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بالكائن  االنتقاَل  عموما  والتعليم  التعلم  عمليُة  تروم 

وامللكِة  والتلقي  اال�ستقبال  اآليات  بكل  املجهِز  الب�سري 

الفطرية للفهم واالإدراك، االنتقاَل به من منطقة »اجلهل/

التناغم  ليح�سل  العلم«  »املعرفة/  منطقة  اإىل  االأمية« 

وتوا�سال  معرفة  الكوين  وحميطه  االإن�سان  بني  والتفاعل 

وت�سرفا وا�ستمتاعا، وبلغة الوحي »خالفة« و»ا�ستخالفا«، 

وقول   ،
)1(

االأر�ض« خالئَف  جعلكم  الذي  »وهو  تعاىل:  قال 

حلوة  الدنيا  »اإن  وال�سالم:  ال�سالة  عليه  الكرمي  الر�سول 

، لهذا جاء احلث 
)2(

خ�سرة، واإن اهلل م�ستخلُفكم فيها...«

على تعلم القراءة والكتابة. واال�ستخالُف واالنتماء ملجتمع 

القراءة  �سالح  عن  البتة  ي�ستغنيان  ال  اليوم  بلغة  املعرفة 

�سروريني  وموردين  اأ�سا�سيني  كم�سدرين  والكتابة، 

والعلم  العلم.  منطقة  اإىل  اجلهل  منطقة  من  لالنتقال 

والتوظيف  اال�ستثمار  اأجل  من  اإال  تتح�سالن  ال  واملعرفة 

بكل األوان اال�ستثمار والتوظيف...

االأداة  باعتبارها  اللغة  اكت�ساُب  التعلم  ومدخُل 

اجلماعة.  دينامية  وتفعيل  والتخاطب  للتوا�سل  االأ�سا�سية 

فاجلماعة ال�سوية هي التي تتقا�سم الل�ساَن وتتمثل قواعَد 

اأبناوؤها  ويت�سرب  وم�ساعرها،  قيمها  وحترتُم  اجلماعة 

مدخُل التعلم 

اكت�ساُب اللغة باعتبارها 

الأداة الأ�سا�سية للتوا�سل 

والتخاطب وتفعيل 

دينامية اجلماعة. فاجلماعة 

ال�سوية هي التي تتقا�سم 

الل�ساَن وتتمثل قواعَد 

اجلماعة وحترتُم قيمها 

وم�ساعرها، ويت�رشب 

اأبناوؤها ل�ساَن بلدهم يف 

املهد عرب الإغما�س 

املبكر يف الو�سط اللغوي 

العفوي )اأ�رشة/ ريا�س 

الأطفال( لُتـمنح لهم 

فر�ُس الفهم واكت�ساِب 

الر�سيِد املعجمي واأ�ساليِب 

التخاطب ح�سب املقامات 

التوا�سلية وقيم الأ�رشة 

واملحيط الجتماعي

❞

❝

نحو تعلم لغوي بدون تعرث :

مقاربة تربوية بيداغوجية

حممد �صعيد �صمدي        61
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املبكر  االإغما�ض  عرب  املهد  يف  بلدهم  ل�ساَن 

ريا�ض  )اأ�سرة/  العفوي  اللغوي  الو�سط  يف 

االأطفال( لُتـمنح لهم فر�ُض الفهم واكت�ساِب 

التخاطب ح�سب  واأ�ساليِب  املعجمي  الر�سيِد 

واملحيط  االأ�سرة  وقيم  التوا�سلية  املقامات 

الدين  فخر  االأ�ستاذ  جعل  وقد  االجتماعي، 

بها  ُخ�ض  التي  النعم  ذروَة  اللغَةَ   قباوة 

هاج�ض  اللغوية  املهارة  »اإن   : فقال  االآدمي، 

البحث  ميادين  يف  اأمة،  كل  يالزم  اإن�ساين 

اخلا�سية  هذه  الأن  ذلك  والتعبري.  والعمل 

اهلل  به  كرم  ما  ذروة  العزيزة متثل  احليوية 

امللكة  توليَد  الب�سر، وتقت�سي  ـ جن�ض  ـ تعاىل 

ورعايَتها  وتنميَتها  وتقومَيها  الل�سانية، 

بالتجدد واالإغناء والكفاية، ليواكب املرء لغة 

واالإنتاج  والعمل  والفهم  اخلطاب  يف  قومه، 

، ويف�سر الل�ساين املغربي 
)3(

العلمي اأو االأدبي«

حممد االأوراغي تركيب ثالثية التعا�سد التي 

اللغوية  ، فيقول:«امللكة  اللغوية  املهارة  ت�سكل 

عبارة عن ت�سافر مكوناٍت ثالثة :

1ـ جهاز النطق امل�ستعدُّ طبعا الأن ينبني 

الو�سط  يف  امل�سموعة  »الت�سويتات«  طبق 

الو�سط  يف  امل�ستعملة  »النطائق«  اأو  البيئي 

اللغوي.

بربنامج  املرقونُ   الذهنيُّ  الع�سو  ـ   2

تثبيت.

كل  يف  امل�ستنفرة  القواعد  من  ن�سٌق  ـ   3

الواحد  اللغوي  املجتمع  يف  فرد  كل  من  مرة 

اإبان بناء نطائق يف عبارٍة قوليٍة تـَلـْقى من كل 

من  واحد  وبغري  الرد.  نف�ض  عاٍد«  »خماِطب 

)4(

املكونات الثالثة ال تقوم امللكة اللغوية.«

الكفاية  وبناء  اللغوي  التحكم  ـ   1

التوا�صلية:

االأمثل  التعليمي  الف�ساَء  املدر�سة  متثل 

االأ�سري،  الو�سط  جانب  اإىل  واملنَطَلَق، 

الكفايات  وتنمية  وبناء  اللغة  الكت�ساب 

اأن  ذلك  وقيما،  ومهاراٍت  قواعَد  اللغوية، 

الكفايَة اللغوية والتحكم اللغوي �سرط ٌ اأ�سا�ض 

المتالك الكفاية التوا�سلية باعتبارها كفاية 

اال�ستثمار والتوظيف وحل الو�سعيات امل�سكلة 

اللغوية وغري اللغوية املبثوثة يف واقع التوا�سل 

اليومي واملعي�سي واملدر�سي واملجتمعي. وعلى 

هذا االعتبار تتحمل ف�ساءات التعليم االأويل 

واملوؤ�س�سات املدر�سية م�سوؤولية بناء االأن�سطة 

اللغوية املتنوعة التي تخدم بناء هذه الكفاية 

املحورية يف جناح م�سار تعلم الطفل وقدرته 

على االنفتاح على املواد االأخرى وفهمها، اإذ 

م�ستعر�سة،  ممتدة/  كفاية  اللغوية  الكفاية 

املختلفة  املواد  يف  التعلمات  باقي  ترتبط 

ب�سرط التحكم يف لغة التدري�ض اللغِة العربيِة 

التعلمية  التعليمية  العملية  بها  تتم  التي 

اإذن  العربية  فاللغة  املغربية؛  املدر�سة  يف 

التعليمية:  املوؤ�س�سة  داخل  بخا�سيتني  تتميز 

املواد  يف  و�سيطة  وظيفية  ولغة  �سة  مدرَّ لغة 

التاأهيلي/  يف  االإ�سهاد  حدود  اإىل  االأخرى 

الباكالوريا.
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التعليمي  ال�ساأن  يف  للمتتبع  ويبدو 

والرتبوي التعرَث الوا�سح َ الذي تعانيه املنظومة 

لدى  اللغوي  التحكم  خمرجات  م�ستوى  على 

تالمذتنا، وهذا ما �سجلته التقارير التي اأجنزت 

 ،)2010 امليثاق)2000/  ع�سرية  تقومي  ب�ساأن 

وبرامج املخطط اال�ستعجايل)2008/ 2012،( 

من خالل تقرير 2008 للمجل�ض االأعلى للتعليم، 

 PIRLS 2011  ( وتقارير االختبارات الدولية 

ومل  �سادمة،  جاءت  وPIRLS 2006(التي 

تتغري مرتبة التالميذ املغاربة)امل�ستوى الرابع 

الدولية  الدرا�سة  مبارة  بخ�سو�ض  ابتدائي( 

العامل  يف   القراءة   تقدم   مدى   لقيا�ض  

 التي ظلت يف املرتبة بعد االأخرية من بني 45 

دولة م�ساركة.

واملالحظة ال�سريعة االأوىل يف وثيقة 2011 

ُتظهر انح�سار خم�ض دول عربية م�ساركة يف 

قاع الرتتيب، وتلك ماأ�ساة كربى، واملالحظة 

 
)5(

املغاربة التالميذ  رتبة  هي  الثانية  املوؤملة 

خ�سو�سا  العربية  الدول  اآخر  حازت  التي 

اأن  يعني  مما  عموما.  امل�ساركة  الدول  واآخر 

م�ساألة التحكم يف اأ�سا�سيات ومبادئ القراءة 

ذات  اأ�سحى  بها  والنهو�َض  الوطنية  باللغة 

اأولوية وا�سحة وخطة ا�سرتاتيجية مندجمة، 

اللغة  ملكانة  الهيبة  الإعادة  اخلطى  تت�سرع 

وجتويد  االكت�ساب  فر�ض  وتعزيز  الوطنية 

مهارات تعليمها وتعلمها.

هذا  يف  القرائية  الكفاية  قيا�ض  اإن 

»الرابع  االأ�سا�سي  التعليم  من  امل�ستوى 

امل�سار  لتعديل  مو�سوعي  معياٌر  ابتدائي« 

»�سفوية  اللغوية  التعرثات  و�سبط  التعلمي 

وكتابية« قبل �سنتني من االمتحان االإ�سهادي 

املهارات  وامتالك  االبتدائي.  التعليم  الإنهاء 

كفاية  وتنمية  بناء  يف  اأ�سا�ض  مورد  القرائية 

التحكم اللغوي العربي على م�ستوى اكت�ساب 

تركيبا  املعيارية،  اللغة  يف  املتحكمة  القواعد 

و�سرفا و�سواتة ، هذا االمتالُك واال�ستيعاُب 

على  القدرة  املتعلم  مينحان  اللذان  هما 

التوا�سلية  الو�سعية  يف  واال�ستثمار  التعبئة 

كتابيا/  »منجزا  اأمامه  املطروحة  الب�سيطة 

تعبريا  ُم�سيقا/  �سفويا  »منجزا  اأو  اإن�ساًء«، 

�سفويا«.   

م�ستوى  على  التوا�سلية  الكفاية  بناء  اإن 

ميكن  ال  االأل�سنة،  باقي  العربي،كما  الل�سان 

الطفل  �سخ�سية  م�ستوى  على  ُي�ستكمل  اأن 

املبكر  باالإغما�ض  اإال  التعليمية،  التعلمية/ 

يف الو�سط اللغوي العفوي، بدءًا من ح�سانة 

االأطفال وموؤ�س�سات التعليم االأويل التي يجب 

وهويته.  بلده  لغة  ال�سغري  فيها  يت�سرب  اأن 

من  العمري  امل�ستوى  هذا  يف  اختالل  وكل 

يف  االأويل  التعلم  فر�ض  انعدام  اأو  التعلم 

بع�ض االأو�ساط، وعدم التعميم جلميع اأطفال 

املكت�سبات  على  �سلبا  الحقا  ينعك�ض  املغرب، 

واملنجزات اللغوية، �سواء على م�ستوى التقومي 

اجلزئي اخلا�ض باملوارد، اأو تقومي الكفايات 

النمو  مرحلة  وباعتبار  املركبة.  والو�سعيات 

فاإن  للطفل،  واللغوي  والذكائي  العمري 



98

جلة علوم التربية ـ العدد: 58
م

ال�سغري  ُيعبئها  فطريتني  مهارتني  اأن�سط 

التي  التوا�سلية  الو�سعيات  يف  وي�ستثمرها 

الديداكتيكي،  املقطُع  ي�سطنعها  اأو  يواجهها 

التحدث.  ومهارة  اال�ستماع   مهارة  هي 

هذه  يف  اللغوية،  االأن�سطة  تنطلق  وبالتايل 

»التعبري  من  التعليم،  من  االأوىل  امل�ستويات 

والتوا�سل ال�سفوي« وت�سبح الكفاية ال�سفوية 

الكفاية  مكونات  من  اأ�سا�سا  وجزءًا  منطلقًا 

التوا�سلية ، وت�سكل هذه الكفايةـ  اأي ال�سفويةـ 

اللغوية  املكت�سبات  الإر�ساء  وموردا  رافدا 

وثانيا  ـ  واالإن�ساء  والتطبيقات  القواعد  ـ  اأوال  

م�ستوى  على  الكتابية  الكفاية  وحتقيق  لبناء 

التوظيف واالإنتاج املركب يف و�سعيات مركبة 

خمتلفة ...

2 ـ املنجز اللغوي و اإ�شكالية التعرث: 

اأن�سطُة الدر�ض  تروم  اللغوي:  املنجز  ــ  اأ 

املتعلم  متكنَي  االبتدائية  املدر�سة  يف  اللغوي 

املعجمي  والر�سيد  القواعِد  ا�ستثمار  من 

واالأ�ساليِب يف منجزات التعبري الكتابي واالأداء 

للغة  اللغوي  االكت�ساب  عملية  وتتم  ال�سفوي، 

تخ�سع  مندجمة  عملية  خالل  من  املعيارية 

للفعل الديداكتيكي واأ�سكال التوا�سل ال�سفي 

النوع  لهذا  املالئمة  البيداغوجية  واملمار�سة 

فمكونات  اللغوية،  واملعارف  املحتويات  من 

متما�سكة  »وحدة  ت�سكل  اللغوي  الدر�ض 

منطلقا  ليكون  واملكتوُب  املقروُء  فيها  ُي�ستغل 

لن�ساط املتعلم يف التعبري ال�سفوي والكتابي، 

والرتكيبية  االأ�سلوبية  االأنظمة  اكت�ساف  ويف 

وال�سرفية، وا�ستعمالها �سفويا وكتابيا، ح�سب 

تخطيط منهجي وقع تف�سيل ح�س�سه وبيان 

فمتى   .
)6(

خا�سة« فقرة  يف  اإجنازه  مراحل 

مراعية  التعليمية  التعلمية  العملية  متت  ما 

املنهجي  والتخطيط  البيداغوجية  لل�سروط 

حتققت  التعلمية،  واملقاطع  للح�س�ض 

املكت�سبات،  وتر�سخت  التعلمية  االأهداف 

وا�ستثمارا.  وتوظيفا  وتذكرا  وحفظا  فهما 

ال�سوابط  تنزيل  �سروط  اختلت  ما  ومتى 

املالئمة  البيداغوجية  واملقاربات  املنهجية 

وتنمطت  التعليمية  الو�سائل  ا�ستثمار  وح�سن 

ذلك  انعك�ض  ال�سفي،  التوا�سل  �سلوكيات 

فرق  برمتها، ال  اللغوية  املنجزات  على  �سلبا 

بني االأداء ال�سفوي والتحرير الكتابي.

دعامة  الثالثة  باأنواعه  التقومي  ويعترب 

الكت�ساب  ومندجمة  حمورية  بيداغوجية 

الطفل  ل�سان  وتقومي/تعديل  اللغوية  الكفاية 

ت�سخي�ض  يتم  فبوا�سطته  وكتابيا؛  �سفويا 

احلا�سل  النق�ض  اأو  والتعرث  ال�سعف  مكامن 

التقومي  ويعترب  التعلم.  ل�سريورة  واملواكب 

وحمطة  تربوية  ة  َمهمَّ للمدر�ض  بالن�سبة 

العملية  �سلب  يف  اأ�سا�سيتني  ديداكتيكية 

اأن  املدر�ض  وعلى  الرتبوي،  والفعل  التعليمية 

ميتلك كفاية التخطيط للتعلمات والتقوميات، 

التقومي  اأن�سطة  اإعداد  وكفاية  مهارة  وكذا 

املالئمة ملرحلة اإر�ساء املوارد ومرحلة تقومي 

مناء الكفاية؛ اإذ ال ُيقبل من املمار�ض الرتبوي 
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مداركهم  تفوق  بتقوميات  متعلميه  اإجهاد 

والعمري  والذكائي  اللغوي  النمو  ومرحلة 

التي  اللغوية  والقواعَد  املحتوياِت  اإن  عموما. 

الر�سمية،  الربامج  وفق  للنا�سئة،  عت  ُو�سِ

املبادئ  وتراعي  الدرا�سية  امل�ستويات  تالئم 

االأ�سا�سية الكت�ساب الن�سق العربي الف�سيح، 

املجرد،  اإىل  املح�سو�ض  من  باالنطالق  وذلك 

االأن�سطة  يف  القواعد  ا�ست�سمار  مبداأ  ومن 

)�سنتا  كاملة  �سنوات  اأربع  ملدة  اللغوية 

التمهيدي+ ق1و2( اإىل الت�سريح بها بدءا من 

تدرج  ملبداأ  تامة  مراعاة  الثالث، يف  امل�ستوى 

املعارف والقواعد االأ�سا�سية لكل در�ض، بل اإن 

بع�ض الظواهر االإمالئية تتكرر يف م�ستويات 

ال�سلك املتو�سط كلها، تكميال وتثبيتا وتركيزا 

واملفردات  للكلمات  ال�سحيح  للر�سم  ودعما 

العربية املت�سمنة للتاء املربوطة واملب�سوطة ، 

والهمزة يف خمتلف اأو�ساعها، واالألف اللينة 

يف االأفعال واالأ�سماء واحلروف...

التعلمي،  الو�سط  يف  اللغوي،  املنَجز  اإن 

نعني به ح�سيلة االإنتاج اللغوي الذي يقدمه 

حتقق  درجة  به  ليقي�ض  ملدر�سه  املتعلم 

التمارين  خالل  من  التعلمية  االأهداف 

التطبيقية واأن�سطة االإدماج اجلزئي للتعلمات 

والتحرير االإن�سائي، اأو لقيا�ض وتقومي الكفاية 

وا�ستخداما  وفهما  االأ�سا�ض، مالءمة  اللغوية 

 . االإنتاج  بنية  يف  وان�سجاما  للقواعد  �سليما 

اللغوي)الكتابي(  املنجز  ُي�سبح  عليه  وبناًء 

متد  بيداغوجية  وو�سيلة  مرجعية  وثيقة 

و�سعية  ت�سخ�ض  ومعلومات  ببيانات  املدر�ض 

احلاجة  اأم�ض  يف  املعلم  ووتريته، كان  التعلم 

اإليها، ت�سمح له ب�سبط و تعديل م�سار التعلم 

اختيار  يف  واخلطاأ  التعرث  نوع  وا�ستثمار 

على  البعدية.  واملعاجلة  الدعم  اأن�سطة 

االأداء  يف  يتجلى  الذي  ال�سفوي  االإنتاج  اأن 

ُي�سمح  ال  اآنية  معاجلة  يقت�سي  ال�سوتي 

تعلق  اإذا  اللهم  وعالجها،  ت�سويبها  بتاأخري 

االأمر مبعايري ال تتعلق بال�سوت واالأداء ؛ فاإن 

املعاجلة البعدية ـ بخ�سو�ض الكفاية ال�سفوية 

ـ تقوم بدورها وترمم مواطن اخللل يف الفهم 

اأو  اللغوي  الر�سيد  يف  والنق�ض  التعرث  اأو 

التدقيق يف اإتقان مهارة من مهارت التحدث 

واخلطاب ... 

ب ـ اإ�سكال التعرث/ اللحن اللغوي:

اإن اللحن اأو اخلطاأ النحوي اإذا دخل لغة 

التدري�ِض والتخاطِب ال�سفي �ساهم بال�سرورة 

ـ اإىل جانب عوامل اأخرى ـ يف بروز منتجات 

اللغوية  باالأخطاء  مليئة  لغوية  وُمنجزات 

املتنوعة، وي�سنف الدكتور متام ح�سان رحمه 

ن�سادفه  اأن  ميكن  الذي  اللغوي  اخلطاأ  اهلل  

يف لغة التخاطب والتدري�ض والتوا�سل اليومي 

يف  التالية  االأخطاء  اإىل  والدرا�سة  والبحث 

العربية  اللغة  درا�سة  ن�ساأت  »فلقد   : قوله 

منها  ُيخ�سى  كان  لظاهرة  عالجا  الف�سحى 

�سموها:  التي  القراآن، وهي  وعلى  اللغة  على 

هذه  ت�سمية  من  الرغم  وعلى  اللحن،  ذيوع 

اخلطـاأ  اإىل  اإال  ت�سري  ال  املذكورة  الظاهرة 
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اإعطائها  بعدم  الكلمات  اأواخر  �سبط  يف 

مبيل  اأ�سعر  املالئمة،  االإعرابيَة  العالماِت 

التي  اللغوية  االأخطاء  باأن  الزعم  اإىل  �سديد 

عدواها  واأ�سابت  املوايل  األ�سنة  على  �ساعت 

على  مق�سورة  تكن  مل  العرب  بع�ض  األ�سنة 

الظن  فاأكرب  االأخطاء،  اأنواع  من  النوع  هذا 

على  ي�سدق  كان  حلنا  �سموه   الذي  هذا  اأن 

اأخطاء �سوتية كالذي ي�سري اإليه مغزى ت�سمية 

ال�ساد(... )لغة  الف�سحى  العربية  اللغة 

الذي  ال�سريف  اخلطاأ  على  ي�سدق  كان  كما 

يتمثل يف حتريف بنية ال�سيغة اأو يف االإحلاق 

كان  الذي  النحوي  اخلطاأ  وعلى  الزيادة،  اأو 

اإىل  اأحيانا  االإعرابية  العالمة  جمال  يتعدى 

وعلى  وغريهما،  واملطابقة  الرتبة  جماالت 

كلمة  اختيار  يف  يبدو  الذي  املعجمي   اخلطاأ 

نف�سه،  املعنى  لها  عربية  كلمة  دون  اأجنبية 

اخلطاأ  من  االأنواع  هذه  جميع  على  وي�سدق 

النهاية  يف  اأدت  ولو  واأخريا  اأوال  املبنى  يف 

يف  خطاأ  نتيجة  يكن  مل  املعنى  يف  خطاأ  اإىل 

)7(. على اأن اللحن واخلطاأ يف املنجز 

الق�سد«

امل�ستويات  وطالب  وتالمذة  للنا�سئة  اللغوي 

فلم  رقعته،  وات�سعت  جرحه  ا�ستفحل  العليا 

الر�سم،  اأو  االإعرابية،  احلركة  حبي�ض  يعد 

التعبريي  املنجُز  اأ�سبح  بل  النطق،  لكنة  اأو 

بني  يحمع  ال  هجنة  حملَّ  برمته  الرتكيبي 

ـ وال �سك اأن مرد  مكوناته رابٌط وال ان�سجاٌم 

جمال  لي�ض  بنيوية  العتبارات  يعود  ذلك 

حممد  االأ�ستاذ  يقول  ـ  هنا  وتتبعها  �سردها 

االأنطاكي �ساحب املحيط: »كان اأول ما ظهر 

يف  منح�سرا  العرب  األ�سنة  على  اللحن  من 

التي  تلك  للكلمة،  النهائية  احلركة  دائرة 

ن�سميها حركة البناء واالإعراب. اأما ت�سميم 

اجلملة، واأما مواقع مفرداتها؛ فكانت ال تزال 

اأما  وتنظمها...  حتكمها  ال�سحيحة  ال�سليقة 

نحن ـ اأبناء القرن الرابع ع�سر ـ فقد ت�سرب 

واأ�سحت  نف�سه،  جملتنا  بناء  اإىل  اخللل 

اأ�ساب  عجيب  ت�سويه  من  تعاين  عبارتنا 

يهددها  وبات  ال�سميم،  يف  العظمي  هيكلها 

ذاَته،بحيث  العربيَّ  ن�سَبها  يفقد  قد  مب�سخ 

على  االإعراب  يف  اللحن  اإىل  ننظر  اأ�سبحنا 

)8(

اأنه اأي�سُر امل�سائب واأهوُنها.«

يف  املقلق  اللغوي  املنَتج  هذا  كل  ومع 

ُيجمع  الذي  فاإن  خ�سو�سا،  التعلمي  الو�سط 

عليه اأهل العلم بالرتبية ومنهجيات التدري�ض 

اأن االأخطاء اللغوية املختلفة، التي تتقا�سمها 

منجزات التالميذ، اأو تختلف من تلميذ الآخر 

،يجب  االكت�ساب  وتفرد  التعلم  اإيقاع  ح�سب 

اأن ُت�ستقبل من ِقبل املدر�سني مبنظار احلريف 

املاهر الذي يتتبع �سناعته ويرمم ما يلحقها 

من اعوجاج ونق�ض وخد�ض، ق�سد اخللو�ض 

كذلك  ال�سنعة،  وحبك  املُنتج  جتويد  اإىل 

املعلم)الـْْمعلم(  ذلك  هو  املاهر  املدر�ض 

من  وغريه  اللغوي  اخلطاأ  اإىل  ينظر  الذي 

واملعالج  املربي  املدر�ض  مبنظار  االأخطاء، 

اأو  �سبب  يفرزها  التي  للثغرات  احلاذق 

اأ�سباب متداخلة، يعمل املدر�ض على جتاوزها 

تظهر  اأي�سا  وهنا  عليها.  التغلب  وحماولة 
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اأداء  بدور  االأمر  يتعلق  حينما  اأخرى  م�سكلة 

التعرث  �سناعة  يف  االإ�سهام  يف  نف�سه  املدر�ض 

وتنمية  التعلم  وترية  وتي�سري  ت�سهيل  وعدم 

وتطوير االكت�ساب اللغوي الف�سيح.   

اأي�سا  املو�سوعي  التحليل  ويقت�سي 

تاأثري  بواقع  هنا  ُنِقرَّ  اأن  الت�سخي�ض،  لهذا 

الطفل  بها  ابتلي  التي  اللغوية  االزداوجية 

اأن  ذلك  خ�سو�سا،  واملغربي  عموما  العربي 

»تعرَث املتعلم ـ كما يقول الدكتور عبد القادر 

من  االأوىل  املراحل  يف  ـ  الفهري  الفا�سي 

من  االنتقال  �سعوبِة  عن  ناجٌم  التمدر�ض، 

لغة البيت )الدارجة املغربية اأو االأمازيغية( 

 
ِ
اإىل لغة املدر�سة)العربية الف�سيحة(، وعدم

الالئقة، تالفيا  الدعم  طرق  بتطوير  العناية 

)9(

ل�سلبيات االزدواجية«

ج  ـ ت�سخي�ض ال�سعوبات والتعرثات:

اللغوي  الدر�ض  لتقدمي  التخطيط  اإن 

التعلم  الأن�سطة  م�سبق  اإعداد  على  يعتمد 

يح�سرها  التي  املحتويات  املعارف/  وحدود 

ح�سب  تعلمي،  مقطع  لكل  التعلمي  الهدف 

الدر�ض  تدبري  عملية  مع  وتتوازى  امل�ستوى، 

التقومي  اأن�سطة  متريِر  عمليُة  وتن�سيطه 

النهائي  التقومي  اأن�سطة  وتليها  التكويني، 

التي ت�سخ�ض اخللل وتـرُِبز النق�ض والتعرث ، 

وت�ساعد ـ بياناُت التقومي ـ املدر�َض على و�سع 

خطة الدعم واملعاجلة املنا�سبتني، وتتم عملية 

ت�سخي�ض التعرثات اللغوية عرب مراحل يجب 

االنتباه اإليها: 

الك�سف عن اخلطاأ)عمل تقني حم�ض،  1 .

حتديد  وهو  هام،  �سيء  على  التاأكيد  ويجب 

التحرير  ال�سياق يف  الأن  �سياقه(،  اخلطاأ يف 

دقة  حتديد  يف  اأ�سا�سا  دورًا  يلعب  والن�ض 

اأوت�سريفها،  الكلمة،  كاإعراب  اخلطاأ 

اإذا جاورت  نطقها  اأوحتى طريقة  اأوداللتها، 

�سوتا يق�سي باملخالفة، كحالة نطق الم ا�سم 

اأكرب«  »اهلل  االبتداء  حالَة  مفخمة  اجلاللة 

و�سرورة ترقيقها يف االإ�سافة مبجاورة امليم 

املك�سورة«ب�سِم اهلل«،  وُيعد م�ستهجنا ومقلقا 

لالأذن عدم االنتباه ملثل هذه االأخطاء...

هل  دقيقا:  اخلطاأ)و�سفا  و�سف  2 .

يف  امل�سكل  اأم  مثال،  الكلمة  ببنية  يتعلق 

الرتكيب،.....(

حماولة  االأخطاء:  م�سادر  عن  البحث  3 .

الو�سول اإىل االأ�سباب اخلفية لتوارد اخلطاأ، 

واحتمال فر�سيات حول م�سادر اخلطاأ قبل 

االنتقال اإىل املعاجلة...

املنا�سبة،  واملعاجلة  الدعم  عدة  تهييء  4 .

وذلك كما يقول حممد الدريج باقرتاح »جملة 

من االأن�سطة التعلمية املندجمة والتي تهدف 

جميع  لدى  التعلم  ح�سول  اإىل  باالإ�سافة 

ب�سكل  معظمهم(  التلميذات)اأو  اأو  التالميذ 

مالئم  وقائي،   فردي  تعلم  تقومي  اإىل  عاد، 

املراقبة  خالل  اكت�سافه  مت  الذي  للنق�ض 

)10(

امل�ستمرة...«
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 / �سندا  اخلطاأ  ُمنتُج  ي�سبح  هكذا 

 )support  pédagogique( بيداغوجيا  حامال 

الفهم  بناء  الإعادة  ناجعة  تعلمية  لو�سعية 

واكت�ساب املفهوم اأو ت�سحيح اخللل العار�ض، 

الكالم  تنقية  اإىل   بال�سرورة  يوؤدي  مما 

االأخطاء  �سوائب  من  الكتابي  التحرير  وخلو 

مبختلف  الكتابة  مهارة  تطوير  و  املختلفة، 

قدراتها وكفاياتها...   

د ـ تنا�سبية  التعرث واخلطاأ  مع امل�ستوى 

الدرا�سي:

اللغوية  وغري  ـ  اللغوية  االأخطاُء  تعترب 

املتعلمني  اإجابات  ثنايا  يف  ترد  التي  ـ  عموما 

ومعلوماٍت  موارَد  اأوالكتابية،  ال�سفوية 

جتري  حوارية  مهارات  عن  ناجتة  وبياناٍت، 

تطبيقية  متارين  عرب  اأو  ال�سف،  داخل 

خالل  من  يقف  اإدماجية،  اأو  توليفية  اأو 

ت�سحيحها املدر�ضُ  على نوع التعرث الذي مل 

نوعان يربُز  وهنا  معرفة،  �سابُق  به  له   يكن 

 من االأخطاء:

النوع االأول : اخلطاأ الذي ينا�سب م�ستوى 

التعلمات وامل�ستوى العمري، ويتميز باأنه خطاأ 

اأويل وطبيعي وعاد، ي�ستدعي املعاجلة ولفت 

االنتباه وال�سرح والتفهيم والتذكري بالقاعدة، 

وتكون مثل هذه االأخطاء يف �سفوف املتعلمني 

والتح�سيل  التمدر�ض  اإيقاع  ي�سايرون  الذين 

، من امل�ستويات الدنيا اإىل العليا، يف ظروف 

ـ  اعتربنا  اإذا  هذا  منقطعة،  وغري  جيدة 

يف  املدر�سني  جودة  اأهمية  ـ  احلال  بطبيعة 

امل�ستويات ال�سابقة ل�سنة التعلم الفعلية.

ال  الذي  التعرث  اأو  اخلطاأ  الثاين:  النوع 

العليا  امل�ستويات  يف  تقبله  اأو  ت�سويغه  ميكن 

من �سلك التمدر�ض، باعتبار التقدم احلا�سل 

والتعلمات  الربامج  وتراكمات  املدارك  يف 

من  النوع  هذا  ويربز  والقيم،  واملهارات 

ر�سما  اللغوي  اخلطاأ  يف  وا�سحا  جليا  التعرث 

وداللة.  فهما  حتى  اأو  معجما  اأو  اإعرابا  اأو 

اإىل  احلال  بطبيعة  هنا  ين�سرف  واحلديث 

تعلمي  و�سط  ويف  ال�سوية،  املتمدر�سة  العينة 

التعليمية، على  اجلودة  اأ�سا�سيات  فيه  تتوفر 

يجب  �سعبة  و�سعية  يف  االأطفال  اأن  اعتبار 

اأن ُيقدم لهم عر�ٌض تربوي يالئم و�سعيتهم 

تعلمهم  حت�سني  اأجل  من  وخ�سو�سيتهم 

اإذا  اأما  بزمالئهم.  اللحاق  اإىل  بهم  والدفع 

الو�سط  تالمذة  تعلمات  بتقومي  االأمر  تعلق 

القروي    ـ  مبختلف �سروطه وظروفه التعليمية 

املعروفة لدى اجلميع ــ فاإن ح�سيلة التعرثات 

اللغوية خا�سة يف امل�ستويات االإ�سهادية ، كما 

الرتبوية  البحوث  عينات  وحتللها  تر�سدها 

وت�ستدعي  مقلقًة  ح�سيلًة  تكون  التدخلية، 

ا�ستعجالية  وغري  مندجمة  حل  مقاربة 

ومنطية...

مب�ستوى  خطاأ  منوذج  يف  قراءة  ـ  هـ  

درا�سي معني:

اأن  اأ�سفله  الوثيقة  خالل  من  ميكننا 
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اأي�سا  ، وكذا  املتعلم  عند  التعرث  نوع  ن�سنف 

على  اللغوي  اخلطاأ  نوع  خالل  من  التعرف 

امل�ستوى الدرا�سي للمعني باالإنتاج، اإننا اأمام 

الرتبية  وحدة  يف  ملكون  العربية  باللغة  اإجابة 

الكفاية  اكت�ساب  اأن  مبعنى  االإ�سالمية، 

اللغوية ينعك�ض على باقي التعلمات االأخرى، 

ا�ستجابة وفهما وا�ستثمارا وتوظيفا، وكل تعرث 

ُينتج  بال�سرورة  اللغوية(  االأوىل)الكفاية  يف 

�سة االأخرى. تعرثا م�ساعفا يف املواد املدرَّ

التعلمات ودعم ومعاجلة  مهارة اكت�صاب  3ـ 

التعرثات:

اإن املداخل الطبيعية واخلطوات املنهجية 

يف  تتلخ�ض  اللغة،  لف�سيح  �سليم  الكت�ساب 

»يبني  اللغة:            لتعلم  االأ�سا�سي  املبداأ 

املتعلم مكت�سبه اللغوي وال يتلقاه«، وهذا يعني 

معياريا  قاعديا  نظاما  يوؤ�س�ض  املتعلم  اأن 

وهذا  امل�ستهدفة،  للغة  اخلا�سة  لتمثالته 

وي�سمي  والتمهري...  للتطوير  قابل  النظام 

عملية   عن   امل�سوؤول  الدماغ  جزَء  العلماء 

التعبري  ن�سق  يف  املتحكمة  القواعد  اكت�ساف 

  (LAD (اللغة اكت�ساف  جهاز  التداويل: 

 ،Language Acquidition Device 
بنيانا  للمتعلم  بالن�سبة  اللغة  كانت  واإذا 

اإيقاع  فاإن  العمري،  منوه  مع  متناغما  ُي�سيد 

التعليمية،  التعلمية  العملية  يف  االكت�ساب 

املتوفرة  وال�سروَط  الظروَف  يراعي  اأن  يجب 

بني  جندها  التي  والفارقيَةَ  متعلم،  لكل 

االأقران يف امل�ستوى الواحد، مما يفر�ض على 

حوامل  من  التعلم،  و�سعيات  تنويَع  املدر�ض 

وتقوميات  متنوعة،  تن�سيط  وتقنيات  دالة 

ال�سخ�سية  للتمثالت  ا�ستجابة  منا�سبة، 

للمتعلمني، والتي قد تكون خمتلفة، مع تركيز 

هذه  لتبني  )الفعل(  االإجناز  على   املدر�ض 

التمثالت وتعرفها...

ال�سدد  هذا  يف  نقرتح  اأن  وميكن 

جودة  حت�سني  ال�سرتاتيجية  مندجمة  مقاربة 

التوجهات  من  االأم، انطالقا  اللغة  يف  التعلم 

املنظومة  وخمرجات  للدولة  اال�سرتاتيجية 

الفنية  املهارة  على  واعتمادا  الرتبوية، 

املدر�ض  بها  يت�سلح  اأن  يجب  التي  واملهنية 

اإنتاجات  يف  واللحن  اخلطاأ  فر�ض  لتقلي�ض 

املتعلمني اللغوية؟

مدخل التعليم بالفطرة واملمار�سة:  يعترب • 

)�سوري(  الدنان  اهلل  عبد  الدكتور  االأ�ستاذ 

اإدماج  خالل  من  الرتبوية  الفكرة  هذا  رائد 

الف�سيح،  الن�سق  يف  مبكرة  �سن  يف  ال�سغري 

حيث  االأطفال،  ريا�ض  اأو  االأ�سر  خالل  من 

ال�ستقبال  املتوهجة  الفطرية  القدرة  ُت�ستغل 

وحميط  حياة  يف  التوا�سل  اأو�ساع  خمتلف 

وتعبريا  ا�ستجابة  معها،  فيتفاعل  ال�سغري 

عن  متحدثا  الدنان  ون�ساطا، يقول  واكت�سابا 

جتربة مطبقة على ولديه: »دخل با�سل ولونة 

قبل  الف�سحى  الإتقانهما  وكان  املدر�سة  اإىل 

ال�ساد�سة اأثر عجيب على مدى حّبهما للكتاب 

الكتاب  اأن  اكت�سفا  لقد  للعلم،  واإتقانهما 
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يتكلم لغتهما ف�سارا �سديقني للكتاب، وبهذا 

اأ�سبحا قارئني ممتازين، اأتقنا التعّلم الذاتي 

املواد  يف  وتفوقا  الكتاب،  اإىل  الرجوع  واتقنا 

راٍق  اإح�سا�ٌض  لديهما  وتكون  كلها،  العلمية 

التعليم  ُيعمم  مل  وطاملا   .
)11(

اللغة« بجمالّية 

ي�ستِفد  ومل  امليثاق،  عليه  يوؤكد  الذي  االأويل 

املقاوالت  يف  املي�سورين  اأبناء  �سوى  منه 

ويديرها  ي�سريها  التي  التجارية  الرتبوية 

القطاع اخلا�ض يف غفلة وعدم مراقبة وتتبع 

من الوزارة الو�سية، فاإن عدم االإن�ساف هذا 

وانعكا�ساته  تراكمه  �سيظل  املغرب  اأبناء  بني 

م�ستوى  على  املخرجات  نتائج  توؤرق  ال�سلبية 

التحكم اللغوي يف اللغة الوطنية االأم...

اأن •  معلوم    : القواعد  اكت�ساب   مدخل 

يعرفه  مل  القواعد  وظهور  النحوي  الفكر 

و�سعها  اأ�سباِب  ظهور  بعد  اإال  العرب 

كمتحكمات ت�سبط الل�سان وتقوم اعوجاجه. 

اإن الفطرية املتحدَث عنها واالإغما�َض املبكر 

للطفل يف بيئة لغوية عفوية، هو االأ�سل يف تعلم 

اللغة االأم، اإال اأنه بتقدمه يف ال�سن يحتاج اإىل 

امتالك القواعد املتحكمة يف توجيه اخلطاب 

التدري�ض.  لغة  وفهم  التوا�سل  لغة  و�سبط 

وجدير ذكره اأن ظهور القاعدة النحوية جاء 

ف�سيحا  لغويا  موروثا  العربي  الل�سان  حلفظ 

ال�سوتية  وقواِلُبه  قواعُده  حتفظ  مبينا، 

اأ�ساليبه.  وذالقة  معانيه  جماَل  واالإعرابية 

وهكذا اأم�ست القواعد ح�سنا ح�سينا ي�سور 

امل�سري  املفكر  يقول  كما  ـ  اللغة  هذه  حمى 

يقدم  وهو   )1962 ـ  مظهر)1891  اإ�سماعيل 

اهلل  عبد  اللغوي  العالمة  �سديقه  لكتاب 

العاليلي: »... قد نظلم ال�سلف ال�سالح ظلما 

ن�سبنا  اأو  باجلمود  رميناهم  نحن  اإذا  كبريا 

اإليهم ظالمية العقل والتفكري، وحكمنا على 

القواعد التي و�سعوها وِق�سناها على حاجاتنا 

يف الع�سر احلا�سر، من غري اأن ُنِلمَّ باحلاالت 

التي قامت يف ع�سورهم، ولو اأننا رجعنا اإىل 

احلاالت التي �سهدها اأهل العربية  يف اأوائل 

القرن الرابع الهجري، ودخول اأقوام بعيدين 

عن العروبة يف ج�سم العامل العربي ي�ستعملون 

لغة القراآن فيف�سدون من كيانها ويهدمون من 

بنيتها، حتى لقد طغى على العربية يف ذلك 

�سلفنا  اأن  لراأينا  العجمة،  من  مدٌّ  الع�سر 

ذلك  به  يقاوم  �سالح  من  يجد  مل  ال�سالح 

ر بها اللغة  الطغيان اإال تلك القواعد التي �سوَّ

)12(

واتخذها ح�سنا لها ح�سينا...«

اأن  البيداغوجية  املقاربة  وتقت�سي    

العليا  امل�ستويات  يف  »القواعد«  در�ض  ُيدرج 

للنمو  مراعاة  االأ�سا�سية،  املدر�سة  من 

املنطقي بني  والربط  الفهم  الآليات  الطبيعي 

وال�سمري،  منها  والظاهر  اجلملة،  مكونات 

اأن  اإىل  االإ�سارة  و�سبقت  اجلملة،  يف  واملوقع 

الثامنة( �سن  من  )بدءًا  املغربي  التلميذ 

من  املتو�سط  بال�سلك  التحاقه  مبجرد 

على  بالتعرف  يبداأ  االبتدائية،  املدر�سة 

املتحكمات يف بناء اجلملة العربية، انطالقا 

القاعدة  وفهم  تعرف  يف  التدرج  مبداأ   من 

للدر�ض الواحد.
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التقومي •  اأ�سبوع  ح�سيلة  ا�ستثمار 

التقومي  مرحلة  تعترب  الت�سخي�سي: 

 (L’évaluation Diagnostique( الت�سخي�سي 

للتمدر�ض،  الفعلية  االأ�سابيع  بها  ُت�ستهل  التي 

االأ�سا�سية  التعليمية  املحطات  اأهم  من 

تعرف  يف  املدر�ض  ي�ستثمرها  اأن  يجب  التي 

وت�سنيفها،  التعرثات  وت�سخي�ض  املكت�سبات 

البعيد  امل�ستوى  على  تخطيطًا  وي�سَع 

التعلم  عوائق  جتاوز  اأجل  من  واملتو�سط 

الف�سل،  جماعة  فئات  بني  احلا�سل  وال�سرخ 

»اأن  التايل،  الرتبوي  ال�سعار  اأمامه  وا�سعا 

يخرج املتعلم يف نهاية ال�سنة عك�ض ما دخل«، 

مبعنى اأن تتغري مالحمه وموا�سفات تخرجه 

من  الت�سخي�سي  التقومي  ن  وميكِّ انتقاله.  اأو 

وت�سبح  الفارقية(  التعلم)بيداغوجيا  تفريد 

مثال  يناير  حتى  اأو  دجنرب  �سهر  حمطُة 

يجب  الذين  املتعرثين  لفئة  الهدَف  املحطَة 

اأن يلتحقوا مبجموعة الق�سم حتى ي�ستطيعوا 

املدر�ض  من  ُيطلب  وهنا  وامل�سايرة.  املواكبة 

بها  ت�سمح  التي  الكافية  باملرونة  يتدخل  اأن 

والتوجيهات  الفعالة  البيداغوجية  املقاربات 

املقرر  تدري�ض  تاأخري  اأجل  من  الر�سمية 

يف  خا�سة  حني،  اإىل  املتعرثة  للفئة  بالن�سبة 

العامل القروي و�سبه احل�سري، واأحيانا حتى 

يف الو�سط احل�سري.

االإ�سرتاتيجية •  تعترب هذه   : الفهم  بناء 

التدري�ض،  مهارات  من  اأ�سا�سية  مهارًة 

م�سايرة  من  املدر�ض  يتمكن  فبوا�سطتها 

البيولوجي  ون�سجهم  املتعلمني  قدرات 

تقنيات  خمتلف  وتوظيف  والنف�سي،  والعقلي 

التن�سيط والتدبري امل�ساعدة على بناء الفهم، 

املتعددة  للو�سائط  اجليد  اال�ستخدام  مع 

للو�سائل  ال�سليم  واال�ستثمار   ،(Multimedia(

التعليمية، فتن�ساب املفاهيم وترت�سخ املحتويات 

وان�سيابية   ب�سال�سة  االإجرائية  واالأهداف 

يقول  التعلمي.  الهدف  وحتقق  الفهم  تعمق 

 Edgar الفرن�سي   والفيل�سوف  االأنرتوبولوجي 

Morin: »الفهم هو يف نف�ض االآن و�سيلة وغاية 

التوا�سل االن�ساين، غري اأنه  يف تعليمنا تغيب 

الرتبية على الفهم، فالكوكب يتطلب يف جميع 

)هذه  الأهمية  ونظرا  متبادال،  فهما  املناحي 

الرتبية( بالن�سبة جلميع االأعمار وامل�ستويات 

،ا�سالحا  الفهم  تطور  يقت�سي  التعليمية، 

للعقليات.هذا ما ينبغي العمل عليه من اأجل 

التعليم م�ستقبال«

«   La compréhension est à la fois moyen 
et• fin• de• la• communication• humaine•.• Or,•
l’éducation à la compréhension est absente 
de•nos•enseignements•.•la•planéte•nécessite•
dans tous les sens des compréhensions 
mutuelles.• Etant• donné• l’importance• de•
l’éducation• à• la• compréhension•,• à• tous•
les• niveaux• éducatifs• et• à• tous• les• àges•,•
le dévloppement de la compréhension 
nécessite• une• réforme• des• mentalités•.•
Telle doit être l’œuvre pour l’éducation du 
futur… »)13( 

اإعطاء معنى للتعلمات: • تكت�سي الكثري من 



106

جلة علوم التربية ـ العدد: 58
م

القواعد طابع التجريد والربط بني املعارف / 

القواعد ال�سابقة لبناء متثل لقاعدة جديدة، 

االعتماد  �سرورة  املدر�ض  على  يفر�ض  مما 

تكر�ض  التي  الراجعة  التغذية  تقنية  على 

ا�ستح�سار وتذكر قاعدة �سابقة ال ميكن فهم 

اأي�سا على  واالعتماد  عليها،   بناًء  اإال  اأخرى 

نحوية(  املجردات)م�سطلحات  ت�سخي�ض 

متثال  يبني  اأن  للمتعلم  ميكن  مبح�سو�سات 

ذهنيا وا�سحا لها. وتعترب هذه امل�سطلحات 

�سوتية  متواليات  للمتعلم  بالن�سبة  النحوية 

مل  اإذا  قاعدتها،  ا�ستظهر  ولو  لها  معنى  ال   ً

يتمكن املتعلم من بناء معنى وداللة وا�سحة 

ال  امل�سارع/  النحوي)االأجوف/  للم�سطلح 

والبناء/...(،  االإعراب  للجن�ض/  النافية 

واالعتالل،  بال�سحة  هنا  اال�ست�سهاد  وميكن 

فاإذا متكن املتعلم من كفاية نقل املفهوم من 

عامله املح�سو�ض: “فالن مري�ض بعلة الزكام 

من  الفعل  �سحيح  �سبط  عليه  �سهل  مثال”، 

امل�سبهة  الزكام  علة  دخلت  ما  فمتى  معتله، 

اأو  فعل  على  العلة،  بحروف  ال�سغري  عند 

وهنا  اأ�سابته،  التي  للعلة  باملعتل  ُنعت  ا�سم 

العلة )واي(مقرونة يف خانة  ت�سبح حروف 

عليلة،   / مري�سة  حروف  بانها  التخزين 

ــ  خمتلفة  و�سعيات  يف  ــ  املدر�ض  كرر  وكلما 

الرت�سيخ  ازداد  واملر�ض  باالعتالل  ت�سبيهها 

وقلَّت فر�ض اخلطاأ اللغوي. وكطريقة �سبط 

معيار  باعتماد  املتو�سطة  الهمزة  ر�سم 

الفتح  ثم  ال�سم  يليه  اأقوى،  الك�سر  القوة: 

ثم ال�سكون، وميكن ت�سخي�ض ذلك يف �سكل 

عند  التعلمات  ت�سبح  وهكذا  م�سرحية. 

التطبيقات  وتكون  وُي�سر،  معنى  ذات  املتعلم 

تعلمية  اأن�سطة  اإليه  بالن�سبة  اأي�سا  الكتابية 

يتفاعل معها وينتج باإيجابية، دومنا اإح�سا�ض 

بالالمعنى وال�سلبية وحتى بع�ض النعوت التي 

يل�سقها به بع�ض املدر�سني كالك�سول واالأبله 

وتو�سع  اجلرح  تعمق  نعوت  من  �سابهها  وما 

اخلرق على الرقع...

واجلزئيات •  الكثرية  العلل  من  التخل�ض 

اإليه  يحتاج  الذي  الوظيفي  النحو  الدقيقة: 

�ض  ُيخلَّ اأن  يجب  االأ�سا�سية  املدر�سة  متعلمو 

من التف�سيالت التي جندها يف بع�ض الكتب 

يف  التلميذ  اإليها  يحتاج  ال  والتي  املدر�سية، 

فعلى  ال�سفوية،  اأوتعبرياته  الكتابي  التحرير 

�سبيل املثال يقول االأ�ستاذ عبد اللطيف اأحمد 

ال�سويرف:« يكفي اأن نعلم الطالب اأن احلركاِت 

األف  اآخره  الذي  اال�سم  مقدرة ٌ على  الثالث 

اال�سطالحي  با�سمه  ن�سمه  مل  ولو  الزمة 

عدم  علة  لذكر  داعي  وال  )املق�سور(،  وهو 

ظهور احلركات باأنه التعذر، ويكفي اأن نعلم 

على  مقدرتان  والك�سرة  ال�سمة  باأن  الطالب 

ن�سمه  مل  ولو   ، الزمة  ياء  اآخره  الذي  اال�سم 

وال  وهو)املنقو�ض(،  اال�سطالحي  با�سمه 

احلركتني  ظهور  عدم  علة  ذكر  اإىل  داعي 

خرب )لي�ض(  يف  نقول  اأن  الثقل. ويكفي  باأنه 

حمال،  من�سوب  اإنه  الزائدة  بالباء  املجرور 

اأنه  وهو  اململ  الطويل  ال�سريط  اإىل  لزوم  وال 

على  مقدرة  بفتحة  من�سوب  )لي�ض(  خرب 
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اآخره منع من ظهورها ا�ستغال املحل بحركة 

يف  نقول  اأن  وميكن  الزائد،  اجلر  حرف 

ك �سعيد« اإن لفظ )�سعيد(  مثل« ن�ِسط وحترَّ

فاعل للفعلني ، وال لزوم حل�سو ذهن الطالب 

باخلالف الذي ال طائل من ورائه حول هذه 

لذا  الباب،  يف  كثرية  واالأمثلة   .
)14(

امل�ساألة«

وجب على املدر�سني حذق القواعد واالكتفاء 

مبا هو وظيفي للتلميذ، بل اإن بع�ض ال�سواهد 

والتحدث  اخلطاب  يف  ذكر  لها  يعد  مل  التي 

امل�سادر  من  ينقلها  املدر�ض  مازال  املعا�سر 

وهو  الطفل  م�سامع  على  ليكررها  واملراجع 

غري فاقه لها بتاتا...

واالنتقال  املدر�سي  الكتاب  دور   •تفعيل 

اأو  ورقية  و�سيلة  اإىل  النمطي  التعامل  به من 

رقمية حمببة

باملمرات اللغوية اعتماد املقاربة  •

 •االختيار االأمثل الأن�سطة دعم وت�سحيح 

واقرتاح  التعلمات  بتفريد  وذلك  التعرثات: 

اأن�سطة تالئم نوع التعرث اللغوي، وقد ال ي�سمح 

مما  املكت�سب،  برت�سيخ  الزمني  الغالف 

يجعل حت�سي�َض االأطراف االأخرى بدورها من 

يتحمل كل طرف  اأي�سا، حتى  املدر�ض  َمهمة 

م�سوؤوليته يف اإنقاذ املتعلم من تراكم النق�ض 

والتاأخر يف املواكبة واملتابعة...

لغة  اعتماد  عدم  اإىل  الدائم    •التوجيه 

يف  ال�سرائح  يف  املثبتة  اأو  املتلفزة  االإ�سهار 

�سحرا  للتلفزة  اأن  معلوم  العام:  ال�سارع 

لدى  اال�ستقبال  جاهزية  على  و�سلطانا 

ُي�ستقبل  خاللها  من  يقدم  ما  وكل  ال�سغار 

لذا  والتقليد؛  والقبول  بااالإعجاب  وُيتلقى  

للن�سق  امل�سيئة  اللوحات  تلك  ا�ستغالل  يجب 

حتى  املتوا�سل  بالت�سحيح  ال�سليم  اللغوي 

ما  لكل  اللغوي  التقومي  على  ال�سغار  يتدرب 

حياتهم  و�سعيات  يف  وي�سمعونه  ي�ساهدونه 

العادية...

قبل  من  »القراءة«  مبكون   •االهتمام 

املدر�ض: ملا لها من قيمة »موردية« يف التقلي�ض 

اإذ  التعبريية،  االإجنازات  اأثناء  اخلطاأ  من 

للدر�ض  تدبريه  اأثناء  املدر�ض  يعترب  اأن  يجب 

امل�سطلحات  يخزن  هنا  الطفل  اأن  القرائي 

اإتقان  وجب  لذا  ومعنى،  ور�سما  �سوتا 

باملتعلم  ي�سل  حتى  وتفاعال  اأداًء  القراءة 

اإىل مق�سدية الن�ض املقروء، يقول عبد اهلل 

�سيف بهذا ال�سدد: »اإن القراءة نف�َسها اإذا 

مل تراِع النغمة؛ فالتعجب له نغمته اخلا�سة، 

اإذا  قلت  عليه؛...  دالة  نغمة  له  واال�ستفهام 

مل تراع لكل اأ�سلوب خا�سيته دخل الكالم يف 

لتبديل املعنى وتغيريها  اللحن، وذلك  خمار 

اال�ستفهام  في�سبح  الطبيعي،  جمراها  عن 

اأو اال�ستفهام  اأو التعجب ا�ستفهاما،  تقريرا، 

تعجبا... ومن ثم ي�سيع املعنى وتختلط االأمور، 

وبالتايل يقع القارئ يف اللحن، وللمزيد من 

التو�سيح اأ�سري اإىل �سرورة القرائن اللفظية 

بعالمات  االإملام  �سرورة  وعلى  واملعنوية 

  
)15(

الوقف وخا�سياتها.«
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اأ�سبح  املرقمنة:   • الو�سائط  دور  تفعيل 

�سرورًة  بها  واال�ستعانُة  بالو�سائط  التدري�ض 

والغد من  اليوم  اإتقان مدر�ض  منا�ض من  ال 

اأن  يحبذ  ال�سغري  اأن  خا�سة  اأبجدياتها، 

خدماتها  مع  متفاعال  طويال  وقتا  يق�سي 

ال�سريعة واجلذابة، لذا ال ي�ست�ساغ اأن ُيهمل 

هذا اجلانب... 

والتعلم  التعرث  اإن   : اخلتم • �سبيل  على    

باخلطاأ حمطة تعلمية اأ�سا�سية يف ال�سريورة 

اللغوي رهني  فر�ض اخلطاأ  وتقليُل  التعلمية، 

الثغور  لكل  تت�سدى  �ساملة  لغوية  ب�سحوة 

اخلطاأ  اأو  اللحن  منها  يت�سلل  اأن  ميكن  التي 

التعرث  لهذا  والت�سدي  الت�سحيف،  اأو 

مبهارة  يوظف  مل  اإذا  والت�سحيح  بالتقومي 

حت�سي�ض  يف  ي�ساهم  قد  احلذق  املدر�ض 

قواعد  فيهمل  والعجز  بال�سعوبة  املتعلم 

التعامل  عن  كلية  ويتخلى  العربي  الل�سان 

اأخرى  فر�سا  يجد  وقد  العربي،  احلرف  مع 

فيتمكن  الفرن�سي  الل�سان  يف  للتعلم  رائعة 

 منه، وي�سبح غريبا عن لغة هويته وبلده وهو 

يعي�ض داخله... 
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