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األستاذ الدكتور بن حيي حيي
خمرب الرتاث الثقايف واللغوي واألديب ،جامعة غرداية (اجلزائر)
أ .خينش فاطنة
جامعة غرداية (اجلزائر)
ّ

الملخصّ:

ّ

هتدف هذه الورقة البحثية إىل توضيح مفهوم بيداغوجيا اإلدماج باعتبارها آلية تعليمية معاصرة ودورها يف تعلّيم املفاهيم املتعلّقة
بالدرس اللغوي ،من خالل استيعاب املعلّم للتعلّمات املدرجة يف املنهاج واملقرر وقدرته على متثّلها ونقلها جبدارة غلى املتعلّم.
يدرس يف ظل منهج تعليمي ما إذا مل يكن على متمثّال للخلفية النظرية هلذا املنهج ،وبالتايل فإن التم ّكن
على أنّه ال ميكن للمعلّم أن ِّ
يدرسها يع ّد غري كاف لوحده ،بيد أنه من أصعب األمور على املعلّم ربط اجلانب النظري بتعليمية مادته ،خاصة
معرفيا من املادة اليت ّ
وأنه يف منهج املقاربة بالكفاءات مطالب بأن يعلّم املتعلّم كيف يتعلّم؛ ال أن يقدم له املعلومات على أنه متلق سليب وغري فعال.
ومن خالل منوذج تطبيقي على تعليم العربية يف اجلزائر ويف ظل اإلصالحات األخرية (2000م) ،حتاول ورقتنا أن تناقشة هذه
اإلشكالية ،مع الرتكيز على املخطط اإلجرائي الذي تتم وفقه عملية تعليم املفاهيم يف درس يتعلّق باللغة العربية.
ّ
ّ

مقدمةّ:

اعتمدت اجلزائر منهج املقاربة بالكفاءات -بيداغوجيا اإلدماج -ابتداء من املوسم الدراسي 2004/2003م ،1وهتدف بذلك إىل
املسامهة الفعالة واملسؤولة يف التنشئة االجتماعية والتأهيل مما يعين التأكيد على الفعالية والنوعية ،2وذلك من أجل تطوير املدرسة اجلزائرية
 -1ينظر :خلضر لكحل ،املقاربة بالكفاءات :اجلذور والتطبيق ،ملتقى التكوين بالكفايات يف الرتبية ،جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،عدد خاص ،جامعة
قاصدي مرباح ،ورقلة .اجلزائر ،ت2011 :م ،ص.72:
- 2ينظر :إكزافيي روجرييس ،املقاربة بالكفاءات يف املدرسة اجلزائرية ،تق :بوبكر بوزيد ،تر :ناصر موسى خبيت ،برنامج دعم منظمة اليونسكو وإلصالح
املنظومة الرتبوية ،الديوان الوطين ملطبوعات املدرسية ،اجلزائر ،د.ط ،ت2006 :م .ص.10 :

وجعلها مواكبة للتطورات احلاصلة على املستوى العاملي ،فاملدرسة ماعادت مكانا لتقدمي املعرفة جاهزة ،بل هي مكان لتعلّم التالميذ
كيف يتعلّمون ،ذلك أن التعلّم يكون فعاال أكثر إذا اكتسب املتعلّم آليات اكتساب املعرفة بدال من تراكمها.3
ويعرفه حممد صاحل حثرويب بأنه« :تعبري عن تصور تربوي بيداغوجي جديد ينطلق من الكفاءات املستهدفة يف هناية أي نشاط تعليمي
ّ
وهناية مرحلة تعليمية تعلّمية لضبط اسرتاتيجية التكوين يف املدرسة من حيث طرائق التدريس ووسائل التعليم وانتقاد احملتويات وأساليب
التقومي وأدواته» ،4ومن خالل كلمة "تكوين" نستنتج أن العملية التعليمية التعلّمية جيب أن تكون مستمرة ومتجانسة ،تُدمج فيها املعارف
السابقة بالالحقة وتعتمد يف هذا اإلدماج على تفعيل قدرات املتعلّم وحتفيزها مما يضمن بناء الكفاءات التعلّمية وبالتايل املستهدفة،
فالتعلّم «هو عبارة عن املعارف والكفاءات معا ألنه ال يعقل أن نستهدف يف مدارسنا تقدمي املعارف دون حتويلها إىل ممارسات وكفاءات
ذات داللة اجتماعية لدى املتعلمني» ،5وبالتايل فإن أهم ميزة هلذا املنهج هو االدماج بني املعارف واملفاهيم من أجل بناء أخرى جديدة،
ويف نفس الوقت تفعيل قدرات املتعلّم يف ذلك من أجل بناء كفاءات جديدة تنطلق من الكفاءات السابقة .وهنا جند أن املنهج يُعين
بتحويل األداء عند املتعلّم إىل أداء ماهر ودقيق وفعال ومتكيف مع كل الوضعيات اجلديدة اليت قد تطرأ يف حميطه يشكل عام.6
-2مفهومّاإلدماجّوعالقتهّبفعلّالتعلمّفيّمنهجّالمقاربةّبالكفاءاتّّ:

ّ ليس من املبالغة إن أكدنا أن هذا املفهوم موجود يف كل عنصر من عناصر منهج املقاربة بالكفاءات من الناحية النظرية ،وحىت من
الناحية التطبيقية سواء يف بناء الدرس نظريا أو يف قاعة الدرس أو االختبار أو التقومي.
-1/2مفهومّاإلدماجّ:ال يبتعد مفهوم اإلدماج عن املعىن القاموسي كثريا ،وهو« مصطلح يدل على بناء املعرفة وربط املكتسبات

ببعضها البعض ليتم متثُّلها من طرف املتعلّم بصفة شاملة يعرب عنها بالكفاءة ،فالكفاءة يف هناية املطاف تصبو إىل حتقيق مستوى من
األداء هو خالصة لعملية إدماج مستمرة بني املكتسبات يف وحدات املادة الواحدة ،ويف خمتلف املواد ،والبد يف عملية التقومي من مراعاة
هذه اخلاصية» ،7فاملتعلّم يدمج معارفه القدمية باجلديدة من أجل بناء معارف تسهم يف حل املشكالت وذلك جيعله يتعلّم ويتفاعل
ويوظف ويبدع وبذلك ال يكون متلقيا سلبيا.

ّّ-2/2فعلّالتعلمّ:
من الشائع أن التعلّم هو ما يقوم به طالب العلم يف حجرة الدرس فقط ،غري أن التعلّم يف احلقيقة نوع من النشاط اخلاص الذي
يقوم به اإلنسان هبدف الوصول من خالله إىل معارف ومهارات جديدة ،يكون االستحواذ عليها هدفا مباشرا أوال ،والتم ّكن من
استعماهلا يف باقي اجملاالت األخرى هدفا ثانيا غري مباشر .8وهذا هو املفهوم الذي يعتمده منهج املقاربة بالكفاءات .وهبذا ال ميكن
حصر عملية التعلّم يف حجرة الدرس أو ما يقدمه املعلم للمتعلّم ،بل جيب أن ننتظر من املتعلّم إظهار قدرته على إحداث تفاعالت
وعالقات بني معارفه وادماجها ،لتتحسن مهاراته وتتطور طريقة تفكريه ،ويكون قادرا على حل ما يواجهه من صعوبات جديدة ويعلّم
نفسه كيف يتعلّم  .وهلذا نتيجة النظرة احلديثة للتعلّم على يد البنائيني(أصحاب النظرية البنائية) اليت تقوم أساسا على كوهنا «عملية

- 3ينظر :حممد صاحل حثرويب ،املدخل إىل التدريس بالكفاءات ،الدار اهلدى ،اجلزائر ،د.ط ،ت 2002 :م ،ص.13:
 - 4املرجع نفسه ،ص.12 :
 - 5املرجع السابق ،ص.12 :
- 6املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 - 7املرجع نفسه ،ص.121:
 -8ينظر :ل.ن فريدمان ،ي .يوكوال غينا،دليل املعلم إىل الرتبية وعلم النفس ،تر :أمحد خنسة ،دار عالء الدين ،دمشق .سورية ،ط2000 ،1:م .ص.274:

تأقلم يُعاد فيها بناء البنية املفاهيمية للمتعلم باستمرار ،حبيث حتتفظ مبدى واسع من اخلربات واألفكار ،كما أنه عملية نشطة لصنع املعىن
واليت ميلك املتعلّم التحكم فيها( ،)...كما أن التعلّم حيدث نتيجة العمل على إعادة البناء املعريف بدال من االنتقال» ،9أي بدال من
جتزئة املعرفة أو تراكمها بشكل اعتباطي ،وبالتايل خنرج بالنتيجة التالية :وهي أن التعلّم ال يكون هادفا وناجحا إال من خالل عملية
اإلدماج ،وال يعترب التعلّم تعلّما يف منهج املقاربة باألهداف إال من خالل اإلدماج.
-3/1ادماجّالمفاهيمّودورهّفيّالفعلّالتعلميّ:
ّأ-تعريفّالمفهوم:
يعترب "املفهوم" ذا صفة جمردة ،وال ميكن الوقوع عليه باإلدراك اجليد إال من خالل فهمه ،هذا من جهة ،ومن خالل ممارسة الفعل
التعليمي التعلّمي لتفعيل هذا املفهوم من جهة أخرى ،وهذا يعين بالضرورة أن له عالقة مباشرة باحملتوى التعليمي .ويعرفه الباحث امساعيل
ملحم بأنه « :كلمة أو عبارة موجزة تشري إىل جمموعة من احلقائق أو األفكار املتقاربة ،فهو صورة ذهنية يستطيع الفرد أن يتصورها عن
موضوع ما» ، 10وبالتايل فإن وصول املتعلّم إىل املفهوم وتفعيله هو ما يصبو إليه املعلم ،باعتباره يتعامل مع وعي التلميذ وذاكرته وجمموع
قدراته الفكرية والبدنية ،مع وجود اختالف يف طبيعة املفاهيم من مادة إىل أخرى ،إال أن تعليم هذه املفاهيم يكون أساسا هبدف تزويد
املتعلم باملعارف النظرية ألن الرتكيز على خربة املتعلّم ال تعين بالضرورة امهال املعرفة النظرية اليت يضمن استيعاهبا وفهمها حدوث تفاعل
بينها وبني ما سبقها وما سيلحقها بالضرورة.11
ب-أنواعّالمفاهيم :تنقسم املفاهيم إىل ثالثة أنواع وكلها تتكامل لتشكل الفعل التعلّمي بشكل صحيح وفعال ،وهي:12
أ -مفاهيم(معرفة) تقريرية :ويتعلق هذا النوع من املعرفة مبعرفة املتعلم حملتوى معني ،ويتكون إىل حد كبري من احلقائق واملفاهيم،
تتصل هذه املعرفة مبضمون التعلّم.
ب -مفاهيم (معرفة) إجرائية :وهي اليت تتعلق بكيفية عمل ما ،ويتصل هذا النوع من املعرفة بكيفية التعلّم وكيفية الربط بني
املفاهيم.
ج -مفاهيم (معرفة) الشرطية :يتعلق هذا النوع بالشرائط والقرائن املصاحبة إلجراءات حمددة ،وهذه املعرفة متعلقة بـ"مىت" نستعمل
شيء ما و"ألي" غرض يكون استعماله ،وتشري هذه املفاهيم بشكل مباشر إىل العالقات بني املفاهيم ،وتطورها وارتباطها ببعضها
البعض.

-9ينظر :أمحد النجدي .مىن عبد اهلادي .على راشد ،اجتاهات حديثة لتعليم العلوم يف ضوء املعايري العاملية ،دار الفكر،مصر،ط2007 ،1 :م  ،ص:
.394
 - 10إمساعيل ملحم ،تعلم الطفل يف األسرة واملدرسة ،دار عالء الدين للنشر والتوزيع والرتمجة ،دمشق .سوريا ،ط ،1 :ت1995 :م ،ص.50 :
-11ينظر :ل.ن فريدمان ،وي يوكوال ،مرجع سابق ،ص.296 :
 - 12ينظر :أمحد النجدي .مىن عبد اهلادي .علي راشد ،اجتاهات حديثة لتعليم العلوم يف ضوء املعايري العاملية ،دار الفكر ،مصر ،ط ،:ت2007 :م،
ص.401:

مثال :اجلملة االمسية هي مفهوم تقريري ،وهذه اجلملة املتكونة من مبتدأ وخرب ،تتكون من مفهومني ،بينهما عالقة حنوية متيز أحدمها
عن اآلخر ،هنا يكتسب املتعلم كال من مفهومي املبتدأ واخلرب من خالل ادراكه للعالقة النحوية بينهما(هذا االرتباط :مفهوم شرطي:
اإلسناد) ،مع معرفته حبالة الرفع املشرتكة ،ودخول أحد النواسخ يغري من حالة التوافق يف الرفع بني كل من املبتدأ واخلرب (هذا االجراء:
مفهوم اجرائي).

وهذا املخطط يف احلقيقة ميكن متثيله ليس يف اللغة العربية فحسب ،بل يف كل املفاهيم اليت قد يتعرض هلا املتعلّم ،ومهما كان مستواه
الدراسي وسنه ألهنا الطريقة اليت يستطيع هبا بناء معلوماته والربط بينها ،وتنظيمها وبالتايل تفعيلها.
ج-أنواعّالتعلماتّالمرتبطةّبالمفاهيم:
وعلى الرغم من تعدد املفاهيم وتنوعها ،وصعوبة حصرها ،إضافة إىل املعايري اليت عرضناها ،واليت تفيد تصنيف املفاهيم بشكل عام
حسب عالقاهتا ببعضها البعض ،فقد حاول الباحثون يف ميدان التعليمية حصر أهم التعلمات اليت ترتبط باملفاهيم اليت يتعلمها الفرد يف
اجملاالت العامة حبيث تتميز هذه التعلّمات بأهنا تبين مفاهيم معينة ،وتساعد يف بناء أخرى ،وتسهم يف ربط املفاهيم ببعضها البعض من
ناحية أخرى ،وهي كالتايل:
ّ-۱تعلمّاالتجاهاتّوالقيمّ:
أ-االجتاهات والقيم« :هي اجملال االجتماعي واإلطار الثقايف ،مبا يف ذلك من عادات وتقاليد وقيم وآراء واجتاهات سائدة ينشأ الفرد
فيها منذ والدته ويتفاعل معها» ،13ونعلم أن هذه القيم واملبادئ والعادات والتقاليد حتمل يف طياهتا أسس التعامل مع اآلخرين ،ومع
األشياء ومع كل ما ُحييط بنا ،وهلذا تُعترب من أهم وأول املفاهيم اليت يتلقاها الفرد كمتعلّم ،بل إن من أهداف تدريس اللغة العربية «أن
ينمو اعتزاز الطالب بأمته العربية واإلسالمية ويرسخ انتماؤه إىل بلده».14
-13ينظر :امساعيل ملحم ،مرجع سابق ،ص59:
- 14أمحد عبد الكرمي اخلويل ،التعبري الكتايب وأساليب تدريسه ،دار الفالح للنشر والتوزيع ،األردن ،ط ،1 :ت ،2004 :ص.15:

-۲تعلمّاالبداع :خيتلف الذكاء عن االبداع يف كون األول حال ملشكل ما ،أما االبداع فهو جتاوز إجياد احللول ،إىل اكتشاف
وضعيات جديدة ،وإذا كان الذكاء املقارب-الذي جنده عند االنسان يف أغلب أحواله -قادرا على حل املشاكل مهما كان نوعها ،فإن
االبداع يُعد "ذكاء مباعدا أو خمالفا" ،إنه لعبة املزج بني العناصر املتباعدة للوصول إىل صيغة جديدة هي اخلاصية األساسية للفكر
االبداعي،15و لعل تعريض املتعلّم إىل وضعيات جديدة وادماجه ملعارفه باستخدام األنواع الثالثة من املفاهيم هو ما جيعله مبدعا متكيفا..
وهذا هو املطلوبّ.
*مبادئ تعلم االبداع :يرى "تورانس" أن اسرتاتيجية تعلم االبداع ميكنها التأثري منذ السنني األوىل يف املتعلم ،وهي «تقوم على
مخسة مبادئ على املعلم أن يتقيد هبا ويوفرها للمتعلمني وهي:
-1احرتم أسئلة التالميذ إليك.
-2احرتم خيال التالميذ.
-3أظهر للمتعلم أن ألفكاره قيمة.
-4امسح للمتعلمني بأداء بعض االستجابات دون اشعارهم بتهديد التقومي أو التلويح بشبح االمتحان
-5اربط التقومي ربطا حمكما باألسباب والنتائج ».16
وتورانس حمق إىل حد بعيد ،فاملتعلم حيتاج للحافز من طرف اآلخرين حىت يبدع ،ألن الدافع الذايت إذا مل جيد له حتفيزا خاصة من
املعلّم ،الذي له مكانة خاصة لدى املتعلّم ،فإنه لن يربز ويظهر .كما أن املبدع مهما كان جمال ابداعه فهو حباجة إىل اخليال ،ألن
االبداع ال يرتبط مبا هو موجود وواقع ،وإال لن يكون ابداعا ،فاإلبداع يكون نتاجه غري موجود سابقا ،فمتعلّم اللغة مطالب بأن يستعمل
اللغة وفق متطلبات مستحدثة وجديدة ال تشابه ما أخذه يف الدرس (مثال :بناء صورة بيانية ،انتاج فقرة ،حتليل قصيدة .) ...كما أن
اعطاء قيمة ألفكار املتعلّم – وإن كانت خاطئة أو غري معقولة -تدفعه لالهتمام بأية أفكار ينتجها ،والتصحيح أو التقومي يكون فيما
بعد ،أما عن التهديد فإنه لن يرتك مساحة من احلرية والتفكري ،ألن ذلك حيصر تفكريه يف وضع ما هو معتاد وسائر ،مما يقتل االبداع،
فاملبدع حيتاج للحرية واخليال والتحفيز لكي ينتج اجلديد ،كما أن التقومي الذي يربطه املعلّم بأسباب النتائج-اجيابية كانت أو سلبية-
جيعله أكثر مرونة يف تقييم التالميذ وهبذا يكون تعامله معهم غري قامع حملاوالت االبداع والتجديد يف االجابات والبحوث واملواضيع اليت
يطلب منهم تناوهلا بالبحث والدراسة .واحلقيقة أن هذا ما يشري إليه دوغالس براون بقوله أن العالقات الشخصية واجملال الوجداين مها
ما نبدأ به يف تعليمنا للغة كمادة تعليمية ،17وذلك أننا عندما نعلّم ونتعلم لغة ما فإن اهلدف من ذلك هو استعماهلا وفق احتياجاتنا،
وال ميكننا بأي حال من األحوال أن نُغفل أن تعليم اللغة-كمادة تعليمية -يعتمد على جانب كبري من العاطفة والتفاعل االجتماعي
مع املتعلّمني.
ّ-۳تعلمّحلّالمشكالتّوتنشيطّالذاكرة:

-15ينظر :املرجع نفسه ،ص.71 :
 -16ينظر :املرجع نفسه ،ص.78:
- 17ينظر :دوغالس براون ،مرجع سابق ،ص.295:

أ -أمهية هذا النوع من التعلّم :إن حل املشكالت يعتمد أساسا على معلومات اكتسبها املتعلّم قبل التعرض للمسألة-املكتسبات
القبلية ، -والشعور حبواجز يف حلها ،وهذا ما سيضطره للبحث عن طريقة حللها ،ومن خالل تفكريه يف احلل فإنه سيوظف معطيات
املسألة وفق معلوماته السابقة ،مع العلم أنه ينتقي من بني معلوماته السابقة ما يوصله إىل حل املسألة وجتاوز العوائق ،ويف حني أخفق
يف الوصول للحل ،فإنه حياول إعادة بناء مراحل حله للمسألة ،وهذا هو املطلوب ألنه عملية تقومي تكوينية ومستمرة ،وهذا العمل
املتواصل مع خمتلف املسائل وإدماجه ملختلف معارفه ،يؤدي به الكتساب مهارة خاصة هي القدرة على التفكري حلل املسائل ،وهذا
يُظهر أمهية اخلطأ ودوره البالغ يف تنشيط عملية التفكري.18
وعلى الرغم من أن املتعلّم يضع يف ذهنه مناذج عامة للمسائل اليت قام حبلها ،إال أنه يتخلى عن النماذج يف حال مصادفة نوع من
املسائل مل يتعرض له قبال ،معتربا إياها منوذجا جديدا .19وكما نالحظ أن تعلّم حل املسائل ،يسهم يف تنشيط عملية التفكري خاصة
تلك اليت تعتمد على اخلطوات املرتابطة واملتسلسلة ومدجمة ،وهذا يفعِّل املعلومات املوجودة لدى املتعلّم ،كما أنه يقيس كفاءته يف حل
املواقف دون االعتماد على احلفظ بنسبة عالية ،بل إن حفظ القواعد غري كاف أبدا حلل هذا النوع من املسائل واملشكالت اليت تدفعه
للبحث عن العالقات بني القوانني ،والعالقة بينها وبني معطيات املسألة ،إنه مطالب بتفعيل القوانني وفق املعطيات واملطالب اخلاصة
بكل مسألة ،وليس منه تطبيق القوانني بشكل مباشر ،وبآلية .وهذا بالضبط ما يسعى منهج املقاربة بالكفاءات إىل حتقيقه ،فهي تسعى
إلنتاج متعلّم قادر على استعمال املعرفة إلنتاج احللول ،وليس متعلّما حيفظ املعرفة بآلية ،فتعلّم القواعد النحوية واتقان اإلعراب يفقدان
قيمتهما إذا كان املتعلّم ينتج لغة ال حترتم القواعد النحوية والصرفية واإلمالئية ،وباالنتقال إىل مستوى النصي جند أن ضبط املتعلّم ملفهوم
النمط النصي(سواء النمط احلجاجي ،أو الوصفي ،)....،يرتبط خبصائص كل منط بعينه (ويتوصل لذلك يف حتليله لنص حمدد) ،ولكنه
أثناء تركيب النص(انتاج نص جديد) ،ال ميكنه أن خيتار النمط بشكل اعتباطي بل خيتاره وفقا للموضوع واهلدف من النص(تداوليته)،
وهنا جند أ ن احلفظ ومعرفة األمناط خبصائصها ال يكفي ،بل جيب أن يبحث عن العالقة بني معلوماته واملطلوب يف نصه اجلديد ،وهنا
حيل هذه املشكلة باستخدام مكتسباته املعرفية.
ب-شروط جناح تعلم حل املشكالت وتنشيط التفكري:
يف احلقيقة يعترب حل املسائل املتنوعة من أهم خطوات اكتساب كفاءة حل املسائل ،وألن هذا النشاط يعتمد أساسا على تفكري
املتعلم ،واليت تعترب عملية ادراكية داخلية ،فإنه لتفعيلها حنتاج إىل شروط عامة تتمثل فيما يلي:20
 وضوح اهلدف من املسألة ،وتوافق املعطيات مع ما هو مطلوب.
 توفر الرغبة واالستعداد لدى املتعلم.
 وجود توافق عقلي واجتماعي ونفسي لدى املتعلم ،لتفادي القلق املعرقل لعملية التفكري املثمر.
 -18ينظر :ل.ن فريدمانو ي يوكوال ،مرجع سابق ،ص.330، 329 :
19ينظر :املرجع نفسه ،ص.230 :
 -20ينظر :امساعيل ملحم ،مرجع سابق ،ص.93:

وميكن اخلروج مما سبق باملخطط التايل:21

كيفّيفعلّمعلمّاللغةّاإلدماجّفيّتدريسه؟ّ:
-1
ِّ
بعد الطرح النظري ملفهوم اإلدماج ،والذي متّ ربطه باجلانب التطبيقي يف منهج املقاربة بالكفاءات وبالفعل التعلّمي خاصة ،سيظل
معلّم اللغة متسائال عن اآلليات اليت يتجسد هبا اإلدماج بشكل فعلي وحقيقي يف قاعة الدرس من حيث احملتوى ،طريقة التدريس،
وسائل التعليم ،التقومي وأدواته ،وسنحاول هنا الرتكيز على الطور الثانوي ،على سبيل التمثيل ال احلصر.
-1المحتوى :لقد متّ تنصيب جلنة وطنية إلصالح املنظومة الرتبوية يف شهر ماي 2000م ،إلعداد برامج دراسية وفق منهج املقاربة

بالكفاءات ،22وقد بُين حمتوى كتب مادة اللغة العربية – كغريها من املواد -وفق هذا املنهجية ،مع بيان الكفاءات املستهدفة قبل كل

وحدة دراسية ،مما جيعلها واضحة للمعلّم ،إضافة إىل بعض الكتب اليت قام الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية كدليل األستاذ الذي
يسهل التعامل مع احملتوى وتوظيفه يف العملية التعليمية التعلّمية ،وقد بين على املنهج الدوري احللزوين الذي يضمن خاصة اإلدماج
والتكامل بني املعارف واملفاهيم.
-2طريقةّالتدريسّ:أوّالطريقةّالتعليمية :وهي ذلك اخلطاب الرتبوي الذي ينطلق من املعلّم إىل املتعلّم ،ويكون هدفه عرض
الدرس يف القسم ،23وجيب أن تكون الطريقة نابعة من طبيعة املنهج ،وتعترب طريقة التدريس بالوضعية املشكلة من أنسب وأفضل الطرائق
ُ
لبناء معارف املتعلّم ،24ألن املعلم بذلك لن يقدم له املعلومة جاهزة بل سينطلق من مكتسباته القبلية ،يشعره بوجود مشكلة حيفزه،
ويستفزه الجياد حل ما –يكون هو املعلومة اجلديدة -ويف كل مرحلة من مراحل الدرس يقوم بعملية التقومي وبشكل مستمر وذلك ليوجهه
بطريقة غري مباشرة حنو الكفاءة املستهدفة .وطريقة التدريس بالوضعية املشكلة تعتمد أساسا على ثالثة مراحل:25

-21املخطط يهدف لتوضيح العالقة بني املفاهيم والتعلّمات اليت طرحت سابقا.
 - 22أبوبكر بوزيد ،إصالح الرتبية يف اجلزائر رهانات وإجنازات ،دار القصبة للنشر ،اجلزائر ،د.ط ،ت 2009 :م ،ص.47-46 :
–- 23ينظر :صاحل بلعيد ،دروس يف اللسانيات التطبيقية ،دار هومة ،اجلزائر ،د.ط ،ت2009 :م ،ص.56:
 - 24ينظر :مديرية التعليم الثانوي العام والتقين ،مناهج :السنة األوىل من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي،جذع مشرتك علوم وتكنولوجيا .جذع مشرتك أداب،
الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية .اجلزائر ،د.ط ،ت :مارس .2005
- 25ينظر :املرجع نفسه :ص.18 :

 -1مرحلة عرض املشكلة( :الوضعية املشكلة التعليمية) وفيها يوجه الدرس املتعلمني إىل الوضعية-املشكلة فيحدد هلم أهدافها
وحيدد الوسائل املطلوبة(وتضم الوسائل املختلفة :السبورة ،الكتاب ،جهاز العرض) ..
ويصف آلياهتا ُ
 -2مرحلة التهيئة :وحتصل بفهم معطيات الوضعية ،استيعاب املفاهيم واألفكار ،حتفيز املكتسبات القبلية بانتقاء ما يناسب الوضعية
املطروحة.
-3مرحلة الدراسة والتعلّم :وتتم من خالل:
ضبط املعلومات وانتقاء أفضل وأجنع طريقة للحل ،والتعرف عن املعلومات اجلديدة الالمة للحل وتسجيلها.البحث عن احلل املناسب للمشكلة املطروحة.التقومي :ويتم فيها تقومي احللول املقرتحة من طرف املتعلّمني ،ونقدها نقدا بناء ،وإذا كان العمل مع التالميذ باألفواج ،فيمكنمقارنة احللول اليت قدمها كل فوج على السبورة.
وملرحلة التقومي أمهية قصوى ألهنا تبلور املفاهيم وتفصلها عن غريها ،كما أن اإلجابات املختلفة للمتعلمني تكشف للمعلّم املواطن
اليت ال تزال غامضة وغري واضحة للمعلّم يف الدرس ،كما قد جتعله يعدل من طريقة تدريسه وتوضح مواطن اخللل والضعف فيها
وتكشف له عيوهبا.
إن املعلّم بذلك ال يقدم معرفة جاهزة بل جيعل املتعلّم يدجمها مع معارفه السابقة وهو يف مرحلة التقومي سواء أثناء الدرس أو هنايته
(التمرين التطبيقي) ،حيفزه إلجياد عالقات بني املفاهيم القدمية واجلديدة ،و بناء عالقات بينها(يف الدرس) ،ويبتكر عندما تطرأ مشكلة
جديدة يف وضعية خمتلفة(الوضعية املستهدفة-اإلدماجية )-وذلك يف هناية الوحدة-واليت سنتكلم عنها الحقا.
منوذج لدرس قواعد اللغة العربية :جزم الفعل املضارع باألدوات اليت جتزم فعلني :سنحاول بناء درس مع اإلشارة ملواضع اإلدماج
بالتسطري:
املرحلة األوىل :مرحلة عرض املشكلة :علينا أن نشري هنا إىل ضرورة تنبيه املتعلم مبوضوع احلصة قبال ،حىت حيضر الدرس يف البيت،
ذلك عندما يكون يف احلصة يكون على علم بنوعية النشاط(قواعد) واملوضوع(جزم الفعل املضارع باألدوات اليت جتزم فعلني) ،فال ميكن
أن يكون خايل الذهن متاما.

مرحلةّ

الدراسةّ

والتعلمّ

ماّالمعنىّالمضافّفيّالقسمّالثاني؟ ّهلّلكّأنّ معنىّالشرطّ

تحددّعالماتّالجزمّفيّاألفعالّالمضارعة؟ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

عن

يحدده ّالمتعلمّ ،يعبرّ
ّاألثر

ّالمعنويّ

والنحوي ّويعللهما ّمعّ
بيان

إلىّكمّقسمّتنقسمّاألدواتّالتيّتجزمّفعلين؟ّ

..إلىّحروفّوأسماءّ

ّ

ألنهاّتربطّبينّالفعلينّ النون)"تصحيح"ّ

كيفّتعربّالحروف؟ّلماذاّ:
ّ
ّ
ّ

حروفّشرطّجازمةّ

بعالقة ّشرطيةّ ،وألنهاّ

ّعالمةّ

الجزم(السكون ّأوحذفّ

حرف ّالعلة ّأو ّحذفّ
اإلشارة ّإلى ّأهميةّ

تجزمّفعلينّمضارعين ّ.تحضيرّالدرسّفيّالبيتّ
ليس ّلها ّمحل ّمنّ للمتابعةّفيّالقسمّ.

هلّلهاّمحلّمنّاألعراب؟ّ

اإلعرابّ

ماذاّعنّاألسماء؟ّّكيفّتُعرب؟ّ

فيّمحلّ...

لماذاّلهاّمحلّمنّاالعراب؟ّ

ألنّمنّاسمّّوفيّبدايةّ يطلب ّمفعوال ّبهّ ،وربطّ

ّ
ّ

منّللعاقلّ،وماّمهماّ

أسماءّشرطّجازمةّمبنيةّ لغير ّالعاقلّ +التذكيرّ

ألنهاّأسماءّ.

بالجملةّاإلسميةّ.

كل ّفعل ّمتعديّ

الحظ ّ"من ّيستبحّكنزا ّمن ّالمجد ّيعظم" ّاقترحّ الجملةّ :فهي ّفي ّمحلّ معنىّالجملةّباإلعرابّ.

محالّمنّاالعرابّمعّالتعليل؟ّ

رفعّمبتدأّ.

ّ

الحظّالمثالّ:مهماّيكتمّاهللّيعلم؟ّ

ال ّففعل ّالشرط ّلمّ

ّ

تشير ّإلى ّمجموع ّماّ واإلعرابّبشكلّصحيحّ

هلّنعربهاّكـّ:من؟ّ
ّ

يستوف ّمفعولهّ ،ومهماّ

ّ

يربط ّبين ّالمعنىّ

يحاول ّاإلنسان ّكتمهّ.

ّ

فماّمحليتهاّمنّاإلعراب؟ّ

مفعولّبهّ.

ّ

ّ

لديناّ :أينماّ :في ّمحلّ

ّ

كيفهاّ:فيّمحلّنصبّ

يفهم ّمعنى ّالحالةّ

ّ

ّ

ّ
ّ

الحظّاألمثلةّ:أينماّتذهبّأذهبّ.

كيفماّتجلسّأجلسّ.

تعربّ:فيّمحلّنصبّ
ّ

نصبّظرفّمكانّ.

ماّهيّأسماءّالشرطّ؟ّهلّيرتبطّاعرابهاّبمعناها؟ّ علىّالحالّّ

ّ

ّ
ّ
ّ

(كيفيةّالجلوس)ّ
ّ

الحظّ:كيفماّتكنّالعائلةّيكنّأوالدهاّ:كيفّهوّ ّ ..هو ّفعل ّناقصّ.

فعلّالشرط؟ّحددّاسمه؟ّّّّ

واسمهّهو"ّالعائلةّ".

هلّلكّأنّتحددّخبرّتكن؟؟ّماذاّتستنتج؟ّ

ّ

ّ
ّ

ّ

ّ

"ّكيفما"ّ،ومنهّفـّكيفماّ

التذكير

ّبكانّ

وأخواتها ّوأثرهما ّعلىّ
الجملةّاإلسميةّ.
ّ

ّالنصبّ
ّ
يحدد ّحالة

تعرب ّفي ّمحل ّنصبّ كحالة ّاعرابية ّلخبرّ

خبرّلـ"تكن"ّ

األفعالّالناقصةّ

جتدر

والبد من اإلشارة هنا إىل أن عميلة اإلدماج متواصلة طوال الدرس وبلغة عربية فصحى سليمة حتقق انغماسا لغويا للمتعلّم فهو
يسمع لغة سليمة ويُطالب باإلجابة هبا ،وترافقها يف نفس الوقت عملية التقومي التكويين(املستمر طوال احلصة) ،ويكون احلوار تفاعليا

دائرا بني املتعلمني واملتعلّم ،بإجابات منظمة(طريقة املناقشة واحلوار ،)26وقد يضطر املعلّم إىل تغيري طريقة السؤال أو تبسيطه أو تفكيكه

إذا كان مركبا ،فاملعلم جيب أن يراعي املستوى العام لتالميذه ،وإذا اضطر إىل تغيري الطريقة أو أي جزء من الدرس فالبد أن يفعل ذلك
من دون إحداث شرخ ظاهر أو انقطاع يف الدرس ،وهذا بالضبط ما يقصده ديغوالس براون بقوله خماطبا املعلم« :إن أية طريقة مهما
تكن جذابة لك ،ومهما تبد مفيدة لك ،فإن أفضل طريقة هي تلك اليت تستخلصها أنت بصياغتك الشخصية ،واختيارك ومراجعتك

- 26ينظر :حممد صاحل حثرويب ،مرجع سابق ،ص87 :

هلا» ، 27فاملعلم يقوم طريقة تدريسه يف نفس ذلك الوقت الذي يقوم فيه تالميذه وعليه أن يدمج معارفه البيداغوجية وخيرج من وضع
املشكل-عدم استيعاب أو جتاوب املتعلّمني -ويقوم طريقة تعليميه ليصل إىل أفضل النتائج.
-3التقويمّوآلياتهّّ:مل يعد التقومي جمرد عملية هنائية حتدد الفائز أو املخفق ،ونقصد هبذا االمتحان ،بل إن التقومي هو عملية خمتلفة
متاما يف منهج املقاربة يف الكفاءات ،فالتقومي «هو جمموعة منظمة من األدلة تبني إذا ما جرت بالفعل تغريات على جمموعة من املتعلمني،
مع حتديد مقدار ودرجة ذلك التغيري على التلميذ املفرد()...هو األسلوب العلمي الذي يتم من خالله تشخيص دقيق للظاهرة موضوع
التقومي وتعديل مسارها » ،28ولو نبحث عن التقومي يف الدرس السابق فسنجد أنواع التقومي الثالثة:
التقومي التشخيصي :وهو معرفة مقدار ما عند املتعلّم يف بداية الدرس من معارف وتقوميها ،فذلك يساعد املعلم على بناء وضعية
انطالق جيدة ،29وميكنه أن يع ّدهلا إذا وجد املستوى خمتلفا عما توقعه ،مثال لو وجد املتعلّمني يفرقون بني أدوات النصب واجلزم ،يتخطى
تلك املعلومة ..وهكذا.
التقومي التكويين البنائي :هو تقومي يتم داخل القسم وأثناء الدرس ويهدف لتحديد ما إذا كان التعلّم يسري وفق ما ُخطط له ،حبيث

يوفر هذا التقومي تغذية راجعة يستطيع فيها املعلّم تعديل الطريقة أو الوسيلة أو األسلوب 30إذا ما الحظ أن املتعلّم يواجه صعوبة ما يف
متابعة إدماج معارفه أو ربطها ببعضها البعض ،وقد يغري املعلم طريقة طرح السؤال ،أو يدونه على السبورة أو يستعني برسم طخطيطي،
وقد يستعني بإجابة أحد املتعلمني أو يطلب منه شرحها ،من أجل أن يكون التقومي التكويين ناجحا.
ويتم يف هناية الدرس أو الوحدة أو السنة الدراسية ،واهلدف منه إجناز جرد ملا متَّ الوصول إليه من معارف
التقومي التحصيليُّ :
وكفاءات ،31وقد يكون على شكل مترين تطبيقي ،أو وضعية مستهدفة أو مشروعا أو اختبارا.
-4الوضعيةّالمستهدفة ّ:تدخل الوضعية املستهدفة يف باب التقومي التحصيلي ،ولكنها تتميز بربوز خاصية اإلدماج فيها وبشكل
واضح ،وهي تعترب مهمة جدا يف منهج املقاربة بالكفاءات ألهنا تربط تعلمات املتعلّم بواقعه املعاش .فالوضعية املستهدفة(اإلدماجية):
تعلّم التلميذ إدماج مكتسباته وتبني مدى كفاءته ،كما يتم فيها إجناز العمل بشكل فردي وبصورة خاصة فكل متعلّم يقدم عمله منفردا
وحبرية ،كما أهنا تتميز بكوهنا يف آخر الوحدة التعلمية أي أهنا جمال إلدماج املعارف الفعلية اليت أصبحت فعال من مكتسبات املتعلّم،

- 27ديغوالس براون ،مرجع سابق ،ص.34 :
 - 28حممد صاحل حثرويب ،مرجع سابق ،ص.117 :
- 29ينظر :املرجع السابق ،ص125 :
- 30ينظر :املرجع نفسه ،ص.125 :
- 31ينظر :املرجع نفسه ،ص.129 :

كما أهنا وضعية قريبة من وضعية فعلية معيشة ،32فكيف يبين املعلم وضعية إدماجية تتحقق فيها هذا اخلصائص؟ لنجيب على هذاالسؤال
جيب أوال أن حندد مكونات الوضعية اإلدماجية.
*مكونات الوضعية اإلدماجية:
تتكون الوضعية من ثالثة عناصر أساسية وهي:
 الرافد :وهو النص بشكل أساسي يف مادة اللغة العربية ،أما الرافد بشكل عام فهو « :جمموع العناصر املادية اليت
تُقدَّم للمتعلّم مثال :نص مكتوب ،مسألة ،صور ،خمطط»...
ليكون فعاال مايلي:35

،33

وقد يُصطلح عليه بالسند ،34ويشرتط يف هذا الرافد

مناسبة السياق :أي أ ّن سياقه (ظروف السند) قريبة من حياة املتعلّم واهتماماته.اتسام املعلومات واملعطيات فيه بالتكامل والتناسق.وظيفية حبيث حتدد اهلدف من املنتوج بتمكني املتعلّمني من اجناز العمل املطلوب.36
متس هذه التعليمات كل
 التعليمات :وهي الشروط اخلاصة باإلجناز املبلّغة إىل املتعلّم بصورة واضحة ،على أن ّ
عناصر العمل املنتظر :من الناحية الفكرية والشكلية واملعنوية.37

 اإلنتاج املنتظر بعد الوضعية :وهو ما ينتجه املتعلّم على أن يوافق الشروط السابقة قدر اإلمكان ،وهنا تظهر كفاءة
املتعلّم. 38
ألهنا توفر له الظروف
وبالتايل فإ ّن للوضعية اإلدماجية أمهية بالغة ،ليس أل ّهنا تظهر مدى فهم املتعلّم واستيعابه للمعارف فحسب ،بل ّ
لتوظيف هذه املعارف بشكل فعلي من جهة ،وادماجها مع مكتسباته القبلية من جهة أخرى ،وهلذا جند بأ ّن «وضعيات اإلدماج توظف
بعد اكتساب جمموعة من التعلّمات اجلزئية قصد إدماجها( )...وهي تصلح أيضا لتحقيق التعلّم ،عندما نستعملها لتدريب املتعلّمني
على إدماج مكتسباهتم وتنمية كفاياهتم» ،39ومنه فإ ّن للوضعية اإلدماجية دورا كبريا يف بناء وتنمية الكفاءة اإلدماجية للمتعلّم.
 - 32ينظر :اللجنة الوطنية للمناهج املتخصصة مادة اللغة العربية ،مشروع الوثيقة املرافقة ملنهاج السنة األوىل من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ،وزارة الرتبية
الوطنية ،اجلزائر ،د .ط ،ت2005 :م ،ص.6 :
 - 33حممد صاحل حثرويب ،مرجع سابق  ،ص.48 :
 - 34ينظر :شرقي حليمة.بوساحة جناة ،بيداغوجية املقاربة بالكفاءات يف املمارسة التعليمية ،ملتقى التكوين بالكفايات يف الرتبية ،جملة العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،عدد خاص ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة .اجلزائر ،ت2011 :م.ص.60 :
 - 35ينظر :املرجع نفسه والصفحة..
 - 36ينظر :حممد صاحل حثرويب ،مرجع سابق ،ص.48 :
 - 37ينظر :دراجي سعيدي .سليمان بوزيان .جناة بوزيان .مدين شحامي ،دليل األستاذ .السنة الثالثة من التعليم الثانوي ،الديوان الوطين للمطبوعات
املدرسية ،وزارة الرتبية الوطنية ،اجلزائر ،د .ط ،د.ت ،.ص.9 :
 - 38ينظر :املرجع نفسه والصغحة..
 - 39املركز الوطين للتجديد والتجريب ،دليل بيداغوجيا اإلدماج ،وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي ،الرباط .اململكة املغربية،
د.ط ،د.ت ،ص.47 .46 :

ولنستفد هنا من نفس الوحدة اليت أخذنا منها درس القواعد(الوحدة األوىل يف كتاب السنة األوىل ثانوي جذع مشرتك آداب واليت
تدور حول احالل السلم بني قبيليت عبس وذبيان والذ ذكر يف قصيدة زهري بن أيب سلمى) ،ونقرتح الوضعية املستهدفة التالية:
*الرافد :نادى زهري بن أيب سلمى بالسلم والصلح ومدح صنيع السيدين إلحالهلما السلم بني قبيليت عبس وذبيان ،فاحلرب ال جتلب
إال التعاسة واملعاناة ،واحلقيقة أن التسامح والسلم مطلبان انسانيان هلما انعكاساهتما االجيابية اليت متس كل جماالت احلياة.
*التعليمات :حتدث يف فقرة عن دور التسامح والصلح يف استقرار وتطور اجملتمع ،مستدال بواقع الدول العربية الشقيقة ،موظفا تشبيها
وأداة جتزم فعلني.
*االنتاج املنتظر :يُنتظر من التلميذ أن ينتج نصا حجاجيا ،وقد استخدم فيه أدلة من الواقع على أمهية السلم والتسامح(يذكر حال

سوريا ،ليبيا ،اليمن ،)..يربط بني التسامح والسلم واألمن مث يطور الفكرة ويربطها باالستقرار والتطور الذي تتميز به اجملتمعات املستقرة.
 مع توظيفه للتعليمة البالغية(التشبيه) ،والتعليمة النحوية(استعمال أداة جتزم فعلني) وبشكل صحيح وعفوي ،أي أن ال يكونالتوظيف قصريا.
ومن اجللّي هنا أن املتعلّم سيدمج عدة معارف وجيند عدة كفاءات غري مطلوبة بشكل صريح يف الوضعية اإلدماجية ،ككفاءةاخلط ،وكفاءة التعبري ،...فهذه فرصة للمعلّم كي ي ّقم املتعلّم ويعرف مستواه احلقيقي.
-5بيداغوجياّالمشروعّ:
إن هذا العنصر من أهم املميزات اليت متيز منهج املقاربة بالكفاءات عن غريه ،ليس من حيث خاصية اإلدماج فحسب ،بل ألن
بيداغوجيا اإلدماج يفتح اجملال للتعلّم اإلبداعي ،ليس هذا فحسب بل إن الطريقة املتبعة هنا يُصطلح عليها بـ"طريقة املهام واالستكشاف".
فبيداغوجيا املشروع« :هو أسلوب تعليمي يضع املتعلّم أو جمموعة من املتعلمني يف وضعية التعبري عن :رغبات أو حاجات،

طموحات أو تساؤالت( ).. .وكذا يف وضعية التخطيط الفردي أو اجلماعي للمشروع ومعايشته .إن بيداغوجيا املشروع تعد إمدادا
للطرائق النشطة اليت جتعل املتعلمني يربهنون على قدرهتم املعرفية-الفعلية -حيث تقرتح عليهم إجناز أعمال فعلية يدعون فيها إىل تسخري
خمتلف مكتسباهتم املالئمة» ،40وقد نتساءل عن دور املعلم هنا ونوضحه يايراد التعريف التايل لطريقة املهام واالستكشاف« :هي اليت
يتم بواسطتها اعتماد املتعلمني على عملياهتم العقلية ومصادرهم املادية(الوسائل واألدوات) الكتشاف املفاهيم واملعارف املستهدفة»،41
وبالتايل فدور املعلّم ال يتعدى التوجيه يف بداية املشروع وتفويج املتعلمني –إذا كان املشروع موجها جملموعة -وأخريا تقومي العمل أثناء
اإلجناز ويف آخر اإلجناز.

 - 40مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ،مرجع سابق ،ص.20 :
- 41حممد صاحل حثرويب ،مرجع سابق ،ص.91:

فضمان استقاللية عمل املتعلمني عن املعلم ،واكتفاؤه بالتلميح والتوجيه ،هو ما يوفر حرية العمل للمتعلمني ،كما أن املعلم مطالب
بتوفري أية وسائل يقرتحها املتعلّم خاصة إذا كانت طخدم الكفاءة املستهدفة ،وال نشري هنا إىل الوسائل املادية فقط (كجهاز العرض،
احلاسوب ،أوراق العرض )...بل حىت الوسائل املعرفية منها كمنهجية العمل والوسائل اإلجرائية الناجعة ،..42وكما هو مالحظ فإن
تكوين متعلّم قادر على البحث بشكل مستقل ومبدع وميكنه التكيف مع أي وضع جديد ،ويتقن إدماج معارفه هو اهلدف األساسي
لبيداغوجيا املشروع ،وهو يف نفس الوقت ما يسعى منهج املقاربة بالكفاءات الوصول إليه.
ولنقرتح مشروعا من نفس الوحدة (الوحدة األوىل"الصلح يف العصر اجلاهلي :قصيدة زهري بن أيب سلمى" يف برنامج السنة األوىل
ثانوي -جذع مشرتك آداب  ،)-حيث يتم تكليف املتعلّمني بتنظيم معرض حول السلم والسالم ،وذلك بالرجوع إىل خمتلف املصادر
واملراجع ،والرتكيز على اجلانب األديب ،وهنا جتدر اإلشارة إىل أن الكثري من األساتذة الذين قاموا هبذا يف امليدان-مبا فيهم أنا كأستاذة
تعليم ثانوي -قد الحظوا نشاطا منقطع النظري عند املتعلّمني ،فقد قاموا جبمع القصائد اليت تتحدث عن السلم والسالم-ومن خمتلف
العصور األدبية -وقاموا بكتابة اجملالت احلائطية ،ومجع املعلومات حول املناطق اليت تعاين من احلروب(صور -مقاالت) ،حىت أن بعضهم
قام بكتابة مقاالت حول السلم والسالم بلغته اخلاصة ،كما قدموا عروضا باستعمال جهاز العرض ،كما قام بعضهم بربط فكرة السلم
والسالم باإلسالم ،وبعضهم بالثورة اجلزائرية ،...وهنا يبدو أن املتعلمني قد استطاعوا تطوير الفكرة وأبدعوا ،بل إن أفضل ما يف األمر
أهنم وظفوا اللغة العربية الفصحى وأدجموا معارفهم اللغوية املختلفة و يف أكثر من جمال ومل يعد التعبري الكتايب فقط أو الوضعية اإلدماجية
(املستهدفة) أو حل موضوع االختبار أو درس اللغة العربية هي الفرص الوحيدة لتوظيف اللغة العربية الفصحى ،بل إن "املشروع" أتاح
له أن يستعمل اللغة بدافعية أكثر وحتفيز ذايت أقوى ،وهذا هو التعلّم اهلادف الذي نريد حتقيقه يف مدارسنا ،ذلك أنه متّ توفري جمال
لتداولية اللغة العربية وبشكل فعال.

خالصةّوتوصياتّ:
وميكن أن خنلص يف األخري إىل أنّه على املعلّم أن يدرك أن أخطر وأهم جديد بُين عليه منهج املقاربة بالكفاءات ،أال وهو خاصية

اإلدماج من أجل التوظيف الفعال ،ألن هذا ما يضمن بناء كفاءة لغوية متميزة بالنسبة لكل متعلّم على حدة ،وعليه أن يسعى يف كل

درس ( مهما كان نوع النشاط :دراسة نص أديب-دراسة نص تواصلي-قواعد-بالغة -تعبري كتايب -وضعية إدماجية) لتفعيل هذه
تيسر عليه توجيه تالميذه وتعليمهم كيف يتعلّمون ،ولعل
اخلاصية ،فعلى قدر ما تكون مفيدة للمتعلّم ،فستكون مفيدة له أيضا ألهنا ّ

أكرب عائق سيواجهه هنا هو ضعف املكتسبات القبلية أو انعدامها أو اختالط املفاهيم السابقة وعدم وضوحها ،وعليه حينها أن يبتكر

ويقوم طريقة تعليمه ،وعليه أن يعترب األمر وضعية ُمشكلة وحياول اجياد حل هلا ،كما ميكنه أن يستعمل بيداغوجيا املشروع
هو اآلخر ِّ

ليتمكن من حل هذه املشكلة ،وذلك بتكليف املتعلّمني الذين يعانون ضعفا يف املستوى -ولوحدهم-مبشاريع لغوية وأدبية حمددة جتعلهم

 - 42ينظر :املرجع نفسه ،ص.93 :

يواكبون بقية زمالئهم ،فال يؤثر ذلك على سريورة الدروس والربنامج السنوي ،يف حني يؤيت أكله ،وأخريا على املعلم أن يدرك أن منهج
املقاربة بالكفاءات-بيداغوجيا اإلدماج -هو منهج مل يركز على كيفية التعلّم بل على كيفية التعليم أيضا.
على أ ّن املوضوع يبقى يف حاجة ماسة إىل دراسات ومقاربات ميدانية بإشراك خمتلف األطراف الفاعلة ،من أجل الوقوف على أهم
املالحظات إجيابية كانت أم سلبية ،يف سبيل تثمني ما يفيد ومعاجلة النقائص ،أل ّن اهلدف والتحدي يتمثّل يف ضرورة البحث عن السبل
تتبوأ مكانتها احلقيقة هبا إقليميا وعامليا.
الكفيلة بالنهوض باللغة العربية تعليما وتعلّما ودراسة وحبثا ،حىت ّ

