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للم�ستوى  املزرية  الو�سعية  لتجاوز  درا�سة  قدمُت 

مفاُدها:  اإ�سكالية  واأَثْرُت  التعليم،  موؤ�س�سات  يف  الدرا�سي 

اال�ستعانة  التي ميكن  املنهجية  معامل  تكون  اأن  ع�ساها  ما 

االإجابة  فكانت  العربية؟  لّلغة  فّعال  اكت�ساب  اأجل  من  بها 

لتح�سني  منهجيا  ت�سورا  �سّكلْت  االأ�س�س  من  جمموعة 

حت�سيل املتعلمني تعلمات الدر�س اللغوي، واكت�سابهم اللغة 

مرتكزات  فكانت  االإعدادي.  والثانوي  باالبتدائي  العربية 

الفّعالة،  الديدكتيكية  املُعينات  هي:  املنهجية،  تلك 

االنغما�س،  وبيداغوجيا  اللغة،  لتعلم  كمنهجية  والتفاعلية 

داد دور الذاكرة يف التح�سيل. و اأقدم هذا الت�سور  ْ وا�ْسترِ

املنهجي لي�ستفيد منه ال�سادة االأ�ساتذة نظرا ملا راكم من 

وهي  الت�سور،  هذا  ا�ستهدفها  التي  الفئة  لدى  ا�ستح�سان 

 اأفواج الطلبة االأ�ساتذة مبركز مراك�س منذ ال�سنة التكوينية: 

لت  )2005/  2006( اإىل ال�سنة التكوينية املا�سية. فقد ف�سّ

املنهجي  الت�سور  هذا  مرتكزات  ا�ستعمال  االأفواج  تلك 

�سواء يف خالل الدرو�س التي قدموها يف الو�سعيات املهنية 

املتعددة، اأم يف اأ�سابيع حتمل امل�سوؤولية.  

يكت�سب التالميذ مهارة 

النطق ال�سليم عن طريق 

قراءة ال�سعر واإنتاجه، 

اأو باإعداد حوارات 

وم�رسحيات تقت�سي قراءة 

الأدوار عدة مرات«. 

يقت�سي اكت�ساب التالميذ 

اللغة �رسط ممار�ستهم 

جمموعة من الأن�سطة 

ترتبط باحلياة وباملعي�ش 

اليومي، ِمن حتدث اإىل 

جمموعة الق�سم، وتقدمي 

تعليقات على ظاهرة،  

وحماكاة لربنامج تلفزي، 

وتقم�ش لالأدوار

❞

❝

مرتكزات التعلم الفّعال  

احل�سن بواجالبن           
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الــدرا�سة:

تـقدمي :

نظرا لتاجع ح�سيلة التدري�س، وَتردي 

يف  النظر  تقليب  حاولُت  الدرا�سي،  امل�ستوى 

ّيا يف الطرائق  اأ�سباب ذلك التاجع، وفكرُت َملرِ

التي يتّم بها تقدمي الدر�س اللغوي، واإك�ساب 

االبتدائي  بال�سلك  العربية  اللغة  املتعلمني 

والثانوي االإعدادي. فقدمُت ت�سورا منهجيا 

لديدكتيك اللغة العربية اإىل الطلبة االأ�ساتذة 

مبركز مراك�س منذ �سنة 2006، وقمُت بتتّبعه. 

املهنية  الو�سعيات  يف  �سواء  اأغلبهم  وطّبقه 

امل�سوؤولية،  حتمل  اأ�سابيع  يف  اأم  املتعددة، 

بينهم من حيث عدد مرتكزات  تفاوتات  مع 

لالإيجابيات  ونظرا  اختاروها.  التي  الت�سور 

التي اكتنزها هذا الت�سور للعملية التعليمية 

التعلمية، قررُت طرحه للتعريف به من جهة 

، ولتعميم فوائده البيداغوجية والديدكتيكية 

على ال�سادة االأ�ساتذة من جهة ثانية.

�سوغ االإ�سكالية: ما هي معامل املنهجية 

اكت�ساب  اأجل  من  بها  اال�ستعانة  ميكن  التي 

فّعال لّلغة العربية؟    

هي:  املنهجية،  تلك  مرتكزات  كانت 

والتفاعلية  الفّعالة،  الديدكتيكية  املُعينات 

كمنهجية لتعلم اللغة، وبيداغوجيا االنغما�س، 

داد دور الذاكرة يف التح�سيل. ْ وا�ْسترِ

الفّعالة:  الديدكتيكية  املعينات   -1

الو�سائل  تنويع  يلزم  فّعال،  تعلم  اأجل  من 

كل  حلاجيات  تبعا  الديدكتيكية  واملُعينات 

يكون  اأن  يلزم  كما  ومتطلباته،  لغوي  در�س 

بحيث  ومنا�سبا؛  دقيقا  الو�سائل  تلك  اختيار 

لت�سخي�س  ديدكتيكيا  ُمعينا  ال�سورة  ُتعتمد 

اإىل  ال�سورة  حتولت  واإاّل  النحو،  مفاهيم 

ُمعينات  ُتعتمد  اأن  مُيكن  ديدكتيكي.   عائق 

واحلوار،  احلكي،  مثل  اأخرى  ديدكتيكية 

وتخّيل حدث اأو و�سعيات، ... وباب االجتهاد 

امل�سمار.  هذا  يف  م�سراعيه  على  مفتوح 

مقاطع  عرب  ال�سورة  ُمعني  �سري  ولتو�سيح 

الدر�س، قدمُت اخلطوات االآتية:

املتعلمني  االأ�ستاذ  يدعو  الدر�س:   -قبل 

عني يف  اإىل تاأمل �سورة تت�سمن اأطفاال اأو يافرِ

و�سعيات حمددة: كاإ�سناد بع�سهم ظهورهم 

اإىل جدار، وهو ما ي�سخ�س مفهوم االإ�سافة؛ 

مع  يتعار�س  ال  لالإ�سافة  اللغوي  املعنى  الأن 

اإىل  الظهر  فاإ�سافة   ،
1
اال�سطالحي معناها 

اجلدار اإ�سناد له عليه، اأو يدعوهم اإىل تاأمل 

عنا�سر الطبيعة يف ال�سورة، اأو غري ذلك.                              

-يف خالل  اإجناز الدر�س: ُير�ّسخ االأ�ستاذ 

املفهوم املجرد مو�سوَع التعلم لدى املتعلمني 

املجرد  املفهوم  ذلك  ُتخ�سع  �سور  بوا�سطة 

لالإدراك احل�سي، ثم ي�ستنبطون القواعد.

االأ�ستاذ  يطالب  الدر�س:  اإجناز  -بعد 

جمل  بتكيب  الدر�س  اختتام  عند  التالميذ 

املجرد،  للمفهوم  احل�سي  فهمهم  �سوء  يف 

على  تعلماتهم  تطبيق  على  القدرة  ليكت�سبوا 

جمال حميطهم. 
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ُمعني  هي  مبا  ال�سورة  لقيت  لقد 

ديدكتيكي ا�ستح�سانا لدى الطلبة االأ�ساتذة، 

اأعّزز  وكنُت  ومهاّمها.  وظائفها  والحظوا 

يف  ال�سورة  توظيف  ا�ستح�سانهم  مرة  كل 

درو�س اللغة باأفكار وتعليقات من قبيل: »كلما  

اللغة  مكونات  درو�س  يف  ال�سورة  ا�ستعملتم 

العربية خ�سو�سا اللغوية منها، كلما ابتعدمت 

عن االأمية االإيقونية«، اأو »يتاأكد لديكم الفهم 

توظيف  بعد  اللغة  درو�س  لتالميذكم  اجليد 

اللغة  التالميذ  »اكت�ساب  اأو  ال�سورة«، 

واملنا�سب  اجليد  بالتوظيف  رهني  العربية 

ال�سورة  اتخاذهم  و�سجعني  لل�سورة«. 

و�سيلة ديدكتيكية، فعر�سُت عليهم عدة �سور  

وت�سهل  لغوية،  درو�س  جمموعة  ت�سّخ�س 

ا�ستيعابها. و اأقّدم منوذج املُعني الديدكتيكي  

لدر�س النعت، وهو عبارة عن �سورة تت�سمن 

ومروجا  بي�ساء،  وثلوجا  عالية،  جباال 

املتعلمون  خ�سراء، ومياها متدفقة. ويحاول 

الواردة  الطبيعة  �سحر  مكونات  عن  التعبري 

يف ال�سورة، فيفهمون اأن العلّو �سفة للجبال، 

اأن  يدركون  ثم   .. للثلوج،  البيا�س �سفة  واأن 

النعت و�سيلة من و�سائل الو�سف.   

اللغة  لتعلم  كمنهجية  2-الّتفاعلية 

توظيف  الفّعال  التعلم  يقت�سي  العربية: 

التعلمات.  بناء  اأثناء  يف  التفاعلية  منهجية 

الديدكتيكية  الدرا�سات  اهتمت  ولقد 

داخل  التفاعلي  بالتعلم  االأجنلو�ساك�سونية 

كتاب:  ذلك  من  الدرا�سية.  الف�سول 

ل:  )teaching  Language  Interactive( 

» River .m.Wilga« ؛ حيث قالت:  

ويعربون  وي�ستمعون،  التالميذ،  »يتكلم 

االأدوار،  لعب  خالل  من  واأ�سياء  �سور  عن 

حوارية،  برامج  مبحاكاة  يقومون  اأنهم  كما 

على  التعليق  اأو  ا�ستجوابات  جت�سيد   اأو 

ن�سرات االأخبار. 

وي�ساعد  اأن�سطة،  يف  التالميذ  يندمج 

بع�سهم بع�سا.     

عن  ال�سليم  النطق  مهارة  التالميذ  يكت�سب 

باإعداد  اأو  واإنتاجه،  ال�سعر  قراءة  طريق 

االأدوار  قراءة  تقت�سي  وم�سرحيات  حوارات 

التالميذ  اكت�ساب  يقت�سي   .
2
مرات« عدة 

من  جمموعة  ممار�ستهم  �سرط  اللغة 

اليومي،  وباملعي�س  باحلياة  ترتبط  االأن�سطة 

وتقدمي  الق�سم،  جمموعة  اإىل  حتدث  ن  مرِ

لربنامج  وحماكاة  ظاهرة،   على  تعليقات 

ان  اأود  وهنا  لالأدوار...  وتقم�س  تلفزي، 

اأ�سري اإىل امل�سرح املدر�سي واأدواره الطالئعية 

حاجة  اأ�سد  وما  اللغة.  املتعلمني  اإك�ساب  يف 

تالميذنا اإىل هذه االأن�سطة وغريها الكت�ساب 

اللغة العربية. فالتعلم الفّعال يحتاج اإىل تلك 

االأن�سطة؛ فاأداء املتعلمني، على �سبيل املثال، 

يحرر  الدرا�سية،  بالف�سول  م�سرحية  اأدوارا 

كيفية تلقيهم الدرو�س من الرتابة، ويثري يف 

اأنف�سهم ملكة االإبداع، وُيك�سبهم مبادئ اللغة 

�سحيح،  وتركيب  �سليم،  نطق  من  العربية 

ومعنى مفيد. 
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 Pédagogie« االنغما�س:   3-بيداغوجيا 

اأي�سا  الفّعال  التعلم  يحتاج   »  d’immersion

اإىل هذه البيداغوجيا. ويعتمدها االأ�ستاذ يف 

اإ�سراك  التعلمات، فيحر�س على  بناء  خالل 

املوؤ�س�سة  توفر  اأن  ويجب  ذلك.  يف  التالميذ 

التعلمي  الن�ساط  م�ستلزمات  للمتعلمني 

املراد ليكت�سبوا اللغة؛ مثل الكتب، واملعاجم، 

والدواوين ال�سعرية، وم�سرحيات، .. ومبوازاة 

ذلك ُتنجز مهمات ذلك الن�ساط اأمامهم، ثم 

ْدق.  يدربهم االأ�ستاذ على كيفية اإجنازه بحرِ

التح�سيل:  داد دور الذاكرة يف  ْ 4-ا�ْسترِ

اآن االأوان ال�ستجاع دور الذاكرة يف التح�سيل 

لل�سروط  تبعا  لها  االعتبار  ورّد  الدرا�سي، 

الفّعال  التعلم  ي�ستلزم  حيث  االآنية؛  التعلمية 

ا�ستح�سار دور الذاكرة يف بناء التعلمات، مع 

التعلمات؛  يخدم  مبا  احلفظ  ملهام  التفعيل 

هم  اإن  �سعرا  لتالميذه  اال�ستاذ  يختار  كاأْن 

حفظوه، اكت�سبوا تعابري جيدة، و�سيغا للكالم 

بهم  َكمة، واأ�ساليب ر�سينة، فُيْك�سرِ العربي حُمْ

احلفظ اختزان ر�سيد من اأ�ساليب التخاطب 

تركيب  على  القدرة  لديهم  فتن�ساأ  العربي، 

جمل مفيدة، و�سيغ مقبولة تركيبيا ودالليا. 

اأن�سطة  اأو  اال�ستظهار،  هو  ذلك  كل  وتقومي 

تدفعهم اإىل ا�ستثمار ما حفظوه. 

خـامتة: 

كفيل  الفّعال  للتعلم  الت�سور  هذا  اإن 

املدر�سية،  الكفايات  خمتلف  بتطوير 

واملهارات اللغوية التي يحتاج اإليها املتعلمون 

و�سرفية،  ونحوية،  معجمية،  بنيات:  من 

اللغة  تعلم  فر�س  من  �سريفع  مما  ون�سية، 

العربية، واكت�سابها. واإذ اأعر�س هذا الت�سور 

فالأنه  الفّعال؛  التعلم  ملقت�سيات  املنهجي 

وهم  به،  املعنيني  َبلرِ  قرِ من  ا�ستح�سانا  لقي 

يف  يفكرون  كانوا  الذين  االأ�ساتذة  الطلبة 

اقتفاء  دومنا  اإعدادها،  عند  الدرو�س  اإبداع 

د يف الكتاب املدر�سي، فُينجزون  حريف ملا َيررِ

خطوات الدرو�س مبا هي مطلب اأ�سا�س، لكن 

يخطط  مبدعا،  االأ�ستاذ  يجعل  اإخراج  َوْفَق 

بنائها،  يف  التالميذ  وي�سرك  للتعلمات، 

اإنتاجاتهم  لُيقّوموا  ُويقّومهم،  وُيحّفزهم، 

باأنف�سهم بعد ذلك. 

الـمراجع: 

- ل�سان العرب. ابن منظور. دار �سادر. 

بريوت. الطبعة 6. 1997. 

Wilga.m. River :   Interactive 
Language teaching. Cambridge University 

Press. U.S.A. - Published  1987.                                

الهوام�ش

ميَل اإىل �سيء 
ُ
1 -قال ابن منظور: »امل�ساف كل ما اأ

)مادة  العرب:  ل�سان  �سيف«، 
ُ
اأ فقد  اإليه،  �سند 

ُ
واأ

َيَف(. �سَ

2  -Wilga .M .Rivers : Interactive Language 
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