بةنسسجلوا  (ع/ع/ن)و  %58017نسبة (ق/ن)

 .تالميذ العينتينلكل تلميذ لدى 
أما من حيث نوعية األخطاء اإلمالئية المرتكبة نالحظ أن هناك خمس أنواع لدى كال     

أكبر نسبة ثم تليها إضافة  تشكل، حذف حرف من الكلمة التنازليالعينتين وهي بالترتيب 
وبعدها تأتي أخطاء في عالمات الجزم وأخيرا نجد  ،مدالحرف وبعدها نجد أخطاء في 

وهي كلها أخطاء قد تعبر عن ضعف القدرة . أخطاء في كتابة الهمزة داخل الكلمة
. اإلدراكية لدى المتعلمين في تصور العناصر المكونة للكلمة وكيفية الربط بين الحروف

ألنه . ا غالبية المتعلمينيعتبر ذلك من بين مشكالت الوعي الفونولوجي التي يعاني منه
على أساسها تتحدد كيفية المعالجة الصوتية لمقاطع وحروف الكلمة وكيفية نطق وكتابة 

كما يمكن أن تعود هذه األخطاء إلى نقص . التسلسالت الصوتية داخل الكلمة بشكل سليم
قة لوجود عال. التدريب على القراءة من قبل المتعلمين سواء داخل القسم أو في البيت

وظيفية بين القراءة والكتابة، ذلك أن األولى هي مصدر تشكيل الصور الذهنية لألصوات 
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والحروف والمقاطع اللغوية داخل الكلمات من حيث التسلسل أو التغير في النطق عند 
وتأثره بنطق أصوات قبلها ( بداية وسط ومؤخرة الكلمة)تغيير موقع الحرف في الكلمة 

     .أو بعدها
 :يبين األخطاء في التمييز بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة(كتابي/إمالء)0/ك.62)رقم ـ جدول 

 تلميذ/ متوسط األخطاء بالنسبة لألخطاء اإلمالئية عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ األخطاءالتالميذ     

 تلميذ /خ 9.29 %  92.22 22 %22.22 02 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ 0.0 % 92.22 22 % 22.22 92 بالقبائلية/ن

 تلميذ/ خ 9.2 % 92.22 22 %22.22 21 المجموع

، [مسرعة،مشيت]ص/تمسرع،فمشية]،[قدمت]ص/قدمةلهم][ت]ص/ةحظر]،[زقزقة]ص/تزقزق](:ع.ع/ن)أمثلة
 .الخ....[سيارات]ص/ةسيارا ]،[الحافلة]ص /تالَحافل]

 ..        [نظمت:]ص/ةنظم] [قائلة:]ص/تاََقائل]،[روراتقا]ص/ةقارورا][أعطيت]ص/يةأعط]،[رأيت]ص/ةرأي](:ق/ن)أمثلة
أن األخطاء في التمييز بين التاء المفتوحة  (كتابي/إمالء)0/ك.29)يبين لنا هذا الجدول    

ومتوسط % 72082والمربوطة تحتل المرتبة الثالثة من مجوع األخطاء اإلمالئية بنسبة 
عينتين يوضح وبالمقارنة بين ال  %.88088 خطأين تقريبا لكل تلميذ، حيث ارتكبت من قبل

 (ع/ع/ن)لدى  %71088كبير بينهما، حيث بلغت نسب األخطاء  اربقلنا الجدول وجود ت
مثل هذه نسبة الذين وقعوا فيوجود فروق في رغم .%7021بفارق  (ق/ن)لدى  %75052 و

 .   ألخطاءأكثر وقوعا في مثل هذا النوع من ا( ع/ع/ن)أن أي . األخطاء بين العينتين
وهذا الخلط البين في تشكيل حرف التاء المفتوحة والمربوطة يعتبر من األخطاء     

قد يعود إلى نقص التدريب على القراءة  ،اإلمالئية الشائعة لدى الكثير من المتعلمين
للتمييز بين األشكال  هموالكتابة واإلمالء أو إلى مشكالت في اإلدراك البصري التي تؤهل

  .  واأللوان
 :تتمثل فيما يأتي األخطاء اللغوية في البنية النحوية في التعبيرين الشفوي والكتابيـ 2 
 :ُيبين مجموع األخطاء النحوية في التعبير الشفوي :(ش.63 )جدول رقم ـ 

 يذتلم/ معدل األخطاء بالنسبة لكل األخطاء الشفوية عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ التالميذ       األخطاء

 تلميذ/ خ 29.2 % 22.29 9292 % 922 22 بالعربية/ ن

 ت/خ 01.22 % 22.02 9222 % 922 22 بالقبائلية/ن
 ت/خ 22.20 % 22.02 0222 % 922 12 المجموع

نالحظ في الجدول أعاله أن نسبة األخطاء النحوية احتلت المرتبة الثانية من      
ت عند كل تالميذ العينتين بنسب متفاوتة وظهر % 81082مجموع األخطاء الشفوية بنسبة 
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خطأ تقريبا لكل تلميذ في مجموع % 87في مختلف األنواع التي سنبينها الحقا، وبمعدل
 . األخطاء النحوية

   األخطاء،  وعند المقارنة بين العينتين يتبين لنا أن كل التالميذ ارتكبوا هذا النوع من    
، حيث تالميذ العينتين في األخطاء كما ونوعا ينكما نالحظ أيضا وجود تقاربا كبيرا ب

 (ع/ع/ن)بينما سجل الناطقون . من مجموع األخطاء الشفوية %82085نسبة ( ق/ن)سجل 
 . اء لكل تالميذ العينتينخطاألمتوسط نفس و % 82087نسبة 

 :يبين مجموع األخطاء النحوية في التعبير الكتابي: (ك.42)ـ جدول رقم
 تلميذ/متوسط األخطاء بالنسبة لكل األخطاء الكتابية عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ طاءاألخالتالميذ     

 تلميذ /خ 0.02 %90.22 929 %922 22 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ 9.22 % 2.22 29 %922 22 بالقبائلية/ ن

 تلميذ/ خ  9.2 % 92.00 920 % 922 12 المجموع

خطاء النحوية تحتل المرتبة الثالثة من مجموع أن األ (ك.22)يبين لنا هذا الجدول  
أن  الحظ أيضانو. ومتوسط خطأين تقريبا لكل تلميذ%  70088األخطاء الكتابية بنسبة 

من  %78018، تقدر بـ(ق/ن)ارتكبوا نسبة أخطا أكثر بقليل عن زمالئهم  (ع/ع/ن)
 بفارق( ق/ن)لـ %1010 مجموع األخطاء الكتابية ومتوسط خطأين لكل تلميذ مقابل نسبة

5008% . 
 :ـ مقارنة بين الجدولين لنتائج التعبير الشفوي والكتابي في البنية النحوية  

نالحظ في هاذين الجدولين أن نسبة األخطاء النحوية في التعبير الشفوي أكبر بكثير    
 و %81082 عن نسبة األخطاء النحوية في التعبير الكتابي، حيث سجلنا في األول نسبة

( كتابي/ت)، في حين سجلنا في الثانيفي مجموع األخطاء الشفوية لت المرتبة الثانيةاحت
يني . %81002بفارق  ،واحتلت المرتبة الثالثة من مجموع األخطاء الكتابية %70088نسبة 

أن التعبير الشفوي أظهر شدة انتشار أنماط األخطاء النحوية لدى المتعلمين بشكل الفت 
ذلك بسيطرة التعابير باللغة األولى سواء كانت عامية عربية أو وقد يفسر . لالنتباه

المتعلمون ينساقون كثيرا وهو جعل  .تقدان إلى الكثير من قواعد النحوقبائلية، واللتان تف
كما قد . إلى استعمال لغة غير خاضعة لضوابط نحوية، كما هو بالنسبة للغة المدرسية

إظهار أنماط األخطاء النحوية أكثر من اللغة  يعني أن اللغة الشفوية لها القدرة على
 .  المكتوبة
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 :ـ األخطاء النحوية المشتركة بين التعبيرين الشفوي والكتابي فيما يأتي 
 :ـ األخطاء االعرابية 

 :يبين عدد األخطاء في العالمات اإلعرابية شفويا( شفوي/نحوي)9/ش.52ـ جدول رقم
 تلميذ/ معدل األخطاء بالنسبة لكل األخطاء النحوية عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ األخطاءالتالميذ       

 تلميذ/ خ29 %  11 9211 %922 22 بالعربية/ ن

 ت/خ 01.2 % 12.22 9291 %922 22 قبائليةبال/ ن
 ت/خ 22 % 12.12 0292 %922 12 المجموع

 الخ    ....[°مـ في العل َءـ في القرا °مـ بنظا °ضـ في بع° إلى الدرس ]:في عالمات الجر (:ع/ع/ن) أمثلةـ 
     [.هأنتب،للشرح °عأستم في، ْسَتدُر ]:ـ في عالمات الرفع[ونأن يتبعـ هاُمأعيد فه ،ْملكي أتعل]:في عالمات النصب 

في          [ْجبرنام° جفي إخراـ  ْمعامل في المطاع ،ْبفي الكت ْب،قل للطبي ]:في عالمات الجر (:ق/ن)أمثلةـ 
:] ص/° حماذا يشر]:في عالمات الرفع [األكَل]ص/ °لـ ال تأكلوا األك[يشرَح]ص/ ُحأن يشر :]ت النصبعالما
 [.أحزٌن:] ص/°عليه °نأحز[  أنتبٌه:] ص/ إليه °هـ أنتب[ يشرُح

يبين لنا هذا الجدول أن األخطاء اإلعرابية تمثل األغلبية الساحقة من األخطاء        
وعند   .واحد منهمخطأ لكل  80 ى كل تالميذ العينتين بمعدلولد % 92098النحوية بنسبة 

 (ع/ع/ن)حيث ارتكب  ،متقاربة جدابينهما المقارنة بين العينتين نالحظ أن نسب أخطاء 
من مجموع  %79202نسبة  (ق/ن)ارتكبخطأ لكل تلميذ، و 87 ومتوسط %99نسبة 

 .خطأ لكل تلميذ 89األخطاء النحوية، وبمتوسط 
نكتشف أنها  ،فيها تالميذ العينتين أنوعية المفردات التي أخط ا يخصأما فيم     

نالحظ أن كما . مثل عدم نطق الصوائت األخطاء الصوتيةكمتشابهة ولها عالقة ببعض 
عالمات الرفع ال تظهر كثيرا إال في األفعال في بداية الجملة، و عالمات النصب تظهر 

بينما األخطاء اإلعرابية في عالمات . ول بهفي األفعال بعد أدوات النصب أو في المفع
قد يعود و .الجر وهي األكثر انتشارا تظهر في األسماء بعد حروف الجر وعند اإلضافة

إلى تأثيرات اللغة األولى سواء كانت عامية عربية أو قبائلية، أين تفتقد كل منهما ذلك 
وقولنا [ يقَر° باش° للجامع° طفل° راح ]كقولنا بالعامية .في وقواعدها إلى العالمات اإلعرابية

، وهو ما جعل تالميذ العينتين يتأثران بذلك [°آذيغر° باش° آر لكول° وقشيش° ُروحإ ]بالقبائلية 
لها بصماتها من خالل عدم االهتمام كما أن طريقة التدريس المعتمدة . بشكل واضح

بين خصائص اللغة  ونميزي المتعلمين خاصة االعرابية ؛تى أصبحوا الأخطاء بتصحيح 
 (. ق/ن)و( ع/ع)المدرسية و اللغتين األولتين
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  :يبين األخطاء في استعمال العالمات اإلعرابية في الكتابي( كتابي/ نحوي)0/ك.26ـ جدول رقم
 تلميذ/ متوسط األخطاء بالنسبة لألخطاء النحوية عدد األخطاء  النسبة عدد التالميذ األخطاء      التالميذ 

 تلميذ /خ 0.92 % 12.22 12 %  922 22 يةبالعرب/ ن

 تلميذ /خ 9.2 %  12.92 22 % 22.22 22 بالقبائلية/ ن

 تلميذ/ خ0 % 12.02 929 %  22.22 22 المجموع

] ص/ جميعٌُ، فجلسنا [حارا:]ص/ حاُرالجو معتدال والطقس ]،[طفاال أ] ص/طفالٌُوجدنا أ]:رفع المفعول (:ع/ع/ن)أمثلة
فكان الجو ]،[حارا]ص/حارُُالجو كان ]:رفع خبر كان. [حشائشا وأشجارا]ص/كثيرة حشائٌش وأشجاٌريقطعون  ]،[جميعا

وركبوا [ المعلمون]ص/ المعلمينقالوا لنا ]:نصب الفاعل [رائعا]ص/رائٌعكان الطريق [ لطيفا، ودافئا]ص/لطيفُُ ودافئ
 [تقطعوا]ص/عونال تقط[]تكسر:]ص/كسريتال ][ترم]ص/ميال تر]:عدم جزم المجزوم[.ركب المعلمون ]ص/المعلمين

 رفع مبتدأ أن  .[تفعلون]ص/تفعلواماذا  ،[تعلمون] ص/ تعلمواهل ]:وجزم غير المجزوم.[أستطع]ص/طيعأست فلم]
   [  نقطَف] ص/نقطفويجب أن ال  ]:بدل نصبه

رأيت ][زرعا]ص/زرٌعوزارع ]،[َنارَا]ص/ناٌريشتعل  ]:لمفعول به والمفعول المطلقـ رفع ا(:ق/ن)ـ أمثلة 
كنت ]:رفع خبر كان [كثيرا]:ص/كثير وشربنا الماء [غرسا]ص/غرسٌٌغرس ]،[طفال]ص/طفلُُ

 وكان المنظر][مكتظا]ص/مكتظوكان الطريق ][مشمسا]ص/مشمٌسوكان الجو ][مسرورا]ص/مسرور
عدم جزم  ـ[تقطعوا]ص/تقطعون أن وال يجب][ واحدا] ص/واحدُُأن ]:رفع مبتدأ إن وأخواتها [.جميال]ص/جمل

جزم غير و [.تنزعوا:] ص/األزهار وال تنزعونـ  [ تحافظوا:]ص/على الطبيعة ال تحافظون ـ:المجزوم
ـ نصب ،[تدسون، وتقطعون، وتشعلون:]ص/وتشعلوا النار ..األزهار وتقطعوا أغصان تدسوالماذا ]:المجزوم

    .[صديقان:]ص/صديقين بدأ: الفاعل
تشكل أهم وأول  أن األخطاء اإلعرابية ( كتابي/ نحوي)0/ك.25رقم يبين لنا الجدول أعاله    

وارتكبت من قبل  ،بمتوسط خطأين لكل تلميذ%  98080األخطاء النحوية بنسبة تقدر بـ
ارتكبوا نسبة (ع/ع/ن) نالحظ أنوبالمقارنة بين العينتين . من تالميذ العينتين 28088%

فقط،  % 22022حيث وقع فيها  (ق/ن) % 90072 مقابل نسبة ،% 95008 أخطاء تقدر بـ
في نسبة  %88088 و في نسبة األخطاء %8022 بفارق ،ميذتالالومتوسط خطأين لكل 

 .التالميذ
أما من حيث نوعية األخطاء األعرابية نالحظ أنها متنوعة ومتعددة وهي نفسها لدى     

 :اآلتيالتنازلي العينتين، حيث نجد ست أنواع لدى كل منهما، وفق الترتيب 
هي في رفع المفعول به والحال بعدها يأتي لديهم نالحظ أن أول األخطاء  (ع/ع/ن)لدى

في الرتبة الثانية رفع خبر كان بدل نصبه وفي المرتبة الثالثة نجد نصب الفاعل ثم يليه 
في الرتبة الرابعة عدم جزم المجزوم يليها مباشرة جزم غير المجزوم وأخيرا في 

نالحظ أن األخطاء هي نفسها  (ق/ن)أما لدى . تدأ إن  بدل نصبهالمرتبة السادسة رفع مب
خطاء في رفع األالنتشار فنالحظ أن الكن االختالف يكمن في ترتيبها من حيث نسبة 
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ثم يليها رفع خبر كان بدل يهم المرتبة األولى أيضا لدتحتل المفعول به والمطلق والحال 
عدم جزم  ، وخواتها في المرتبة الثالثةوأرتبة الثانية، ثم رفع مبتدأ إن نصبه في الم

نفس الترتيب الرابعة والخامسة وأخيرا في المرتبة  في  المجزوم و جزم غير المجزوم
 .السادسة نجد أخطاء في نصب الفاعل

فتوضح لنا هذه النوعية أن المتعلمين ال يميزون بين وظائف مختلف الحروف    
وظيفة كان وأخواتها ووظيفة إن خلطا بينا بين  واألدوات اللغوية في الجملة، بل نالحظ

 [إن]وينصب خبر . [كان]وينصب مبتدأ  [إن]إذ يرفع مبتدأ. خوتها بطريقة عكسيةوأ
فمثل هذه األخطاء النحوية يمكن اعتبارها أخطاء تطورية، . وهكذا [كان]ويرفع خبر 

إلى أن العالمات حيث مازال المتعلمون لم يستوعبوا كل القواعد اللغوية مع اإلشارة 
وبالنظر إلى سن المتعلمين . اإلعرابية تعتبر من أعقد القواعد التي تميز اللغة العربية

ونموهم العقلي مع ضعف مستواهم التكويني الناتج عن نقص التدريبات والتمارين 
المدعمة أصبحوا يخلطون بين مختلف القواعد اللغوية ويعممون البعض اآلخر على 

           .التي تنطبق عليها وضعيات غير تلك
 :مقارنة بين  الشفوي والكتابي العالمات االعرابية ـ 

أن األخطاء في العالمات اإلعرابية تشكل أهم األخطاء  السابقين يظهر لنا الجدولين     
النحوية في التعبيرين الشفوي والكتابي معا وبنسب مرتفعة، حيث سجلت في 

ت سجل( الكتابي)الثاني اأم ،ن مجموع األخطاء النحويةم %92298 نسبة( الشفوي)األول
من مجموع األخطاء النحوية الكتابية وكل منهما احتل المرتبة األولى،  %98090نسبة  فيه

غير أننا نالحظ أن شدة الصعوبات النحوية في . %5008بفارق طفيف بينهما يساوي إلى 
خطأ لكل  (80)ر الشفوي، بمتوسط العالمات اإلعرابية تواجه التالميذ أكثر في التعبي

ن يتأثرون كثيرا وجعل المتعلممن التعبير، كما سبق وان أشرنا إليه وهذا الشكل . تلميذ
هما ال يتوفران على العالمات مية عربية أو قبائلية، باعتبارباللغة األولى سواء كانت عا

لكالم يمتاز في حركات األصوات، مع العلم أن اضعان ألي ضوابط خاإلعرابية وال ت
ونفس الشيء أظهره التعبير . بالتخفيف في حركات األصوات األخيرة من الكلمات

الكتابي، حيث النصب للمرفوع والرفع للمنصوب والجزم لغير المجزوم إلى غير ذلك 
توعبوا جيدا هذه ففي هذه الحالة، فالمتعلمون إما أنهم لم يس. المذكورة أعاله. من األمثلة
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ما أن طريقة التدريس المتبعة تعتبر أخطاؤهم أخطاء تطورية، وإفراستهم خالل د القواعد
ن وراعي النطق السليم للكلمات والصوائت في آخر الكلمة، ولم يتم تدريب المتعلملم ت

مختلف الضوابط النحوية وهو األرجح ويدعم فهمهم لنمي مهاراتهم اللغوية بالشكل الذي ي
وإما أن قواعد  .التعلم مثابة صعوبات فيبهم وبالتالي تعتبر أخطاء ،في إعتقادي

 .بعدها وفهماإلعراب للكلمات هي بحد ذاتها معقدة لم ي
 0058فهي قليلة االنتشاربين التالميذ حيث تقدر ب  :األخطاء في استعمال زمن الفعل بين التعبيرين الشفوي والكتابي 

 (.78)فتة النتباه كثيرا وتفاصيلها موجودة في الملحق في التعبير الكتابي وبالتالي ليست ال%  2019في الشفوي و% 
  :ـ أخطاء البنية الصرفــية في التعبيرين الشفوي والكتابي 2
 :خطاء الصرفية في التعبير الشفوييبين مجموع أنماط األ :(ش.72)ـ جدول رقم 
لشفويةلكل الخطاء ا/بالنسبة  عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ  األخطاءالتالميذ        تلميذ/ دل األخطاءعم 

 تلميذ/ خ9.92 % 9.02 22 % 22.22 22 بالعربية/ ن

 ت/خ 2.20 % 2.22 02 % 22.22 02 بالقبائلية/ ن
 ت/خ 2.22 % 9.22 22 %29.99 22 المجموع

أعاله أن هذا النوع يحتل المرتبة  (ش.22)بالنسبة للبنية الصرفية يبين لنا الجدول       
 ومتوسط خطأ واحد تقريبا% 7005وع األخطاء اللغوية الشفوية بنسبة السادسة من مجم

لكل تلميذ من مجموع تالميذ العينتين وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة باألنواع األخرى، 
ومن خالل المقارنة بينهما نالحظ أن . من تالميذ العينتين %17077وارتكبت من قبل نسبة 

% 0020ارتكبوا نسبة أقل تساوي إلى (ق/ن)، بينما % 7082ارتكبوا نسبة  (ع/ع/ن)

ألخطاء بينما الذين وقعوا في هذا النوع من ا. لكال تالميذ العينتينومتوسط خطأ واحد 
 % 51011 مقابل نسبة % 28088والتي تساوي  (ع/ع/ن)ـلنالحظ أن النسبة الكبيرة 

 .% 82022بفارق  (ق/ن)ل
 :الصرفية في التعبير الكتابييبين مجموع أنماط األخطاء : (ك.82)ـ جدول رقم

 تلميذ/متوسط أخط بالنسبة لكل األخطاء الكتابية عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ     ألخطاء التالميذ     ا

 تلميذ /خ 9.20 % 2.22 22 % 922 22 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ 9.22 %  2.29 21 % 922 22 بالقبائلية/ن

 تلميذ/ خ ...9 % 2.21 922 %  922 22 المجموع

أن نسبة األخطاء الصرفية قد احتلت المرتبة  (ك.21)يتضح لنا من هذا الجدول       
وكل . ومتوسط خطأ واحد لكل تلميذ%  2089السادسة من مجموع األخطاء الكتابية بنسبة 

ناك تقاربا هوبالمقارنة بين العينتين يبين لنا الجدول أن . التالميذ ارتكبوا بعضا منها
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أيضا سجلوا  ( ع/ع/ن)، و% 2017 نسبة أخطاء تساوي( ق/ن)بينهما حيث سجلا كبير
 . خطأ واحدأكثر من من مجموع األخطاء الكتابية ومتوسط  % 2001نسبة مقاربة تساوي 

 :ـ مقارنة بين الجدولين في مجموع أنماط األخطاء الصرفية 
احتلت المرتبة السادسة يوضح لنا الجدولين أن مجموع أنماط األخطاء الصرفية قد     

من مجموع األخطاء في التعبيرين الشفوي الكتابي بنسب ضعيفة مقارنة باألنماط 
في التعبير الشفوي، تلك نسبة األخطاء في التعبير الكتابي أعلى عن أن  إال .األخرى
نسبة ضعيفة تقدر ( كتابي/ت)، في حين سجلنا في الثانيفي األول %2089سجلنا حيث 
أما أنماط األخطاء . بينهما %1088 بفارق. ن مجموع األخطاء الشفويةم %7005بـ 

  : الصرفية المشتركة والمتباينة فسنعرضها فيما يأتي
 :أنماط األخطاء الصرفية المشتركة بين التعبيرين الشفوي والكتابي  
 :                                  أخطاء تصريف المثنى في الجمع 
 :يبين أخطاء تصريف فعل المثنى في الجمع( شف/صرف)9/ش.92)ـ جدول رقم 

 تلميذ/معدل األخطاء بالنسبة لكل األخطاء الصرفية عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ األخطاء      التالميذ 

 تلميذ/ خ9 % 22 92 %22.22 92 بالعربية/ ن

 تلميذ/خ9.22 % 02.22 22 %92.22 22 بالقبائلية/ ن
 ت/خ9.21 % 01.22 02 %02.22 09 المجموع

ـ أمي وأبي [ تفعالن:] ص /لونـ لماذا أنتما تفع[. يقدما :] ص.لي مواأمي وأبي لم يقدـ  :(ع.ع/ن)ثلةمأـ  
ص  .تانأصدقائي وأقاربي مريض][لهما:] ص(.أبي وأمي)شكرا همأقول ل []أعطياني: ]ص. النصيحة ونيأعط

 [.مرضى]
 (. الوالدين)الكالم يعود إلى [ لهما:] ص/همـ أقول ل[ قالتا:]ص(/يأمي وخالت)لي قالواـ  (:ق/ن)ـ أمثلة

 [.زيارتهما:] ص(/أمي وأبي) تهمـ عند زيار[ أعطيتما :]ص../لي هذا  أعطيتمـ أقول لهما لماذا 
أن أخطاء عدم التمييز بين المثنى والجمع  (شف/صرف)9/ش.22)يوضح لنا هذا الجدول    

ت وارتكب % 89052األولى من مجموع األخطاء الصرفية بنسبة أثناء التعبير يحتل المرتبة 
وفي نفس الوقت . بمتوسط خطأ واحد لكل تلميذ من تالميذ العينتين %88088 من قبل

مقابل نسبة  %88088أكثر وقوعا في مثل هذه األخطاء بنسبة  (ع/ع/ن) نالحظ أن 
 ،% 80عند األوائل بـتقدر كثيرا ، ونسبة أخطاء متقاربة %80 بفارق (ق/ن)ل 78088%
   .يهمابمتوسط خطأ واحد لكل %7288بفارق ( ق/ن)لألخيرين  %82251نسبة 
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 :يبين أخطاء في تصريف فعل المثنى في الجمع (كتابي/ صرف)9/ك.70)ـ جدول رقم
 تلميذ/ أخ/متوسط بالنسبة لألخطاء الصرفية عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ التالميذ    األخطاء 

 تلميذ /خ     9 % 2.22 22 % 22.22 22 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ 2 %  02.22 91 %99.99 22 بالقبائلية/ ن

 تلميذ/ خ9.0 % 92.22 00 %  2.22 22 المجموع

 [لهما، تقطعان:] ص/األزهار لهم لماذا أنتما تقطعونـ فقلت  (:ع/ع/ن)ـ أمثلة 
 [تقطعان:]ص/النباتات تقطعونـ رأيت صديقتين 

بكالم  وبدأواـ [ بدأ صديقاي :]ص/إذا لم تتوقفا لهما توقفا أرجوكمابالتشجار وقلت  بدأوا أصدقائي :(ق/ن)ثلة ـ أم
  .الخ[..تتشاجران، تنَزعان[بدآ،إليهما، لهما:] ص(/جمع بدل مثنى)لماذا تتشجارون، وتنزعون لهموقلت  إليهموذهبت 
أخطاء الخلط بين تصريف الفعل في  أن (كتابي/ صرف)9/ك.21)ويوضح لنا هذا الجدول     

 % 72058الجمع والمثنى تحتل المرتبة الثالثة من مجموع األخطاء الصرفية بنسبة 
 .من تالميذ العينتين بمتوسط خطأ واحد لكل تلميذ %2022وارتكبت من قبل نسبة 

ا ارتكبوا أكبر نسبة من األخطاء في هذ( ق/ن)وعند المقارنة بينهما يتبين لنا أن     
ومن  .%88025بفارق يساوي ، (ع/ع/ن)ـل % 8022مقابل نسبة  % 81058النوع يقدر بـ

مقابل  %77077يمثلون نسبة هذا النوع نالحظ أن األوائل حيث نسبة التالميذ الذين ارتكبوا
لكن بمتوسط ثالث أخطاء لكل تلميذ  %8085، بفارق يساوي إلى لألخيرين% 02022 نسبة
 .(ع/ع/ن)وخطأ واحد ل (ق/ن)لدى

في التعبيرين تحت الجدول لكل عينة  النماذج اللغوية المدونة أعالهلفهم داللة و     
يتضح لنا أن مشكلة عدم التمييز بين الجمع و المثنى في تصريف الشفوي والكتابي، 

األفعال واألسماء والضمائر، يعود أصال إلى تأثير القوالب الصرفية للغة األولى سواء 
صيغ  نستعمالتعلى صيغة المثنى، و انبية أو قبائلية، حيث ال يتوفركانت عامية عر

و هو ما جعل المتعلمون يقعون في أخطاء تصريف األفعال في الجمع بدل . الجمع
المثنى بطريقة ال شعورية وآلية باعتبارها الصيغة الحاضرة في الذاكرة القصيرة المدى 

ولى في كل المواقف الحياتية الطبيعية بشكل دائم نتيجة االستعماالت اليومية للغة األ
 °ُأوَغاَلندَناَنا °َجّدي ذ ]وقولنا بالقبائلية [للحج َراُحوباَبا ٌأوَيمَّا ]كقولنا بالعامية العربية . وحتى المدرسية

      ............وهكذا [ seguukham errabioughaland nana thdjedi[]َسقوخام رَّبي
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 :الكتابي في تصريف األفعال في الجمع بدل المثنىـ المقارنة بين الشفوي و
أن نسبة األخطاء في تصريف األفعال بين الجمع السابقين  يتضح لنا من الجدولين      

ولها أكبر  والمثنى تحتل المرتبة األولى من مجموع األخطاء الصرفية في التعبير الشفوي
الثالثة من مجموع األخطاء  في التعبير الكتابي تحتل المرتبة هافي حين نجد نسبة،

أي أن المشكالت الصرفية من هذا النوع تظهر أكثر في . %78008الصرفية بفارق 
أن المتعلمين يخلطون بين عاميتهم ولغتهم المدرسية في التعبير وبما     . لشفويالتعبير ا

لمثنى، لعربية و قبائلية العامية ال مع افتقاد كل منفي المواقف المدرسية، وداخل القسم 
وبين ما ( العربية الفصحى)تعليمأصبحوا ال يميزون بين قواعد الصرف بلغة ال همفإن

 . ألفوه بلغتهم األولى
 :    ـ أخطاء التصريف في المفرد بدل الجمع 

 :يبين األخطاء في تصريف األفعال في المفرد بدل الجمع( شفوي/صرفي) 0/ش.12)ـ جدول رقم
 تلميذ/معدل األخطاء بالنسبة لكل األخطاء الصرفية عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ األخطاء          التالميذ 

 تلميذ/ خ 0.02 % 92 21 %2.22 22 بالعربية/ ن

 ت/خ 9 % 20.92 21 %02 21 بالقبائلية/ ن
 ت/خ 9.22 % 02.22 92 %92.2 92 المجموع

 ـ أصدقائي وأقاربي أذهب..[ هم ....الذين أفضل] :ص.هوأفضل الذهاب إليهم  الذياألطباء  ـ (:ع/ع/ن)مثلةـ أ 
 [.آبائهم وأمهاتهم:]ص. أبيهم وأمهم ـ أن يسمعوا نصائح [. إليهم] :ص .إليه

عربي أو ناطق :]ص/عربيأتيه شخص [ تقولوا: ]ص/ ألمكم° تقول ال تشربون بدون أن (:ق/ن)ـ أمثلة 
 .الخ... ـ [يعالجونني ]:ص/ يعالجنييستطيعوا أن ـ [بالعربية

أن هذا النوع من األخطاء يحتل المرتبة الثانية  (شفوي/صرفي) 0/ش.22)الجدول يبين لنا   
ت ، وارتكبومتوسط خطأ واحد لكل تلميذ %88001من مجموع األخطاء الصرفية بنسبة 

أن نالحظ ومن جهة أخرى . %78088تساوي من تالميذ العينتين  قليلةنسبة  من قبل
من مجموع األخطاء الصرفية  % 88078بة من األخطاء تقدر بـ ارتكبوا أكبر نس (ق/ن)

من مجموع  %72نسبة سوى كبوا تير لم (ع/ع/ن)بينما  ،، بمتوسط خطأ واحد لكل منهم
  .ألوائلل %78278 األخطاء الصرفية بفارق

 :يبين أخطاء في تصريف األفعال في المفرد بدل الجمع( كتابي/ صرفي) 0/ك.72)ـ جدول رقم
 تلميذ/متوسط األخطاء بالنسبة لألخطاء الصرفية عدد ألخطاء النسبة عدد التالميذ يذ     األخطاءالتالم

 تلميذ /خ   9.2 % 22.2 02 % 22.22 92 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ 0 %  22.10 29 % 22.22 92 بالقبائلية/ن

 تلميذ/ خ 9.22 % 29.22 22 % 22.22 29 المجموع



 301 

سلوكات ]ص/بها زمالئي قاموا سلوكأساءني ][تبق]ص/تبقوا معلمة تقول اذهب والعب والكانت ال ] (:ع/ع/ن)أمثلة
يه فقلت له ف كانوا يمزقون[]فكنا]ص/مستعدين للذهاب فكان][وجدنا ] ص/الغابة وجدتخرجنا من الحافلة []قام

 [.قاموا] ص/وسيخعلى ت قامألنهم  [كان يمزق] ص/لماذا
 ويكسريدسون األزهار ][نحوهم يا أصدقائي]ص/نحوه يا صديقيمت أصدقائي يرمون وتقد](:ق/ن) أمثلة

 تقطعفقلت لهم ال  ][تحافظوا]ص/تحافظإذا لم  أرجوكم][كانوا]ص/يقطعون كان][يكسرون]ص/الزجاج
 .الخ..[.ما نزعوه] ص/من أزهار نزعوهم ـ كل ما[ تقطعوا]ص/أغصان

عدم التمييز بين المفرد والجمع في  أن أخطاء (كتابي/ صرفي) 0/ك.29)يبين لنا هذا الجدول    
 % 87085 بنسبةفي التعبير الكتابي سياق الجملة الواحدة يحتل صدارة األخطاء الصرفية 

كما . بمعدل خطأين تقريبا لكل تلميذمن تالميذ العينتين  % 88088حيث ارتكبت من قبل 
مقابل  % 88098 ـارتكبوا أكبر نسبة من األخطاء من هذا النوع تقدر ب (ق/ن)نالحظ أن 

 .العينتينومتوسط خطأين لكل تلميذ لدى  ، %5288 بفارق (ع/ع/ن)ل % 8105نسبة 
يمكن القول في األمثلة المعروضة أعاله في الجدولين الخاصين للتعبير الشفوي        

لذلك ( التفكير)والكتابي أنها تعبر عن ارتباك وتردد المتعلمين عند تنفيذهم للتخطيط 
هم موقع المفرد من الجمع أو ينسون سياق تصريف المكون الجملي األولى، يختلط لدي

خاصة وأنه في موقف غير طبيعي، يسعى للتخلص منه بأقصى . فيتصرفون دون تركيز
  .سرعة ممكنة، لذلك ال يعطي لنفسه فرصة المراجعة الفورية الستدراك تناسق الجملة

 : تصريف في المفرد بدل الجمعمقارنة بين الشفوي والكتابي في أخطاء ال    
أن نمط األخطاء من هذا النوع قد احتل المرتبة األولى في أعاله يبين لنا الجدولين   

ومتوسط خطأين لكل  %87085مجموع أنماط األخطاء الصرفية في التعبير الكتابي بنسبة 
ومتوسط  %88001أقل تساويتلميذ، بينما في التعبير الشفوي يحتل المرتبة الثانية بنسبة 

يعني أن هذا النمط من األخطاء ظهر بهذا الحجم . بينهما %72082بفارق . فقطخطأ واحد 
الذي يفرض على المتعلمين تكوين خطاب في التعبير الكتابي، نظرا  لنوعية االختبار 

عكس . وتصريف أفعال وضمائر في مختلف الوضعيات الفردية والجماعية والثنائية
كان موجها بأسئلة محددة وحول موضوعين ال يتطلبان نفس  التعبير الشفوي الذي

 (.الكتابي)وضعيات التعبير األول
 
 
 



 302 

 :ـ أخطاء التمييز بين الجمع المذكر والمؤنث السالمين وجمع التكسير 
و المؤنث السالمين يبين أخطاء التمييز بين الجمع المذكر  (شفوي/صرف)2/ش.32) ـ جدول رقم
 :وجمع التكسي

 تلميذ/ معدل األخطاء بالنسبة لألخطاء الصرفية عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ األخطاء     التالميذ 

 تلميذ/ خ 9,2 % 02 92 % 02 1 بالعربية/ ن

 2 2 22 2 22 بالقبائلية/ن
 ت/خ9.2 % 92.12 92 % 92 21 المجموع

 [.  التمارين]ص/التمريناتأجل أن ننجز ] [نالعجائ]ص/المعجنات][التمارين]ص/التمريناتفي البحوث و](:ع/ع/ن)أمثلة
المرتبة الرابعة  تحتلا(شفوي/صرف)2/ش.20)في الجدول أعاله  هذا النوع من األخطاء      

فقط  (ع/ع/ن)من التالميذ  % 80و قد ظهر لدى نسبة . من مجموع األخطاء الصرفية
. (ق/ن)ر لدى و لم يظه. بمعدل يقارب خطأين لكل تلميذ %82 أخطاء تساوي وبنسبة

المتعلمين يخلطون  بكونما إ اله أن المشكلة  قد ترتبطوتوضح لنا األمثلة المذكورة أع
وإما أنهم يستعملون أسلوب التعميم . بين المفاهيم الصرفية المتشابهة من حيث الشكل

على كل الوضعيات (ات)ة جمع المؤنث السالم بإضافة المبالغ لقاعدة التأنيث في وضعي
وإما أنهم لم يستوعبوا جيدا كل قواعد الصرف وضوابطها وبالتالي تصنف  .األخرى

 .أخطاؤهم ضمن األخطاء التطورية
يبين أخطاء في تصريف جمع التكسير والجمع المؤنث السالم و المذكر ( كتابي/ صرف) 2/ك.74)ـ جدول رقم

 :السالم
 تلميذ/متوسط األخطاء لألخطاء الصرفية بالنسبة عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ التالميذ     األخطاء

 تلميذ /خ    9.02 % 92.22 21 %92.22 22 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ 9 % 2.21 22 % 2.22 22 بالقبائلية/ن

 تلميذ/ خ 9.92 %  1.22 92 % 90.00 99 المجموع

ألن []قوائم]ص/ميذالتال قائمات][وجوههم]ص/أوجههممالمح األصدقاء في ][األزهار]ص/الزهر](:ع/ع/ن)أمثلة
  .[تعطي] ص/يعطون األشجار

مجموعة التالميذ []األزهار]ص/ زهورالأن تقطفوا []ألنها]ص/ألنهمال تقلع األزهار والورود ](:ق/ن)أمثلة
 [.الكسالى]ص/الكسول
أن أخطاء جمع التكسير مع عدم تمييزها  (كتابي/ صرف) 2/ك.22)يوضح لنا هذا الجدول      
والمؤنث تحتل المرتبة الرابعة من مجموع األخطاء الصرفية بنسبة المذكر الجمع عن 
ومتوسط  %78088وارتكبت من قبل فئة قليلة جدا من تالميذ العينتين تقدر بـ %9011بـ

أخطاء أكثر عن زمالئهم  نسبة ارتكبوا( ع/ع/ن)يتضح لنا أن الناطقين كما  .خطأ واحد
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ومتوسط . %2081، بفارقئهم األخيرينزمالل %5019 مقابل نسبة %78002 تساوي( ق/ن)
 .خطأ واحد

ناطقين بالعامية و بالنظر إلى األمثلة المعروضة أعاله نالحظ أن هؤالء سواء كانوا     
ن بالقبائلية ال يعرفون تصريف األسماء في الجمع المؤنث السالم العربية أو ناقطي

، [،الزهر و القائمة، والكسول والوجهالزهور]والمذكر السالم وفي وجمع التكسير، كما هو في كلمة 
فهذا . فيبدو أنهم لم يستوعبوا جيدا خصائص تصريف األفعال واألسماء بالشكل المطلوب

الطريقة  أن الدراسي ولقدراتهم العقلية، و إما ة بالنسبة لمستواهمعقدلكونها م إما قد يعود 
أما النوع  .ن التطبيقية عليهانقص التماريلم تكن فعالة نتيجة التي درسوا بها داخل القسم 

فهي تعبر على تداخل واضح من [ هماألزهار ألن ال تقلع]اآلخر منها كما هو في المثل الخاص 
عكس . اللغة األولى أين يحدث استعمال نفس صيغ التصريف لألشخاص واألشياء

 .   الفصحى التي تتميز باستعمالها لصيغ خاصة في الصرف لكل من الوضعيتين
 :رنة بين الشفوي والكتابي في أخطاء التصريف في جمع التكسير والجمع السالمالمقا 

عدم التمييز بين جمع التكسير )نمط هذا النالحظ في الجدولين أن نسبة األخطاء في 
قد احتلت المرتبة الرابعة من مجموع أنماط األخطاء  (وجمع المذكر أو المؤنث السالمين

وإن كان بنسب متفاوتة بينهما حيث ظهرت في  الكتابيو الشفوي ينالصرفية في التعبير
  . بينهما، مع تشابه في نوعية األخطاء %2071بفارق األول اكثر عن الثاني 

 :يبين األخطاء في تصريف األفعال في المذكر بدل المؤنث( شفوي/صرفي)2/ش.52)ـ جدول رقم
لكل األخطاء الصرفية النسبة عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ األخطاء  التالميذ   تلميذ/معدل األخطاء 

 تلميذ/ خ9.22 %  2 2 %2.22 22 بالعربية/ ن

 ت/خ9 % 92.22 22 %99.99 2 بالقبائلية/ ن
 ت/خ9.90 % 99.22 21 %2.22 22 المجموع

يعود [ )أشربُه]ص/ هالن أشرب][زارتني]ص/خالتي ارنيز][يطرحها]ص/رحها الُمعلمتطاألسئلة التي ](:ع/ع/ن)أمثلة
 (.الهاء على الدواء

] ص/هالفرنسية ألن][فيه] ص/يهاإلى مكان يتحدثون ف][الذي ال يطلبه]ص/بهاال يطل التي الدواء](:ق/ن)أمثلة
 [ألنه قريب] ص/ ألنها قريبةطبيٌب المستشفى ][ألنها
يأتي في  اخلط بين المؤنث والمذكريوضح لنا أن  (شفوي/صرفي)2/ش.22)هذا الجدول     

 ارتكبت من قبل نسبةحيث  %77058الخامسة من مجموع األخطاء الصرفية بنسبة  المرتبة
ظهرت قد و .واحد منهمبمعدل خطأ واحد لكل  %2022 قليلة من تالميذ العينتين تساوي
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 %2نسبة  الذين ارتكبوا ( ع/ع/ن)وهي أكثر عن زمالئهم  %71025بنسبة تساوي ( ق/ن)لدى 

 .%9025بفارق 
وعية الصيغ الصرفية الواردة في األمثلة أعاله، نالحظ أن البعض أما من حيث ن     

تأنيث الدواء والمكان وتذكير مفردة بالفرنسية، يبين لنا أن المتعلم يستعمل : منها مثل
عملية الترجمة الذهنية للمفردات من اللغة األولى إلى اللغة المدرسية حيث نجد مثال 

] كقولنا بالعامية.  لية في صيغة المؤنث وليس المذكرفي العامية والقبائ[ وا°د] استعماالت
 utatasugh ara duwa ni thakthsakrah ]و بالقبائلية أ[ وا ما نشربهاش°أد وا ـ °ما تشربش د

listomaynik .] وأما تصريف كلمة باللغة الفرنسية في المذكر بدل المؤنث في المثال
، قد يعود إلى تفكير المتعلم [..امج بالفرنسية ألنهأتابع البر] السابق لدى الناطقين بالقبائلية 

ثم قام بترجمتها و  [le français]عند قوله  هاللكالم ب هباللغة الفرنسية و تخطيط
ونفس . عني هنا تأثير اللغة الثالثةي .إلى العربية بصيغة المذكر كما هياستحضارها 

يعود إلى [ بدل ألنه قريب ها قريبةألن ]الشيء قد ينطبق على تأنيث طبيب المستشفى في قوله 
 akhater laklinic ]ألنها قريبة من الدار وبالقبائلية نقول[ La clinique]الترجمة من اللغة الفرنسية

thakrab iwekham    .] 

 :  ـ أخطاء في تصريف األفعال في المذكر بدل المؤنث 
 :في المذكر بدل المؤنث يبين أخطاء في تصريف األفعال( كتابي/صرف)2/ك.76)ـ جدول رقم
 تلميذ/متوسط األخ بالنسبة لألخطاء الصرفية عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ التالميذ  األخطاء

 تلميذ /خ 9.02 %  92.22 21 % 92.22 22 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ 9 %  2.22 22 %  2.22 22 بالقبائلية/ ن

 تلميذ/ خ9.0 % 1.20 90 % 99.99 92 المجموع

عند وصولنا ][واسعا كان]ص/واسعةالطريق  كانت]،[فيها] ص/فيههذه الغابة الخلبة وأنتم توسخون ](:ع/ع/ن)مثلةأ
 [.بدأت] ص/صديقاتي بدأ

 [.هذه]ص/التي تكسرونها هذاما ] [تعطينا]ص/يعطين أن األشجار واألزهار:](ق/ن)أمثلة
أي مدى يفقد التالميذ  يضيف ويبين لنا إلى (كتابي/صرف)2/ك.22)أما هذا الجدول     

يحتل هذا النوع المرتبة الخامس واألخيرة من حيث . تركيزهم أثناء التعبير الكتابي
من  %77077 وارتكبت من قبل نسبة % 9008بنسبة الكتابية مجموع األخطاء الصرفية 

نسبة ارتكبوا  (ع/ع/ن)أن ويبين لنا أيضا .تالميذ العينتين بمتوسط خطأ واحد لكل تلميذ
ومتوسط خطأ لكل  %9018 ، بفارق(ق/ن)ـل %8088 مقابل نسبة % 78002 طاء تقدر بـأخ

   .تلميذ لدى كل منهما
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مكن إضافته إلى الكثير من األنواع األخرى ل هذا النوع من األخطاء الصرفية يفمث     
سواء كانت صرفية أو نحوية والتي تبين أن المتعلمين إما أنهم غير ناضجين لغويا ولم 

مكنوا بعد من التحكم في الكثير من قواعد اللغة الصوتية والصرفية والنحوية، معنى يت
يمكن اعتبارها من صعوبات التعلم ألن المنهاج الدراسي ينشد دلى ذلك أن األخطاء 

وإما أن لديهم نشاطا زائدا . المتعلمين تحقيق مهارات التعبير وفق قواعد اللغة المدرسية
زنهم فأصبحوا ال يميزون بين متطلبات كل وضعية لغوية فأثر على تركيزهم وتوا

وإال كيف نفسر . وبالتالي ال يستطيعون المحافظة على االنسجام داخل الجملة الواحدة
كان الطريق ]ص/واسعةالطريق  كانت :]تحول التلميذ من المذكر إلى المؤنث في سياق واحد مثل

ما ][اسمها/ص/جبل أمازا اسمهإلى الغابة ]و  (ع/ع/ن)بةبالنس [بدأت/ص/صديقاتي بدأعند وصولنا  ][واسعا

ومن جهة أخرى نالحظ في بعض . ، هذا من جهة(ق/ن)بالنسبة [ هذه]ص/التي تكسرونها هذا
األمثلة السابقة عالمات تأثير واضحة للغة األولى بالنسبة للناطقين بالعربية من خالل 

وبالنسبة للناطقين [. واسَع كانْت ْطريْق ]ياغة نطق نفس الصبالعامية ت[ كانت الطريق واسعة]مثال 
نالحظ أن المتعلم استعمل المذّكر بدل [ جبل أمازا اسمهإلى الغابة ] بالقبائلية من خالل مثال 
بعدها مباشرة فأثرت الكلمة البعدية على  [أذرار] بالقبائلية [جبل] المؤنث للغابة لوجود كلمة

 .      الكلمة القبلية

نالحظ  :بين الشفوي والكتابي في أخطاء التصريف في المذكر بدل المؤنث المقارنة   
أن نسبة األخطاء في عدم التمييز بين السابقين للتعبيرين الشفوي والكتابي الجدولين  في

احتلت ليست منتشرة بكثافة مقارنة باألخطاء النحوية والتركيبية لذلك المؤنث والمذكر 
أما من حيث طبيعة . %8057 بـتقاربة يقدر الفارق بينهما نسب مب فيهما المرتبة الخامسة

األخطاء نالحظ ان المتعلمين من الفئتين،ال يستطيعون الحفاظ على تناسق أفكارهم من 
 . حيث يساق الجمع او المفرد داخل الجملة

 : ـ أنماط األخطاء الخاصة بالتعبير الشفوي في البنية الصرفية  
 :يبين األخطاء الصرفية في عدم التمييز بين المفرد والمثنى( فويش/صرفي) 2/ش.27)ـ جدول رقم

 تلميذ/ معدل األخطاء بالنسبة لألخطاء الصرفية عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ األخطاء    التالميذ 

 تلميذ/ خ 9.92 % 92 22 %92.22 2 بالعربية/ ن

 تلميذ/خ 9 % 09.20 22 %92.22 22 بالقبائلية/ ن
 ت/خ9.22 % 92.12 92 %92,22 92 المجموع
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/ ه أنتأقول ل][يسأال الطبيب]،صالطبيب ألهحتى يس]،([الوالدان)لهما ]ص/ال أشربه هال أقول](:ع/ع/ن)أمثلة  
    [.يجيبا]ص/يجيبلكي  أطرح على والدّي](األب واألم)الكالم يعود على[ لهما أنتما]ص

العربية واألمازيغية ألنني ]،[يستأذنا]ص/الطبيب(األب واألم)ذنيستأحتى ]،[قاال]ص/لي قالأبي وأمي ](:ق/ن)أمثلة
 .الخ[......أفهمهما]ص/جيدا أفهمها
أن الخلط في تصريف األفعال في  (شفوي/صرفي) 2/ش.22)نالحظ أيضا في هذا الجدول     

من مجموع األخطاء في التعبير الشفوي المفرد والمثنى أثناء الكالم يحتل المرتبة الثالثة 
 كما .من تالميذ العينتين %78288ارتكبت من قبل نسبة  حيث ،%71095صرفية بنسبة ال

فقط  %78088ارتكبها  %87088والتي تساوي نالحظ أن أكبر نسبة لألخطاء من هذا النوع 
 %72ارتكبوا  (ع/ع/ن) من% 75055نسبة بينما. متوسط خطأ واحد لكل تلميذب (ق/ن)من

 . %5088 فارقب ،من األخطاء
أن المتعلم غير نالحظ وكأعاله والمعروضة  أما من خالل نماذج األخطاء المرتكبة    

التركيز أثناء إجابته على األسئلة فينسى نتيجة التسرع ونقص ، تعبيرهمنتبه لسياق 
حيث ظهرت  .المفرد والمثنىوبالتالي اختلط عليه وضعيات التصريف داخل الجملة 

      . ظهرت لديهم في األفعال( ق/ن)ثر بينما أك( ع/ع/ن)األخطاء في الضمائر عند
 :ـ أنماط األخطاء الخاصة بالتعبير الكتابي في البنية الصرفية

 :يبين أخطاء تصريف األفعال في الجمع في بداية الجملة (كتابي/ صرف)2/ك.78)ـ جدول رقم
 تلميذ/ متوسط األخطاء رفيةبالنسبة لألخطاء الص عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ األخطاء    التالميذ 

 تلميذ /خ  9.22 % 01.22 91 % 02.22 92 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ 9.2 % 92.21 90 % 92.22 22 بالقبائلية/ن

 تلميذ/ خ 9.22 % 02.22 29 % 02.22 09 المجموع

ـ [ بدأت]ص/ائيأنا وأصدق بدأناو[]ركب:] ص/المعلمين وركبواـ [ قال] ص/لنا المعلمون قالوا](:ع/ع/ن)أمثلة 
 الخ [.......أتت :] ص/الحافالت أتوـ ثم [  شكرني:] ص/زمالئي شكرونيـ [ أساء] ص/أصدقائي أساؤواوبعدها 

معلمنا  اتفقواـ [ بدأ:]ص/أصدقائي بالتشاجر بدأواـ [ فكان:]ص/أصدقائي يأكلون فكانوا (:ق/ن)ـ أمثلة
 .الخ[.......جاب:] ص/أصدقائي جابواـ [  ٌننشٌد:] ص/أناشيد وطنية وننشدون، [اتفق:] ص/ومديرنا
أن أخطاء تصريف الفعل في الجمع في  (كتابي/ صرف)2/ك.22)يبين لنا هذا الجدول      

 ،% 88080بداية الجملة تحتل المرتبة الثانية من مجموع األخطاء الصرفية بنسبة 
وفي . كل تلميذبمتوسط خطأ واحد لمن تالميذ العينتين  % 88088 وارتكبت من قبل نسبة 

مقابل % 89022ساوي ارتكبوا اكبر نسبة من األخطاء ت (ع/ع/ن)أن  نفس الوقت نالحظ
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 كما أنها منتشرة اكثر لدى األوائل .من األخطاء %78089بفارق  (ق/ن)ل %71089نسبة 
 .خطأ لكل تلميذ لدى الفئتينأكثر من متوسط  %77.77عنه لدى األخيرين بفارق

ة المعروضة أعاله يتضح لنا جليا أن مثل هذا النوع من األخطاء أما من حيث األمثل   
فالمعروف . له عالقة مباشرة بصياغة اللغة األولى سواء كانت عامية عربية أو قبائلية

في المفرد وليس في الجمع دائما في العربية الفصحى أن الفعل في مقدمة الجملة يصاغ 
، بينما في العامية العربية أو القبائلية [ع المتعلمون دروسهمراجـ ذهب التالميذ إلى الحديقة ]مثل قولنا

وبالقبائلية نفس [ لعبوا لوالد بالَباُلوـ قطعوا ذراري لوراقي :]مثل قولنادائما يصاغ في الجمع 
كما يمكن أن يرجع ذلك إلى [. أوزمور° روحن وراش إلكول ـ أرزان وراش ثّشجوَرث ]الشيء 

و القبائلية سم أين يستعمل المعلمون العامية ل القخعليها دا اوطريقة التدريس التي تعود
 و. لون لتصحيح مثل هذه األخطاء سواء ارتكبت شفويا أو كتابياخلشرح الدروس وال يتد

لوجود تشابه بين العامية  قد يعود( ق/ن)لدى هأكثر عن  (ع/ع/ن)ظهورها لدى 
 .الجوانب اللغويةبعض والفصحى في 

في نمط خاص واحد فقط كل من التعبير الشفوي والتعبير الكتابي لنالحظ اذن أن و    
أخطاء عدم التمييز بين المفرد والمثنى الذي طهر في الشفوي يحتل ف. البنية الصرفية

أخطاء تصريف األفعال في الثالثة من مجموع أنماط األخطاء الشفوية بينما المرتبة 
في  من مجموع أنماط األخطاء الصرفية يحتل المرتبة الثانية  الجمع في بداية الجملة

 .  التعبير الكتابي
لم تظهر بشكل الفت لالنتباه، بل : نماط األخطاء على المستوى الداللي في التعبيرين الشفوي والكتابيأل وبالنسبة 

  .(75)قموقد بيناها في المحلق ر من مجموع األخطاء% 0058حيث تقدر نسبتها بهي قليلة جدا 
كتلك التي لها عالقة بالطالقة  نماط األخطاء التي تميز التعبير الشفوي عن التعبير الكتابيألونفس الشيء  

بما انها ليست من مجاالت وغيرها وتكرار نفس العبارات التردد و التوقف في الكالم ك :واالسترسال في الكالم
  (.72 رقم) بالتفصيل في الملحقاها بيندراستنا فقد 
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 :ياس استراتيجيات التعلمعرض نتائج مق

خاص باالستراتيجيات المعرفية  أحدهمايتضمن المقياس نوعين من اإلستراتيجيات،      
ثمانية أبعاد، وإستراتيجيات عاطفية اجتماعية تتضمن  قيسعشر بندا ت ةسبع تشملو

 :أبعاد رئيسية وهي كما يلي ةثالث قيسعشرة بنود ت
 :ها كما يلياستعمالنسبة انية أبعاد حسب ثم وهي: الستراتيجيات المعرفيةاـ  
 :.1 البند رقم تتضمن ستراتيجية المراجعة المنتظمة للدروسإيبين ( 99) جدول رقمـ 1

 دائما فئة التالميذ

 

 أحيانا

 

 نادرا

 

 المجموع

 112 0,89 1 37,50 42 61,61 69 ق.مج ن

 134 0,00 0 1,49 2 98,51 132 ع.مج ن

 246 0,41 1 17,89 44 81,71 201 المجموع

و التي أكد أن اإلستراتيجية األكثر استعماال بشكل دائم  (97)رقم  يبين لنا هذا الجدول     
 ونسبة، 81,71 %ن هي إستراتيجية المراجعة المنتظمة للدروس بنسبة عليها المتعلمو

  98,51%بنسبة تقارب (ع/ع/ن)أكدها بشكل الفت لالنتباه  حيث. يستعلونها أحيانا 72%
. يستعملونها أحيانا %81050 بشكل دائم، ونسبةيستعملونها ( ق/ن)لـ 61,61 %مقابل نسبة

  .ات المحورية للمتعلم في المدرسةاإلستراتيجيمن  أنها تعتبر  ؤكدوهذا ي
ي الذي متعلم الجزائري ذلك الحفظ اآللغير أن هذه اإلستراتيجية قد تعني بالنسبة لل    

 (Oxford 1990)تحانات، أكثر ما تعني ما يقصده أكسفورد يقوم به عند تحضيره لالم

تعني المراجعة الجيدة والمنظمة في الوقت كأن تكون مراجعة ما اكتسبه "  عندما قال بأنها
المتعلم في اليوم نفسه و مراجعة بعد يومين ثم بعد أسبوع ثم بعد شهر وهكذا بشكل 

جيد والتعود على بعض القواعد والهدف منها حسب أكسفورد هو االستيعاب ال. منظم
استرجاعها واستعمالها بشكل  من قدرة لتمكينهم غوية المقدمة في الحصص الدراسية الل

  .(Paul Cyr 1996p 49).سهل، وآلي
  :(11_ 11):البندين رقم وتتضمن: ستراتيجية االستنباطإيبين لنا ( 80)الجدول رقم ـ2

 دائما فئة التالميذ

 

 أحيانا

 

 نادرا

 

 موعالمج

 233 1,72 4 26,18 61 72,10 168 ق.مج ن

 251 1,20 3 10,36 26 88,45 222 ع.مج ن

 484 1,45 7 17,98 87 80,58 390 المجموع

أن إستراتيجية االستنباط لقواعد لغوية وتعميم بعضها تحتل  (10)رقميبين لنا هذا الجدول   
بنسبة  تعملة من قبل المتعلمين،المرتبة الثانية من مجموع االستراتيجيات لمعرفية المس
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لونها أحيانا، أي يستعم %17من الذين أكدوا أنهم يستعملونها بشكل دائم، ونسبة   20052%
أكثر استعمالها ا الناطقين بالعامية العربية أكدو أنأيضا نالحظ  و. يستعملونها غالبيتهم

بالقبائلية يستعملونها للناطقين  %18070مقابل نسبة  ،%70082بشكل دائم و  %22085 بنسبة
و قد سجلنا استعمال المتعلمين مثل هذه . يعتمدون عليها أحيانا %82072 دائما ونسبة

اإلستراتيجية في التعميمات المبالغة التي يقومون بها لبعض القواعد اللغوية كقواعد النحو 
والصرف، والتي ظهرت في تعميم استعمال حروف الجر في مختلف الوضعيات دون 

وكذا في استعمال أدوات  .ّقيد بشروط استعمال كل منها في السياق اللغوي المناسب لهالت
على  السالمين(مذ، مؤ)تعميم قواعد الجمعالنصب والجزم، وأخطاء في تصريف األفعال ب

 . قواعد جمع التكسير
 :(01- 6)إستراتيجية استعمال القواميس والمراجع البندين (81)الجدول رقمـ  3

 دائما ميذفئة التال

 

 أحيانا

 

 نادرا

 

 المجموع

 187 19,25 36 14,97 28 65,78 123 ق.مج ن

 190 20,5263 39 14,7368 28 64,7368 123 ع.مج ن

 377 19,8939 75 14,8541 56 65,252 246 المجموع

أعاله بأن غالبية المتعلمين يستعملون إستراتيجية استعمال  (11)رقميوضح لنا الجدول       
. يستعملونها أحيانا %75ونسبة  ،%25085الثالثة بنسبة الدرجة اميس بشكل دائم في القو

حيث أكدوا أنهم عندما يبحثون عن الكلمات الجديدة في القاموس يقرأون أيضا األمثلة 
بمعنى يوظفون . التي تستعمل فيها وهو السلوك المؤكد بشكل مطلق بينهم، لضرورته

 اتالمرادف ألن. جون المعنى الصحيححتى يفهمون و يستنتالكلمات  السياق الذي ترد فيه
وهو ما . لوحدها قد ال تحقق المعنى المطلوب لتعدد السياقات التي تصلح الستعمالها فيها

كما أننا  [.أكلم] بدل مصطلح/للبائع بالعربية أقول]نالحظه مثال لدى بعض التالميذ عندما يستعمل 
أكدوا عليها بنفس النسبة  (ق/ن)أو  (ع/ع/ن)نوانالحظ أن تالميذ العينتين سواء كا

لم وهو ما يعبر على وجود تطابق بينهما في اختيار إستراتيجيات التع. والدرجة تقريبا
  .   والمفردات الجديدة والغريبة عليهم من هذا النوع في مواجهة الكلمات

 :(11_ 11):ى البندين رقمستراتيجية الترجمة والمقارنة باللغة األولحول إ (21)ـ الجدول رقم 4
 دائما فئة التالميذ

 

 أحيانا

 

 نادرا

 

 المجموع

 320 7,50 24 25,00 80 67,50 216 ق.مج ن

 313 6,39 20 33,23 104 60,38 189 ع.مج ن

 633 6,95 44 29,07 184 63,98 405 المجموع
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( ق/ن)و( ع/ع/ن)يوضح لنا أن غالبية المتعلمين من العينتين (10)رقم أما هذا الجدول     
ة الرابعة درجفي البشكل دائم يستعملون إستراتيجية الترجمة والمقارنة باللغة األولى 

مهاراتهم ب وهو ما يعني أن غالبيتهم يستعينون. نايستعملونها أحيا %89001، و %28بنسبة 
 المكتسبة باللغة األولى من خالل المقارنة بين ما يعرفونه قبليا بشكل دائم والترجمة

وتجسد ذلك في ما سجلناه . من أجل الفهم و التعبير باللغة المدرسيةأخرى للمعنى أحيانا 
] ترجمة لـ/ نشمهانحن ] [تناولنا الغذاء:] بدل/تغذيناف]:من نماذج في التعبير الشفوي والكتابي مثل

 [البساتين مكسية باألزهار]بدل [رالرزع منوَّ/]9ترجمة من ل/ٌتَنّوٌرالمزروعات ]أو[ َنشُتم رائحتها :]بدل[ وَهاَشمُّْن
كما توضح لنا النتائج في الجدول أن تالميذ كال العينتين يوظفون مثل هذه      

 %24و  %17.4نسبة ب (ق/ن)حيث أكد استعمالها بشكل دائم اإلستراتيجية بنسبة متقاربة،

ا دائما ونسبة أنهم يستعملونهب %20082نسبة ب (ع/ع/ن) يستعملونها أحيانا، بينما أكد منهم
 .أحيانا 88088%

 (: 5و 3و0)يبين لنا إستراتيجية تطبيق اللغة وتشمل البنود ( 83)الجدول رقم ـ 5
 المجموع النسبة نادرا النسبة أحيانا النسبة دائما فئة التالميذ

 306 3,27 10 49,67 152 47,06 144 ق.ن

 320 5,63 18 23,75 76 72,19 231 ع.ن

 626 4,47 28 36,42 228 59,90 375 المجموع

أعاله أن المتعلمين يستعملون أيضا  (12)رقميتضح لنا من النتائج المدونة في الجدول      
في المرتبة الخامسة إستراتيجية تطبيق وتوظيف قواعد اللغة المتعلمة بشكل دائم بنسبة 

عن أسئلة  أحيانا، حيث أكدوا أنهم غالبا ما يجيبون في أذهانهم %31.52 ، ونسبة 20%
المعلم رغم انه لم يطلب منهم ذلك، ويحدثون أنفسهم باللغة العربية كما يوظفون الكلمات 

أما استغالل الفرص . الجديدة التي تعلموها في الجمل حتى تترّسخ لديهم ويتذكرونها
المتاحة للحديث باللغة المدرسية في سياقات حقيقية وطبيعية تطبيقا لما تعلَُّموه في 

من قواعد ومفاهيم وصيغ وتعابير جديدة فهذا غير متوفر في البيئة اللغوية  المدرسة
وهوا ما أكده المتعلمون في . الجزائرية، بل تتم ذلك في السياقات المدرسية الضيقة فقط

، عندما سألناهم إن كانوا يستعملون اللغة العربية (مقابالت شفوية)اختبار التعبير الشفوي
 %07لبيت أو خارجه، فكانت إجاباتهم غالبيتهم والمقدرة بأكثر منفي الحديث اليومي في ا

من كال العينتين، أنهم يستعملون اللغة األولى في اتصاالتهم اليومية، إال عند المراجعة 
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للدروس عندما يطلب من الوالدين أو من احد اإلخوة أن يشرح لهم أموار لم يفهموها 
 .     يستعملون اللغة المدرسية

تبين لنا النتائج المعروضة في الجدول أيضا أن الناطقين بالعامية العربية هم أكثر كما    
في . أحيانا %25بشكل دائم وحوالي  %72.10استعماال لهذه اإلستراتيجية بنسبة تقدر بـ 

ونسبة  %57.91حين نجد ان الناطقين بالقبائلية ال يستعملها منهم بشكل دائم إال نسبة 
  .أحيانا يستعملونها  %50.17 تقارب النصف أي

 (:0_1_2 )يبين إستراتيجية التخزين وتتضمن البنود( 41)ـ الجدول رقم 6
 المجموع النسبة نادرا النسبة أحيانا النسبة دائما فئة التالميذ 

 286 13,64 39 28,67 82 57,69 165 ق.مج ن

 296 11,82 35 30,41 90 57,77 171 ع.مج ن

 582 12,71 74 29,55 172 57,73 336 المجموع

أعاله أن إستراتيجية التخزين  والتذكر لتعلُّمات اللغة  (13)رقم يوضح لنا الجدول        
بشكل دائم ونسبة الثلث أي  %51018الثانية يطبقها ثلثي تالميذ العينتين تقريبا بنسبة 

يات المتعددة وتتبلور هذه اإلستراتيجية بشكل أكثر في التقن. يستعملونها أحيانا  89055%
كتسجيل الكلمات والمفاهيم الجديدة على شكل رؤوس أقالم في كراسة خاصة وهي 
األكثر استعماال بينهم بشكل دائم، لتليها استحضار الوضعيات والسياقات التي تستعمل 
. فيها الكلمات من أجل تذكر بعضا منها عند التعبير أو عند القراءة أو السماع لآلخرين

أما ترديد . كورة سابقاذإستراتيجية استعمال القواميس والمراجع الم وهي تتطابق مع
 .الكلمات بصوت مرتفع فنادرا ما يستعملها غالبية التالميذ

في  (ق/ن)و(ع/ع/ن)كما أننا نالحظ أن هناك تطابقا كبيرا بين تالميذ العينتين     
لكل منهم  %52 ُبارَقحيث بينت النتائج أن نسبة ُت .استعمالهم لهذه اإلستراتيجية

 .  يستعملونها بشكل دائم
 :(11) البند رقم داخل لغوية و تتضمنبط وار ادستراتيجية إعديبين لنا إ (85) ـ الجدول رقم 1

 المجموع النسبة نادرا النسبة أحيانا النسبة دائما رقم التلميذ

 74 33,78 25 29,73 22 36,49 27 ق.مج ن

 92 8,70 8 58,70 54 32,61 30 ع.مج ن

 166 19,88 33 45,78 76 34,34 57 المجموع

أن هذه إستراتيجية إعداد روابط بين ما يتعلمونه وبين  (14)رقم يبين لنا هذا الجدول       
ما يعرفونه عن هذه اللغة المدرسية بشكل دائم من خالل قيامهم بتناظرات ومقارنات بين 
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، (ةدالجدي)وبين تلك المعروضة أمامهم الصيغ أو القواعد اللغوية المعروفة لديهم سلفا
تحتل المرتبة السابعة من بين مجموع االستراتيجيات المعرفية المستعملة من قبل 

ونسبة أكثر منها تقدر بـ  ،%88088المتعلمين بنسبة تقدر بأكثر من الثلث تساوي إلى  
ن هذه يستعملو( ق/ن)و (ع/ع/ن)و يتضح لنا أيضا أن . يستعملونها أحيانا 85012%

أنهم يستعملونهم بشكل دائم ( ق/ن)اإلستراتيجية بنفس المستوى تقريبا حيث أكد األوائل
واإلعداد للروابط والمقارنات التناظرية في . (ع/ع/ن) %88027نسبة مقابل %82089بنسبة 

اللغة المدرسية نفسها تتم عموما إما عن طريق تجزئة معنى الكلمة إلى العناصر التي 
لمون لبناء المعنى أو عن طريق ايجاد روابط أو وضع افتراضات واضحة يعرفها المتع

فهي حسب . بين مفردات نص مكتوب أو مسموع وبين معارفهم السابقة في اللغة نفسها
النتائج المحصل عليها لم تكن من بين االستراتيجيات األساسية والهامة لغالبية المتعلمين 

  .نيةفي تعلمهم للُّغة الثا( ق/ن)و/( ع/ن)
 (:06و1)يبين إستراتيجية توقع المعنى وتتضمن البندين( 86) الجدول رقمـ 1

 المجموع النسبة نادرا النسبة أحيانا النسبة دائما رقم التلميذ

 920 02,11 22 22,21 22 02,12 20 ق.مج ن

 912 2,20 1 22,22 992 22,10 20 ع.مج ن

 222 90,22 22 22,20 022 29,12 992 المجموع

ال يعتمدون  %52008 نالحظ أن غالبية المتعلمين بنسبة (15)رقم  وبالنسبة لهذا الجدول    
ويبدو أن هؤالء المتعلمين . فقط %87098إال أحيانا، أما دائما يستعملها توقع المعنى  عل

يقرون باعتمادهم على توقع معنى كلمة جديدة بناء على الجملة التي  %80بنسبة 
منهم فقط يستعملون تقنية توقع المعنى بناء على حركات  %87ا استعملت فيها، بينم

. األسئلة  أو اإلجابة عليها وهو األستاذ داخل القسم أو الزمالء عند طرح ،المتكلم
 %82098أكثر استعماال لهذا النوع بنسبة  (ع/ع/ن)وبالمقارنة بين العينتين نالحظ أن 

       .%...70بفارق يساوي إلى  (ق/ن) %85098مقابل نسبة 
إجابات  من خالللمنطق الترتيب المحصل عليه  اويمكن القول من خالل ما سبق وفق  

المتعلمين على بنود مقياس إستراتيجيات التعلم، أن المتعلمين يستعملون أربعة إستراتيجية 
المراجعة المنتظمة للدروس ثم إستراتيجية االستنباط و التعميم لقواعد : أساسية وهي

وية على مختلف الوضعيات والسياقات وبعدها تأتي إستراتيجية استعمال وصيغ لغ
وأربع . المراجع والقواميس لتليها إستراتيجية المقارنة والترجمة من اللغة األولى
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إستراتيجيات ثانوية وهي إستراتيجية تطبيق اللغة من خالل اإلجابات الذهنية على أسئلة 
ال اللغة المتعلمة، وتأتي بعدها إستراتيجية المعلم واستغالل فرص التواصل الستعم

التخزين عن طريق تدوين رؤوس األقالم للكلمات والصيغ اللغوية ثم إستراتيجية إعداد 
روابط داخل اللغة المدرسية نفسها من خالل القيام بتناظرات وعالقات تشابه بين ما 

ة توقع المعنى لكلمة من وتأتي إستراتيجي .يعرفه وبين ما يسمعه كجديد في اللغة الثانية
مع العلم أنهم يوظفونها ويستعملونها إما . خالل سياق الجملة التي وضعت فيها

كمجموعات ثنائية وإما ثالثية ورباعية حسب ما يقتضيه الظرف التعليمي والمشكلة 
فالمتعلم . حيث ال يمكن تصور وجود إستراتيجية منعزلة لوحدها. اللغوية المطروحة

راجع دروسه بانتظام، وفي نفس الوقت يستعمل المراجع والقواميس وعند يمكن له أن ي
 .    قراءتها يمكن أن يقارن بين ما يعرفه ليفهم ما يقرأ أو يسمع وهكذا

 :حسب درجة استعمالهاكما يلي  هيو :الستراتيجيات االجتماعية العاطفيةـ ا 
 (:.1-7-1):والتي تتضمن البنود ةستراتيجية طرح األسئلة التوضيحييبين إ( 77)الجدول رقمـ 7

 المجموع النسبة نادرا النسبة أحيانا النسبة دائما رقم التلميذ

 303 8,91 27 31,68 96 59,41 180 ق.مج ن

 343 4,37 15 18,66 64 76,97 264 ع.مج ن

 646 6,50 42 24,77 160 68,73 444 المجموع

علمين يستعملون إستراتيجية طرح األسئلة أن غالبية المت( 76)رقم يبين لنا هذا الجدول   
او يطلبون منه إعادة  التوضيحية على األستاذ عندما ال يفهمون بعض القواعد اللغوية،

 %22018 واحتلت المرتبة األولى بنسبة. الشرح في حالة وجود غموض في طريقة التقديم

ها أحيانا فيمثلون نسبة أنهم يستعملونها بشكل دائم، أما الذين يستعملون غالبيتهم أكد أين
نالحظ أن غالبية الناطقين بالعامية العربية أكثر استعماال  وبالمقارنة بين العينتين .85%

ن والناطق من  %59087في حين يستعملها ، %11لهذه اإلستراتيجية بشكل دائم بنسبة 
 .   %41,53يساوي بالقبائلية بشكل دائم 

 (: 7-9-1-1 ):البنودوتتضمن لتعاون ستراتيجية ايبين إ( 88) جدول رقمـ .1
 المجموع النسبة نادرا النسبة أحيانا النسبة دائما رقم التلميذ

 388 7,99 31 43,30 168 48,71 189 ق.مج ن

 404 10,15 41 26,73 108 63,12 255 ع.مج ن

 792 9,09 72 34,85 276 56,06 444 المجموع
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( ق/ن)و/( ع/ن)لبية المتعلمين من العينتين أن غا( 79)رقم  يوضح لنا هذا الجدول     
عند تعلم اللغة  يستعملون إستراتيجية التعاون مع زمالئهم أو محدثيهم بشكل دائم

أي . يستعملونها أحيانا %88225نسبة  بـالمرتبة الثانية، ولتحتل  %52202المدرسية بنسبة 
إلى زمالئهم  ة، يلجأونحول النقاط الغامض أنهم بعد االستيضاح من المعلم داخل القسم

يجدون صعوبة في التعبير عن فكرة ما، لتصحيح ما يشكون في خطئه  عندما لمساعدتهم
أما الكالم مع زمالئهم داخل القسم باللغة المدرسية . من قواعد أو مفردات أو صيغ

يبدون حسب إجابات التالميذ أن هذا األمر يحدث أحيانا وفي سياقات ( العربية الفصحى)
ال تتعدى في بعض األحيان مناقشة بعض األسئلة أو  ،ظروف محددة جدافي و ضيقة

التمارين المقدمة في القسم بشكل جماعي، أو تعليقات على الشرح الذي يقدمه المعلم 
وهو . الدروس شرحالقبائلية حتى أثناء بأما خارج ذلك يتم بالعامية العربية أو . للدروس

لى أسئلة المقابلة الشفوية حول موضوع المعلومات ما لمسناه في إجابات المعلمين ع
 .ةيالشخصية والدراس

أكثر استعماال لهذه اإلستراتيجية عن زمالئهم ( ع/ع/ن)ومن جهة أخرى نالحظ أن   
للفئة  %82017 أنهم يستعملونها دائما مقابل نسبة %28078، حيث أكد األوائل بنسبة (ق/ن)

قة تقارب بين اللغة األولى والثانية بالنسبة لألوائل وقد يعود ذلك إلى وجود عال. الثانية
 . وعالقة تباعد نوعا ما بالنسبة للفئة الثانية

 (:6_1-1) البنودوالتوترات تتضمن ستراتيجية تسيير العواطف يبين إ( 89)الجدول رقمـ 11
 المجموع النسبة نادرا النسبة أحيانا النسبة دائما رقم التلميذ

 261 15,709 41 36,782 96 47,51 124 ق.مج ن

 304 7,2368 22 31,579 96 61,184 186 ع.مج ن

 565 11,15 63 33,98 192 54,87 310 المجموع

الجرأة أن إستراتيجية تعزيز الثقة بالنفس من خالل  (88)رقم يبين لنا هذا الجدول      
شاركة  في التعبير دون خوف وال مباالة من الوقوع في األخطاء، أو التحمس للم

باإلجابة أو بطرح األسئلة على المعلم مهما كان نوعها ومهما كانت ردود فعل المعلم أو 
الزمالء اتجاهها، أو من خالل التحدث إلى الذات لتخفيف التوتر والقلق عند التكليف 
بإنجاز نشاط أو تمرين أمام الزمالء، قد احتل المرتبة الثالثة من بين االستراتيجيات 

 بينما نسبة. تقريبا %55 العاطفية التي يعتمدها المتعلمين بشكل دائم بنسبة االجتماعية
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وهذا قد يعكس طبيعة العالقة بين المعلم والمتعلمين في إتاحة . تعتمدها أحيانا فقط  88%
فرص التعبير والمشاركة داخل القسم، وإلى طبيعة الجو النفسي الذي يهيئه لهم خالل 

 دن الجو مشجعا ومحفزا على التعبير كلما ساعاك حيث كلما. الحصص الدراسية
المتعلمين على المشاركة باإلجابات وطرح األسئلة و إنجاز التمارين داخل القسم أما 

وكلما كان الجو مشحونا ومتوترا يسوده الخوف من الخطأ، أو ردود فعل  .الزمالء
 .استهزائية كلما جنب المتعلمين اللجوء إلى مثل هذه اإلستراتيجية

أكثر استعماال  (ع/ع/ن)ومن خالل المقارنة بين العينتين نالحظ أن غالبية التالميذ    
أكدوها بنسبة أقل من  (ق/ن)، بينما  %27072بشكل دائم لمثل هذه اإلستراتيجية بنسبة 

وقد يعدو ذلك نوعية  %78 أي بفارق يساوي إلى %81057خمسين في المائة تقدر بـ 
 .كل فئة وعالقات كل منهم بتالمذته المعلمين الذين يدرسون

من أجل  :ء المتعلمين باللغة المدرسيةانتائج العالقة بين االستراتيجيات المعرفية وأد 
 اختبار الفرضية العامة حول العالقة بين المتغيرين، قمنا أوال بحساب متوسط نتائج

لذي يساوي إلى وا( الشفوي والكتابي) في اللغة المدرسية( ق/ن)و( ع/ع/ن)المتعلمين 
، ثم قسمنا العينة حسب نتائج االختبار اللغوي إلى فئتين من أجل حساب داللة 0.74/29

 : (11)الفرق بين أداء المجموعتين في التعبير اللغوي الشفوي والكتابي انظر الملحق رقم
مستواهم أن أي  0.74/29هي فئة الحاصلين على نتائج أكثر من : ـ الفئة األولى1  

 .وأكثر 19 ساويم باللغة المدرسية فوق المتوسط فمعدالتهم توأداؤه
وهم الذي  0.74/29هي فئة الحاصلين على نتائج أقل أو يساوي إلى : الفئة الثانية ـ2 

وبعد اختبارنا للفرضيات الجزئية . أو غير مقبول المتوسط تحتؤهم اللغوي ايعتبر أد
 :لى النتائج اآلتيةتوصلنا إSpss عن طريق نظام (2كا)بتطبيق اختبار

 :ـ العالقة بين إستراتيجية المراجعة المنتظمة و أداء المتعلمين باللغة المدرسية0 
 معامل كرامر المجدولة 2كا المحسوبة 2قيمة كا مستوى الداللة الحرية.د العينة

09 91 9.94 9.727 3.73 9.909 
ونظرا لكون هذه  ،72020اوي إلى تبين أنها تس  Spss بتطبيق نظام 2بعد حسابنا لقيمة كا    

 عند درجات الحرية  32.3القيمة المحسوبة أقل من القيمة المجدولة والتي تساوي إلى 

(R_1()C_1 =)1 فهذا يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  7270 و مستوى داللة ،
لى معامل كرامر إ 2وبعد تحويل قيمة كا. تعلم اللغة المدرسية بين إستراتيجية المراجعة و
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(v de Cramer) تبين لنا أنه ال توجد عالقة بين  727.7 والذي اتضح انه يساوي إلى
 .إستراتيجية المراجعة المنتظمة وأداء المتعلمين باللغة المدرسية

  :العالقة بين إستراتيجية التخزين و األداء باللغة المدرسيةـ  2
 معامل كرامر المجدولة 2كا محسوبةال 2قيمة كا مستوى الداللة الحرية.د العينة

09 92 9.94 9.334 4.00 9.934 
أن  وبما، 9.334بين أن هذه األخيرة تساوي إلى   Spssبتطبيق نظام   2بعد حساب قيمة كا 

عند درجات الحرية   4.00هذه القيمة المحسوبة أقل من القيمة المجدولة والمقدرة بـ 
(c- 1) (r- 1=)2 ال توجد فروق ذات داللة  هفإن ذلك يبين لنا أن ، 9.94 ومستوى داللة

وبين  المتعلمين الحاصلين على نتائج فوق المتوسط في اللغة المدرسيةإحصائية بين 
وبعد تحويل هذه القيمة إلى معامل  .الحاصلين على نتائج أقل أو يساوي المتوسط

 هو ما يبرهن علىو، 9.934تبين أن قيمة هذا األخير تساوي إلى (v de Cramer)كرامر 
الة دلكنها غير ضعيفة بين إستراتيجية التخزين وتعلم اللغة المدرسية، وجود عالقة 

وبالتالي نقول أن . أي قد تكون عالقة ناتجة عن عامل الصدفة فقط. اإحصائي
  .مرفوضة (H1)مقبولة و الفرضية البديلة (H0)الفرضية الصفرية

 : المقارنة باللغة األولى و أداء المتعلمينالعالقة بين إستراتيجية الترجمة و ـ3 
 معامل كرامر المجدولة 2كا المحسوبة 2قيمة كا مستوى الداللة الحرية.د العينة

09 91 9.94 2.913 4.00 9.971 

ونظرا لكونها ، 227.3تبين ان قيمته تساوي إلى  Spss نظام بتطبيق 2بعد حساب قيمة كا   
 2(=c- 1 ()r- 1)عند درجات حرية 4.00التي تقدر بـ قيمة أقل من القيمة المجدولة و

ذات داللة إحصائية بين روق فال توجد  هفهذا يعني أيضا أن ، 9.94 ومستوى داللة
وبين  المتعلمين الحاصلين على نتائج فوق المتوسط وأداؤهم مقبول في اللغة المدرسية

. ل في اللغة المدرسيةالحاصلين على نتائج أقل أو يساوي المتوسط وأداؤهم غير مقبو
  9.971 ن قيمته تقدر بـأتبين  (v de Crame)وبعد تحويل قيمة هذا األخير إلى معامل 

وبالتالي يتبين لنا أنه ال توجد عالقة دالة إحصائيا بين  ،وهي أقل من القيمة السابقة
أن وهذا يعني . إستراتيجية الترجمة والمقارنة باللغة األولى وتعلم اللغة المدرسية

 . (H0)مرفوضة و قبول الفرضية الصفرية  (H1) الفرضية البديلة
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 .العالقة بين إستراتيجية طرح األسئلة التوضيحية وأداء المتعلمينـ 4 
 معامل كرامر المجدولة 2كا المحسوبة 2قيمة كا مستوى الداللة الحرية.د العينة

09 2 9.94 2.700 4.00 9.192 
المتوسط وأولئك الذين  متعلمين الحاصلين على أداء لغوي فوقبعد معالجة نتائج ال      

حصلنا على قيمة  ،2لحساب قيمة كا (Spss)المتوسط إحصائيا بتطبيقة نظام  أداؤهم تحت
المجدولة تساوي  2ن قيمة كاأ، وبما 7270 ومستوى داللة 2(=c- 1 ()r- 1) عند درجات حرية ..220

، فهذا يبين عدم وجود فروق ذات داللة لنظريةوهي قيمة اكبر من القيمة ا ..02 إلى
إحصائية بين المتعلمين ذوي النتائج واألداء اللغوي المقبول وذوي النتائج واألداء تحت 
المتوسط وغير المقبول، وبعد تحويل القيمة إلى معامل كرامر تبين أن هذا األخير 

أنه ال  ن ذلكبّيوالمحسوبة فُيالمجدولة  2كا وبما أن قيمته أقل عن قيمة،  72.72يساوي إلى 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إستراتيجية طلب التوضيح من األستاذ وأداء التلميذ 

مرفوضة، والفرضية  (H1)وعليه نستنتج أن الفرضية البديلة . في اللغة المدرسية
 .الصفرية مقبولة

    .داء المتعلمينالعالقة بين إستراتيجية طلب المساعدة من قبل الزمالء و أ ـ0
 معامل كرامر المجدولة 2كا المحسوبة 2قيمة كا مستوى الداللة الحرية.د العينة

09 3 9.94 1.273 7.71 9.919 
. 1.273قيمة تساوي إلى حصلنا على ف (Spss)استعملنا نظام  2كاقيمة  من أجل حساب  

 -c) عند درجات حرية .7.8المجدولة والتي تقدر بـ  2وبما أن هذه القيمة أقل عن قيمة كا

1 ()r- 1=)3 فروق ذات داللة  وجود فإن ذلك يبرهن على عدم،  9.94 ومستوى داللة
إحصائية بين المتعلمين الذي أداؤهم اللغوي فوق المتوسط وبين الذين أداؤهم تحت 

فإن ذلك يؤكد  ،9.91إلى معامل كرامر والذي يساوي إلى 2وبعد تحويل قيمة كا. المتوسط
أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إستراتيجية طلب المساعدة من الزمالء أيضا 

 نرفضو ( H0) الفرضية الصفريةوهو ما يجعلنا نقبل  .وأداء المتعلمين باللغة المدرسية
 .(H1)الفرضية البديلة
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من اجل : ة والنحوية والصرفيةالصوتياألخطاء في (ق/ن)و( ع/ع/ن)ق بينالفرـ 
، قمنا بتطبيق في األخطاء الصوتية والنحوية والصرفية اللة الفرق بين العينتينحساب د
في األخطاء اللغوية في  لداللة الفرق بين متوسطات عينتين مستقلتين( Tت،)اختبار 

 :اآلتيةالنتائج فحصلنا على  (15)أنظر الجدول رقم ،البنيات الصوتية والنحوية والصرفية
بين الناطقين بالقبائلية والناطقين بالعامية العربية في األخطاء رق بالنسبة لداللة الفـ  0  

 :الصوتية
 قيمة ت المجدولة قيمة  ت المحسوبة مستوى الداللة الحرية.د العينة

 1.01 ـ 9.245 9.24 77 35.07(ق/ن) 35.31(ع/ع/ن)

ألخيرة ، تبين ان هذه ا(spss)لعينتين مستقلتين بتطبيق نظام ( ت)قيمة  بعد حساب    
 (1.01) القيمة المجدولة والتي تقدر بـ ن هذه القيمة أقل منأوبما . -9,245تساوي إلى 

، فهذا يعني قبول الفرضية  9.24ومستوى داللة  77=2-2ن+1نعند درجات الحرية 
ومنه نستنتج انه ال توجد فروق ذات . (H1)ورفض الفرضية البديلة (9H)الصفرية

في تأثيرات العامية العربية وتأثيرات القبائلية في البنية  داللة إحصائية بين العينتين
 .الصوتية

 :النحويةبين الناطقين بالقبائلية والناطقين بالعامية العربية في األخطاء بالنسبة لداللة الفرق ـ 2  
 المجدولة( ت)قيمة المحسوبة( ت)قيمة مستوى الداللة الحرية.د متوسط األخطاء 

 1.01 ـ 2.407 9.24 77 20 (=ق/ن)ـ   31(=ع/ع/ن)

الخاصة بعينتين مستقلتين، تبين أن قيمة هذه األخيرة تساوي ( ت)وبعد حساب قيمة   
عند  (1.01)والمقدرة بـ  وبما أن هذه القيمة أكبر من القيمة المجدولة،  -2.407إلى 

 (H1)فهذا يعني قبول الفرق البديل ،9.24ومستوى داللة  77=2-2ن+1ن حريةالدرجات 

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ومنه نستنتج  (.9H) ورفض الفرض الصفري
 .(ع/ع/ن)الناطقين بالعامية العربية والناطقين بالقبائلية في الجانب النحوي لصالح 

 .بالنسبة لداللة الفرق بين الناطقين بالقبائلية والناطقين بالعامية العربية في األخطاء الصرفيةـ 2 
 المجدولة( ت)قيمة المحسوبة( ت)قيمة مستوى الداللة الحرية.د خطاء متوسط األ

 1.01 4.113 9.24 77 9.13(=ق/ن)     1.14(=ع/ع/ن)

الخاصة بعينتين مستقلتين، تبين أن قيمة هذه األخيرة تساوي ( ت)وبعد حساب قيمة     
عند درجات  (1.01)بـ والمقدرة  من القيمة المجدولة ن هذه القيمة أكبرأوبما ،  4.113إلى 

ورفض ( H1)فهذا يعني قبول الفرق البديل ،9.24ومستوى داللة  77=2-2ن+1ن حريةال
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أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الناطقين ومنه نستنتج  (.9H) الفرض الصفري
 .بالعامية العربية والناطقين بالقبائلية في الجانب الصرفي لصالح الناطقين بالعربية

خالل نتائج الدراسة المحصل عليها نالحظ أنه في الجانب الصوتي أو من    
 من األخطاء ومتوسط %30.75الفونولوجي الشفوي سجل الناطقون بالعامية العربية نسبة 

خطأ لكل تلميذ بالنسبة للناطقين  34 ومتوسط %55.71خطأ لكل تلميذ مقابل نسبة  35
وتجسدت غالبية هذه األخطاء . طفيف بينهما وفارق .% 5.02بفارق يساوي إلى  بالقبائلية

الناتجة عن تأثيرات اللغة األولى بالنسبة لكال العينتين في عدم نطق الصوائت في آخر 
ثم تليها عدم نطق التاء في آخر ( ق/ن)لـ  %47و( ع/ع/ن)لـ %40.71 الكلمة بنسبة
يذ كال العينتين وقعوا حيث بيَّنا أن تالم(. ق/ن)ل  %20و( ع/ع/ن)ل  %37.09الكلمة بنسبة 

ـ  °تفي البي :]في نفس األخطاء واستعملوا تقريبا نفس الكلمات نطقوها بنفس الكيفية مثل
/ القراَء/ العربيَّـ/ اللٌّغَـ:]في النوع األول ومثل[ °، من الطبيب°الُمعلم° ـ أسأل °لعلى السؤا

ابقا كبيرا بين تأثيرات وهي أدلة ملموسة على وجود تط[. َالثانيـ/في المدرسَـ/ الوسخَـ
باعتبار أن كل . العامية العربية، وتأثيرات القبائلية في الجانب النطقي للغة المدرسية

منهما تتشابهان في خصائص نطق الكلمات، من خالل عدم نطق صوائت آخر الكلمات 
و قلبها إلى صامتة، و عدم نطق صوت التاء في آخر الكلمات، نتيجة اشتراكهما في 

 .الميل إلى االختصار كما هو بالنسبة لحذف صوت التاء في أخر الكلمةخاصية 
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بمدارس  (7) معلما (11) وبعد تطبيقه على :عرض نتائج االستبيان الموزع على المعلمين
 : ةاآلتيبمدرسة زياد بسطيف توصلنا إلى النتائج  (5)تمقرة الناطقة بالقبائلية و

 .مدرسة زياد بسطيفمدارس تمقرة و االستبيان الموجه لمعلمي تائج نبعرض  خاص (90)الجدول رقم  
 4ع /ع/ن 1/ق/ن بنود االستمارة

 . ـ تمهيد ومحتوى وتطبيقات :أهداف وكفاءات ووسائل ومحتوى: كيف تقدمون الدروس
 ـ االنطالقة من النص بشكل تدريجي                                                           

10,42% 

 

21,51 % 

 

 

011% 

 %011 %011         نعمهل تراجعون مع التالميذ الدروس الماضية وتربطونها بالدروس الجديد 

 ـ المفاهيم السابقة في قواعد اللغة                        ؟ ـ على ماذا تركزون     
 والصرف واإلمالءـ على النحو                                                     

 ـ فهم النص والتراكيب والقواعد النحوية                                                    

 

 

 

10,42% 

 

21,51 % 

 

011% 

 :            الصور، أحداث، والقاموس ـ ما هي الوسائل التي تستعملونها لتدعيم مفاهيم اللغة العربية؟
 :ـ قصص وجرائد وأقراص مضغوطة وكتب مع مجالت                                       

 

21,51 % 

 

10,42% 

 

51% 

 

51% 

 ؟ للمتعلمينما هي األنشطة اللغوية التي تركزون عليها لتنمية المهارات اللغوية 
 :  ـ دراسة الصّيغ والتعبير الشفوي والقواعد                                      
 :ة إمالء وتمارينـ األنشطة الكتابي                                      

 ـ التعبير والقراءة والمطالعة                                  

 

 

 

%14.28 

 

%28.57 

 

51,04% 

 

 

 

15% 

 

25% 

 نعم             ـ هل تجدون توزيع برنامج اللغة يتناسب مع الحجم الساعي؟   
           ال                                                                             

 

011% 

 

 

15% 

 

25% 

         :نعمهل تجدون أنفسكم تسرعون في تقديم الدروس إلنهاء البرنامج ؟ 
   :ال                                                       

%14.28 

 

%85.72 

15% 

 

25% 

:  عم كيف تتصرفون مع التالميذ الذين لم يفهموا بعض المفاهيم والقواعد اللغويةفي حالة اإلجابة بن
 :حصص الدعم والمعالجة: اإلجابة

 

%14.28 

 

 

%100 

 %011 %011            نعمغوية للمتعلمين الذين لم يفهموا؟ اللغة األولى لشرح بعض المفردات والمفاهيم الل ونستعملهل ت

 %011 %011 نعم حتى الفرنسية؟ لغة البيت ونصعوبات في التعبير بالفصحى هل يستعملالتالميذ  عندما يواجه

  والقواعد للنحو والصرف التركيبفي أخطاء ـ         ما هي األخطاء اللغوية الشائعة  لديهم؟ 
                                           ـ اخطاء في النطق والتركيب                                                

 

42,16% 

 

51,04% 

 

011% 

   ـ تخصص لهم حصة لالستدراك   عندما يخطؤون في التعبير كيف تتصرفون معهم؟ 
 من زمالئه نه التصحيح بنفسه أوطلب مـ أصحح له أو أ                                        

 ـ يطلب منه التركيز                                                     

 

 

 

15,10"% 

 

%14.28 

 

51% 

 

51% 

 :بحوث وكتابة تقاريرما هي األنشطة اللغوية التي تكّلُفونهم بها داخل القسم وخارجه؟ 
 :    ـ  التعبير الكتابي وتمارين حول قواعد اللغة                           

 

21,51 % 

 

10,42% 

 

51% 

 

51% 

 لغة ؟ا في العامة حول مستوى المتعلمين كممالحظاتـ ما هي 
 ـ ضعف الرصيد اللغوية وال راجعون خارج المدرسة                              
   .                                   ـ ضعف التركيز وغياب التفكير المنطقي لذلك ينسون كثيرا                             

 

 

 

10,42% 

 

21,51 % 

 

 

 

51% 

 

51% 
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 :أنهم( تمقرة وسطيف)ـ نالحظ في اجابات معلمي مدارس المنطقتين    
يشتركون في الخطوات الكبرى العداد الدروس كالتمهيد : بالنسبة لطرائق التدريس     

وكل  الناطقين بالقبائلية بالنسبة  %71,52والمحتوى والتطبيقات، واتفاق غالبيتهم بنسبة 
على أنهم يبدأون دائما بمراجعة الدروس الماضية، حيث ية الناطقين بالعامية العرب

كما ان . يركزون عموما على مدى فهمهم لقواعد النحو والصرف من خالل حفظها
غالبيتهم يقرون بتناسب البرنامج الدراسي ع حجم الزمن، إال أن معلمي مدرسو زياد 

دروس النهاء أكدوا انهم يجدون انفسهم يسرعون في تقديم ال %74بسطيف بنسبة 
البرنامج عكس معلمي مجارس تمقرة ، وهو ما يعني وجود نوع من التناقض في 
االجابة مع السؤال السابق بالنسبة لمعلمي سطيف، مع العلم ان حجم  األفواج في هذه 

ولذلك يلجأ معلمي هذه الدارس إلى الحصص . األخيرة اكثر بكثير عن مدارس تمقرة
ونالحظ أيضا أن كل . ميذ الذين لم يستوعبوا بعض الدروساالستدراكية لمساعدة التال

معلمي كال المنطقتين يستعملون اللغة األولى في الشرح و التوضيح  للمفردات والمفاهيم 
. اللغوية أثناء الحصص الدراسية، كلما الحظوا مظاهر عدم الفهم لدى بعض تالمذتهم

وحتى الفرنسية في ( اللغة األولى)بيت كما انهم أكدوا أن جميع التالميذ يستعملون لغة ال
وعندما يرتكب  .التعبير عندما اليجدون الصيغ والمفردات المناسبة بلغة المدرسة

المتعلمين اخطاء نجد هناك تفاوتا في ردود الفعل من معلم آلخر حيث هناك من يحلهم 
 %51إلى حصص االستدراك مباشرة وهو ما صرح به معلمو مدارس سطيف بنسبة 

اك من يتدخل بنفسه ليصحح الخطأ او يطلب منه التصحيح وعند الفشل يحيل الكلمة وهن
لزمالء المخطي بالتصحيح وهو ما يركز عليه غالبية معلمين مدارس تمقرة بنسبة 

ونسبة قلية صرحت بتوجيه مالحظات . من معلمي مدارس سطيف %51و %"15,10
 . للمتعلمين وطلب منهم التركيز واالنتباه

نالحظ أن هناك تنوع في : سبة للوسائل التي يستعملونها في تعليم اللغة العربيةـ بالن
إلى جانب الكتب  الوسائل التعليمية المستعملة فمنها الصور واألحداث والقصص

 و مدارس تمقرة من معلمي %71,52والمجالت، أما األقراص المضغوطة، فقد أكدها نسبة 

ما قد يعني ان بعض المعلمين أصبحوا  وهو. من معلمي مدرسة زياد بسطيف 49%
 .يوظفون تكنولوجية المعلوماتية في علمية تعلم اللغة العربية
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ـ بالنسبة لألنشطة اللغوية التي يركزون عليها، نالحظ أن غالبية المعلمين في مدارس 
يركزن على نشاطات صيغ التعبير الشفوي وقواعد اللغة بينما معلمي  %15سطيف بنسبة 

بانشطة القراءة والمطالعة وهو ما يعبر على  يهتمون اكثر %51,04قرة بنسبة مدارس تم
وجود تفاوت بين المعلمين في طبيعة األنشطة التي يدربون عليها المتعلمين وهو ما قد 

أما خارج القسم نالحظ ان . يفسر االختالفات الحتملة بين ادء المتعلمين للغة المدرسية
ة زياد من معلمي مدرس %49 ونسبة %71,52مقرة بنسبة غالبية المعلمين من مدارس ت

يركزون على األنشطة الكتابية والتمارين التطبيقية في قواعد النحو والصرف،  سطيف
ونسبة مماثلة بمدارس سطيف تعتمد البحوث وكتابة التقارير مقابل نسبة قليلة تساوي 

من معلمي سطيف  %49 و  %71,52بينما يؤكد غالبية معلمي تمقرة بنسبة . بتمقرة % 27,47
أن تالميذ المنطقتين يعانون من رصيد لغوي ضعيف كما انهم ال يراجعون كثيرا خارج 

و نسبة مماثلة من معلمي سطيف مع نسبة قليلة من معلمي سطيف تساوي . المدرسة
سجلوا مالحظات لها عالقة بمشكلة التركيز أثناء الدراسة وهو ما يجعلهم ينسون   27,47%

را إلى جانب مشكلة التفكير المنطقي، التي قد تعرقل المتعلمين في تعلم الكثير من كثي
فمثل هذه االجابات والتوضيحات من قبل معلمي . األمور سواء كانت لغوية او غيرها

داء العام المنطقتين تساعدنا كثيرا في فهم الكثير من الفروقات بين المتعلمين سواء في األ
 .  واالستراتيجيات التي يستعملها المتعلمون او في نوعية االخطاء

تكوين  من العينتين، ال يستطيعواالمتعلمين يتضح لنا ان  ،ومن خالل هذه النتائج    
جمال تامة سواء في التعبير الشفوي الذي يتطلب جمال بسيطة، أو في التعبير الكتابي 

كيبية والنحوية وفي سوء وتجلى ذلك في األخطاء التر. كاملةالذي يستلزم جمال وفقرات 
كما . خاصة حروف الجر و تصريف األفعال الضمائر ،توظيف أدوات الربط المختلفة

.   هم على بلورة أفكار واضحة ودقيقةأن رصيدهم اللغوي المتواضع حال دون قدرت
يلجأون إلى المفردات المتداولة في لغتهم األولى كتعويض لتجاوز الوضعية االتصالية و

أما بالنسبة لألخطاء الصوتية تجسدت غالبيتها في تجاوز نطق . عليهم التي فرضت
الصوائت في آخر الكلمة تخفيفا للكالم، اما البعض االخر منها تعبر على عدم التحكم في 

وهو ما اكده . وهو مظهر لضعف تكوينهم في قواعد اللغة المدرسية. العالمات االعرابية
 .    هم حول المستوى العام في اللغة العربيةالمعلمون انفسهم في خالصة مالحظات
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 الفصل الســـادس
 

 
 
 

 الدراسة ومناقشة نتائجتفسير النتائج 

  
 

 

 
 ـ تفسير النتائج في إطار فرضيات الدراسة 

 .ـ االستنتاجات العامة
 .تـ التوصيات واالقتراحا

 .ـ الخاتمة
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 :النتائج في إطار فرضيات الدراسة ومناقشة سيرتف
الصوتية ) عرضنا مختلف النتائج التي توصلنا إليها في بنيات اللغة المتنوعة عدماب     

، و شرحنا أبعادها وخلفياتها، نقدم في هذا (والمفرداتية والنحوية التركيبية والصرفية
الفصل التفسيرات العلمية والبيداغوجية لهذه النتائج في إطار الفرضيات التي انطلقنا منها 

ث سنفسر طبيعة هذه األخطاء في مختلف البنيات اللغوية و مصادرها حي. في دراستنا
المحتملة   وعالقتها بنتائج الدراسات السابقة، لنصل فيما بعد إلى االستنتاجات العامة 

و بناء عليها نقترح مجموعة من التوصيات واإلجراءات العملية . حول مختلف النتائج
ة عامة و المعلمين بضفة خاصة على معالجة التي يمكن ان تساعد مسؤولي قطاع التربي

مشكالت تعلم لغة التعليم    في المدرسة الجزائرية، لنصل في األخير إلى خاتمة الدراسة 
التي نبين فيها أهمية وقيمة هذه النتائج العلمية ونقترح على ضوئها بعض المجاالت التي 

  . تحتاج إلى تعمق في البحث والتفكير العلمي
سواء كانت عامية عربية أو قبائلية تعتبر اللغة األولى  :األولىاإلجرائية الفرضية   

 .عامال ميسرا لتعلم اللغة الثانية
من خالل تحليل النتائج في التعبيرين الشفوي والكتابي يتضح لنا أن اللغة األولى       

وية أثرت بشكل كبير في كل البنيات اللغوية الصوتية والمعجمية والتركيبية والنح
أو  (ع/ع/ن)والصرفية وبنسب متفاوتة، حتى أصبحت لدى المتعلمين سواء كانوا 

، سندهم الرئيسي في تعلم اللغة المدرسية و استعماالتهم لها خالل الحصص (ق/ن)
نتائج أن اللغة األولى ، قد أثرت في كل مستويات اللغة المدرسية الحيث بينت . الدراسية

أصبحت المرجع  حيث .ة والصرفية وحتى التركيبيةالصوتية والمفرداتية والنحوي
من وضعيات التعبير المعقدة التي تفرضها اللغة  ،والمخرج الوحيد بالنسبة إليهم جميعا

كما أصبحت الوسيلة التي يعتمدها حتى المعلمون في تبسيط و شرح المفردات . المدرسية
ا في مختلف البنيات اللغوية، لكن األخطاء التي وقعوا فيه. والمفاهيم عند تقديم الدروس

 ،تدل على محاوالت التقرب من اللغة المعيارية و الوصول إلى الشكل النموذجي المنشود
نتيجة لضعف تكوينهم أو لعدم تحكمهم الجيد فيها جعلهم يكونون افتراضات  إال أنه

ة حول قواعد وتراكيب اللغ ،وتقديرات غير دقيقة وغير صحيحة في الكثير من األحيان
يتدخل لتصحيحها، فتتحول تلك األخطاء إلى ما  نادراخاصة إذا كان المعلم . المدرسية
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فالسكوت عن شيء دليل على صوابه في منطق التفكير .)نماذج مقبولة بالنسبة إليهم
ن يجهلون الكثير من وظائف اللغة و ضوابطها ييضاف إلى ذلك أن المتعلم(. االنساني

 .دراسية إذا لم يجدوا يساعدهم في ذلكالمتعددة في هذه المرحلة ال
يقتضي الوقوع  ،مع العلم أن التعلم البشري حسب علماء النفس المعرفيين في أساسه     

في الخطأ، نتيجة التقديرات الخاطئة أو االفتراضات غير الصحيحة، وهو ما يالحظ عند 
 نالحظ كيف يقع فعند اكتساب اللغة األولى مثال. تعلم أي مهارة أخرى مها كان نوعها

الطفل في الكثير من األخطاء اللغوية إلى درجة ابتعاده عن لغة الكبار، إال أنه بقدر ما 
هذه األخطاء لتستقيم لغته حتى تشابه أو  ختفيينمو معرفيا وعصبيا وزمنيا بقدر ما ت

عن طريق ما يسمى التغذية الراجعة من اآلخرين، أين يجري خاللها  .تطابق لغة الكبار
 كما أن األخطاء كما يقول كودر .لمتعلم مقارنات بين لغته المكتسبة ولغتهم المستعملةا

Coder( 295ـ293ص1005دوجالس براون) ": مفيدة ألنها تزود الباحث بالدليل على كيفية تعلم
في المتعلم اللغة و اكتسابها وتبّين له االستراتيجيات أو اإلجراءات التي يستخدمها 

إجراء يستعمله للتعلم و وسيلة  لكونها ،تعتبر مهمة بالنسبة للمتعلم وهي ".اكتشافه لّلغة
بل أكثر من ذلك . التي يضعها حول وظيفة اللغة التي يتعلمها للتحقق من الفرضيات

في اكتساب اللغة  من اإلستراتيجيات المعرفية انوع Corderكوردرحسب تعتبر األخطاء 
كودر أيضا  يقول ،تمييزه بين األخطاء والهفوات و في .األولى وفي تعلم اللغة الثانية

Coder ":ال يمكن له تصحيح أخطاء القواعد اللغوية أن المتعلم Erreurs de grammaire) ) 
باعتباره لم يتقنها ولم يتحكم فيها بعد، بينما يمكن له تصحيح  ،بنفسه للغة الثانية

توتر االنفعالية كالتعب، القلق بنفسه لكونها ناتجة عن حاالت ال( Fautes les)الهفوات
وهو ما لحظناه لدى المتعلمين  .اإلرهاق وغيرها وأكرة وزالت اللسان وضعف الذا

، في أنماط األخطاء المتنوعة التي ارتكبوها في مختلف (ق/ن)و (ع/ع/ن)الناطقين
و  .ىكاألخطاء الفونولوجية والنحوية والصرفية ذات العالقة باللغة األول ،البنيات اللغوية

  .أخطاء التردد والعبارات العشوائية بالنسبة لتلك التي تصنف كأغالط أو هفوات
تؤثر بكيفية حسب محمد اسماعيل صيني وإسحاق محمد أمين  ولىلغة األال" أنكما     

ملحوظة وعميقة في تعلم اللغة الثانية، وانه ليس من المعقول االعتقاد أن هناك فراغا 
محمد ) ولىلغة األالاللغة الثانية غير أو  بداية تعلمه اللغة األجنبية لغويا لدى التلميذ عند
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فالمتعلم عندما  .(28موضوع  موسى الشامي دون سنة ص 7928اسماعيل صيني وإسحاق محمد أمين  
تعرض عليه مشكلة لغوية جديدة يتناولها بناء على ما يمتلكه من بنية معرفية موجودة 

وغيرها  ،بصار واالستنتاج والتفكير المنطقي واالستداللسلفا، فيحاول من خالل االست
اختبار فرضياته باستدعاء كل الخبرات السابقة  ،من االستراتيجيات المعرفية التي يمتلكها

من أجل الوصول إلى الحل المناسب لها باللغة  ،باللغة األولىالتي يمتلكها  المعارف و
ن في استعانتهم بالخبرات اللغوية المخزنة باللغة وهو ما سجلناه لدى تالميذ العينتي .الثانية

األولى عند كل وضعية تعبيرية شفوية كانت او كتابية لتجاوز المشكلة المطروحة سواء 
كما . المفردات أو التراكيب أو القواعد النحوية والصرفيةالنطق أو كانت على مستوى 

باللغة الوسيطة أو اللغة االنتقالية  شكلت ما يسمىقد اللغة األولى باللغة الثانية أن احتكاك 
التي ُيبدعها الُمتعلم، من أجل مواجهة المشكالت اللغوية المعروضة عليه بطريقته 

فهي تعتبر عند . قريبة من اللغتين معا حيث نجد تقريبا كل أنماط األخطاء .الخاصة
النمو مؤشرات نشطة للتعلم، وهي مظاهر لحالة ك Fraser 1013و فرازر Brownبراون 

اللغة عن طريق الطفل ( قواعد)اللغوي للطفل، ألنها تسمح بوصف واكتشاف معارف
فالمتعلمون مثال عندما ينطقون آخر الكلمات صامتة   (.Daniel Gaonac’h 7998_ 788p.)نفسه

و عندما يتجنبون نطق صوت التاء في أ[ °، في البيت°من الطبيب] بدل صائتة في كلمتي
أو عندما يستعملون مفردات قريبة من اللغتين كما [ درسًـ ـ اللَُّغـالَم] آخر الكلمة مثل

أو في البنية النحوية كما . [عندما أذهب ] بدل / °ـ كنُروح[ فقط] بدل  بركـ [ قليال] بدل /شويةـ ]في 
ذكرنا سابقا، عندما ال ُيجهد المتعلمون أنفسهم كثيرا في استعمال عالمات النصب والجر 

ا يناسب السياق وتتطلبه قواعد اللغة المدرسية، أو ما سجلناه في البنية حسب م ،والرفع
الصرفية، عندما يميل المتعلمون من العينتين إلى تصريف األفعال والضمائر في الجمع 

حسب كوردر فإنها تعتبر ، [لي وقالوازارتني أمي وخالتي ] بدل المثنى، كقولهم 
Corder1967;1980)) ن تفاديها بل ضرورية ألنها تعكس االرتقاء ظاهرة طبيعية ال يمك

 أي (.Laila Farkamekh 2006p836) التدريجي لقواعد التعلم على أساس الفرضيات المتتالية
 لغوية نظرا لعدم تحكمهم فيالخطاء األاللغة الثانية يقعون بالضرورة في  يأن متعلم

لية التي قد يضعونها حول ونتيجة االفتراضات الخاطئة والمتتااللغة المدرسية من جهة، 
 .في مختلف المراحل من جهة أخرى يتعلمونهاالتي  للغويةابعض القواعد أو الصيغ 
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ن تعتبر يوعليه فاألخطاء اللغوية الناتجة عن تأثير اللغة األولى حسب المعرفي     
ألنهم عندما يضعون فرضيات أو تقديرات  .ن مراحل التطور اللغوي للمتعلمينمرحلة م

فيخطئون في توظيفها في تعبيراتهم  ،ة لوظيفة بعض األدوات اللغوية أو لقواعدهامعين
داخل الجمل، يعكس اإلستراتيجيات المعرفية التي يعتمدونها، كالمقارنة و الربط بين ما 

وبين ما  ،من معارف مكتسبة قبليا باللغة األولى أو باللغة الثانية ،هو موجود لديهم
ية، وعندما يكتشفون أنها خاطئة يعملون على تصحيحها بشكل يتعلمونه باللغة المدرس

أن تعلم اللغة الثانية عبارة عن :" وهو ما ذهب إليه دوجالس براون عندما قال .تدريجي
بعض االفتراضات عن اللغة  ،ن بوعيفي بناء نظام يختبر فيه المتعلمي عملية إبداعية

كّوُنون ما يظنونه نظاما ثابتا للغة في حد فالمتعلمون في تصرفهم وفقا لبيئتهم ُي ....الهدف
ذاتها، أي مجموعة من القوانين التي تعينهم على تنظيم وقتي للفوضى اللغوية التي 

وهم يتصرفون حسبه تصرفا إبداعيا في البيئة . (291ص 1005دوجالس براون)"يواجهونها
ينجحون بالمحاولة اللغوية حين يواجهون أشكالها ووظائفها في سياقات واقعية، ومن ثم 

لغوي للغة المدرسية النظام الوالخطأ، واختبار الفرضيات في االقتراب شيئا فشيئا من 
باللغة المرحلية أو اللغة  wenmesr 1071ونيمسر weinreich1043 اينرايخوهو ما سماه و

ى وهو عبارة عن صيغ لغوية وقواعد تقع بين اللغتين، األول .الوسيطة أو اللغة االنتقالية
 .        العينتينوهو ما الحظناه في النماذج السابقة لدى . واللغة المدرسية

كما أنه من الطبيعي االعتقاد بوجود عوامل أخرى ساهمت في تكريس هذه األخطاء     
ذات العالقة باللغة األولى، مثل المعلمين أنفسهم الذين ساهموا في خلق حمام لغوي 

 : اللغة األولى العتبارات متعددةمدرسي تسيطر فيه تعابير وصيغ 
ـ إما ألنهم ال ينتبهون كثيرا إلى مثل هذه األخطاء النطقية والتركيبية والنحوية   

 . والصرفية و اإلمالئية ذات العالقة باللغة األولى وال يتدخلون لتصحيحها
ر بشكل مباشر و غي( عامية عربية، وقبائلية)ـ وإما ألنهم يستعملون اللغة األولى  

مباشر في شرح الدروس وفي تقديم التوجيهات و المالحظات أو في األحاديث الهامشية 
ما نعتقده صحيحا هو و . داخل وخارج القسم وفي مختلف المواقف والوضعيات التعليمية

من الذي درَّسوا أقسام عينتي الدراسة   %04ألن غالبية المعلمين الذين استجوبناهم بنسبة 
العربية والناطقين بالقبائلية، قد صرحوا وأكدوا بأنهم يستعملون اللغة  الناطقين بالعامية
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فكل ذلك . األولى في التوضيح والشرح للكلمات والصيغ غير المفهومة باللغة المدرسية
. ساهم وعزز في تكوين نماذج لغوية خاطئة لدى المتعلمين لها عالقة بلغتهم األولى

وتلك الخاصة ( العربية الفصحى) صيغ لغة التعليموجعلتهم ذلك ال يميزون بين تعابير و
 وبناء على ذلك يعتقدون أن ما يتلفظون به صحيحا، حتى. بالعامية العربية أو القبائلية

كما نعتقد أن المعلمين أنفسهم وكأنهم يجهلون أو يهملون أسس . بلوُروا لغة انتقالية
ء به المتعلمون من محيطهم وخصائص المخزون اللغوي المكتسب باللغة األولى الذي جا

وال ( العربية الفصحى)األسري، لذلك ال يراعونه في استراتيجيات تعلم لغة التعليم
يتدخلون لتصحيح األخطاء سواء بوضع مقارنات وتقابالت بين اللغتين أو بلفت انتباه 

 .المتعلمين إلى طبيعة اخطائهم
االكتساب والتعلم نجد أن آلية  لو حللنا العمليات الذهنية للمتعلمين في وضعيتي    

اكتساب اللغة األولى تختلف كثيرا عن آلية تعلم اللغة الثانية، فاألولى تتم بطريقة الواعية 
والشعورية فيكون الدافع النفسي فيها عميقا، بينما تتم الثانية بطريقة شعورية وواعية 

معرفيا بالخبرة واللغة األولى تكتسب . Boutonودوافعها سطحية كما يقول بوتون 
يعني أن المتعلم يحتك باألشياء والمواقف ويتعرف على وظائفها الشخصية المعاشة فعليا، 

لذلك فالملفوظات اللغوية . ومعناها مباشرة ثم يكتسب ترميزها اللغوي أو دالالتها
 المكتسبة هنا تعيد تنظيم الخبرة األولية للفرد والتي يتقاسمها مع أفراد مجتمعه إلى درجة

ة بين الدال يعني يقيم عالقات مباشر) أنه يصبح ال يفرق بين هذه الخبرات وبين  اللغة
دمج ٌتشكل و ُتا، فمعاش ارجم الخبرة لتكون لها معنى عامَتُتف. (والمدلول والواقع المعاش

خطاب وتعبير المتعلمين يتميز وهو ما يجعل . سلوك الفرد لتصبح جزء منهفي 
لية من خالل االسترسال والسيولة في التعبير والكالم، ويجدون بالطوعية والعفوية واآل

غير أن عملية تعلم . في اللغة األولى السهولة والبساطة التي تمكنهم من تبليغ رسالتهم
اللغة المدرسية تتم بطريقة عكسية، حيث ٌتعلَّم القواعد والقوانين والتراكيب التي تؤلف 

إلى الخبرات أوال ثم ينتقل المدرسية اللغة المتعلم  يتعلمو خاللها  .الجانب الشكلي للغة
والعالقة التي َيبنيَها هنا  .ولىاأل التي تعبرعنها، وال يمكن أن يحدث ذلك إال بعاكس لغته

لذلك نجد . تتم عن طريق ترجمة المعنى المقدم بالتقريب مع لغته األولى التي بها يفكر
طع وعدم االنسجام في العناصر المكونة خطابه باللغة المدرسية يشوبه التردد والتق
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للجملة، وعندما يعبر شفويا أو كتابيا يجد نفسه يرجع دائما إلى لغته األولى معتمدا على 
إستراتيجيات معرفية معينة، كالترجمة أو المقارنة والربط بين ما يعرفه من قبل بلغته 

في مقياس إستراتيجيات التعلم األولى وبين ما يتعلمه وهو ما أكده غالبية تالميذ العينتين 
بأنهم يستعملون إستراتيجية الترجمة والمقارنة بين ما يعرفونه باللغة  % 28092بنسبة 

 . األولى وبين ما يتعلمونه باللغة الثانية من أجل الفهم و التعبير شفويا أو كتابيا
ة التعليم، إما ويمكن القول أيضا أنه نتيجة لعدم تحكم هؤالء المتعلمين جيدا في لغ     

بسبب ضعف تدريبهم على أشكال التعبير والكالم بها في مختلف المواقف الحياتية، أو 
بسبب عدم فهمهم الجيد لكل القواعد اللغوية وضوابطها المتنوعة والمتعددة، يجدون 

. أنفسهم يقعون في أخطاء تعتبر من مظاهر التطور اللغوي، وأحد دالئل الّلغة الوسيطة
في كل المواضيع التعليمية و ( العربية، والقبائلية/ع)يفكرون باللغة األولى حيث أنهم 

المواقف الحياتية، وعندما يعبرون شفويا أو كتابيا باللغة الثانية يجدون أنفسهم يستندون 
إلى القوالب التركيبية والرصيد اللغوي المألوف والُمستوعب والجاهزة على مستوى 

 بينهوهو ما . بشكل عفوي للغتهم األولى( المدىالقصيرة )الذاكرة العاملة 
، اللغة الثانية فيتداخل مؤثرات اللغة األولى عندما أشار إلى  (Bloomfield)بلومفيلد

دوجالس براون .)لألخطاء بين متعلمي اللغة الثانية ساسيلغة األولى المصدر األال اعتبرم

4991.) 
 :ت السابقةنتائج دراستنا و نتائج الدراسا مقارنة بينال 

لى أن إ (Blomfild ,Craschen, Weinreich) وبلومفيلد كراشن وانرايخكل من دراسات لقد أشارت     
تعلم اللغة الثانية في المدرسة تتأثر كثيرا بمكتسبات اللغة األولى وتجعل المتعلم دائم 

 ألن .هاالوقوع في األخطاء التي تتراكم عليه لتتحول فيما بعد إلى صعوبات في تعلم
الفرد يملك رصيدا معرفيا ولغويا وعادات تعبيرية اكتسبها واستوعبها طيلة سنواته 

، إلى جانب استعماالته لها في األولى من المحيط األسري واالجتماعي الذي عاش فيه
باللغة األولى فمن البديهي أن تشكل هذه المكتسبات القبلية  مختلف مواقف الحياة اليومية،

وبالتالي تعتبر  .اللغة المدرسيةويتعلم األساسية التي بواسطتها يفهم البيانات قاعدة 
 . مصدرا للكثير من األخطاء اللغوية
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 :"بين في دراسة له تحت عنوان 1071راجي راموني وهو ما ذهب إليه الباحث     
عندما توصل إلى "دراسة إحصائية لألخطاء في كتابة الطالب األمريكيين للغة العربية 

ين، سواء كانت يتؤكد أن أنماط األخطاء اللغوية التي وقع فيها الطالب األمريكنتائج 
صوتية أو تركيبية أو معجمية أو نحوية وصرفية، يعود أصلها إلى تأثير خصائص اللغة 

 .األولى لديهم
أثر :" حول افي دراستهنفيسة موسى أمين  ةإلى نفس النتائج تقريبا الباحث توتوصل   

عربية على الجملة األنجليزية المكتوبة لدى طالب المرحلة اإلعدادية أنماط اللغة ال
كيف أثرت اللغة العربية باعتبارها لغة  تحيث بين .1071جامعة عين الشمس  ".بمصر

 .أولى في تعلم اللغة األنجليزية في الكثير من البنيات والقواعد اللغوية
طريقة " حول في دراستها (1071)يكما أكدت ذلك أيضا الباحثة خولة طالب اإلبراهيم   

بعض  :"حيث قالت أن "تعليم التراكيب العربية في المدارس المتوسطة الجزائرية
وهو مظهر من  ،األخطاء هي من قبيل التداخل بين العربية الفصحى واللهجة العامية

ما فعند .والجزائر بصفة خاصة مظاهر الثنائية اللغوية التي يعيشها المجتمع العربي عامة
يعجز التلميذ عن التعبير عن فكرته بتركيب ينتمي إلى اللغة الفصحى يستبدله بتركيب 

خولة ")ي يمأل الخانة الفارغة في النظاممن العامية فيقوم هذا األخير مقامه ويسد مسده أ

     .(51ص 1071طالب اإلبراهيمي 
، الحظ الباحث وحتى تتضح أهمية اللغة األولى ودورها في تعلم اللغة الثانية    
في سياقات و إجراءات استعمال اللغة األولى من قبل متعلمين صينيين ( Lay1982)الي

بأن ( األنجليزية)عند كتابتهم باللغة الثانية ،للغة األنجليزية في الواليات المتحدة األمريكية
بقدر ما تكون النصوص المكتوبة منظمة  ،هؤالء بقدر ما يستندون إلى اللغة األولى

شكل أحسن، وفيما بعد توصل إلى استنتاجات توضح أن استعمال اللغة األولى ٌيعتبر ب
وبالتالي بقدر ما يزداد . أكثر من ضرورة في مرحلة من مراحل تطور اللغة الثانية

كما الحظ أن . التحكم في هذه األخيرة بقدر ما تقل الحاجة إلى االستعانة باللغة األولى
شر أكثر في المواضيع التي تعالج الحقائق الثقافية المرتبطة استعمال اللغة األولى انت

وأن استعمال اللغة األولى تبسط عملية . وبالبيئة التي نما فيها المتعلم ،باللغة األولى
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 Oriol Guasch.)البحث عن المعلومات ذات العالقة بالمواضيع غير المتداولة كثيرا

,Ailn°10 1997p23.)     
حول امتيازات التخطيط ( Freindlander1990 (ندلندر في دراسة له فريأيضا أكد و     

باللغة األولى عند التعبير باللغة الثانية، أن نسق تخزين المعلومات والمعارف قد تم 
نظرا لدورها في تخفيف . لدخول إليهاالتي يسهل االوسيلة الفعالة ألنها  لغة األولى،بال

التخزين للمحتوى المعلوماتي في الذاكرة القصيرة الثقل المعرفي الذي ينتج عن البحث و
واستعمال اللغة األولى يساهم في . الذي لم يكن مبدئيا مكتسبا بها ،المدى باللغة الثانية

التخطيط واالختيار والتنظيم للمعلومات المستوعبة بها من أجل السماح لترجمتها باللغة 
أن نفهم من كل ذلك  ويمكن (.Oriol Guasch ,Ailn°10 1997p2.)الثانية في مرحلة الحقة

اللغة لفهم اللغة المكتسبة بأن الشخص عندما يتعلم لغة جديدة يستعمل خبرته السابقة 
فلوال البنَيات والنماذج . خاصة في المراحل األولى من التعليم االبتدائي ،و تعلمها الثانية

استطاع تعلم الكثير من  المكتسبة والتي بواسطتها يقارن ويقوم بارتباطات مختلفة لما
المفردات والمفاهيم والقواعد اللغوية وال استطاع استرجاع الكثير من المفردات 

فهذا يمكن ان يحدث فعال، لكن  .والمعلومات والمعارف المخزنة أصال باللغة األولى
عندما نالحظ المتعلمين في المدرسة الجزائرية يستعملون الصيغ التعبيرية للغة األولى 

كل مراحلهم الدراسية وفي كل المواضيع والوضعيات والسياقات الرسمية التعليمية في 
 نا نطرح تساؤالت إن كان هذا وغير الرسمية في مختلف المواقف التواصلية، يجعل

          ا؟ام سلبي اايجابي األمر عامال
 "يعتبر: (Paula Maria Ristea 2006 p13)المعرفية الحديثة المقاربة في الخطأبينما      

وسيلة إلظهار العمليات العقلية التي ال نستطيع الولوج إليها، وهو دليل على الشيء الذي 
بر كل عَتكما ُي." ةمّييواجه تفكير المتعلم في حل مشكلة معينة، و مؤشر انتقالي لدورة تعّل

 و جديدةوالمتعاملين والمعارف الالتعلم  اق سيعامل للتعلم التطوري المتأثر ب اخطأ رمز
خطأ حسب علماء النفس المعرفي هو عملية عقلية غير مطابقة لاكما أن . النسيانعامل 

 باعتباره المتعلم حقوق من حقا يعتبر و (.بتصرف D.Descomp 1999 p 20)البيداغوجي دْقللَع

ن المتعلم في عملية التعلم يختبر معارفه أل .والتعليم التعلم لعمليات ومحركا منطلقا
ليتحقق من مدى صحتها من خطئها وهو ما يجعله يقع في  ،بطريقة عفوية المسبقة
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،  ويتعلم الصحيح منها ببذل جهد إضافي لتصحيحهافيما بعد يتحفز ل ،بالضرورة خطاءاأل
 ليس فهو متميزة مكانة الخطأ لمفهوم باشالر يعطيكما  .(أي أصبح الخطأ دافعا للتعلم)

 هذه ألن انطالق المعرفة، نقطة تمثل اغوجيةبيد ظاهرة بل تعثر، أو محاولة مجرد

 رتصو ويعتبر. الخاطئة المحاوالت من بمجموعة تمر بل الصفر من تبدأ ال األخيرة
عملية لا اتستراتيجيإنوع من  الخطأ اعتبار على تقوم والتعلم التعليم عملية ومنهج

ن المتعلم عندما أل ن باشالر جعل من الخطأ أرضية خصبة للتعلم الجيد،أأي . يةتعليمال
من استيعابها ثم  بعدهايحاول تعلم شيئا ما فإنه حتما يمر عبر عدة محاوالت يتمكن 

 .وبعد التأكد من صحتها تصبح جزءا من مكونات نظامه المعرفي يختبرها أو يجربها

 ن أن اللغة األولى قد شكلت مرجعاتبي ،وبناء على ما سبق، ومن خالل نتائج الدراسة   
حتى طغت على  ،معالجة المعلومات وتوجيه تفكير المتعلمين في إنتاج اللغة في امحوري

في  ،ونتيجة لذلك ظهرت أخطاء كثيرة. صيغ لغة التعليم في التعبيرين الشفوي والكتابي
هي وكأنها ( القبائلية)أو( العامية العربية)اللغة األولى تبدو غوية، إلى درجة لكل البنيات ال

العلم أن هذه األخطاء ال تظهر في مراحل التعليم االبتدائي فحسب، مع  اللغة األساسية،
من التعليم المتوسط والثانوي وحتى المتقدمة مراحل كل الالمتعلمين في  بل تالزم
ت متناسقة وفق قواعد اللغة أين ال يستطيع هؤالء تكوين جمال تامة وفقرا .الجامعي
ال  ،خطاء و مسؤولية للغة األولى في ذلكألفي اهذا التنوع  وعليه نستنتج أن .ةالمدرسي

 .يمكن اعتبارها عامال ميسرا لتعلم اللغة الثانية وبالتالي فالفرضية األولى لم تتحقق
ـ تؤثر اللغة األولى في تعلم اللغة المدرسية بشكل واضح في : الفرضية العامة الثانية 

 .الجانب الصوتي والجانب النحوي والجانب الصرفي
تتجلى تأثيرات اللغة األولى في الجانب الصوتي  (:أ)ية اإلجرائية الثانية ـ الفرض    

 .في التعبيرين الشفوي والكتابي األصوات أو الحروف واستبدالفي تفخيم األصوات، 
من خالل نتائج الدراسة الميدانية يتضح لنا أن اللغة األولى سواء كانت عامية عربية   

ي الجانب الصوتي لمتعلمي العينتين، في نمط عدم نطق أو قبائلية قد أثرت بشكل كبير ف
فمثل  .الصوائت في آخر الكلمة أو في قلب بعض األصوات خاصة في التعبير الكتابي

أصلها إلى صفات نطق أو تصويت الكلمات باللغة األولى سواء  يعودهذه األخطاء كلها 
هما دائما تنتهي بساكن، أو ، ذلك أن نطق أواخر الكلمات في(قبائلية)أو ( عربية/ع)كانت 
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يعني أن . بالقبائلية[ أَذليْغ إَوْذَراْر أُذراَرْغ]أو  بالعامية العربية [ْنُرْح نقَر َفْلجامْع] كقولنا صامت،
تعلمين استقر على ما تم اكتسابه وإدراكه وفق خصائص مخارج الوعي الفونولوجي للم

أن الميل إلى نطق الصوائت  كما .وصفات األصوات المألوفة لديهم باللغة األولى
صوامت في آخر الكلمات لها عالقة مباشرة بطبيعة وخصائص اللغة الشفوية التي يعتمد 

بينما . فيها المتعلمون مبدأ التخفيف في النطق كما هو سائد في الكثير من لغات العالم
المتعلمون  بعضها اآلخر له عالقة بمشكالت التحكم في العالمات االعرابية التي ال يتقنها

بشكل جيد، إما لكونها معقدة بالنسبة إليهم، يصعب عليهم فهم ضوابطها وشروطها بشكل 
وإما أن . دقيق في هذه المرحلة العمرية والمستوى العقلي، وبالتالي تعتبر أخطاء تطورية

استراتيجيات التعليم المتبعة من قبل الُمعلِّمين لم تكن فعالة وناجحة في تحقيق مهارات 
نطق المنشودة بلغة التعليم وفق قواعد االعراب المعروفة فيها خالل السنوات الخمسة ال

من التعليم االبتدائي فجعلهم ذلك ال يميزون كثيرا بينها وبين خصائص النطق باللغة 
نتيجة ( القبائلية)و( العربية/ع)كما يمكن ان يعود ذلك إلى تأثير لغتهم األولى. األولى

 .االعرابية فساهم في تفاقم ذلك الشكل من النطقخلوها من العالمات 
أما نمط األخطاء في التفخيم والٌغنَّة لم يسجل إال في صوت الباء عند نطق      
مباشر بخصائص رتبط بشكل ت وهي. لدى الناطقين بالقبائلية[ akbbongh[ ]نغوأقبُُّ]كلمة

بعض األصوات وبشكل  النطق لدى الناطقين بالقبائلية من سكان تمقرة الذين يضخمون
ونفس الشيء ...[. ـ أعبُّوظ °َأَصبَّاط:] خاص صوت الباء في وضعيات كثيرة مثل

يمكن قوله حول التنغيم، فظهر لدى الناطقين بالقبائلية لَتميُّز سكان منطقة القبائل بغمة 
. خاصة عند تعبيرهم بالعامية العربية أو بالفصحى وحتى بلغات أجنبية أخرى كالفرنسية

( الحروف)بينما نالحظ أن الفونيمات. ويحدث ذلك دائما تحت تأثير الغنة القبائلية
المستبدلة من قبل المتعلمين بحروف أخرى داخل الكلمة في التعبير الكتابي، خاصة 

أو  ،[الغميضة]بدل ة ظالغمي:]في كلمة مثل [ظ]أين يكتب فونيم [والضاد/الظاء]استبدال
 [نظمت]بدل  متضن :]في كلمة أخرى مثل [الضاد] العكس، حيث يكتب هذا األخير

[ رونذتح] كما في الفعل[ والذال/ الضاد]و أخطاء االستبدال بين . [نظيف]يف، بدلضن]و
 [والصاد/السين]و اخطاء استبدال بين  [.حّذرُتهما] :بدل [رتهماضوح ]و الفعل[ تحضرون]بدل
يتضح لنا أن المتعلمين في   [صعدنا]بدل عدنا إلى الحافلةس]و[ يتسلقون]، بدللقونصيت]في 
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وهي قد ترجع . العينتين لديهم تداخل كبير بين الفونيمات المتشابهة في النطق والمخرج
أساسا إلى مشكالت في الوعي الفونولوجي، حيث لم تنضج لديهم قدرة التمييز المناسبة 

طق مقاطع بين خصائص النطق لمختلف األصوات وصفاتها، أو أنهم لم يتدربوا على ن
لذلك َتمُثالتهم الذهنية . لعناصر الكلمة ومكوناتهاالكلمات بشكل يؤهلهم لإلدراك الواعي 

لها جعلتهم يكتبونها ويجسدونها بشكل غير صحيح أو معكوس بتفخيم المخفف وتخفيف 
مع العلم ان القراءة  .و هو ما قد يجعلهم يقعون في صعوبات الكتابة والقراءة. المفخَّم
غمات التي تكّون الكلمات الملفوظة من خالل األشكال التي تسمى لنَّلباط استنهي 

تحوي بداخلها هذه النغمات والتي للكلمة،  (الرمزية)الصورة الشكليةأو ، (فوالحر)
لها عالقة مباشرة القراءة أن عملية مع العلم  .للكلمةالفونولوجي اللفظ  ُلشكٌِّتف الصوتية

تصبو إلى تعليم القارئ حيث  .بالكتابة، من خالل تمثل الصورة الذهنية والخطية للكلمات
من اجل  ها حسب تسلسلها،كلمة، وضمِّكل النغمات المالئمة، بحسب أحرف  يكفكت

أي فك النغمات حسب األشكال )وهذه السيرورة . ظ سليم للكلمةلفُّت ل إلىوصالو
ة تحتاج إلى مهارات ذهنيهي عملية  (الصورية لألحرف ومن ثم ضمها بشكل تسلسلي

، والقدرة على مالئمة الصوت أو النغمة (القصيرة المدى)النشطة كالذاكرة اللغوية لغوية،
كما  .(Le processus Phonologique)ةفونولوجية السيروربالتعرف  ،المالئمة للشكل الحرفي

نغمات بالالوعي تبدأ أوال من  ة الفونولوجية،سيرورزمات المتعلقة باليكانيهذه المأن 
بتعلم يتسنى للطفل الذي يبدأ  حتى ( Snowling, 2001.P198) المكونة لأللفاظ الكالمية

أي أن  .وما بين تمثيلها الحرفي الكلمة،في لفظ أن يربط ما بين النغمات التي ُتالقراءة 
الكيفية التي تتشكل فيها هذه األصوات مع بعضها لتكوين الكلمات واأللفاظ مع القدرة 

بين هذه األصوات، سواء جاءت هذه األصوات مفردة أو على إدراك التشابه واالختالف 
، لم يتعلمها هؤالء التالميذ بالطريقة المناسبة في في الكلمات والتعابير اللغوية المختلفة

جميع ل ال بشكل متواصلعلى التذكر الفّع ةحافظبالمالقارئ يقوم  لكي ألنه. المدرسة
. سليم العاملة بشكل الذاكرة تنشيط تلزميس ،وترتيبها الصحيح النغمات التي قام بتحليلها

سليم، الصغاء اإلمنوط بالقدرة على تجهيز وتجنيد  (جهاز التذكر الفعال)ذلك  وفعالية
يستطيع أن حتى ذاكرته العاملة،  فّعَلقارئ من أن ٌيمتعلم المتواصل بشكل يمكن الالو

ألشكال اللغوية صحيحة الرموز وا ةيتذكره بصور فكريا وذهنيا ويركز فيما يعالجه 

http://www.d52n.com/vb/showthread.php?t=1404
http://www.d52n.com/vb/showthread.php?t=1404
http://www.d52n.com/vb/showthread.php?t=1404
http://www.d52n.com/vb/showthread.php?t=1404
http://www.d52n.com/vb/showthread.php?t=1404
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يتبلور في المنهاج الدراسي، ولم ٌيدّرب عليها وهو ما لم . المميزة للغة المدرسة
 .كنشاطات لتنمية الوعي الفونولوجي خالل الحصص الدراسيةمدرسة الالمتعلمون في 

ويمكن ان نرجع مشكالت االستبدال لألصوات وعدم التمييز فيما بينها إلى التقارب     
السين ]و[ الذال]و[ الّضادو الّظاء]بيرين في النطق، كما هو بالنسبة لـوالتشابه الك

لذلك َتمثُّلها الذهني لهذه الحروف في هذه المرحلة التعليمية يعبر على عدم [. والصاد
كما يمكن ان . نضج إدراكهم ووعيهم الفونولوجي الذي يجعلهم يستطيعون التمييز بينها

ت بشكل مباشر وغير مباشر في حدوث هذه اخرى ساهم ترجع إلى تأثير عوامل
بي خالل اعامل ضعف التركيزهم واالنتباه أثناء التعبير الكت فنعتقد بتأثير. األخطاء

 .االختبار و أثناء الحصص الدراسية وخاصة القراءة والكتابة واإلمالء
 .     في المدرسة اي تم تعلمهللشكل الصحيح للحروف الت التذكرـ عامل ضعف قدرة   
عامل طريقة التعليم و استراتيجيات التعلم المعتمدة داخل المدرسة الجزائرية، أين ـ   

تعتمد طرق الحفظ اآللي للكلمات، ونقص التدريبات على مهارات االستماع والتمييز 
الصوتي ومقاطع األصوات ومهارات التعبير الشفوي التي تساهم في تنمية الوعي 

قدرة المتعلمين على إدراك آليات إنتاج األصوات  الفونولوجي الضروري الذي يعزز
وإدراك مخارجها وصفاتها والتمييز فيما بينها داخل الكلمة خاصة بالنسبة لألصوات 

 . المتقاربة والمتشابهة
( العامية العربية والقبائلية)ـ عامل استعماالت المعلمين أنفسهم للنطق باللغة األولى  

متعلمين يعتقدون أن مثل هذه النماذج المستعملة في خالل حصصهم الدراسية، فجعل ال
مع العلم أن هؤالء المتعلمين يدرسون في القسم . المواقف الدراسية صحيحة ومقبولة

النهائي من التعليم االبتدائي يفترض أنهم بلغوا مستوى ُيؤهُلهم إلى نطق كل أصوات 
( العامية العربية والقبائلية)ولى اللغة العربية والتمييز بينها شفويا وكتابيا عن اللغة األ

في نهاية السنة الخامسة للمتعلم الكفاءة الختامية كما تبيَّن ذلك في . بشكل صحيح تقريبا
قادرا على قراءة وفهم وإنتاج المتعلم  ، التي نصت على أن يكونمن التعليم االبتدائي

والسردي  حواري واإلخباريال: خطابات شفوية ونصوص كتابية متنوعة األنماط
أما اخطاء التفخيم لم تظهر إال  (.0ص  2991المنهاج الدراسي وزارة التربية الوطنية .)والوصفي
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وهو امر يميز [ أقبو]عند فئة من الناطقين بالقبائلية فقط وفي صوت الباء عند نطقهم 
  .وبالتالي ليس بالظاهرة التي تحتاج الدراسة ولفت االنتباه. سكان منطقة تمقرة

 :الدراسات السابقةو نتائج  نتائج دراستنابين ة ارنقالم  
عندما مّيز بين مختلف  Garrett1975 ;1980 ;1983 ;1984  ,1988,1992في دراسة قاريت   

 erreurs deأخطاء األصوات والمفردات)فئات األخطاء، َبّين في الفئة األولى التي سماها

son et de morphèmes) فقد أرجع بعض عمليات االستبدال أو أخطاء استبدال األصوات ،
التي َتنُتٌج عن خطأ في تنفيذ ( l’anticipation)هذه بين األصوات إلى آلية التهيؤ أو التوقع 

ُ نطق  التخطيط للكالم التي ُتميز النشاط الذهني للفرد عند التعبير الشفوي، أين يتغير
كما " مة الالحقة لهاصوت أو مقطع صوتي لكلمة بسبب التهيؤ لنطق صوت تال في الكل

 (Michel Fayol1997p23)[.il étu venait) pour (il étais venu]:في المثال اآلتي الذي استشهد به

حيث استبدل نطق  [ليس ثمة شيء] ـ بدل [ ليث ثمة شيء] في قول التلميذ و كماأ. 
قص كما أرجع بعضها اآلخر إلى التسرع ون. السين بالثاء نتيجة تهيئه لنطقه الحقا

البعض اآلخر من األخطاء الصوتية المذكورة سابقا قد ترجع أساسا إلى لكن  .التركيز
الشّدة )التشابه النطقي بينها في المخرج، فغالبيتها لثوية أسنانية، تختلف فقط في الصفة

عندما قدم تفسيرا لمصادر األخطاء اللغوية  Garman1990وقد أكد ذلك كارمان(. والرخاوة
الحروف بين جوانب الأن بعض األخطاء تعود إلى التشابه في بعض " :ائالالفونولوجية ق

 .Michel Fayol1997p27))" أو أنهما متقاربان في النطق
دراسة إحصائية لألخطاء :" في دراسته حول 1071اجي راموني وهو ما توصلت إليه ر 

الصوتية التي وقع عندما بين أن أهم األخطاء " في كتابة الطالب األمريكيين للغة العربية
أو عملية  عدم التمييز بين األصوات الساكنةفيها المتعلمين األمريكيون تتمركز حول 

مثل ) استعمال أصوات ساكنة خفيفة بدل الثقيلة: استبدال لألصوات المتقاربة مثل
مريدة ] الدال بدل الضاد في كلمة [. طيب] بدل [ تيب]تعمال التاء بدل الطاء في كلمة اس
مع أخطاء الترتيب [. مصر] بدل[ مسر] السين بدل الصاد في كلمة [ مريضة]  بدل[ 

" ] في كلمة[ الذال] بدل [ الضاد]مثل استعمال : العكسي للحروف الساكنة في الكلمات
تاريخ ] بدل [ طاريخ ] في [ التاء] بدل [ الطاء]واستعمال [. أفراد ] بدل [ أفراض 

: خطاء التي ارتكبها تالميذ العينتين في دراستنا مثلونفس الشيء بالنسبة لنماذج األ[.
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ُيفصدون ]أو[ يتصلقون بدل يتسلقون]وقول اآلخر[ حضرتهما بدل حّذرتهما:]قول أحدهم
العربية والتدريس للغة  أخطاء في استراتيجيات التعليم: والتي أرجعها إلى[ بدل ُيفسُدوَن

للمفردات والتراكيب  الحفظ اآللي ابية واعتماد طرائقنقص التدريبات الكت و .الفصحى
وإلى تأثير  .Hypercorrectionالمبالغة في التصويبمع  .دون  توظيفها شفويا وتحريريا

كما أكدت نتائج مشابهة لدراستنا  .اللغة األولى التي اكتسبها هؤالء من بيئتهم االجتماعية
ة عند الدارسين المشكالت الصوتي" حول 1072رشدي طعيمة أحمد في تلك التي أجراها 

حيث ألكد أن من أهم " في برامج تعليم العربية لغير الناطقين بها بسلطنة عمان
صعوبة  :المشكالت الصوتية التي يقع فيها المتعلمون غير الناطقين بالعربية هي

ء ـ الحاء الدال والضاد ـ الذال والظا: بين الوحدات الصوتية المتشابهة مثل همتمييز
تعدد الخلفيات  :فسرها الباحث على أنها تعود إلىوالتي . الصادوالهاء ـ السين و

 .اللغوية للدارسين، يعني تأثير اللغة األولى في تعلم واستعمال اللغة الهدف
حول  7928سنة  معهد اللغة العربية بمكة المكرمةكما أكد الدراسة المنجزة من قبل    

( لمتقدم في معهد اللغة العربيةاألخطاء اللغوية التحريرية لطالب المستوى ا(حول 
أجريت على متعلمين غير ناطقين بالعربية لنتائج مشابهة لدراستنا فيما يخص ظهور 

فبّينت . اخطاء استبدال الحروف المتشابهة خاصة في التفخيم والترقيق او الرخاوة
الخبرة  السابقة إلىنقل الخبرة ) خل اللغوي أواخطاء ترجع إلى التدأن غالبية األالنتائج 
ومن بين األمثلة التي   .لديهم ولىلعادات اللغوية الراسخة للغة األ، نتيجة ل(الجديدة

دعمت بها الدراسة تفسيرها لذلك ما الحظه الباحثون الذين كلفوا بإنجازها لدى 
يجعلون الثاء و الذال و الزاي و الصاد و الظاء و فهم ( اليوربا) تهملغالمتعلمين الذين 

[ زيد]في ، و [سالك]: ينطقونه[ ذلك]و في  [ّمُس]: فينطقونها[  مَُّث] في الشين سينا 
 . غيرها و [سالم]:ينطقونه[ ظالم]، و في [سادق]: نجد[ صادق]، و في [سيد]:ينطقونه

 األخطاء" في دراسة له حول (1071)حسنى عبد الرحيم قنديلو في نفس االتجاه أكد   
في األخطاء تكثر أن  "من الناطقين بغيرها الصوتية عند متعلمي اللغة العربية 

وأخطاء أخرى لها عالقة بصعوبة نطق أصوات . األصوات المتقاربة في المخارج
يق بين عدم التفروأخطاء أخرى من نوع  .تأثير الصوائت على الصوامت اإلطباق، و
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لسين األصوات المرققة والمفخمة كما هو في دراستنا عدم التمييز بين الذال والضاد وا
 . وقد أرجعها الباحث إلى تأثيرات اللغة األولى للدارسين .والصاد

، حول صعوبات تعلم اللغة العربية لدى (2993)وهو ما توصلنا إليه في دراسة لنا  
تالميذ السنة الثالثة ابتدائي، أين بينا فيها انتشار أخطاء صوتية متنوعة للمتعلمين 

ي آخر الكلمة، عدم نطق صوت التاء فوالقبائلية، ك الجزائريين ناطقين بالعامية العربية
ة و عربيال العامية)تأثير اللغة األولى  أساسا إلى حيث بينّّا أنه تعود.  وأخطاء المد

ال تنطق فيها الصوائت في آخر الكلمات تخفيفا لعملية ، أين العينتين دى تالميذل( القبائلية
ني أن اللغة األولى أثرت بشكل أو بآخر يع .النطق واختصارا للوقت والجهد في الكالم

في نطق بعض األصوات داخل الكلمات، وجعلت المتعلمين يتكلمون اللغة المدرسية 
بشكل يشابه كثيرا النماذج المخزنة في الذاكرة الطويلة المدى والحاضرة بشكل دائم 

 . على مستوى الذاكرة القصيرة المدى بحكم استعماالتهم اليومية لها
ء على كل ذلك فإن الفرضية الجزئية األولى قد تحققت في شقها الثاني الخاص وبنا   

باستبدال الحروف و عدم التمييز بين الفونيمات المتشابهة في النطق والتي ظهرت كأول 
مشكلة في التعبير الكتابي لدى ثلث تالميذ العينتين، أما في شقها الثاني والخاص بتفخيم 

دم تسجيلنا النتشار أخطاء من هذا النوع إال لدى نسبة األصوات لم تتحقق نظرا لع
من المتعلمين الناطقين بالقبائلية وفي صوت واحد فقط من  %7ضعيفة جدا لم تتجاوز

ولم تسجل لدى الناطقين . فقط[ أقبو]وفي كلمة [ الباء]أصوات اللغة القبائلية وهو صوت 
د أنماط أخطاء صوتية من نوع آخر كما بينت نتائج الدراسة وجو. بالعامية العربية أصال

مثل الُغنَّة لدى الناطقين بالقبائلية و المد، واالستبدال والتداخل بأصوات اللغة الفرنسية إال 
 .   أنها ضعيفة جدا ولم ترق إلى مستوى لفت االنتباه لتعتبر ظاهرة منتشرة بين المتعلمين

للغة األولى في الجانب النحوي اتتجلى تأثيرات  (:ب)ـ الفرضية اإلجرائية الثانية   
 . ـ تركيب الجمل وفق صيغ الجملة في اللُّغة األولى:والتركيبي في

 .و استعمال الجمل الناقصة والمختصرة ـ       
 (.حذف وخلط بين الروابط)ـ أخطاء في استعمال الروابط اللغوية داخل الجملة        
 (.نفيعالمات الجزم وال)ـ أخطاء في اإلعراب        
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( ق/ن)و( ع/ع/ن)وبناء على نتائج الدراسة تبين لنا أن المتعلمين من العينتين     
فكونوا جمال شبيهة . يعانون من مشكالت كثيرة في تركيب الجمل وفق لغة المدرسة

كما أنها انتشرت لدى غالبية (. العامية العربية و القبائلية)بالجمل المألوفة بلغتهم األولى 
حيث سجلنا عدة انماط لألخطاء التركيبية، من . رين الشفوي الكتابيالتعبي فيالمتعلمين 

اهمها استعمال الجمل الناقصة أو المختصرة، والتي تفرعت منها الجمل الناقصة من 
وهي كلها صيغ وعبارات جملية تبين أن . الفعل ثم الفاعل ثم حروف الجر والمفعول به

مقابلة الشفوية أو يسردون قصصا أو وقائعا كتابية عندما يجيبون على أسئلة الالمتعلمين 
يميلون إلى االختصار واالقتضاب في الكالم والكتابة، باستعمال تعابير ضمنية لبقية 

تعبر الجمل الناقصة من وفي التعبير الكتابي أيضا  .أجزاء الجملة و المكون الجملي
تقدا أن اآلخرين الذين مجرور وكأن المتعلم يستعمل لغة ضمنية معحرف الجر واسم ال

وكأنه يخاطب نفسه أكثر ما يخاطب . يكتب لهم سيستنتجون داللة الجمل ومعناها
كما قد تعبر على ضعف درجة تركيزه . اآلخرين عن رحلته المدرسية إلى الغابة

ذلك أنهم يكتبون جمال موحية ثم . وانتباهه أثناء التعبير نتيجة قلق التخلص من االختبار
، لينتقلوا إلى جمل جديدة، ..(حرف الجر..الفعل او لفاعل)ن مكوناتها األساسيةيبترونها م

وهي داللة على تأثير . دون انتباه منهم أو مراعاة لوجود نقص تستلزمه الجملة التامة
لكالم والبساطة في ا، اللتان تمتازان باالختصار (ربيةعال/اميةعال)و( بائليةقال)اللغة األولى

وكأنهم يركبون جمال بالقبائلية والعامية العربية ثم يترجمونها إلى . في تركيب الجمل
اعتمادها بشكل دائم من قبل غالبية  َتوهي اإلستراتيجية المعرفية التي ثٌب. الفصحى

عندما  أكدوا في مقياس استراتيجية التعلم أنهم عندما. %20العينتين بنسبة تتجاوز تالميذ
ها في البيت وحث عن الكلمات في اللغة التي أستعملالب إلى يلجأون دائما يريدون التعبير

   .لها باللغة العربيةها بالكلمات المشابهة وقارنلي
التعريف [ ألـ]أما أخطاء سوء توظيف واستعمال حروف الجر وأدوات العطف و   

تبين لنا أن هناك خلطا  بالحذف تارة وباإلضافة تارة أخرى خاصة في التعبير الكتابي،
وضعف قدرة التمييز في استعماالت مختلف حروف الجر في الجمل المناسبة لها، بّينا 
بالنسبة للناطقين بالعامية [ حول]، بدل وجلسنا في الطاولة] ، [من]بدل /َمدرستنالكانت قريبة :]مثل

بالنسبة [رفقة]بدل/رفقة معفذهبنا  ]، [على:]بدل/رضاأل إلىال ترمي األوساخ ]و. العربية
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العامية )نماذج تؤكد درجة تأثير الصيغ والعبارات المألوفة باللغة األولى فهي(. ق/ن)ل
التي  و نفس الشيء بالنسبة ألنماط األخطاء النحوية. عند التعبير كتابيا( العربية والقبائلية

عالمات رفع المفعول به بدل نصبه، ورفع خبر كان بدل نصبه، ونصب ]تجسدت في 
النافية [ ال]مجزوم من جهة وعدم جزم الفعل المجزوم بالفاعل بدل رفعه، وجزم غير ال

أن المتعلمين ال يميزون بين وظائف فهي األخرى تدل على ...... الجازمة[ لم]أو 
بل كثيرا ما يطبقونها . مختلف الحروف واألدوات اللغوية في الجملة عندما تسبق الفعل

فمثل هذه [. إن وأخوتها]يفة ووظ[ كان وأخواتها]بطريقة عكسية كما هو بالنسبة لوظيفة 
األخطاء النحوية والصرفية نجدها مترابطة فيما بينها وتؤثر في ُبنية الجملة، ألن الخطأ 
في استعمال عالمة إعرابية، أو الخطأ في استعمال زمن الفعل أو في ترتيب بعض 
 عناصر الجملة الفعلية أو اإلسمية، أو حذف لرابط لغوي كحرف الجر او ظرف المكان

فقواعد . او غيرها تؤثر بالضرورة على تركيب وتناسق الجملة وبالتالي على معناها
وعليه فإن تلك األخطاء كلها . النحو تشكل العمود الفقري للتعبير السليم باللغة المدرسية

وهي األخطاء . قد ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في عدم تماسك و تناسق الجمل
في إجابتهم عن سؤال في ( ق/ن)و (ع/ع/ن)بالمنطقتين التي اكدها كل المعلمين 

االستمارة التي وزعت عليهم حول نوعية األخطاء الشائعة لدى تالمذتهم، بأنها تتمثل في 
وهذا يبين لنا ان مشكالت تركيب الجمل قد . قواعد النحو الصرف والتركيب للجمل

 . لوحظت في األقسام لكن لم يتم التكفل بها ومعالجتها
نتيجة . و غالبية األخطاء التركيبية ظهرت في التعبير الشفوي أكثر عنه في الكتابي      

حيث (. الشفوية والكتابية)آللية التعبير وزمن اإلنتاج اللغوي في الوضعيتين المختلفتين 
تتوفر للمتعلمين فرصة المراجعة والتأني والتحري قبل التعبير كتابيا أكثر منه في 

التفكير تتزامن وآلية التعبير، يضاف إليها تأثير عوامل نفسية  الشفوي، حيث آلية
فهي تؤثر في نوعية الجمل . كاالرتباك والتردد مع  وضعية االختبار مع شخص غريب

وهو ما يؤكد أن مصادر األخطاء التركيبية . من حيث طولها وقصرها وتسلسلها
 : والنحوية متعددة ومتنوعة من أهمها

( ع/ع/ن)نماذج اللغة األولى، من خالل استعانة واستعارة المتعلمين ـ تأثير قوالب و   
لكونها قد شكلت . بالتراكيب والعبارات المألوفة لديهم في لغة التواصل اليومي( ق/ن)و
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البنية الفكرية والمعرفية والمفاهيمية األولية، وأصبحت تمثل مرجعيتهم و قاموسهم 
ون به الجهد والضغط المعرفي الناتج عن األساسي الذي يعوضون به أي نقص، ويخفف

عمليات المعالجة والتحميل للمعارف واألفكار وأدوات لغة التعليم من الذاكرة النشطة، مع 
كما أن بصمات اللغة . احتمال عدم فهمهم  الجيد للكثير منها خالل الحصص الدراسية

ة، نتيجة لخصائص األولى في األخطاء النحوية المتنوعة وخاصة االعرابية منها واضح
. العامية العربية والقبائلية اللتان تفتقران إلى كل اشكال االعراب وبعض الروابط اللغوية

ن أ ،في دراستيهما Comming 1070وكومينغ Friedlander  1990وقد بيَّن كل من فرييدلندير
 في هذه الحالة يسمح للتخطيط واالختيار والتنظيم للمعارف استعمال اللغة األولى

 Oriol Guasch-AIL 1997). المكتسبة باللغة األولى ليتسنى ترجمتها في مرحلة الحقة

p23/24.)  
خاصة )ـ يضاف إليها تأثير العوامل الذاتية للمتعلمين، كضعف الذاكرة البصرية،  

، أو ضعف قدرتهم على تنشيط (بالنسبة لألخطاء اإلمالئية واإلعرابية في والتركبية
النحو وٌبنية الجملة التامة التي تعلموها خالل لمدى السترجاع قواعد الذاكرة البعيدة ا

إما نتيجة النسيان او االرتباك والقلق أو نتيجة لموقف وظروف إجراء  خمسة سنوات
نضجوا إدراكيا ومعرفيا حتى يستطيعوا التمييز بين و إما أنهم لم ي. االختبار نفسه

دراكي للطفل النمو اإللجمل المتنوعة، لكون وظائف مختلف الروابط اللغوية في سياقات ا
العامالن المتحكمان في نوع المفردات وقدرته على المالحظة والتمييز يعتبران 

 1075داود عبده ) من مراحل حياته في كل مرحلةأو يتعلمها والتراكيب التي يكتسبها 

يعاب لوظائف معنى ذلك عدم النضج اإلدراكي أو عدم القدرتهم على الفهم واالست. (77ص
الروابط اللغوية وبعض قواعد اللغة وضوابطها في مختلف الوضعيات، جعلهم 

إلى جانب ذلك تؤكد لنا نتائج مقياس  .يستعملونها بشكل خاطئ وغير مناسب
استراتيجيات التعلم أن غالبية المتعلمين سواء كانوا ناطقين بالعامية العربية أو ناطقين 

 .تعملون إستراتيجية الترجمة والمقارنة باللغة األولى بشكل دائميس %15.15بنسبة  بالقبائلية
ه الذي ينتج عن عدم فهم المتعلمين إلى التعميم المبالغ فيمثل هذه األخطاء قد تعود كما 

لضوابط وشروط استعمال بعض الروابط اللغوية في بعض السياقات ( ق/ن)و( ع/ع/ن)
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ن أنها يمكن استعماله في كل وخاصة حروف الجر، وأدوات الجزم، معتقدين أ
 .وغيرها[ عن]بدل  [على]و[ بـ]بدل  [في] الوضعيات مثلما حدث في حروف الجر كـ

تأثير طرائق التدريس التي يعتمدها المعلمون في تعليمهم، والتي يضاف إلى ذلك ـ    
ترتكز أساسا على التخزين والحفظ اآللي للدروس والقواعد النحوية وحتى النماذج 

وهو ما سجلناه في إجاباتهم حول نوعية النشاطات اللغوية التي يكلفون بها . ويةاللغ
 االعراب والتمارين التطبيقية و التالميذ داخل القسم وخارجه فأكدوا بأنها تتمحور حول

نشطة فهي كلها األ. واستعمال القواميس لحفظ الكلمات والبحوثالنحو والصرف قواعد 
بحفظ قواعد النحو حيث االهتمام  .الكالسيكية اعد والترجمةالتي تتميز بها طريقة القو
بخلق مواقف واقعية في  ظيف العناصر اللغوية في االتصالتووالصرف اكثر ما تهتم ب

عبير الكتابي والشفوي كالحوار والنقاش وتبادل المعلومات التنشاطات 
غ اللغوية التي تأثير الصي ومما زاد في تفشي هذه األخطاء هو. وغيرها..واالستفسار

واراتهم داخل القسم في ح (قبائلية)و( عربية/ع)باللغة األولىأنفسهم يستعملها المعلمون 
. وهو ما أسس لنماذج لغوية بعيدة عن قواعد اللغة الثانية. ونقاشاتهم وتوجيههم للمتعلمين

المثل كما يقول باندورا الذين يمثلون بالنسبة للمتعلمين ( الُمعلمين)يعني أن النموذج
األعلى والمعيار الذي يعملون على تقليدهم ومحاكاتهم، يرسخون نماذج خاطئة لديهم، و 
ال يتدخلون لتصحيح التعابير اللغوية ذات العالقة باللغة األولى، وفي نفس الوقت 

وهو ما اكدوه . يسمحون للتالميذ أنفسهم باستعمالها عند كل تعثر او صعوبة في األداء
ا صرحوا بأنهم كثيرا ما يستعملون لغة البيت في الشرح والتوضيح في إجاباتهم عندم

ساهم وهو ما . والتوجيه، و يسمحون للتالميذ باستعمالها أثناء الحصص الدراسية
بين النماذج الصحيحة باللغة الثانية والنماذج المتداولة في الحديث صعوبة تمييزهم 

كما  .صحيحة اأنهوك تبنونهاصبحوا يأفاليومي داخل القسم بلغتهم األولى مع معليهم، 
يمكن اعتبارها من األخطاء التطورية ألنها قد تنتج عن ضعف قدرتهم اللغوية كما سماها 
تشومسكي نتيجة لعدم فهمهم واستيعابهم لها بشكل جيد، أو نتيجة للتعقيدات النحوية التي 

األمر قد يعود  أو أن. ُتميز اللغة العربية خاصة في حركات اإلعراب وقواعد الصرف
بعض  ونما يتعلمدن، ألنه عوقيودهااللغوية المستعملة  ةبالقاعدالمتعلمين جهل إلى 

بعض قيودها  ونكثيرا ما يتجاهل" ها في مواقف جديدة، فإنهتطبيق ونويحاول القواعد
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تمام حسان المرجع " )على تطبيقها في سياقات ال تنطبق عليها ونيعمل موشروطها أو أنه

وأخواتهما في الجملة التي ذكرنا بعضا [ إن]أو [ كان]مثل شروط استعمال  (191السابق ص
ي الحفظ اآلل"قياس الخاطئ أو عن ينتج عن القد مر أوهو  ....من نماذجها وغيرها

وهي كلها مصادر . وهو واقع المتعلمين في المدرسة الجزائرية. ون  فهم لهااعدة دللق
وغير أمالئية، التي نعتقد أنها ساهمت بشكل مباشر محتملة لمختلف األخطاء النحوية واإل

 .وانتشارها مباشر في تفاقمها
ينظر إليها على أنها محاوالت " لم يعد اللغوية من األخطاء  طاماألن لكن مثل هذه    

مظهرا ال غنى عنه  ينظر إليها معرفيا على أنها شلة لمحاكاة لغة الكبار، بل أصبحتفا
على مرحلة معينة من تدل كل مجموعة منها في عند الطفل، من مظاهر التطور اللغو

أي ان  (. 00ص 1077نايف خرما،علي حجاج بتصرف  )"مراحل تطور التعلم باللغة الثانية
 .األخطاء تطورية كما أشرنا سابقا

  :نتائج الدراسات السابقةونتائج دراستنا  المقارنة بين
 الكتابيفي التعبير ول مصادر األخطاء في دراسته ح Garman 1009لقد أشار قرمان    

لبعض الحروف  بعض األخطاء تنتج عن النسيانقال أن ، عندما لى ما سماه بزالت القلمإ
في :] في المثال اآلتي[ ألـ]كما هو بالنسبة لحذف ( Michel Fayol1997 p 27)في الكلمة 

تعمال المتعلمين وإلى اس. [اللعب]بدل/ لعبأنهيت ] [األيام:]ص/نظمت أيام.. يوم من
الستراتيجيات التناظر بين الكلمات المتداولة في اللغة األولى مقابل كلمات باللغة 

في يوم ]كما هو في المثال السابق حيث نالحظ في الجملة األولى أن العبارة . المدرسية
[ yiwen ouwasيوان ُأووَّاس] وبالقبائلية[ واحد نهار]يقابلها بالعامية العربية [ من أيام نظمت

فوكغ ] وبالقبائلية[ َعب°خلصت ل] بالعامية العربية يقابلها[ عبأنهيت ّل] وفي الجملة الثانية
   Maris_Anne schesltaeteلقد أكدت الباحثة ماري آن شيلسترايت[. fokagh ourarأورار

أخطاء اإلنتاج اللغوي لدى الطفل يمكن  أن قالتعندما  في دراستها ما توصلنا إليه
رها كمؤشرات للتطور اللغوي الجيد، ذلك حسب رأيها أن أخطاء المبالغة في اعتبا

 .(www.code.ucl.ac.be/users/schelstraete).المتعلمة التعميم تعني أن الطفل بدأ فعال في تطبيق القواعد
محمد العصيلي عبد دراسة ال سيما في دراساتهم، أكدها الكثير من الباحثين كما 

ألخطاء الشائعة في الكالم لدى طالب اللغة العربية الناطقين بلغات ا" حول 1004العزيز
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حيث بين أن من أسباب األخطاء التركيبية التي وقع فيها تالميذ عينة الدراسة " أخرى
كما هو بالنسبة للعامية العربية  .عدم وجود اإلعراب في لغات أغلبية الدارسينتعود إلى 

في حسين الطيب السيخ كما أكد الباحث . زائريةوالقبائلية لدى تالميذ المدرسة الج
تحليل أخطاء متعلمي اللغة العربية من غير أهلها بالمركز اإلسالمي "دراسته حول 

ركز في تحليله على المستويات اللغوية  عندما( 77ص 1077 لقديم عبد اهلل)اإلفريقي 
 (األولى)اتهم األصلية الطلبة يميلون إلى لغحيث بين أن  .ةوالداللي ة، التركيبيةالصرفي

فيها تعود إلى النقل من  واأغلب األخطاء اللغوية التي وقع معتبرا في تركيب الجمل،
عصمت نصر  وفي نفس االتجاه بّين الباحث .ولى إلى اللغة العربية الفصحىاأل اتهملغ

الصعوبات اللغوية الشائعة لدى األجانب :" ولفي دراسته حعبد الحميد سويدان 
نتائج مشابهة لنتائج دراستنا في أخطاء استعمال ( 1004")ين في تعلم اللغة العربيةتدئوالمب

المالوية، )حيث أكد أن غالبية تالميذ عينته والذي لغاتهم األولى متعددة كـ .حروف الجر
، الفرنسية ليابانية ، الفيليبينية، الكورية الماليو، بولونيزيةالكرواتية ، ا التركية،

صعوبة التمييز بين معاني حروف الجر واستخدامها في السياق  دونيج (واالسبانية
كاستخدام حرف مكان حرف آخر أو إضافة حرف جر إلى الجملة غير مطلوب في 

صعوبة اإلعراب للمفعول  جانب إلى .السياق أو حذف حرف مطلوب في الجملة وهكذا
د وعدده حيث يبدو صعوبة إعراب تمييز العدمع  .المطلق والمفعول به المفرد النكرة

وأرجعتها هي األخرى إلى  .وغيرها العدد المضاف في صورة الرفع بدال من الجر
تأثيرات اللغة األولى للمتعلمين نظرا الستعماالتهم لها في كل الوضعيات والظروف 

ر العوامل غير اللغوية ذات الصلة باستراتيجيات يأثوإلى ت. داخل وخارج القسم، من جهة
أو إلى  تناسب البيئات اللغوية األخرى، بعة من قبل المعلمين التي قد الالتدريس المت

إلى عوامل فردية ذات طبيعة معرفية كالقدرات اإلدراكية و . سمعوامل فيزيقية داخل الق
إلى جانب األخطاء التطورية التي ترتبط  .واسترتيجيات تعلم كل واحد منهم للمتعلمين

اب المتعلم لخصائص قواعد اللغة العربية المتعلمة بحد ارتباطا وثيقا بمدى تحكم واستيع
 . وهو ما يتشابه كثيرا مع نتائج دراستنا. ذاتها
صعوبات تعلم اللغة الشفوية لدى تالميذ " في دراسة لنا حولوهو ما توصلنا إليه     

 ينأكبر الصعوبات واألخطاء التي تواجه تالميذ العينتأين أكدنا أن " السنة الثالثة أساسي
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هو تكوين جمل ناقصة ثم يليها تركيب  (الناطقين بالعامية العربية والناطقين بالقبائلية)
أكثر الصعوبات النحوية التي  أنكما بينا  .اللغة األولى بنسب متقاربة جمل وفق صياغة

هي في استعمال حروف الجر داخل الجمل ثم تليها ( ن ق)و( ن ع)تواجه التالميذ 
وهي  .إلعرابية وكذا استعمال زمن الفعلارة ثم استعمال العالمات ااستعمال أسماء اإلش

األخطاء " ثير اللغة األولى بشكل واضح خاصةفي غالبيتها تعود إلى تأ
حيث اكدنا تأثيرات العامية العربية والقبائلية في الكثير من  (.2993ع /خالد)".اإلعرابية

المؤسسات التربوية التي تكرس تعليم ي المعتمدة ف دريسق التائطروإلى  .النماذج اللغوية
وفي  .لي ألنماط معينة من الجمل والصيغ التعبيريةوالحفظ اآل ،التالميذ جمال ناقصة

الذي جاء به لمخزون اللغوي نفس الوقت أشرنا إلى تجاهل المعلمون خالل تدريسهم ل
بعدا آخر جديدا لم غير أننا في دراستنا الحالية أضفنا  .وال يولون له أي اهتمام ميذلتالا

يسبق وان تناولته الدراسات السابقة وهو دور استراتيجيات التعلم التي يستعملها 
وبناء على ما سبق من نتائج . المتعلمون في تعلم لغة التعليم داخل المدرسة وخارجها

 . يمكن القول أن هذه الفرضية قد تحققت إلى حد كبير
 :ى تأثيرات اللغة األولى في الجانب الصرفي فيتتجل(:ج)ـ الفرضية اإلجرائية الثانية 

 .ـ أخطاء في استعمال المثنى، وعدم التمييز بينه و بين الجمع      
 .ـ أخطاء في استعمال الجمع المذكر و الجمع المؤنث      

لقد أكدت نتائج الدراسة أن أنماط األخطاء الصرفية احتلت المرتبة السادسة من     
ومن . اء المرتكبة شفويا وكتابيا، مقارنة بالمستويات اللغوية األخرىمجموع أنماط األخط

ل في افعأخطاء تصريف األبين األخطاء األكثر انتشارا ولفتا لالنتباه في هذه البنية، هي 
والتي تعود أساسا إلى بصمات البنية الصرفية للغة األولى سواء . الجمع بدل المثنى

ك أن صيغة التصريف بالمثنى تعتبر ميزة خاصة للغة ذل. كانت عامية عربية أو قبائلية
، وال تتوفر في اللغة األولى للمتعلمين بالمدرسة الجزائرية (المدرسية)العربية الفصحى

سواء كانت عامية عربية أو قبائلية، حيث تستعمالن صيغ الجمع عموما في كل 
درجة ميل  وهو ما يفسر. الوضعيات والسياقات وال تتوفران على صيغة المثنى

المتعلمين الستعمال الجمع بطريقة عفوية بدل المثنى، ليس في المراحل االبتدائية فحسب 
بل حتى في المراحل المتقدمة من التعليم كمرحلة المتوسط والثانوي والجامعي وحتى 
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. لدى الراشدين من إطارات، معلمين وأستاذة في خاطباتهم الرسمية باللغة المدرسية
كن مالحظته بالنسبة لألخطاء الصرفية األخرى مثل سوء التصريف في ونفس الشيء يم

الجمع المذكر السالم و الجمع المؤنث السالم وجمع التكسير، رغم أن نسبة انتشارها لدى 
أما األخطاء في استعمال الجمع  .المتعلمين ضعيفة مقارنة باألنماط الصرفية األخرى

جدا لدى حالتين فقط من عينتي الدراسة، كما المذكر و الجمع المؤنث ظهرت بشكل قليل 
ـ مالمح األصدقاء [ ألنها: ]بدل/ألنهموالورود ال تقلع األزهار :] هو في المثالين اآلتيين

فمثل هذا النوع من األخطاء يمكن أن نرجعه إلى العوامل [. وجوههم:]ص/أوجههمفي 
 :االتية

فية المتشابهة من حيث الشكل المفاهيم الصرـ إما كون المتعلمين ال يميزون بين  
وبالتالي يخلطون بينها نتيجة لعدم فهمهم واستيعابهم لقواعد الصرف وضوابطها الكثيرة 

 .و المتنوعة في اللغة المدرسية
ـ وإما أنها مفاهيم معقُّدة وصعبة بالنسبة لقدراتهم العقلية في هذه المرحلة العمرية، فال   

ة لكثرتها وتنوعها وتعدد ضوابطها وشروطها في يستطيعون إدراكها بشكل جيد، نتيج
 .مختلف الوضعيات والسياقات اللغوية، وبالتالي تعتبر أخطاؤهم تطورية أو نمائية

ـ وإما أنهم يستعملون استراتيجيات التعميم المبالغ لقاعدة التأنيث في وضعية جمع  
لغة )تبر لغة انتقالية على كل الوضعيات األخرى وبالتالي تع( ات)المؤنث السالم بإضافة 

ومحاوالت لتعلم قواعد الصرف الجديدة عن طريق افتراضات ومحاوالت ( وسيطة
كما هو بالنسبة لألمثلة اآلتية في تعميم صيغ جمع المؤنث السالم بدل اعتماد . خاطئة

[ العجائن]بدل/المعجنات]و[ التمارين] بدل/التمريناتوفي البحوث :] ]صيغة جمع التكسير
 [.  قوائم: ]بدل/التالميذ تقائما]و

و  Sapsonبسونيعتبر كل من سا: خطاء اللغويةالتفسير المعرفي لمثل هذه األ
تعبيره عند ( النحوية والصرفية)أن المتعلم نفسه ُموّلد للقواعد " Richards 1073ريتشاردس

الل قواعد من خهذه اللذلك فالعملية بالنسبة إليه ُتعّبر عن استيعاب ل .باللغة الهدف
متطلبات الموقف )محاوالت تحريفية لها، استنادا إلى المعطيات اللغوية التي تواجهه 

و ديالي   Burtكما أن كل من بورت. (ترجمة خاصة 134ص Daniel GAONAC’H 1002()لغويا
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Dulay (1072،1073،1075b,a) ( 785المرجع السابق ص ) في مثل هذا العمليات العقلية يفترضان
 : المتعلم ُنشوب نشاط عمليتين في تعلم اللغة وهما التي تحدث عند

ـ أن المتعلم يملك تنظيما عقليا فطريا متميزا يمكُِّنه من استعمال مجموعة محددة من 
 .استراتيجيات المعالجة إلنتاج جمل بلغة معينة

ـ وأن عملية التعلم هذه تؤدي إلى تحويل هذه االستراتيجيات إلى قواعد لغوية، والتي   
لذلك فتنوع العناصر . التي يستعملها( المدرسية)دلها تدريجيا وفق تنظيم اللغة الثانية يع

اللغوية المتاحة للمتعلم تؤدي إلى َتعلُّمات فعلية مختلفة رغم إستراتيجيات المعالجة التي 
أي أن المتعلم في هذه الحالة عند تعبيره باللغة الهدف يستند إلى استراتيجيات . يمتلكها
ها من قبل، والتي تصبح بمرور الزمن وبحكم االعتماد عليها في التعبير باللغة اكتسب

األولى في كل مواقف الحياة بمثابة قوالب فكرية ُينظَّم بها كل المعارف والتَّعلَُّمات 
الجديدة لتتحّول فيما بعد وبمرور الزمن إلى نوع من المقاومة المعرفية لكل محاوالت 

أو تغييرها، كما هو الحال بالنسبة لتصريف األفعال في الجمع  إعادة تنظيمها من جديد
بدل المثنى أو حتى بالنسبة للعالمات اإلعرابية وغيرها من قواعد النحو والصرف، التي 
تبدو وكأنها تشكل ثقال معرفيا لدى المتعلمين عند استعمالهم للُّغة المدرسية، فيتجنبونها أو 

كتفين بما هو مستوعب ومألوف وسهل لديهم باللغة يتجاهلونها عفويا وال شعوريا، م
كما هو بالنسبة . ، لتظهر فيما بعد على شكل أخطاء لغوية(عامية عربية او قبائلية)األولى

 مواأمي وأبي لم يقد] [ لهما توقفا أرجوكمابالتشجار وقلت  بدأوا أصدقائي]للمثالين اآلتيين
 Danielكما يعتبر دانيال ديسكومب  .[تفعالن]بدل /لونلماذا أنتما تفع[.] يقدما] بدل/ لي

Descomps  مثل هذه األخطاء بمثابة محاوالت إلحداث التوازن الفكري المعرفي لدى
ألن المفاهيم الجديدة التي يكتسبها أو يتعلمها الطفل . الطفل حسب مفهوم جون بياجي

تجعله يسعى إلى تحدث لديه نوع من الال توازن أو الال إستقرار في النشاط الذهني، ف
 .استيعابها تدريجيا حتى يستعيد توازنه المفقود

أخطاء قد تعود إلى التعميم المبالغ أو إلى عدم احترام قواعد الصرف كما أنها       
ة بين جميع المتعلمين مهما كانت لغاتهم كمشتروهي  Richardsوضوابطها، حسب رشارد 

 Compétence، بقدر ما لها عالقة بالقدرة Performance، ألنها ليست لها عالقة باألداءاألولى

حول اللغة الهدف انطالقا من تجربة  فتراضاتالها عالقة بمحاوالت بناء  نها أخطاء، أل
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وهو ما ينطبق على المتعلمين في  .(Paula Maria Ristea2003 p11-12")لغوية محدودة
في المواقف التعليمية  المدرسة الجزائرية، الذين ال يستعملون اللغة المدرسية إال

المحدودة مع فرص تعبير ضئيلة شفويا وكتابيا نتيجة لعدة أسباب تتعلق بعضها بالمعلم 
 .  وغيرها.... وطريقة تدريسه، أخرى تتعلق بالمنهاج الدراسي وحجمه وكثافة القسم

فيها  وقعالتي األخرى من األخطاء الصرفية وعند التمعن في النماذج اللغوية     
عندما يتحدثون عن موقف أو  همعلمون في التعبيرين الشفوي والكتابي، يتضح لنا أنالمت

وضعية ما وكأنهم يجدون أنفسهم ال يستطيعون تركيز حديثهم عن زمالئهم كمجموعة، 
بل كثيرا ما ينساقون داخل الجملة الواحدة إلى استعمال ضمير المفرد ثم ضمير الجمع، 

. أو التأرجح في تصريف األفعال بين المفرد والجمعفيحدث لديهم نوع من االختالل 
فتارة يستعملون الجمع في بداية الجملة ثم يكملون الحديث بالمفرد، كما هو في 

كان ]بدل/له لماذا( مفرد)فقلتفيه  (جمع)كانوا يمزقون[ ]وجدنا]ص/الغابة (مفرد)وجدتمن الحافلة ( جمع)خرجنا]

فهذه األمثلة تعبر لنا درجة فقدان . وغيرها[ قاموا] بدل/سيخعلى تو (مفرد)قام( جمع)ألنهم]و[ يمزق
والتي قد ينتج إما نتيجة . التوازن والتركيز لدى هؤالء المتعلمين أثناء الحديث او الكتابة

التسرع للتخلص من وضعية االمتحان، فيتصرف بعفوية دون مراجعة فورية او بعدية 
و إما نتيجة سوء . صرف األفعاللما يقول او يكتب لتصيحيح خلل تناسق صيغ ت

التخطيط للكالم بتجهيز أفكار غير مضبوطة في ذهن المتعلم على شكل تردد بين أن 
يتحدث عن زميل واحد أو عن مجموعة زمالء، وعند تنفيذ التخطيط كتابيا او شفويا 

يضاف إلى ذلك ضعف . تظهر أفكاره مشتتة بالشكل المعبر عنه في األمثلة السالفة الذكر
تكوينهم اللغوي نتيجة طرائق التدريس التي تعتمد على الحفظ اآللي للدروس، وتقل فيها 

  .فرص التواصل واستعمال اللغة المدرسية في وضعيات واقعية شفويا وكتابيا
 : نتائج الدراسات السابقةبين نتائج دراستنا و مقارنة ال 

تائج دراستنا، ال سيما دراسة لقد توصلت الكثير من الدراسات إلى نتائج مشابهة لن    
 "وضع برنامج لتعليم اللغة العربية للطالب المالويين"حول ( 1074)مصطفى رسالن

الصعوبات التي تواجه متعلمو اللغة العربية في الجانب والذي بين فيها أن من بين أهم 
 وتوصل. و الجمع لمذكر و المؤنث، المثنىعدم التمييز بين ا هو ي  والصرفيكيبالتر

قضية الصعوبات اللغوية :" عصمت نصر عبد الحميد سويدان حولإليها كذلك الباحث 
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من أهم  أظهر أنأين ، (1004)الشائعة لدى األجانب والمبتدئين في تعلم اللغة العربية
الصعوبات التي تواجه المتعلمين الذين لغاتهم األولى متنوعة هي صعوبات تصريف 

حيث أرجعها أساسا إلى تأثير اللغة األولى ثم إلى . ثنىاألفعال واألسماء في الجمع والم
اللغة الوسيطة التي يستعملها المعلم في شرحه وتوضيحه للدروس وإلى اللغة المدرسية 
ثالثا من خالل عمليات التعميم المبالغ أو سوء تطبيق القاعدة اللغوية أو عدم التَّقيُّد 

وهو ما .  ارج السياقات المدرسيةبشروطها، إلى جانب عدم استعمالها وتوظيفها خ
     .   يتطابق مع نتائج دراستنا المذكورة اعاله

بأنه ال يمكن أن  Taylorومثل هذه األخطاء النحوية والصرفية المتنوعة يقول عنها تايلور
 Paula)نفهمها من خالل مصدر واحد، بل حسبه تعود إلى مصادر متعددة 

MariaRistea2003 p12  ) الشروط التي تؤثر في تطور األخطاء عبر الزمن مستفسرا عن
 :لدى المتعلم ولذلك يقر بوجود

ـ أخطاء لها عالقة أكثر بعمليات المعالجة للُّغة دون الرجوع إلى اللغة  1  
بواسطة ( 2ل)، ذلك أن المتعلمين يعوضون نقصهم المعرفي باللغة الهدف(1ل)المصدر

 . خيرةعمليات تبسيط تعقيدات نظام هذه اللغة األ
أن المبتدئين  Ausubel 1963ـ و من جهة أخرى يرى تايلور استنادا إلى نظرية أوزبل 2  

عندما تواجههم وضعية لغوية جديدة أو مشكلة جيدة من الطبيعي أن يعالجوها باالستناد 
معتبرا أنه يمكن  (D.Caonac’H 1992 p 138).إلى مكتسباتهم ومعارفهم باللغة األولى

ث خالل مختلف مراحل التعّلم تحوال لمصادر غالبية األخطاء، مبتدئة من االعتقاد حدو
 (. 137المرجع السابق ص.)أخطاء التداخل لفائدة أخطاء المبالغة في التعميم الحقا

و يتدعم هذا األمر بنتائج دراسات حول تطور طبيعة األخطاء عبر الزمن، حيث    
وهو . ط أخطاء أخرى في نفس الوقتلوحظ تناقص ألنماط بعض األخطاء وتطور ألنما

ما سجله لدى تالميذ إسبانيين في سن الرشد يتعلمون اللغة األنجليزية ُصنفوا إلى فئتين 
من  %30، في اختبار تعبيري قريب من الترجمة، بينت النتائج أن "مبتدئين ومتوسطين"

تقدم المتعلم  يعني أنه كلما. عند المتوسطين %23أخطاء التداخل ظهرت عند المبتدئين و
في مستوى ومراحل تعلمه تقلصت أخطاء التداخل اللغوي، نتيجة لتمكن المتعلم من اللغة 

كما يمكن القول أن طريقة معالجة وتحليل (. 137المرجع السابق ص .)الهدف تدريجيا
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المعلومات والمعارف اللغوية المتعّلَمة باللغة المدرسية من قبل المتعلمين قد تؤدي بهم 
وء التقدير واالفتراض وسوء االستنتاج من جهة، أو تجعلهم يلجأون إما إلى تبسيط إلى س

بعض قواعد اللغة المتعلمة وإما إلى استعمال تعميم مبالغ لقواعد في وضعيات غير 
مناسبة وإما إلى عدم احترام قيود وشروط بعض القواعد من جهة أخرى، وهو ما يعتبره 

    .   اللغة الوسيطة  لديهم تايلور مؤشرا على بداية تكوُّن
مع العلم أن األخطاء ال تختف بشكل مفاجئ لدى المتعلمين حسب ما يؤكده كل من     

أنجز دراسة ( سيلقر)في دراسة لكل منهما، فاألول 1077وكانسينو  Sliger   1978  سليقر
ل كثيرا حول دور المشاركة التفاعلية في القسم لدى نوعين من المتعلمين أحدهما يتفاع

أقل بكثير لدى المتفاعلين  واآلخر يتفاعل قليال فبّين أن أخطاء التداخل باللغة األولى
بينما الثاني أنجز . والمشاركين كثيرا في القسم عنه لدى قليلي المشاركة والتفاعل اللفظي

دراسة حول تطور األخطاء عبر الزمن لدى طفل إسباني في عمر خمس سنوات يتعلم 
وبعد تسجيله لتعبيراته العفوية المتنوعة لمدة ثمانية أشهر الحظ أن هناك   األنجليزية،

أنواعا من األخطاء التي تتناقص وأنواع أخرى تتطور في نفس الوقت، و أن أخطاء 
التداخل تظهر في فترة وجيزة فقط وهي فترة بداية تعلم قاعدة لغوية ما حسب 

بالمدرسة ( العربية الفصحى)لمدرسية وهو ما ينطبق على متعلمي اللغة ا. 1017كوردر
أين نالحظ حسب نتائج دراستنا أن أخطاء التداخل تتناقص بالفعل من حيث . الجزائرية

فنسبة األخطاء في سوء . الحجم والنوع كلما تقدم المتعلم في مراحل التعلم للغة الثانية
لدى ( ع/خالد) 2993استعمال حروف الجر في الجملة مثال ظهرت في دراستنا سنة 

في التعبير الشفوي بينما لدى تالميذ السنة  %33.77تالميذ في سن الثالثة ابتدائي بنسبة 
من األخطاء  %19.02وهي دراستنا الحالية ظهرت لديهم بنسبة  2911الخامسة ابتدائي سنة 

وأخطاء عدم التمييز بين المفرد والجمع سجلنا لدى المبتدئين في السنة . الصرفية الشفوية
بينما لدى في المرحلة الخامسة من التعليم االبتدائي في  %37.51نسبة  2993ثالثة سنة ال

كما اختفت أنواع أخرى من األخطاء التي ظهرت في  ،%23.97نسبة سجلنا  2911سنة 
السنة الثالثة ابتدائي ولم تظهر في السنة الخامسة ابتدائي مثل أخطاء في استعمال الجمع 

و ظهور أنواع آخرى مثل أخطاء جمع المذكر والمؤنث السالمين  المذكر والجمع المؤنث
كما . بجمع التكسير وهي المفاهيم الصرفية الجدية في نهاية مرحلة التعليم االبتدائي
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تطورت أنواع أخرى من األخطاء وتعاظمت أكثر، حيث سجلنا في األخطاء النحوية مثال 
من مجموع األخطاء النحوية  %17.75بة لدى تالميذ السنة الثالثة ابتدائي نس 2993سنة 

سجلنا نسبة   2911وخاصة االعرابية منها، بينما لدى تالميذ السنة الخامسة ابتدائي سنة 
معقدة ( اللغة العربية الفصحى)وهو ما يعني ان قواعد النحو في لغة التعليم . 07.05%

ونفس الشيء نالحظه (. يةالعامية العربية والقبائل)كثيرا وليس لها نظير في اللغة األولى
بالنسبة ألخطاء استعمال الجمع بدل المثنى، أين سجلنا لدى المبتدئين في السنة الثالثة 

سجلنا نسبة  2911بينما لدى المتوسطين في السنة الخامسة سنة  %17.42نسبة  2993سنة 
كثير من يعني ذلك أنه كلما ازداد المتعلم في فهم واستعمال ال .%20.47أعلى تساوي إلى 

القواعد اللغوية كلما انخفضت نسبة أخطائه اللغوية وبالتالي كلما أصبح ُيمّيز بين 
وفي نفس الوقت كلما كانت قواعد اللغة . خصائص لغته األولى وخصائص لغته الثانية

الثانية معقدة بالنسبة للمستوى العقلي واإلدراكي للمتعلم كلما تطورت أخطاؤه أكثر فأكثر 
خاصة إذا كانت فرص ممارسة اللغة . حقة كما هو بالنسبة لقواعد النحوفي مراحل ال

الثانية والتواصل بها داخل القسم داخل وخارجه ضئيلة جدا، أو كانت طرائق التدريس 
كما . المتبعة غير فعالة والنشاطات اللغوية التعبيرية المستعملة قليلة وغير مفيدة للمتعلم

ول المتعلم من األخطاء ذات العالقة بلغته األولى إلى أن هذا األمر يبين لنا كيف يتح
 .             كأخطاء التعميم وسوء التقدير واالفتراض. األخطاء ذات العالقة باللغة الثانية نفسها

قد تحققت في جزئها ( ج)وبناء على ما سبق يمكن القول أن الفرضية الجزئية الثانية   
وجود نسبة معتبرة من أخطاء تصريف األفعال األول إلى حد كبير من خالل تأكيد 

واألسماء في الجمع بدل استعمال صيغة المثنى والتي ترجع الكثير منها إلى تأثيرات 
، ولم تتحقق في (العربية والقبائلية/ع)خصائص قواعد الصرف المعروفة في اللغة األولى

التمييز بين الجمع  جزئها الثاني باعتبار األخطاء الصرفية المسجلة ترتبط أكثر بعدم
المذكر والمؤنث السالمين بجمع التكسير أكثر ما ترتبط بأخطاء عدم التمييز بين الجمع 

 .المؤنث والجمع المذكر
 ـ يعتمد كل من الناطقين بالعامية العربية والناطقين :الفرضية العامة الثالثة   

وبعض االستراتيجيات رفية بعض االستراتيجيات المععلى  تعليمبالقبائلية في تعلم لغة ال 
 . العاطفية االجتماعية
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يعتمد كل من الناطقين بالعامية العربية والناطقين  :جرائية األولىـ الفرضية اإل     
 . ـ الحفظ والتخزين: بالقبائلية أكثر على االستراتيجيات المعرفية اآلتية

 .ـ المراجعة المنتظمة للدروس   
 .ة األولىـ الترجمة والمقارنة باللغ   

بناء على نتائج الدراسة يتبين لنا أن غالبية المتعلمين استعملوا االستراتيجيات         
إستراتيجية المراجعة المنتظمة للدروس في المرتبة األولى ثم : الثالثة بشكل دائم وهي

ية استراتيجية الترجمة والمقارنة باللغة األولى في المرتبة الرابعة وبعدها تأتي إستراتيج
هناك وهو ما يعبر على ان . التخزين والحفظ للمعلومات والمعارف في المرتبة السادسة

إليهم كإستراتيجية االستنباط والتعميم التي احتلت  إستراتيجيات أخرى لها أولوية بالنسبة
إستراتيجية استعمال القواميس والمراجع في المرتبة  المرتبة الثانية ثم تأتي مباشرة

( ع/ع/ن)إستراتيجية المراجعة المنتظمة في مفهوم المتعلمين من الفئتين  ان غير. الثالثة
خاصة عند تالميذ التعليم االبتدائي ترتبط كثيرا حسب ما نالحظه لدى المتعلمين ( ق/ن)و

الجزائريين، يقصد به حفظ الدروس بشكل تلقائي لتحضير الفروض واالمتحانات تحت 
وهو . بهدف الحصول على أحسن النقاط في المعدالتمراقبة األولياء وإلحاحهم عليها 

أما تلك المراجعة المنتظمة . المفهوم السائد في الثقافة التربوية للمجتمع الجزائري
الدورية والموزعة على فترات متتالية التي تهدف إلى تمكين المتعلمين من ترسيخ 

وضعيات اتصالية  التعلُّمات من القواعد والصيغ واألساليب اللغوية وتوظيفها في
وسياقات واقعية لتحسين مستواه فهمهم وتحكمهم في اللغة المدرسية، فهو امر مستبعد 

في تعريفه للمراجعة المنتظمة في الزمن،  Oxford 1990كما يشير إليه ٌأكسٌفورد . كثيرا
يومين ثم بعد  ثم بعداكتسبه المتعلم في اليوم نفسه  عندما يقول بأن تكون مراجعة ما

حتى يأَّْلَف ويْفَهَم المتعلم ما تعلم بشكل جيد، فتصبح عملية  وع ثم بعد شهر وهكذاأسب
، ودون ذلك (49، 95ص  Paul Cyr1007)استرجاعها واستعمالها يتم بشكل طبيعي وآلي 

فال نعتقد أن المتعلمين في مدارستنا وصلوا إلى . حسبه ال تجدي المراجعة نفعا كبيرا
 .والتنظيم ألعمالهم من خالل ما نالحظه في يوميات أبنائنامثل هذا الوعي واإلدراك 
في   %19في السنة الخامسة أكدوا بنسبة ( ق/ن)و( ع/ع/ن)حتى معلمو تالميذ العينتين

إجاباتهم على أسئلة االستمارة التي وزعت عليهم في السؤال الخاص بالمالحظات العامة 
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جعون دروسهم خارج القسم بانتظام، التي سجلوها عن تالميذتهم، بأن غالبيتهم ال يرا
العتبارات فسرها البعض خاصة بظروف المنطقة بالنسبة للناطقين بالقبائلية بتمقرة 

إال أننا يمكن أن . والعتبارات أخرى غير محددة بالنسبة للناطقين بالعامية العربية
 نفترض اشتراك كل المتعلمين في الكثير من الظروف التي تساهم في عدم انتظام
مراجعتهم بالشكل الذي أقره أكسفورد، مثل تأثير البرامج التلفزيونية واأللعاب 
االلكترونية التي ُيدمن عليها الجميع من كل األصناف والمستويات حتى شغلتهم عن كل 

مع العلم أن  المعلمين يكلفونهم بأعمال منزلية لتوظيف قواعد . ما له عالقة بالدراسة
كشرح الكلمات والمفردات باستعمال القواميس، إنجاز بحوث ) اللغة التي درسوها دوريا

وإال كيف نفسر لجوء غالبية المتعلمين إلى مراجعة الدروس عند (. وغيرها.. وتمارين
 . اقتراب مواعيد االمتحانات فقط أو تحت ضغط و إلحاح األولياء يوميا على أبنائهم

ألولى التي يستعملها أكثر من ثلثي تالميذ بينما إستراتيجية الترجمة والمقارنة باللغة ا    
العينتين، تبين لنا أن هؤالء يستندون في بناء تعلمهم على ما اكتسبوه وعرفوه من قبل 

بنائية متدرجة، يربط " هو عملية Tardif 1992بلغتهم األولى، ذلك أن التعلم حسب طرديف
عرفه سلفا، كما أنها عملية فيها المتعلم بين المعارف الجديدة المعروضة عليه وبين ما ي

. إدماج وإدخال للمعارف الجديدة في نظامه المعرفي بغية إعادة استعمالها بشكل وظيفي
و خالل هذه العملية نجد أن المعارف المخزنة على مستوى الذاكرة الطويلة المدى والتي 

أيضا تحدد  تسمى بالمكتسبات القبلية للمتعلمين ال تحدد ما يجب أن يتعلموا فحسب، لكنها
ألن معالجة . (119ص  Paul Cyr1007)ما سيكتسبه فعال وكيف سيكتسب المعارف الجديدة 

المعلومات والمعارف الجديدة ال تتم بمعزل عن الخبرات والمفاهيم السابقة بل تتم 
وهو ما سجلناه في إجابات المتعلمين على البند الرابع من البنود . بعاكسها وعلى ضوئها

بين ما يعرفونه بلغة البيت ذه اإلستراتيجية، أين أكدوا أنهم يربطون دائما التي تقيس ه
كما يترجمون (. العربية الفصحى)وبين التعبيرات والمفردات التي يتعلمونها بلغة التعليم 

عند الرغبة في التعبير عن فكرة ما، وهو ما ( العامية العربية والقبائلية)من لغتهم األولى
 :]كثير من المفردات التي استعملوها في التعبيرين الشفوي والكتابي مثلسجلناه فعال في ال

في التعبير [ لكي] بدل [°اشُب]و كلمة [ماكثة في البيت ]بدل[ ُأمي َقاعَد في الّدار] ـ [أراجع ]بدل  [nekraَنقَر
في [ ْنِهِتٌهْم]وهي ترجمة حرفية من العامية العربية ل [ نصحتهم]بدل  [أنهيتهم]الشفوي و 
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إذا ]والعبارة  [attane oukariou] ترجمة من القبائلية[ مرض الرأس]و كذلك . التعبير الكتابي
 زريغث] هو ترجمة من القبائلية[سمعته]بدل[ في التلفاز َرأيُتهُكنُت ° طرح المعلم ُسؤال

اللغة فهي مترجمة من [ متقاعد]بدل [ التقاعد أخذ]ونفس الشيء للعبارة ، [zrighethَقتلفزٌيوْن 
ن المتعلم أ في تفسيره لذلك  Tardifويوضح طرديف. بالقبائلية [iwi lantrit°إوي لنتريت]األولى

عندما يربط  ، ذلك أنهالمنشود التعلم تحقيقن يجري إرتباطات ذات داللة لأعي يمن الطب
ما يعرف سلفا وبين ما يتعلمه كمعارف جديدة، فأن هذه األخيرة قد تؤكدها أو تنفيها أو 

لذلك عندما تنفيها هذه األخيرة مثال . بما أن هناك عملية تراكمية في التعلم ،ضاف إليهاُت
قد تحدث نقاشات ومقاومة كبيرة قبل أن تستقر المعارف الجديدة مكان القديمة، وهو ما 

. (بتصرف 111ص  Paul Cyr1007)قد يفسر تردد المتعلم وارتباكه وبالتالي وقوعه في أخطاء
لجوء المتعلمين إلى مثل هذه اإلستراتيجية بضعف رصيدهم اللغوي باللغة كما قد يفسر 

المدرسية الجديدة، لذلك تعتبر اللغة األولى بالنسبة إليهم آلية دفاعية يعوضون بها نقصهم 
وهو أمر أكده المعلمون أنفسهم في ردهم عن سؤال حول . وضعف مستوى تحكمهم فيها

نوا أن رصيدهم اللغوي ضعيف جدا من الكثير من ما الحظوه لدى تالمذتهم، عندما بي
 . المفاهيم والمفردات واألدوات اللغوية

كما أن طريقة و أسلوب التدريس المتبع في أقسام السنة الخامسة ساهم في تطوير      
إستراتيجية الترجمة والمقارنة باللغة األولى، حيث أكد جميع المعلمون من الذين 

أنفسهم في الكثير من األحيان ملزمون باستعمال اللغة استجوبناهم أنهم يجدون 
قصد التوضيح والشرح للدروس، وفي نفس الوقت ( العامية العربية والقبائلية)األولى

بل . أكدوا أن المتعلمين أنفسهم كثيرا ما يستعملونها في القسم ويتساهلون معهم في ذلك
غون في استعمالهم للغة األولى داخل أكثر من ذلك يمكن القول أن الكثير من المعلمين يبال

القسم سواء في الشرح للدروس أو عند الحديث الهامشي معهم حول قضايا متفرقة خارج 
الدروس وعند توجيههم أو عند توبيخهم، حتى أصبح الحمام اللغوي داخل اللمدرسة 

ون كما أن المتعلمين عندما يجدون أنفسهم يفتقر. شبيها بما هو سائد في وسط عمومي
إلى المفردات والصيغ المناسبة باللغة الهدف، قد يلجأون إلى حيل تعبيرية وإستراتيجيات 

التحاشي، كتحاشي الموضوع كلية،  بإستراتيجية TArone 1981اتصالية التي يسميها طارون
، (225ص 1005دوجالس براون )أو ترك ما يريد التعبير عنه باللغة الهدف في بعض منه 
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شكل توقف وتردد وتغيير في مخطط الكالم تفاديا لألخطاء  وهو ما يظهر على
كأن يقول بعض المتعلمين في بعض إجاباتهم على أسئلة المقابلة الشفوية في  .المفترضة

بدل أن [ في القراءة..  إي..في...آه..تفيدني:]ماذا تفيدك مكتبة المدرسة؟ فكانت اإلجابة
مثل هذا االستعمال  أن (1014)روبرت جانييهر كما يعتب. وغيرها من أمثلة [المراجعة]يقول 

ماط للتعلم التي يستخدمها البشر أنباللغة األولى له عالقة ب إلستراتيجية الترجمة و الربط
عمال معقدا يحتوى كل نمط  ذلك في تعلم اللغة الثانية باعتبارحسب السياق والموضوع 

بين األنماط التي تنطبق على ومن . (194ص  1005دوجالس براون )على عدة عمليات  منها
تعلم سلسلة كالمية وربطها  ، الذي يعنيالربط الكالميهذه اإلستراتيجية، ما سماه ب

قد يختار الفرد ربط عالقات داخلية بناء على ما تعلمه من قبل  أينبسياق وموقف معين، 
لفرد إنتاج عدد تعلم ا الذي يعني ،التمييز المتعددوالنمط  اآلخر الذي سماه ب .بلغته األولى

من االستجابات المختلفة لكثير من المثيرات المتباينة والتي قد تتشابه في مظهرها 
حيث قد يكون للكمة الواحدة معان متعددة، أو قد تصاغ  . (النطقي أو الصوتي)الفيزيقي

كأن يقوم الطفل . و صرفية باللغة األولى لتالئم ما تتطلبه اللغة الثانيةقاعدة نحوية أ
[ األوالد يذهبون إلى المدرسة]اغة قاعدة الجمع الموجودة في لغته األولى لطفلين مثالبصي

فيستعملها في اللغة العربية [ يذهب الولدان إلى المدرسة] وتصريفها في الجمع بدل المثنى
 .بنفس الصيغة، مفترضا أنها صحيحة( اللغة الثانية)صحى الف
التي يعتمدها كل شخص في مواجهة مشكالت  كما قد يرتبط أيضا باألساليب المعرفية  

او هي األسلوب . Ely 1989جديدة والتي ُتّعبر عن ميزات شخصية كل فرد حسب إلي
بناء والطريقة التي يتعلم بها األفراد األشياء ويواجهون بها مشكالت معينة خالل تعلمهم 

كأسلوب . وتصوراتهم وُبنية شخصياتهم المكتسبة موتجاربهخبراتهم  معلى معارفه
التسامح مع الغموض الذي قد يتصف به الكثير من المتعلمين سواء كانوا ناطقين بالعامية 

العامل المؤثر في اختيارهم إلستراتيجية هذا يمكن و  .العربية أو ناطقين بالقبائلية
الترجمة من اللغة األولى والمقارنة مع ما يعرفونه بها، ألنه األسلوب المعرفي الذي 

كان الفرد غير منزعج أو غير مرتاح وغير ُمهدد بالمعارف والمعلومات  يحدد إذا
ذلك  .) Ely 1989 p438(Paul Cyr 1996 p 85يأو المتناقضة حسب إّلالجديدة وغير الكاملة، 

عندما يجد المتعلم قدرا كبيرا من المعلومات المختلفة أحيانا و المتناقضة أحيانا أخرى أنه 
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ته األولى كقواعد النحو والصرف والمفردات وغيرها فإنه قد ال مع ما يعرفه من قبل بلغ
لذلك كثيرا  ،فيه هتحكمو متأكد من األولى الذي اكتسبه  تهفيفرض نظام لغ ،يتسامح معها

كما أن الشخص ذو النظام الفكري . لغوية مثل اإلعراب والصرفأخطاء تظهر لديه  ما
لحقائق لكل ما يقابله دون تصنيف  بوله متذبذبا في ققد يجعل ،المتسامح بشكل مبالغ

ته المعرفية أي توظيفا مناسبا لألدوات اللغوية، اللغوية الضرورية تصنيفا إدماجيا في بني
منفصلة ومنعزلة في لمعلومات  شكل استظهاريتم على  ه لمختلف القواعدتعلمفيصبح 

 1005براون  دوجالس).أوخارج السياق الذي يفترض أن توضع فيه غير موقفيةمجموعات 

 Naiman et كما أن أسلوب التسامح مع الغموض حسب نايمان وكول. (بتصرف 117ـ117ص 

Coll   1978 و رايس Reiss  1981  و روبان وتومبسونRubin et Thopson 1982 ,1994  يعتبر
معنى ذلك ان المتعلمين . ) Paul Cyr 1996 p 86).في نجاح تعلم اللغة الثانية عامال رئيسيا

العينتين الناطقين بالعامية العربية والناطقين بالقبائلية يتصفون بأسلوب عدم التسامح  من
 .مع الغموض

 :نتائج الدراسات السابقة ونتائج دراستنا بين مقارنة ال   
التحول أو االنتقال في دراسة لها حول إشكالية  (2993)مليكة كوداشلقد أكدته الباحثة  

 إلى( لغة أولى وما تمثله كتعدد داخليو القبائلية كأالعربية العامية )ولى لغة األالمن 
، فتوصلت  "سنوات 7إلى  4في المدرسة لدى الطفل الجزائري من  العربية المعيارية

و، حتى،  ]ة أن الناطقين بالعربية قد تعلموا الروابط اللغوي: أولهما: إلى النتيجتين اآلتيتين
من اللغة (  ( transfert positif النقل االيجابيتيجية إستراعن طريق [ بـ، لـ، من، على وما

 .نها موجودة في العامية العربية و لها ما يقابلها في القبائليةأل .األولى إلى اللغة الثانية
 الترجمةإستراتيجية طريق صحيح عن بشكل ها واستعمل أما الناطقون بالقبائلية قد

(traduction )ثانيةمن اللغة األولى إلى اللغة ال. 
وحروف [ كـ لـ ،:] نسبة للنوع الثاني من الحروف مثل حروف العلةبال: وثانيهماـ   

إسترتيجية لها ما يقابلها في اللغة األولى تم تعلمها عن طريق  [بل] والرابط [ ال]النفي
هذه النتائج، بأنها تنتج عن تأثير االتجاهات والتصورات وتفسر الباحثة  .(transfert)لنقلا

مثيالت الذهنية التي يكونها المتعلمون حول اللغة المدرسية، والتي تقول عنها والت
ترجع  إلى ( هذه التمثالت والتصورات للعامية العربية والعربية الفصحى)أنها :" الباحثة
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الخطاب المدرسي حول كالم الطفل، حيث أن المتعلم منذ دخوله إلى المدرسة في التعليم 
فرض عليه تثار تلك اللغة التي اكتسبها في محيطه الطبيعي، فاألساسي يجبر على محو آ

نموذج لغوي واحد، متجاهلين كل مكتسباته اللغوية و متغيرات المجتمع الجزائري 
:" وتضيف قائلة ."والسياق االجتماعي الثقافي الذي تتدخل فيه التبادالت اللغوية المتعددة

المدرسية طورت لدى الطفل الجزائري  وغير الواعية للمؤسسة ات المتحجرةأن التعليَم
فمثل هذه التمثالت الذهنية لم تكن من . للغة الفصحىحول اتمثيالت وتصورات غامضة 

متغيرات دراستنا وبالتالي تعتبر امرا جديدا وإضافيا بالنسبة لنتائج دراستنا، يمكن له أن 
 .المدرسية يلعب دورا معينا في تحديد االستراتيجيات المناسبة في تعلم اللغة

أما بالنسبة لإلستراتيجيات التي يستعملها المتعلمون حسب نتائج دراستها أكدت الباحثة   
أن المتعلمين يستعملون إستراتيجيات معرفية ترتبط باللغة األولى تتقدُمها ما سمته 

قطيعة بين فيها دون  واعبري والتي( (stratégie de continuitéبإستراتيجية االستمرارية 
ألن الطفل حسب تفسيرها لكي ينجز نصا . لغتين العامية العربية والعربية الفصحىال

فيستعمل البنيات النحوية . متكامال يستعمل كل قدراته اللغوية دون أن يهمل أيا منهما
 كما. حىكوَّنة لديه بالعامية رغم عدم تطابقها في أحيان كثيرة مع العربية الفصتالُم

. في المحيط الثقافي االجتماعي ليختبرها في اللغة الفصحى يوظف المفردات المكتسبة
مع العلم أن السجل اللغوي الذي يأتي به الطفل إلى المدرسة حسب الباحثة ال يسمح له 

التحول من ترميز لغوي في طور  لذلك استلزم عليه. في كل الوضعيات بالتواصل
ويستعين الطفل بهذه . بيتالتكوين في اإلطار المدرسي إلى نظام مكون سلفا بلغة ال

ثم تليها  .اإلستراتيجية عندما يحس بأنه يواجه صعوبة التواصل باللغة الهدف
أين يقوم المتعلم باستبدال كلمة من ( Stratégie de substitution)إستراتيجية االستبدال

(. خاصة بمنطقته أو اللغة العامية)منتوجه بالفصحى بكلمة أخرى من لغته األولى 
أن آلية التحول من العربية الفصحى إلى العامية التي يستعملونها ترتكز على  وتقول

اإلعادة والتصحيح الذاتي في الحين، وعلى تدخل زمالء القسم لتصحيح ما يعتقدون أنه 
ينحرف عن اللغة الفصحى، وخاللها تحدث التقريبات من جهة والغموض من جهة 

إستراتيجية االنغالق على تعملون ما سمته يسا وأخير .رى في استعمال بعض الكلماتخأ
يتجنب كل ما له  التي تجعل الطفل: (Stratégie d’enfermement)مخطط لغة المدرسة 
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يلغي كل ما  وبالتالي. عالقة بماضيه اللغوي سواء على المستوى المعجمي أو النحوي
. لمدرسيةبأنه ينحرف عن معايير اللغة الفصحى، إرضاء للمؤسسة ا يمكن أن يظهر له

 (و) ف العطفوب جمال بسيطة و يبني نصوصا وفق ذلك مع روابط مثل حررّكفُي
ة، وهو ما ينطبق مع نتائج دراستنا الحالية من الموجود لديه سلفا قبل دخوله إلى المدرس

خالل ما ذكرناه في أنماط األخطاء التركيبية ونوعية الجمل التي كوَّنها تالميذ العينتين 
 .(ق/ن)و(ع/ع/ن)
كما أن إستراتيجية التخزين التي ُتّعبر على مدى استعمال المتعلمين لتقنيات تسجيل     

ومدى استعمالهم للسياقات التي تستعمل فيها  ،(prise de note)نقاط أو أخذ رؤوس أقالم 
تصنيفهم للكلمات حسب أنواعها وخصائصها  أو مدى الكلمات من أجل تذكرها،
ت المرتبة السادسة من بين مجموع االستراتيجيات المعرفية المشتركة وغيرها، قد احتل

التي استعملوها، ونجد أن لها عالقة وظيفية بإستراتيجية البحث المرجعي وال يمكن 
ألن هذه األخيرة يمكن أن  ،O’Malley et Chamot 1990فصلها عنها حسب أومالي وشامو 

عندما يبحثون في القواميس أو في  تكون أحد تقنيات التخزين والتذكر، ذلك أن المتعلمين
المراجع عن معاني ودالالت الكلمات أو الصيغ والعبارات، فإنهم سيقومون بالضرورة 
بتدوينها على شكل نقاط في كراسة خاصة و في نفس الوقت سيبحثون عن السياقات التي 

المتعلمين  لذلك فاعتماد غالبية. تستعمل فيها لفهمها بشكل جيد وبالتالي إمكانية تذكرها
على هذه االستراتيجية بشكل دائم، قد يعود أصال إلى طرائق التدريس التي يطبقها 

من الذين استجوبناهم أنهم يستعينون في  %72.72المعلمون، حيث أكد غالبيتهم بنسبة 
تدريس قواعد اللغة ومفاهيمها وتدعيم فهم واستعماالت التالميذ لها بالقواميس والقصص 

يكلفونهم بأعمال منزلية لها عالقة بإنجاز بحوث استخراج أفكار أساسية المصورة، كما 
من نص أو قصة مكتوبة أو شرح مفردات والبحث عن أضدادها باستعمال القواميس 

يضاف إلى ذلك، إتباع المعلمين . والمراجع اللغوية و تمارين تطبيقية لقواعد لغوية
ل إخراج التالميذ إلى السبورة ألسلوب الحفظ واالسترجاع للمعارف دوريا من خال

طالبين منهم استظهار خالصات للقواعد اللغوية التي تم تقديمها في الحصص الدراسية 
في دراسة له مبينا أن المتعلمين بالرغم   Sutter 1987وهو ما أكده أيضا سوتر . السابقة

 أنهم فيما بعد من المقاومة التي يبدونها في البداية في اختيار استراتيجيات معينة، إال
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يلجأون إلى استعمال وتكييف االستراتيجيات التي يعتقدون أنها تتوافق مع  الطرائق أو 
 .المقاربات التربوية المستعملة في برامجهم الدراسية

يعني أن اإلستراتيجية في حد ذاتها تعتبر نوعا من المعارف التي تمكن المتعلمين   
 Tardifحسب طرديف  عليهو ات التي يتعلمونها،التحرك في محيطهم الستعمال المعلوم

على المدرسة أن تطور عند المتعلمين االستراتيجيات التي تمّكُنهم من التحرك :" 1992
لتأثير في ألن ا"....بشكل هادف و دال مع الواقع المعاش داخل المدرسة و خارجها

 (. Tardif 1992 p 43) ".المعارف يعني التأثير في طريقة  وأسلوب تعلُّمها أيضا

بناء على ما سبق نالحظ أن تنوع استعمال مختلف االستراتيجيات وفق ما يتطلبه و    
الموقف التعليمي قد يكون له عالقة قوية أيضا بقدرات المتعلمين، حيث أكد كل من 

أن المتعلمين المبتدئين يستعملون بشكل دائم  Coll 1077 و كول  Chamotِِشاموط
ار وهي أحد تقنيات التخزين والترجمة والنقل من اللغة األولى، نظرا استراتيجيات التكر

لعدم تحكمهم الجيد في اللغة الجديدة، بينما المتعلمين من المستويين المتوسط والمتقدم 
وهو ما يؤكد أهمية الجوانب الديناميكية . يركزون كثيرا على إستراتيجية االستنباط

تحملون المسؤولية أكثر في تعلمهم، من خالل لالستعدادات التي تجعل المتعلمين ي
إعطائهم فرص ممارسة بعض الرقابة على األشياء المتعلمة وتنظيم بعض العوامل 

تؤكد في دراسة لها  Oxford  1009لكن الباحثة اكسفورد . المساهمة في تعلمهم الجيد للغة
ثر مردودية، مستوى قدرات المتعلم ال تضمن بالضرورة استعمال استراتيجيات أك نأ

بقدر ما تسمح للمتعلم باختيار اإلستراتيجيات األكثر مناسبة للنشاط التعليمي أو للمشكلة 
كما قد تتدخل عوامل أخرى في اختيار  (.Paul Cyr 1009 p91.)اللغوية المطروحة أمامه

فإستراتيجية الحفظ  إستراتيجيات معينة على حساب أخرى مثل عامل النشاطات التربوية،
يمكن أن تكون مناسبة لنشاط تربوي كفهم المقروء    Rubin1975ي مثال حسب روبناآلل

  Bialystok 1979لذلك الحظ بيالستوك. مثال وال يكمن أن تصلح لنشاط فهم الكالم الشفوي
أن المتعلمين يختارون اإلستراتيجيات حسب النشاط التربوي المقترح عليهم، ويذكر على 

ين إلى إستراتيجية التصحيح الذاتي على أن لها مردودية سبيل المثال لجوء المتعلم
وفعالية أكثر في نشاطات تعلم الكتابة منها في نشاطات تعلم التعبير الشفوي أو 
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قد تحققت إلى ( أ)وبناء على ما سبق فإن الفرضية الثالثة (.3Paul Cyr 1998 p9).القراءة
 . حد كبير

د كل من الناطقين بالعامية العربية والناطقين يعتم :ـ الفرضية اإلجرائية الثانية     
طرح األسئلة : بالقبائلية على اإلستراتيجيتين العاطفيتين االجتماعيتين اآلتيتين

 .التوضيحيةـ التعاون مع الزمالء
ُتبين لنا نتائج الدراسة في هذا البعد الثاني من إستراتيجيات التعلم أن غالبية     

لون بشكل دائم تقنيات طرح األسئلة التوضيحية وطلب إعادة يستعم %10المتعلمين بنسبة 
الصياغة على معلمهم بشكل خاص داخل القسم من حين آلخر عندما ال يفهمون بعض 

أما اللجوء إلى طرح األسئلة على الذين يتقنون اللغة المدرسية أو طلب . األمور اللغوية
نسبة إليهم إال أحيانا أو نادرا، الحديث ببطء عند عدم فهم كالم شخص آخر، ال يحدث بال

نتيجة لعدم وجود هذا النوع من األشخاص في بيئتهم االجتماعية من جهة، واستعمالهم 
وقد الحظنا حتى في . الدائم للغة األولى في كل المواقف الحياتية بالبيت وفي الشارع

يفعلون عندما  إجابات تالميذ العينتين عن سؤال خالل المقابلة التعبير الشفوي حول ماذا
منهم يطلبون من المعلم أن يعيد لهم  %51تواجههم صعوبات في فهم بعض الدروس؟ أن

الشرح، والبعض اآلخر منهم أجابوا بأنهم يطلبون من والديهم أو إخوتهم في البيت 
غير أن استعمال االستراتيجيات االجتماعية . بمساعدتهم على تجاوز تلك الصعوبات

أكثر ما تحدده إرادة ورغبة  نوع تحدده عدة عوامل نفسية وتربوية،العاطفية، من هذا ال
 : المتعلمين أنفسهم في ذلك ومنها

ـ نوعية العالقة التربوية التي يبنيها المعلم مع تالمذته داخل القسم، حيث كلما كانت 1  
م العالقة ودية فيها االحترام والتقدير والتشجيع للمتعلمين كلما كانت عامال مشجعا له

الجاذبية الشخصية  وهو الذي يسميه باندورا بتأثير. على التفاعل معه والعكس صحيح
للنموذج المالَحظ و االرتياح النفسي منه القائم على التفاعل معه من خالل أسلوب 

هل تفسح المجال )المتبعة هل هي منفتحة ام منغلقة؟ يعني المعاملة وطريقة التعليم
 (سار والمشاركة أم ال؟للمتعلمين بالتعليق واالستف
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ـ أسلوب المعاملة لهم، ذلك أن المتعلم يتجاوب أكثر مع أسلوب الرفق واللين عن 2  
ألن هذا األخير يجعل المتعلمين ال يفكرون أصال في . أسلوب العنف واالندفاع واالنفعال

 .طرح األسئلة بقدر ما ينتظرون لحظات الخروج من الحصة حتى ولو لم يفهموا شيئا
ـ الخبرات السابقة للمتعلمين وتاريخهم النفسي في المدرسة من خالل ردود أفعال 3  

إذ كلما كانت التجارب سارة . التي عايشوها مع معلمين سابقين و حتى مع زمالئهم
وهي . ومحفزة، كلما شجعتهم على االستفسار وطلب اإلعادة للشرح والعكس صحيحا

معرفية للفرد ما قبل التعلم التي تحدد الكيفية التي التي سماها باندورا بتأثير العوامل ال
ونظرته للمعلم ومكانته لديه ومدى احترامه . يعالج بها او يواجه بها الموقف التعليمي

 .وغيرها..... له
ويمكن أن يضاف إلى ذلك تأثير أنماط شخصية المتعلمين في استعمال مثل هذه  ـ5  

ذو الشخصية  المتعلم أن Naiman et Coll  1978ولاالستراتيجيات، فقد َبيََّن نايمان وك
االنبساطية يعرض نفسه أكثر لوضعيات االتصال، ويستغل دائما الفرص المتاحة له 

، عكس المتعلم االنطوائي الذي يميل على االنعزال (لغة التعليم)لممارسة اللغة الجديدة أو
والتوقعات الوهيمة حول نتيجة الحرج والخوف والشك  اآلخرينب االحتكاكب نفسه ويجن

إلى  Oxford  (1070)و أكسفورد  Ehrmanانرَمكما أشار إَه. ..ردود الفعل السليبة اتجاهها
العاطفية بينما المنطوين  –أن المتعلم االنبساطي أكثر استعماال الستراتيجيات االجتماعية 

 .(87ص Paul Cyr 1998)منهم يميلون إلى استعمال االستراتيجيات المعرفية وما فوق المعرفية

أن غالبية ، تبين لنا نتائج الدراسة لتعاون مع الزمالءالستعمال إستراتيجية ابالنسبة  امأ    
المرتبة الثانية من بشكل دائم واحتلت  هايستعملون( ق/ن)و/( ع/ن)المتعلمين من العينتين 

أي متعلم بشكل  وهي إستراتيجية يلجأ إليها. مجموع االستراتيجيات العاطفية االجتماعية
داخل المدرسة وخارجه . تلقائي وعفوي، كلما أحسن بصعوبة مواجهة أي مشكلة تعليمية

خاصة إذا كان األمر يتعلق بواجب منزلي او تمرين تقويمي يدخل في حساب معدله 
 . الدراسي

 :نتائج الدراسات السابقةو نتائج دراستنا بين مقارنة ال 
في دراسة لهما  et Chesterfild Chesterfield (1074)فيلد تشيستر فيلد وتشيستر لقد بين  

حول استراتيجيات االتصال باللغة الثانية لدى أطفال التعليم االبتدائي من جنسيات 



 362 

مكسيكية وأمريكية، يتعلمون اللغة األنجليزية كلغة ثانية، فبيََّنا أن األطفال مبدعون جدا 
 (12)اكتشفا أن هؤالء األطفال يستخدمون كما. لذلك في توصيل رسالة باللغة الثانية

معلم في من الأو  ءزمالال سواء من  القائيطلب المساعدة ت وأهمها، إستراتيجية من بينها
 .الجديدة حل مشكلة أو تركيب جملة أو صياغة فكرة بكيفية صحيحة وفق قواعد اللغة

و إعادة العبارات لة أبتقديم شروحا دقيقة أو أمثمعلم ال من طلب اإليضاح مع استراتيجية
دوجالس ) .واألفكار المقدمة، بغرض تدعيم فهمه لقواعد اللغة الثانية أو أساليب التعبير بها

 .(222/225ص 1005براون 
ي دراستهما الميدانية فقد بينا ان ف O’Malley et Chamot ،1990 ي وشاموأومل كما ان   

ظيفي للغة، ألنها تشجع المتعلمين النشاطات التعاوينة توفر أحسن الفرص للتطبيق الو
نحو أنفسهم ونحو اآلخرين، وتساهم بشكل مقبول في تحسين  معلى تكييف اتجاهاته

وهو ما يفترض القيام به من قبل المعلمين داخل  .((Paul cyrp1998 p56 .مردودهم التعليمي
نفسهم القسم وخارجه لخلق فرص التواصل واستعمال اللغة المدرسية بين المتعلمين أ

ألهمية نظرا وهو ما يتوافق مع نتائج دراستنا . وبالتالي تحسين مستواهم الدراسي
اليجاد حلول لمشكالت وإنجاز مشاريع جماعية عن طريق بحوث   التعاون مع زمالئهم

وتقارير حسب ما أكده معلمو العينتين في إجابتهم عن سؤال حول األنشطة التي يكلفون 
يمكن القول أن  ستنادا إلى كل ما سبقو ا. لمهم للغة المدرسيةبها المتعلمين لتدعيم تع

 .قد تحققت إلى حد كبير في كل أبعادها( ب)الفرضية اإلجرائية الثالثة 
بين االستراتيجيات ذات داللة إحصائية  ـ توجد عالقة :العامة الرابعة الفرضية   

 .بين أداء المتعلمين باللغة المدرسيةالمعرفية المعتمدة و
توجد عالقة ذات داللية بين إستراتيجية المراجعة  :ئية األولىراجالفرضية اإل ـ

التي توصلنا  والنتيجة: باللغة المدرسية( ق/ن)و( ع/ع/ن)المنتظمة و أداء المتعلمين
ه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التالميذ الذي نتائجهم فوق بين انُت ،إليها

مدرسية شفويا وكتابيا وبين الذين نتائجهم تحت المتوسط، المتوسط في األداء باللغة ال
ولذلك ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إستراتيجية المراجعة المنتظمة وبين أداء 

وبما أن . المتعلمين باللُّغة المدرسية من خالل نتائجهم في االختبارين الشفوي والكتابي
ملوا نفس االستراتيجيات و أداؤهم متفاوت، استع( ق/ن)و( ع/ع/ن)المتعلمين من الفئتين
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فهذا يجعلنا نعتقد أن التفاوت بينهما له عالقة بعوامل اخرى، كالظروف االجتماعية 
والثقافية واالقتصادية لألسر التي ينتمون إليها، و إلى أسلوب التربية وفرص التواصل 

إلى . رصهم على ذلكداخل البيت واالهتمام الذي بيديه األولياء لتمدرس ابنائهم و ح
جانب تأثير العوامل النفسية كضعف التركيز والتسرع، وميزاج المتعلمين وطبيعة 

وتأثير طرائق . شخصياتهم من حيث االنطواء واالنبساط كما اشرنا إلى ذلك سابقا
التدريس التي يستعملها المعلمون، ومدى تحكمهم في لغة التعليم وأسلوب المعاملة من 

مدى ممارسة وتطبيق اللغة المدرسية بشكل وظيفي في مختلف  جهة، وإلى جانب
السياقات االتصالية الحياتية داخل القسم وخارجه، وهو ما نعتقد بأنه ينقص المتعلمين 
والمعلمين معا، لكونهم يستعملون اللغة األولى في التواصل الرسمي من خالل التوضيح 

د صعوبة التعبير وغير الرسمي في والشرح كما أكده المعلمون انفسهم والتالميذ عن
إلى جانب . األحاديث العادية أو عند الوجيهات العامة للمتعلمين داخل وخارج القسم

التي تنتج عن . نقص التدريبات والشروحات الوافية للكثير من المفاهيم والقواعد اللغوية
ة لرغبة االدارة كثافة األقسام والبرامج مع التسرع في إنهائه في الوقت المطلوب استجاب

وهو ما يعني ان الفرضية . والمفتشين دون مراعاة لمدى تحقق المهارات المنشودة
ي تقول انه ال توجد الت (9H)لم تتحقق وبالتالي قبولنا بالفرضية الصفرية  (H1)البديلة

 .  إسترتيجية المراجعة المنتظمة واألداء اللغوي للمتعلمينحصائيا بين عالقة دالة إ
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إستراتيجية التخزين  :ية الجزئية الثانيةـ الفرض

تؤكد لنا انه ال توجد فروق  ،والنتيجة المتوصل إليها :و أداء المتعلمين باللغة المدرسية
والذين أداؤهم تحت  ،دالة بين التالميذ الذين اداؤهم فوق المتوسط باللغة المدرسية

وجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إستراتيجية التخزين وأداؤهم المتوسط، وبالتالي ال ت
و بما ان المتعلمين الذين لهم نتائج فوق المتوسط وتحت المتوسط . باللغة المدرسية

فهذا يعنى ان الفروق بينهما قد يعود إلى عوامل أخرى،  يستعملون نفس اإلستراتيجية،
ت الخاصة، والعوامل األسرية المرتبطة ومن اهمها العوامل الذاتية المرتبطة بالقدرا

والعوامل المدرسية ذات العالقة . بتفاوت درجة اهتمام األسر في متابعة تمدرس أبنائهم
. باختالف المعلمين من حيث الخبرة والطريقة في التدريس واسلوب المالمة وغيرها
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 (H0)الصفريةلم تتحقق وعليه نقبل بالفرضية  (1H)وعليه نستخلص أن فالفرضية البديلة

 .أو الحفظ بين استراتيجية التخزين ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية هالتي تقول ان
توجد عالقة بين إستراتيجية الترجمة والمقارنة باللغة : ئية الثالثةـ الفرضية اإلجرا

تعبر لنا أيضا، النتيجة التي توصلنا إليها و  :األولى و أداء المتعلمين باللغة المدرسية
والذين نتائجهم تحت  ،نه ال توجد فروق بين المتعلمين الذين نتائجهم فوق المتوسطأ

المتوسط في التعبيرين الشفوي والكتابي، وبالتالي نفهم أنه ال توجد عالقة دالة إحصائيا 
و هذا يعني أن . بين إستراتيجية الترجمة والمقارنة باللغة األولى وتعلم اللغة المدرسية

ت للمتعلمين بلغة التعليم شفويا وكتابيا ليس له عالقة مباشرة بهذه األداء المتفاو
اإلستراتيجية، بقدر ما تعود إلى عوامل أخرى نفسية وتربوية مرتبطة بالمعلم كنموذج 
وطريقة تدريسه وأسلوب معاملته، واجتماعية  من خالل التفاوت في المستوى الثقافي 

ة اهتمام الوالدين وغيرها من العوامل والدراسي واالقتصادي وظروف التنشئة ودرج
 . التي أشرنا إليها بالتفصيل سباقا في مختلف الفرضيات

لم تتحقق وبالتالي نقبل بالفرضية  (1H)وعلى ضوء ذلك نستنتج ان الفرضية البديلة
التي تقول أنه ال يجود عالقة ذات داللة إحصائية بين إستراتيجية الترجمة  (H0)الصفرية

 . للغة األولى وأداء المتعلمين بلغة التعليموالمقارنة با
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إستراتيجية طرح : ئية الرابعةراجـ الفرضية اإل 

       والنتيجة التي توصلنا إليها. األسئلة التوضيحية على المعلم وأدائهم باللغة المدرسية
علمين ذوي النتائج فوق المتوسط وجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتت ال تظهر انه

أنه ال توجد عالقة ذات داللة  أي .دون المتوسطوبين الذين اداؤهم األداء اللغوي في 
( ق/ن)و(ع/ع/ن)إحصائية بين إستراتيجية طلب التوضيح من األستاذ وأداء التالميذ

ط بالتركيبة قد تعود إلى عوامل ذاتية ترتب ،بينهمالتي قد تظهر فالفروق . باللغة المدرسية
من حيث االندفاع والهدوء االنبساط واالنطواء وأمزجتهم بصفة  ،الشخصية للمتعلمين

تقَُّبلِهم له  دىمو ،عامة، وتأثير خبراتهم وتاريخهم النفسي ونظرتهم للمعلم ومكانته عندهم
كما يشير إلى ذلك باندورا في العوامل المؤثرة في تفاعل  .او نفورهم وخوفهم منه

األسرية  العوامليضاف إلى ذلك  .االجتماعيمع النموذج القدوة لتحقيق التعلم  المتعلم
 ،وإبداء الرأي و التشجيع على التعبير والتفكير ،من حيث التنشئة على الحوار والمناقشة
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والعوامل . وغيرها من األساليب التربوية المساعدة على تشكيل شخصية متفتحة وجريئة
حيث سجلنا اختالفات اختالف طرائق التدريس بين المعلمين المدرسية التي تتبلور في 

حيث وجدنا منهم من يركز على قواعد اللغة . بينة حسب إجاباتهم على أسئلة االستمارة
و آخرون يركزون على المفردات واستعمال القواميس، ومنهم من يهتم بالقراءة والتعبير 

تركيبة القسم والجو  ومتعلمين، لإلى جانب االختالف في أساليب المعاملة ل. وهكذا
من حيث المشاركة والمنافسة  ،الل الحصص الدراسيةخ ،النفسي الذي يسود فيه

وعليه نستنتج أن الفرضية . واالحترام وعدم التوبيخ واالستهزاء والضحك عند الخطأ
 التي تنص على عدم وجود عالقة (7H)نقبل الفرضية الصفرية ، و لم تتحقق (H1)البديلة

ة إحصائيا بين إستراتيجية طرح األسئلة التوضيحية على المعلم و أدائهم باللغة دال
 .المدرسية

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إستراتيجية طلب : الخامسةجرائية ـ الفرضية اإل 
المتوصل إليها أنه  النتيجة تبين لنا :سيةالمساعدة من قبل الزمالء وأدائهم باللغة المدر

ط أداؤهم اللغوي فوق المتوس نوق ذات داللة إحصائية بين المتعلمين الذيفر وجدال ت
وبالتالي ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  .وبين الذين أداؤهم تحت المتوسط

التي قد  فالفروق. إستراتيجية طلب المساعدة من الزمالء وأداء المتعلمين باللغة المدرسية
العالقات التي تربط المتعلمين فيما بينهم ومدى توفير  قد تعود إلى طبيعة ،بينهمتظهر 

 ائدةسطبيعة العالقات الفرص العمل الجماعي من قبل المعلمين داخل وخارج القسم، و
نظرة كل متعلم لنفسه إلى جانب  .إن كان محفزا أو محبطا الحصص الدراسيةمع مناخ 
والحقد والكراهية التي قد تنشأ من حيث االحترام والتقدير واإلعجاب او الغيرة  ولزمالئه

 ها ونقبلضرفوبالتالي ن لم تتحقق (H1)وهو ما يؤكد لنا أن الفرضية البديلة. بينهم
إستراتيجية  وجود فروق دالة إحصائيا بين التي تنص على عدم( H0) الفرضية الصفريةب

 .طلب المساعدة من قبل الزمالء وأدائهم باللغة المدرسية
 :نتائج الدراسات السابقة دراستنا و المقارنة بين نتائج 

الختبار أربع استرتيجيات نظرية  (Bialystok 1978)بيالستوك في دراسة أجراها   
كالتوقع والتخمين التصحيح الذاتي والتطبيق المنتظم للقواعد في القسم والتطبيق الوظيفي )

األولى انجليزية على مجموعة من المتعلمين لغاتهم ( للغة الثانية في وضعيات االتصال
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انية يعتقد أنها قد تساهم في التعلم الجيد، فتوصل إلى نتائج يتعلمون الفرنسية كلغة ث
ايجابية، حيث تحصل هؤالء على احسن النتائج خاصة في استراتيجية توظيف اللغة في 

أجريا دراسة  Vann 1009و  Abraham كما ان أبراهام و فان .المواقف االتصالية الطبيعية
بمعدل  من االكواتور تعلم األنجليزية منذ سبع سنوات( Gerardo جيراردو) فردين على

ساعة في األسبوع  لمدة هامن البيرو تعلم Pedroو بيدرو ساعتين متتاليتين في األسبوع
نجح في تنفيذ المهام الموكلة إليه ( جيراردو)األول وتبين لهما أن، خالل خمس سنوات

م أن هذا األخير يستعمل أكثر عدد من االستراتيجيات في ، رغ(بيدرو)أحسن من الثاني
لم يستعمل وال استراتيجية واحدة لها عالقة ( بيدرو)واتضح أن هذا األخير . الدقيقة

باستراتيجية  Pedroيهتم أكثر من بيدرو Gerardoكما تبيَّن أن جيراردو. باالستنباط
مرن في اختيار إستراتيجيات  التصحيح اللغوي، وهي عملية فوق معرفية كما لوحظ أنه

 وفان Abrahamغير ان أبراهام . التعلم التي تناسب النشاط التعليمي عن زمليه

Vann(1009) بأن المتعلمين غير الجيدين يستعملون تقريبا نفس  الحظا ،في دراسة لهما
االستراتيجيات التي يستعملها المتعلمين الجيدين، كطرح أسئلة المراقبة و التوضيح،  

وهو ما يؤكد على عدم . توقع معنى الملفوظات وتطبيق قواعد النحو والتصحيح الذاتيو
وهي نتيجة تشابه . وجود عالقة مباشرة بين االستراتيجيات المستعملة وبين تعلم اللغة

 ونستنتج من كل ما سبق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية. كثيرا  نتائج دراستنا
ؤهم ادأوبين المتعلمين الذين  ،باللغة المدرسية فوق المتوسط اءبين المتعلمين ذوي األد

نستخلص أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إستراتيجيات  منه و .تحت المتوسط
 التعلم المعرفية وإستراتيجيات التعلم العاطفية االجتماعية التي استعملها المتعلمون

بل الفروق بينهما قد تعود . رسية شفويا وكتابياوبين أدائهم باللغة المد( ق/ن)و( ع/ع/ن)
  :إلى عوامل أخرى، نوجزها فيما يلي

ـ بعضها قد يعود إلى الفروق في خصائص المتعلمين النفسية والعقلية وقدراتهم  
الدراسية العامة، وأساليب التعلم التي تميز كل فرد عن غيره كالتركيز الجزئي والكلي 

والتي ترتبط . عض المواضيع اللغوية على حساب اخرىاللذان يساعدان على فهم ب
بطرائق التدريس التي يستعملها المتعلمون انفسهم حينما يؤكد البعض منهم في االجابات 
على االستمارة الموزعة عليهم أنهم يركزون على القراءة والمطالعة والبعض االخر 
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البحوث واستعمال يركز على القواعد واإلمالء واإلعراب و آخرون يركزون على 
أو تأثير أسلوب التأملية أو االندفاعية الذي يجعل النمط األول اكثر . القواميس وهكذا

تريثا في االجابة والتعبير والثاني يغامر في إجاباته وتعابيره وال يبالي إن كانت صحيحة 
قد وعالقة ذلك أيضا بنمط شخصية كل متعلم كاالنبساطية واالنطوائية التي . او خاطئة

يجعل نمط الشخصية األولى أكثر تقبال للتفاعل مع اآلخرين والحديث إليهم دون حرج 
 ز     ...وال تردد وهكذا

ـ والبعض اآلخر قد يعود إلى عوامل اجتماعية من خالل تأثير أساليب التنشئة والتربية  
ن داخل األسرة من خالل توفير مناخ التعبير وفرص االتصال والتواصل للمتعلمين م

خالل أسلوب المعاملة وغيرها أو المستوى الثقافي واالقتصادي وعالقة ذلك بمدى توفير 
 . الوسائل التعليمية المختلفة المدعمة لتعلم اللغة

ـ وعوامل أخرى ذات عالقة بطريقة التدريس المتبعة من قبل المعلمين والفرص التي  
عدد )للغة، مع تأثير حجم القسميتيحونها للمتعلمين في المشاركة داخل القسم وتطبيق ا

 .في ذلك( التالميذ
وفي ضوء ذلك نستنتج ان الفرضية العامة لم تتحقق وبالتالي نقول انه ال توجد عالقة    

دالة إحصائيا بين أداء المتعلمين باللغة المدرسية وبين االستراتيجيات المعرفية و 
 . العاطفية االجتماعية التي استعملوها

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الناطقين  ،(H0):امة الخامسةالفرضية الع  
بالعامية العربية و الناطقين بالقبائلية في األخطاء المرتكبة باللغة المدرسية في البنيات 

وهو ما يعني أن تأثيرات العامية الجزائرية كلغة أولى . الصوتية و النحوية و الصرفية
الثالثة انب وفي الج. ة أولى في تعلم اللغة المدرسيةغهي نفس تأثيرات القبائلية كل

 (.ة والنحوية والصرفيةالصوتي)
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الناطقين  :ة األولىالفرضية اإلجرائي ـ 0ـ5    

 .بالعامية العربية والناطقين بالقبائلية في األخطاء الصوتية باللغة المدرسية
أقل من القيمة المجدولة، وهو ( ت)حسوبة أن القيمة المحسوبة لـتؤكد لنا النتيجة الم   

ما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الناطقين بالعامية العربية و الناطقين 
نظرا لتشابه تأثيرات العامية العربية بتأثيرات القبائلية في . بالقبائلية في األخطاء الصوتية
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مع العلم ان الغالبية منها تجسدت في . تكبة من طرفهمغالبية األخطاء الصوتية المر
ويعود ذلك إلى عدم وجود العالمات االعرابية في العامية . العالمات االعرابية للكلمات

العربية والقبائلية معا، و تشابههما في نطق الكثير من مخارج  وأواخر الكلمات كما هو 
حيث تميالن إلى التخفيف في [ َالثانيـ/ في المدرسَـ/ لوسخَـا/ القراَء/ العربيَّـ/ اللٌّغَـ: ]بالنسبة لـ

كما أن المتعلمين جميعا من العينتين ارتكبوا تقريبا نفس النماذج من األخطاء و . النطق
، من ـ أسألِْ الُمعلْم لِْـ على السؤا ْتفي البي :]استعملوا نفس الكلمات والعبارات مثل مثل

جلنا بعض االختالفات القليلة بين تأثيرات كل من العامية رغم أننا س[. وغيرها.....الطبيْب
العربية والقبائلية لكنها ليست في مخارج األصوات بل في بعض أشكال النطق كالُغنَّة، 

نتيجة خصوصية النطق التي تميز القبائلية  ،التي وقع فيها غالبية الناطقين بالقبائلية فقط
ـ [ ثّم] بدل انغثم ]كقولهم. امية العربيةعند استعمال العربية الفصحى او حتى الع

وغير ذلك فإنهما يتشابهان في خصائص نطق . [بدون] نغبدونـ [ لزيارة] نغلزيرات
األصوات والكلمات، من خالل عدم نطق صوائت آخر الكلمات و قلبها إلى صامتة، و 
عدم نطق صوت التاء في آخر الكلمات، نتيجة اشتراكهما في خاصية الميل إلى 

قد تحققت،  (9H)و منه يتضح لنا أن الفرضية الصفرية . الختصار والتخفيف في النطقا

ومنه نستنتج انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية . لم تتحقق (H1)الفرضية البديلةو 
 . بين تأثيرات العامية العربية والقبائلية في تعلم لغة التعليم في الجانب الصوتي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الناطقين  :ية الثانيةالفرضية اإلجرائ ـ2ـ5   
 .بالعامية العربية والناطقين بالقبائلية في األخطاء النحوية

المحسوبة أكبر من القيمة المجدولة، ( ت)تؤكد لنا النتيجة التي توصلنا إليها ان قيمة   
العربية والناطقين  وهذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الناطقين بالعامية

أكثر ( ع/ع/ن)النحوية لدى حيث سجلنا متوسط األخطاء . بالقبائلية في األخطاء النحوية
هذه الفروق بشكل  تجسدت و(. (ق/ن) لـ 01,22و مقابل (ع/ع/ن)لـ 29.22) (ق/ن)عنه لدى 
رفع المفعول به بدل نصبه ونصب كبية ااإلعرسوء استعمال العالمات :]واضح في

خاصة  ،(ع/ع/ن)لصالح ، [وسوء استعمال حروف الجر وحروف العلة دل رفعهالفاعل ب
هذه الفروق إلى عدة عوامل ذاتية ومدرسية وأسرية بصفة تعود . في التعبير الكتابي
إلى عوامل ذات عالقة القليلة يمكن إرجاعها ذه الفروق لكن بعض ه. عامة سنبينها أدناه
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النحو بين العامية العربية والعربية  قواعد في بعض اتوجود تشابهل ،باللغة األولى
. النداء واألمر وزمن الفعل وحروف العلة و غيرها: الفصحى كما هو بالنسبة لـ

ال يستطيعون ( ع/ع/ن)وبالتالي يمكن اعتباره من بين األسباب التي جعلت المتعلمين
رائهم عكس نظ. التمييز بين ما هو خاص بالعامية وبين ما هو خاص بلغة المدرسة

الذين ساعدهم مبدأ التمايز في اإلدراك لخصائص بعض الجوانب النحوية بين  (ق/ن)
ورفض الفرض ( H1)قبول الفرق البديل مكنيوعليه . لغتهم األولى و اللغة المدرسية

 (ق/ن)و (ع/ع/ن)أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نستنتج منه  و (.9H) الصفري
 .(ع/ع/نفي الجانب النحوي لصالح 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الناطقين : ئية الثالثةجراالفرضية اإل ـ 8ـ5  
 .بالعامية العربية والناطقين بالقبائلية في األخطاء الصرفية

 أكبر المحسوبة( ت)الخاصة بعينتين مستقلتين، تبين أن قيمة ( ت)بعد حساب قيمة     
يبين فهذا  ،9.24ومستوى داللة  77=2-2ن+1ن ةحريالعند درجات  من القيمة المجدولة

وقد تجلت  .في الجانب الصرفي (ق/ن)و (ع/ع/ن)وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
 لـ 2,20 مقابل (ع/ع/ن)لـ 9,99)الفروق في متوسط األخطاء المرتكبة في البنية الصرفية

 . (ع/ع/ن)لصالح  ((ق/ن)
ليس له عالقة باللغة  ين سواء في النحو أو الصرفنتبين تالميذ العيالفرق داللة أما     

بعضها مدرسي وبعضها االخر أسري و أخرى  أخرى، إلى عواملاألولى بقدر ما يعود 
ذاتية ألننا الحظنا وجود تشابه في تأثيرات العامية العربية والقبائلية في بعض الصيغ 

 .النحوية والصرفية وخاصة في العالمات االعرابية والمثنى
  :من العوامل المدرسية المحتملة ما يأتيو 
 لتواصلالمتاحة لفرص بين العينتين  وتأثير ذلك على العدد التالميذ في القسم تفاوت ـ  

عدد  لنا في مدارس تمقرةسجحيث  )باللغة المدرسية والتكفل البيداغوجي بالمتعلمين
في  85و 82راوح بين يت في مدرسة زياد بسطيف عددتلميذ فقط بينما  78و 9يتراوح بين 

    .(القسم
تالميذ العينتين، طريقة التدريس المتبعة من قبل المعلمين الذي يدرسون تفاوت ـ و 

حيث مدارس )أثير خبرتهم و تجاربهم في التعليم والظروف المحيطة بميدان عملهم،وت
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 (ق/ن) تتواجد بمنطقة حضرية بقلب مدينة سطيف، أما مدارس العينة (ع/ع/ن)العينة 
 وقت نجد غالبية المعلمين بمنطقةوفي نفس ال(. تتواجد بمنطقة ريفية بأعالي منطقة أقبو

قد صرحوا في االستبيان الموزع عليهم أنهم يجدون أنفسهم  الناطقين بالعامية العربية،
ملزمون باإلسراع في تقديم الدروس إلنهاء البرنامج، قد يكون نتيجة  تأثير حجم القسم 

بينما المعلمين الذين يدرسون بالمناطق الناطقة بالقبائلية  ،تلميذا 85و 82ن الذي يتراوح بي
أنهم ال ُيسرعون في تقديم الدروس ألن حجم األقسام لديهم يتراوح  %25أجابوا بنسبة 

وهو ما قد يساعدهم أكثر على تطبيق البيداغوجية الفارقية  .فقط (تلميذا 78و 9)بين
استعمال طرائق كما قد يعود إلى . ن بمشكالت كل متعلموالفردية وبالتالي التكفل أحس

من البسيط إلى المعقد ومن السهل إلى الصعب أو ال  تدريس ال تراعي مبدأ التدرج
أو أن التفاوت يأتي ايضا من كون . تراعي التسلسل المنطقي للمفاهيم والقواعد اللغوية

ات المناسبة، أو أنهم يقدمون المعلمين في أحد المنطقتين ال يقدمون األمثلة والتطبيق
معلومات خاطئة لجهلهم وعدم تحكمهم في اللغة المدرسية بشكل جيد وغيرها من 
السلوكات التعليمية التي قد تصدر عن المعلمين، فتجعل فهم المتعلمين للغة سطحيا أو 

فيؤدي بهم األمر إلى تكوين افتراضات خاطئة عن اللغة الثانية . مشوها أو خاطئا
 Stensonويسميه ستنسون  بالمفاهيم الخاطئة  Richards 1971لمة، كما يسميها ريتشاردالمتع

كتقديم قاعدة لغوية . ( 879ص  7998دوجالس براون ).من جهة أخرى أخطاء االستقراءب 1974
ويضاف إليها مدى كثافة استعمال اللغة    .في جملة خاطئة فيقيس عليها المتعلمون

 . وغيرها....بالمنطقتين في الشرح والتوضيح والتوجيه  األولى من قبل المعلمين
أسلوب معاملة تأثير  ومن المحتمل أيضا ان الفروق في هاتين البنيتين تعود إلى ـ  

دافعيتهم للتعلم اتجاهاتهم و ذلك على  انعكاسللمتعلمين وفي كل منطقة المعلمين 
االستعداد للتعبير والمشاركة  واالنطباعات التي يكونونها حول اللغة، وانعكاس ذلك على

يضاف إليها اتجاهات . و التفاعل مع المعلم، وممارسة اللغة المدرسية داخل القسم
. المعلمين انفسهم نحو اللغة المدرسية ومدى كفاءتهم وتحكمهم فيها وموقفهم منها أيضا

 في توجيه وتصحيح أخطاء المتعلمين أثناء( المعلمون)ويضاف إلى ذلك مدى تدخلهم
تتمثل كما قد تعود هذه الفروق إلى عوامل ذاتية والتي . الحصص الدراسية شفويا وكتابيا

 :في
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القلق والحرج عند الكالم في موقف مدرسي رسمي  االضطراب،التفاوت في درجة  ـ 
خاصة إذا كان أمام أناس غرباء، مثل الزمالء في موقف تعليمي أو في  أو اجتماعي،

ه، وهي من العوامل التي يؤثر على عمليتي التخطيط ظار إلياألنأين تتجه كل امتحان 
للكالم و تنفيذه، ويتجلى ذلك في مظاهر التردد واإلعادة للصياغة وتكرار نفس العبارات 

 .أو في التعميم المبالغ لقواعد نحوية وصرفية وغيرها
خجل ـ الفروق في أنماط الشخصية وطبيعة الميزاج من حيث االنبساط واالنطواء و ال

 . وانعكاس ذلك على األداء اللغوية للمتعلمين
ـ التفاوت بينهم في درجة التركيز واالنتباه أثناء التعلم و أثناء التخطيط للتعبير باللغة 

داخل القسم،  المدرسية في الموقف المدرسي، والتي تحددها المناخ النفسي والجو العام
 . متعلم بمحيطة وغيرهاإلى جانب الظروف العائلية والعالقات العامة لل

ـ التفاوت بين المتعلمين في االستعدادات للتعلم، ومدى قابليتهم للتعلم الناتجة عن مدى  
الرغبة والتحمُّس لفهم اللغة والتحكم فيها الستعمالها في مختلف الوضعيات الحياتية 

التعرض للغة اتخاذ مبادرات وهنا تأتي أهمية استعمال التالميذ إلستراتيجية . والتعليمية
المدرسية خارج القسم عن طريق السماع للراديو و مشاهدة التلفزيون، قراءة الجرائد 

.... والمجالت و فتح نقاشات بها مع مستعمليها في البيت او مع الزمالء أو في الشارع 
وهو ما الحظناه في إجابات الكثير من المتعلمين . بهدف تعلم اللغة الثانية والتحكم فيها

حول سؤال المقابلة الشفوية حول أي لغة تفضل متابعة البرامج  (ق/ن) خاصة
أنهم يتابعونا باللغة العربية من أجل تعلمها  % 68التلفزيونية؟ ولماذا؟ فكان غالبيتهم بنسبة 

 .    فقط %14بنفس االجابة  واصرح (ع/ع/ن)بينما  .وفهمها أكثر
ر ذلك على القدرة اللغوية العامة ودرجة ـ الفروق في درجات الذكاء بين المتعلمين وتأثي

 .االنتباه والفهم والتذكر ومعالجة المعلومات وطريقة التفكير واالستنباط
 يب المعرفية وإستراتيجيات التعلم التي يعتمدونها،األسالالتفاوت بين المتعلمين في ـ   

تتأثر هي  والتي. حيث كل متعلم يعالج المعلومات والمعارف بطريقة متميزة عن غيره
األخرى باستراتيجيات التدريس المتبعة و نوعية النشاطات التي يركز عليها كل معلم 

وهو ما الحظناه فعال في إجابات معلمي المدارس التي . خالل الحصص الدراسية
حيث صرح الذين يدرسون في المناطق الناطقة بالقبائلية . أختيرت منها عينة الدراسة
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زون على نشاطات التعبير والقراءة والمطالعة، بينما الذين بأنهم يرك %41,15بنسبة 
دراسة منهم أنهم يركزون على  %74يدرسون في المناطق الناطقة بالعامية العربية أكد 

وهو ما يبين االختالف في نوعية استراتيجيات التعلم . الصّيغ والتعبير الشفوي والقواعد
ورفض ( H1)ةالبديل الفرضيةؤكد قبول عليه نو. التي يتدرب عليها متعلمي العينتين

نقول أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين تالميذ  ومنه (.9H) الفرض الصفري
لصالح الناطقين بالعامية  في األخطاء الصرفية العينتين في التعبيرين الكتابي والشفوي

   . العربية
 :    الفرق بين نتائج دراستنا ونتائج الدراسات السابقة

في نتائج دراسة له حول صعوبات تعلم اللغة العربية ( 1007)لقد أكد الباحث تعوينات     
لدى تالميذ التعليم االبتدائي بالمناطق الناطقة بالعربية والمناطق الناطقة بالقبائلية ان 
الناطقين بالقبائلية يعانون من صعوبات في تعلم اللغة العربية اكثر عن زمالئهم الناطقين 

حسب الدرجات التي تحصلوا عليها في االختبارات الكتابية والتي أرجعها إلى  بالعربية
عوامل مدرسية بعضها يرتبط بطرائق التدريس وبعضها االخر له عالقة بالمنهاج 
الدرسي الذي حسب رأيه يهتم بالجوانب البنائية للغة مهمال الجوانب األخرى كالجانب 

كما أننا سجلنا في . الستعمال البراغماتي للغةالمعرفي والرصيد اللغوية للمتعلمين وا
 حول صعوبات تعلم اللغة العربية لدى تالميذ السنة الثالثة ابتائي أن (2993خالد )دراسة لنا 

الصعوبات  فيبين نسبة التالميذ الناطقين بالعربية والناطقين بالقبائلية  اكبير اتقاربهناك 
في الكثير من ( ن ق)و( ع ن)العينتين يذ، و تشابها كبيرا بين أخطاء تالمالصوتية
 (ن ع)أن غالبية تالميذ المجموعتين كما أكدنا  .وخاصة اإلعرابية منهاالنحوية  األخطاء

مع تسجيل نسبة أكثر بقليل لدى با يقرت الصرفيةالصعوبات نفس يعانون من ( ن ق)و
نا من حيث المعيار فالدراسة األولى تختلف قليال عن دراست .الناطقين بالعامية العربية

المعتمد، فاعتمد على الدرجات التي تحصل عليها المتعلمون في اختبارات اللغة العربية 
بينما اعتمدنا في دراستنا على معدل االخطاء المرتكبة في البنيات اللغوية المدروسة، 

ن انها وفي نفس الوقت بين ان الصعوبات تنتشر أكثر لدى الناطقين بالقبائلية بينما بينا نح
  .تنتشر لدى الناطقين بالعامية العربية
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ومن خالل كل ما سبق يمكن القول ان الفرضية العامة تحققت جزئيا في البنية      
الصوتية فقط، ولم تتحقق في البنيتين النحوية والصرفية، لوجود فروق ذات داللة 

متوسط األخطاء المرتكبة إحصائية بين الناطقين بالعامية العربية والناطقين بالقبائلية في 
ولكن تلك الفروق قد تعود إلى عوامل اخرى ذاتية ومدرسية وأسرية . في البنيات الثالثة

) و( ع/ع/ن)ألننا سجلنا تشابها بين أخطاء التالميذ . أكثر ما لها عالقة باللغة األولى
في الكثير من الجوانب النحوية والصرفية، خاصة في العالمات االعرابية ( ق/ن

هم انفسهم يعرفون ويستعملون  (ق/ن)كما ان . وتصريف األفعال في المثنى بدل الجمع
العامية العربية في الكثير من المناسبات خاصة عندما يأتيهم ضيوفا ناطقين بالعامية 
العربية، كما أكدوا لنا ذلك في المقابلة الشفوية عندما سألناهم متى يستعملون اللغة 

منهم انهم يستعملونها كلما حضر إلى بيتهم  %74انت إجابة نسبة العربية في بيوتهم؟ فك
وهو ما يعني ضمنيا ان المتعلمين في المدرسة الجزائرية . ضيوفا ال يفهمون القبائلية

ليسوا ثنائيي اللغة بل متعددي اللغة، حيث يعرفون العامية العربية القبائلية والفرنسية 
االعالم المتعددة واحتكاك األسر الجزائرية فيما  والعربية الفصحى نتيجة تأثيرات وسائل

 .    وغيرها....بينها نتيجة عالقات المصاهرة او الجوار أو الصداقات
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 :ةــستنتاجات العاماال
بيداغوجية قد تنتج عن عوامل  أن األخطاء اللغوي المنتشرة بين المتعلمين نعتقد     

ريقة التدريس ونقص التدريبات والمنهاج الدراسي كطاكثر ما تنتج عن عوامل لغوية، 
حيث أن طرائق تدريس التعبير اللغوي الشفوي  .وشخصية المعلم وأسلوب معاملته لهم

والكتابي لم تكن في المستوى المطلوب الذي من خالله يتم معالجة مثل هذه األخطاء 
قطة التلميذ أكثر ما وفي نفس الوقت نجد المعلمون يهتمون بن. ويتدرب عليها المتعلمون

يضاف إلى ذلك . يهتمون بأخطائه، و ال يولون لها أي اهتمام في استراتيجيات التعلم
تأثير كثافة األقسام التي ُتصعِّب عملية التصحيح الفردي والجماعي لألخطاء، خاصة وأن 

من المعلمين أنهم يجدون انفسهم ٌيسرعون النهائها بأي  %10حجم الدروس كما يؤكد 
حيث يسعون يسعى إلى . قة كانت حتى ال يحاسبون من قبل المديرين والمفتشينطري

إنهاء البرنامج في وقت قياسي دون مراعاة للفهم واالستيعاب، و دون االنتباه إلى 
الثغرات التحصيلية للمتعلمين التي تستدعي التدخل والعالج اآلني والفوري عن طريق 

 .وغيرها... األخطاء  بيداغوجية 
ـ أن اللغة األولى سواء كانت عامية عربية أو قبائلية قد أثرت بشكل واضح في 1   

تعلم اللغة المدرسية في كل المستويات اللغوية، الصوتية والمعجمية والتركيبية والنحوية 
 .والصرفية

ـ وأن تأثيرات اللغة األولى قد شملت الكثير من البنيات اللغوية بما فيها التركيب  2  
لعناصر الجملة، حتى أصبحت هي السِّمة العامة الُمسيطرة في أداء المتعلمين  والتنظيم

رغم . شفويا وكتابيا، لذلك ال يمكن اعتبارها عامال ميسرا في عملية تعلم اللغة المدرسية
أنها تمثل بالنسبة لكل المتعلمين السند والمرجع األساسي في الفهم واإلنتاج او التعبير 

 . لمدرسيةللملفوظات باللغة ا
ـ ومن الناحية المعرفية حسب كودر تعتبر األخطاء المتنوعة التي يرتكبها المتعلمون  

بمثابة بداية َتَشكُّل نظام اللغة الوسيطة أو االنتقالية وهي مرحلة تطورية في تعلم اللغة 
م إال ان هذا الطرح  قد يصلح أكثر بالنسبة لتالميذ السنوات األولى من التعلي. المدرسية

االبتدائي، اما تالميذ بالنسبة لتالميذ السنة الخامسة قد تعبر تلك األخطاء عن مظاهر 
 .لصعوبات التعلم األكاديمية
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ـ وان مصادر األخطاء اللغوية متعددة ومتنوعة، فيها ما يعود إلى تأثيرات اللغة  3  
باعتماد  كطرائق التدريس) األولى، وفيها ما يعود إلى تأثيرات العوامل المدرسية 

إستراتيجية الحفظ اآللي للدروس والخالصات حول قواعد النحو الصرف، إلى جانب 
(. وغيرها.... تأثير أسلوب المعاملة من حيث التحفيز او التنفير التقبل او الرفض للمعلم

وفيها ما يعود إلى عوامل ذاتية كالقدرات الخاصة واألساليب المعرفية في معالجة 
إلى  .ميزاجية والعقلية ومعرفيةيجيات التعلم، والخصائص النفسية والالمعلومات واسترات

من حيث االهتمام بتمدرس األبناء ومتابعتهم  .العوامل األسرية واالجتماعيةجانب تأثير 
وسائل )في البيت وتوفير مختلف الوسائل والشروط المساعدة على التعلم في البيت 

  ....(.يع وغيرهاالتشج.. تكنولوجية، كتب و أدوات مدرسية
 دون المستوى المقبول والمنتظرللمتعلمين العام أن المستوى اللغوي ونستنتج ايضا ـ  5

للسنة الخامسة ابتدائي بما ان غالبية المهارات لم تتحقق، بتأكيد  المنهاج الدراسيحسب 
 وقويم تعمليتي البها تتم وهو ما يجعلنا نتساءل عن الكيفية التي  .المعلمين انفسهم

باستعارة ]و تجسد ذلك في ضعف الرصيد اللغوي . االنتقال من مرحلة إلى أخرى
مشكالت ، وفي [أو من اللغة الفرنسية( عامية عربية وقبائلية)مفردات من اللغة األولى

ميلهم إلى تكوين جمل ناقصة ومقتضبة  و. واتها في مختلف الوضيعاتتوظيف اللغة وأد
ي من خصائص اللغة األولى سواء كانت عامية عربية وه شفويا وكتابياوغير مترابطة 

كما تجسدت في صعوبات بناء جمل تامة وتنظيمها بشكل منظم ومتسلسل . او قبائلية
االستبيان لتي اكدها المعلمون انفسهم في مظاهر امن ال يوه. وفق قواعد اللغة المدرسية

المتقدم من التعليم حتى وهو ما يفسر تدني لغة المتعلمين في المراحل . الموزع عليهم
حيث يعبر الطلبة في الجامعات الجزائرية بلغة أقرب للعامية منها للفصحى . الجامعة

 .واللغة العلمية األكاديمية
المتعلمين تواجههم صعوبات في طريقة التفكير وتنظيم المعلومات يعني أيضا أن ـ  4

 .بناء جمل تامةب ،والموقف او السياقبشكل متسلسل يتناسب 
ـ ان المتعلمين لديهم مشكالت في الوعي الفونولوجي، ولم يتدربوا على نطق  1

األصوات والكلمات وتوظيفها بالشكل الصحيح لذلك يخطئون في توظيف حروف الجر 
ق التعريف  و يجدون صعوبة التمييز بين مختلف األصوات المتقاربة في النط[ ألـ]و
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وهو ما ينبئ لتفشي بمشكالت  .وغيرها..صادكالظاء و الضاد، الذال والضاء، السن وال
 . القراءة والكتابة لديهم

ـ ان المتعلمين يعانون من ضعف في العلميتين العقليتين االدراك البصري والذاكرة 7 
 .البصرية  والتي تجلت مظاهرها في اخطاء االمالء المتنوعة و استبدال الحروف

 تنسجم مع ما هو مقرر في المنهاج ال الطرائق المتبعة في التدريسـ وتستنتج أن 7
حيث تعتمد مقاربات معرفية في المنهاج  .الرسمي نتيجة عدم تكوين المعلمين عليها

يعتمد المتعلمون على  لقواعد الكالسيكية في الميدان، أينوتطبق مقاربات الترجمة وا
ملة و وين جمل تامة ومتكاآليا، حتى أصبحوا عاجزين عن تك حفظ القواعد واسترجاعها

اإلبداع يب يرددون عبارات نمطية بشكل يعكس أسلوب الحفظ اآللي للدروس حيث يغ
خاصة في مجال لوظائف اللغة اتصاليا التدريب والتطبيق  المتعلمين نقصكما ي. اللغوي
يع ذات عالقة بحياة الشفوي على انتاج خطابات ونصوص وفقرات حول مواض التعبير

الالزمة في عمليات  تتدريباال تبين انهم تنقصهم كما .يةاعية والثقافمجتالمتعلمين اال
مالء التي تنمي وعيهم وإدراكهم وتمثالتهم الذهنية للحروف القراءة والكتابة واإل

 .والكلمات ومختلف النماذج اللغوية الصحيحة بلغة المدرسة
ن إلى وأالقصيرة المدى اكثر ما يلج)ن كثيرا ذاكرتهم العمليةوـ ان المتعلمين يوظف 0

بدليل لجوئهم إلى المفردات والكلمات الحاضرة والكثيرة  ،(الذاكرة الطويلة المدى
 .   االستعمال والتداول في التواصل اليومي باللغة األولى

ن المتعلمين من الفئتين يعانون من مشكالت التركيز واالنتباه أثناء التعبير شفويا أ ـ19 
من سياق إلى آخر دون اكمال  لكالم أو ينتقلونا يجعلهم ينسون سياق اوكتابيا، وهو م

وهو ما  ،التردد وسوء التخطيط و التفكير للكالممظاهر  يتجسد فيكما . األولالسياق 
الجمع والمفرد والمذكر  فييجعلهم يقعون في اخطاء تصريف األفعال واألسماء 

مل مقتضبة او والمؤنث، و ينتجون كالما شفويا و كتابيا مبتورا وغير متسلسل، إما بج
 .وغيرها.....بتكرار مقاطع وصيغ و مفردات

ثالثة وهي اللغة الفرنسية في الكثير من الللغة واضحا  اتأثير ان هناك كما نستنتجـ 11 
الجوانب اللغوية وخاصة في الجانب المفرداتي كتسمية المهن واألمراض وفي الجانب 



 377 

 .ا هو بالنسبة للدواء والمستشفىكم ،في تذكير المؤنث اوتأنيث المذكر ، خاصةالصرفي
 .ا يعني ان المتعلمين متعددي اللغاتوهوا م

  يستعملون كثيرا استراتيجيات المراجعة للدروس( ق/ن)و( ع/ع/ن)أن المتعلمين ـ 12
و تحت تأثير وضغط الوالدين في البيت التي تمليها فترات الفروض مناسباتية للدروس، ال

 لدىال نعتقد بوجودها ومتدرج منتظم دوري، منتظمة بشكل أما المراجعة ال. واالمتحانات
 .المتعلمين بالمدرسة الجزائرية

ن المعلمين ال يولون اهمية كبيرة ألخطاء المتعلمين ذات العالقة باللغة األولى من ـ أ13 
 .أجل التدخل لتصحيحها، وإبراز الفروق بينها و بين اللغة المدرسية

ن لغتهم في مستوى معيارية لغة التعليم بقدر ُكتدى بهم لم َتْقٌيمين كنماذج علّْـ ان الُم15 
 والقبائلية وهو ما جعل المتعلمين يقلدون نماذج خاطئةالعربية نت قريبة من العامية اما ك

 .حسب نظرية التعلم االجتماعي لباندورا
ل عتمدة من قبال توجد عالقة مباشرة بين استراتيجيات التعلم الم هـ نستنتج ان14 

قد تعود إلى عوامل أداء المتعلمين  ، بل الفروق بينتعليمهم بلغة الالمتعلمين وبين ادائ
اخرى بعضها ذاتي يرتبط بالتفاوت في القدرات العقلية من حيث درجة االنتباه واإلدراك 
والتذكر والذكاء و بعضها اآلخر يرتبط بالعوامل األسرية كدرجة االهتمام والمتابعة التي 

ألولياء لتمدرس أبنائهم، وأسلوب تنشئتهم لهم من خالل توفير فرص التعبير يوليها ا
والدعم المادي والمعنوي، وأخرى ترتبط بعوامل مدرسية من حيث تفاوت طرائق 
التدريس وأسلوب المعاملة من قبل المعلمين، ومستوى تكوينهم وتحكمهم في المادة 

 .    وغيرها المدرسة وخبرتهم التعليمية وتجاربهم الميدانية
ـ ان الفروق بين تأثيرات اللغة األولى العامية العربية والقبائلية ليست لها داللة 11

إحصائية، بما أن كل منهما يؤثر في اآلخر بنفس الكيفية و في نفس البنيات والمواقع 
امل بينما الفروق بين الناطقين بالعامية العربية والناطقين بالقبائلية تعود إلى عو. اللغوية

مع العلم ان الكثير من المفردات والصيغ . أخرى ذاتية ومدرسية وأسرية او اجتماعية
والناطقون بالقبائلية كثيرا ما يستعملون  .اللغوية بالقبائلية لها امتداد ومثيالت بالعامية

توفر السياق عندما يتحت تأثير البرامج االعالمية السمعية والبصرية، و امية العربية الع
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العامية العربية والقبائلية وهو ما يعني ان  .لديهمناطقون بالعربية  ضيوف كتواجد لذلك،
 .  في احتكاكا دائم، وتؤثران في بعضهما البعض

 الذي يتناسب والمقاربات الحديثة في تعليمية اللغة أن المعلمين لم يتلقوا التكوين ـ 17  
قد تجسد  و .مناهج التعليمية الجديدةالذي يؤهلهم لتحقيق المهارات اللغوية المحددة في ال

وعدم  ،في لغة التعليم( ق/ن)و( ع/ع/ن)تحكم المتعلمين من العينتين ذلك في ضعف
رغم توفر كل الوسائل والظروف  ،تحقيق الكفاءات المنشودة في مناهج التعليم االبتدائي

القسم ال  متوسط عدد التالميذ في ، أين نجدخاصة بمنطقة تمقرة .التعليمية المناسبة
 .تلميذا (12)يتجاوز

ج بالكيفية البيداغوجية ال تعال ،لمتعلمينالتي تظهر لدى اـ أن األخطاء اللغوية  17
  أسئلة  ونصححبل ما الحظنا واستخلصناه من إجابات المعلمين، أنهم ي .المناسبة

أن  في نفس االطار، نجد. األخطاء اللغويةب يهتمونوال  ،االمتحاناتالفروض و
الضعيفة وفي بعض  ختار لها التالميذ على أساس معدالتهمصص االستدراكية ُيالح

وهو  .وليس على أساس انواع األخطاء التي يرتكبونها األحيان بالتناوب بين الصفوف،
االبتدائي  وتالزم الكثير منهم وتراكم عليهم عبر مراحل التعليم  مما يجعل األخطاء تتفاق
( األخطاء) االبعض منهيعتقد من قبل المتعلمين أن أصبح حتى  .حتى المرحلة الجامعية

     (. إذا شاع الخطأ اصبح صوابا)القاعدة المشهورة  وفق .صحيحة
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 :قتراحــــــاتإلا
ما استنتجناها من مشكالت وصعوبات  بناء على النتائج التي توصلنا إليها، واستنادا إلى

المستوى اللغوي  للغوية، ومن اجل تحسين تواجه المتعلمين في مختلف البنيات ا
 : نوصي بما يليبلغة المدرسة  االتصالية هممهاراتللمتعلمين وتطوير 

العلمية  نتائج الدراسات اللغويةاللغوية استنادا إلى مناهج والكتب الوُتبنى عد تأن ـ  
اصرة في المعرفية المعنظريات إلى الو ،لغوي الجزائريالميدانية التي تشخص الواقع ال

  .التعلم
الجوانب النفسية، والتربوية، والثقافية واللغوية البرامج اللغوية  إعدادراعى في ُيأن ـ  

 ، والعقلية في مختلف المراحل موقدراته منضجهتتناسب مع ل .علمين الجزائريينللمت
كل وتستجيب لحاجياتهم التواصلية في  ،الثقافية مخلفيته، واالجتماعية مبيئتهتنسجم مع 

 .مجاالت الحياة
إعداد تمارين متخصصة في تنمية الوعي الفونولوجي للمتعلمين باللغة ضرورة ـ  

خاصة في المراحل الثالثة األولى من  المدرسية لتحسين مستواهم في الكتابة والقراءة
 .التعليم االبتدائي

لقسم يتفاعل ـ أن تعتمد طرائق التعليم النشطة التي تجعل المتعلم عنصرا فاعال داخل ا 
 . ويتواصل في كل المواضيع والمواقف التربوية

تدريس اللغة العربية استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في في التنويع ضرورة ـ 
اللغة وأجهزة  برا، مخوسائل السمعية والبصريةحاسوب والتعليم المبرمج و الالك

 .المرئية، والشرائح المصورة ستماع، واألشرطةاإل

 َريّسُتحتى . تلميذا على األكثر (29)ال تتجاوز  تكون أفواج التعليم االبتدائي أنـ 
، إلى جانب تمكينهم آنيا و معالجة و أخطائهم ،للمعلمين امكانية التكفل الفردي بالمتعلمين

التي تستجيب ألهداف في مختلف الوضعيات كثر أمن فرص التواصل وتطبيق اللغة 
 .الدراسيةالمناهج 

فنيا وتقنيا، علميا ومنهجيا لتنمية مهاراتهم  اللغة المدرسية معلمييتدعم تكوين ـ أن   
البيداغوجية، ومعارفهم العلمية اللغوية، خاصة في ميدان نظريات واستراتيجيات التعلم 

تقنيات تحليل  إلى جانب ميدان .المعاصرة وميدان تكنولوجية التربية وتعليمية اللغة



 380 

توظيفها في معالجة  ، بهدفمعرفة مصادرها وأسبابهامكنهم من التي تاألخطاء اللغوية 
 .النمائية والكاديميةتعلم المختلف مظاهر صعوبات 

ـ ان ٌتسند أقسام السنوات األولى من التعليم الالبتدائي لذوي الخبرة والكفاءة  
 .  واالختصاص في اللغة المدرسية لتأسيس قاعدة معرفية لغوية صلبة

المدرسة  و استعمال لغة مكنهم من توظيفطة اللغوية للمتعلمين بما ياألنش تدعمـ أن 
كتابة الرسائل والرسم و  ،ح المدرسيرفي مختلف السياقات كالمس (العربية الفصحى)

والمسابقات الفكرية، الحوارات والنقاشات الثنائية والجماعية، كتابة القصص واألناشيد 
 .هاة كلعبة العرائس والتمثيليات وغيراأللعاب الرمزية المتنوعوولعب األدوار 

ولى من لمتعلمين في المراحل األاللغوية لتقويم الـ ضرورة إعادة النظر في أساليب 
عليه و .كتابيالشفوي وال ينالتعبير حسب بيداغوجية الكفاءات فيبنى ٌتل ،االبتدائي ميالتعل

 ها،تصحيحتنا و معايير نموذج االختبارات الشفوية التي طبقناها في دراسنقترح اعتماد 
بالنسبة ( أ19)بالنسبة لالمتحانات الشفوية والملحق رقم (0)الواردة في الملحقينو

 .الختبارات التعبير الكتابي
 ن استراتيجيات التعلم الفعالة لدى المتعلمين كالمراجعة المنتظمةوـ أن يطور المعلم

لقواعد اللغة في القسم مع التطبيق التطبيق المنتظم الفردية والجماعية، التصحيح الذاتي و 
 .الوظيفي لها في وضعيات االتصال الطبيعية وغيرها حتى يتدربوا عليها ويتعلمونها

ـ أن تعتمد بيداغوجية جديدة لألخطاء في تعليمية اللغة تنسجم مع بيداغوجية الكفاءات 
 :تتبلور في

ل تحسين المتعلم من اج محاوالت يقوم بها خطاء اللغوية على انهااأل أـ النظر إلى  
مستواه في اللغة العربية، ألن الحقيقة العلمية خطأ تم تصحيحه كما يقول 

  .(Bachlar)باشالر
 .التعلم والتعليم أحد إستراتيجياتاعتبار الخطأ  ب ـ   
وليس جريمة يعاقب عليها،  اءخطاألارتكاب في المتعلمين عتراف بحق ـ االج   

التعلم  تحقيقبيداغوجيا ل اتوظيفهحيحها بأنفسهم، وبالتالي ومنحهم فرصة اكتشافها وتص
 .هو عدم تقدير أهمية الخطأ ذاته (Mouran)، ألن الخطأ الحقيقي حسب مورانالجيد



 381 

تنظم الذات تجربتها، و تكون بواسطتها ترجمة للتمثالت التي كالخطأ عامل ـ أن ي د   
 .ذات عالقة بالنمو المعرفي للمتعلم

على ما سبق، تأتي أهمية تصنيف التالميذ في حصص االستدراك حسب وبناء  ـ هـ  
بهدف . نوعي األخطاء والصعوبات اللغوية التي يقعون فيها وليس حسب معدالتهم العامة

 . توظيف تلك الخطاء في عملية التعلم
الميدانية التي تبحث في موضوعات تعلم اللغة تجريبية الدراسات تشجيع الـ ضرورة 

 مع دور. المدرسة والجامعة الجزائريتين شفويا وكتابيا ومظاهر الخليط اللغويالعربية ب
و دراسات خاصة حول مشكالت  ،استراتجيات التعلم المختلفة بتعلم اللغة المدرسية
 .المرحلة االبتدائيةلدى المتعلمين في الوعي الفونولوجي وعالقتها بعسر القراءة والكتابة 
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 :  اتمــــةالخ     
إن موضوع عالقة اللغة األولى بلغة التعليم من بين المواضيع األكثر تشعبا وتعقيدا 

لسانية، )تحتاج إلى عدة مقاربات علمية  فيما بينهاالرتباطه بعدة متغيرات متداخلة 
، حيث بينا أن ..(أرطفونية، تربوية و ديداكتيكية، سوسيولوجية لغوية وأنثروبولوجية

رسية تواجهها فعال مشكالت متعددة حالت دون تمكن المتعلمين من تعلم اللغة المد
في كل مراحل التعليم؛ بعضها يرتبط بالمدرسة من خالل  المتعلقة بهاالمهارات األساسية 

قلة مناسبة طرائق التدريس، ونقص التدريبات على استعمالها شفويا وكتابيا في مختلف 
انحراف أساليب التقويم التي ال تقيس مدى تحقق السياقات التعليمية والطبيعية، مع 

المهارات اللغوية بقدر ما تقيس ذاكرة المتعلم حول ما يحفظه ويخزنه من مفردات 
 . وقواعد وخالصات

ومن خالل ضعف إستراتيجيات التعليم التي يعتمدها المعلمون، والتي ترتكز على 
االتصالية، بالرغم من تبني  الحفظ اآللي للصيغ اللغوية بدل التركيز على الوظائف

بيداغوجية الكفاءات في المنهاج الرسمي، وعلى استعمال القواميس، واستعمال لغة البيت 
يضاف إلى . داخل القسم الشرح والتوضيح والتوجيه للمتعلمين في كل الوضعياتفي 

 التي المدن الكبيرة كما هو بالنسبة لمدارس مدينة سطيفالتي تشهدها ذلك كثافة األقسام 
يضاف إليها . نتحول دون التكفل الفردي بصعوبات التعلم التي يعاني منها المتعلمو

كثافة البرنامج الدراسي التي تجعل المعلمين ُيسرعون في تقديم الدروس إلنهائها بأي 
كيفية كانت، حتى على حساب تنمية المهارات المسطرة في المنهاج نفسه، استجابة 

مع العلم أن نسبة كبيرة من المعلمين ليست لهم مستويات . نلرغبة اإلدارة والمفتشي
دراسية عالية ولم يتلقوا تكوينا قاعديا في لغة التعليم و ال في سيكولوجية الطفولة 

 .   والتعلم
ووجدنا أيضا أن البعض من الصعوبات والمشكالت اللغوية، ترتبط بشخصية المتعلم 

فسهم، من ضعف في العمليات المعرفية األساسية من خالل ما التمسناه وأكده المعلمون ان
كاالنتباه والتركيز والتذكر وأساليب التفكير أثناء التعلم أو أثناء التعبير شفويا وكتابيا في 
الحصص الدراسية التي قد ترجع هي األخرى إلى عوامل نفسية وفقر في الرصيد 

يدة التي تساعد على التحكم إلى جانب ضعف استعمالهم الستراتيجيات التعلم الج. اللغوي
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اكثر في لغة المدرسة كالبحث عن فرص تطبيق لغة التعليم في المواقف االتصالية 
الطبيعية أو متابعة برامج تلفزيونية متخصصة من أجل التعلم، بالقدر الذي يتابعونها من 
 أجل التسلية واللعب كما أظهروه في إجاباتهم خالل المقابلة الشفوية، او استعمال

وحتى مراجعة الدروس حسب ما . استراتيجية تدوين النقاط عند شرح األستاذ للدروس
الحظناه وسجلناه وأكده المعلمون، لم تكن منتظمة وال مستمرة حتى يجنوا فوائده، بقدر 
ما يقومون بذلك في مناسبات الفروض واالمتحانات للحصول على النقاط من أجل 

يعتمدون على الحفظ اآللي للدروس  وغيرها من  االنتقال من مرحلة إلى أخرى، حيث
كما أن لغة التعليم في حد ذاتها وما تحتويه من تعقيدات وشروط عديدة .. االستراتيجيات

في قواعدها وصيغها، أظهرت أنواعا من األخطاء والصعوبات النمائية أو التطورية لدى 
الدراسي الذي يتواجدون  المتعلمين، نتيجة عدم تحكمهم فيها بشكل جيد بحكم مستواهم

 .       فيه
و تجدر االشارة أيضا إلى أن الكثير من مشكالت وصعوبات تعلم لغة المدرسة تنتج     

عن لغة البيت التي أصبحت تشكل البنية الفكرية والمعرفية للمتعلم في كل المواقف 
كل بنيات اللغة حيث أكدنا أنها تمارس تأثيرا قويا في . والوضعيات التعليمية والحياتية

ال يستطيعون ن حتى أصبح المتعلمووالمعجمية والنحوية والصرفية والتركيبة، الصوتية 
وصيغها، نتيجة استعماالتها اليومية في كل المواقف والسياقات  قوالبهاالتفكير خارج 

الحياتية بصفة عامة المدرسية بصفة خاصة، وحضورها الدائم على مستوى الذاكرة 
فأصبح الحمام اللغوي المدرسي هجينا ال يختلف كثيرا (. اكرة قصيرة المدىالذ)العملية 

 . عن لغة البيت والشارع
تعتبر من بين مصادر هذا الواقع  ،للمتعلميناألسرية واالجتماعية  البيئةكما أن 

مسايرة األسر وتكريسها الستراتيجية التخزين والحفظ اآللي والبحث  اللغوي، من خالل
ن االهتمام بالمهارات والكفاءات اللغوية الحقيقية للمتعلمين، التي تنشدها عن النقاط دو

عملية التعلم في المدرسة حسب المناهج الدراسية الرسمية، لكون لغة التعليم ليست وسيلة 
وال يمكن . للتواصل فحسب بل يتعلمون بها كل العلوم األخرى، ودونها لن يستقيم تعلمهم

الطبيعي والهجين للغة التعليم في مدارسنا عن أبعاده الثقافية ان نعزل هذا الواقع غير 
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واالجتماعية والتاريخية التي أنتجت تعددية لغوية، وأفرزت تصورات وأحكاما مسبقة 
 .ومركبات نقص وحساسيات لغوية

وعليه فقد بينت دراستنا أن اللغة األولى سواء كانت عامية عربية او قبائلية ليست 
لم بقدر ما هو عامل معرقل له، باعتبارها أصبحت تهيمن على قاعدة عامال ميسرا للتع

البيانات اللغوية للمتعلمين في ذاكرتهم المركزية، في كل البنيات الصوتية والمعجمية 
وهو ما يتوافق مع ما توصلت إليه الكثير من الدراسات . والتركيبية والنحوية والصرفية

وفي نفس الوقت بينا . ة الثانية في مختلف دول العالماللغوية حول اللغات األجنبية او اللغ
المعرفية واالستراتيجيات العاطفية  تأن المتعلمين يستعملون الكثير من االستراتيجيا

االجتماعية بشكل نسبي إال انه لم نثبت وجود عالقة ذات داللة بينها وبين أدائهم بلغة 
كما أننا لم نثبت . اسات من هذا النوعوهو الشيء الجديد الذي أضفناه إلى الدر. التعليم

وجود فروق ذات داللة بين تأثيرات العامية العربية والقبائلية في المستوى الصوتي 
بل . والنحوي والصرفي لتشابههما في الكثير من الخصائص في هذه البنيات المدروسة

اء المعلمين في الفروق بينهما قد تعود إلى عوامل مدرسية من خالل التفاوت البيِّن في أد
المستوى التكويني والطرائق المستعملة وفي كيفية التعامل مع أخطاء المتعلمين وطبيعة 
األنشطة التي يركزون عليها، والتفاوت في عدد المتعلمين داخل القسم والشروط الموفرة 

كما قد تعود إلى عوامل ذاتية، من خالل التفاوت بين المتعلمين . لدى تالميذ كل منطقة
ي درجة االنتباه واإلدراك والتذكر وخلفيتهم األسرية واالجتماعية وخبراتهم وتأثير كل ف

وقد تبين لنا . ذلك في طريقة معالجتهم للمعارف ومواجهتهم لمشكالت التعلم وغيرها
أيضا ان األخطاء اللغوية، لم تحظ باالهتمام الجدي من قبل المعلمين، لكونهم يؤكدون 

ة إلى  اإلجراءات العالجية التي يتخذونها في ذلك، باستثناء انتشارها، دون االشار
حصص االستدراك التي يعتمد فيها معيار النقطة في اختيار المتعلمين وليس طبيعة 

وهو ما يعبر على أنهم ال يراعونها في بيداغوجية التعلم وال . األخطاء والصعوبات
جية، إما لضعف تكوينهم في ذلك ينطلقون منها في وضع استراتيجيات المعالجة البيداغو

وجهلهم لما يجب ان يفعلوه، وإما لصعوبة تنفيذ متطلبات البيداغوجية المستحدثة في 
بسبب ضيق الوقت وحجم األقسام والبرنامج، وإما ( بيداغوية الكفاءات)المنهاج الجديد 

 . للوقت لعملية معقدة ومكلفةألنهم ال يريدون التفكير كثيرا في الموضوع أصال لكون ا
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وبناء على ذلك حاولنا أن نقدم منظورا جديدا لألخطاء اللغوية يستند إلى البعد 
المعرفي الذي يعتبر األخطاء اللغوية كنوع من االستراتيجية في التعلم ومنطلقا له، 

والذي . ومرحلة من مراحله الضرورية، التي ال يمكن تجاوزها أو استبعادها او منعها
على دور العمليات العقلية المتنوعة السيما دور ( المعرفي المنظور)يؤكد أيضا 

االستراتيجيات واألساليب المعرفية في معالجة المعلومات والمعارف وطريقة مواجهة 
وهو ما قدمناه كإضافة علمية وبيداغوجية تفيد كل القائمين . المشكالت في عملية التعلم

الدراسية وحتى المتعلمين أنفسهم،  على المدرسة من معلمين ومفتشين وواضعي المناهج
من أجل ( بيداغوجية األخطاء من منظور معرفي)في ضرورة األخذ بها والتكوين عليها 

إعادة تشكيل وعيهم وتصوراتهم نحو األخطاء اللغوية، بما يجعلهم يتبنونها في 
 . استراتيجيات التعلم والتعليم

نا نسبية في حدود الظروف وعلى هذا األساس تبقى النتائج المتواضعة لدراست
وبالتالي فهي لفتت انتباه الباحثين . الزمانية والمكانية والبشرية التي أجريت فيها

والمهتمين بالواقع اللغوي الجزائري إلى قضايا جديدة لم يسبق معالجتها في أغلب 
األرطفونيا، )الدراسات، و تفتح آفاقا جديدة لمختلف االختصاصات العلمية ال سيما 

للسانيات وعلم االجتماع اللساني والتعليمية وعلم النفس المعرفي اللغوي  وعلوم وا
وفي هذا اإلطار يقتضي األمر فتح نقاش علمي معمق . للتعمق في الكثير منها...( التربية

بين المختصين والباحثين حوله، من خالل الندوات والملتقيات والبرامج االعالمية حول 
دنا، لتحسيس كل أفراد المجتمع بأخطار تدنى مستوى التحكم في السياسة اللغوية في بال

لغة التعليم وانعكاسه على البنية الفكرية للمتعلمين وعلى عملية تعلمهم للمواد الدراسية 
كما يستلزم األمر إعادة النظر . األخرى وعملية التفكير والتواصل العلمي واالجتماعي

قع اللغوي الجزائري وطرائق تعليم اللغات مع إعادة في بناء المناهج اللغوية لتراعي الوا
النظر في استراتيجيات وبرامج تكوين المعلمين لتتماشى وتنسجم مع التوجهات 
والمقاربات العلمية الحديثة، إضافة إلى توفير وتنويع الوسائل التعليمية التكنولوجية 

عزز أكثر من فرص النجاح المتطورة في المدارس االبتدائية من مخابر ومعلوماتية، بما ي
 .           في تحقيق مجتمع يتقن لغته ولغات العالم
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حوليات كلية التربية  ،954ـ181من الصفحة " مستوى النمو اللغوي للطفل في اللغة العربية
 .جامعة القاهرة  العدد  44السنة 

دراسة استطالعية حول تعليم  ،(1003)ـ بديعة محمد الهاكع و أوجيني حبيب أنطونيوس1
القومي للبحوث التربوية والتنمية، دورية المركز  ، اللغات األجنبية في الحلقة االبتدائية

 . القاهرة
الصعوبات الخاصة النمائية واألكاديمية في تعلم اللغة " ( 1009تمبر سب)على محمد الديب ـ3

 . مجلة علم النفس عدد خاص  جامعة القاهرة "  األنجليزية لدى أطفال المرحلة االبتدائية
تعليم اللغة العربية ألبناء المهاجرين من دول المغرب  ،(2993)،عوض توفيق عوضـ 4

ي المجلس العلم 3 مجلد 11عدد   ،لة الطفولة والتنميةمج  132 إلى 111الصفحة من  ،العربي
 .للطفولة والتنمية، القاهرة

إعداد المواد التعليمية لتدريس اللغات األجنبية، بعض  (1072)،محمود إسماعيل صيني ـ5

 . ، مجلة دراسات، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض، المجلــد الرابع"األسس العامـــة

 :ـ قواميس
 .مصر الهيئة المصرية العامة للكتاب  (9ط)،الخصائص ،ابن جنيـ 1
 .بيروت ،، دار صادرلسان العرب (4389 )ابن منظور،ـ 2

 .الطبعة األولى دار السابق بيروت لبنان (فرنسي عربي)قاموس الكنز   (4385)ـ جروان السابق،3
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ت شركة االعالنات مطابع األوفس 9، طالمعجم الوسيط (4385)ـ مجمع اللغة العربية،4
 .الشرقية  مصر

، الجزء األول الهيئة العامة لشؤون معجم علم النفس والتربية ،(4381)،ـ مجمع اللغة العربية5
 .مصر  المطابع األميرية

 :مراجع باللغة الفرنسية
  

44-Anna Giacolone Rama et P.Ceriana,( 1986) , Apprenants guidés et invariants dans les 

processus d'acquisition d'une langue étrangère ,perspectives et recherche, Aix-en Provence  

45-Astolfi,( 1997) L'erreur un outille pour enseigner,,ESF ,Paris. 

46 - Charles pierre Bouton,( 1979) Développement du langage , 2é édition les presses de 

l’UNESCO paris. 

46-Cherifa Ghetas,( 1998) « Le passage du vernaculaire à l’arabe standard à l’école chez 

l’enfant algérien de 5à7 ans »De la didactique des langues à la didactique du 

purilinguisme. Hommage à Louis Dabène. Textes réunis par Jacqline Belliez . CDL-LIDLEM 

université Stendhal-Grenoble III.  

47- Chomsky, N (1976): Reflections on Language. London: Temple Smith 

48 -Corbin.D "(1983), Aspects de la compétence déviationnelle "acte du colloque franco-

polonais .Lille. 

49-Daniel Gaonach, Théories d’apprentissage et acquisition d’une langue étrangére Hatier 

_Credif universite de poitier France. 

50- D.Descomp,( 1999) La dynamique de l'erreur, Hachette Éducation,France.  

51- Fayol, M. (1995). La production verbale. In R. Ghiglione & J.F. Richard (Eds.) Cours de 

Psychologie. Paris  

52-Fayol, Michel,( 1997) Des idées aux textes, psychologie cognitive de la production orale 

et écrit   PUF- France.  

53- Gass, S. M. and L. Selinker.( 2001), Second language acquisition. An introductory 

course. 2nd edition ed. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. (Chapter 2) 

54- JAcques Tardif (1992) , Pour un enseignement stratégique :l’apport de la psychologie 

cognitive,Montréal,Edition Logiue.  

55-Lado.R, Linguistics across cultures,annarbor,university of Michigan press.1957 

56- Lionel Bellenger " L'Oral et l'écrit_ l'expression oral "Que sais_je? PUF 4é ED 1993 

57-Paul cyr , Les stratégies d'apprentissage .les éditions CEC inc .CLE international 1998 

Paris. 

58- Uriel weinruch  ,Le contacte des langues ,ed ,Halande 1967 La Haye p 148 

 :ـ رسائل جامعية باللغة الفرنسية
11- Erika Cabassut ,( 2003 )«  De la linguistique des fautes a une didactique 

multilingue »Thése de doctorat Université Marc Bloch- Strasbourg, France 



 392 

12-Hassan Boudjaghagh ,( 1991) « Marques des difficultés rencontrées par des migrants 

arabophones dans l'organisation discursive et moyens employés pour les contourner , thèse 

de doctorat université de Lile 3 .France . 

13- Laila Farkamekh ,( Décembre 2006),Les influences de l'apprentissage de la première 

langue étrangère (Anglais)sur l'apprentissage de la deuxième langue étrangère (Français) 

chez les apprenants Persanophones.Thése de doctorat en linguistique . Strasbourg 2.France.  

14- Malika Koudache,( 2003 )  La lange des néo-alphabétisé: la langue arabe standard en 

Algérie ;Thése de doctorat université de Stendhall- Grenoble III ,  France 

15-Paula Mariaristea,( 2006) Erreurs et apprentissages:le rôle de l'erreur dans 

l'apprentissage du français langue étrangère .Master2 "didactique des langues "étrangères et 

TICE" université lumière LYON2.France.   
 

 :باللغة الفرنسيةمجالت ـ 

6 -Bautier- casaing ,( 1977) Acquisition comparée de la syntaxe du français par des 

enfants francophones et non francophones. Etude de la linguistique appliquée n°27  

France. 
 7- C.Noyau,( 1976)les Français approchés des travailleurs migrants un nouveau champ 

de recherche – Langue Française  N° 29.France. 

8- C .Fergusson,(  1040 ),Diglossia, p325 – 345)in word journal of linguistiques circle of 

Newyork,. 

9- Corder,( 1980) Que signifie les Erreurs des Apprenants . Revue, Langages  

n°57,France.   

10- JeanineTreffers-Daller ,( 1995) "Marques des difficultés rencontrées par des migrants 

arabophones dans l'organisation discursive et moyens employés pou les contourner » p 

101-145,  Revue Plurilinguisme n° 9/10. 

13- J.Dichy,(1987) Langues et cultures populaires dans l’aire arabo-musulmane, 

supplément a l’arabisant, p 52- 64) Bulletin de l’association française n°21 et 25.France 

14- M.Ben rabah, (1996) les avatars du français a travers la politique linguistique en 

Algérie. p55/59, In juiillard ,C,Calvet,ed : les politiques linguistiques Mythe et réalités  

A.S.France. 

15- Oriol Guasch , (1997)Parler en L1 pour écrire en L2, p23_49 ; Revue  Ail(acquisition 

et interaction en langues étrangère n°10 ,S.C.I.Lang.Grenoble3. France. 

 :مواقع األنترنيت
األساليب المعرفية كمحددات للشخصية  (دون سنة)ـ جمال الدين محمد الشامي،1

 www.kau.edu.sa .جامعة الملك عبد العزيز ـ جدة ـ السعودية. اإلنسانية
www.AL-  غوية الشائعةاألخطاء الل (2997)،مقهى علوم اللغة العربية وآدابها ـ2

MAQHA.comـ 
  بيداغوجية الخطأ في الرياضيات (2997)منتديات المدارس العمانية، ـ3

www.almdares.net  
 4- http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/acquerir/Décembre 2910/ 

  /http://www.cnrtl.fr/definition/apprentissage/Décembre2910 ـ 5

- http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_cognitive/Fervrier 20106 ـ 

 http://www.er.uqam.caـ 7

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_cognitiveـ  8

http://www.kau.edu.sa/
http://www.al-maqha.com/
http://www.al-maqha.com/
http://www.al-maqha.com/
http://www.almdares.net/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/acquerir/Décembre%202010/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/acquerir/Décembre%202010/
http://www.cnrtl.fr/definition/apprentissage/Décembre2010
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_cognitive/Fervrier%202010ـ6
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_cognitive/Fervrier%202010ـ6
http://www.er.uqam.ca/
http://www.er.uqam.ca/
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 خاص بأسماء المحكيمـن( 0)الملحق رقم   

 

 .بوفولة بوخميس                         جامعة عنابـة.ـ د 0

 .معزو بركو                               جامعة باتنة.ـ د 2 

 .بوكرمة فاطمة الزهراء                   جامعة تيزي وزو.ـ د3 

 .جامعة البليدة              كركوش فتيحة             .ـ د4 

 .د تعوينات علي                              جامعة الجزائر.ـ أ 5 

 .أمينة رزق                               جامعة دمشق. د.ـ أ 6 

 .حي الهضاب سطيف. مدرسة مروش(      سنة خبرة 31)شبحي حسينة . ـ م1 

 .مدرسة مروش حي الهضاب سطيف      ( سنة خبرة01)ـ تباني عائشة       1 

 .مدرسة مروش حي الهضاب سطيف(       سنة خبرة06)ـ سرار صورية      0 

 .مدرسة مروش حي الهضاب سطيف(    سنوات خبرة 5)    بوسعدية آسياـ  01 
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 النسخة األصلية المترجمة لمقياس استراتيجيات التعلمخاص ب (أ) 2الملحق رقم 
هذا المقياس يحتوي على عدة فقرات تقيس كلها الطرق التي تعتمدها في تعلمك للغة العربية في المدرسة،  :ة المقياس للمتعلمينتعليم

 . والمعلومات التي ستقدمها ليست لها عالقة بتنقيطك أو إصدار حكم على مستواك بل سنستعملها في الدراسة العلمية فقط
 (.  3)أو دائما( 2)أو أحيانا( 0)أجب إن كنت تقوم بتلك التصرفات نادرالذا اقرأ الفقرات اآلتية بتأني و

 ناد أ دائ الفقــــــــرات   
    .ثم أعيد القراءة بتأني.ـ عندما أقرأ نص باللغة العربية، أقرأ بسرعة أوال0
    .ـ أنصت وأنتبه لتلفظي وأحاول تصحيحها 2
    . بيةـ أحاول إيجاد عدة كيفيات الستعمال العر 3
    .ـ أبحث عن فرص ألقرأ ما تيسر من اللغة العربية 4
    .ـ عندما أقرأ نصا بالعربية أحاول فهم الفكرة العامة قبل البحث في المعجم عن الكلمات التي ال أعرفها 5
    .ـ أشاهد برامج التلفزبون باللغة العربية بهدف تحسين فهمي 6
    ربية وأحاول تحسينها ـ أحتاط من أخطائي باللغة الع1
    . ـ أنصت جيدا عندما يكلمني أحد بالعربية 1
    . ـ أحاول اكتشاف كيف أحسن تعلمي للغة العربية0

    .ـ  أبرمج نشاطاتي اليومية بطريقة أخصص فيها وقتا لتعلم اللغة العربية01
    .ـ أبحث عن أشخاص الذين أحدثهم بالعربية 00
    .واضحة لتحسين مهاراتي باللغة العربيةـ لدى أهداف  02
    .ـ أراقب مدى تحسن تعلمي باللغة العربية 03
    .ـ عندما أعرف بأنني سأستعمل اللغة العربية في الهاتف أو في مكتب المدير بالمدرسة، أفكر مسبقا حول ماذا سأقول04
    .ةـ أجيب في ذهني عن أسئلة المعلم رغم عدم طلبه مني اإلجاب 05
    .ـ أسجل الكلمات الجدية التي أتعلمها دائما في كراسة خاصة 06
    .ـ أكلم نفسي باللغة العربية01
    .ـ أربط بين ما أعرفه سابقا وبين التعبيرات والمفردات التي أتعلمها بالعربية 01
    .  ـ أستعمل الكلمات الجديدة التي أتعلمها بالعربية في الجمل ألتذكرها00
    .   ـ عندما أبحث عن معنى كلمات في المنجد أقرأ أيضا األمثلة التي يستعمل فيها21
    . ـ يحدث لي أن أتوقع معنى كلمة أو تعبير بناء على سياق الجملة أو ما تبقى منها 20
    . ـ عندما أتعلم تعابير أو مفردات جديدة أرددها مع نفسي بصوت مرتفع22
    .يدة من خالل استحضار الوضعية التي يستعمل فيهاـأتذكر كلمة جد23
    .ـ أراجع بانتظام دروسي في اللغة العربية 24
    .ـ أبحث عن الكلمات في اللغة التي أستعملها في البيت والتي تشابه الكلمات باللغة العربية 25
    . أعرفهاـ أحاول فهم معنى كلمات باللغة العربية بتجزيئه إلى األجزاء التي  26
    .ـ أحاول تجنب الترجمة حرفيا كلمة بكلمة 21
    .  ـ عندما ال أفهم كلمة بالعربية أحاول استخراج معناه 21
    .ـ عندما ال أتذكر أو ال أعرف كلمة بالعربية الستعمالها في جملة، أستعمل كلمة أخرى لها تقريبا نفس المعنى20
    .قوله لي البعض من خالل حركاتهـ يحدث لي أن أتوقع ما يريد 31
    .  ـ عندما أبحث عن كلمة في المنجد، أحاول ترديده بصوت مرتفع 30
    .ـ عندما ال أفهم ما يقوله المعلم، أطلب منه اإلعادة أو التوضيح32
    .ـ عندما ال اعرف التعبير عن فكرة أطلب من زمالئي مساعدتي33
    .  أقوله صحيحا، أتأكد مع الشخص الذي أكلمهـ عندما ال أعرف بأن ما  34
    .ـ أحاول التعبير كالذين يتقنون العربية 35
    .ـ أحاول االسترخاء عندما أشعر بالخوف عند كالمي بالعربية 36
    .ـ أتحدث مع أفراد آخرين حول مشاعري وصعوباتي في تعلم اللغة العربية 31
    .ربية حتى وأني أعرف بأنني أرتكب أخطاءـ أحاول استعمال اللغة الع 31
    . ـ أالحظ إن كنت مسترخيا أو قلقا عندما أستعمل أو أتعلم العربية 30
    .ـ أطلب من الذين يتقنون العربية تصحيح اخطائي41
    .ـ عندما ال أفهم شخص يحدثني بالعربية أطلب منه الكالم ببطء أو اإلعادة 40
    .العربية مع زمالئي اآلخرين من التالميذـ أتكلم اللغة  42
    ـ أطرح أسئلة على الذين يتحكمون في اللغة العربية، وأفتح معهم محادثات من أجل تحسن فهمي وتعلمي للغة اللعربية 43

   .Paul Cyr Les stratégies d’apprentissage .Les Editions CEC inc 1996 .Paris:مترجم من كتاب
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 باللغة الفرنسيةلمقياس استرتيجيات التعلم ب خاص بالنسخة األصلية  2م الملحق رق
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  .النسخة النهائية لمقياس استراتيجيات تعلم اللغة العربيةخاص ب( ج2)الملحق رقم
ك للغة تصف ما تقوم به كتلميذ عند دراست( جمل) هذا االستبيان يحتوي على عبارات أو :تعليمة المقياس للمتعلمين

والمعلومات التي ستقدمها ليست لها عالقة . و تهدف كلها إلى معرفة كيف تتعلم اللغة العربية في المدرسة. العربية
ثم أجب إن كنت تقوم داخل الخانة التي تراها مناسبة لك، ( ×)اقرأ كل الجمل بتأني ثم ضع عالمة .  بنتائجك فيها

    بتلك التصرفات دائما
 (0)أو نادرا( 2)،أحيانا(3)                                                                                               

دا الفقــــــــرات   
 ئما

 نادرا أحيا

     :المحـــور األول
    .ـ أجيب في ذهني عن أسئلة المعلم رغم أنه لم يطلب مني اإلجابة 0
    .لتي أتعلمها دائما في كراسة خاصةـ أسجل الكلمات الجديدة ا 2
    .ـ أكلـم نفسي باللغة العربية3
    .ـ أربط بين ما أعرفه بلغة البيت وبين التعبيرات والمفردات التي أتعلمها بالعربية الفصحى 4
    .  ـ أستعمل الكلمات الجديدة التي أتعلمها بالعربية في الجمل ألتذكرها5
    .   ى الكلمات في القاموس أقرأ أيضا األمثلة التي تستعمل فيهاـ عندما أبحث عن معن6
    . ـ يحدث لي أن أتوقع معنى كلمة بناء على الجملة التي استعملت فيها 1
    . ـ عندما أتعلم تعابير أو مفردات جديدة أرددها في نفسي بصوت مرتفع1
    .تعمل فيهاـ أتذكر كلمة جديدة من خالل استحضار الوضعية التي تس0

    .ـ أراجع بانتظام دروسي في اللغة العربية 01

    .ـ أبحث عن الكلمات في اللغة التي أستعملها في البيت وأقارنها بالكلمات المشابهة باللغة العربية 00
    . ـ أحاول فهم معنى كلمات باللغة العربية بتجزئته إلى األجزاء التي أعرفها 02
    .الترجمة حرفيا كلمة بكلمة ـ أحاول تجنب 30

    .  ـ عندما ال أفهم كلمة بالعربية أحاول استخراج معناه 04
    .ـ عندما ال أتذكر أو ال أعرف كلمة بالعربية الستعمالها في جملة، أستعمل كلمة أخرى لها نفس المعنى بالتقريب05
    .تهمـ يحدث لي أن أتوقع ما يريد قوله لي البعض من خالل حركا06
    .  ـ عندما أبحث عن كلمة في القاموس، أرددها بصوت مرتفع 01

    :المحـــور الثانــــــي
    .ـ عندما ال أفهم ما يقوله المعلم، أطلب منه اإلعادة أو التوضيح0
    .ـ عندما ال اعرف التعبير عن فكرة أطلب من زمالئي مساعدتي2
    .  صحيحا، أتأكد مع الشخص الذي أكلمه ـ عندما ال أعرف بأن ما أقوله 3
    .ـ أحاول التعبير بالعربية الفصحى كالذين يتقنونها 4
    .ـ أتحدث مع أفراد آخرين حول مشاعري وصعوباتي في تعلم اللغة العربية 5

    .ـ أحاول استعمال اللغة العربية بالرغم من ارتكابي لألخطاء 6

    .لعربية تصحيح أخطائيـ أطلب من الذين يتقنون ا1
    .ـ عندما ال أفهم شخص يحدثني بالعربية، أطلب منه الكالم ببطء و إعادة الكالم1
    .ـ أتكلم باللغة العربية الفصحى مع زمالئي داخل المدرسة 0

    .وتعلميـ أطرح أسئلة على الذين يعرفون جيدا اللغة العربية، وأفتح معهم محادثات من أجل أن أحسن فهمي  01
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 خاص نتائج تحكيم مقياس إستراتيجيات تعلم اللغة المدرسية ( د 2)الملحق رقم 
  .المحور األول الخاص باالستراتيجيات ما وراء المعرفية: المحور الذي اقترح المحكمون حذفه كلية هو ـ0

ص باالستراتيجيات ما بضرورة حذف كل فقرات المحور الخا %11.11ـ اقترح أربع أساتذة من بين ستة بنسبة 
ـ لكونها ال تتناسب مع المستوى العقلي  .ألنها ليست لها عالقة بفرضيات البحث :وراء المعرفية لالعتبارين التاليين

 .للمتعلمين
 :هي التالية % 011ـ الفقرات التي قبلت من قبل المحكمين بنسبة  :ـ بالنسبة لمحور االستراتيجيات المعرفية

: الخاص باالستراتيجيات المعرفية توجد خمسة عشر بندا وهي وفق األرقام التالية ـ في المحور األول
 .%77.23بند بنسبة ( 17)من سبع عشرة(. 2/3/5/4/7/7/0/19/11/12/13/15/14/11/17)
لوجود تركيب معقد أو غامض، هي خمس فقرات، اقترحت : ـ عدد الفقرات التي طلب المحكمون إعادة صياغتها 

وهي  %49و إثنان منها اقترحت من قبل ثالثة أساتذة بنسبة   %11.11ن قبل أربع محكمين بنسبة ثالث منها م
تعديل صياغة البند األول وتبسيطه للمتعلمين،  % 11.11أ ـ اقترح أربع محكمين من ستة بنسبة : مفصلة كاآلتي

ليصبح التركيب ( قد حسب المحكمينتركيب مع[) أجيب في ذهني عن أسئلة المعلم رغم عدم طلبه مني اإلجابة ]وهو 
 .[أجيب في ذهني عن أسئلة المعلم رغم أنه لم يطلب مني اإلجابةـ 1:]الجديد وفق ما يلي

األنسب ( القاموس)من محور االستراتيجيات المعرفية بمفردة ( 1)في البند السادس( المنجد)ب ـ وتعديل مفردة 
 :البند األصلي هو كاآلتي.%49تذة بنسبة لمستوى المتعلمين، حيث اقترحت من قبل ثالث أسا

 .[ـ عندما أبحث عن معنى كلمات في المنجد أقرأ أيضا األمثلة التي يستعمل فيها]
 .[ـ عندما أبحث عن معنى الكلمات في القاموس أقرأ أيضا األمثلة التي تستعمل فيها 1: ]ليصبح كاآلتي

 :بالنسبة لالستراتيجيات العاطفية االجتماعيةـ  
لعدم عالقتها بفرضيات البحث، و هي فقرتين فقط من المحور الخاص : ن حذفهاودد البنود التي طلب المحكمعـ 
وبالتالي أصبح عدد البنود في .  % 73.33أساتذة من ستة بنسبة  ةاقترحها خمس. ستراتيجيات العاطفية االجتماعيةالبا

لغموضه وعدم عالقته بفرضيات ( 4)البند رقم خمسة أـ إلغاء:  وهي موضحة كالتالي. 12فقط بدل  19هذا المحور 
 [ـ أحاول االسترخاء عندما أشعر بالخوف عند كالمي بالعربية 5 : ]كاآلتي والبحث وه

ـ أالحظ إن كنت مسترخيا أو قلقا  7:]التالي لعدم عالقته بفرضيات البحث، وهو( 7)ب ـ و إلغاء البند رقم ثمانية  
  [بيةعندما أستعمل أو أتعلم العر

: ) مبينة وفق األرقام اآلتية ةفي هذا المحور وهي سبع. %73.33ـ بنود قبلت من قبل خمسة محكمين بنسبة    
1/2/3/1/7/0/12 .) 

ـ أحاول التعبير كالذين  4]إعادة صياغة البند الرابع الذي ينص على  %49أساتذة ويمثلون نسبة  ةـ اقترح ثالث   
 .[ـ أحاول التعبير بالعربية الفصحى كالذين يتقنونها 5:]لتحكيم وفق الصياغة التاليةليصبح بعد ا [.يتقنون العربية

والذي كان مصاغا وفق ما ( 7)إعادة صياغة البند رقم سبعة% 11.11أساتذة بنسبة  ةب ـ و اقترح أيضا أربع  
ليصبح بعد  [قد نوعا ماتركيب مع. ـ أحاول استعمال اللغة العربية حتى وأني أعرف بأنني أرتكب أخطاء1:] يلي

 .[أحاول استعمال اللغة العربية بالرغم من ارتكابي لألخطاء ـ1: ]و مصاغ بالكيفية التالية( 1)التعديل يحمل رقم ستة
 % 11.11أساتذة بنسبة  ةمن المحور السابق من قبل أربع( 11)ج ـ و طلب إعادة صياغة البند رقم إحد عشرة      

إلى الصياغة الجديدة ليحمل  [ـ أتكلم اللغة العربية مع زمالئي اآلخرين من التالميذ 00]: ليتحول من شكله األصلي
 .[ ـ أتكلم بالعربية الفصحى مع زمالئي داخل القسم 19: ]رقم عشرة وهو
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 التجريبي حول استراتيجيات التعلم  االختبارنتائج بخاص ( هـ 2)الملحق رقم
 ار الثانينقطة االختب نقطة االختبار األول الرقم

91 11 13 
93 47 19 
94 14 10 
97 17 15 
90 41 40 
11 41 47 
13 41 19 
14 40 14 
17 40 11 
10 40 19 
21 17 15 
23 14 10 
24 44 11 
27 13 15 
20 45 47 

 Corrélations 9,700: معامل االرتباط يساوي إلى

 

Corrélations 

  VAR00001 VAR00002 

VAR00001 Corrélation de Pearson 1 ,799
**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 15 15 

VAR00002 Corrélation de Pearson ,799
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 15 15 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 .عناه االختبار صادقم 1.103=  1.100=   معامل الصدق الذاتي لالختبار
 
 
 
 
 
 
 



 400 

 خاص باختبار المقابلة الشفوية حول المعلومات الشخصية والثقافية للمتعلمين(  أ)3 الملحق رقم
تهدف هذه المقابلة إلى اختبار المتعلمين في القدرة على العبير الشفوي باللغة العربية الفصحى من خالل استثارة الوظائف اللغوية       

انطالقا من مجموعة من األسئلة . تجاوبا مع مستواهم الدراسي الذي يتواجدون فيه والكفاءات القاعدية المفترض تحقيقها فيهم المتعددة لديهم
وهو النموذج المعتمد والمتبع في المدرسة الجزائرية في تعليم اللغة . حول بياناته الشخصية واالجتماعية و خصائصهم اللغوية واالجتماعية

 .يجرى االختبارات بشكل فردي داخل قاعة الدراسة أو في مكان هاديء  ـ  :تعليمات التطبيق  . العربية الفصحى
 .ـ يعزل كل مشارك في االختبار عن بقية زمالئه حتى ال يقدم لهم معلومات االختبار   

 .الوقت المناسب لإلجابة ـ يترك التلميذ            .        ـ يطرح كل سؤال على التلميذ بهدوء وبصوت واضح ومفهوم    
 . ـ يستحسن أن يطبقه معلم المدرسة الذي ألفه التلميذ   .     ـ عندما يشعر المعلم أن التلميذ لم يفهم يمكن له إعادة صياغة السؤال         
       .لتعابير الشفوية في مسجل رقميـ يتم تسجيل ا.   دقائق للموضوع الواحد لكل رد 3دقيقتين إلى  2ـ تستغرق مدة كل مقابلة بين            

 :معلومات شخصيةـ 
 ...................................................... ـ ما اسمك ولقبك؟1     
 :................................................ـ ما هو تاريخ ميالدك؟2     
 .........................................       والية؟ـ ما هو المكان الذي ولدت فيه أي بلدية وأي 3     

 ............................................ـ ما هو عدد إخوتك وأخواتك؟ 1    
 ............................... ـ ما هو المستوى الدراسي إلخوتك وأخواتك؟7    

 .................... ليم ابتدائي؟كم عدد إخوتك وأخواتك الذين يدرسون في التع      
 ....................كم عدد إخوتك وأخواتك الذين يدرسون في التعليم المتوسط؟      
 ...........................كم عدد إخوتك وأخواتك الذين يدرسون في التعليم الثانوي؟       
 ...........................امعي؟كم عدد إخوتك وأخواتك الذين يدرسون في التعليم الج      
 ..............................................ـ ما هو ترتيبك بين إخوتك وأخواتك؟ 7    
 .......وماذا يعمل أبوك؟............................... ـ ما هو المستوى الدراسي ألبيك؟0    
 ............ وماذا تعمل أمك؟....................ـ وما هو المستوى الدراسي ألمك؟19   

 :ـ معلومات دراسية    
 ...................................................ـ في أي سنة تدرس؟ 11    
 1................................................    ـ في أي مدرسة تدرس؟ 12    
 .................................استك؟ـ هل سبق لك وأن أعدت السنة خالل در13    

 .....................بنعم أي السنوات الدراسية لم تنجح فيها وأعدتها؟: إذا كان الجواب        
 ..............................ـ كيف كانت نتائجك الدراسية في األربع سنوات الماضية؟ 15    
 .......................لعربية في السنوات الماضية؟ـ وكيف كانت معدالتك في اللغة ا14    
 ..................ـ  وكيف كانت نتائجك في مادة التربية التكنولوجية في السنوات الماضية؟11    
 ...........................ـ  وكيف كانت نتائجك في مادة الرياضيات في السنوات الماضية؟17    
 ..............كرها؟ما هي هذه الصعوبات؟  أذ: ـ إذا كانت اإلجابة بنعم        :........في السنوات الماضيةات خالل دراستك للغة العربية ـ هل واجهتك صعوب17     
 : ..................ولوجيةتكنـ وهل واجهتك صعوبات في دراسة مادة التربية ال29  .......................................ـ كيف تصرفت لتجاوز هذه الصعوبات؟10    
 .........................................ـ كيف تصرفت لتجاوز هذه الصعوبات؟22 ...................        ا؟ما هي هذه الصعوبات؟ أذكره: ـ إذا كانت اإلجابة بنعم21

 ..............................ما هي هذه الصعوبات ؟: ـ إذا كانت اإلجابة بنعم25 ............................ت؟ ـ وهل واجهتك صعوبات في دراسة مادة الرياضيا23 
 ..............................................ـ كيف تصرفت لتجاوز هذه الصعوبات؟24 
 ؟ـ هل تعتقد أن ضعفك في اللغة العربية سبب لك الصعوبات في فهم مادة التربية التكنولوجية 21 

 : ـ معلومات اجتماعية ولغوية
 ................................ـ ما هي اللغة التي تستعملونها في بيتكم بشكل يومي ؟ 27 
 .........................ـ إذا كان الجواب بنعم متى تستعملونها؟ 20          ...............................................ـ هل تستعملون اللغة العربية الفصحى؟ 27 
 ........................ـ بأي لغة تفضل متابعة البرامج التلفزيونية؟31            ..........................ائم؟ـ وما هي البرامج التلفزيونية التي تتابعها بشكل د39 
 ......................................ـ بأي لغة كتبت تلك الكتب؟ 33                .ّ....................................ـ هل لديكم مكتبة خاصة في البيت؟ 32 

 ـ هل سبق لك وان كتبت رسالة لشخص عبر الهاتف النقال أو عبر البريد االلكتروني أو البريد العادي؟ 34....................     ....ـ بأي لغة تحب مطالعة الكتب؟ 35
 .........................ـ بأي لغة تتحدث أكثر عند استعمالك للهاتف؟37       ................................ولماذا؟....................... ب؟ـ بأي لغة تكت 31
 ........................؟ي تفضل استعمالهاـ إن كان الجواب بنعم، ما هي البرامج الت .....................................ـ هل لديكم جهاز إعالم آلي في البيت؟ 37

 ....................................ـ وما هي اللغة التي تفضلها دائما الستعمال تلك البرامج؟ 
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 خاص بنتائج حساب صدق المحكمين للمقابلة حول المعلومات الشخصية( ب 3)الملحق رقم  
تعديل ثالث أسئلة من  %12.4محكمين منهم بنسبة  خمساقترح و . %77.4محكمين بنسبة  من قبل سبع(  %79) ـ قبلت سبع أسئلة بنسبة

       [      ما اسمك فقط؟]ليكون . ما اسمك ولقبك؟ اقترح حذف اللقب :السؤال األول: عشرة وهي كاآلتي
ما هي مهنة ] :ثاني من السؤال وفق ما يليتعديل الجزء ال اقترحوماذا يعمل أبوك؟  ما هو المستوى الدراسي ألبيك؟:  السؤال التاسع 

[ ما هي مهنة أمك:] ما هو المستوى الدراسي ألمك؟ وماذا تعمل أمك؟ واقترح تعديل الجزء الثاني أيضا وفق ما يلي: السؤال العاشر [أبيك؟
 .وبرر ذلك األساتذة بأن الصياغة الجديدة أوضح للمتعلم

من قبل ست محكمين   %51.17ـ قبلت تسع أسئلة من بين سبع عشرة بنسبة    :مات الدراسيةبالنسبة للمحور الثاني الخاص بالمعلوـ  2
وكيف كانت نتائجك في مادة الرياضيات ]  97السؤال رقم : األسئلة اآلتية حذف.%74ـ واقترح  هؤالء المحكمين بنسبة   .%74أي بنسبة 

ما هي هذه . ـ إذا كانت اإلجابة بنعم15و. دراسة مادة الرياضياتـ وهل واجهتك صعوبات في 13:واألسئلة[ في السنوات الماضية؟
 ـ كيف تصرفت لتجاوز هذه الصعوبات؟14الصعوبات؟ و

 .فحسبهم غير مهمة بهذا الشكل بل قد تزيد المتعلم إرهاقا بطول مدة المقابلة. والتي كانت حسب المحكمين إضافية وانتقائية لمواد دون أخرى
 :وهي كاآلتي .%49محكمين الذين يمثلون نسبة  5من قبل  من مجموع األسئلة،% 25.51اغة خمس أسئلة بنسبة ـ واقترحوا تعديل صي  
هل سبق لك وأن أعدت السنة خالل دراستك؟ إذا كان الجواب بنعم، أي السنوات الدراسية لم تنجح فيها واعدتها؟ فاقترح : 3ـ السؤال رقم  

 [.ما هي السنة التي أعدتها؟] إذا كان الجواب بنعم: الثاني من السؤال وفق ما يأتيتعديل الجزء  % 49أربع محكمين بنسبة 
 49كيف كانت نتائجك الدراسية في مادة التربية التكنولوجية في السنوات الماضية؟ اقترح أربع محكمين ويمثلون بنسبة : 1ـ السؤال رقم  

 .19ليصبح اآلن تحت رقم [ اسية األخرى خالل السنوات الماضية؟كيف كانت نتائجك في المواد الدر : ]تعديلها وفق ما يلي%
هل  :]وفق ما يلي% 49تعديلها بنسبة لمحكمين هل واجهتك صعوبات دراسية في مادة التربية التكنولوجية؟ اقترح نفس ا:19ـ السؤال رقم 

 .11تحت رقم   وأصبح[  واجهتك صعوبات في المواد الدراسية األخرى؟
. حذف الفقرة األخيرة منه لوجود نوع من التكرار( %  12,4 )ذكرها؟ اقترح المحكمون نسبةأما هي هذه الصعوبات؟ : 11ـ السؤال رقم 

 .12وأصبح يحمل الرقم [ ما هي هذه الصعوبات؟: ]ليبقى الجزء األول منه فقط وفق ما يلي
فهم مادة التربية التكنولوجية؟ اقترح نفس عدد المحكمين  هل تعتقد أن ضعفك في اللغة العربية سبب لك الصعوبات في: 11ـ السؤال رقم 

هل تعتقد أن ضعفك في اللغة العربية سبب لك الصعوبات في فهم المواد الدراسية  :]أعاله بتعديله وفق ما يأتي%  12,4المذكورين بنسبة 
 .سؤاال فقط( 15)عشر  ةبعد حذف سؤالين أصبح هذا المحور يحتوي على أربع   [األخرى؟

من قبل ست  (%  51.11)ـ قبلت سبع أسئلة من خمسة عشر سؤاال أي بنسبة  :بالنسبة للمحور الخاص بالمعلومات الثقافية واللغوية ـ3
 :ـ واقترحوا تعديل األسئلة اآلتية (.2/3/5/4/1/7/19)وهي األسئلة التي تحمل األرقام  (%74 )محكمين بنسبة

ما هي اللغة ]: تعديلها وفق ما يلي من المحكمين(  % 12.4  )ملونها في بيتكم بشكل يومي؟ اقترح ما هي اللغة التي تستع: 1ـ السؤال رقم 
 [التي تستعملونها في بيتكم عادة؟

هل تكتب باللغة المستعملة في البيت : ]تعديلها وفق ما يأتي % 12.4بأي لغة تكتب؟ اقترح خمس أساتذة ويمثلون نسبة : 11ـ السؤال رقم  
  .0أصبح السؤال يحمل رقمو [ ية الفصحى؟أم بالعرب

تعديلها لتتخذ الصياغة  %37.4بأي لغة تتحدث أكثر عند استعمالك للهاتف؟ اقترح ثالثة محكمين الذين يمثلون نسبة : 12ـ السؤال رقم  
 .19وأصبح رقمه عشرة. [عند استعمالك للهاتف هل تتكلم بلغة البيت أم بالعربية الفصحى؟] :الجديدة

تعديلها بشكل آخر فأعدنا  %24ما هي اللغة التي تفضلها دائما الستعمال تلك البرامج؟ حيث اقترح محكمين بنسبة : 14لسؤال رقمـ ا 
 . 12وأصبح رقمه إثنى عشرة  [هل تستعمل برامج اإلعالم اآللي لتحسين مستواك في اللغة العربية؟: ]صياغتها بالكيفية اآلتية

: ليعوض بسؤال أحسن وأهم حسب المحكمين( بأي لغة كتبت تلك الكتب؟) حذف السؤال السابع   %37.4سبة ـ واقترح ثالثة محكمين بن 
سؤاال فقط بدل ( 12)وأصبح عدد األسئلة في هذا المحور هو إثنى عشرة. [هل تطالع الكتب والمجالت باللغة العربية؟] :يكون بالشكل كالتالي

أن المحتوى مناسب لمستوى التالميذ ولواقعهم  %74لة أكد ست من ثمانية محكمين بنسبة ومن حيث موضوع المقاب    (.14)خمس عشرة
وبناء على هذه النتائج والمالحظات المقدمة من قبل المحكمين في مختلف األسئلة فإن االختبار صادق باتفاق .  االجتماعي والثقافي واللغوية

 :سؤاال فقط وهي موزعة كاآلتي( 31)نيوثالث ةبار يحتوي على ستوبعد التحكيم أصبح االخت   .من المحكمين  %19نسبة 
  ـ. أسئلة في المحور األول الخاص بالمعلومات الشخصية( 19)ـ عشرة 
 .سؤاال في المحور الثاني والخاص بالمعلومات الدراسية( 15)أربع عشرةـ  
 . والثقافيةسؤاال في المحور الثالث الخاص بالمعلومات اللغوية ( 12)ـ اثنتا عشرة  
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بعد  حول المعلومات الشخصية واالجتماعية واللغوية ،المقابلةاختبار خاص ب (ج 3)الملحق رقم
 (النسخة النهائية)التحكيم والتجريب

 :معلومات شخصيةـ 
 ...................................................... ـ ما اسمك؟1 
 ................................:................ـ ما هو تاريخ ميالدك؟2 
 ............................ـ ما هو المكان الذي ولدت فيه ؟3 

 ............................................ـ ما هو عدد إخوتك وأخواتك؟ 5 
 ............................................ـ في أي سنة يدرس إخوتك وأخواتك؟ 4 
 ................................................. مهنة أبيك؟ ـ ما هي1 
 ..........................................................ـ وما هي مهنة أمك؟7 

 :ـ معلومات دراسية
 .............. ـ ماذا تفعل داخل القسم عندما يشرع المعلم في تقديم الدرس وطرح األسئلة؟ 7 
 .....................الصعوبات التي تواجهك من حين آلخر في دراستك؟ـ ما هي 0

 ..........................ـ عندما تواجهك صعوبات في فهم بعض الدروس، ماذا تفعل؟ 19
 : ـ معلومات ثقافية ولغوية  

 ....................................ـ ما هي اللغة التي تستعملونها في بيتكم عادة ؟ 11
 ..................................ـ متى تستعملون اللغة العربية الفصحى في بيتكم؟ 12
 ..................................ـ في ماذا تفيدك البرامج التلفزيونية التي تتابعها يوميا؟13
 ........................................ـ بأي لغة تفضل متابعة البرامج التلفزيونية؟15
 .....................................................ـ في ماذا تفيدك المكتبة المدرسية؟14
 .............................ـ في ماذا يفيدك استعمال جهاز اإلعالم اآللي واألنترنيت؟ 11
 

 
 
 
 
 
 
 



 403 

 لومات شخصيةإعادة التطبيق للمقابلة حول مع خاص بنتائج التطبيق( ج 3)الملحق رقم 
 نقطة التطبيق الثاني نقطة التطبيق األول الرقم

91 14 14 
93 11 15 
94 12 13 
97 15 14 
90 12 12 
11 13 15 
13 15 15 
14 14 13 
17 11 12 
10 19 11 
21 11 12 
23 12 13 
24 11 19 
27 0 19 
20 11 12 

 Corrélations 1.14:معامل االرتباط يساوي إلى 

 

Corrélations 

  VAR00002 VAR00003 

VAR00002 Corrélation de Pearson 1 ,842
**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 15 15 

VAR00003 Corrélation de Pearson ,842
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 15 15 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 
. 

 .معناه االختبار صادق 1.00=  1.14  =  معامل الصدق الذاتي لالختبار
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 (.الصحة والمرض)موضوع النسخة األصلية، ألسئلة  (4)الملحق رقم 
 ـ هل بيتك قريب من المستشفى؟  1   

 ـ هل زرت طبيبا خالل األسبوعين الماضيين؟ 2
 ـ أي طبيب زرت؟                                 3
 لمــــاذا؟  – 5

 ـ هل تشتري الدواء أم يصرف لك مجانا؟ 4   
 ـ هل تفضل المستشفى العام أم الخاص؟1

 ـ اهلل هو الشافي، والطبيب هو المعالج، ما رأيك؟ 7   
 ـ ماذا تقول لصديق زرته في المستشفى؟  7   
 الصيف؟/ ـ أي األمراض تنتشر في الشتاء 0   
 دون استشارة الطبيب؟ ـ ما رأيك في تناول الدواء 19  
 ـ هل تحفظ حديثا أو آية عن االستشفاء؟ حدثنا عنه؟ 11 
 

مطابع جامعة الملك سعود الطبعة   172ص.اختبارات اللغة ،محمد عبد الخالق محمد: المرجع
 .1002الثانية
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 (ىة، المرضالصح)موضوع حول خاص بالنسخة األولية المعدلة  (أ4)الملحق رقم
  :نوع المرض وزيارة الطبيب: ور األولالمح

 ...........................ـ هل سبق لك وأن أصبت بمرض خالل فصل الشتاء؟ 1
 .................................................ـ ما نوع المرض الذي أصابك؟ 2 
 .....................................ـ وهل هذا المرض يصيبك دائما أم نادرا؟ 3 
 .....................................................ـ ماذا فعلت عندما مرضت؟ 5 
 ..................................................ـ هل بيتك قريب من المستشفى؟ 4 
 ..................................................ـ أم هو قريب من عيادة خاصة؟ 1 
 ............................هل تفضل الطبيب الخاص أم طبيب المستشفى العام؟ـ  7 
 .....................................................ـ لماذا في رأيك تفضل ذلك؟ 7 
 .......................ـ هل سبق لك وان زرت طبيب خالل األسبوعين الماضيين؟ 0 
 .........................................................................ـ لماذا؟ 19 
 ............................................ـ أي األمراض تنتشر في فصل الشتاء؟11 

 : شراء األدوية وتناولها: المحور الثاني
 ............................................ـ ما نوع األدوية التي قدمها لك الطبيب؟ 91 
 ........................................ـ هل تشتري الدواء أم يصرف لك مجانا؟ 92 
 .............................ـ هل سبق لك وأن تناولت دواء دون استشارة الطبيب؟ 93 
 ....................................ـ ما رأيك في تناول الدواء دون استشارة الطبيب؟ 95 
 : زيارة األقارب و األصدقاء: المحور الثالث 

 .....................................................ـ هل زارك أصدقاؤك وأقاربك؟ 91
 ........................................................ـ ماذا قالوا لك أثناء زيارتهم؟ 92
 .............لك مريضا في المستشفى او في البيت؟ ـ وهل سبق لك وان زرت صديقا أو قريبا93
 ................................................................................ـ ماذا قلت له؟ 95
 .......................................................................ـ وهل قدمت له شيئا ما؟ 94
 ..............  نصيحة التي تقدمها لزمالئك حتى ال يصابوا بأمراض في فصل الشتاء؟ـ ما هي ال 91
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  .مرضصحة والبال خاص بنتائج التحكيم للموضوع الخاص (ب 4)الملحق رقم 
 .%77.4سؤاال من قبل سبعة محكمين بنسبة ( 11)أسئلة من إحدى عشرة( 7)قبلت ثماني

دمج السؤال الخامس مع السادس باعتبارهما يبحثان عن التفضيل  %49بنسبة ـ واقترح أربعة آخرين منهم   
 [.هل بيتك قريب من المستشفى أم هو قريب من العيادة الخاصة؟: ] فأصبحت صياغته بالشكل اآلتي

هل تفضل الذهاب إلى :] تعديل صياغة السؤال السابع وفق ما يأتي  %12.4وأقترح خمسة محكمين بنسبة ـ   
 (. الذهاب إلى) بإضافة عبارة [ الخاص أم إلى الطبيب العام؟الطبيب 

هل سبق لك وأن ] وفق ما يأتي( 0)تعديل صياغة السؤال رقم تسعة %37.4كما اقترح ثالث محكمين بنسبة ـ   
ذ قد بدل الصياغة السابقة التي تنص على األسبوعين الماضيين؟ باعتبار أن التلمي[ زرت الطبيب خالل األيام الماضية؟

ال يكون مصابا بالمرض خالل األسبوعين الماضيين فال يجيب على السؤال الموالي، وبالتالي عندما يعطى له المجال 
 .مفتوحا لأليام الماضية يكون احتمال ذهابه إلى الطبيب واردا أكثر

 :الخاص بشراء األدوية وتناولها: ـ بالنسبة للمحور الثاني  
 %12.4و اقترح أستاذ واحد فقط بنسبة  %77.4محكمين بنسبة ( 7)ربع من طرف سبعمن أ( 3)قبلت ثالث أسئلة    

بدل ما نوع األدوية التي ]  ماذا تعالج األدوية التي قدمها لك الطبيب؟:] بالكيفية اآلتية( 1)تعديل السؤال رقم واحد
تذكر نوع األدوية التي تقدم له من لكون الصياغة األولى قد ال يستطيع التلميذ في هذه المرحلة [ قدمها لك الطبيب؟

لكن استنادا إلى مالحظات باقي المحكمين، لم نغير الصياغة إال بعد تجريب االختبار على عينة صغيرة . قبل الطبيب
 .من المتعلمين لمعرفة مدى وضوح األسئلة ومدى قدرتهم على اإلجابة عليها بشكل سليم وواضح

باعتباره قد يكون  2إلى ضرورة تعديل صياغة السؤال رقم %49ن بنسبة وفي نفس اإلطار أشار أربع محكمي    
ألن هذا األجراء غير موجود في   [.أم يصرف لك مجانا؟ ]غامضا على المتعلمين خاصة في الجانب المتعلق بالعبارة 
هل تشتري الدواء  :]لذلك أعيدت صياغته بالكيفية التالية. مجتمعنا الجزائري إال لذوي األمراض المزمنة والخطيرة

 [بنفسك أم يشتريه لك أبوك؟
لقد قبلت كل األسئلة من قبل كل المحكمين بنسبة : ـ أما بالنسبة للمحور الثالث الخاص بزيارة األقارب واألصدقاء 

199% . 
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 .ة، المرض بعد التحكيمصحال خاص بالنسخة النهائية حول موضوع( ج4)الملحق رقم
  :وزيارة الطبيب المرض: المحور األول

 ...........................ـ حدثنا عن مرض أصابك في األيام الماضية؟ 1
 .................................................ـ ما نوع المرض الذي أصابك؟ 2
 .....................................ـ وهل هذا المرض يصيبك دائما أم نادرا؟ 3
 .....................................................ندما مرضت؟ـ ماذا فعلت ع 5
 ................ـ  من هو الطبيب الذي تفضل الذهاب إليه أكثر هل الطبيب الخاص ام العام؟ 4
 .....................................................ـ لماذا في رأيك تفضل ذلك؟1
 : دويةتناول األ :المحور الثاني 
 .............................ـ ماذا لو قدم لك أبوك أو أمك دواء دون استشارة الطبيب؟ 7
 ....................................ـ ما رأيك في تناول الدواء دون استشارة الطبيب؟ 7
 : زيارة األقارب و األصدقاء: المحور الثالث 
 .........................................مرضت؟ ـ من الذي زارك ووقف إلى جانبك عندما 0

 ........................................................ـ ماذا قالوا لك أثناء زيارتهم ؟ 19
 ..................................ـ ماذا تفعل عندما تسمع بمرض احد أقاربك أو أصدقائك؟11
 ..................................ثيرا في فصل الشتاء؟ـ ما هي األمراض التي تنتشر ك12
 ........ ،،،،،ـ ما هي النصيحة التي تقدمها لزمالئك حتى ال يصابوا بأمراض في فصل الشتاء؟ 13
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   .المرضالصحة ومقابلة حول للاالختبار التجريبي  خاص بنتائج (د 4)الملحق رقم
 الثاني التطبيققطة ن األول نقطة التطبيق الرقم

91 13 15 
93 12 12 
94 0 19 
97 11 12 
90 15 15 
11 12 11 
13 13 15 
14 19 11 
17 15 14 
10 11 11 
21 13 12 
23 12 13 
24 0 11 
27 12 19 
20 11 19 

 Corrélations 1.13معامل االرتباط يساوي إلى 

 

Corrélations 

  VAR00002 VAR00003 

VAR00002 Corrélation de Pearson 1 ,834
**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 15 15 

VAR00003 Corrélation de Pearson ,834
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 15 15 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 . معناه االختبار صادق 1.00= 1.13:    معامل الصدق الذاتي يساوي إلى
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 .الكتابيخاص بالنص األصلي الختبار التعبير ( 5)الملحق رقم
 ":حماية البيئة'نص الموضوع في شكله األولي حول  

برمجت مدرستكم رحلة إلى غابة في يوم ربيعي فساء تصرف بعض أصدقائك فقدمت لهم نصيحة    
ن هذه التصرفات السيئة والنصائح التي قدمتها لهم تحدث ع. تدعوهم فيها للمحافظة على البيئة

 .مستعمال أمر وأسلوب استفهامي
 :عناصر الموضوع

 .ـ االستعداد للرحلة1
 (.حالة لطقس/ الطريق )ـ وصف الجو العام 2 

 .....(.انقسام التالميذ إلى أفواج)ـ الوصول إلى الغابة  3
األصدقاء قطع أغصان األشجار، رمي علي ـ التحدث عن التصرفات السيئة التي قام بها بعض 5 

 .......(قارورات العصير واألوراق وقطف األزهار
 .....(أهمية وضرورة الحفاظ على البيئة وذكر ما ينجر عن تلويث البيئة)ـ النصائح المقدمة 4 
 [.فعل أمر وأسلوب استفهام ] ـ توظيف 1 
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 الحر كتابيا النسخة النهائية بعد التحكيم والتجريب خاص باختبار التعبير( أ5) الملحق رقم

   

برمجت مدرستكم رحلة إلى غابة أو حديقة قريبة من بلديتكم في يوم ربيعي، وعند وصولكم       

 .إليها َساَءَك تصٌرُف بعُض أصدقاُئَك ، فقدمَت لُهم نصائح تدعُوهم فيها إلى الُمحافظة على البيَئة

ت السًيئة التي قام بها أصدقاُؤَك والنصائح التي قدمتها لهم مستعمال األمر تحدث عن هذه التصرفا  

 . في ثمانية أو عشرة أسطر فقط. واألسلوب االستفهامي

 :عناصر الموضوع  

 ....(.الطريق والطقس)ـ االستعداد للرحلة ووصف الجو العام 1   

 .تي قام بها أصدقاؤكـ الوصول إلى الغابة أو الحديقة والتحدث عن التصرفات ال 2  

 .ـ النصائح المقدمة حول أهمية الحفاظ على البيئة 3 

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

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

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

....................................................................................................  
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 التجريبي حول التعبيرالكتابي ارباالختبخاص بنتائج ( ب 5)الملحق رقم
 نقطة التطبيق الثاني نقطة التطبيق األول  الرقم

91 13 15 
93 90 11 
94 11 12 
97 15 13 
90 13 12 
11 19 0 
13 15 14 
14 11 12 
17 13 12 
10 13 13 
21 12 13 
23 12 15 
24 7 0 
27 12 19 
20 7 0 

 Corrélations:  9.79معامل االرتباط يساوي إلى 

 

Corrélations 

  VAR00002 VAR00003 

VAR00002 Corrélation de Pearson 1 ,800
**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 15 15 

VAR00003 Corrélation de Pearson ,800
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 15 15 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 .معناه االختبار صادق 1.10=   1.11:   معامل الصدق الذاتي لالختبار يساوي إلى
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 عينة الدراسةخاص باستمارة جمع البيانات األولية حول ( 6)الملحق رقم 

كم لملئها من أجل تطبيق اإلجراءات األولية الختيار عينة الدراسة اعتمدنا نطلب من سيادتكم توزع على تالميذ قسم
 .بعناية

 :....................................القسم:......................................اسم المدرسة 

 :..................الجنس:......................العمر:........................... االسم واللقب

 :....................اب بنعم في أي سنة؟إن كان الجو:......................هل هو معيد أم ال

 :.........................................معدل التلميذ في مادة اللغة العربية في السنة الخامسة

 :...............................مهنة األب:............................المستوى الدراسي لألب

 :..................................مهنة األم..................:..........المستوى الدراسي لألم

 :......................إن كان الجواب بنعم كم من سنة:..............هل دخل الروضة أم ال ؟

 ..........................................ما هي اللغة التي تستعملونها في معامالتكم اليومية؟

 ...............................................عاقة حسية أو حركية أو لغوية؟هل يعاني من إ

 .........................................................إن كانت اإلجابة بنعم ما نوع اإلعاقة؟
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 لمستعملةا ميالموجهة لمعلمي السنة الخامسة حول إستراتيجيات التعلستمارة اال (1)الملحق رقم 

  ....................:.....االختصاص..................:......األقدمية................:....االسم
نرجو من سيادتكم إفادتنا بالمعلومات ، التالميذ للغة المدرسية من أجل فهم جيد لظروف تعلم     

التالميذ عندما يخطئون في التعبير حول طريقة التدريس التي تتبعونها والكيفية التي تتعاملون بها مع 
 . لغويا مع مالحظات أخرى ترونها مهمة تفيد بحثنا

 .......ـ ماهي الخطوات التي تتبعونها في تقديم دروس اللغة لتالميذ السنة الخامسة ابتدائي؟1
 :......ال:.......ـ هل تراجعون مع التالميذ الدروس الماضية لربطها بالدروس الجديدة؟ نعم 2
 .................................على ماذا تركزون في مراجعتكم؟: ذا كان الجواب بنعمإ

 ................م مفاهيم اللغة العربية؟تدعيم تعل ـ ما هي الوسائل التي تستعملونها في3
 ....ـ ما هي األنشطة اللغوية التي تركزون عليها أكثر لتنمية المهارات اللغوية لدى المتعلمين؟5
: لمبرمج؟ نعمـ هل تجدون توزيع البرنامج السنوي للغة العربية يتناسب مع الحجم الساعي ا4
 :....ال
 :..ال:..ـ هل تجدون أنفسكم أحيانا ملزمون باإلسراع في تقديم الدروس إلنهاء البرنامج ؟ نعم1

 والقواعد اللغوية؟في حالة اإلجابة بنعم كيف تتصرفون مع التالميذ الذين لم يفهموا بعض المفاهيم 
لشرح ( العامية العربية أو القبائلية ) لغة البيت ونستعملنفسكم في بعض األحيان تـ هل تجدون أ7

 .......ذين لم يفهموا؟ردات والمفاهيم اللغوية للبعض المف
حين آلخر إلى  ـ عندما يجد بعض التالميذ صعوبات في التعبير بالعربية الفصحى هل يلجأون من7

 ...........................................؟لغة البيت استعمال
  ....................المتعلمين في السنة الخامسة ابتدائي؟ ـ ما هي األخطاء اللغوية الشائعة لدى0

 الكتابي؟ عندما يقع بعض المتعلمين في أخطاء لغوية أثناء التعبير الشفوي أوكيف تتصرفون ـ 19
 ............اللغوية التي تكّلُفون بها المتعلمين داخل القسم وخارجه؟ـ ما هي األنشطة 11 

 .......ـ ما هي المالحظات التي سجلتموها لدى تالميذ السنة الخامسة في تعلم اللغة العربية؟12
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 معيار تصحيح التعبير الشفويب خاص (1)الملحق رقم 
 : وفق ما يلي 0إلى  5والتنقيط يتم تنازليا من  
  :............لدرجةا..................المصحح:............سم التلميذا...............:لمدرسةا

        ...........................(. لغة البيت)ـ يخالطه أثر قليل جدا من اللهجة 4  :النطق
 .........................ـ مفهوم بوضوح ولكن هناك أثر واضح للهجة أو لغة البيت5
 .................ـ مشكالت نطقية تستدعي استماعا مركزا وأحيانا تؤدي إلى سوء فهم3
 ...............ـ يصعب فهمه بسبب مشكالت نطقية يطلب منه إعادة ما يقوله باستمرار2
 ...........................ـ لديه مشكالت نطقية عويصة تجعل حديثه غير مفهوم تماما1

 ................................اء القواعد وترتيب الكلمات قليلة ال تذكرـ أخط4 :القواعد
 .........................ـ يقع أحيانا في أخطاء نحوية لكنها ال تسبب غموضا في المعنى5
 ........................ـ من حين لآلخر يقع في أخطاء نحوية تسبب غموضا في المعنى3
ل الفهم مستعصيا مما يجعله يعيد صياغة جمله أو يقيد نفسه باستعمال نمط ـ أخطاء القواعد تجع2

 ....الجملة األساسية
 ..............................ـ أخطاؤه النحوية كثيرة إلى درجة تجعل حديثة غير مفهوم تماما1

 ...................ـ يستعمل المفردات والعبارات االصطالحية كمتحدثي اللغة تماما4 :المفردات
ـ يستعمل مصطلحات غير صحيحة أحيانا أو يجد نفسه مجبرا إلعادة صياغة أفكاره ألن مفرداته 5

 .ال تسعفه
 ....كالمه محدود وقليل ألن حصيلته من المفردات غير كافية. ـ يستعمل كلمات خاطئة باستمرار3
 ..................ب فهمهـ استعماله الخاطئ للكلمات وقلة حصيلته من المفردات تجعل من الصع2
 .......................ـ محدودية ما عنده من المفردات تجعله غير قادر على الحديث تماما1
 ................................ـ يبدو أنه يفهم كل شيء دون صعوبة 4 :الفهم 
 ......يقال من حين آلخر إال أنه ال بد من إعادة ما. ـ يفهم كل شيء يقال بالسرعة العادية تقريبا 5
 ..........ـ يفهم معظم ما يقال له إذا كان بسرعة أبطأ من سرعة الحديث العادي مع التكرار 3
إذا كانت ببطء ومع ( المحادثة االجتماعية)يستطيع فهم ، ـ يجد صعوبة كبيرة في متابعة ما يقال 2

 .............................................تكرار دائم
 ...........................ـ ال يمكن أن يقال بأنه يفهم حتى أسهل المحادثات وأبسطها 1

مطابع جامعة الملك سعود   172ص.اختبارات اللغة ،محمد عبد الخالق محمد :مقتبسة من المرجع
 .1002الطبعة الثانية
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 .(معلومات شخصية والصحة)لشفوينقاط الناطقين بالعامية العربية في التعبير اخاص ب (أ 0)الملحق رقم 
 العام  المعدل 2تصحيح 0تصحيح  رقم التلميذ

0 1. 7 9.5 

2 11 7 10.5 

3 11 11 12 
4 11 11 11 

5 11 7 9.5 

6 7 1. 9.5 
1 11 11 11.5 

1 11 11 12 
0 11 11 12 
01 11 11 11.5 

00 7 7 8.5 
02 11 11 11.5 
03 1. 11 12 

04 7.1 7.1 9 
05 11 11 12 
06 1. 11 11 

01 7 6 7 
01 11 11 14 
00 11 7 10 

21 11 11 12 
20 11 1. 11 

22 11 11 13 

23 11 11 12 
24 1. 7 9.5 
25 11 11 12.5 

26 7 1. 9 

21 7 7 8.5 
21 7 1. 9.5 

20 11 1. 10.5 
31 1. 11 11 
30 11 11 12.5 

32 7 7 8.5 
33 11 11 12.5 
34 11 1. 11 

35 11 11 11.5 
36 11 11 12.5 
31 1. 11 11.5 

31 11 16 15 
30 7 11 10 

41 11 11 11.5 

40 11 1. 11 
42 11 11 14 
43 11 11 12.5 
44 16 11 15 

45 11 1. 10.5 

 501   المجموع

 11.11   المتوسط
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 .(معلومات شخصية والصحة)ي نتائج الناطقين بالقبائلية في التعبير الشفوخاص ب( ب 0 )الملحق رقم
 المعدل 2تصحيح  0تصحيح الرقم

0 7 11 10 

2 7 6 7 

3 7 7 8.5 
4 11 1. 11 

5 1. 11 10.5 

6 11 11 12 
1 11 1. 11 

1 11 1. 10.5 
0 11 11 12.5 
01 1. 11 10.5 

00 11 11 11.5 
02 11 11 11.5 
03 11 11 12.5 

04 1. 7 9.5 
05 1. 7 9 
06 7 11 10 

01 11 11 12.5 
01 1. 7 9 
00 11 11 12 

21 1. 7 9 
20 11 11 11.5 

22 9 6 6.5 

23 1. 11 11 
24 11 11 12.5 
25 .7 11 1. 

26 11 1. 11 

21 11 1. 11 
21 1. 7 9.5 

20 1. 7 9 
31 11 11 12.5 
30 11 11 12.5 

32 1. 11 11 
33 11 11 14 
34 7 1 6 

35 9 1 6 
36 11 11 12 
31 1. 11 11 

31 7 9 7.5 
30 11 11 11.5 

41 9 9 7 

40 11 11 11.5 
42 7 1. 9 
43 7 1. 9.5 
44 7 11 10 

45 11 11 12.5 

 468   المجموع

 10.4   المتوسط
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 خاص بمعايير تصحيح التعبير الكتابي (01)الملحق رقم 
 :وفق ما يلي 0إلى  5والتنقيط يتم تنازليا من 

  :............لدرجةا..................المصحح  :...............اسم التلميذ:........... مدرسةال

       .......ـ حروف الكلمات صحيحة واضحة للقارئ دون تشطيب أو أخطاء4 :مالءاال
 ...........أكثر مع تشطيب واحد فقط ةمفهومتشكيل حركات الكلمات لتكون ـ 5
 ..........إلى سوء فهمأحيانا تؤدي  نظرا مركزادعي تست ـ مشكالت خطية3
 .للكتابة من حين ألخر عادةاإل و نتيجة لعالمات الشطبية خطمشكالت ل ـ يصعب فهم حروفه2
 .................تماما ةغير مفهوم كتابتهتجعل  كبيرةية خطـ لديه مشكالت 1

 (.....................2التتجاوز )رال تذك طاء القواعد وترتيب الكلمات نادرةـ أخ4 :القواعد
 .........................ـ يقع أحيانا في أخطاء نحوية لكنها ال تسبب غموضا في المعنى5
 ........................ـ من حين لآلخر يقع في أخطاء نحوية تسبب غموضا في المعنى3
 .............باستمرار جملهـ أخطاء القواعد تجعل الفهم مستعصيا مما يجعله يعيد صياغة 2
 ..............................غير مفهوم تماما ى درجة تجعل تعبيرهـ أخطاؤه النحوية كثيرة إل1

 ................دات والعبارات االصطالحية  صحيحة ومعبرة ـ يستعمل المفر4 :المفردات
إعادة صياغة أفكاره ألن على ـ يستعمل مصطلحات غير صحيحة أحيانا أو يجد نفسه مجبرا 5

 .........محدودة مفرداته 
 .........ي غير كافيالمفردات رصدهمحدود وقليل ألن  تعبيره. ـ يستعمل كلمات خاطئة باستمرار3
 .......ما يريد كتابته ـ استعماله الخاطئ للكلمات وقلة حصيلته من المفردات تجعل من الصعب 2
 .......................تماماكتابة جعله غير قادر على الـ محدودية ما عنده من المفردات ت1
 .....................دون صعوبةعناصر األسئلة المطروحة عليه ـ يبدو أنه يفهم كل  4 :الفهم 
 .......يخرج عن بعض جزئيات الموضوع إال أنه . عادية تقريبا مكتوب بشكلـ يفهم كل شيء  5
 . دو غامضا في ترتيب أفكاره وفق المطلوبكتب ولكنه يبـ يفهم معظم ما  3
 .................تسلسل األحداثـ يجد صعوبة كبيرة في متابعة  2
 ...............المطلوب بشكل جيد بل يخرج عن الموضوع ـ ال يمكن أن يقال أنه فهم  1
 

 .172عة الملك سعود صمطابع جام  1002الطبعة الثانية. محمد عبد الخالق محمد، اختبارات اللغة :المرجع
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 نتائج التعبير الكتابي للناطقين بالعامية العربية  والناطقين بالقبائلية(  11)الملحق رقم 
 (ق/ن) معدل 1تصحيح  1تصحيح  (ع/ع/ن)معدل   1تصحيح  1تصحيح 

7 10 8.5 3 5 4 

6 4 5 5 4 4.5 

14 17 15.5 2 4 3 

3 2 2.5 4 5 4.5 

11 8 9.5 8 6 7 

7 5 6 5 4 4.5 

10 8 9 9 7 8 

4 2 3 13 12 12.5 

8 6 7 11 13 12 

10.5 12 11.5 6 8 7 

4 5 4.5 18.5 16.5 17.5 

5 3 4 8 4 6 

7 8 7.5 11.5 8.5 10 

5 7 6 8 7 7.5 

4 7 5.5 16 14 15 

7 9 8 14 12 13 

5 7 6 16 15 15.5 

7 5 6 7 6 6.5 

10 8 9 11 9 10 

10 9 9.5 3 4 3.5 

11 8 9.5 3 4 3.5 

9.5 7.5 8.5 2.5 1.5 3 

6.5 8 7.5 7 6 6.5 

13 11 12 10 11 10.5 

16.5 14.5 15.5 4 3 3.5 

13 11 12 15.5 17 16.5 

12 10 11 6 5 5.5 

7 9 8 3 4 3.5 

18 17 17.5 4 3 3.5 

16 16 16 15 13 14 

14 13 13.5 10 12 11 

9 7 8 10.5 11.5 11 

6 4 5 7 9 8 

7.5 9.5 8.5 2.5 3.5 3 

5 5 5 8.5 5.5 7 

6 5 5.5 5 6 5.5 

11 9 10 3 5 4 

16 14.5 15.5 5.5 6.5 6 

9 11 10 6 9 7.5 

13 14 13.5 5 7 6 

14 16 15 8 7 7.5 

7 8 7.5 14 15 14.5 

17 16 16.5 12.5 14.5 13.5 

14 12 13 13 11 12 

13.5 14.5 14 9 9 9 

 
 421.5 المجموع

 
 367 المجموع

 
 .99.3 المعدل

 
 8.156. المعدل
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 :معدالت تالميذ العينتين في التعبيرين الشفوي والكتابي في مستويين( 11)الملحق رقم 
 7,91أقل او يساوي  1ومستوى  7,91أكبر من : 1مستوى

 المستوى ع/ن معدل كتابي شفوي رقم التلميذ
 1و 1:م ق/ن معدل كتابي فويش رقم التلميذ

1 
9.5 8.5 

7 1 1 
10 4 

9 1 
1 

10.5 5 
9.91 1 1 

7 4.5 
1.91 1 

1 
12 15.5 

11.91 1 1 
8.5 3 

1.91 1 
1 

11 2.5 
6.91 1 1 

11 4.5 
9.1 1 

1 
9.5 9.5 

7.1 1 1 
10.5 7 

7.91 1 
6 9.5 6 9.91 1 6 12 4.5 7.11 1 
9 11.5 9 1..11 1 9 11 8 7.1 1 
7 12 3 9.1 1 7 10.5 12.5 11.91 1 
7 12 7 7.1 1 7 12.5 12 11.11 1 
1. 

11.5 11.5 
11.1 1 1. 

10.5 7 
7.91 1 

11 8.5 4.5 6.1 1 11 11.5 17.5 11.1 1 
11 11.5 4 9.91 1 11 11.5 6 7.91 1 
11 

12 7.5 
7.91 1 11 

12.5 10 
11.11 1 

11 9 6 9.1 1 11 9.5 7.5 7.1 1 
11 

12 5.5 
7.91 1 11 

9 15 
11 1 

16 11 8 7.1 1 16 10 13 11.1 1 
19 7 6 6.11 1 19 12.5 15.5 11 1 
17 

14 6 
1. 1 17 

9 6.5 
9.91 1 

17 10 9 7.1 1 17 12 10 11 1 
1. 

12 9.5 
1..91 1 1. 

9 3.5 
6.11 1 

11 
11 9.5 

1..11 1 11 
11.5 3.5 

9.1 1 
11 

13 8.5 
1..91 1 11 

6.5 3 
1.91 1 

11 
12 7.5 

7.91 1 11 
11 6.5 

7.91 1 
11 

9.5 12 
1..91 1 11 

12.5 10.5 
11.1 1 

11 
12.5 15.5 

11 1 11 
10 3.5 

6.91 1 
16 9 12 1..1 1 16 11 16.5 11.91 1 
19 

8.5 11 
7.91 1 19 

11 5.5 
7.11 1 

17 9.5 8 7.91 1 17 9.5 3.5 6.1 1 
17 

10.5 17.5 
11 1 17 

9 3.5 
6.11 1 

1. 
11 16 

11.1 1 1. 
12.5 14 

11.11 1 
11 

12.5 13.5 
11 1 11 

12.5 11 
11.91 1 

11 
8.5 8 

7.11 1 11 
11 11 

11 1 
11 

12.5 5 
7.91 1 11 

14 8 
11 1 

11 
11 8.5 

7.91 1 11 
6 3 

1.1 1 
11 

11.5 5 
7.11 1 11 

6 7 
6.1 1 

16 
12.5 5.5 

7 1 16 
12 5.5 

7.91 1 
19 

11.5 10 
1..91 1 19 

11 4 
9.1 1 

17 
15 15.5 

11.11 1 17 
7.5 6 

6.91 1 
17 

11 10 
1..1 1 17 

11.5 7.5 
7.1 1 

1. 11.5 13.5 11.1 1 1. 7 6 6.1 1 
11 

11 15 
11 1 11 

11.5 7.5 
7.1 1 

11 
14 7.5 

1..91 1 11 
9 14.5 

11.91 1 
11 

12.5 16.5 
11.1 1 11 

9.5 13.5 
11.1 1 

11 15 13 11 1 11 10 12 11 1 
11 

10.5 14 
11.11 1 11 

12.5 9 
1..91 1 

 
 

 المجموع
161   

 
 المجموع

116,11  
 

 
 المعدل

 المعدل 7,91 المعدل  19,.1
7,11  
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 ( 1_1_1)استراتيجية تطبيق اللغة في مختلف المواقف البنود ب خاص (أ02) ملحق رقم: ـ االستراتيجيات المعرفية 0

 1أو1فئة  1الند  1البند 1البند  رقم التلميذ
االختبار 

 1أو1فئة  1الند  1البند 1البند  التلميذ رقم اللغوي
االختبار 

 اللغوي
1 1 1 1 1 11.5 16 1 1 1 1 13.5 

1 1 1 1 1 8.75 19 1 1 1 1 6.5 

1 1 1 1 1 4.75 17 1 1 1 1 11.5 

1 1 1 1 1 7.5 17 1 1 1 1 7.5 

1 1 1 1 1 6.5 1. 1 1 1 1 7.75 

6 1 1 1 1 7.75 11 1 1 1 1 9 

9 1 1 1 1 14 11 1 1 1 1 7.75 

7 1 1 1 1 11.5 11 1 1 1 1 12.25 

7 1 1 1 1 9 11 1 1 1 1 9.75 

1. 1 1 1 1 8.5 11 1 1 1 1 9.75 

11 1 1 1 1 11.25 16 1 1 1 1 14 

11 1 1 1 1 8.75 19 1 1 1 1 10.75 

11 1 1 1 1 11 17 1 1 1 1 8.75 

11 1 1 1 1 14.5 17 1 1 1 1 9.75 

11 1 1 1 1 12.25 6. 1 1 1 1 10.75 

16 1 1 1 1 11.75 61 1 1 1 1 8.75 

19 1 1 1 1 09.5 61 1 1 1 1 6.25 

17 1 1 1 1 8.25 61 1 1 1 1 7.75 

17 1 1 1 1 8.75 61 1 1 1 1 10.25 

1. 1 1 1 1 7.5 61 1 1 1 1 6.75 

11 1 1 1 1 5.75 66 1 1 1 1 9.5 

11 1 1 1 1 5.75 69 1 1 1 1 7.5 

11 1 1 1 1 7 67 1 1 1 1 10.5 

11 1 1 1 1 11.5 67 1 1 1 1 13 

11 1 1 1 1 11 9. 1 1 1 1 8.25 

16 1 1 1 1 11.75 91 1 1 1 1 12.5 

19 1 1 1 1 9.5 91 1 1 1 1 9.75 

17 1 1 1 1 6.5 91 1 1 1 1 10.5 

17 1 1 1 1 9.5 91 1 1 1 1 10.75 

1. 1 1 1 1 6.75 91 1 1 1 1 14 

11 1 1 1 1 7.5 96 1 1 1 1 14 

11 1 1 1 1 8.75 99 1 1 1 1 10.75 

11 1 1 1 1 6.5 97 1 1 1 1 8.75 

11 1 1 1 1 4.5 97 1 1 1 1 9.5 

11 1 1 1 1 11 7. 1 1 1 1 10.25 

16 1 1 1 1 11 71 1 1 1 1 9.75 

19 1 1 1 1 11.75 71 1 1 1 1 13 

17 1 1 1 1 13.25 71 1 1 1 1 14.5 

17 1 1 1 1 6.25 71 1 1 1 1 15.25 

1. 1 1 1 1 6.25 71 1 1 1 1 13.75 

11 1 1 1 1 8.25 76 1 1 1 1 7.75 

11 1 1 1 1 13.75 79 1 1 1 1 10 

11 1 1 1 1 10.75 77 1 1 1 1 10.75 

11 1 1 1 1 8.75 77 1 1 1 1 9.5 

11 1 1 1 1 6.75 7. 1 1 1 1 8.75 
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 (:2/1/0)تخزين البنودإستراتيجية ال (ب 02) الملحق رقم

 1أو1فئة  7البند  7البند 1الند رقم التلميذ
االختبار 

 1أو1فئة  7البند  7البند 1الند رقم التلميذ اللغوي
االختبار 

 اللغوي
1 1 1 1 1 11.5 16 1 1 1 1 13.5 

1 1 1 1 1 8.75 19 1 1 1 1 6.5 

1 1 1 1 1 4.75 17 1 1 1 1 11.5 

1 1 1 1 1 7.5 17 1 1 1 1 7.5 

1 1 1 1 1 6.5 1. 1 1 1 1 7.75 

6 1 1 1 1 7.75 11 1 1 1 1 9 

9 1 1 1 1 14 11 1 1 1 1 7.75 

7 1 1 1 1 11.5 11 1 1 1 1 12.25 

7 1 1 1 1 9 11 1 1 1 1 9.75 

1. 1 1 1 1 8.5 11 1 1 1 1 9.75 

11 1 1 1 1 11.25 16 1 1 1 1 14 

11 1 1 1 1 8.75 19 1 1 1 1 10.75 

11 1 1 1 1 11 17 1 1 1 1 8.75 

11 1 1 1 1 14.5 17 1 1 1 1 9.75 

11 1 1 1 1 12.25 6. 1 1 1 1 10.75 

16 1 1 1 1 11.75 61 1 1 1 1 8.75 

19 1 1 1 1 09.5 61 1 1 1 1 6.25 

17 1 1 1 1 8.25 61 1 1 1 1 7.75 

17 1 1 1 1 8.75 61 1 1 1 1 10.25 

1. 1 1 1 1 7.5 61 1 1 1 1 6.75 

11 1 1 1 1 5.75 66 1 1 1 1 9.5 

11 1 1 1 1 5.75 69 1 1 1 1 7.5 

11 1 1 1 1 7 67 1 1 1 1 10.5 

11 1 1 1 1 11.5 67 1 1 1 1 13 

11 1 1 1 1 11 9. 1 1 1 1 8.25 

16 1 1 1 1 11.75 91 1 1 1 1 12.5 

19 1 1 1 1 9.5 91 1 1 1 1 9.75 

17 1 1 1 1 6.5 91 1 1 1 1 10.5 

17 1 1 1 1 9.5 91 1 1 1 1 10.75 

1. 1 1 1 1 6.75 91 1 1 1 1 14 

11 1 1 1 1 7.5 96 1 1 1 1 14 

11 1 1 1 1 8.75 99 1 1 1 1 10.75 

11 1 1 1 1 6.5 97 1 1 1 1 8.75 

11 1 1 1 1 4.5 97 1 1 1 1 9.5 

11 1 1 1 1 11 7. 1 1 1 1 10.25 

16 1 1 1 1 11 71 1 1 1 1 9.75 

19 1 1 1 1 11.75 71 1 1 1 1 13 

17 1 1 1 1 13.25 71 1 1 1 1 14.5 

17 1 1 1 1 6.25 71 1 1 1 1 15.25 

1. 1 1 1 1 6.25 71 1 1 1 1 13.75 

11 1 1 1 1 8.25 76 1 1 1 1 7.75 

11 1 1 1 1 13.75 79 1 1 1 1 10 

11 1 1 1 1 10.75 77 1 1 1 1 10.75 

11 1 1 1 1 8.75 77 1 1 1 1 9.5 

15 1 1 1 1 6.75 31 1 1 1 1 8.75 

 



 422 

 خاص إستراتيجية المراجعة المنتظمة( ج02)الملحق رقم
 1أو1فئة  .1البند  رقم التلميذ

االختبار 

 1أو1فئة  .1البند  رقم التلميذ اللغوي
االختبار 

 اللغوي
1 1 1 11.5 16 1 1 13.5 

1 1 1 8.75 19 1 1 6.5 

1 1 1 4.75 17 1 1 11.5 

1 1 1 7.5 17 1 1 7.5 

1 1 1 6.5 1. 1 1 7.75 

6 1 1 7.75 11 1 1 9 

9 1 1 14 11 1 1 7.75 

7 1 1 11.5 11 1 1 12.25 

7 1 1 9 11 1 1 9.75 

1. 1 1 8.5 11 1 1 9.75 

11 1 1 11.25 16 1 1 14 

11 1 1 8.75 19 1 1 10.75 

11 1 1 11 17 1 1 8.75 

11 1 1 14.5 17 1 1 9.75 

11 1 1 12.25 6. 1 1 10.75 

16 1 1 11.75 61 1 1 8.75 

19 1 1 09.5 61 1 1 6.25 

17 1 1 8.25 61 1 1 7.75 

17 1 1 8.75 61 1 1 10.25 

1. 1 1 7.5 61 1 1 6.75 

11 1 1 5.75 66 1 1 9.5 

11 1 1 5.75 69 1 1 7.5 

11 1 1 7 67 1 1 10.5 

11 1 1 11.5 67 1 1 13 

11 1 1 11 9. 1 1 8.25 

16 1 1 11.75 91 1 1 12.5 

19 1 1 9.5 91 1 1 9.75 

17 1 1 6.5 91 1 1 10.5 

17 1 1 9.5 91 1 1 10.75 

1. 1 1 6.75 91 1 1 14 

11 1 1 7.5 96 1 1 14 

11 1 1 8.75 99 1 1 10.75 

11 1 1 6.5 97 1 1 8.75 

11 1 1 4.5 97 1 1 9.5 

11 1 1 11 7. 1 1 10.25 

16 1 1 11 71 1 1 9.75 

19 1 1 11.75 71 1 1 13 

17 1 1 13.25 71 1 1 14.5 

17 1 1 6.25 71 1 1 15.25 

1. 1 1 6.25 71 1 1 13.75 

11 1 1 8.25 76 1 1 7.75 

11 1 1 13.75 79 1 1 10 

11 1 1 10.75 77 1 1 10.75 

11 1 1 8.75 77 1 1 9.5 

11 1 1 6.75 7. 1 1 8.75 
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 .06و 1إستراتيجية التوقع للمعنى البندين  خاص(د 02)رقم  الملحق
رقم 

 1أو1فئة  16البند   9البند  التلميذ
االختبار 

 اللغوي
رقم 

 1أو1فئة  16البند   9البند  التلميذ
االختبار 

 اللغوي
1 1 1 1 11.5 16 1 1 1 13.5 

1 1 1 1 8.75 19 1 1 1 6.5 

1 1 1 1 4.75 17 1 1 1 11.5 

1 1 1 1 7.5 17 1 1 1 7.5 

1 1 1 1 6.5 1. 1 1 1 7.75 

6 1 1 1 7.75 11 1 1 1 9 

9 1 1 1 14 11 1 1 1 7.75 

7 1 1 1 11.5 11 1 1 1 12.25 

7 1 1 1 9 11 1 1 1 9.75 

1. 1 1 1 8.5 11 1 1 1 9.75 

11 1 1 1 11.25 16 1 1 1 14 

11 1 1 1 8.75 19 1 1 1 10.75 

11 1 1 1 11 17 1 1 1 8.75 

11 1 1 1 14.5 17 1 1 1 9.75 

11 1 1 1 12.25 6. 1 1 1 10.75 

16 1 1 1 11.75 61 1 1 1 8.75 

19 1 1 1 09.5 61 1 1 1 6.25 

17 1 1 1 8.25 61 1 1 1 7.75 

17 1 1 1 8.75 61 1 1 1 10.25 

1. 1 1 1 7.5 61 1 1 1 6.75 

11 1 1 1 5.75 66 1 1 1 9.5 

11 1 1 1 5.75 69 1 1 1 7.5 

11 1 1 1 7 67 1 1 1 10.5 

11 1  1 11.5 67 1 1 1 13 

11 1 1 1 11 9. 1 1 1 8.25 

16 1 1 1 11.75 91 1 1 1 12.5 

19 1 1 1 9.5 91 1 1 1 9.75 

17 1 1 1 6.5 91 1 1 1 10.5 

17 1 1 1 9.5 91 1 1 1 10.75 

1. 1 1 1 6.75 91 1 1 1 14 

11 1 1 1 7.5 96 1 1 1 14 

11 1 1 1 8.75 99 1 1 1 10.75 

11 1 1 1 6.5 97 1 1 1 8.75 

11 1 1 1 4.5 97 1 1 1 9.5 

11 1 1 1 11 7. 1 1 1 10.25 

16 1 1 1 11 71 1 1 1 9.75 

19 1 1 1 11.75 71 1 1 1 13 

17 1 1 1 13.25 71 1 1 1 14.5 

17 1 1 1 6.25 71 1 1 1 15.25 

1. 1 1 1 6.25 71 1 1 1 13.75 

11 1 1 1 8.25 76 1 1 1 7.75 

11 1 1 1 13.75 79 1 1 1 10 

11 1 1 1 10.75 77 1 1 1 10.75 

11 1 1 1 8.75 77 1 1 1 9.5 

11 1 1 1 6.75 7. 1 1 1 8.75 
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  05و 04إستراتيجية االستنباط البندين خاص  (هـ 02)الملحق رقم
رقم 

 1أو1فئة  11البند  11البند التلميذ
االختبار 

 اللغوي
رقم 

 1أو1فئة  11البند  11البند التلميذ
االختبار 

 اللغوي
1 1 1 1 11.5 16 1 1 1 13.5 

1 1 1 1 8.75 19 1 1 1 6.5 

1 1 1 1 4.75 17 1 1 1 11.5 

1 1 1 1 7.5 17 1 1 1 7.5 

1 1 1 1 6.5 1. 1 1 1 7.75 

6 1 1 1 7.75 11 1 1 1 9 

9 1 1 1 14 11 1 1 1 7.75 

7 1 1 1 11.5 11 1 1 1 12.25 

7 1 1 1 9 11 1 1 1 9.75 

1. 1 1 1 8.5 11 1 1 1 9.75 

11 1 1 1 11.25 16 1 1 1 14 

11 1 1 1 8.75 19 1 1 1 10.75 

11 1 1 1 11 17 1 1 1 8.75 

11 1 1 1 14.5 17 1 1 1 9.75 

11 1 1 1 12.25 6. 1 1 1 10.75 

16 1 1 1 11.75 61 1 1 1 8.75 

19 1 1 1 09.5 61 1 1 1 6.25 

17 1 1 1 8.25 61 1 1 1 7.75 

17 1 1 1 8.75 61 1 1 1 10.25 

1. 1 1 1 7.5 61 1 1 1 6.75 

11 1 1 1 5.75 66 1 1 1 9.5 

11 1 1 1 5.75 69 1 1 1 7.5 

11 1 1 1 7 67 1 1 1 10.5 

11 1 1 1 11.5 67 1 1 1 13 

11 1 1 1 11 9. 1 1 1 8.25 

16 1 1 1 11.75 91 1 1 1 12.5 

19 1 1 1 9.5 91 1 1 1 9.75 

17 1 1 1 6.5 91 1 1 1 10.5 

17 1 1 1 9.5 91 1 1 1 10.75 

1. 1 1 1 6.75 91 1 1 1 14 

11 1 1 1 7.5 96 " 1 1 14 

11 1 1 1 8.75 99 1 1 1 10.75 

11 1 1 1 6.5 97 1 1 1 8.75 

11 1 1 1 4.5 97 1 1 1 9.5 

11 1 1 1 11 7. 1 1 1 10.25 

16 1 1 1 11 71 1 1 1 9.75 

19 1 1 1 11.75 71 1 1 1 13 

17 1 1 1 13.25 71 1 1 1 14.5 

17 1 1 1 6.25 71 1 1 1 15.25 

1. 1 1 1 6.25 71 1 1 1 13.75 

11 1 1 1 8.25 76 1 1 1 7.75 

11 1 1 1 13.75 79 1 1 1 10 

11 1 1 1 10.75 77 1 1 1 10.75 

11 1 1 1 8.75 77 1 1 1 9.5 

11 1 1 1 6.75 7. 1 1 1 8.75 
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 .03و 00و 4إستراتيجية الترجمة والمقارنة باللغة األولى البنود خاص ب( و 02 )الملحق رقم
رقم 

 1أو1فئة  11البند 11البند    1البند  التلميذ
االختبار 

 اللغوي
رقم 

 1أو1ة فئ 11البند 11البند    1البند  التلميذ
االختبار 

 اللغوي
1 1 1 1 1 11.5 16 1 1 1 1 13.5 

1 1 1 1 1 8.75 19 1 1 1 1 6.5 

1 1 1 1 1 4.75 17 1 1 1 1 11.5 

1 1 1 1 1 7.5 17 1 1 1 1 7.5 

1 1 1 1 1 6.5 1. 1 1 1 1 7.75 

6 1 1 1 1 7.75 11 1 1 1 1 9 

9 1 1 1 1 14 11 1 1 1 1 7.75 

7 1 1 1 1 11.5 11 1 1 1 1 12.25 

7 1 1 1 1 9 11 1 1 1 1 9.75 

1. 1 1 1 1 8.5 11 1 1 1 1 9.75 

11 1 1 1 1 11.25 16 1 1 1 1 14 

11 1 1 1 1 8.75 19 1 1 1 1 10.75 

11 1 1 1 1 11 17 1 1 1 1 8.75 

11 1 1 1 1 14.5 17 1 1 1 1 9.75 

11 1 1 1 1 12.25 6. 1 1 1 1 10.75 

16 1 1 1 1 11.75 61 1 1 1 1 8.75 

19 1 1 1 1 09.5 61 1 1 1 1 6.25 

17 1 1 1 1 8.25 61 1 1 1 1 7.75 

17 1 1 1 1 8.75 61 1 1 1 1 10.25 

1. 1 1 1 1 7.5 61 1 1 1 1 6.75 

11 1 1 1 1 5.75 66 1 1 1 1 9.5 

11 1 1 1 1 5.75 69 1 1 1 1 7.5 

11 1 1 1 1 7 67 1 1 1 1 10.5 

11 1 1 1 1 11.5 67 1 1 1 1 13 

11 1 1 1 1 11 9. 1 1 1 1 8.25 

16 1 1 1 1 11.75 91 1 1 1 1 12.5 

19 1 1 1 1 9.5 91 1 1 1 1 9.75 

17 1 1 1 1 6.5 91 1 1 1 1 10.5 

17 1 1 1 1 9.5 91 1 1 1 1 10.75 

1. 1 1 1 1 6.75 91 1 1 1 1 14 

11 1 1 1 1 7.5 96 1 1 1 1 14 

11 1 1 1 1 8.75 99 1 1 1 1 10.75 

11 1 1 1 1 6.5 97 1 1 1 1 8.75 

11 1 1 1 1 4.5 97 1 1 1 1 9.5 

11 1 1 1 1 11 7. 1 1 1 1 10.25 

16 1 1 1 1 11 71 1 1 1 1 9.75 

19 1 1 1 1 11.75 71 1 1 1 1 13 

17 1 1 1 1 13.25 71 1 1 1 1 14.5 

17 1 1 1 1 6.25 71 1 1 1 1 15.25 

1. 1 1 1 1 6.25 71 1 1 1 1 13.75 

11 1 1 1 1 8.25 76 1 1 1 1 7.75 

11 1 1 1 1 13.75 79 1 1 1 1 10 

11 1 1 1 1 10.75 77 1 1 1 1 10.75 

11 1 1 1 1 8.75 77 1 1 1 1 9.5 

11 1 1 1 1 6.75 7. 1 1 1 1 8.75 
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  02روابط  البند رقم الإستراتيجية إعداد ب خاص (ز 02)الملحق رقم
 1أو1فئة  11البند  رقم التلميذ

االختبار 

 1أو1فئة  11البند  رقم التلميذ اللغوي
االختبار 

 اللغوي
1 1 1 11.5 16 1 1 13.5 

1 1 1 8.75 19 1 1 6.5 

1 1 1 4.75 17 1 1 11.5 

1 1 1 7.5 17 1 1 7.5 

1 1 1 6.5 1. 1 1 7.75 

6 1 1 7.75 11 1 1 9 

9 1 1 14 11 1 1 7.75 

7 1 1 11.5 11 1 1 12.25 

7 1 1 9 11 1 1 9.75 

1. 1 1 8.5 11 1 1 9.75 

11 1 1 11.25 16 1 1 14 

11 1 1 8.75 19 1 1 10.75 

11 1 1 11 17 1 1 8.75 

11 1 1 14.5 17 1 1 9.75 

11 1 1 12.25 6. 1 1 10.75 

16 1 1 11.75 61 1 1 8.75 

19 1 1 09.5 61 1 1 6.25 

17 1 1 8.25 61 1 1 7.75 

17 1 1 8.75 61 1 1 10.25 

1. 1 1 7.5 61 1 1 6.75 

11 1 1 5.75 66 1 1 9.5 

11 1 1 5.75 69 1 1 7.5 

11 1 1 7 67 1 1 10.5 

11 1 1 11.5 67 1 1 13 

11 1 1 11 9. 1 1 8.25 

16 1 1 11.75 91 1 1 12.5 

19 1 1 9.5 91 1 1 9.75 

17 1 1 6.5 91 1 1 10.5 

17 1 1 9.5 91 1 1 10.75 

1. 1 1 6.75 91 1 1 14 

11 1 1 7.5 96 1 1 14 

11 1 1 8.75 99 1 1 10.75 

11 1 1 6.5 97 1 1 8.75 

11 1 1 4.5 97 1 1 9.5 

11 1 1 11 7. 1 1 10.25 

16 1 1 11 71 1 1 9.75 

19 1 1 11.75 71 1 1 13 

17 1 1 13.25 71 1 1 14.5 

17 1 1 6.25 71 1 1 15.25 

1. 1 1 6.25 71 1 1 13.75 

11 1 1 8.25 76 1 1 7.75 

11 1 1 13.75 79 1 1 10 

11 1 1 10.75 77 1 1 10.75 

11 1 1 8.75 77 1 1 9.5 

11 1 1 6.75 7. 1 1 8.75 
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 .01و 1و& إستراتيجية طرح األسئلة البنود ب خاص(أ 03 ) الملحق رقم ـ االستراتيجيات العاطفية االجتماعية 2

 1أو1فئة  .1البند  7البند  1البند  رقم التلميذ

االختبار 
 1أو1فئة  .1البند  7البند  1البند  رقم التلميذ اللغوي

االختبار 
 اللغوي

1 1 1 1 1 11.5 16 1 1 1 1 13.5 

1 1 1 1 1 8.75 19 1 1 1 1 6.5 

1 1 1 1 1 4.75 17 1 1 1 1 11.5 

1 1 1 1 1 7.5 17 1 1 1 1 7.5 

1 1 1 1 1 6.5 1. 1 1 1 1 7.75 

6 1 1 1 1 7.75 11 1 1 1 1 9 

9 1 1 1 1 14 11 1 1 1 1 7.75 

7 1 1 1 1 11.5 11 1 1 1 1 12.25 

7 2 1 1 1 9 11 1 1 1 1 9.75 

1. 1 1 1 1 8.5 11 1 1 1 1 9.75 

11 1 1 1 1 11.25 16 1 1 1 1 14 

11 1 1 1 1 8.75 19 1 1 1 1 10.75 

11 1 1 1 1 11 17 1 1 1 1 8.75 

11 1 1 1 1 14.5 17 1 1 1 1 9.75 

11 1 1 1 1 12.25 6. 1 1 1 1 10.75 

16 1 1 1 1 11.75 61 1 1 1 1 8.75 

19 1 1 1 1 09.5 61 1 1 1 1 6.25 

17 1 1 1 1 8.25 61 1 1 1 1 7.75 

17 1 1 1  8.75 61 1 1 1 1 10.25 

1. 1 1 1 1 7.5 61 1 1 1 1 6.75 

11 1 1 1 1 5.75 66 1 1 1 1 9.5 

11 1 1 1 1 5.75 69 1 1 1 1 7.5 

11 1 1 1 1 7 67 1 1 1 1 10.5 

11 1 1 1 1 11.5 67 1 1 1 1 13 

11 1 1 1 1 11 9. 1 1 1 1 8.25 

16 1 1 1 1 11.75 91 1 1 1 1 12.5 

19 1 1 1 1 9.5 91 1 1 1 1 9.75 

17 1 1 1 1 6.5 91 1 1 1 1 10.5 

17 1 1 1 1 9.5 91 1 1 1 1 10.75 

1. 1 1 1 1 6.75 91 1 1 1 1 14 

11 1 1 1 1 7.5 96 1 1 1 1 14 

11 1 1 1 1 8.75 99 1 1 1 1 10.75 

11 1 1 1 1 6.5 97 1 1 1 1 8.75 

11 1 1 1 1 4.5 97 1 1 1 1 9.5 

11 1 1 1 1 11 7. 1 1 1 1 10.25 

16 1 1 1 1 11 71 1 1 1 1 9.75 

19 1 1 1 1 11.75 71 1 1 1 1 13 

17 1 1 1 1 13.25 71 1 1 1 1 14.5 

17 1 1 1 1 6.25 71 1 1 1 1 15.25 

1. 1 1 1 1 6.25 71 1 1 1 1 13.75 

11 1 1 1 1 8.25 76 1 1 1 1 7.75 

11 1 1 1 1 13.75 79 1 1 1 1 10 

11 1 1 1 1 10.75 77 1 1 1 1 10.75 

11 1 1 1 1 8.75 77 1 1 1 1 9.5 

11 1 1 1 1 6.75 7. 1 1 1 1 8.75 
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 .0و 1و 3و 2 إستراتيجية التعاون البنودب خاص( ب 03 )الملحق رقم
 لغوي إ 1أو1فئة  7البند  9البند  1البند  1البند ت.رقم  لغوي .إ 1أو1فئة 7البند  9البند  1البند  1البند ت.رقم 

1 1 1 1 1 1 
11.5 

16 1 1 1 1 1 
13.5 

1 1 1 1 1 1 
8.75 

19 1 1 1 
1 

1 
6.5 

1 1 1 1 1 1 
4.75 

17 1 1 1 
3 

1 
11.5 

1 1 1 1 1 1 
7.5 

17 1 1 1 
1 

1 
7.5 

1 1 1 1 1 1 
6.5 

1. 1 1 1 
2 

1 
7.75 

6 1 1 1 1 1 7.75 11 1 1 1 2 1 9 

9 1 1 1 1 1 14 11 1 1 1 2 1 7.75 

7 1 1 1 1 1 
11.5 

11 1 1 1 
3 

1 
12.25 

7 1 1 1 1 1 9 11 1 1 1 1 1 9.75 

1. 1 1 1 1 1 8.5 11 1 1 1 3 1 9.75 

11 1 1 1 1 1 11.25 16 1 1 1 3 1 14 

11 1 1 1 1 1 8.75 19 1 1 1 3 1 10.75 

11 1 1 1 1 1 11 17 1 1 1 3 1 8.75 

11 1 1 1 1 1 14.5 17 1 1 1 1 1 9.75 

11 1 1 1 1 1 12.25 6. 1 1 1 1 1 10.75 

16  1 1 1 1 
11.75 

61 1 1 1 
3 

1 
8.75 

19 1 1 1 1 1 09.5 61 1 1 1 2 1 6.25 

17 1 1 1 1 1 
8.25 

61 1 1 1 
3 

1 
7.75 

17 1 1 1 
3 

 
8.75 

61 1 1 1 
2 

1 
10.25 

1. 1 1 1 1 1 
7.5 

61 1 1 1 
1 

1 
6.75 

11 1 1 1 1 1 
5.75 

66 1 1 1 
3 

1 
9.5 

11 1 1 1 1 1 5.75 69 1 1 1 2 1 7.5 

11 1 1 1 1 1 7 67 1 1 1 3 1 10.5 

11 1 1 1 1 1 
11.5 

67 1 1 1 
3 

1 
13 

11 1 1 1 1 1 
11 

9. 1 1 1 
3 

1 
8.25 

16 1 1 1 1 1 
11.75 

91 1 1 1 
3 

1 
12.5 

19 1 1 1 1 1 
9.5 

91 1 1 1 
1 

1 
9.75 

17 1 1 1 1 1 
6.5 

91 1 1 1 
3 

1 
10.5 

17 1 1 1 1 1 
9.5 

91 1 1 1 
3 

1 
10.75 

1. 1 1 1 1 1 
6.75 

91 1 1 1 
2 

1 
14 

11 1 1 1 1 1 
7.5 

96 1 1 1 
3 

1 
14 

11 1 1 1 1 1 
8.75 

99 1 1 1 
1 

1 
10.75 

11 1 1 1 1 1 
6.5 

97 1 1 1 
2 

1 
8.75 

11 1 1 1 1 1 
4.5 

97 1 1 1 
1 

1 
9.5 

11 1 1 1 1 1 
11 

7. 1 1 1 
1 

1 
10.25 

16 1 1 1 1 1 
11 

71 1 1 1 
3 

1 
9.75 

19 1 1 1 1 1 11.75 71 1 1 1 2 1 13 

17 1 1 1 1 1 
13.25 

71 1 1 1 
3 

1 
14.5 

17 1 1 1 1 1 
6.25 

71 1 1 1 
3 

1 
15.25 

1. 1 1 1 1 1 
6.25 

71 1 1 1 
3 

1 
13.75 

11 1 1 1 1 1 8.25 76 1 1 1 2 1 7.75 

11 1 1 1 1 1 
13.75 

79 1 1 1 
2 

1 
10 

11 1 1 1 1 1 
10.75 

77 1 1 1 
2 

1 
10.75 

11 1 1 1 1 1 
8.75 

77 1 1 1 
3 

1 
9.5 

11 1 1 1 1 1 
6.75 

7. 1 1 1 
1 

1 
8.75 

 



 429 

 . 6و 5و 4خاص بإستراتيجية تسيير العواطف وتخفيف التوتر البنود ( ج03 )الملحق رقم
 لغوي. إ 1أو1فئة  6البند  1البند  1البند  الرقم  لغوي. إ 1أو1فئة  6البند  1البند  1البند  ت.رقم 

1 1 1 1 1 
11.5 

16 1 1 1 1 
13.5 

1 1 1 1 1 
8.75 

19 1 1 1 1 
6.5 

1 1 1 1 1 
4.75 

17 1 1 1 1 
11.5 

1 1 1 1 1 
7.5 

17 1 1 1 1 
7.5 

1 1 1 1 1 
6.5 

1. 1 1 1 1 
7.75 

6 1 1 1 1 7.75 11 1 1 1 1 9 

9 1 1 1 1 14 11 1 1 1 1 7.75 

7 1 1 1 1 
11.5 

11 1 1 1 1 
12.25 

7 1 1 1 1 
9 

11 1 1 1 1 
9.75 

1. 1 1 1 1 8.5 11 1 1 1 1 9.75 

11 1 1 1 1 11.25 16 1 1 1 1 14 

11 1 1 1 1 8.75 19 1 1 1 1 10.75 

11 1 1 1 1 
11 

17 1 1 1 1 
8.75 

11 1 1 1 1 
14.5 

17 1 1 1 1 
9.75 

11 1 1 1 1 
12.25 

6. 1 1 1 1 
10.75 

16 1 1 1 1 11.75 61 1 1 1 1 8.75 

19 1 1 1 1 
09.5 

61 1 1 1 1 
6.25 

17 1 1 1 1 8.25 61 1 1 1 1 7.75 

17 1 1 1  8.75 61 1 1 1 1 10.25 

1. 1 1 1 1 7.5 61 1 1 1 1 6.75 

11 1 1 1 1 5.75 66 1 1 1 1 9.5 

11 1 1 1 1 
5.75 

69 1 1 1 1 
7.5 

11 1 1 1 1 
7 

67 1 1 1 1 
10.5 

11 1 1 1 1 
11.5 

67 1 1 1 1 
13 

11 1 1 1 1 
11 

9. 1 1 1 1 
8.25 

16 1 1 1 1 
11.75 

91 1 1 1 1 
12.5 

19 1 1 1 1 
9.5 

91 1 1 1 1 
9.75 

17 1 1 1 1 
6.5 

91 1 1 1 1 
10.5 

17 1 1 1 1 
9.5 

91 1 1 1 1 
10.75 

1. 1 1 1 1 
6.75 

91 1 1 1 1 
14 

11 1 1 1 1 
7.5 

96 1 1 1 1 
14 

11 1 1 1 1 
8.75 

99 1 1 1 1 
10.75 

11 1 1 1 1 
6.5 

97 1 1 1 1 
8.75 

11 1 1 1 1 
4.5 

97 1 1 1 1 
9.5 

11 1 1 1 1 
11 

7. 1 1 1 1 
10.25 

16 1 1 1 1 
11 

71 1 1 1 1 
9.75 

19 1 1 1 1 11.75 71 1 1 1 1 13 

17 1 1 1 1 
13.25 

71 1 1 1 1 
14.5 

17 1 1 1 1 6.25 71 1 1 1 1 15.25 

1. 1 1 1 1 
6.25 

71 1 1 1 1 
13.75 

11 1 1 1 1 8.25 76 1 1 1 1 7.75 

11 1 1 1 1 13.75 79 1 1 1 1 10 

11 1 1 1 1 
10.75 

77 1 1 1 1 
10.75 

11 1 1 1 1 
8.75 

77 1 1 1 1 
9.5 

11 1 1 1 1 
6.75 

7. 1 1 1 1 
8.75 
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 (ق/ن)و( ع/ع/ن)خاص باألخطاء الصوتية والنحوية والصرفية ل( 92)الملحق رقم   

 0الناطقون بالقبائلية ــــــ فئة رقم ـ   9الناطقون بالعامية العربية ـــــــ فئة رقم 
 صرفية نحوية صوتية رقم التلميذ صرفية نحوية صوتية رقم التلميذ

0 20 33 1 0 33 22 1 

2 31 34 1 2 32 29 1 

3 50 37 1 3 30 29 1 

4 46 42 1 4 29 33 0 

5 34 31 1 5 26 30 1 

6 31 29 1 6 41 29 0 

1 35 36 1 1 28 31 1 

1 23 30 1 1 36 31 1 

0 49 35 1 0 39 25 1 

01 50 35 1 01 37 31 1 

00 45 31 1 00 31 28 1 

02 44 28 1 02 32 27 0 

03 50 41 1 03 30 32 0 

04 30 16 1 04 23 30 0 

05 32 23 1 05 27 30 0 

06 29 39 1 06 36 30 1 

01 33 33 1 01 40 31 1 

01 29 35 2 01 48 28 0 

00 33 27 2 00 21 32 0 

21 33 35 1 21 35 31 1 

20 39 31 1 20 38 45 1 

22 36 38 1 22 31 31 1 

23 23 37 1 23 26 27 1 

24 32 30 2 24 39 31 1 

25 26 23 1 25 41 25 0 

26 37 27 1 26 33 33 1 

21 27 30 1 21 40 31 0 

21 27 29 1 21 33 30 1 

20 29 29 1 20 41 26 1 

31 31 31 1 31 37 29 1 

30 29 28 1 30 35 33 1 

32 39 31 2 32 41 29 1 

33 37 37 1 33 27 19 1 

34 36 34 1 34 38 28 0 

35 38 33 1 35 30 31 1 

36 29 31 1 36 37 28 0 

31 30 36 1 31 41 34 0 

31 31 30 2 31 35 32 0 

30 33 39 1 30 40 31 0 

41 31 42 1 41 41 26 1 

40 38 27 1 40 37 30 1 

42 35 20 1 42 51 31 1 

43 31 25 1 43 34 31 1 

44 31 23 1 44 31 24 0 

45 27 22 1 45 30 30 0 

46 1545 1413 50 46 1561 1334 28 

   2,20       01,22          22,21                          9,99       29.22        22,22المتوسط       
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 .ء في استعمال زمن الفعل بين التعبيرين الشفوي والكتابياألخطاخاص ب( 92)الملحق رقم 

من %  0058هذا النوع من األخطاء النحوية يحتل المرتبة األخيرة بنسبة ضعيفة جدا تقدر  :في التعبير الشفوي   
من مجموع تالميذ   %72022مجموع األخطاء النحوية ومتوسط خطأ واحد لكل تلميذ، وارتكبت من قبل نسبة 

وهينسبة  .، ومتوسط خطأ واحد لكل منهما(ق/ن)ـل %0081مقابل نسبة  %0010نسبة ( ع/ع/ن)حيث سجل . ينالعينت
زمن  بينأما من حيث طبيعة زمن األفعال التي أخطأوا فيها نالحظ أنهم أخلطوا كثيرا  .قليلة مقارنة باألنواع السابقة

وهي نفسها عند . عن أحداث ماضية وليست حاضرة األسئلة التي تتحدثفي الماضي في سياق الكالم و  والمضارع 
[ ذهبت] ص/إلى الطبيب أذهبوأيضا نفس الجملة ـ ( ع/ن)لـ[ ذهبت] ص.إلى الطبيبأذهب : تالميذ العينتين مثل

وقد تعود مثل هذه األخطاء إلى ضعف التركيز لديهم نتيجة  ردا على سؤال ماذا فعلت عندما مرضت؟( ق/ن)لـ
وي الذي لم يألفوه وما يفرضه من توتر وقلق نوعا ما لدى البعض، أو تعود إلى العمليات وضعية االمتحان الشف

عن وقائع ماضية في سياق معاشة في الحاضر، وعند تنفيذ التخطيط (عند التفكير)المعرفية من خالل التخطيط للكالم 
زمن  في :(بالعربية /ع/ن)أمثلةومن  .أو إنتاج الكالم في موقف شفوي حدث اختالط لديهم دون أن ينتبهوا لذلك

أذهب ][ سألوني] ص/فقط عن صحتي يسألون][.أذهَب:] ص.إلى الطبيب ذهبتإال بعد أن  ]:المضارع بدل الماضي
 في (:بالقبائلية/ن)أما أمثلة[. أقول له]ص/شكرا له ُقلٌت ]:زمن الماضي بدل المضارع وفي [ذهبت] ص/إلى الطبيب

   [.ذهبت] ص/إلى الطبيب أذهب][قالوا] ص/لي ربي يشفيك لونيقو]: زمن المضارع بدل الماضي

هذا النوع من األخطاء النحوية التي وقع فيها تالميذ  :في التعبير الكتابي في استعمال زمن الفعل في سياق الجملة  
%  2019ر بـالعينتين، يحتل المرتبة الثانية بعد األخطاء اإلعرابية لكنها بنسبة ضعيفة وغير منتشرة كثيرا، تقد

 78088والحظنا أن نسبة الناطقين بالقبائلية الذين ارتكبوا أخطاء من هذا النوع تساوي  .ومتوسط خطأ واحد لكل تلميذ
الذين ارتكبوا أخطاء في ن بالعامية العربية يالناطقنسبة أما . زمن الفعلمن أخطاء  % 9028نسبة  ارتكبواحيث  %

في نسبة التالميذ  %8088 بفارق. من مجموع األخطاء النحوية %8095نسبة ب % 77077زمن الفعل تساوي 
وتبين لنا األمثلة المذكورة أعاله أن تالميذ العينتين ال يركزون جيدا أثناء كتابتهم   .في نسبة األخطاء %8022وفارق

ى ضرورة استعمال ويبدو أنهم ال ينتبهون كثيرا إل. للجمل والفقرات من أجل ادارك وتتبع التسلسل الزمني لألحداث
زمن الماضي في  (:ن بالعربية)أمثلة ومن .الزمن المناسب في الجملة لذا يخلطون بين الزمنين الماضي والمضارع

 [.نذهب:] ص/إلى الحديقة ذهبناـ قبل أن [ يتسرعون ]:ص/تسرعوارأيت أصدقائي : بدل المضارع

 [.  قلت :] ص/ألصدقائي لماذا فسدتم أقولـ [مجتبر/:] ستبرمجكانت مدرستنا  :زمن المضارع بدل الماضي وفي ـ

 فرموافلما التفت رأيت زمالئي  ]:من الماضي بدل المضارعز فيـفهي (:بالقبائلية/ ن)أمثلةأما 
 [. يرمون]ص/األوساخ

وجدت [ شكرنا:]ص/الفرق التربوي نشكرـ و[ قيل:] ص/النظافة من قالواـ كما : ـ زمن المضارع بدل الماضي 
 [أساءوا:]ص/التصرف يسيئوني بعض زمالئ

أن مما سبق ضح لنا تي  :في نمط أخطاء في استعمال زمن الفعلالتعبيرين الشفوي والكتابي مقارنة بين الـ     
سجلنا نسبة أعلى  كنا ضعيف جدا في التعبيرين الشفوي  والكتابي، وإنفي استعمال زمن الفعل نسبة انتشار أخطاء 

نفس المتوسط لكل و %0058، مقابل نسبة %2019ي مقارنة بالتعبير الشفوي والتي تقدر بـ نوعا ما في التعبير الكتاب
 .وهي أخطاء لها عالقة بدرجة االنتباه والتركيز للمتعلمين أثناء الكتابة أو أثناء التعبير الشفوي. التالميذ من العينتين
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 :يرين الشفوي والكتابيأنماط األخطاء على المستوى الداللي في التعبب خاص(92)الملحق رقم
يبين أخطاء في استعمال عبارات تغير معنى الجملة أو ( شفوي/داللي)ش.2جدول رقم: لشفويـ بالنسبة ل   

 :تعقده

 تلميذ/ معدل األخطاء بالنسبة لألخطاء الشفوية عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ 

 تلميذ/ خ9.21 % 2.22 92 %22.22 92 بالعربية/ ن

 ت/خ9.21 % 2.22 02 %22.22 09 ئليةبالقبا/ ن

 ت/خ9.22 % 2.22 22 %29.99 22 المجموع

 أنفسهمـ ويغسلوا (. البرامج التلفزيونية) بالعربية  هم يتكلمونـ ألنهم . على صحتي وأحافظ أزورههمـ أذهب لكي (:بالعربية/ن)أمثلة
 . يأكل الدواء العليه أن  ال يجبـ  . إلى صحتك تنتبهيالدرس،ـ قاولوا لي يلزم أن  على فهمجيدا ـ أطلب من معلمتي 

الطبيب ـ لغة  ال يستشيرهاـ األمراض التي  بين احد ماالمعلم ويفهمني ـ البحث عن المشاريع واالتصاالت  أفعلـ  (:بالقبائلية/ن)أمثلة
 .أنفسكمصوا ـ افح أقرأ في القراَءكلمات وأضعها في التعبير ـ عندما  أقول بهافي الجزائر ـ أن  متكررة

أن كل األخطاء الداللية لها نمط واحد وهو استعمال عبارات أو مفردات تؤثر على معنى الجملة إما بالتعقيد أو  يبين لنا الجدول أعاله        
قبائلية أكثر وقوعا فيوضح لنا الجدول أيضا أن التالميذ الناطقين بال. وهي تحتل المرتبة األخيرة من مجموع أنماط األخطاء الشفوية. التحريف

من مجموع األخطاء %  0025من مجموع التالميذ و بنسبة ضعيفة جدا أخطاء تساوي إلى % 82022في مثل هذه األخطاء الداللية بنسبة 
بـ  وارتكبوا نسبة أخطاء تقدر% 85055بينما الناطقون بالعامية العربية لم يخطئ منهم سوى نسبة . الشفوية بمتوسط خطأ واحد لكل تلميذ

في نسبة  %75في نسبة التالميذ وفارق  %77277بفارق . من مجموع األخطاء الشفوية بمعدل خطأ واحد لكل تلميذ أيضا%  0088
 .األخطاء

أما من حيث طبيعة المفردات نالحظ أن تالميذ العينتين يستعملون مفردات ال تناسب سياق الجملة وهو ما يجعل المعنى إما يتعقد أو      
هم يتكلمون على صحتي ـ وـ ألنهم  وأحافظ أزورههمأذهب لكي (:] ع/ع/ن)كقول أحد التالميذ: لية مثل ما ذكرناه في األمثلة أعالهيتغير ك
ردا على سؤال ماذا تفعل عندما تسمع أن أحد أصدقائك أو أقاربك أصيب بمرض؟ بالنسبة للمثال ([ الحديث عن البرامج التلفزيونية)بالعربية

وهو ما يعبر . ليس له عالقة بسياق الكالم أصال( الثاني وأحافظ على صحتي)واضح لكن الجزء ( أزورهم)ء األول من الكالمفالجز. األول
وردا (. وأنصحهم بالمحافظة على صحتهم) فيفترض أن يقول مثل. على أن التلميذ غير منتبه وغير مركز ليحافظ على تناسق كالمه وأفكاره

بدل  يتكلمون واستعمل الفعل[ ألنها]بدل  همفنالحظ أن التلميذ استعمل ضمير شخصي ( بعة البرامج بالعربية؟لماذا تفضل متا)على سؤال 
وقول بعض . فهذا يعني أن مثل هذه الحاالت ال تميز بين االستعماالت الشخصية والشيئية للضمائر واألفعال[ تبثبالعربية أو  ناطقة]

ماذا تفعل عندا تواجهك صعوبات في فهم )ردا على سؤالين أولهما[  في الجزائر متكررةـ وـ  لغة المعلم ويفهمني  أفعل(:] ق/ن)التالميذ
يفترض . بشكل اعتباطي وغير مناسب فليس للجملة أي عالقة به وال يؤدي أي معنى فيها[ أفعل]نالحظ انه استعمل فعل ( بعض الدروس؟

 [.أن يفهمنيمن المعلم  أطلب]استعمال فعل أو عبارة 

فتعليله للجواب بمفردات ال تؤدي (  لماذا تفضل متابعة البرامج التلفزيونية باللغة العربية؟) و في هذا المثال الثاني جاء ردا على سؤال   
] أما الصحيح يفترض القول. تعني شيء يتكرر ويتردد في الجزائر[ فعبارة لغة متكررة .] الغرض بل تجعل المعني بعيدا عن المراد قوله

 .ونفس الشيء ينطبق على األمثلة األخرى[ ي أفهمها أو أنها اللغة المستعملة أو الشائعة في الجزائر وغيرها من االحتماالت الممكنةألنن

إلى جانب . فهذه مؤشرات لغوية تعبر على ضعف درجة التركيز لدى المتعلمين وعدم انتباههم لتسلسل الحديث ومتطلبات سياق كل جملة   
ية التي قد تكون مؤثرة هي األخرى كالتسرع والرغبة في التخلص من المقابلة إضافة إلى كون االختبار في تصور المتعلم ليس العوامل النفس

 .له عالقة بالتنقيط وال يحتسب، فقد يكون ذلك عامال ساهم في المباالتهم في ضبط اإلجابات بمفردات مناسبة لسياق السؤال
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 :يبين أخطاء في استعمال عبارات تغير أو تعقد معنى الجملة( كتابي/داللي) ك.2) قمـ جدول ر :بالنسبة الكتابي ـ  

 تلميذ/ متوسط األخطاء بالنسبة لكل األخطاء الكتابية عدد األخطاء  النسبة عدد التالميذ 

 تلميذ /خ 7  %  8058 80 %  88088 80 بالعربية/ ن

 تلميذ /خ 7 %  8058  80    %   88088 80 بالقبائلية/ ن

 تلميذ/ خ 7 % 8058 80 %  88088 80 المجموع    

ـ إن [ تفوح :]ص/تتفتح بالروائحفكانت األزهار .معتدال والطقس حاٌرـ كان الجو  .معتدال ودافئـ فكان الجو  (:بالعربية/ ن)أمثلة 
 ـ ..قالوا لي نهيتهمأوعندما   ـ   أجزاء فركبناالمدير إلى  جزئناـ ثم . على األرض  رئحة طيبة ونفاياتاألزهار تعطي 

ـ المحافظة على البيئة هو حسنة . المئمنوهو يحب  يحب النظفتـ والذي .األوزون ترداد يوما بعد يوم ذقبةألن ـ (:بالقبائلية/ ن) أمثلة
عن فعل  وحضرتهما.  لغابةمدرستنا إلى ذهبت في نزهت إلى ا أنشأتـ . بما تفيدكمما أمرة بكم وعندما تقطفون األزهار  إذا صادقتموأنتم 

 .عن فعل الخير وكنت مسرورة ومتعجبذلك في عودتنا إلى المدرسة 

يبين لنا هذا الجدول أن األخطاء الداللية ضعيفة جدا مقارنة بالبنيات اللغوية األخرى ولها نوع واحد فقط وهو استعمال عبارات          
من تالميذ %   88088ولم يقع فيها سوى نسبة  من مجموع األخطاء الكتابية%  8058 وكانت نسبتها. ومفردات تغير أو تعقد معنى الجملة

 .العينتين بمتوسط خطأ لكل تلميذ

من األخطاء الداللية ارتكبت   %  8058أما عند مقارنة العينتين نالحظ أن هناك تطابقا كميا ونوعيا بينهما حيث كل منهما سجل نسبة     
 .طأ واحد لكل تلميذخسط بمتو%  88088 من قبل نسبة

وحسب النماذج المعروضة أعاله يتبين لنا أن متعلمي العينتين الذين ارتكبوا هذا النوع من األخطاء يستعملون مفردات بشكل اعتباطي    
والذي ] و(.ع/ع/ن.[)ليقالوا  نهيتهمأـ وعندما  أجزاء فركبناالمدير إلى  جزئناـ ثم ]  :أحيانا داخل الجمل دون إدراك لمعناها الحقيقي مثل

وفي أحيان أخرى  فهي مفردات أقحمت بطريقة غير مناسبة لسياق الحديث فأفقدت معنى الجملة (.ق/ن[)المئمنوهو يحب  يحب النظفت
ينتبهوا وكأن التالميذ في هذه الوضعية فقدوا التركيز ولم  [معتدال والطقس حاٌرـ كان الجو  .معتدال ودافئـ فكان الجو ]بشكل متناقض مثل

يعني معرفيا يبدو أن المتعلمين عندما يخططون للكالم يجدون أنفسهم في اختيارات . إلى مثل هذا التناقض وال يميزون بين الجو والطقس
هذا من  ُجملية معينة فينتابهم التردد في تنفيذ أما فكروا فيه، ونتيجة لعدم الحسم في االختيار لصياغة معينة أنتجوا جمال مدمجة فيما بينها،

حضرتهما و ]وبين [ أنهيت ونهيت] و[ الجزء والفوج] و من جهة أخرى نالحظ أن هناك تداخل في معنى بعض المفاهيم، بين مثل . جهة
وهو يعبر بشكل واضح على نقص التدريبات واألنشطة اللغوية التعبيرية التي . وغيرها من المفردات[.ذقبة وثقب األوزون ] وبين [ حذرتهما
  . ستعماالت المتعلمين لمختلف المفردات في وضعياتها وسياقاتها المناسبةتنضج ا

 :مقارنة بين الجدولين الشفوي والكتابي في أنماط أخطاء البنية الداللية    

أنماط األخطاء  نالحظ في أن أنماط األخطاء في البنية الداللية قليلة جدا مقارنة باألنماط األخرى، حيث يحتل المرتبة األخيرة في مجموع   
ومتوسط   %0058فقد سجلت نتيجة أقل من واحد في المائة . في مختلف البنيات اللغوية بنسب ضعيفة جدا في التعبيري الشفوي والكتابي

 .بينهما %7092بفارق . ونفس المتوسط بالنسبة للثاني %8058خطأ واحد لكل تلميذ في األول ونسبة 
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   :ط األخطاء التي تميز كثيرا التعبير الشفوي عن التعبير الكتابيأنماخاص ب (01)الملحق رقم 
نقصد بها قدرة التلميذ على االسترسال والتواصل في الكالم دون تردد، ال توقف من حين ألخر و ال دوران في  :ـ الطالقة اللغوية 2 

يبين  2:ـ جدول رقم:  في هذا الجانب وهي مبينة كما يأتي وقد سجلناها أثناء االختبار الشفوي ثالث أنماط. الكالم أو تكرار لنفس الجمل
 :مجموع األخطاء في الطالقة اللغوية أثناء التعبير الشفهي

 

 لكل تلميذ/معدل نسبة األخطاء عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ

 9,11 % .7,1 .11 %79.99 11 بالعربية/ن

 1,17 %1,11 171 6%7.77 11 باقلبائلية/ن

 1,71 %7.,9 111   %71.11 91 المجموع

و وقع فيها %  1009نالحظ أن مشكالت الطالقة اللغوية تحتل المرتبة الثالثة من مجموع األخطاء الشفوية بنسبة : التعليق على الجدول
 . أخطاء تقريبا لكل تلميذ 2و متوسط ست % 28088غالبية تالميذ العينتين بنسبة 

وارتكبوا نسبة أخطاء تساوي إلى % 91011لعربية أكثر التالميذ وقوعا في هذا النوع حيث تقدر نسبتهم ونالحظ أن الناطقين بالعامية ا   
، بفارق %22022بينما الناطقون بالقبائلية لم يقع منهم في هذا النوع من األخطاء سوى نسبة . أخطاء لكل تلميذ 1بمتوسط %  2050

في نسبة األخطاء  %8091ب فارق . أخطاء لكل تلميذ 8بمتوسط %  5058تساوي إلى وارتكبوا نسبة أخطاء . في نسبة التالميذ 82029%
 .أخطاء لكل تلميذ لصالح الناطقين بالعامية العربية 8وفارق 

 :يبين استعمال إجابات مقتضبة مع تجنب تكوين جمال تامة( شفوي/طال) 2/9ـ جدول رقم

 

 لكل تلميذ/معدل قةنسبة ألخطاء الطال عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ

 3.4 % 43.33 143 %71.11 11 بالعربية/ن

 3.33 %51.81 100 66.66% .1 باقلبائلية/ن

 3.37 %46.46 243  80 % 91 المجموع

 . ـ ألبسوا جيدا.. ـ في اللعب.. ـ بعض المعلومات.. في المطالعة (:بالعربية/ن)أمثلة

 . رياضيات قليل.. ـ لما يجيء أحد.. أنصتـ .. تفيدني في الدراسة  (:بالقبائلية/ ن)أمثلة

كما تالميذ كال العينتين  .46.46%نالحظ أن هذا النوع من األخطاء يحتل المرتبة األولى من مجموع أخطاء الطالقة اللغوية بنسبة      
لرد على أسئلة تتطلب تكوين جمال ل( كلمة جملة أو فعل وفاعل)اعتمدوا نفس اإلستراتيجية في التعبير وهي اعتماد جمال مقتضبة على شكل 

وإما لرغبتهم في تجنب . إما الفتقارهم إلى المفردات الضرورية والمناسبة لسياق الكالم والموضوع: مركبة و تامة، نتيجة أحد األمرين
 .    المهماستعمال جمال طويلة لتفادي الوقوع في األخطاء المحتملة وهو المحتمل جدا ألننا الحظنا كيف يتردد هؤالء في ك

وغالبا ما يصاحب التلميذ  :ـ التردد والتوقف في الكالم إما نتيجة عدم وجود مفردات مناسبة أو لصعوبة الترجمة من اللغة األولى 2/0
 :حديث مع الذات وحركات العينين واليدين وإيماءات

  :هييبين التردد والتوقف في الكالم أثناء التعبير الشف( شفوي/طالقة) 2/0ـ جدول رقم

 

 لكل تلميذ/معدل نسبة ألخطاء الطالقة عدد األخطاء النسبة عدد التالميذ

 3.4 % 15,15 541 %31.11 11 بالعربية/ن

 1,1 %19,51 81 6%8 94 باقلبائلية/ن

 3.49 %11,39 952   %89.99 15 المجموع

 ... آه ....آه ...ـ أنصحهم بأن ال ....    آه.....ـ ليس صعوبات آه   (:ع/ع/ن)أمثلة   

 ..أن.آه...ـ أقول له ..آه.........آه......بالذهاب إلى أنصحهم ـ :(بالقبائلية/ ن) أمثلة  

نالحظ أن هذا النوع يحتل المرتبة الثانية من مجموع أخطاء الطالقة اللغوية والذي يسمى بالتردد والتوقف في الكالم الذي ينتاب         
 8، بمتوسط ثالث %28088، وسجلت عند غالبية تالميذ العينتين بنسبة % 88098المطروحة عليه بنسبة المتعلم أثناء الرد على األسئلة 
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من مجموع أخطاء الطالقة %  85015و عند المقارنة بين العينتين نالحظ أن نسبة الناطقين بالعامية العربية وارتكبوا نسبة . أخطاء لكل تلميذ
 . أخطاء تقريبا لكل تلميذ 8من األخطاء بمتوسط ثالث %  88058أقرانهم ارتكبوا نسبة  بينما. أخطاء لكل تلميذ 8بمتوسط ثالث 

لدى غالبية هؤالء التالميذ أن توقفهم وترددهم ُيصاَحُب دائما بحركات وإيماءات باليدين والعينين مع الضغط على األسنان كتعبير  المالحظ و  
رة في الذاكرة القصيرة المدى من جهة، أو صعوبة ترجمة بعض منها من اللغة األولى على الرغبة في قول شيء لكن المفردات غير الحاض

وعليه نعتقد أنهم يتجنبون مواصلة الكالم تجنبا للوقوع .  إلى اللغة المدرسية من جهة أخرى حال دون مواصلة الكالم بشكل عادي ومتواصل
قول ذلك بالقبائلية أو بالعامية أو يقول مباشرة ليواصل الكالم  رنا إن كان ممكناحتى أن بعضا منهم أثناء التردد والتوقف يستفس. في األخطاء

ون األفكار لكنهم يفتقد الخ من الصيغ التعبيرية التي تبين أنهم يملك.... amek asnekar s’thekbailithكيما نقولو بالدارجة أو " 
 .  إلى المفردات أو التعابير المناسبة باللغة الفصحى

 :يبين تكرار نفس العبارات في سياق الجملة أو الفقرة الواحدة(: شف/طال)2/2رقم ـ جدول 

 تلميذ/معدل األخطاء بالنسبة ألخطاء الطالقة  عدد الجمل  النسبة عدد التالميذ 

 تلميذ/ ج9.22 % 91.12 22 %22.22 02 بالعربية/ ن

 ت/ج9 % 2.22 21 %02 21 بالقبائلية/ن

 ت/ج9.0 % .2.6 22 %22.22 22 المجموع

ـ كل شيء ـ في الدراسة ـ في الوضعيات اإلدماجية ... ـ أشياء جديدة ـ في التمارينات ـ اإلنصات ـ قليل من  :(بالعربية/ ن)أمثلة  
 .    ـ تعطيني بعض المعلومات ـ تفيدني في دراستي ـ في بعض األسئلة ـ ال تشرب الماء البارد ـ أن ال تأكل المأكوالت 

 ـ أقول لهما دواء المستشفى ـ ال تشرب الدواء ـ أحذره ـ في إضافة المعلومات ـ    (:بالقبائلية/ ن)أمثلة  

من تالميذ العينتين بنسبة ضعيفة جدا % 82022يبين لنا هذا الجدول أن تكرار نفس المفردات والدوران حولها لم يظهر إال عند نسبة        
 .ميذومتوسط خطأ واحد لكل تل%  2020تقدر بـ 

و بالمقارنة بين العينتين نالحظ أن الناطقين بالعامية العربية أكثر وقوعا في مثل هذا النوع من األخطاء داخل نفس الجملة أو الفقرة    
من مجموع أخطاء الطالقة واالسترسال في الكالم ومتوسط خطأ واحد %  79090وارتكبوا نسبة أخطاء تقدر بـ % 51011الواحدة، بنسبة 

من مجموع أخطاء الطالقة،  %8022وارتكبوا بنسبة أخطاء تساوي إلى %  80بينا الناطقون بالقبائلية لم يقع منهم سوى نسبة . لميذلكل ت
 .في نسبة األخطاء %75288وفارق . في نسبة التالميذ %81211بفارق .  ومتوسط خطأ واحد لكل تلميذ

ألخرى ضعف الرصيد اللغوي للمتعلمين، لذلك بدل التفكير والتركيز والبحث في الذاكرة و تكرار نفس العبارات أو المفردات تبين لنا هي ا   
الطويلة المدى السترجاع المفردات المتعلمة و بدل بذل جهد في الترجمة من اللغة األولى إلى اللغة المدرسية وهو ما ال يتيحه التعبير 

 .ه حاضرا في ذاكرتهم القصيرة المدى وال يبالون باختالل المعنى أو بركاكة التعبيرالشفوي، نظرا للزمن المتاح فيه، نجدهم يرددون ما يجدون
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 خاص برخص إجراء البحث (92)ملحق رقم
 

 
 



 437 



 438 

 
 

 

 

 



 439 

 



 440 

 

 
 

 



 441 

 



 442 

 


