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 لم يشكر الناس لم يشكر اهللمن 

نحمد اهلل الذي من علينا بالتوفيق فأنهينا هذا العمل المتواضع وبعد الحمد نتقدم بالشكر الجزيل لألستاذ 
 ر لنا.المشرف "نسيم حرار" على دعمه وتوجيهه المستم

كما ال يفوتنا أن نتقدم بالشكر غلى األستاذ الدكتور "ناصر معماش" صاحب فكرة موضوع البحث والذي 
 جاء علينا ولم يبخل بنصحه وإرشاده لنا.

 وكذلك أساتذة اللجنة.

كل أساتذة "قسم اللغة واألدب العربي بجامعة محمد البشير إلى   نتقدم بشكرنا وتحياتنا الخالصة
 كل باسمه وصفته.  االبراهيمي"

من أو  نشكر كل من علمنا حرفا واخذ بأيدينا في سبيل تحصيل العلم والمعرفة وكل من ساهم من قريب
 بعيد في انجاز هذا العمل واخراجه في أحسن حلة وأبهى صورة...

 

 

 

 

 

 



 

 اإلهداء
إىل  توفيقي ولكي أصلاالنسان الذي أعانين وصرب معي ومل يرف له جفن يف سبيل إىل  أهدي مثرة جهدي هذه

ما عليه اآلن أريد أن أقدم له أحر شكر لكن الكلمات ختونين وال أجد عبارات تعرب عن مدى امتناين لذلك 
 أختصر القول وأقول "شكرا أيب العزيز الغايل" أطال اهلل عمره.

بخل علي يوما بدعائها من يف حضنها احلنان واألمان "أمي الغالية" اليت مل تإىل  إىل من محلتين وهنا على وهن
 من جعلت نفسها مشعة حترتق لتضئ دربنا أمي "الغالية"إىل  أطال اهلل عمرها

صديقايت كل إىل  إىل اخويت وأخوايت )هدى، بالل، آية، خليل( وغلى ابن أخيت الكتكوت الصغري املدلل "نزار"
 كرا جزيال لدعمكم الدائم.جانيب بكل ما ميلكون يف مواقف كثرية شإىل  واحدة بامسها ومجيع من وقف

شكرا لكل خيبات األمل الكثرية شكرا لدوافع وحبا لتحقيق أهداف شكرا لكل من أحاطين باحلب واالهتمام 
 كل العائلة واألهل واألصدقاء...إىل   واالحرتام

 أم الخير
 

 



 

  اإلهداء:
 

خر جهدا يف من أفضلها عن نفسي ومل ال فلقد ضحت من أجلي، ومل تدإىل  أهدي هذا العمل
 سبيل اسعادي على الدوام... )أمي الغالية(

نسري يف دروب احلياة، ويبقى من يسيطر على أذهاننا يف كل مسلك نسلكه، صاحب الوجه البشوش 
 واألفعال الشهمة فلم يرى البخل فينا يوما... )أيب احلبيب(

 ة(.إىل سنداي يف احلياة ودعمي الدائم أخويت... )عمر، أشرف، رميساء، خدجي

 رفيقات دريب... )أم اخلري، هبة، سليمة، ابتسام، مرمي، جناة، خبتة، صباح، فايزة...(.
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 مقدمة:

عما جيوب يف خاطره فهي ملكة لغوية فضل هبا تعترب اللغة أداة اجملتمع فبواسطتها يستطيع االنسان أن يعرب 
لغة العربية أشرف اللغات منزلة كوهنا لغة القرآن الكرمي، فهي لغة اهلل تعاىل عباده عن باقي خلقه بالعقل فتعد ال

شرفها اهلل عن سائر لغات العامل ملا حتويه من علو الشأن واملكانة العالية املرموقة وتعترب أيضا اللغة الفرنسية لغة هلا 
زائر وجعلتها لغة اانية بعد مشولية ولغة العامل فهي لغة رمسية يف عدد من الدول األوروبية، ولذلك اهتمت هبا اجل

ملا هلا أمهية يف اجملتمع فبواسطة املنظومة الرتبوية اجلديدة وإدراج اللغة الفرنسية يف املؤسسات التعليمية  اللغة العربية
اجملتمعات األخرى والتعرف على عاداهتم وتقاليدهم وهذا ما دفع  )ابتدائيات( ورغبة يف تعلم اللغات وتعليم لغات

 تبين نظم تدريس اللغة الفرنسية كلغة اانية يف ابتدائيات )وخاصة السنة الثالثة ابتدائي(.إىل  اجلزائر

جنليزية من الضروريات األساسية اليت جيب على التلميذ تعلمها، وتعترب لقد أصبحت اللغة الفرنسية واإل
املغرب العريب وذلك لسيطرة االستعمار اللغة الفرنسية ااين لغة عاملية بعد االجنليزية فهي مستعملة بكثرة يف دول 

اعتماد منظومة تعليم اللغات يف املدارس )االبتدائيات، إىل  املنطقة وهذا ما أدى باجلزائرواالحتالل الفرنسي على 
 ألبناء.الثانويات، املتوسطات...( فأصبح واجبا على كل دولة أن تعلم اللغات 

ثانية عند تلميذ سنة الثالثة من مرحلة التعليم االبتدائي" ألن ولقد تناولنا هذا املوضوع "اكتساب اللغة ال
 تعلم اللغة الفرنسية يف هذه املرحلة مهم جدا فهي تعترب املنطلق األول لتعلم اللغة وطريقة اكتساهبا.

 ودفعنا هذا الفضول للبحث ولطرح االشكالية التالية:

 ة ابتدائي ؟.كيف يتم اكتساب اللغة الثالثة عند تلميذ السنة الثالث

 وبعبارة أخرى: هل يؤار اكتساب اللغة الثانية على اللغة األوىل؟.

 فما هو مفهوم االكتساب؟.

 ما مفهوم اللغة الثانية؟.

ولإلجابة عن هذه التساؤالت العديدة اعتمدنا على املنهج الوصفي التحليلي الذي يتناسب مع املوضوع 
 يعة املوضوع واملادة األكادميية.ألنه يصف املادة العلمية وحيللها، وهذه طب
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ولعل سبب اختيارنا للموضوع هو ميلنا الشديد جملال التعليم وحبا يف امليل حنو البحث امليداين، وقلة 
 الدراسات يف هذا املوضوع ولألمهية الكبرية اليت حتتلها اللغة الفرنسية يف العامل.

لية ومقتضيات املوضوع وليسر احلسن للمذكرة وبناء على هذه االشكالية وانطالقا من مكتسباتنا القب
 اعتمدنا خطة حبث وهي كالتايل:

 مقدمة. -

 مدخل متهيدي )كلمات مفتاحية(. -

 فصلني )نظري وتطبيقي( ومتهيد وخالصة. -

خل عرفنا كانت املقدمة عبارة عن متهيد ملا سيتم تقدميه يف املذكرة وأما الكلمات املفتاحية واليت تعد كمد
مبحثني يف كل مبحث إىل  ، أما الفصل األول الذي هو األخر ميثل اجلانب النظري فقسمناهكلماتجمموعة ال

عن اللغة الثانية )مفهومها، األول متهيد وخالصة يف كل مبحث، فكان املبحث إىل  مخسة عناصر باإلضافة
لصعوبات اليت يواجهها يف ث الثاين عن التلميذ )تعريفه، دوره، خصائصه، اأهدافها، وأمهيتها، وظائفها...( واملبح

 تعلم اللغة الثانية(.

الدراسة امليدانية بعنوان "تعلم اللغة الثانية" يندرج حتته عنصرين أو  أما الفصل الثاين فيمثل اجلانب التطبيقي
زيارة استطالعية للمؤسسة التعليمية والتعرف على كيفية سري احلصة، العنصر األول كان بعنوان تعلم إىل  باإلضافة

بعنوان التدرب على القراءة واالستماع وخالصة ومتهيد ومن مثة حتليل نتائج  احلروف والنطق هبا والعنصر الثاين
ذكرة فكانت حوصلة يف البداية ملا يتم تقدميه وأيضا الرتبص باالعتماد على العنصرين سالفني الذكر، أما خامتة امل

 .عنصر إلبداء الرأي الشخصي فيما خيص موضوع املذكرة

 :وكأي مذكرة من املذكرات ال ختلو من الصعوبات اليت تواجه أي باحث يف جمال البحث العلمي أمهها

يري األستاذ ألكثر من مرة وإلغاء خطة البحث اليت  غتكثرة الكتب واملراجع و إىل   شساعة املوضوع باإلضافة
شرف خطة جديدة خادمة وإعادة ضبطها من طرف األستاذ املكانت يف السابق ألهنا ال ختدم املوضوع 

 للموضوع.

أما اجلانب امليداين فعدة من الصعوبات أمهها االضطرابات اليت مرت هبا املؤسسة اليت كنا بصدد تربص 
 فيها.
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 لقد اعتمدنا يف دراستنا على جمموعة من املصادر واملراجع نذكر منها ما يلي:

 عبد احلفيظ حتريش، صعوبات تعلم اللغة األجنبية. -

 او علي حجاج اللغات األجنبية تعلمها وتعليمها.نايف خرم -

 عمر حممد عبد اخلطاب "مقياس صعوبات التعلم. -

 بة.مىن ابراهيم اللبودي صعوبات القراءة والكتا -

 حممد عبد الرحيم عديس صعوبات التعلم. -

ل كبري جه، قدمت لنا العديد من املعلومات اليت فادتنا بشكاهلدف من اعتمادها أهنا حتتوي على ما حنتا
 وخاصة يف جانب املعلومات القيمية.

 الدراسات السابقة:

تناولت فيها  2015/2016االكتساب اللغوي يف التعليم االبتدائي "أمال بويدون وأخرون"  -1
االكتساب اللغوي عملية ضرورية ويساعد التلميذ يف التعلم والتعليم ألنه يساعد على منو القدرات العقلية 

 واللغوية...

اخلامسة أمنوذجا( مراد زريقات وأخرون( اسة لبعض صعوبات تعلم اللغة الفرنسية )سنة در  -2
 ، ناولت صعوبات اكتساب وتعلم اللغة الفرنسية.2011/2012

تناولت فيه حاالت تداخل  2013/2014تعليمية اللغة الفرنسية يف الطور االبتدائي "أمال لكحل"  -3
درسة السنة الثالثة ابتدائي وهدف الدراسة هو الكشف عن أسرار التجاوز بني اللغة األم واللغة الفرنسية يف م

 والتداخل بني اللغتني والوقوف على النقائص املوجودة لدى كل تلميذ.

ويف األخري ال يسعنا إال أن نشكر اهلل عز وجل الذي أعطانا القدرة على امتام إجناز هذه الدراسة وتتقدم 
ننسى شكر أستاذنا بعيد يف اجناز هذا البحث وال أو  لكل من ساعدنا من قريب بكل الشكر والتقدير واالحرتام

 املشرف الذي وجهنا طوال هذه الفرتة إلجناز هذا العمل املتواضع.



 

   
 

 

  المدخل
 االكتساب أوال:

 اللغة الثانية اانيا:

 املعلماالثا: 

 املتعلمرابعا: 

 العملية التعليميةخامسا: 

 التعليمسادسا: 
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 فهوم االكتساب: مأوال: 
 1كسبه، يكسبه، كسبا وتكتسب واكتسب: أي طلب الرزق وكسب: أصاب واكتسب تصرف واجتهد.

 : هناك العديد من التعريفات للمصطلح نذكر منها:اصطالحا

تغيري أمناط استجابته أو  تعلمه ألمناط جديدةأو  يعرفه حسن شحاته بأنه "زيادة أفكار الفرد ومعلوماته
 2 كليهما.أو   النضجأو  مبهارة منو يف التعلم للقدمية وتعىن

الفعل يف حقل العلوم أو  ويعرفها غريه مثل "نايف القيسي" يف معجمه الرتبوي "يطلق هذا املصطلح
أصال بل أو  النفسية على تلك الصفات واخلصائص... واالستجابات اليت ليست موجودة عند املرء عند الوالدة

 3 ل حياة الفرد يف سياق منوه وتطوره.جرى تطورها وتعليمها من خال

 نستنتج من هذه التعريفات ما يلي:

 االكتساب هو منو وزيادة الفرد يف معلوماته ومعارفه وقدراته. -

 يكون االكتساب بطريقة فطرية ال مكتسبة. -

 االكتساب يعين حصول الفرد على شيء مل يكن موجودا لديه سابقا. -

 مفهوم اللغة الثانيةثانيا: 
بعبارة أخرى هي لغة ختتلف عن اللغة األم واليت يكتسبها أو  غة اليت يتحداها غري الناطقني هباهي الل

 4 الفرد بعد فرتة تعلم وتلعب هذه اللغة دورا اجتماعيا يف اجملتمع الذي يتم التعلم فيها.

                                                             
، 8 ، طالفريوز أبادي، القاموس احمليط، تج مكتبة حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، اشراف حممد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، لبنان، بريوت -1

 .131، ص 2005
، ص 2003، 1اجنليز / عريب(، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، ط –حسن شحاته، زينب جنار، معجم املصطلحات الرتبوية )عريب / اجنليزي(  -2

57. 
 .80ص  ،2010نايف القيس، معجم الرتبوي وعلم النفس، دار أسامة لنشر والتوزيع، دار مشرق اقايف، األردن، عمان، د ط،  -3

4 - Guillen Diaz, c (2004) los, contenidos cultumales en JS lobatoy santos gamallo (eds) 
vademecun pana la formacion …. Lingua etranjera (LE) maerid SGEL p 835-851. 
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لغتهم  تقصد باللغة الثانية هي اللغة اليت يتحداها األشخاص نتيجة تعلمهم هلذه اللغة فهي ليست
املكتسبة أي لغتهم األم وتعد اللغة الثانية هي اللغة الثانية هي لغة املستخدمة يف النشطة التواصل بني األفراد، 

فعلى سبيل املثال تعد اللغة  1وتعرف أيضا بأهنا اللغة الغري أصلية ولكن معرتف هبا بشكل رمسي يف البلد،
ب آسيا، اهلند، مصر، الباكستان وبنغالدش، سنغافورة..." أما اللغة االجنليزية لغة اانية يف العديد من الدول "جنو 

 الفرنسية فنجد "اجلزائر تونس، املغرب العريب...".

 2 اللغة الثانية هي اللغة اليت يتعلمها الطفل بعد اللغة العربية باملرحلة االبتدائية.

م وهي اللغة اليت يتعلمها الفرد لتلبية يقصد باللغة الثانية اليت يتعلمها االنسان بعد أن يستوعب لغته األ
 3 اشباع حلاجة ما.أو  درجة علمية ينشدها لتلبية لغرض وظيفيأو  متطلبات مرحلة تعليمية خيتزها

وهي لغة أجنبية يتعلمها الفرد بعد لغته األصلية لغة األم  lange secondeتسمى عند البعض الباحثني 
م اانويا يف ختطيط السياسة اللغوية، يلجأ إليها لتنمية التفاهم الدويل واكتساب / اللغة األمر وهي تتميز بأن هلا مقا

املصطلحات الفنية والعلمية واملهنية، كما حتظى اللغات األجنبية توضع متميز على مستوى ديداكتيكي ويوضع 
 4 عاصرة.خاص تعليميا كوهنا تستقي مادهتا من مصادر متعددة وتبىن أنظمة وبرامج وطرائق تعليمية م

ومصطلح اللغة الثانية يطلق على أي لغة يتعلمها االنسان بعد أن يتقن لغته األوىل ويشمل تعلم أي لغة 
من اللغات شريطة أن يأيت تعلم اللغة الثانية أم اللغة األجنبية على حد سواء كما يقصد هبا أيضا تعلم لغة االثة 

 5 ورابعة.

ة األصلية املكتسبة بالفطرة عكس اللغة الثانية اليت يتعلمها االنسان اللغأو  إذن فاللغة األم هي لغة الذات
 6 يف املدارس عن طريق العلم.

                                                             
 موقع األلوكة. -1
غة الثانية وعالقته بالراشح االنفعايل "دراسة ميدانية" جامعة مستغامن، بوقصارة رقية، مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف علم النفس، االكتساب الل -2

 .18، ص 2015-2016
 .26املرجع نفسه، ص  -3
 .43، ص 2008صاحل بلعيد، علم النفس اللغوي، دار اهلومة لطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،  -4
 .01امعة جباية، ص معزوزن مسري، مقال اكتساب اللغة الثانية وأاره على األوىل ج -5
 .27، ص 2020، ديسمرب 02، العدد 02جملة أدبيات إصدار كلية اآلداب والفنون، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، اجلزائر، اجمللد  -6
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 مفهوم المعلمثالثا: 
يعد العنصر األساسي يف العملية الرتبوية فهو املتصرف بقلوب البشر فهو مبثابة الطبيب املعاجل للنفس  

ء مصدقا لقول "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" "من سلك طريقا احلد الذي جيعله وريثا لألنبياإىل  ومهمته شريفة
اجلنة وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لرضى اهلل عنه وأن العامل إىل  يطلب به علما سلك به طريق

 1ليستغفر له من يف السماوات واألرض... حبظ وافر".

االنساين والديين هذه املكانة حلاجة بني البشر إليها واملعلم مكانة بارزة ورفيعة يف احلياة وقد أكد الرتاث 
 2 طرق املعرفة.إىل  املعلم التوجه والقائد واهلادئ

كما يعد املعلم اساس العملية التعليمية والركيزة املتينة اليت تستند غليها املدرسة أداوه الناجح يف ايصال 
 3 املعرفة والرتبية الشيء حيدد كفاءاته ومؤهالته.

إىل  علم يف التعليم: مل تقتصر مهمته على نقل املعلومات فحسب بل هو نشاط طخطط له، يرمىدور امل
 حتقيق نتائج تعليمية حمددة يف ضوء حاجة اجملتمع ومستلزماته.

 معرفة امكانية املتعلمني واستعداداهتم. -

 معرفة امكانية املؤسسة التعليمية اليت يعمل فيها. -

 ليت يتوىل تعليمها وتدريسها.معرفة أهداف التعليم للمادة ا -

 4 االحاطة بأساليب التعلم وطرائقه لوضعها موضع التطبيق يف التعليم. -
جيب على املعلم على دراية تامة بكل ما يتعلق بالتدريس من مفاهيم ونظريات ومن الضروري أن يكون 

الفروق بينهم ومعرفة أيضا مؤهالت  قادرا على توفري اجلو املالئم للطالب ولديه قدرة على االستماع إليهم وإدراك 
 كل تلميذ عن األخر، فهو يعد من املرتكزات يف العملية التعليمية فهو بوابة الوصل بني الطالب واملنهاج.

                                                             
 لعارضة.( عن أيب الدرداء رضي اهلل عنه مرفوعا وصححه ابن حيان وابن عريب يف ا223( وابن ماجه )2682( والرتميذي )3641أخرجه داوود ) -1
 .24حمسن علي عطية، تدريس اللغة العربية، يف ضوء الكفاءات، ص  -2
 .500، ص 2005، 1جرجس مشال، معجم املصطلحات الرتبية التعليم، عريب فرنسي اجنليزي، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، ط  -3
 .373-411، ص 1998امعة البلمندا، لبنان، حناس جورج تعليم اللغة العربية من منظور معريف يف العربية منشورات ج -4
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 مفهوم المتعلم: رابعا
املتعلم كائن حي متفاعل مع حميطه له موقفه من نشاطات التعليمية كما له موقفه من العلم وله تارخيه التعليمي 

 1 جاحاته واخفاقاته وله تصوراته ملا يتعلمه وماله حيفزه وما مينعه على االقبال والتعلم.بن

املتعلم هو الذي يبين معرفته معتمدا على ذلك يف نشاطاته الذايت وهو ركن تقام العملية التعليمية ألجله 
 2 وتوضع يف خدمته.

اين الذي ال يعيش مبعزل عن املؤارات البيئية املتعلم هو املستهدف بالعملية التعليمية وهو الكائن االنس
 3 واالستعدادات الورااية واحلاجات البيولوجية.

هو أساس العملية التعليمية إذا تنصب باجتاهه مجيع الطرائق واألساليب والتقنيات هبدف تزويده مبا حيتاج 
 4 إليه من معرفة واقافة ومعلومات حول املادة اختصاصه وتعلمه.

 فرها في المتعلم:شروط يجب تو 

 العقل الذي يدرك به حقائق األمور. -

 الفطنة اليت يتصور هبا غوامض العلوم. -

 الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه. -

 الرغبة اليت تدور هبا الطالب وال يسرع إليها امللل. -

 الفراغ الذي يكون معه التوفر وحيصل هبا االستكثار. -

 مهوم وأشغال ومرض.عدم القواطع املذهلة من  -
خالصة القول أن جناح العملية التعليمية مقرتن باملتعلم إذا ما متت مراعاة خصوصياته وحاجاته يف تلك 

الدور الذي يلعبه هذا العنصر يف تفعيل مسار تلك العملية إىل  العملية ويبقى من الضروري أن نشري كذلك
 واالرتقاء هبا حنو األفضل.

                                                             
 .27، ص 1998حناس جورج، تعليم لغة العربية من منظار معريف العريب، منشورات جامعة البلمندا، لبنان،  -1
 .20، ص 2انطوان صباح تعليمية اللغة العربية، ج  -2
 .25د. حمسن علي عطية، تدرس اللغة العربية يف ضوء الكفاءات االدائية، ص  -3
 .496د. جرجس ميشال، معجم املصطلحات الرتبية والتعليم عريب فرنسي واجنليزي، ص  -4
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 التعليميةمفهوم العملية خامسا: 
: جاء يف لسان العرب "علمته الشيء فتعلم وليس التشديد هاهنا للتكثري ويقال أيضا تعلم يف موضع لغة- أ

 1أعلم وعلمت الشيء أعلمه".

هي أصل )ع ل م( والعلم هو ادراك الشيء واملعرفة به والتعليم يف كتب اللغة هو جعل األخر يتعلم ويفهم 
 2 ذلك سبيل.إىل  ما يتعلم ويفقهه مبا استطاع

التعليمية مأخوذة من مصدر تعليميا فنقول علم يعلم تعليما وتناولت العديد من القواميس هذا املفهوم منها 
"قاموس احمليط" الذي ورد فيه "علمه كسمعة علمه بالكسرة أي عرفه والتعالمة العامل جدا والنسابة وعامله فعلمه  

ركتني شق يف الشقة العليا والعالمة السمة والعلم حمركة اجليل كنظرة غلبه علما... العلمة بالضم والعلم حم
 3الطويل".

أما املعاجم احلديثة فنجد "معجم الرائد" حيث شرح علم بعلم يعلم ويعلم علما ومسة أار فيه بعالمته 
جعله يعرف هبا الشقة شقها غلبه يف العلم وعلم يعلم: عرفه وأدرك احلقيقة شعرية أاقنه علم تعليما وكالما 

 4يتعلمه.

" منذ مدة طويلة لداللة على كل ما يرتبط بالتعليم من didaktiqueاستعملت كلمة "ديداكتيك" "
وتعن فلتتعلم أي يعلم بعضنا البعض  didaktikosأنشطة داخل القسم، كلمة ديداكتيك مشتقة من كلمة 

أو  وس املعلم "روبري الصغري" درسومعناه التعلم وهي تعن حسب قام didatikosواملشتقة من كلمة االغريقية 
 5 علم.

 

 

                                                             
 .870، ص 2لسان العرب البن منظور، بريوت، دار الصادر، لبنان، مج  -1
 .126، ص 2016سمرب ، دي38صاحل بلعيد تعليمية النحو العريب بني النظرية والتطبيق جملد املمارسات اللغوية، تيزي وزو، اجلزائر، العدد  -2
 .1151الفريوز أبادي، قاموس احمليط، تج أبو الوفاء اهلوريين واملصري الشافعي، دار الكتب د ط، د ت، ص  -3
 .623جربان مسعود، الرائد، دار العلوم املاليني د ط، د ت، ص  -4
، ص 08، العدد 2010جملة الواحات للبحوث والدراسات، د ط، نور الدين أمحد القايد وحكيمة سبعي التعليمية وعالقاهتا باألداء البيداغوجي،  -5

36. 



 ...............................................................................................مقدمة

 10  
 

 

 املعلم                   

 

 املعرفة                                             املتعلم     

يعرفها "عبد القادر لويسي" هي تلك الدراسة اليت تطبق مبادئها على مواد التعليم وهي تقدم املعطيات 
 1 راسي وكل وسيلة تعلمية.الضرورية لتخطيط كل موضوع د

عرفها "جورج مونان" يف معجمه الشامل لأللفاظ اللسانية حتت مصطلح تعليمي لساين 
pedalangustique  الذي يرادف مصطلح تعليمية اللغات... حيث تلتقي البيداغوجيا واللسانيات لدراسة

أنه حقل يف طريق التشكيل ولكنه ميلك  وحتليل ما يبىن اجناز طرق تعليم اللغات وتعريف وتطبيق منهجية مناسبة
مسبقا الطرق والتقنيات اخلاصة مثل "التعليمة التحليلية وهو حتليل كمي ونوعي لطالق التعليم سواء من منظور 
بيداغوجي لساين التحليل التقابلي حنو األخطاء وجممل التقنيات اليت تسمح بوضع اللغات األساسية وتقسيم مادة 

 2 ات.مستويإىل  التعليم

عرفها كل من مسيث أب وميالري وبروسو "أن املوضوع األساسي لتعليمية هو دراسة الشروط الالزم توفرها 
أو  املشكالت اليت تقرتح للتلميذ قصد السماح له بإظهار الكيفية اليت يستغل هبا تصوراته املثاليةأو  يف الوضعيات

 3 رفضها".

اللغة العربية مصدر صناعي لكلمة تعليم وهذه األخري مشتقة  يعرفها حنفي عيسى بقوله "كلمة تعليمية يف
 4 مسة من السمات للداللة على الشيء دون احضاره.أو  من علم أي وضع عالمة

 خطاب مصنف بعناية.أو  عموما كانت كلمة ديداكتيك تدل على الفن ومهارة تنظيم عرض

                                                             
 .19، ص 2014، 1عبد القادر لويسي "املرجع التعليمية" جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط  -1
م، 2012 –ه 1433، ينظر، جورج مونان، معجم اللسانيات، تر مجال احلضري، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان -2

 .144ص 
 .96طيب نايت سليمان، املقارنة بالكفاءات البيداغوجية، أمثلة علمية يف التعليم االبتدائي واملتوسط، دار األمل، د ط، تيزي وزو، د ت، ص  -3
 .02علم التدريس كعلم مستقل د ط، د ت، ص أو  مفهوم الديداكتيكإىل  حممد الدريح، الدعوة -4

 
 التعليمية
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يمية تواجه مشكالت كثرية من مشكالت وعلى العموم يعرف الباحثون الديداكتيك بأنه اسرتاجتية تعل
 1 املواد وبنيتها املعرفية ومشكال الطرائق واملشكالت والوضعيات التعليمية التعلمية.أو  املتعلم، ومشكالت املادة

 : التعليمية هي الدراسة العلمية لتنظيم مواقف التعلم اليت يعيشها املتعلم لبلوغ هدف تربوي كاناصطالحا
 2 خر هي تبحث عن فعالية العملية الرتبوية )املواقف التعليمية(.حسيا ومبعىن أأو 

يعرفها "روشالين" بأهنا جمموعة الطرائق والوسائل اليت تساعد على تدريس مادة معينة وهي علم تطبيقي 
 3تسهيل اجناز املشاريع".إىل  موضوعه حتضري وجتريب اسرتاتيجيات بيداغوجية هتدف

التعليمية هي الدراسة العلمية لتنظيم وضعيات التعلم اليت يندرج فيها م "1988يعرفها بروسويف عام 
ونالحظ أن التعليمية نظام من األحكام املتداخلة واملتفاعلة ختص  4 الطالب لبلوغ أهداف معرفية وعقلية..."،

 عملية التعليم والتعلم.

وتقومي وتصحيح  م "على أهنا علم انساين مطبق موضوعه إعداد وجتريب1988ويعرفها جلوندر 
 5االسرتاتيجيات اليت تتيح بلوغ األهداف العامة والنوعية لألنظمة الرتبوية".

املعرفة اليت هتتم بفن وقواعد التدريس ملادة مدرسية وغاياته حتقيق أو  الدديداكتيك نوع من التفكري
هي "كل أو  شخصية املعلمني التعليمات الفاعلة من خالل التحكم اجليد يف الوسائل واملناهج مع مراعاة طبيعة

 6التثقيف وكل ماله عالقة بالتعليم".إىل  ما يهدف

 أهمية التعليمية

 تبحث يف تطوير اكتساب املعارف والكفاءات. -

 التأسيسية لألوضاع الرتبوية.أو  تعاجل اجلوانب الرتابطية -

 تعىن بتطوير القدرات الفكرية للمتعلم والعوامل اليت أسهمت يف ذلك. -

                                                             
 .35، ص 2003لدليل البيداغوجي مفاهيم مقاربات منشورات الصدى التضامن، د ط، حممد مسكي ا -1
 .125، ص 2010، 2ينر بن يريح، ملفات سيرتبوية تعليمية، دار اهلومة، اجلزائر، ط  -2
 .44، ص 2009فريدة شنات، مصطفى هجرسي، عثمان أيت مهدي، املعجم الرتبوي ملحقة سعيدة اجلهوية،  -3
 .02، ص 1999بية الوطنية، التعليمية العامة وعلم النفس، اجلزائر، وزارة الرت  -4
 .36، ص 8نور الدين أمحد قايد وحليمة سبعي، التعليمية وعالقاهتا باألداء البيداغوجي والرتبية، جملة الواحات للبحوث، د ط، العدد  -5
 .36املرجع نفسه، ص  -6
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 اسة املادة التعليمية بتحليل سلوكيات املعلم واملتعلم.ترتبط در  -

 املسؤولة عن شخصية املعلم بكل أبعادها ومكوناهتا. -

 مفهوم التعليمسادسا: 
بعد التعليم وسيلة هامة تساعد يف الوصول ألهداف بطريقة منظمة وحمددة لإلكساب الشخص معلومة  

 بواسطتها تنهض األمة والبالد ومتشى حنو التطور والتقدم. بشكل واضح وعلمي دقيق وهو من األمور املهمة اليت

 لقد وردت عدة تعريفا يف املعاجم اللغوية ملصطلح التعليم نذكر منها:

جاء يف لسان العرب البن منظور "التعليم" من علم، يعلم، وعلمت الشيء أعلمه علما أي عرفته وعلمه 
 1 أتقنه. العلم وأعلمه إياه فتعلمه وعلم األمر وتعلمه أي

ويف معجم الوسيط "علم فالن علما انشقت العليا فهو أعلم وهي علماء وتعلم األمر أتقنه وعرفه وعلمه 
 2 علما ويعلمه بعالمة يعرف هبا وغلبه يف العلم.

 3 التعليم هو نشاط تواصلي يربط بني الطالب )املتعلم( واألستاذ )املعلم( داخل إطار منظم.

توجيه لشيء قصد املعرفة أو  عدة الشخص على القيام بشي ما وتقدمي معلوماتونقصد بالتعليم هنا مسا
الطلبة وتنمية مهاراهتم إىل  والفهم ويعد علمية منظمة تقوم من طرف املعلم هبدف نقل املعارف واملعلومات

 ومواهبهم وقدراهتم.

ألشكال ومواقف العلم اليت يعرف "حممد الدريج" التعليم "أنه الدراسة العلمية لطرق تدريس وتقنياته وا
 4اجلسمي.أو  الوجداينأو  خيضع هلا التلميذ قصد بلوغ األهداف املنشودة سواء كانت يف املستوى العقلي

 

                                                             
 .263، ص 2005، 4، ط 10لنشر، اجمللد ابن منظور لسان العرب، دار الصادر لطباعة وا -1
 .624، ص 1425/2004، 4معجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط  -2
جامعة مذكرة لنيل شهادة دكتوراه يف الرتمجة، بيداغوجيا األهداف يف تعليمية الرتمجة ل: بن دحو نسرين كنزة، كلية اآلداب، اللغات والفنون،  -3

 .8، ص 2013/2014وهران، 
 .8علم التدريس، حتليل العلمية التعليمية، قصر الكتاب البليدة، د ط، ص إىل  حممد الدريح، مدخل -4
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كما عرف أيضا "بأنه الفعل الذي حيدد ويتقن اخلصائص والشروط واملتغريات املتعلقة بالوضعية التعليمية 
 1 اليت تشمل حدوث التعلم.

إاارة املتعلم وحتفيزه وتسهيل حصوله على معلومة وهو جهد يبذله املعلم إىل  يهدف هو نشاط تواصلي
 لكي يعني املتعلم على اكتساب لغة واملعرفة واخلربة والقيم.

                                                             
 .105، ص 2005، 1خري الدين هين، مقاربة التدريس بالكفاءات، ط  -1
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 الفصل األول: تعليمية اللغة الثانية عند تلميذ السنة الثالثة
 املبحث األول: اللغة الثانية

 متهيد

 مفهوم اللغة الثانية -1

 غة الثانيةأهداف ومميزات تعلم الل -2

 أمهية تعليم اللغة الثانية -3

 وظائف اكتساب اللغة الثانية. -4

 خالصة.

 املبحث الثاين: التلميذ.

 متهيد.

 تعريف التلميذ. -1

 خصائص التلميذ. -2

 أدوار التلميذ. -3

 الطرائق احلديثة لتعليم اللغة الثانية. -4

 صعوبات تعلم اللغة الثانية. -5

 خالصة.
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 .تمهيد

على الرغم من اختالف البشري وأنواعهم وأعمارهم وشخصياهتم وأوضاعهم االجتماعية ذكورا وإنااا كبارا 
أخر ذلك التنوع الذي ال حتده حدود غري أن تعلم اللغة األجنبية خاصة تلك اليت هلا إىل  وصغارا، ملوكا صعاليك

تطلبات العصر تعلمها من أجل االنفتاح على العامل رصيد حضاري وتراث اقايف أصبح من الضروري ومن م
اخلارجي وعلى اقافات العامل ولتمكن من اكتساب خربات جديدة وجتارب علمية ومستوى حضاري يفيد 

 متعلميها بصفة خاصة واجملتمع بصفة عامة.

 اللغة الثانية: أوأل: 

 :Lange secondeمفهوم اللغة األجنبية -1

، وهي كل لغة أجنبية يتعلمها الفرد بعد Lange seconde اللغة الثانية وتسمى عبد البعض الباحثني
لغته األصلية لغة األم / اللغة األم، وتتميز بأن هلا مقاما اانويا يف ختطيط السياسة اللغوية، يلجأ إليها لتنمية 

ية بوضع متميز على التفاهم الدويل واكتساب املصطلحات الفنية والعلمية واملهنية، كما حتضى اللغات األجنب
مستوى ديداكتيكي وبوضع خاص تعليميا كوهنا تستقي مادهتا من مصادر متعددة، وتتبىن أنظمة وبرامج طرائق 

وتعلم لغة اانية ليس باألمر اهلني، بل "ال يستطيع أحد أن خيربك كيف تتعلم لغة أجنبية دون  1تعليمية معاصرة،
 2لثانية عملية مركبة تتضمن عددا ال حد له من املغريات".أن حتاول أنت حماولة حقيقية، فتعلم لغة ا

 مفهوم اللغة الفرنسية:

( هي احدى اللغات La Langue françaisأو  le françaisاللغة الفرنسية: )بالفرنسية 
اا  من حيث اللغة األكثر حتد 18الرومانسية، حتتل املركز السابع من حيث اللغات األكثر حتداا يف العامل واملرتبة 

مليون  190مليون شخص يف مجيع أحناء العامل كلغة رمسية أساسية، وحوايل  80حيث يتكلم هبا حنو  3كلغة أم،

                                                             
 .43، ص 2008صاحل بلعيد، علم النفس اللغوي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،  -1
، ص 1994راون، أسس تعلم اللغة وتعليمها، ترمجة عبد الراجحي وعلي أمحد شعبان، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، دوغالس ب -2

19. 
3- what are the top 200 most spoken languages  )أفريل  4مؤرشف من األصل يف  2018أكتوبر  03)باللغة االجنليزية

 .2021ل أفري 04اطلع عليه بتاريخ  2021
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وينشر هؤالء الناطقون هبا يف حوايل  1مليون شخص يف مجيع أحناء العامل، 274شخص كلغة رمسية اانية، وحوايل 
 2 اخلمس جبانب اللغة االجنليزية. بلدا حول العامل، وهي اللغة الوحيدة املوجودة بالقارات 54

حيث حرصت احلكومة الفرنسية على أن تكون اللغة  3وهي واحدة من أكثر اللغات الرومنطيقية يف العامل،
جامعة ذات األصل الفرنسي كذلك  630و كلية  350منتشرة يف طختلف بقاع األرض، وذلك من خالل بناء 

ن طختلف البلدان، حيث أن هناك الكثري من املفردات فتحت باب التقدم للبعثات الدراسية للطالب م
فقد دخلت اللغة الفرنسية يف العديد من الفنون  4واملصطلحات يف اللغة االجنليزية استمدت من اللغة الفرنسية،

احملرتف أن يعرف أو  منها فن الطهي، فقد استخدم بكثرة يف املطابخ العاملية، حيث يشرط على الطاهي املتدرب
 5 فردات الفرنسية.بعض امل

االمرباطورية الرومانية، ازدهرت اللغة إىل  أصول الالتينية اليت يرجع تارخيهاإىل  يرجع تاريخ اللغة الفرنسية
وذلك ألهنا من اللغات اليت   6الفرنسية نتيجة العديد من العوامل منها التأار بلغة السلتية وهي اللغة اهلندية األوربية،

غرب أوروبا، كذلك تأارت باللغة اجلرمانية اليت كان ينطق هبا احملتلني الذين سيطروا على كانت معروفة يف وسط و 
فرنسا بعد انتهاء احلكم الروماين، ففي القرن العشرين كانت اللغة الفرنسية حمط األنظار واألكثر انتشارا بني 

نية واليت تعين مجيع اجملتمعات والدول حىت وجدت اجملتمعات الفرنكوفو  7اللغات املنتشرة من قبل الدول املستعمرة،
القيام بالعديد من الفعاليات إىل  واحلكومات اليت تعد اللغة الفرنسية اللغة الرمسية هلا، حيث سعت هذه اجملتمعات

حرفا، حيث يوجد فوق هذه احلروف  26حيث تتكون اللغة الفرنسية من  8نشر هذه اللغة،إىل  اليت هتدف
من أجل التفريق بني الكلمات املتشاهبة، وختتلف طريقة الكتابة أو  الفا يف نطق احلرف،احلركات اليت حتدث اخت

 9 اليمني.إىل  عن اللغة العربية بأهنا تكتب من اليسار

                                                             
1- "la Francaphanie en chiffee organisation internatianale de la francophomie "

www.Francophomie.org  2018ماي  28اطلع عليه بتاريخ  2019ماي  17مؤرشف من األصل يف. 
 .2015أغسطس  12ه بتاريخ ، اطلع علي2016نوفمرب  12الفرانكفونية، سفارة فرنسا يف الدوحة، نسخة مؤرشفة من األصل يف  -2
 ، بالتصرف.2020-02-14اطلع عليه بتاريخ  www.arageek.comأ. ب. ت. ث. اللغة األكثر مجاال ورقة بني لغات العامل  -3
 نفس املرجع. -4
 ، بالتصرف.2020-02-14اطلع عليه بتاريخ  www.arageek.comأ ب ست حقائق مدهشة عن اللغة الفرنسية،  -5
 ، بالتصرف.2020-02-14اطلع عليه بتاريخ  www.arageek.comأ. ب. ت. ث. اللغة األكثر مجاال ورقة بني لغات العامل  -6
 ، بالتصرف.2020-02-15اطلع عليه بتاريخ  www.wikiwand.comأ. ب. "لغة فرنسية"  -7
 ، بالتصرف.2020-02-14اطلع عليه بتاريخ  www.arageek.comأ. ب. ت. ث. اللغة األكثر مجاال ورقة بني لغات العامل  -8
 ، بالتصرف.2020-02-15اطلع عليه بتاريخ  www.wikiwand.comأ. ب. "لغة فرنسية"  -9

http://www.arageek.com/
http://www.arageek.com/
http://www.arageek.com/
http://www.wikiwand.com/
http://www.arageek.com/
http://www.wikiwand.com/
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ولقد استعمرت فرنسا الكثري من الدول يف افريقيا ونتيجة لذلك فقد شاعت اللغة الفرنسية بشكل واسع، 
دولة ويف الدول العربية فقد مت استخدام اللغة  31غري ذلك أو  كلغة رمسيةفقد بلغ عدد الدول اليت تتخذها  

 1 الفرنسية بشكل كبري يف اجلزائر، وتونس، واملغرب، وموريتانيا.

 أهداف ومميزات تعليم اللغة الثانية: -2
 أهداف:- أ

 يهدف تعليم وعلم اللغة الثانية )األجنبية( إىل:

ري الكتايب والشفوي، ومعرفة األدب والثقافة، وحضارات، وتنمية تأهيل املتعلم للتمكن من وسائل التعب -
 التفاهم الدويل، واكتساب مصطلحات جديدة وتنمية القدرة على التواصل مع الغري.

 متكني التلميذ املتعلم للغة الثانية من فهم ما حييط به وسهولة تواصله معه. -

 وعاداهتا. وجود فكر منفتح على الثقافات األخرى باختالف تقاليدها -

 سهولة وتيسر التواصل واالتصال مع األخر. -

 توطيد العالقات بني األجيال والقدرة على فهم واحرتام الفروق الثقافية واالجتماعية بني اللغات. -

 2 تنمية فكرة التسامح والتقارب بني الشعوب. -
ت األجنبية وكما يقول أن ويقول "بلومفيلد" أن من أهداف دراسة اللغة األجنبية هو اطلع الفرد على اقافا

 3حد ما يف طريقة احلياة اليت تقدمها هذه اللغة.إىل  اللغة هي وعاد الثقافة، فعندما يشارك املرء لغة ما فهو يشارك

 مميزات تعليم اللغة الثانية:- ب
إن طالب اللغة الثانية )األجنبية( يكون لديه حس من املرونة واألصالة يف التفكري أكثر من غريه من  -1

 لب اللغة الواحدة.طا
 4 يكون طالب اللغة الثانية أكثر قدرة على حل املشكالت ولديهم مهارات تدخل أكرب. -2

                                                             
 ، بالتصرف.2020-02-14اطلع عليه بتاريخ  www.wikiwand.comأ. ب. "لغة فرنسية"  -1
 http/sites.goole.dz(vebh ?Saueid= chrome-instan & ion = & ie = uifموقع الكرتوين  -2
 .60، ص 1998حممد الصاحل بكوش: تدريس اللغات األجنبية من خالل نظرية بلوفليد، رسالة ماجيسرت، اشراف الزبري سعدي،  -3
ه، ص 1427 –م 2007، 1جون جاسون: التعليم البيين الفعال "دليل األباء يف مساعدة األبناء"، ترمجة عزو امساعيل عفافة، دار املسرية، ط  -4

124. 

http://www.wikiwand.com/
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 دراسة اللغة الثانية تعمل على زيادة الكفاءة يف اللغة األوىل من حيث املصطلحات واالتصال والتواصل. -3
وعاملية وهذه االجتاهات أصبحت االجتاهات االجتماعية والوعي الثقايف لطلب اللغة الثانية أكثر دولية  -4

 ذات قيمة عاملية.
حيافظ طالب اللغة الثانية على اقافتهم وترااهم وجذورهم من خالل دراستهم اللغة الثانية إذا كانت هذه  -5

 اللغة جزءا من اخللفية الثقافية للطالب.
قتصاديات القومية توجد فرص توظيف متزايدة وميزات اقتصادية مرتبطة باكتساب اللغة الثانية ألن اال -6

 1 أصبحت دولية، فاملوظفون الذين يتحداون اللغة األجنبية سيكون الطلب عليهم أكرب.

فلقد بينت عدة دراسات أن اتقان اللغات األجنبية له نتائج واضحة بالنسبة للدخل وفرص الشغل، ففي  
الفرنسية(، ويف االحتاد األورويب بينت جانب )إىل  بالنسبة ملتكلم االجنليزية %6كبيك )كندا( يرتفع األجر حبوايل 

إىل  %5( أن اللغة الثانية خاصة )االجنليزية( ترفع الدخل ب 2010) Prieto and Ginbuoghدراسة 
15%.2 

تعلم اللغات األخرى يفتح عوامل متعددة للطالب وجيعل السفر للخارج أسهل وأكثر متعة ويسمح بفهم  -7
 3 ألصليني اللغة األجنبية.أكرب االجتاهات ومعتقدات املتحداني ا

 أهمية تعليم اللغة الثانية:-3
 اللغة متيز البشر عن غريهم من الكائنات احلية. -1
أن اللغة تيسر لإلنسان بواسطة نظامها الرتميزي الواسع سيطرة احلدود هلا على عامل األشياء احمليطة به،  -2

 أنه بواسطتها أن ينظمها وخيضعها بل ويطورها.
زن التجارب االنسانية اليت تفيد االنسان استئناف جتاربه وخرباته على أسس مدونة أن اللغة وعاء خي -3

وحمفوظة ومعروفة وبذلك تكفل للمجتمعات االنسانية تطورها احلضاري االجيايب بأسلوب بناء اخلربات بعضها 
 على أساس البعض.

أن مل يكن مقتدرا على التصرف تتيح اللغة للفرد مكانة خاصة يف جمتمعه ومنافع خاصة أيضا ال تتاح له  -4
 باللغة إبداعيا يتفوق بواسطته على اقرانه.

                                                             
 .125جون جاسون: املرجع السابق، ص  -1
 .55، ص 2013، بريوت، لبنان، 1عبد القادر القاسي الفهري، السياسة اللغوية يف البالد العربية، دار الكتاب اجلديد، ط  -2
 .125جون جاسون: املرجع السابق، ص  -3
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 ختلق اللغة رأيا عاما متشاهبا للمجتمع حول قضاياه الكبرية والصغرية. -5
تلعب اللغة دورا رئيسيا يف طلب التحليل النفسي والتعرف على مشاكل األفراد وما يعانون منه ومن مث  -6

 1 وي وتقيه من االحنراف وتساعد املريض والشفاء من أمراضه.تقرتح أساليب لسلوك تساعد الق
 واقع تعليم اللغة األجنبية في الجزائر: -4

نظرا للظروف التارخيية واالستعمارية اليت عاشتها اجلزائر طيلة قرن ونصف القرن من الزمن حتت االستعمار 
بية األخرى فاللغة الفرنسية تعترب أول لغة الفرنسي، وراة اجلزائر وضعا لغويا طختلف عن واقع بعض الدول العر 

 أجنبية واللغة االجنليزية ااين لغة.
اللغة الفرنسية: منذ عقود من الزمن كانت وما تزال حتتل مكانة خاصة يف اجلزائر، حىت تكاد تكون بنسبة 

ة واالقتصادية يف الكثري من لبعض املدن الكربى لغة التواصل اليومي والتميز الثقايف، كما أهنا لغة املعامالت االداري
سنوات الثمانينات وحىت بداية إىل  القطاعات اخلدماتية واالنتاجية والصناعية وحىت التعليمية، فمنذ االستقالل

 .Mالتسعينيات أين احتلت الصحافة بالغة الفرنسية حيزا كبريا من القراء، وهو ما ذكره الباحث حممد بن رابح 
Ben Rabah 1996 1989ه حول مستوى انتشار اللغة الفرنسية يف اجملتمع اجلزائري منذ سنة يف دراسة ل 

ظهرت ست جرائد  1992بعد االنفتاح االعالمي وظهور جرائد عمومية وخاصة حيث سجل بأنه يف سنة 
نسخة يوميا مقابل جريدتني عموميتني واحد عشرة  300.000إىل  حكومية وجريدتني خاصتني ونسخ تساوي

نسخة يوميا، لكن بعد خترج دفعات من املتعلمني من املدرسة األساسية  800.000ساوي حاصة مع نسخ ت
 أصبح مستعمليها كلغة تواصل ومتيز اجتماعي.

هذا ومازالت اللغة الفرنسية املستعملة يف كثري من املفردات والصيغ والتعابري اللغوية خاصة يف املواقف ذات 
هذا من جهة ومن جهة اانية مازالت اللغة الفرنسية  2ة الصحة وغريها،العالقة مبوضوعات التكنولوجية والصناع

 تستفيد من ميادين االستعمال الكثرية ومن حجم ساعي معترب يف التعليم، ابتداء من السنة الثانية ابتدائي.

 

 

 
                                                             

 .191، ص 2005طفال دار األهلية، األردن، عمان، نبيل عبد اهلادي، حسني الدراويس: تطور اللغة عند األ -1
ف، مذكرة لنيل خالد عبد السالم، دور اللغة األم يف تعلم اللغة العربية الفصحى، يف املرحلة االبتدائية باملدرسة اجلزائرية، جامعة فرحات عباس، سطي -2

 .97، ص 2012-2011شهادة الدكتوراه، 
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 خالصة:
أن يكتب له  مرتكزات التعليم، فإن صلحت يف بناء أساسه ميكنأهم  تعترب املرحلة األوىل من التعليم من

أن يكون بنيانا سليما فهو يبدأ بتعلم اللغة الثانية يف املرحلة الثالثة من التعليم االبتدائي حيث اتضح لنا مما سبق 
اللغة املتعلم ذلك ألن لكل مرحلة من أو  أن طرق تدريس اللغات األم ختتلف كثريا من تدريس اللغات الثانية

من املادة" كما قال األستاذ أهم  ختتلف عن األخر "املادة مهمة ولكن املدرس املراحل التعليمية طرق تناسبها اليت
 زركشي يف إجناح مؤسسته التعليمية.

 التلميذ ثانيا:
 تمهيد:

يعد التلميذ حلقة وصل بني املادة العلمية واملعلم فهو األداة الداعمة للعملية التعليمية فال تقوم إال به ملا له 
إىل  ا ونشاطها فهي بدون التلميذ ال تساوي شيئا ختتلف خصائص التلميذ من مرحلةمن دور فعال يف تسيريه

أخرى ومن تلميذ ألخر كل حسب قدراته وفروقاته الفردية أما عن دوره فال خيفى علينا أنه هو احملرك والقلب 
نذكر يف هذا العنصر النابض للعملية التعليمية وختتلف طرق تدريس اللغة الفرنسية بني القدمية واحلديثة وسوف 

 القدمية وكيف تطورت وأصبحت ماهي عليه اآلن....
 تعريف التلميذ:-1

 1 حرفة.أو  لغة: مجع تالميذ وهو الطالب الذي يتعلم صنعة- أ

 وردت عدة تعريفات ملصطلح "التلميذ" يف القواميس واملعاجم.

 2 ورد يف لسان العرب التلميذ مجع تالميذ اخلدم واالتباع واحدهم تلميذ.

احلرفة وخصه أهل العصر أو  الفنأو  أما يف معجم الوسيط "التلميذ" خادم األستاذ من أهل العلم،
 3 بالطالب الصغري، واجلمع تالميذ وتالمذة.

صنعة، ج تالميذ ويصح مجعه تالمذه واهلاء فيه لتعويض عن املدة أو  التلميذ هو الذي مازال يتعلم علما
 1 تابع.أو  ادم مطلقاوالتلميذ هو خادم املعلم واخل

                                                             
 .198، ص 1992، 7العلم للماليني لبنان، بريوت، ط  جربان مسعودان، معجم الرائد، دار -1
  //http://www.arabdict.comموقع األنرتنت  -2
 //http://www.arabdict.comمعجم الوسيط، جممع اللغة العربية  -3

http://www.arabdict.com/
http://www.arabdict.com/
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مهنة طالب علم أو  التلميذ )تلميذة( تالميذ، تالمذة، تلميذات، يتعلم التلميذ من معلمه: من يأخذ علما
 2 هؤالء من تالمذته.

 3 حرفة.أو  التلميذ هو من لزم شخصا ليتعلم منه علما

موعة من األفراد الذين خيتربون ما التلمذة والتتلمذة أي يتتلمذ لغريه وتالميذهم جمإىل  يشري مفهوم التلميذ
اختاره املربون ومن ورائهم اجملتمع لنموهم من معارف ومهارات وميول خالل الرتبية ويستعمل هذا اللفظ يف 

 4 املغرب يف مرحلة االبتدائي واالعدادية والثانوية.

 5 الثانوي.أو  اإلعدادأو  إن مصطلح التلميذ يعين "املزاول لتعليم االبتدائي

رف التلميذ كذلك بأنه احملور األول واهلدف األخري يف كل عمليات الرتبية والتعليم فهو الذي من أجله يع
تنشأ املدرسة وجتهز بكافة االمكانيات فالبد أن كل هذه اجلهود الضخمة اليت تبذل يف شىت اجملاالت لصاحل 

 6 التلميذ، البد أن يكون هلا هدف يتمثل يف تكوين عقله وجسمه.

 حا:اصطال

هو الشخص الذي هتيأ ملرحلة تعليمية معينة يتحكم فيها املستوى العقلي والزمين كما وجب أن تتفر فيه 
قدرات واهتماماته وعادات بغية اكتساب مهارا والعادات اللغوية الذي يطمح األستاذ تعليمها له، مع مراعاة 

 7 .حتقيقهإىل  قدرات واستعدادات املتعلم من حيث اهلدف الذي تسعى

كما يعرف أيضا أنه العنصر األساسي إلطار العالقة املدرسية املكونة أساسا من املعلم والتلميذ لذلك 
 1 وجب على املعلم أن يكون ملما خبصائص التلميذ حىت يتضمن النجاح بعمله اليومي.

                                                                                                                                                                                              
  .http://www.arabdict.com//1958-1377محد رضا صدر، جممع منت اللغة أ -1
 //http://www.arabdict.comموقع األنرتنت "الغين عبد الغين أبو العزم"  -2
 //http://www.arabdict.comموقع األنرتنت  -3
 .100-99، ص 2، ط 10-9، معجم علوم الرتبية سلسلة علوم الرتبية، العدد 1998عبد اللطيف الفرايب وآخرون  -4
 .7، ص 1984، دراسات معمقة يف علم االجتماع، جامعة قسنطينة، 1حممد برغواي، دراسة الوضع املدرسني لطالب الثانوية، ج  -5
 .12، ص 1999، املؤسسة الوطنية للكتاب، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2رابح تركي، أصول الرتبية والتعليم، ط  -6
ت، خربات نعيمة، تطور املعجم اللغوي لدى التالميذ مرحلة التعليم متوسط، مذكرة لنيل شهادة ماجيسرت يف األدب العريب كلية اآلداب واللغا -7

 .5، ص 2015نة عبد احلميد بن باديس، جامعة قسنطي

http://www.arabdict.com/1958-1377
http://www.arabdict.com/
http://www.arabdict.com/
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ل يف النهاية  يعرف أنه حمور العملية التعليمية وهو يبدو كانه أضعف أركان هذه العملية وهو الذي يتحم
كافة جهود املخططي هذه العملية اجيابا وسلبا ولكنه يف تفس الوقت أقوى أركان مجيعا باعتباره أن جناحه يعين 

 2 جناح العملية الرتبوية كلها وفشله يعن فشلها.

وهو ااين عنصر من عناصر العملية التعليمية بعد املعلم، حيث يلعب دور مهم يف هذه العملية حيث يقوم 
لتلميذ بدور مهم وهو تلقي املعلومات وفهمها، حيث حياول إظهار قدراته وانفعاالته وتصوراته ملا تعلمه ويقدم ا

العوامل اليت أهم  اجملتمع وحياته لذلك فإن " إاارة اهتمام املتعلم هي منإىل  أراءه فيوجه ما اكتسبه يف املدرسة
حتقيق إىل  درس واملدرسة واالنتفاع منها، كما أهنا تسرع بهالنشاط الرتبوي وتغريه باإلقبال على الإىل  تدفعه

األهداف املقصودة من العملية الرتبوية ولكي يتحقق ذلك ينبغي أن يعد املتعلم ملواجهة التطورات االجتماعية 
املناهج واالقتصادية اهلادفة يف اجملتمع، ولكي يستثار اهتمام املتعلم مبا يتعلمه جيب أن تكون الفرص التعليمية و 

 .3الرتبوية اليت يقوم هبا املتعلم مالئمة مع حاجاته واستعداداته"

ومنه فإن املعلم هو العامل الوحيد الذي يستطيع حتفيز املتعلم )التلميذ( على ح استكشاف واالندفاع حنو 
ومصطلح  العلم والتعلم، فمن خالل هذا يكون املعلم لعب دور يف فهم املتعلم لكل ما يتلقاه فهما عميقا،

الثانوي، إذ أن التلميذ هو الكائن حي نام متفاعل مع أو  االعداديأو  التلميذ يعين " املزاولة يف التعليم االبتدائي
حميطه له موقفه من النشاطات التعليمية، كما له موقفه من العلم، من الوجود ومن العامل، وله تصوراته ملا يتعلمه 

 4على التعلم".وملا حيفزه وما مينعه من اإلقبال 

مصادر املتعلم، وجيب على أهم  لذلك تعد املادة املدروسة كاخلرائط والرسوم، والصور واألشكال... إخل من
املعلم أن يساعده يف كيفية اكتساهبا واستعماهلا وبنائها، وهلذا التلميذ هو احملرك األساسي يف العملية التعليمية 

 وهذا بدافع من املعلم وبتحفيز منه.

                                                                                                                                                                                              
يف علوم الرتبية،  بن سي املسعود ليب، واقع التقومي يف التعليم االبتدائي يف ظل املقاربات بالكفاءات، دراسة ميدانية والية ميلة، مذكرة لنيل ماجيسرت  -1

 .34، ص 2008كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
 .113د محيد العبودي "التعلم والصحة نفسية، دار اهلدى، اجلزائر، ص رشي -2
، 2006حسني عبد احلميد أمحد رشوان، العلم والتعليم واملعلم من منظور االجتماع، مؤسسة اجلامع للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، د ط،  -3

 .198ص 
 .20، ص 2008، 2، ج 1بية، لبنان، ط أنطوان صباح، تعليمية الّلغة العربية، دار النهضة العر  -4
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فه رابح تركي " بأنه اهلدف األول يف العملية الرتبوية فنحن تبقى املدارس من أجل تعليم تالميذنا خلدمة يعر 
اجملتمع وأن هذا التعليم جمهزا بكل وسائل واملكانيات الضرورية اليت تساعد التلميذ على االستيعاب وحتقيق 

 .1وحتصيل أفضل يف الفصل الدراسي"
 خصائص التلميذ: -2

هذه اخلصائص من هذه العلماء جند علماء االجتماع وعلماء إىل  ديد من العلماء الذين تطرقواهناك الع
 الرتبية حيث أكدوا أن التلميذ يف هذه الفرتة لديهم قدرات متميزة.
 ويعد التلميذ العنصر الفعال والركن األساسي يف العملية التعليمية.

 دها تتميز وختتلف عن أخرى نذكر منها:هنا يف عنصر اخلصائص جند أن يف كل فئة عمرية جن

 خصائص التلميذ في مرحلة التعليم االبتدائي:2-1

إن الطفل هو حمور العملية التعليمية وأن يستجيب خلصائص منوه وحاجياته يف كل مرحلة من مراحل هذا 
عليها علماء النفس سن الثانية عشر تعد مرحلة طويلة وغنية بالتطورات يطلق إىل  النمو تبدأ من سن )السادسة

 2 أمساء طختلفة فهي مرحلة الطفولة املتأخرة.

 :الخصائص الجسمية 

 تبدأ الفروق اجلسمية بالظهور. -

 تنمو العضالت الكبرية والصغرية. -

 يستطيع االعتماد على نفسه. -

 3 ينمو التوافق احلركي وتزداد الكفاءات واملهارات واإلدراك. -

 :الخصائص العقلية 

 دى االنتباه ومدته وحداه وتزداد قدرة على تعلم.يزداد م -
                                                             

 .235، ص 1990، ديوان مطبوعات جامعية، اجلزائر 2تركي رابح، أحوال الرتبية والتعليم، ط  -1
دة اميان بو شعري، زينب بوراويس، مرمي بوطغات، دو املعلم املرحلة االبتدائية يف الكشف عن صعوبات التعلم لدى التالميذ، مذكرة لنيل شها -2

 .17، ص 2017/2018س، جامعة حممد لصديق، كلية العلوم االنسانية ليسون
 .17املرجع نفسه، ص  -3
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 يزداد استعداد الطفل لدراسته وقدرته على فهم ومنو املفاهيم. -

   1 يزداد لديه حب االستطالع واالكتشاف. -

 :الخصائص االنفعالية 
 2 .حياول التلميذ التخلص من الطفولة بالشعور بأنه كرب وضبط انفعاالته وحماولة السيطرة على النفس -

 املزح.إىل  مييل -
 :الخصائص االجتماعية 
 يتعلم كيف يتعامل مع اآلخرين واالحتكاك معهم. -

 تنمو فردية الطفل وشعوره بفردية غريه من الناس. -
-

  3 شعوره بشمولية والقدرة على ضبط الذايت للسلوك ويظهر عنصر املنافسة. 

 دور التلميذ:  -3
حمور فيها فهو الفاعل يف سري العملية التعليمية، فهي جتعل هم أ اهتمت التعليمة باملتعلم )التلميذ( وجعله -

 4 منه أساسيا هلا وتعمل على اشراكه يف مسؤولية قيادة وتنفيذ عملية التعلم.

هو املسؤول الوحيد عن التقدم العلمي والتكنولوجي، فهو املسؤول عن مجيع اجملهودات املختلفة املبذولة  -
حل إىل  مكتسباته واستعداداته مع القليل من الدقة والرتكيز الالزمني، وصوال من أجل التعلم حيث يقوم بتجديد
   5 معلومة جديدة.إىل  املشكلة اليت تعرتضه وبالتايل الوصول

اجملرد، إىل  األكثر صعوبة ومن احملسوسإىل  أن يقوم التلميذ يف التدرج باملعرفة وفق مستويات من السهل -
 6 لتلميذ أفكاره على صورة أولية شاملة يف احملتوى الذي يراد تعلمه.اخلاص، وينظم اإىل  ومن العام

                                                             
 .17املصدر نفسه، ص  -1
 .17املرجع السابق، ص  -2
 .246-245( علم النفس النمو الطفولة واملراهقة، عامل الكتب، مصر، ص 1972زهران حامد عبد السالم ) -3
ري الكتايب يف ضوء املقاربة بالكفاءات، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف األدب العريب، كلية اآلداب والعلوم، جامعة زوليخة عالل، تعليمية ناط التعب -4

 .56، ص 2010فرحات عباس، سطيف 
جامعة حممد  نور اهلدى حجيش، تعليمية النحو يف ظل املقاربة بالكفاءات، مذكرة لنيل شهادة املاسرت لسانيات عامة، كلية اآلداب واللغات، -5

 .55، ص 2017بوضياف مسيلة 
نسانية، جامعة سعدي فاطمة، معاملة املعلم لتالميذ السنة الرابعة ابتدائي وعالقتها بالدافعية االجناز، مذكرة لنيل شهادة املاسرت، كلية العلوم اإل -6

 .44، ص 2015/2016املسيلة 
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 1 ميكن أيضا حتديد دور التلميذ وفق افرتاضات على النحو التايل:

يتدرب التلميذ على ممارسة اسرتاتيجية تكون صورة أولية شاملة يف احملتوى املعرفة اليت ال يريد التلميذ  -
 .2رفيةاستيعاهبا وادماجها يف بنيته املع

ويتدرب أيضا على بناء طخططات مفاهيمية اليت تساعد على تنظيم معلوماته، ويتدرب أيضا على حتديد متطلبات 
 3 التعليمية األساسية ألي خربة يريد حتصيلها.

الغرض من العملية التعليمية الرتبوية حيث تسعى الرتبية مبختلف مؤسساهتا أو  يعد التلميذ هو اهلدف -
   4 ربية املتعلم وتنشئته وتوجيهه واعداه للمشاركة يف حياة اجملتمع بكل منتج ومتميز.تإىل  ووسائلها

يتدرب على بناء ملخصات داخلية وملخصات ألفكار متضمنة يف جمموعة الدروس تعكس بوضوح النية  -
 5 والعالقات.

، وأيضا يتدرب على بناء عالقة 6واملقاربةعلى ممارسة الفهم املتعمق لألفكار اجملزأة خالل عمليات املقارنة  يتدرب التلميذ -
 مفاهيمية لتطوير بنية مفاهيمية متضمنة عالقات رئيسية ومتوسطة واانوية.

يقوم التلميذ بإجراء عالقات متشاهبة هبدف تنظيم املعرفة بصورة غري مألوفة من أجل استدخاله  -
 7 ي.واسرتجاعها عند احلاجة إليها وأن يتدرب التلميذ على استخدام الوع

 يكون التلميذ يف حالة حبث مستمرة عن املعرفة والتطلع واالستكشاف. -

 أن يكون لديه الرغبة يف التعلم واالستعداد ملا يتلقاه من املعلم من معارف ومهارات. -

إن أول ما ميكن اإلشارة إليه يف دور التلميذ أن لكل فرد )تلميذ( خيتلف يف العديد من األمور عند  -
 عامالته وقدراته ومؤهالته.التلميذ أجر يف م

                                                             
 .77، ص 1998، حممد منري مرسي، املدرسة والتمدرس، عامل الكتب، مصر -1
ذ سويف نعيمة، االسرتاتيجيات ملعتمدة من طرف األستاذ داخل الصف ودورها يف تنمية القدرة على التحكم يف حل املشكالت الرياضية لدى تلمي -2

 .89، ص 2010/2011طور املتوسط، مذكرة لنيل املاجستري كلية العلوم اإلنسانية، جامعة قسنطينة 
 .89مرجع نفسه، ص  -3
 .45، ص 2010التدريس، دار شروق للنشر والتوزيع، )د ط( إىل  هيلة حمسن كاظم الفتالوي، املدخلس -4
 .89سويف نعيمة، املرجع السابق، ص  -5
 .89سويف نعيمة، املرجع السابق، ص  -6
 .89مرجع نفسه، ص  -7
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ما ميكن قوله أن كل تلميذ خيتلف يف طريقة تربيتهم يف البيت فهناك من يعيش يف أسرة هادئة يسودها 
اهلدوء والتعاون واحملبة واأللفة والتعاطف والود واحلب وهناك ما يعيش يف أسرة تسودها البغضاء والعنف والكراهية، 

ألسرة األوىل يكون تلميذ هادئ ومنظم وجمتهد، والذي يعيش يف األسرة الثانية وهناك ميكن الفرق فمن يعيش يف ا
 فيكون تلميذ فوضوي وكسول وعنيف.

لعل دور األسرة املتعلمة )األب، األم، واإلخوة واألخوات( ال يقل أمهية من دور املعلم واملدرسة يف جمال 
لميذ( كي يكون تعلمه فعاال وناجحا عن طريق تظافر اجلهود هتيئة املناخات املناسبة النفسية واملادية للمتعلم )الت

 مع مراعاة الفروق الفردية. 1 بني الطفل واملدرسة واألسرة يف حتقيق أهداف عملية التعلم والتعليم

يف عملية التعليم وجناحه فيها مرتبط بشكل وايق بأطراف  –بعبارة أخرى دور املتعلم أو  –إن دور التلميذ 
م والطالب بنفسه ويتابع مدى قدرته وأداه ومدى التفاعل واالستفادة من اخلريات التعليمية ولرتبوية عملية التعلي

اليت يهيئها املعلم يف املدرسة من خالل املنهج املرسوم لكل مادة من املواد والتعليمية املختلفة اليت يتعلمها يف مجيع 
 2 مراحل الدراسة.

احملرك للعملية التعليمية وهو يبين مستقبل األمة ويطورها وينميها وهو  ميكن أن جنيز دور التلميذ يف أه هو
 املاضي واحلاضر واملستقبل، يف كل مواقفه يستطيع أن يبين معارفه ويبين مستقبله بواسطة أهدافه وأحالمه وسعى

ائما حنو حتقيقها مهما كانت ظروف عائلته وجمتمعه فإنه ال يتعب وال يكل وال ميل بل يسعى جاهدا دإىل 
عنصرين ألنه مهما حصرناه فإننا ال أو  حنصره يف عنصرأو  األفضل وحنو القمة وهذا ما جيعلنا ال حنصي دوره

نستطيع أن نعطيه حقه فلهذا نرتك جمال دو التلميذ مفتوح فكل تلميذ دور خاص به خيتلف عن غريه وهذه امليزة 
احلياة العملية أو  احلياتيةأو  يف مجيع جماالت سواًءا الدراسية منهااملزيد من التقدم إىل  االنسانية جتعله دائما يسعى

  )العمل(.
 الطرائق الحديثة لتعليم اللغة الثانية: -4

إن تعلم اللغة الثانية يعد موضوعا جديد يف ظل التطور والتقدم وما تقدمه التكنولوجيا من مغريات ومن 
م لغة اانية ليس باألمر اهلني حيث ختتلف صعوبة تعلمها كل التطور الذي وصل إليه العلم والعوملة، وإن تعل

حسب قدراته وتبعا لسن التلميذ، فمثال يف مرحلة التعليم االبتدائي جيد املعلم صعوبة كبرية يف كيفية وطريقة تعليم 

                                                             
 .68-69، ص 1425-2005ناشرون وموزعون، )د. ط(،  أمحد وليد جابر، طرق تدريس العامة ختطيطاهتا وتطبيقاهتا الرتبوية، دار الفكر -1
يات بوزيان مرمي، أمناط التفاعل والتواصل البيداغوجي داخل الصف التعليمي، مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف اللغة واألدب العربني ختصص لسان -2

 .17، ص 2020-2019تطبيقية، كلية اآلداب واللغات، جامعة أبو بكر بلقايد 
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أيضا على وايصال الفكرة للتالميذ، ولكن من الضروري رغم كل هذه الصعوبات إال أنه البد له أن يتعلمها ويركز 
استخدام طرق فاعلة وفعالة وناجحة يف تدريسها تركز يف املقام األول وقبل كل شيء على دافعية املتعلم وحتفيزه 
للتعلم، فمثال الّلغة الفرنسية باعتبارها لغة اانية ال يتم تدريسها إال من خال وضع العديد من اخلطط اليت تساعد 

 يف تطورها.
 يعد إشكالية مطروحة حبد ذاهتا يف العديد من املؤسسات الرتبوية.إن موضوع تعليم الّلغات هو 

 طرائق التدريس الحديثة:4-1

تطور طرق التدريس باستمرار حىت صار هدف العديد من املؤسسات ميكن أن تظهر هذه الطرق اجلديدة 
لغوية وسيكولوجية  استجابة تلك اليت كانت قبلها مع القليل من التطورات، ولكل طريقة من هذه الطرائق أساس

واجتماعية طختلفة عن األخرى، فاألسس اللغوية تتعلق بنظرية اللغة اليت قامت عليها اللغة وأما األسس 
السيكولوجية تتعلق بنظرية التعلم اليت بنيت عليها، أما األسس االجتماعية فهي مرتبطة بنظرية ملكة التواصل 

(Communicative compentence) 1 يم الّلغة من جهة أخرى.من جهة ومن تعل 

وهناك أيضا املهارات الّلغوية األساسية اليت ال تكون تعليم الّلغة األجنبية بل حىت الّلغة األم متاما دون 
اتقاهنما مجيعا وهذه املهارات هي )االستماع، التحدث )الكالم(، الكتابة، القراءة( ذلك أن حجاج أي طريقة من 

ليب هذه الطريقة على متكني الدارسني من املهارات األربعة من خالل فهم ما الطرائق تتوافق على قدرة أسا
     2 يسمعونه ويقرؤونه عندما يصل إليهم عن طريق مستخدمي الّلغة اآلخرين.

  :الطريقة التقليديةMéthode tuaditionnelle          

بداية  gramair traduction مسيت أيضا بالطريقة الكالسيكية وهي طريقة حنو تستخدم يف ترمجة 
تعلم اللغات احلديثة، اعتمدت إىل  ، مث انتقلت استعماهلا الحقا3لتعليم وعلم الّلغات القدمية يف اجملال املدرسي

هذه الطريقة على القراءة وترمجة النصوص األدبية احملررة بلغة أجنبية كاالسرتاتيجية الرئيسية يف حني مل يعط التعبري 
 4 ة واعتربت اللغة جمموعة من القواعد اليت ميك العثور عليها ودراستها.الشفهي نفس األمهي

                                                             
 .168، ص 1988ي حجاج، دنايف حزما، الّلغات األجنبية تعليمها وتعلمها سلسلة كتب اقافية، عامل املعرفة، الكويت، يونيو دكتور عل -1
 .169-168املرجع نفسه، ص  -2
 .37صباح غريب، مقاربات نصية حول طرق تدريس الّلغات األجنبية، اللغة اإلجنليزية أمنوذجا، جامعة بسكرة، ص و  شفيقة كحول -3
 .38مرجع نفسه، ص  -4
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وتشمل أيضا طريقة القواعد والرتمجة اليت تعد من أقدم الطرائق اليت استخدمت يف تعليم هذه الطريقة 
ة بني وتتم الرتمج 1حفظها واستظهارهاإىل  اهلدف األول هو تدريس قواعد الّلغات األجنبية واليت بدورها تدفع

لغتني اللغة األم واللغة األجنبية، وهتتم الرتمجة بتنمية القدرات مهارات التلميذ )القراءة والكتابة( ولكن طريقة 
مهارة الكالم اليت هي أساس اللغة اليت ذكرها دوسوسري يف انائية )اللغة والكالم( وهتتم إىل  الرتمجة مل تتطرق

 2 ميمات كوسيلة لتعلم الّلغات األجنبية وضبط صحتها.الرتمجة بطريقة األحكام النحوية أي التع

إن الطريقة التقليدية مثلت منوذجا لتعلم الذي ال يشجع التلميذ على املبادرة واإلبداع لذلك كانت موضوع 
للعديد من االنتقادات الكثرية فلم يكن باإلمكان اعتبارها فعالة وقدرات املتعلمني النحوية دائما حمدودة واجلمل 

 3 توحة للتعلم كانت غالبا مصطنعة ونتائجها غري مرضية.مف

 " :الطريقة الطبيعيةMéthode Naturelle" 

مصطلح أخر ملفهوم التعليم مصطلح طختلف عما مت أو  مفهوما –الطريقة الطبيعية  –تعطي هذه املرحلة 
ة فمن خالل مالحظاته حول  تقدميه من أفكار سابقة، تساؤل رائد هذه النظرية )فرانسو قوين( حول ماهية اللغ
إىل  تعلم اللغات كحاجتهإىل  كيفية تعليم األطفال اللغة األم، )قوين( مبادئ تدرس لغة أجنبية وحاجة االنسان

 4 التواصل.

وتعن بالسلسلة اللغوية هي اجزاء  La méthode des Sériesلقد ابتكر )قوين( طريقة السالسل 
 5 بناء كل اللحظات املعروفة ملوضوع ما حسب ترتيبها الزمين. متتابعة ومرتابطة من السرد اليت تعيد

لكن ما يعاب على هذه الطريقة أهنا مل تنجح ومل تتدرج يف املنظومة الرتبوية )املدرسية( على ما يتم تغريه 
ولية أي أهنا مل تعطي الشم 6فلم جتد طريقة لتطبيق امليداين، –تعليم اللغات خاصة  –وما مت ادخاله على تعليم 

 لتعليم فكانت حمصورة وهذا ما يعاب عليها.أو  للمنظومة

 الطريقة المباشرة: 4-2
                                                             

 .L12 ،10-06-2016مقال مكتبة أحباب التل، طرق تعليم اللغات األجنبية  -1
  net// altai-http://ahbab ,مرجع نفسه  -2
 .38أمنوذجا، جامعة بسكرة، ص د. شفيقة كحول، صباح غريب، مقاربات نصية حول طرق تدريس الّلغات األجنبية، الّلغة اإلجنليزية  -3
 .39شفيقة كحول، صباح غريب، مرجع سابق، ص  -4
 .39مرجع نفسه، ص  -5
 .39مرجع نفسه، ص  -6

http://ahbab-altai/
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نشأة هذه الطريقة يف أواخر القرن التاسع عشر، وتطورت هذه الدراسة العلمية يف علم اللغة وعلم النفس 
طريقة القواعد  وبدأت تؤار يف ميادين تعليم اللغات األجنبية ظهرت هذه األخرية )طريقة مباشرة( كرد فعل على

 1والرتمجة )طريقة التقليدية( ومسيت هبذا االسم ألهنا تفرض وجود عالقة بني الكلمة والشيء.

ومل يعد األمر مقتصرا على قراءة النصوص فقط بل اجته تعليم اللغات األجنبية اليت يتحدث هبا اللغة اليت 
لنصوص وترمجتها بل اصبح هو اتقان املهارات يتحدث هبا الناس يف حياهتم اليومية ومل يعد اهلدف فهم تلك ا

 2 الشفوية.

متتاز هذه الطريقة باالهتمام )مبهارة الكالم( وابتعدت عن مهاريت القراءة والكتابة والتقاء بتدريب التلميذ 
 3 على القوالب اللغوية وتركيبها والربط املباشر بني الكلمة والشيء.

مبهارة الكالم جعلها هتمل املهارات األخرى كما أهنا حرمت مما يؤخذ على هذه الطريقة أن اهتمامها 
ضياع الوقت وبذل جهد كبري وتستخدم هذه إىل  استعمال الرتمجة يف التعليم )إال عند الضرورة( وأن الرتمجة تؤدي

الطريقة أسلوب التقليد واحلفظ وطريقة االقرتان املباشر بني الكلمة وما تدل عليها وال تستخدم األحكام 
 4لنحوية.ا

 الطريقة السمعية الشفهية: 4-3

جاءت هذه الطريقة كرد فعل على الطريقة التقليدية والطريقة املباشرة وهلا العديد من املسميات )الطريقة 
ولقد كان امسها أول ملا ظهرت )أسلوب اجليشي( ألهنا استخدمت أول مرة يف تدريب  5الشفوية( والطريقة اللغوية،
 6ألمريكي إلرساهلم ملهام خارج بالدهم.وتعليم اجليش العسكري ا

واستخدمت اساليب متنوعة يف تعليم اللغة مثل "احملاكاة، الرتديد، االستظهار" وركزت على أسلوب القياس 
مع التقليل من الشرح وحتليل حنوي وقسمت املهارات بشكل متدرج )االستماع، التحدي( وركزت أيضا على 

 1 الكالم وضبط املفردات والرتاكيب.

                                                             
 حماضرة بكلية الرتبية والتعليم ومركز الّلغة جبامعة السلطان الشريف قاسم االسالمية حكومة ريا، وطرق تدريس الّلغة الثانية.  -1
 .174، يونيو، ص 1988اللغات األجنبية تعليمها وتعلمها سلسلة كتب اقافية، عامل املعرفة، الكويت )د ط(،  علي حجاج، نايف حزما، -2
 .10/06/2016، طرق تعليم اللغات األجنبية، //altai-http://ahbab, netشبكة األنرتنت  -3
 املرجع نفسه. -4
 .18وتعليم مركز الّلغة جبامعة السلطان شريف قاسم، طرق تدريس اللغات األجنبية ص حماضرات بكلية تربية  -5
 .18مرجع سابق، ص  -6

http://ahbab-altai/
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قال العامل النفساين سكينر باستغالل النظرية السلوكية ونتائجها ففسر من خالهلا سلوكيات االنسانية ويرى 
أن املعرفة اللغة تتوقف على السلوكات اللغوية امللحوظة أسس نظام وصفي شامل هبذا السلوك معلقا اجلانب 

 2 املعنوي.

لشفهية يف الستينات واليت تعتمد على تقدمي احلوار إلبراز وطبقت النظرية "السكينرية" يف الطريقة السمعية ا
 اجلانب الشفاهي ومتارين مكثفة وتعتمد هذه الطريقة على مبادئ وهي:

 إعطاء األولوية للجانب الشفهي. -

 استعمال احلوار وتقرب املتعلم من حميطه احلقيقي عن طريق السلوك اللغوي. -

 3 التكرار ليصري السلوك ك العادة. -
 ة السمعية البصرية:الطريق 4-4

طريقة ضمن جمموعة الطرائق اليت أطلقها عليها اسم طريقة الرتكيبية )البنيوية( ومسيت كذلك ألهنا أهم  لعل
وتشمل هذه  4جتمع بني االستماع يف اللغة أول واعطاء الرد وقد أدخل عنصر بصري نظرا لوجود عنصر مرئي

 أيضا الشرائط التسجيالت، أسطوانات فيديوهات...(.الطريقة )الصور املتحركة، أقالم تلوين، هاتف و 

أعمال علماء اللغة البنوين وعلماء االنسان الذين كانوا جيرون دراساهتم على إىل  ترجع أصول هذه الطريقة
طختلف اللغات اليت يتحداوهنا اهلنود احلمر ويف نفس الوقت كان علماء النفس يصوعون نظرياهتم السلوكية، ومن 

 5 السمعية البصرية.أو  ات وعرفت باسم طريقة السمعية الشفويةذلك التطور 

ترتكز هذه الطريقة على استخدام مشرتك للصورة والصوت وتعتمد أيضا على التواصل الشفهي وغري 
 6تعليم التكلم والتواصل يف مواقف احلياة اليومية.إىل  الشفهي ختتلف مواقف التواصل وهتدف ايضا

 

                                                                                                                                                                                              
 .10/06/2016مقال مكتبة أحباب التل، طرق تعليم الّلغات األجنبية،  -1
رة لنيل ليسانس، املركز اجلامعي أكلي حمند، البويرة عقىب حياة وآخرون، تعلم اللغة الفرنسية للكبار يف املدارس اخلاصة، منطقة البويرة أمنوذجا، مذك -2

 .40، ص 2011/2012معهد اآلداب واللغات، 
 .   25-24، ص 1996باية بدوي، تسهيل اتقان النظام الصويت يف الفرنسية لدى التالميذ اجلزائريني املبتدئني، رسالة املاجستري يف األدب العريب،  -3
 .176، ص 1973األجنبية تعلمها وتعليمها، عامل املعرفة الكويت، علي حجاج، نايف حزما اللغات  -4
 .177مرجع نفسه، ص  -5
 .45شفيقة كحول، مقاربات نظرية حول طرق تدريس الّلغات األجنبية، اللغة االجنليزية أمنوذجا، جامعة بسكرة، ص  -6
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 الطريقة التواصلية: 4-5

ود أصول هذه الطريقة إذ املعرفية يف تفسري اكتساب اللغة وتعمد النظرية املعرفية يف تفسري السيكولوجية تع
، ولعل أول من 1التفكري واملشكالت املعرفية بصورة عامة حول مشكالت واإلدراك اجلوانب االجتماعية يف التعلم

ويكنز" ومن مزايا الطريقة التواصلية أهنا ال تفرض هذه اهتم هبذه الطريقة باحثو اللغة االجتماعية منهم الربيطاين "
الطريقة أسلوبا واحدا للتعلم بل نرى أن املتعلم مركز العملية التعليمية، أي أن هذه الطريقة مرنة يشارك فيها مجيع 

 الّلغة وسيلة اتصال وأضافوا البعد االجتماعي الذي كان مهمال.إىل  األفراد وينظر أصحاب هذا االجتاه

ويرى أصحاهبا أن املعلم جيب أن يتمكن من السيطرة على النظام اللغوي )صويت، صريف، داليل، حنوي( 
   2 لكي يتمكن من اتقان املهارات الّلغوية وحتقيق اهلدف األساسي يف تعلم وهو االتصال.

ال لتحقيق لعل هذه الطريقة النهائية اكساب الدارس القدرة على استخدام الّلغة األجنبية وسيلة اتص
ومتتع أيضا  3 أغراض طختلفة وويلة للتعبري عن الوظائف اللغوية املختلفة الطلب، الرتجي، األمر، النهي، الوصف..

 باألسلوب التعاوين يف تعليم الّلغة.

تطورت هذه املقاربة منتصف السبعينات يف القرن العشرين وظهرت املقاربة كرد فعل على املنهجيات 
 4 ع البصرية املستوحاة من مدرسة سلوكية.السمع شفهية والسم

إّن هذه الطريقة التواصلية تركز على اللغة كما هي مستعملة لتلبية االحتياجات اليومية لراشد يعيش يف بلد 
أجنيب لذلك تعترب وسيلة لتحقيق حتويل التعليم اللغات من العقم الدراسسي، ويقارب أيضا مفهوم املقاربة 

تنمية الكفاءات االتصال لدى إىل  تصور عن تعليم يقوم عل معىن وسياق الكالم هتدف التواصلية يف تعليمية
  5 متعلم.

 

 
                                                             

-2011انس جامعة العقيد أكل حمند البويرة، معهد اآلداب واللغات، مذكرة لنيل شهادة ليس ،عقىب حياة وآخرون، تعلم اللغة الفرنسية للكبار -1
 .38، ص 2012

 .40مرجع نفسه، ص  -2
 .10/06/2016طرق تعليم الّلغات األجنبية، مقال مكتبة أحباب التل،  -3
 .39علي حجاج، دنايف حزما، الّلغات األجنبية تعلمها وتعليمها عامل املعرفة الكويت، ص  -4
 .47ل، مقاربات نظرية حول طرق تدريس الّلغات األجنبية، ص شفيقة كحو  -5
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 طريقة القراءة: 4-6

ظهرت هذه الطريقة يف الثالاينيات من القرن املاضي يف أمريكا هبدف متكني املتعلم من السيطرة على 
، وتقوم هذه الطريقة على العناية مبهارة 1ة والقراءةمهارات القراءة املختلفة، كالتعرف والفهم وجبميع أنواعه والسرع

القراءة أكثر من غريها من ايالء املهارات األخرى، القليل من االهتمام وتدريب املتعلمني على استيعاب املقروء 
ءته وتتلخص هذه الطريقة يف قيام املتعلم بقراءة املفردات اجلديدة مث يف قراءة النص وتدريب املتعلمني عليه بقرا

  2 قسمني مها:إىل  قراءة صامتة وفهم املضمون مث اإلجابة على األسئلة بصوت عال ومقرر هذه الطريقة مقسم

 القراءة النظامية. -

 القراءة الواسعة املكثفة.  -

وهناك العديد من الطرائق اليت مل يتم التطرق إليها، الطريقة االلقائية والطريقة احلوارية، الطريقة التلقينية، 
 ريقة القياسية، وغريها من الطرائق.والط

تعتمد الطرق احلديثة على أسس نظرية طختلفة وتستفيد من اجيابيات الطرق السابقة فهي تفيد يف طريقة 
الرتمجة والطريقة املباشرة والطريقة السمعية الشفوية واالتصالية لذلك كانت خصائصها منسجمة واجتاهات احلديثة 

تلك االجتاهات: وحدة الشكل واملضمون يف التعليم الّلغوي )التمهري، التكامل،  يف تعليم اللغات ولعل أبرز
التدرج يف تقدمي املهارات، حتديد أهداف التعلم، تنويع استخدام املواد واألجهزة التعليمية، اإلفادة من التقنية 

  3 احلديثة وتنويع أساليب التقومي(.
 بات تعلم اللغة الثانية:و صع-5

غة األجنبية ليس باألمر السهل فهو اآلخر لديه العديد من املشاكل وختتلف حسب سن املتعلم إن تعلم اللّ 
 والوسط الذي يعيش فيه وعندما يبدأ يف تعلمها فإنه ال يتقنها من مرتبة األوىل بل بالتكرار واالجتهاد.

املراحل العمرية الصعوبات يف كل أو  أخرى وتظهر هذه االختالفاتإىل  هذه املشاكل ختتلف من مرحلة
وال شك أن صعوبات التعلم تشكل نقطة خطرية يف حياة املتعلم وتسبب له العديد من التوترات والقلق ويؤدي 

                                                             
البويرة، معهد عقىب حياة، تعليم الّلغة الفرنسية لكبار منطقة البويرة أمنوذجا، مذرة لنيل شهادة ليسانس يف األدب العريب، مركز اجلامعي أكلي حمند  -1

 .41، ص 2011/2012اآلداب والّلغات، 
 .41مرجع نفسه، ص  -2
راسات د احلفيظ حتريشي، صعوبات تعليم الّلغة األجنبية وتعلمها يف اجلامعات اجلزائرية، جامعة بشار أمنوذجا، ختصص لسانيات، األكادميية للدعب -3

 .13االجتماعية، جامعة طاهري حممد بشار، اجلزائر، ص 
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فقدانه للشغف واالهتمام لتعلم، وتتمثل هذه الصعوبات يف صعوبات القراءة والكتابة وصعوبات أخرى إىل  ذلك
وقد احتلت صعوبات التعلم مكانة لدى الباحثني وعلماء يف الشكل والصوتيات والتعبري الكتايب والشفوي، 

النفس وهذه الصعوبات تعلم وتعطي العجز لدى املتعلم ويصري طختلف عن أقراهنم ومن هم يف عمره فقد اهتموا 
املدارس بتعليم الّلغات األجنبية واعطائها الدور البارز يف التعليم، وسوف نذكر الصعوبات اليت تواجه وتعرقل تعلم 

 الّلغة األجنبية تتمثل هذه الصعوبات فيما يلي:
 مفهوم صعوبات التعلم5-1

 مجع صعوبة ومعناه املانع والعائق. صعوبات: -

 1 من تعلم أي واتفق. التعلم: -
: مصطلح فقد أكمل النقائص اليت ظهرت يف تعريف كريك فأشار لذوي الصعوبات 1965عرف بامتان 

يظهر عليهم اضطرابات تعليميا واضحا بني مستوى األداء العقلي وبني  التعلم على أهنم هؤالء األطفال الذين
  2 املستوى الفعلي.

واحلقيقة ن جمال صعوبات التعلم حديث نسبيا يف الكتابات الرتبوية واملطلع على ما كتب فيه يلمس وجود 
فهوم مع املفاهيم تداخل املإىل  قدر كري من الغموض والضبابية يف تناوله، وهو ما يرجعه بعض املتخصصني

 3 األخرى.
: هي اضطرابات نفسية عصبية يف التعلم وحتدث يف أي سن وتندرج عنه MBES عرف "مايكل ست" 

 4التعرض لصدمات وحوادث.أو  اإلصابة بأمراضإىل  احنرافات يف اجلهاز العصيب املركزي وقد يكون السبب راجعا
 أسباب صعوبات التعلم: 5-2

ة التعلم تكون نتيجة االضطرابات النفسية فقط وعصبية ويعتقد آخرون أن صعوبة يعتقد العلماء أن صعوب
التعلم تكون منذ والدته الطفل وحىت تعلمه قد يستطيع التخلي عنها وقد ال يستطيع ومن مسببات هذه 

 الصعوبات نذكر ما يلي:

                                                             
عليم االبتدائي، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف علم النفس، مراكب فريدة، الكشف املبكر على صعوبات التعلم املدرسي لدى تالميذ مرحلة الت -1

 . 20، ص 2010/2011قسم علم النفس عنابة، 
 .21مرجع نفسه، ص  -2
رضا عبد القادر دوبشي، فعالية اسرتاتيجية مقرتحة لعالج صعوبات ح املعادالت لدى تالميذ صف مخس، جملة اجلمعية املصرية ملناهج وطرق  -3

 .69-39، ص 2002، القاهرة 64التدريس، العدد 
 .26، دون سنة، ص 1حممد عبد هلل اخلطاب، مقاييس صعوبات التعلم مكتبة اجملتمع العريب للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، ط  -4



 الثالثة السنة تلميذ عند الثانية اللغة تعليميةالفصل األول: ............................................  

 34  
 

 :صعوبة جينية 
ل متييز الوحدات الصويت )وقد يكون أحد هناك العديد من احلاالت يعاين فيها الطفل من قصور القراءة مث

إذا تعلم الطفل أن يسمع كلمات يف أسرته مضطربة فإنه  1الوالدين يعاين منها( وقد ينتج عن البيئة األسرية
 يتعلمها مضطربة فإنه يتعلمها كيفما مسعها )مثل هناك من لديهم عاهة يف نطق حرف الراء فينطقوهنا غني(.

 :عوامل وراثية 
يد من الدراسات اليت أجريت حول العامل أكدت أن صعوبات التعلم انتقلت وراايا من األب هناك العد
الطفل، إذا كان أح األبوين حامل هلذه الصعوبات فإهنا قد تنتقل له وراايا ويزداد احتمال إىل  واألم )الوالدين(

ا حدث هلؤالء األطفال أاناء احلمل مإىل  اإلصابة بصعوبات التعلم يف حاالت التبين وقد يكون مرجع هذه الزيادة
والوالدة مع أبنائهم األوائل قبل أن يعطوهم ألبنائهم بالتبين وخاصة العائالت اليت تعاين الفقر واحلرمان، كما أن 

 2 التغذية تلعب دورا واألار اهلام والفعال على منو الدماغ وخاصة يف الشهور األوىل من حياة الطفل.
 :عوامل عصبية 

 3 امل تتداخل وتتشارك فيها عديد من العناصر:هذه العو 

 تلق دماغي:  -
بعض أو  ما يصيب الدورة الدموية من مشاكلأو  تلف دماغإىل  قد يكون راجع صعوبات الرتكيز راجع

منخفض وقد يلحق الدماغ تلف نتيجة أو  الكلمات الكيميائية اليت حتدث يف اجلسم فتكون مبستوى مرتفع
  4 ألمراض معينة ونتيجة لعالج باألشعة لكل جسم وخاصة إذا ما تعرض الدماغ لنزيف. تعاطي األدوية وعقاقري

 التأخر في النضج:  -
يتأار الدماغ عند بعض األطفال فقد يكون أبطأ من املعتاد وقد يتأخر النمو اجلسمي عند الطفل بشكل 

 5د يتأخر عن النطق.ميشي وقأو  جيعله غري قادر على السيطرة على توازنه وحركاته عندما يتوقف

 هناك العديد من املشاكل )الصعوبات( اليت مل نتطرق إليها وتشمل: 

                                                             
 .30، ص 2005، 1مىن ابراهيم اللبودي، صعوبات القراءة والكتابة وتشخيصها اسرتاتيجية عاجها، مكتبة الزهراء الشرق، القاهرة، ط  -1
 .42، ص 1998، 1حممد عبد الرحيم عدس، صعوبات التعلم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، ط  -2
لة، مراد رزيقات وآخرون، دراسة لبعض صعوبات تعلم اللغة الفرنسية، مذكرة لنيل شهادة ليسانس، كلية األدب والعلوم االنسانية، جامعة املسي -3

 .24، ص 2011-2012
 .42-51مرجع نفسه، ص  -4
 .25مراد زريقات وآخرون، مرجع سابق، ص  -5
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 صعوبات التدخني والكحوليات. -

 حدوث مشاكل أاناء الوالدة. -

 السموم ومللواات البيئية. -
 صعوبات تعلم الّلغة الثانية )الفرنسية(: -6

لصعوبات والتعبريات عند املتعلمني ولنبدأ أوال يف يبدأ تعلم اللغة باملرحلة االبتدائية يتم رصد جمموعة من ا
الصعوبات اليت قد تواجه األطفال املبتدئني الراغبني يف تعلم الّلغة الفرنسية وبعد طرح الصعوبات أهم  التعرف على

 1 حلول.إىل  عرض جموعة من احللول اليت تساعد على فك هذه الصعوبات وحتويلها من صعوبات

يتقنها )نطق، أو  سية يتطلب الكثري من املهارات جيب على متعلم الّلغة أن يتعلمهاإن تعلم اللغة الفرن
 2 الكلمات واملصطلحات(.إىل  تركيب اجلمل، القواعد اللغوية، باإلضافة

لكن يف رأي تعلم نطق اللغة الفرنسية أمر صعب يف املراحل األوىل من فرتة تعلمها لكن مع التكرار 
الناطقة باللغة أو  طيع تعلمها والنطق هبا وأيضا تساعد مشاهدة التلفاز واألفالم املرتمجةواالجتهاد فإنه سوف يست

الرادي والتمرن على التحدث باللغة الفرنسية وهذه إىل  الفرنسية من قدرة التلميذ على التعلم وأيضا االستماع
ة من األخطاء لكن ذلك ال يكون الطريقة ناجعة تساعد الطفل )التلميذ( على نطق احلروف بطريقة سليمة وخالي

 باألمر السهل بل بالتمرن واالجتهاد واحملاولة وعدم االستسالم.

 صعوبات في الشكل:   -

(، Je, tu, il/elle, nous, vous, ils/ellesحيث جيد التلميذ صعوبة يف تصريف األفعال ) 
رنسية لغة اقيلة من ناحية الشكل وجيدون صعوبة يف حفظ شكل الفعل مع الضمائر األخرى وخاصة أن اللغة الف

 .les gens partirontبدال من  les gens prtiroisويندرج أيضا صعوبات يف اإلمالء القواعد يف كتابة 
3 

                                                             
 موقع األنرتنت مال حو مشاكل تدريس اللغة الفرنسية -1
 موقع األنرتنت مال حو مشاكل تدريس اللغة الفرنسية -2
، ص 2011 جامعة جناح الوطنية، فلسطني، منار عبد املنعم، صعوبات تدريس الّلغة الفرنسية يف مدارس الضفة الغربية، أطروحة لنيل ماجستري -3

24. 
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لوجود أكثر من  Nouveauوكذلك جند مشكلة ختص الشكل والنوع والعدد فيجد التالميذ صعوبة يف كلمة 
 شكال.وغريها من األ Nouvel , Nouvellesصور هلا 

يف حديثه  Niquet 1991كذلك وجد عن الطالب يف تطابق الفعل مع الفاعل، وهذا ما أشار إليه 
عن الصعوبات اليت توجه تعلم اللغة الفرنسية ).....( واليت تشمل األفعال وهو يقول إن بعض أشكال الفعل 

 1 تشكل مصادر اخطأ وصعوبة للطالب وذلك ألهنا تلفظ بطريقة واحدة.

 يضا بعض املشاكل اإلمالئية اليت تنتج عن االستعمال.وهناك أ

 االمالء الصوتي:   

فهو يرى أن أخطأ  Niquet" وحسب z"و "Sهناك صعوبات لدى التالميذ وهناك خيلط بني حريف "
  2 الطالب يف اإلمالء الصويت منبثقة على عّدة قوانني حسب كل طائفة لغوية.

 صعوبات في الصوتيات:  -

" ويعود ذلك لعدم وجود حرف " B " و " Pاكل متعددة يف الّلفظ مثال اخللط بني " جيد الطالب مش
P " يف اللغة العربية، وهناك تداخل بني لفظ "S" و"z فمثال يلفظون حرف "ils dessinent  بالــz  وكذلك

est dix heures  يقومون بالوصل بني كلميت ويلفظون بدلS  الــZ. 3 

الـ أو  Oأو  Uوف العّلة سواء كانت احلروف منفصلة أي حرف واحد مثل وكذلك صعوبات يف نطق حر 
E  أكثر من حرف من حروف العّلة " أوoe, eu, au, ou"  و( احلروف األنفيةa وe) 4. 

 صعوبات في القواعد: -

هذه هي إحدى الصعوبات اليت تؤرق متعلمي الّلغة الفرنسية وهي تعلم تركيب اجلمل والصيغ واألزمنة 
 5 كيفية استعمال حروف اجلر والعطف.إىل   ة الفرنسية باإلضافةبالّلغ

                                                             
 .25منار عبد املنعم، املرجع السابق، ص  -1
 .26مرجع نفسه، ص  -2
 .27مرجع نفسه، ص  -3
 .27منار عبد املنعم، املرجع السابق، ص  -4
 موقع األنرتنت، مقال حو مشاكل تدريس الّلغة الفرنسية. -5
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" هي أخطاء وصعوبات ناجتة عن الشكل Courtillon 2003هذه األخطاء حسب ما أشار إليه " 
وهناك صعوبات ناجتة عن عدم معرفة الطالب بوظيفة الفعل ).........( وهذه أمناط ليس هلا مرادف يف الّلغة 

 1 العربية.

هل سيتم تدريس  أن هناك مشكلة أخرى يف تدريس قواعد وهيإىل  "Defays 2003"  كما أشار
 القاعدة قبل استعماهلا أم سيدرس االستعمال أوال من أجل الوصول للقاعدة.

وقد بني أن املتعلم يتبع القواعد دون أن حتدد مهاراته باجلمل اليت مسعها وأنه قادر على إنشاء وإنتاج مجل 
الّلغة إىل  القواعد مع العلم أن القواعد هي اليت تعطي اخلصوصيةإىل  استعمال الّلغة دون الرجوع جديدة وبالتايل

 2 اإلنسانية.

 صعوبات في التعبير الكتابي والشفهي:  -

جيد دارس الّلغة الفرنسية خاصة يف مرحلة التعليم االبتدائي صعوبة يف كتابة التعبري الكتايب جيدا فهو يعد 
ملادة وما مت تقدميه له داخل القسم غري كاف فهو بذلك يكون لديه عائق يف الكتابة فهو ال غري متمكن من ا

أنه ال ميلك مكتسبات قبلية فعندما نطلع على أوراق إىل  يستطيع حىت إعطاء مجلة مفيدة من كلمتني وهذا راجع
أو  منعدمةأو  التالميذ فال جتد عالمات الرتقيم فهناك صعوبة يف استعماهلا فهي يف غالب األحيان غري موجودة

 هناك خطأ يف استعماهلا وتوظيفها ومثال ذلك:

J’aime lire les magazines, et je préfère les magazines de la mode.  بدال من
J’aime lire les magazines et je préfère le magazines de mode.  واستعملت

 et 3الفاصلة يف غري حملها فال جيوز استعمال الفاصلة قبل 

 هو خطأ. ça vaوإن استعملت النقطة بدال من عالمة السؤال )؟( 

ون هذه الوحدات والفقرات مرتبة وحدات وتكإىل  وأيضا جيد التلميذ صعوبة يف تقسيم نصوصهم وفقراهتم
 1األفكار.

                                                             
 .29منار عبد املنعم، املرجع السابق، ص  -1
 .31مرجع نفسه، ص  -2
 .34مرجع نفسه، ص  -3
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أن  courtillonأما التعبري الشفوي فيعد النقطة األضعف يف هذه املرحلة من التعليم ومل يثبت ذلك 
التعبري الشفوي هو أضعف النقاط يف التعليم وهو ظاهرة أكثر صعوبة )...( وقول أن يكون الطالب حرية التعبري 

تاج لغة وأن يكون التبادل الكالمي به فال يكون الكالم موجه حنو املعلم فقط بل لذلك تساعد الطالب على ان
 2 يكون هناك تبادل كالمي بني الطالب أنفسهم.

 صعوبات ثقافية واجتماعية: -

( أن Robert 2009هناك العديد من العلماء يقولون أنه ميكن فصل الّلغة عن اقافة وهنا أكد )
يدة عن الّلغة املتعلمة جيدون أنفسهم أمام أشياء ضمنية وشيفرات ختتلف عن تلك املعلمني الذين لغتهم األم بع

 3 املوجودة يف اقافته وهذه الصعوبات تدخل يف الرسائل الكالمية.

قد ختتلف هذه الثقافة مع جمتمع آلخر كل حسب بيئته املعاشة وهنا تسيطر اللغة األم عن الّلغة الثانية 
 الفرنسية )الثانية(. وتطغوا العامية على الّلغة

(: أن احلديث عن املهارة الثقافية واكتشاف العالقة بني الّلغة والثقافة كان معاصرا يف louisلقد أضاف )
( ممن أخذوا أفكارهم من …Besse, Peaco, costeالثمانينات وأن هناك العديد من العلماء أمثال )

ا أن فكرة االتصال اليت تأخذ بعني االعتبار تعلم التفاعالت األفكار العلمية لعلم األجناس والعرف البشرية وأكدو 
 4 الّلغوية طختلفة حسب اقافات.

 وهناك من يعترب الّلغة نتاجا للثقافة العادية.

هناك من يرى أن عملية اكتساب الّلغة األم وتعلم الّلغة األجنبية عمليتان متطابقتان أصال وليس هناك أي 
  5 ّلغة األجنبية.تأاري للغة األم يف تعلم ال

                                                                                                                                                                                              
 .35، ص 2011منار عبد املنعم، صعوبات تعلم الّلغة الفرنسية يف مدارس ضفة غربية، أطروحة ماجستري جامعة النجاح الوطنية، فلسطني،  -1
 .38مرجع نفسه، ص  -2
 .32املرجع السابق، ص  -3
 .33منار عبد املنعم، املرجع السابق، ص  -4
 .168، ص 1973نايف حزما، علي حجاج، الّلغات األجنبية تعلمها وتعليمها، عامل املعرفة، الكويت  -5
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ولكن ومن وجهة نظري فإن هذا املوقف غري صحيح وخاطئ وتنقصه الّدقة العلمية ألن الّلغة األم تؤار 
تعلم الفرنسية إىل  الثالثة، ويف بعض األحيان تعرقلها ويلجأ الطفلأو  على تعلم لغة أخرى سواء كانت الّلغة الثانية

 املمزوجة بالعربية.

تأاري الّلغة األم يف تعلم لغة أجنبية وقد عدد كبري من الدراسات حول هذا املوضوع وهناك من ليس هناك 
 1 نتيجة أنه ال تأاري الّلغة األم على اإلطالق يف تعلم الّلغة األجنبية.إىل  وتوصلوا

%( ويظهر يف بعض األخطاء اليت يرتكبها 50و % 25هناك من قال أنه هناك أار الّلغة األم يكون ) 
 2 وهذا ما يتنبأ به التحليل الّلغوي املقارن بني الّلغة األم والّلغة األجنبية.الطالب 

ومن بني الصعوبات أيضا جند تغلب اللغة األم يف الوسط األسري فتعد األسرة احليز األول الذي يتعلم فيه 
حفيظة الطفل مصطلحاته ويطورها حسب شخصية األسرة، فتعترب األسرة أداة تشكيل الطفل كما قالت "

نازرويت" يف كتاب هلا بعنوان ) اكتساب اللغة( أن االكتساب حيدث عن طريق التفاعل وتعامل بينه وبني أعضاء 
 3 أسرته اليت يعيش فيها ويف أحضاهنا لذا فاألسرة هي املهد األول للطفل.

ا ومعنويا )...( ويقول أيضا لعشيب عقيلة أن احمليط يعرض على الطفل مفرداته وعبارات سليمة ومقبولة كلي
   4 فبواسطة األسرة يطور الطفل مهاراته مبساعدة الوالدين واإلخوة.

اكتساب إىل  العوامل املؤديةأهم  اقتصادية فمنأو  وجند أيضا احمليط االجتماعي بكل جوانبه اقافية كانت
، فالطفل 5ستعملة يف حياته اليوميةالّلغة )احمليط( فالّلغة )الّلغة األم( هي اليت يتكّلمها الطفل وهي لغة جمتمعه امل

يكتسب لغة عن طرق االستماع لغة ما حوله ويبدأ عقله الباطين يف ختزين هذه الكلمات والعبارات فاخلطأ يدرك 
 الصواب ويتعلمه.

                                                             
والّلغات، مراد رزيقات وآخرون، دراسة لبعض صعوبات تعلم الّلغة الفرنسية لدى التالميذ تعليم االبتدائي، مذكرة لنيل شهادة ليسانس كلية اآلداب  -1

 .53، ص 2011/2012جامعة املسيلة، 
 .53املرجع نفسه، ص  -2
 .09، ص 2003حفيظة نازريت، اكتساب الّلغة العربية عند الطفل اجلزائري، دار القصبة للنشر والتوزيع، اجلزائر  -3
 .88، ص 2004عقيلة لعشى، الّلغة األم دار اهلومة للطباعة، اجلزائر بوزريعة،  -4
 . 38، ص 2002، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان 1عبد اهلل علي مصطفى، مهارات الّلغة العربية، ط  -5
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الّلغة األصلية املكتسبة بالفطرة على عكس الّلغة الثانية اليت يتعّلمها اإلنسان أو  الّلغة األم هي لغة الذات
 1 املدارس عن طريق املعلم. يف

األطفال يتعلمون الّلغة الثانية باستيعاب نظامها الستظهار كلماهتا وهذا يعين أن الّلغة ليست كلمات وإمنا 
 جمموعة أنظمة نبصر أارها يف الرتكيب.

 الصعوبات التي تواجه تعلم الّلغة األجنبية في الجزائر:-7
  2 الصعوبات نذكر:أهم  من

  يف التعليم.نقص الوسائل 
 .نقص الكتب املدرسية 
 عدم مشاركة مجيع التالميذ يف الدرس.إىل  اكتظاظ األقسام وهذا يؤدي 
 .وجود اللغة الفرنسية )لغة اانية( يف احلّيز املدرسي فقط داخل القسم 
 .سن املتعلم 
 .نقص املعلمني الدارسني للغة األجنبية 
 عن املدرسة. غياب التالميذ خاصة يف املناطق الريفية البعيدة 

 

 

 

 

 

 

                                                             
، جامعة حسيبة بن بو علي، الشلف، اجلزائر ديسمرب 02، اجمللد 02تنقب حممد، دور الّلغة األوىل يف اكساب الّلغة الثانية، جملة أدبيات، العدد  -1

 27، ص 2020
فرنسية( واإلجنليزية وعالقتهما بالتحصيل الدراسي، مذكرة لنيل شهادة املاسرت كلية العلوم براكر فاطمة، نامجي خدجية، تعلم الّلغات األجنبية )اللغة ال -2

 .27، ص 2015/2016االنسانية واالجتماعية، اجلامعة اإلفريقية، أمحد دراية أدرار 
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 خالصة المبحث:  
 يف هناية املبحث سوف نذكر جمموعة من العناصر اليت مت استنتاجها نذكر ما يلي:

التلميذ هو عنصر العملية التعليمية يقوم بدور مهم فيها وهو تلقي املعلومات وفهمها فيحاول إظهار  -
 قدراته ومميزاته ومهاراته.

ائصها ختتلف حسب كل تلميذ وقدراته وجمتمعه وبيئته اليت يعيش لكل تلميذ ولكل مرحلة عمرية خص -
 فيها.

دور التلميذ ال ميكن حصره فهو احملور الفاعل يف سيسر العملية التعليمية ويعد هو اهلدف من هذه  -
 العملية وهو حلقة وصل بني املعلم واملادة العلمية يؤار فيها ويتأار هبا وهو مستقبل األمة وتطورها.

رائق حديثة يف الدريس والتعليم من )تقليدية وطبيعية، مباشر ومسعية وبصرية...( تساعد التلميذ ختتلف ط -
 على اكتساب لغة يتعايش معها.

هناك العديد من الصعوبات تواجه تعلم الّلغة الثانية جند قلة الكتب املدرسية وقلة املعلمني وهناك أيضا  -
 لشفوي وغريها....صعوبات يف الصوت والشكل والتعبري الكتايب و 

 
 

 



 

   
 

 

 

 

 الفصل الثاني:
دراسة  –تعلم واكتساب اللغة الثانية عند تلميذ السنة الثالثة ابتدائي 

 -ميدانية 

 تمهيد

 واتأوال: الطريقة واألد
 تعلم الحروف والنطق بها.: ثانيا

 التدرب على القراءة واالستماع: ثالثا

خالصة
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 تمهيد:

ذكر اللغة الفرنسية( من أسهل اللغات تعلما ملا حتتويها من مشولية واليت يعد تعلم اللغة الثانية )خنص بال
يسهل على الصغار والكبار تعلمها بطرق عديدة منها )الكتابة، النطق، االستماع، القراءة( وأيضا بالتحفيز 

ل األوروبية واالبداع فهنا يستعمل التلميذ قدراته يف االكتساب، وقد استعملت كلغة رمسية يف العديد من الدو 
واعتربهتم لغتهم األم ولقد صنفت بأهنا خامس لغة ينطق هبا حول العامل، وألهنا لغة العامل ولكنها قد ال يستطيع 

 التلميذ يف فرتته األوىل تعلمها ملا حتمله من صعوبات التعلم.

 أوال: الطريقة واألدوات:
 مجاالت الدراسة: -1

حنيت بلدية املهري( وهي ابتدائية يف منطقة نائية يف ابتدائية )سعد اهلل اجملال املكاين: أجرينا دراسة ميدانية 
لكن رغم ذلك فقد وفروا لنا مجيع ما تطلبه مدة الرتبص، فلم يبخلوا عين بأي الوسائل اليت احتاجها واليت تفيدين 

 يف السري احلسن ملدونيت.

( ومت تطبيق هذا الرتبص 2022-2021) أجرينا هذه الدراسة خالل املوسم الدراسي: المجال الزماني 1-2
 ماي(. 18إىل  أفريل 18يف املدة من )

 المجال البشري: 1-2

يتكون جمتمع الدراسة من تالميذ السنة الثالثة من مرحلة العليم االبتدائي باملهري للموسم  مجتمع الدراسة:
املرحلة األوىل اليت يتلقى فيها ولقد اخرتنا هذه السنة ألهنا تعد املرحلة القاعدية و  2022-2021الدراسي 

 التلميذ ويتعامل مع هذه اللغة.

يتكون هذا الرتبص من قسمني )الذكور : قمنا بإجراء تربص يف االبتدائية مع التالميذ عينة الدراسة
 .17، عدد االناث 14واالناث( واألستاذ "نور الدين فداش" عدد الذكور 

ف صعبة عرقلة مسار وسري عملنا أوهلا االضرابات اليت كانت ولقد مرت فرتة الرتبص اليت قمنا هبا بظرو 
 يومني من كل أسبوع ولقد مت سري الرتبص بطريقة مساعدة يف تقدمي هذه املذكرة.
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قفنا يف هذه الدراسة على كيفية تعلم واكتساب ونطق كلمات اللغة الفرنسية والطرائق و  موضوع الدراسة:
 اليت تواجهه يف تعلم احلروف والنطق هبا وأيضا تالصعوباأهم  للكشف عن املتبعة يف التعليم ومن طرف األستاذ

 يكتشف لغة جديدة على جمتمعه.احلواجز اليت تقع أمامه كونه أول مرة أهم 

 هدفت الدراسة إىل: الدراسة: أهداف -2

ل األشياء واملالحظات اليت تفيدنا يف سري العمأهم  معرفة كيف يسري املعلم درسه واستخالص -1
 والطريقة املتبعة يف التدريس.

 املعوقات اليت تعرقل سري العملية.أهم  معرفة -2

 مدى استعاب التلميذ اللغة الثانية. -3

 كيف يتعامل التلميذ مع الدرس وكيف ينطق احلروف ويكتبها.  -4

 كيفية التعامل بني املعلم واملتعلم.  -5

 منهجية البحث: -3
ليلي ألنه يعد املنهج األقرب والذي يتالءم مع هذه الظاهرة ألنه يصف اعتمدنا على املنهج الوصفي التح

وحيلل املعلومات ويقيمها وأسباب وعوامل اكتساهبا ومعرفة جوانب املشكلة والتعرف على احلل وهل هي موجودة 
 حقا يف الواقع املعيش.

 أدوات البحث: -4
 اعتمدنا على ما يلي:

 ية للمؤسسة )االبتدائية(.القيام برتبص ميداين وزيارة استطالع -

 املالحظات. -

 االعتماد على الكتاب املدرسي. -

 حتليل النتائج املتحصل عليها. -
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الزيارات االستطالعية: كانت عبارة عن حضور ومتابعة وكيفية سري حصة اللغة الفرنسية، وذلك من أجل 
حظات يف هناية كل حصة ويف هناية جمموعة من املالإىل  الطريقة املتبعة من طرف األستاذ ولقد مت التوصلمعرفة 

 مدة الرتبص.

للمعلومة طريقة الرتبص: كانت فرتة خاصة حول املعلم والتلميذ خاصة يف طريقة تدريسه وإعطائه 
 املشاكل اليت تواجه التلميذ يف هذه املرحلة كونه أول مرة يتعامل مع هذه اللغة.أهم  والكشف عن
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 : تعلم الحروف والنطق بها:ثانيا
" وقام بقراءته يف Jاحلرف يف السبورة حرف "أو  " : كتب املعلم الدرسJطريقة تعلم ونطق حرف " -أ

قراءته هم أيضا وقاموا بكتابته من السبورة وكتابته على األلواح العديد املرات لكي يرسخ يف ذهن التالميذ وأعادوا 
ستاذ يستعمل حركات )األيدي والشفاه وأعاد األستاذ قراءة احلرف من ألواح التالميذ والحظت أيضا أن األ

 jaالصحيحة مع مراعاة مجيع طخارجه بإضافات حروف الزيادة مثال: " والتمويه...( إليصال احلرف وطريقة نطقه
– jo – je – ju – jou – joi وكيف ينطق يف كل مرة من املرات وأيضا تعليم طريقة كتابته احلرف يف "

اءته يف كل حالة وتعلم كتابة بالطريقة الصحيحة، فعند إضافة كل حرف من الكلمة ووسطها وأخرها وقر بداية 
باختالف احلرف فكل حرف له طخرجه  " فإنه خيتلف النطق يف كل مرة طبعاa, o, e, u, ou, oiاحلروف "

 اخلاص وطريقة نطق خاصة به وختتلف احلركة باختالف املوقع.

" فهناك من يضيف له حرف Jiصعوبة يف نطق حرف "والحظنا أيضا أن هناك فئة من التالميذ جيدون 
بزيادة حرف آخر ومن املالحظ أيضا أن هناك فئة من التالميذ من يقرأ " فينطقها "جوو" Jieروي يف آخره مثال "

ذلك ينطقها وهناك عكس هتا حرفا حرفا وإعادهتا عدة مرات وبعد حروف وقراءإىل  مباشرة دون الرجوعالكلمة 
 .حىت تكرار وهنا يقع التلميذ يف عيب من عيوب الكالم وهو )التأتأة(أو  وبة يف نطقمن يوجد لديه صع

" يف دائرة يف قائمة الكلمات وطلب من التالميذ اآلخرين وضع jطلب األستاذ من التالميذ وضع حرف "
احلرف " داخل إطار عند مساع احلرف يف الكلمة يقومون بتسطري jحرف "خط حتت الكلمات اليت حتتوي على 

 آخرأو  وسطهاأو  واجياده سواء كان يف بداية الكلمة

- Jardin, joeuir, le jaguar, jupe, pijama … 

- La jarre, des jouest… 

 "gطريقة تعلم نطق حرف " -ب

" يف السبورة ويقوم كل تلميذ بقراءته عدة مرات كي يرسخ يف الذهن gيقوم األستاذ املعلم بكتابة حرف "
على طريقة نطقه الصحيحة ويرسخ يف ذهنه بعد حماوالت  عديدة فال يستطيع تسبياته ة وتعلم بعد حماوالت عديد

حرف وطريقة كتابته ونطقه والحظت أن التالميذ عند إعادة احلرف هناك من خيطأ يف نطقه فهناك من يستعمل 
وميسحونه ويعيدون ويضيف حرف الروي كسابقته يف هناية كل حرف وأيضا يستعملون األلواح الصغرية احلرف 
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" ختتلف طريقة نطقه مع gقراءته وكتابته من طرف كل تلميذ، فهناك العديد من الزيادات تقع على حرف "
" gنطقه يف كل زيادة على سبيل املثال نذكر ما يلي بعض احلروف الزيادة حلرف "الزيادات كل حرف وطريقة 

 وطريقة نطقه يف كل زيادة:

Ga : G + a 

Go : G + o 

Gu : G + u 

Gou : G + ou 

 ,gla, dli, glo, glu, gle, gle, glou, gra, gri, gro, gru, gre, gréوأيضا جند: "
grou…." 

يف كل كلمة من الكلمات وقام " gيف ااناء احلصة أعطى املعلم مترين للتالميذ وطلب منهم إجياد حرف "
يقومون بتلوين الصورة اليت حتتوي على هذا أو  " يضعون عليه دائرةgبقراءهتا عليهم وهم عندما يسمعون حرف "

 )املعلم( داللة على وجود احلرف يف الكلمة.يقاف األستاذ يقومون بإ "gاحلرف فمثال عند مساع حرف "

- Regarde, regalent, gallette, langue, mouge… 

- Gardien, garcon…. 

 "CH"أو  "Hطريقة تعلم ونطق حرف " -ج

السابقة غري أهنا هذه احلصة كانت حصة مليئة بالتفاعل بني املعلم واملتعلم كانت طريقة كباقي الطرق 
حيث عم جزء من التنافس بني التالميذ من جييب أوال وهنا الحظنا أيضا أن هذا زاد محاس التالميذ وخلق بينهم 

 جو احلماس واملنافسة وهذا ما أضفى ملسة ابداعية يف احلصة.

أو   النطق حيث ينطق يف اللغة العربية على شكل حرف "ح"" عدة طرق يفCH"أو  "Hوللحرف "
 ".CH" ينطق "C"هاء" وبزيادة حرف "
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أما طريقة االلقاء وسري الدرس فكانت كسابقيها وهناك صعوبة يف نطق احلرف وهذا الشك فيه فهو حرف 
 hôpitalكلمة   " يف بداية الكلمة ال ينطق يفHيف النطق فمثال حرف "له عدة أوجه وعدة طرق يف النطق 

فينطق  cheval" فهو ينطق ويكتب CHال ينطق فهو مكتوب ال منطوق أما يف حرف " Hفهنا حرف 
" هو S" "Z"وسبب نطق حرف  chemize" فإنه ينطق Sفيدل نطق حرف " chemiseويكتب ويف كلمة 

 ( y, e, e, u, o, i, aوهي ) Sylable" وقع بني حروف Sأن "

 كلمة:  يف كل Hطريقة قراءة حرف 

- Des : haricots 

- Un : hibou 

- Une : hache. 

- Une : histoire. 

- Un : hôpital 

- Un : hippopotame. 

 " يف كل كلمة ووضع حتتها خط:CH"أو  "Hطلب املعلم من التالميذ حتديد حرف  "

- Un hélicoptère, Une horloge, Un hibou, Une harmonica …. 

 ":CHوأيضا حرف "

- Le cheval, la vache, la chemise, la chenille, la niche … 

 وامرهم بإجياد احلرف الناقص مثال: CHوقام بإعطائهم كلمات ال حتتوي على 

- La chambre,    - la chameau 

- La cheminée,      - la cheval 

ابة فقد الحظنا أن هناك عدد من التالميذ ميلكون خطا واضحا ومقروء فمثال حرف تأما عن طريقة الك
M  هناك عدد من التالميذ يكتبه على شكلm  وهناك من يكتبه على شكلm  صحيح وهو يف احلالتني
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فهم يقومون  Eوهناك من مييل على السطر عند الكتابة فبدل كتابته على السطر يكتبه حتت السطر وايضا حرف 
والتحرير ومى توضع " وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على التمكن يف الكتابة E – E- e – é"بكتابتها 

الكلمة يف وسط السطر وعندما توضع حتت السطر ومىت توضع خارج السطر والحظنا أيضا أن عددا من التالميذ 
وهناك قد يكتبها  بإعادة رمسها من السبورة كما شاهدها،أو  ال جييدون كتابة الكلمة كتابة صحيحة فيقوم بنقلها

حيز  –ناك من حياول وال يستطيع وهنا تدخل الفروق الفردية وقد ال يستطيع وهناك من حياول ويستطيع وه
تلميذ لتحل هذه املشكلة كون الفروق هي اليت حتدد االمتيازات اليت يتميز هبا كل تلميذ عن آخر كل  –اخلدمة 

لديه "مهارات وقدراته" متيزه عن باقي زمالئه يف الصف وهناك من يطورها وهناك من يعمل على تطويرها كل 
 .ظروفهحسب 

ومن امللحوظ أيضا أن تعلم الطفل على الكتابة وخاصة كتابة احلروف جتعل من خطه مميزا ومقروء وهذا ما 
الرتبص فيه وسوف نوافيكم بعينات يف هناية الفصل يسهل عليكم مت مشاهدته يف القسم الذي قمنا بإجراء واجناز 

 االطالع عليها.

 : التدريب على القراءة واالستماعثالثا
لتلميذ يتعلم حباسة السمع فهو هنا يستطيع أن يتعلم أن يتكلم اللغة دون قراءهتا وهذا راجع لكونه ا

احلرف أو  حفظها من مهارات االستماع وهذا ما مت مالحظته واالطالع عليه يف فرتة الرتبص فهم يقرؤون الكلمة
فالتلميذ يكتب  hôpitalاع كلمة مباشرة ألهنا رسخت يف الذهن ويعرفوهنا جيدا وأيضا الحظنا أن عند مس

أو  وال ينطقها وال يسمعها أي اهنا تنطق وال تكتب، فالتلميذ يستطيع أن يقرأ أي مجلةوال يقرؤها  Hحرف ال
وضع صورة )أم، أب( ونكتب حتت كل صورة حرف بالتكرار فإذا كررها أكثر من مرة ترسخ يف ذهنه فمثال عند 

لطفل هنا حتفظ يف ذهنه الكلمات أي شكل احلروف وهنا يقرؤها قراءة فا)( Mama, papaبالفرنسية وكلمة )
صحيحة لكنها قد خيطأ يف أحد املرات ولكن ليس هذا العائق( فالطفل عند نزع الصورة من أمامه إال أنه يستطيع 

اللغة  إعادة احلرف وكتابة وقراءة مرت تلوى األخرى ويكتبه كتابة وقرائته قراءة، هنا يستعمل الطفل مهارات
)كتابة، النطق، القراءة، واالستماع( أي كيف يسمع احلرف وكيف يكتبه وكيف ينطقه وطريقة قراءته فمثال حرف 

"C" يسمع "Ci"  ينطق  لكن يف بعض األحيانK " فهنا يقع يف حرية هل يكتب حرفC"  أو"k ولكنه "
فبدل نطق حرف " krome" لكنها تنطق "Cتكتب حبرف "" chromeيكتب ما يسمعه فمثال كلمة "

"C" ينطق حرف "k." 
 فإذا مسعها فهو يقوم بكتابتها مثلما مسعها وبعد مرحلة االستماع والكتابة تأيت مرحلة النطق والقراءة.



 - ميدانية دراسة – ابتدائي الثالثة السنة تلميذ عند الثانية اللغة واكتساب تعلم.............الثانيالفصل 

 50  
 

هناك العديد من األمثلة عن الصعوبات اليت تواجه تعلم اللغة ومن يريد تعلمها كون اللغة الفرنسية متلك 
العربية، وهذا ما زاد من  روف ال يوجد ما يقابلها يف اللغةربية وهناك عدد من احل" حرفا على عكس اللغة الع26"

 .صعوبة التعلم والتطور

هذا من جانب أما من اجلانب األخر فهناك عدد من احلروف اليت تعيق التلميذ على قراءهتا جند العديد 
 احلروف جند:من احلروف اليت ال ميكن للطفل )التلميذ( نطقها إال بصعوبة ومن هذه 

 " نظرا لعدم وجودها يف اللغة العربية.v"و "pالصوامت اليت تشكل " -

 ( لعدم وجود ما يقابلها يف اللغة العربية.i, e, u, oالصوامت اليت تشكل صعوبة ) -

عدة إىل  جيد التالميذ صعوبة يف نطق الكلمات ذات املفاصل الطويلة يف بعض األحيان تقسم الكلمة -
 1التلميذ قراءهتا.مقاطع حىت يستطيع 

من خالل ما مت تقدميه وللحضور احلصة ومبقارنة اجابات التالميذ يف االمتحان نالحظ استعاهبم للمادة 
طرح السؤال ما مدى استعاهبم وفهم احملتوى العلمي املقدم هلم وهذا إن دل على إىل  )اللغة الفرنسية( وهذا يدعوا

الفهم هذا بالنسبة للمتحصلني على العالمة اجليدة، وأما الذين مل  شيء إمنا يدل على تطورهم يف املادة وسرعة
على العالمة فهذا نتيجة ضعف االستعاب قد يكون ذلك راجع للمدرس يساعفهم احلظ ومل جييبوا ويتحصلوا 

ية الضعف يف اللغة الفرنسأو  عدم االنتباهأو  وكيفية تقدميه لدرس وعدم ايصال املعلومة بطريقة صحيحة لتالميذ
املدرس أكثر من غريها من الفئات كوهنا الفئة أو  وهذه الفئة باخلصوص تستدعي االهتمام األكرب من طرف املعلم

استعابا الدرس أو  األضعف، املوجودة يف القسم وهناك من يفق يف الوسط فيكون مدى استعاهبم للمادة العلمية
 متوسطا ليس باملمتاز وال بالضعيف.

اق االمتحان وتذبذبت يف العالمات بني اجليد واملتوسط والضعيف جيدا والدنئ لقد بلغت اجابات أور 
أن التالميذ مل يتحمسوا لتعلم هذه أو  وغريها هذا قد يدل على عدم القدرة على االستيعاب لدى مجيع التالميذ

اهتم فيطغى عليها اللغة كوهنا بالنسبة هلم مادة صعبة ال يستطيعون فهمها وهذا ما مت مالحظته يف أوراق اجاب
( وهذا يدل على 2.5/10وهناك من حتصل على عالمة )( 02/10اخلطأ فهناك من حتصل على العالمة )

ضعف االستيعاب وسوء التعلم وهو بذلك يفوت عليه فرصة التعلم واملعرفة اليت حيتاجها يف الوقت الراهن 
باإلضافة قد يدل  لعامة )بصفة عامة( أيضااحلياة اأو  بصفة خاصة( األخرى يف اجابات )االمتحان تواألوقا

                                                             
 .45، ختصص لغة، ص 2014-2013ايد، أمال لكحل، تعليمية اللغة الفرنسية يف الطور االبتدائي، مذكرة ليسانس، جامعة تلمسان، ايب بكر بالق1
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عدم التفريق بني احلروف أو  على عدم وجود ومتكن من الرصيد اللغوي والكم اهلائل اليت حتتويه اللغة الثانية،
الفرتة ويرجع ذلك كله يف األول واألخري لعدم االهتمام باللغة ومفرداهتا وعدم الرتكيز على تعلمها خاصة يف هذه 

هنا يف هذه الفرتة يطغوا اجلانب الطفولة )مرحلة الطفولة( واللعب واللمباالة من طرف التلميذ وهلذا العمرية كو 
تاركني ورائهم كما هائال من املعارف والعلوم هذا من جهة أما من جهة أخرى االستهزاء وعدم الرتكيز على طلب 

 العلم.

إىل  سؤال يطرحه املعلم بينما هناك فئة حتتاج يبدوا أن اجابات التالميذ أغلبهم يستطيعون االجابة عن أي
حاناهم على وجود اجابات عشوائية تواالكتساب والحظنا يف أوراق امتوجيه وعناية خاصة يف جمال الدراسة 

 نص السؤال أيضا اللغة الفرنسية لديها بعضها البعض خاصة يف املخرج وطريقة الكالم. اولعلهم مل يفهمو 

يذ يرى أن اللغة الفرنسية لغة متتاز بالصعوبة متكن التلميذ من عدم فهمها وأهنم وجود عدد مهم من التالم
ويعتربوهنا لغة بعيدة عن لغة قومهم وأهنا لغة مملة يطغوا عليها عبارات الغموض ال يشعرون فيها باملتعة واإلاارة 

عه هذا املقرر أن يراجوذلك لضعفهم يف التعبري ونطق كلماهتا وحروفها بشكل سليم لذا وجب على من وضع 
جتعلهم ويتأمل ما حيتويه املنهاج الدراسي والكتاب املدرسي من نصوص وحروف وكلمات صعبة وغري مفهومة 

 .وال ينفرون منها ويقبلون إليها أكثر مما مضى يرغبون يف قراءهتا وتعلمها

 :1التحليل 

الميذ نستخلص ما يلي: إجابة األول  من املالحظ من خالل مواضيع االمتحان وباملقارنة بني اجابات الت
( يف التمرين األول فتمكن من عدم االجابة األول 0.5يستطيع االجابة وحتصل على العالمة )كانت خاطئة ومل 

( عكس زميلته اليت متكنت من االجابة وحتصلت على العالمة 0.5من عدم االجابة وحتصل على العالمة )
الثاين فلم جيب الطفل األول على أي كلمة واحدة وتركها فارغة أما زميلته  على هذا التمرين، أما التمرين( 2.5)

أجابت على السؤال كامل ومجيع االجابات وكانت موفقة يف هذا التمرين أيضا فتحصلت على مجيع نقاطه هذا 
ليت حتصلت على ا يف التمرين الثاين أما التمرين الثالث فإجابا الطفل األول مازالت متدنية عكس التلميذة زميلته

نقاط التمرين كاملة هي والسؤال الرابع عكس زميلها الذي مل يتحصل على نقاط كاملة أما يف السؤال األخري 
الفرنسية وهو سؤال اخلط فخط التلميذة مقروء يستطيع أي شخص قراءته وهذا يدل على متكنها من املادة 

أما التلميذ فخطه مل يكن مفهوما مبا يكفي لقراءته وهذا يدل وطريقة الكتابة تربهن استعاهبا وحبها للمادة العلمية 
استعابه ملا يتم تقدميه داخل القسم من طرف املعلم وجب على املعلم أن العلمية وعدم على عدم متكنه من املادة 
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داخل ون الضعيفة من التالميذ كوهنا فئة ضعيفة حتتاج لدعم واملساندة واهتمام يكماما كبري هلذه الفئة تيعطي اه
القسم من خالل ادراجهم يف التفاعل واملشاركة يف القسم وذلك برسخ يف ذهنهم الدرس ويستطيع تذكره يف أألي 

 تلميذ جيدا.إىل  يف القسم يستطيع أن يتحول من تلميذ ضعيف وقت ومع العديد من احملاوالت والتفاعل

 :02التحليل 

 نقطتني وسوف نقوم بتسمية التلميذتان بالتلميذة )أ( بعبارة صحيحة بنيأو  كانت املقارنة بني تلميذتني
هي  والتلميذة )ب( وذلك ليسهل الفهم والرتتيب املعلومات والتحليل يكون )أ( التلميذة املتفوقة والتلميذة )ب( 

يه غري املتفوقة يف السؤال األول نالحظ أن التلميذة )أ( متكنت من االجابة عليه وحتصلت على العالمة الكاملة ف
 والتلميذة )ب( اليت هي األخرى حتصلت على العالمة نفسها وهي العالمة الكاملة.

أما التمرين الثاين فأجابت التلميذة )أ( إجابة كاملة منوذجية خالية من األخطاء وحتصلت بدورها على 
املرين الثالث العالمة الكاملة فزميلتها كانت عكسها فتحصلت على ربع العالمة يف هذا التمرين، أما خبصوص 

 فتمكنت التلميذة )أ( من االجابة عليه أيضا وحتصلت على النقطة الكاملة ومل ختطئ فيه أيضا أما بالنسبة لزميلتها
( هذا يف السؤال الثالث أما 0الطفلة )ب( فلم جتب على أي سؤال يف هذا التمرين وحتصلت على العالمة )أو 

( عكس التلميذة )أ( اليت حتصلت على العالمة الكاملة 0.5لعالمة )السؤال الرابع فتحصلت التلميذة )ب( على ا
ومل ختطئ أيضا يف االجابة وكانت اجابتها كسابقيها أما التمرين اخلامس واألخري فهو سؤال عن اخلط فكلتا 

ومن  على متكنهما من املادة التلميذتني وفقتا يف االجابة خطهم واضح ومفهوم ويستطيع القارئ قراءته وهذا يدل
اخلط يف نفس الوقت ويعرفون الكتابة هذا يدل على استعاب مبا يكفي من طرف الطالبة )ب( عكس زميلتها اليت 

( عكس 10/10حان )تبدو أهنا متمكنة كل التمكن من املادة العلمية وحتصلت على العالمة الكاملة يف االمت
الهتمام باملادة العلمية وعدم الرغبة يف ( وهذا يدل على عدم ا04/10التلميذة األخرى اليت حتصلت على )

 تعلمها وال عدم التعود على تعليمها وطريقة اكتساهبا وهذا يعترب خطأ بل وجب عليهم تعلمها.

 التحليل الثالث:

 من خالل املقارنة بني خطوط التالميذ واملقارنة بينهما نستنتج ما يلي:

كتابة احلروف يف إىل   أي شخص قراءته باإلضافةأن كال من التلميذتني لديه خط واضح ومقروء يستطيع 
خالية من األخطاء وسط السطر وعدم امليل يف الكتابة وهذه ميزة حسنة يف التعلم وكانت الكتابة بطريقة صحيحة 
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صحيح أن هذه املرة تعد أول مرة يقومون بكتابة احلروف وهي املرة األوىل اليت يتعلم فيها هذه احلروف وطريقة  
خصص له وكتابته دون اخلروج عن السطر واملكان املطقها فهم يستطيعون كتابة احلرف جبميع احنناءاته كتابتها ون

 فكتابتهم كان خالية من األخطاء مقروءة ومتتاز باجلمالية.
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 المالحظات:

: جيب عدم ترك القسم يعم عليه السكون بني الفرتة واألخرى تذكري يف هناية الفصل نستنتج ما يلي
 التالميذ باحلروف وإعادة نطقها وقراءهتا.

)الفوج ب( حيث أن الفوج )ب( الحظنا أنه و الحظنا أيضا أن هناك اختالف بني القسمني )الفوج أ(
املشاركة فهو فوج قوي وهذا ليس القسم و متمكن أحسن من الفوج )أ( فهذا واضح من خالل احلركة الفاعلة يف 

 بشهاديت فقط بل بشهادة املعلم.

مع أن ومن املالحظ أنه عند كتابة الكلمة على الصبورة يقرؤوهنا مباشرة دون خطأ تأتأة عكس الفوج )أ( 
خلق لنا أو  الفوج )أ( هو أيضا متمكن لكن ليس بنفس متكن الفوج )ب( وهذا ما ساعدنا على التقييم واعطا

 د من الفرص املساعدة للعملية التحليلية املرفقة للمدونة.العدي

ومن املالحظات اليت مت استنتاجها أن العالقة بني املعلم )األستاذ( واملتعلم )التلميذ( عالقة يسودها مبدأ 
 االحرتام املتبادل بني الطرفني.

 وأن كل من )املعلم واملتعلم( مها أساس العملية التعليمية.

 وجود املتعلم فكالمها متمم لآلخر.وجود معلم دون ال ميكن وأنه 
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 الخالصة:
 من خالل الدراسة امليدانية اليت قمنا هبا نستنتج ما يلي:

 تعلم اللغة الفرنسية هو من أصعب األمور بالنسبة لتالميذ السنة الثالثة من مرحلة التعليم االبتدائي. -

 وقدراته. لكل طفل ميزة متيزه عن غريه فكل واحد مهاراته -

جيب على الطفل تعلم من املهارات العديدة اليت تساعده على التطوير نفسه وذلك من خالل توفري اجلو  -
 املناسب لذلك.

 املتعلم هو املسري للدرس فبواسطته يتفاعل ويعطي العديد من الفرص للتعلم. -

ى ما ميلك لكي يضاهي الفروق الفردية هي اليت جتعل كل تلميذ لديه القدرة على منافسة وإعطاء أقص -
 مستواهم.إىل  زمالءه ويصلهم ويصل
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 خاتمة:
ملوضوع اكتساب اللغة الثانية عند تلميذ السنة الثالثة ويف األخري وبعد الدراسة اليت قمنا هبا يف كال اجلانبني 

يمية باعتبار اللغة الفرنسية لغة من مرحلة التعليم االبتدائي يعد هذا األخري من املوضوعات الرائجة يف املنظومة التعل
 عاملية.

 نستنتج جمموعة من العناصر سوف نذكرها بالتفصيل فيما يلي:

اللغة الفرنسية هي إحدى اللغات الرومانسية حتتل املركز السابع من حيث اللغات األكثر حتداا حول  -
 اللغة األكثر حتداا كاللغة األم.العامل واملرتبة الثامنة عشر من حيث 

)اللغة الثانية( هي كل لغة يتعلمها الفرد بعد لغته األصلية )لغة األم/ اللغة أو  مفهوم اللغة األجنبية أما -
األم( وتتميز بأن هلا مقاما اانويا يف ختطيط السياسة اللغوية يلجئ إليها لنمية التفاهم الدويل واكتساب 

 املصطلحات الفنية والعلمية.

ة ما يلي )تأهيل املتعلم ليمكن من وسائل التعبري الكتايب والشفوي، من بني أهداف تعليم اللغة الثاني -
ومعرفة اآلداب واحلضارات وتنمية التفاهم الدويل وفهم املتعلم ملا حييط به وسهولة الواصل معه، وتوطيد العالقات 

 بني األجيال...(.

 أن يكون له القدرة على حل أما عن مميزات تعليم ما يلي: فهي تنمي لطالب املرونة واألصالة يف التفكري -
 املشكالت وزيادة الكفاءات يف االتصال والتواصل.

التطرف تكمن أمهية تعليم اللغة األجنبية أهنا تتيح للفرد مكانة خاصة يف جمتمعه ومنافع ليكون قادرا على  -
 يف اللغة ابداعيا بواسطة أقرانه وتعلم التلميذ على حل مجيع مشاكله.

ستعمار طيلة قرن ونصف القرن وهذا ما أوراها وضعا لغويا طختلف عن واقع الدول مرت اجلزائر بفرتة ا -
 العربية األخرى.

 مجع تالميذ ويصح مجعه تالمذة.صنعة أو  التلميذ هو الذي مازال يتعلم علما -

 التلميذ هو احملرك للعملية التعليمية. -

 ا.لكل تلميذ خصائص متيزه عن غريه ولكل مرحلة تعليمية ميزة خاصة هب -

 ختتلف طرائق تدريس يف تعليم اللغة الثانية فهناك "التقليدي، الطبيعي، املباشرة...". -
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وأيضا لتعلم صعوبات كثرية اليت تواجه املتعلم نذكر منها )صعوبات يف تصريف األفعال والنطق والكتابة  -
 وصعوبات حىت يف التعبري... إخل(.

إىل  : أن للتلميذ مميزاته وخصائصه متيزه عن غريه باإلضافةوكشفت الدراسة امليدانية اليت قمنا هبا ما يلي
طغيان ميزة الفروق الفردية فهناك من لديه التميز وهناك من لديه اخلربة وهناك ماال ميلك ال تلك وال هذه والحظنا 

بات من القراءة واالستماع ختتلف هذه الصعو إىل  ضافةإلايضا ان هناك صعوبات تعرقل تعلم احلروف والكتابة با
 ومهاراته. آخر كل حسب قدراتهإىل  تلميذ

يف املنظومة صحيح ال ننفي الدور الذي تلعبه اللغة الثانية من دور فعال يف التعليم والتعلم فبإدراجها 
نقمة إىل  التعليمية يعترب حقا أهبر إجناز حتسد عليه املنظومة ولكن هذا ال ينفي أن هذا الدور قد يتحول من نعمة

املرحلة العمرية )السنة الثالثة( كون هذه املرحلة قد تؤار بالسلب على التلميذ من حيث االكتساب تؤار ففي هذه 
على لغته فمن املمكن أن يؤار تعلم اللغة الثانية قد يؤار على اللغة األم من جهة أخرى تعترب اللغة الثانية وتعلمها 

 منطلق لغة العامل فمن تعلم لغة قوم أمن شرهم.
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 القرآن الكريم 
 فيالحديث الشر 

 قائمة المصادر والمراجع:
 أوال: المصادر

 الكتاب املدرسي للغة الفرنسية السنة الثالثة ابتدائي. -

 ثانيا : المراجع

 .2005أمحد وليد جابر، طرق تدريس العامة ختططاهتا وتطبيقاهتا الرتبوية، دار الفكر د ط،  -

 .2، تعليمية اللغة العربية، ج أنطوان صباح -

 جربان مسعود، الرائد، دار العلم املاليني، د ط، د ت. -

جورج مونان، معجم اللسانيات، تر، مجال احلضري، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  -
 .2012بريوت، لبنان، 

ترمجة عزو امساعيل عفافة، دار  جون جايسون التعلم البيين الفعال "دليل األباء" يف مساعدة األبناء -
 .2007، 1املسرية، ط 

 حفيضة تازرويت، اكتساب اللغة العربية عند الطفل اجلزائري. -

 .2005، 1خري الدين هين، مقاربة التدريس بالكفاءات، ط  -

دوغالس براون، أسس تعلم اللغة وتعليمها ترمجة عبد الراجحي وعلي أمحد شعبان، دار النهضة العربية  -
 .1994والنشر بريوت،  لطباعة

، اجلزائر 2رابح تركي، أصول الرتبية والتعليم، املؤسسة الوطنية للكتاب ديوان املطبوعات اجلامعية، ط -
1999. 

 رشيد محيد العبودي، التعلم والصحة النفسية، دار اهلدى اجلزائر. -

 زهران حامدي عبد السالم علم النفس النمو وطفولة واملراهقة عامل الكتب مصر. -
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 .2010التدريس، دار الشروق للنشر والتوزيع، د ط، إىل  هيلة حمسن كاظم الفتالوي، املدخلس -

صاحل بلعيد تعليمية النحو العريب بني النظرية والتطبيق جملد املمارسات اللغوية، تيزي وزو، اجلزائر، العدد  -
 .2016، ديسمرب 38

ائي واملتوسط، دار األمل، د ط، د ت، تيزي طيب نايت سليمان، املقارنة بالكفاءات البيداغوجية االبتد -
 وزو.

، بريوت، 1عبد القادر الفاسي القصري، السياسة الّلغوية يف البالد العربية، دار الكتاب اجلديد، ط  -
 .2013لبنان، 

 .2014، 1عبد القادر لويسي، املرجع يف التعليمية، جسور لنشر والتوزيع، اجلزائر، ط  -

ات األجنبية تعليمها وتعلمها كتب اقافية، عامل املعرفة الكويت، يونيو، علي حجاج، دتاين خرما، اللغ -
1988. 

عمر حممد اخلطاب، مقاييس صعوبات التعلم تعليم مكتبة اجملتمع العريب لطباعة والنشر والتوزيع، عمان  -
 ، دون سنة.1ط 

 حمسن علي عطية، تدريس اللغة العربية يف ضوء الكفاءات. -

 علم التدريس كعلم مستقل د ط، د ت.أو  املفهوم الديداكتيك،إىل  حممد الدريج، عودة -

 .1998، 1حممد عبد الرحيم عدس، صعوبات للتعلم، دار الفكر لطباعة والنشر والتوزيع، عمان، ط  -

 حممد مسكي، الدليل البيداغوجي، مفاهيم منشورات الصدى التضامن، د ط. -

 .1998ر حممد منري مرسي، املدرسة والتمدرس، عامل الكتب، مص -

مذكرة لنيل شهادة ليسانس دور املعلم املرحلة االبتدائية يف الكشف عن صعوبات التعلم لدى التالميذ،  -
 .2018-2017إعاد اميان بو الشعري وأخرون، جامعة حممد الصديق، كلية العلوم االنسانية، 

مكتبة الزهراء، الشرق مىن ابراهيم اللبودي، صعوبات القراءة والكتابة تشخيصها اسرتاتيجية عالجها،  -
 .2005، 1القاهرة، ط 

 موقع األنرتنت )موقع األلوكة(. -

 .2005نبيل عبداهلادي حسني الدواويش، تطّور الّلغة عند األطفال، دار األهلية، األردن، عمان،  -

 .1998حناس جورج، تعليم اللغة من منظار معريف يف العربية، منشورا جامعة البلمندا، لبنان،  -
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أمحد قايد وحكيمة سبعي، التعليمية وعالقتها باألداء البيداغوجي، جملة الواحات للبحوث نور الدين  -
 .08، العدد 2010والدراسات، د ط، 

 :الكتب المترجمة

- Guillem diaz c (2004) les comtemdos aulturales en js tobotoy Santos 

gargallo (eds) vademeaun para la formacion… lengua et ranjera (le) madrid 

(SGEL) p 835-851. 
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 باية بدوي، تسهيل اتقان النظام الصويت يف الفرنسية لدى التالميذ اجلزائريني املبتدئني، رسالة املاجيسرت -
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بن سي املسعود لبىن واقع التقومي يف التعليم االبتدائي يف ظل املقاربة بالكفاءات، دراسة ميدانية بوالية  -
 .2008ميلة، مذكرة لنيل املاجيسرت يف العلوم االنسانية جامعة قسنطينة، 

ي، مذكرة لنيل املاسرت يف اللغة بوزيان مرمي، أمناط التفاعل والتواصل البيداغوجي داخل الصف التعليم -
 .2019األدب العريب واللغات، جامعة أبو بكر بلقايد 
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خالد عبد السالم، دور الّلغة األم يف تعلم الّلغة العربية الفصحى يف املرحلة اإلبتدائية باملدرسة اجلزائرية،  -
 .2012جامعة فرحات عباس سطيف، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه، 
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 ملخص:

 وية أالارت اهتمام املنظومة الرتبتناولت مذكرتنا موضوعا مهما من املواضيع التعليمية اليت أا
الثة من مرحلة التعليم االبتدائي" يف اجلزائر كون أن السنة الث لميذ"اكتساب اللغة الثانية عند ت وهي

ثانية اللغة الثانية هلا دور كبري يف اجملتمع فارتأينا أن نقوم هبذه الدراسة ملعرفة مدى فعالية اللغة ال
رنسية( وكيف يتم تعليمها وتعلمها، ومن أهم الصعوبات اليت تواجه التلميذ عند اكتسابه هلذه )الف

اللغة واقرتحنا السنة الثالثة بالتحديد كنموذج كوهنا املنطلق األول والركيزة األوىل اليت يتعلم فيها 
   لتعلم اللغة الفرنسية.التلميذ، وتعترب أيضا أول مرحلة 

Abstract  

Our note dealt with an important topic of education that aroused 
the interest of the educational system, namely, "acquiring the second 
language in the third year of primary education" in Algeria, since the 
second language has a major role in society, so we thought that we 
should do this study to find out the effectiveness of the second language 
(French) and how it is taught and learned, and one of the most 
important difficulties faced by the student when acquiring this language 
and we suggested the third year specifically as a model as being the first 
starting point and the first pillar in which the student learns, It is also the 
first stage of learning French. 


