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   : Titreتنمية المهارات األربعة للغة األجنبية عن طريق المقاربة بالنص السردي

  اللغة االنجليزية في السنة األولى من التعليم المتوسط بين التنظير والواقع

 

 :مقدمة .1

لقد عرف تعليم اللغات تطورا ملحوظا يف العقود األخرية من الزمن، ليس لإلقبال الذي 

فقد كثف . صارت عليه معاهد تدريس اللغات فقط وإمنا للحركية اليت شهدا تعليمية اللغة

داغوجيون نشاطهم البحثي ليخرجوا بعدد من املقاربات اليت يرون فيها منطلقا منطقيا لتعليم يالب

التجريب ختتلف الرؤى وتتفرع االجتاهات اليت تأخذها كل سياسة لغوية خاصة التنظري و بني . اللغات

  . حني يتعلق األمر بتدريس اللغات األجنبية
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اعتمدت مؤخرا املنظومة الرتبوية اجلزائرية املقاربة النصية لتعليم اللغات، الوطنية منها واألجنبية 

ومبا أن . رمست املقاربة بالكفاءات أسلوبا أساسيا للتعليم وهذا يف إطار االصالحات الرتبوية اليت

ريتكز حول جوهر املقاربة النصية هو النص والنصوص أنواع قررنا حتديد مسار هذه الورقة البحثية ل

مناقشة ما إذا كانت املطروح هنا إىل نقطتني؛ تتطرق أوهلما إىل شكال يتفرع اإل. النص السردي

ا أم. يف تنمية املهارات اللغوية األربعة للغة األجنبيةهنالك مسامهة فعلية للمقاربة بالنص السردي 

ة االجنليزية يف مرحلة السردي يف مناهج اصالحات اجليل الثاين للغالثانية فتتوجه للبحث عن النص 

اولة لتفسري واقع تعليم اللغة االجنليزية مث ننتقل لتحليل ما توفر من معطيات يف حم. األوىل متوسط

  .على أرض الواقع - هلاته األخرية-باملقاربة بالنص السردي لتوضيح صورة هذا اإلجراء البيداغوجي 

  :مفهوم المقاربة النصية .2

االنسانية، فلطاملا كان تمام خاص يف الدراسات اللسانية والعلوم االجتماعية و حظي النص باه

. اجلملةثريا ما يربط أو يقارن بالكلمة و كو  االصطالحينيو  ل عند اللسانينيمفهوم النص حمل جد

من و . فرع جديد للسانيات يعرف بلسانيات النصالمس الباحثون جوانب عديدةوبرز نتيجتها 

اخلطاب، فرأى البعض أن ال فروقات بني النص و  كانت هنالكما إذا   يفالباحثني من اجته للبحث 

فرق البعض اآلخر بينهما على أن النص مكتوب أما اخلطاب فيحتمل أن يكون حني  فرق بينهما يف

  .مكتوبا أو منطوقا

الدراسات املختلفة و  عريفات العديدةاخلوض يف الت إن طبيعة هذه الدراسةفرضت علينا عدم

 الذي نتعامل به" نص"مفهوم مصطلح االكتفاء بتوضيح فارتأيناباختالف توجهات املدارس اللغوية

  .هنا

 (cohesion)منسوج حيمل السبك النحويو  أو منطوق مكتوب لغويالنص هو كل انتاج 

يتعدى النص :"إىل أن )Sanders(زساندر و )Sanders(رز ساند يشري.(coherence)واحلبك الداليل

ويقصد ذا استحالة االستغناء ، 1"اترابطيظهر  إنه بل ،لفوظاتجمرد جتميع اعتباطي موعة من امل

                                                           
1
Sanders,T and Sanders,J. (2006).Text and Text Analysis, inEncyclopaedia of Language and 

Linguistics2ed.Brown, K(Ed). Elsevier, p. 598 

:مرتمجإلىالعربية،النصاألصل  

”a text is more than a random set of utterances : it shows connectedness”   



2 

 

عن أدوات الربط والضوابط النحوية بني الكلمات يف نفس اجلملة وبني اجلمل يف النص وبني 

سوي، فقد تركب على نسق  حم النص دون وجود تصور داليل يسريال يلت. الكلمات يف مجل النص

لجمل ال يفيد بشيء يف غياب التجميع العشوائي لأن  غري جمدية دالليا أيمجل صحيحة حنويا و 

قبول لدى القارئ الذي يرتكز بدوره احلباكة يفتح له باب الاحتواء النص على السباكة و  .ماسكالت

متثالت النص النظر عن طبيعة أهدافه، وجهاته و على العناصر اللغوية املوجودة بالنص لتحليله بغض 

  .لديه

نتيجة للدراسات اللغوية وعلى وجه اخلصوص اللسانيات فقد جاءت املقاربة النصيةأما 

الدنو من الشيء واالقرتاب منه ومن  املقاربة لغتايقصدب .تطبيقية، اللسانيات النصية وتعليمية اللغةال

تنطلق . املتعلم على مالمسة كل جوانب النص ميقدأي أن  هنا بين مفهوم هذه املقاربة اصطالحا

الذي تدور حوله كل العملية التعليمية يف اطار املقاربة النصية من النص باعتباره احملور األساسي 

مبعزل عنالنص كأن  -يف مقاربات سابقة-تتم املتعلقة بتدريس اللغة؛ بعد أن كانت األنشطة التعليمية

  .يتم تدريس النحو باستخدام جمموعة من اجلمل املنفصلة واملستقلة عن النص املدرس يف الوحدة

تحكم يف أدوات اللغة عن تكمن الغاية من اعتماد املقاربة النصية يف متكني التلميذ من ال

إن . تنمية رصيده اللغوي غاية يف آن واحد؛ فيستطيعرب وسيلة و النص الذي يعت معطيات طريق حتليل

يصل به إىل شكل ناجع و التحكم يف املهارات اللغوية خيول للتلميذ التمكن من استخدام اللغة ب

لميذ للمعرفة بنفسه عن طريق املالحظة، أساس هذه املقاربة على بناء التيركز .االبداعمرحلة االنتاج و 

  . ويصبح فاعال داخل القسم تلقيجمرد الوز االتجربة، االكتشاف واملمارسة، فيتج

ليست كل النصوص مناسبة ألن تكون منطلقا للنشاط التعليمي إذ جيب أوال النظر فيما 

معجم، تراكيب، (املستهدف التلميذمث حتديد كل من الغرض ميكن أن ترمسه داللة النص يف خميلة 

الفصل فيما إذا كان و  )القراءة، الكتابة، االستماع، التحدث(واملهارة املستهدفة ) حنو، صرف، بالغة

املستهدفة ضمن التعامل مع اللغة  املقاربة النصية حول تدور .النص مناسبا ملمارسة النشاط اللغوي

وضع التلميذ أمام نص يعج باملتناقضات أو سياق طبيعي وبيئة واقعية لذا فمن غري املعقول أن ي

مصطنع يغلب فيه تكديس أكرب عدد ممكن من القواعد النحوية على حساب اجلانب الداليل  فيتوه 

اتمع ال يتناىف موضوعه مع واقع بيئة التلميذ وقيم ومن شروط النص أيضا أ. التلميذ ويفقد الرتكيز
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اللغة؛ فمن حق التلميذ على املعلم أن ينبهه أن التطرق  معتقداته خاصة يف املراحل األوىل لتعلمو 

توسيع اهلوية بل االنفتاح على العامل و ن عأو االنسالخة ال يقصد منه التقليد األعمى لثقافات أجنبي

مما دف إليه املقاربة النصية أيضا أن يكون النشاط التعليمي تفاعليا بني التلميذ واملعلم،  .املعارف

  .العائلياته اللغوية يف احمليط املدرسي و يتوسع امتداده بتوظيف مكتسبه، و زمالئوالتلميذ و 

تقريب اللغة و  تقريب التلميذ من اللغةلذا من املمكن القول أن املقاربة النصية جاءت ل

 هي عملية قطباها التلميذ والنص ضمن دائرة بيداغوجية تتقاطع مع دوائر اجتماعية. للتلميذ

  . وسيكولوجية

  :ةتنمية المهارات اللغوية األربعالسردي و المقاربةبالنص .3

ىل املقاربة بالنص نتطرق إ -يف هذا البحث -من املعروف أن للنص أمناطا عديدة إال أننا   

األمهية البيداغوجية هلذا النمط يف تنمية املهارات اللغوية األربع لدى  إلبرازذلك السردي فقط، و 

  .التالميذ املبتدئني يف اللغة االجنليزية

تدور مكاين معلوم، و ضمن إطار زماين و يعرف النمط السردي بنقل أحداث واقعية أو خيالية   

دي ضمن ثناياه أخرى ثانوية كما حيمل النص السر ية أو شخصيات رئيسية و وقائعه حول شخص

ينظر إىل السرد كخالصة لتجربة سابقة : "قائال السرد(Crystal)يعرف كريستال. حبكة، عقدة وحال

أنه من مما هو معلوم  .1")الواقعية أو اخليالية(حبيث تستخدم اللغة هليكلة سلسلة من األحداث 

نص هذا حال الو  تداخل فيما بينها لتخدم الفكرةذي منط موحد، فاألمناط ت الصعب اجياد نص

  .احلوار ما يصنفه ضمن خانة النصوص األدبيةالسردي الذي يوظف فيه الوصف و 

، إال أننا فضلنا استخدام مصطلح  تشري دراسات سابقة إىل هذا النمط مبصطلح القصة  

النص السردي ألن هذا البحث بيداغوجي بالدرجة األوىل؛ فغالب النصوص السردية املدرجة يف 

                                                           
1
Crystal, D. (2008).A Dictionary of Linguistics and Phonetics.6ed. USA.Blackwell Publishing,p. 

320 

:مرتمجإلىالعربية،النصاألصل  

“A narrative is seen as a recapitulation of past experience in which language is used to 

structure a sequence of (real or fictitious) events.”  
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فال يصح أن نسميها قصة  أو رواياتمن قصص  أو اقتباساتليمية تكون إما مقتطفات ج التعاملناه

  .يتجاوزها يف ذات الوقتفيشكل القصة و ألا ال ترقى إليها كجنس أديب مكتمل، أما النص 

تتفق مع مبادئ املقاربة النصية أداة بيداغوجية كلنص السردي  ا اعتمادةيكيفسنناقش يف هذا اجلزء  

  . تسهب يف تنمية املهارة املستهدفةو 

  :مهارة القراءة. 1 .3

(Krashen)وكراشن )Lao(توصلت دراسة قام ا الو  
حول  جامعات هونغ كونغ بإحدى1

اليت كانت مبنية على التجريب واملقارنة بني طلبة و -مدى التقدم يف اكتساب االجنليزية كلغة أجنبية 

أن  - وآخرين حضروا دروسا عادية لتعلم اللغة انتشار واسعحضروا حصصا ملطالعة أعمال أدبية ذات 

هذا ألن ، و التطور الذي أحرزه طلبةاموعة األوىل فاق بكثري ما أجنزه طلبة اموعة الثانيةمستوى 

تشكل حمفزا للقراءة بالنسبة للتلميذ ألن هذا األخري  -على رأسها السرديو  -النصوص األدبية 

  . تقدم األحداثة القراءة ليعرف ما سينتهي إلية سيشعر بالرغبة يف مواصل

الرصيد اللغوي للتلميذ وذلك عن طريق نشاطات  إلثراءميكن للنص أن يكون منطلقا جيدا  

ل، فع(أضدادها، التفريق بني أنواعها الكلمات، التعرف على مرادفاا و م معاين هفتعليمية دف إىل 

بالكلمات  كل منها يف اجلملة خاصة حني يتعلق األمر  التعرف على وظيفةو ) اخل...، صفة، حالاسم

  .ختتلف يف النوعاليت حتمل نفس التهجئة و 

. مستوى االستيعاب لدى التلميذ تقدميف  امهم ادور ؤدي سياق النص ي يف مثل هاته احلالة،  

القرن املاضي ثورة يف حول تطور اللغة يف ستينيات )Chomsky(لقد أحدثت أعمال تشومسكي

عبارة عن فك القراءة  ترى كانت  اللسانيات وظهر تنوع يف الرؤى إذ أن األعمال اليت سبقته

دفع هذا التنوع يف املذاهب اللسانية إىل إعادة . راءا بصوت مرتفع ونطق سليمقللشيفرات املكتوبة و 

مني من الناحية القراءة لعبة خت اعتربمثال )(Goodmanفقودمانالنظر يف طرق تعليم املهارات اللغوية؛ 

  تنشيط خلفيته م القارئ باالعتماد على السياق و النفسية حيث يقو اللسانية 

                                                           
1
 Lao,C .YandKrashen, S.(2000) “The impact of popular literature study on literacy 

development in EFL: more evidence for the power of reading”, in System 28, p. 261-270 



5 

 

ال يوجد منط نصي مناسب لتعليم و . 1أو يصححهاج املعىن مث يؤكد ما استنتجه املعرفية الستنت

الكافية اليت تؤهله خلفية املعرفية حامال للالتلميذ فحتىولومليكناملبتدئني لغة أجنبية مثل النص السردي، 

البيداغوجي هنا تربز مهمة و . يسهل عليه االستنتاجل له ذلك و لتحليل النص فإن النسيج السردي خيو 

فيجب االنتباه إىل أن التلميذ يف طور املتوسط . حيث يستلزم عليه الرتيث يف اختيار النص املناسب

قصة الطفل جيب أن تكون واضحة، " :الزال حيمل صفة الطفل، يشري الكيالين يف هذا املقام قائال

  .2"السياقاملعىن و  كم العقد، مفهومة اللفظمنطقية بعيدة عن التشتت خالية من ترا 

وامل كافية لشد انتباه ع اجلمالية املوجودة يف النص السرديإن اخليال، الوصف، السحر و   

. ترافقه خارج نطاق املدرسةيصبح عادة لديه واصلة القراءة وقد يتطور األمر و حتفيزه على مالتلميذ و 

إمنا تعلم القراءة يتم الذي يدرس دفعة واحدة و  ليست باألمر (Smith)فالقراءة كما أشار إليها مسيث

 ديناميتفاعل (Grabe)كما أن التفاعل مع النص مهم فالقراءة حسب قرايب . 3عن طريق القراءة

، ألن النص ملك 4سريورة اجتماعية (Green)قرينو  (Bloom)النص عند بلومبني القارئ والكاتب و 

قراءةنص . خمتلفةيكون للنص الواحد قراءات متعددة و للقارئ يتغري مفهومه بتغري سياقه الثقايف ف

سردي بشكل تفاعلي داخل القسم من شأا تشجيع التلميذ للمشاركة يف األنشطة التعليمية املتعلقة 

مثل هذه . ا خيلق حالة انفتاح على اآلخربفهم النص فيشارك زمالءه قراءته الشخصيةللنص مم

جمرد تعلم مهارة القراءة إذ أا قادرة على منح التلميذ القدرة على التواصل باللغة النشاطات تتجاوز 

األجنبية باإلضافة إىل اكتسابه ثقة بالنفس، أما املعلم فسيتشكل لديه معرفة حول شخصية التلميذ 

 .الطابع السيكولوجي تعزز لديه اخلربة البيداغوجية ذات

                                                           

 1أنظر 

Usó-Juan,E and Martínez-Flor, A. (2006).Towards acquiring communicative competence 

through reading, inCurrent Trends, in the Development andTeaching of the Four Language 

Skills.Usó-Juan, E and Martínez-Flor, A(Eds). Berlin. Mouton de Gruyter, p. 263  
أمحد  1أدب الطفل دراسة يف املضامني واجلماليات أطروحة دكتوراه غري منشورة جامعة وهران . )2016(.بن مسعود، قأنظر 2

    37، صاجلزائر ،بن بلة

 3أنظر

Usó-Juan, E and Martínez-Flor, A. op.cit, p. 264 
4
ibid,p. 265-266  
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مع اية نشاط القراءة ميكن للمعلم أن يقدم نشاط تقييمي مرافق للنص، يطلب فيه من   

من مث يتم التقومي؛ هذا النشاط هو يف كتسبة يف سياق جديد من تأليفهم و التلميذ توظيف املعارف امل

  .  حد ذاته متهيد لتنمية مهارة الكتابة

 :ابةمهارة الكت. 2 .3

وسالتر  (Collie)األسباب األربعة اليت أشار إليها كوالي (Hişmanoğlu)هيسمن أوغلوذكر   

(Slater)  هيالعتماد األدب يف تدريس اللغة و:  

 (Valuable Authentic Material) .قيمةو  مادة أصلية -1

 (Cultural Enrichment)  .اإلثراء الثقايف -2

 (Language Enrichment) . اإلثراء اللغوي  -3

1.اإلقحام الشخصي  -4
 (Personal Involvement) 

فكثريا ما يندمج املتلقي مع األحداث . أمهها حني يتعلق األمر بالنص السرديلعل العنصر األخري و 

هذا . األفكار فيتفاعل معها عاطفياقاطع مع شخصيات تشاركه املبادئ و ويصبح جزءا منها حني يت

ميكن أن نفصل ال . خربته يف احلياةاالجتماعي و د جوهر نصه من حميطه ألن الكاتب قد استم

  .عن القراءة هافصلنالكتابة عن الواقع املعيش كما ال ميكن أن 

لمات املعرفة بالك: أوال. تتطلب الكتابة باللغة االجنليزية من التلميذ املبتدأ مستويني أساسيني  

اإلملام مبنهجية   :ثانيا. توظيفااو  ومعانيها، اجلمل، أنواعها وتراكيب كل نوع منها وكذا أدوات الربط

مجلتني لتقدمي هلا جبملة أو يتم اواحدة (main idea)اليت ترتكز على فكرة رئيسية كتابة الفقرة و 

أي  (minordetails)األفكار الثانوية و (major details)التوسع فيها عن طريق األفكار اجلزئية و 

-مبا أن الكتابة ال تعترب بيداغوجيا املرحلة األوىل يف تعلم اللغة و . ام بالتدرج يف تقدمي التفاصيلالقي

يعتمد كثريا على نشاط القراءة يف  -)االستماعالقراءة و (حيث تسبقها نشاطات استقبال اللغة 

فهم معىن التدرج يف توسيع قراءة بتحليل تركيب فقرات النص و تسمح ال. التمهيد لنشاط الكتابة

  .خلروج عن املوضوعالفكرة األساسية دون ا

                                                           
1Hişmanoğlu, M. (2005).Teaching English through Literature.In Journal of Language and 

Linguistic Studies.Vol.1, No.1,p. 54-55 
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ال يعين . تقنية كتابة مستهدفة يف نفس الوقتالسردي أن يكون منوذجا للكتابة و ميكن للنص   

رنا إليه كما سبق وأن أش-إمنا السردي منها و  هذا أن بقية األمناط غري قادرة على تأدية هذه الوظيفة

إذا ما مت اختياره على أسس صحيحة يسهل فهمه كفيل بشد انتباه التلميذ و   -يف تنمية مهارة القراءة

مث إن النص . 1حبيث يتم ربط لغة النص باملستوى اللغوي للمتعلم لتطوير استقالليته يف الفهم

السردي مثال حي ملنطق التدرج، فتطور األحداث ميكن أن يشرح السالسة املطلوبة يف تقدمي 

  .التفاصيل عند الكتابة

املعلم تطبيقها يف املراحل األوىل لتعلم اللغة األجنبية ما يسمى من بني النشاطات اليت مبقدور   

 باإلجنليزية
2
“controlled writing” يطلب من  كأن  هو نوع من الكتابة مرتبط بالنص املقروءو

بدل ضمري املتكلم الغائب التلميذ إعادة كتابة جزء من النص األديب باستخدام ضمري املتكلم املفرد 

وية تطرأ على سيجد التلميذ نفسه هنا أمام عملية حتويالت لغ. لنصلبة اية أو أن يطلب منه كتا

أخذ مثل هذا النشاط مبحمل اجلد فإن التلميذ  يف حالة ما إذا. الصريف للنصاملستويني النحوي و 

  . سيستنتج أمهية السبك يف توصيل احلبك

أخر ميكن القيام به من خالل املقاربة بالنص السردي هو تعليم التلميذ التقليص  نشاط  

وما  حية واضحة للتلميذ تتيح له التمييز بني ما هو أساسيوالتلخيص، هذا ألن النمط السردي مادة 

فيتمكن من استغالل هذه املكاسب التقنية مستقبال حني يطلب منه تقليص أو . ثانويهو فرعي أو 

ينظر إىل هذا النوع من الكتابة كبادرة لتعلم تقنيات كتابة النص . أمناط أخرى من النصوصتلخيص 

السردي وميكن للمعلم أن يبين خطته التعليمة على هذا األساس فيجعل التلخيص خيدم النص كتقنية  

ة للغكتابة نص سردي قد تستلزم قدرات أكرب من تلك اليت حيملها تلميذ مبتدأ يف ا. كتابة مستهدفة

ال لة؛ فال هو مطالب خبلق األحداث و التلخيص أنسب إليه يف هاته املرحاألجنبية لذا إعادة الكتابة أو 

هو مطالب باستحضار الكلمات والعبارات وإمنا ما عليه سوى الرتكيز على تراكيبه والتأكد من عدم 

  .اخالله باملعىن األصلي

 :مهارة االستماع. 3 .3

                                                           
1
Field, M. L. (2006)Finding a path to fluent academic and workplace reading. In 

Currenttrends in the development and teaching of the four language skills.Usó-Juan, E and 

Martínez-Flor,A (Eds). Berlin. Mouton de Gruyter,  p.337 
2Hişmanoğlu, M .op.cit, p. 58 
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حياولون تقليد من حوهلم بإعادة نطق  حبيثالسمع أوىل مراحل تعلم اللغة عند األطفال يعد   

فاملستقبل للغة .أيضا اعقلي اجهديتطلب و  لكن االستماع يتجاوز هذا اجلهد الفيزيولوجي. مايسمعونه

ري لغوي حبسب طبيعة ما من غحيلل مضمون الرسالة ومن مث يرسل ردا لغويا أو حيتاج ألن يفهم و 

ال أكثر وهذا راجع إىل مستوى قد تستغرق هذه العملية ثواين معدودة . استقباله وكيف مت تفسريه

حتظى مهارة االستماع حبيز من االهتمام عند املختصني يف تعليمية اللغة فمن غري  .الكفاءة املهاراتية

  . ماعاملمكن أن نتخيل حمادثة شفاهية ناجحة دون أن ميلك املتواصالن كفاءة يف االست

سردي ولكن هذه املرة نص كبقية املهارات ميكن لتعليم مهارة االستماع أن ينطلق من نص   

من املعلوم أن نظرية اكتساب اللغة تؤكد على أن قدرة . قراءة لنص مكتوب بصوت مرتفعمنطوق أو 

اف؛ إن الفضول الذي ميلكونه ممزوج يشغف التعلم واالكتش. األطفال على التعلم أعلى من الكبار

بل إنه من األمور احملببة لديهم كما ميكن  تكرارااالستماع إىل نفس القصة مرارا و  ال ميل األطفال منف

  .هلذا النوع من التكرار أن يكون فرصة جيدة لرتسيخ املعلومات

االستماع إىل القصص يقوي مهاريت االستماع والرتكيز لدى "أن  )(Castroترى كاسرتو   

االستماع .. .استيعاب املعلومات املعرب عنها بالكلماتقدرم على استقبال و  إلضافة إىلاألطفال با

ميكن أن نفهم من وجهة النظر هاته أن احلياة 1".جتربة اجتماعية ةشاركمهو إىل القصص يف القسم 

النصوص غنية ضمنية؛ فاهرية أو ظ بطريقة حلالة اجتماعية نعكاساملوجودة يف النصوص السردية هي ا

  . اخل...غالبا ما دف إىل ترسيخ مبادئ نبيلة كالصدق، الصداقة، الشجاعةاالجتماعية و بالقيم 

يضاف إىل هذا . يعترب حسن اختيار النص أمرا مفروغا منه، ال تصح املقاربة النصية دونه  

جي نشاط بيداغو نا نتطرق هنا إىل مبا أن .نقطة هي األخرى يف غابة األمهية وتتمثل يف تقنية الرواية

هذا يتطلب منه اإلملام بتقنيات القراءة بصوت مرتفع ليسمو باملادة فاملعلم هو من سيكون الراوي و 

يقرأ على مسامعهم بنفس النربة دراك معىن نص إيتعذر على التالميذ . التعليمية فيمتع ويستمتع

                                                           
1
Castro, M. (2002). The magic world of storytelling: Some points for reflection. In PROFILE, 

Issues in Teachers' Professional Development, 3, 53 

 :صلمرتجم إىل العربية، النص األ

“Listeningto stories develops children's listening andconcentration skills and their ability to 

receiveand understand information expressed inwords. . . Listening to stories in class is 

ashared social experience” 
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إمنا و  فقط لعملية االستيعاب لدى املستمعال يعد هذا عرقلة . نفس مستوى الصوتأونفس السرعة أو 

للفائدة املرجوة من  وقد يصل األمر إىل فقدان الطفل .تشويه جلماليتهحتريف ملعىن النص و ا ضهو أي

خفضه تارة أخرى، بتنويع اراته الشفهية برفع الصوت تارة و مله حسن استخدام املعلمإن . 1القصة

النص وحيافظ  عوامل استخدام لغة اجلسد سيدخل التلميذ يفمنح كل شخصية لكنة معينة و و  النربات

متاما كما كان يقلد والديه  رة حية عن تقنيات التعبري الشفهي؛سيقدم املعلم لتالميذه صو . على تركيزه

حيتذى به  الذي لتعلم لغته األم سيقوم بتقليد املعلم لتعلم اللغة األجنبية فاملعلم هو املثال األول

  . االجتماعي خاصة يف حالة عدم تداول اللغة األجنبية يف احمليط

غالبا ما تكون النشاطات التقييمية اليت تلي نشاط االستماع للقصة متمحورة حول فهم   

 فاهي الذي كان يستقبله ويقارنهالش مدى استيعاب التلميذ للنصمعلم يتضح للهنا ميكن أن و النص 

مع قدرته على فهم النص املكتوب؛ وميكن أن يربط االثنني معا فيقدم النسخة املكتوبة للنص الذي 

خلق  لميذ بني ما يسمعه وما يراه مكتوبا،  أيمت االستماع إليه، ويقرأه بنفس الطريقة  فريبط الت

كلمات منفردة صح أن يرتكز على  الذي ال ي مالءيذكرنا هذا بنشاط اإل. والتهجئةبني النطق  حلقة

بل من املهم أن يتواصل مع بقية األنشطة فيملى على التالميذ  ؛مجل معزولة عن سياقها فقطأو 

االستماع خاصة حني يتعلق األمر بلغة مثل تطرقوا إليها يف نشاطي القراءة و فقرات من النصوص اليت 

تمل أن يكون جئة حي aعن طريقة التهجئة، فمثال احلرف نطق الكلمات  فيهااالجنليزية خيتلف

ألن ناهيك عن ارتباطها بالنطق الفرنسي يف خميال التالميذ  ،اخل.../Ə/أو/Ɔ/أو/Ɔ:/أو/eI/للصوت 

  .يف املنظومة الرتبوية اجلزائريةهي اللغة األجنبية األوىل  اللغة الفرنسية

  

 :مهارة التحدث. 4 .3

للمتحدث  ليسبسرعة و  شرة، فالتواصل شفهيا يتميعد التحدث أكثر املهارات اللغوية مبا

أمهية  األمرديزداو . هارة التواصلية يتطلب التمرنصرح به لذا فتطوير هذه املعماالقدرة على الرتاجع 

؛ فكثريا ما اللغة األم تلك اليت حتملها حني يتعلق بلغة أجنبية حاملة لثقافة معينة قد ختتلف عن

  . حيدث اجلهل بتفاصيل اللغة حالة من سوء التفاهم

                                                           

38ص . املرجع السابق. بنمسعود،ق
1 
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التلميذ التحدث باللغة األجنبية متاما مثل بدأ عملية التكلم عند الطفل الصغري، أي  يبدأ

فمن الطبيعي أن تتم باإلصغاء إىل املعلم وحماولة . باالستماع والتقليد والربط بني األشياء ومسمياا

حلة استقبال يتم يف هذه املر . النطق مثله واستخدام تعابريه خاصة تلك املرتددة دائما على مسامعهم

  .عنه دة انتاج ما استمع إليه أو تقدمي ر اللغة، معاجلة املعلومة، التفاعل معها وانتاج اللغة إما بإعاد

أن أشري إليه يف املهارات السابقة النص السردي منطلق جيد لتعليم اللغة وليست كما سبق و 

 (Manurung)مانورانق، (Fikri)فكريقام ا  توصلت دراسة. مهارة التحدث باالستثناء

1وماشوري
(Mashuri)وكان  ؛إىل إمكانية تطوير مهارة التحدث عن طريق إلقاء النصوص السردية

عتمدوا بإحدى املدارس األندونيسية، االصف احلادي عشرة  طلبةالباحثون الثالثة قد قاموا بتجربة مع 

الطلبة، ترك احدامها دون توجيه خاض التجربة فوجان من . بعد التجربةفيها على فحص تقييي قبل و 

كتشاف املشاكل اليت ا ة وطلب منهم إعادة سرد قصص قصرية ليتم حتت املالحظ يف حني بقي الثاين

مع اية التجربة اجتازطلبة . تعيق اللغة الشفهية لكل منهم وتعاجل مبنحهم أمثلة ومتارين مكثفة

يكاد ينعدم الثاين يف حني ى الفوج نتائجه عن تطور ملحوظ لد تقييميا أسفرتالفوجني فحصا 

  . مؤشر التغري يف نتائج الفوج األول

إعادة سرد القصص شفهيا هي طريقة واحدة فقط من بني طرق متعددة ميكن أن يستغل ا 

ميكن أن يرتقي املعلم . هذا هي كيفية التنفيذإال أن األهم من . النص السردي لتنمية مهارة التحدث

و خالف ذلك فيسقط باملادة هيتجه إىل ما  جيعل للقسم جوا تفاعليا كما ميكن أنو باملادة التعليمية 

  ويفقد التلميذ اهتمامه

ففي . ال مينع اعتماد املقاربة النصية استخدام مقاربات أخرى معها خدمتا للعملية التعليمية

. (Narrative Format Approach)علم توظيف مقاربة البنية السردية مثل هاته احلاالت ميكن للم

يتمثل مبدأ هذه املقاربة يف وضع التلميذ يف جو مناسب، أي ضمن سياق ذي معنا حمدد يسمح 

نية السردية على العيش، تقوم املقاربة بالب. بتطبيق أدوات اللغة وممارستها ال االكتفاء بشرحها فقط

حى الذي مت به اكتساب منح التلميذ اال ليكتسب اللغة األجنبية بنفس املنو  املشاركةالتجريب، 

  . اللغة األم

                                                           
1
Fikri,A,Manurung,K and Mashuri. (2014). Developing Speaking Skill through Narrative Text. 

In e-Journal of English Language Teaching Society (ELTS) Vol. 2 No. 3, 1-15  
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1وقيورقي(Colibaba)كوليبابا ،(Taeschner)تايشنر  ذكرت
(Gheorghiu) طريقة تطبيق هذه

فيها هي  املميزاملقاربة اليت تنطلق من أنشطة بسيطة كإعادة سرد القصة وتكرارها شفهيا، إال أن 

. طبيعة تعامل املعلم مع التلميذ بتوطيد العالقة بينهما عن طريق خلق جو سردي ورابط عاطفي

يتحقق هذا األمر بتشكيل حلقة يأخذ فيها املعلم مكانا ميكنه من خالله أن يرى كل التالميذ ويروه 

املعلم لوجوده  وعيحبيث يتوجه بنظره إىل كل تلميذ يف احللقة ما سيجعل كل واحد منهم يشعر ب

دعم هذا باستخدام املعلم للغة اجلسد واالشارات على وجه اخلصوص للفت انتباه داخل القسم ويت

حمفزا للتلميذ كي يشارك ويربز ما لدبه من ردود أفعال، هذا الرابط معنويا سيكون هذا األمر . املتعلم

ساسي ملثل هاته األنشطة هو حسن ويبقى الشرط األ. التواصلي شبيه إىل حد ما بعالقة االطفل بأبويه

الراحة النفسية إن وجدت . ته اليوميةكون قريبا مما يعيشه الطفل يف حيااختيار النص الذي حيبذ أن ي

. ره ومشاركتها مع زمالئهاال إلطالق العنان ألفكا ستكون كفيلة مبح التلميذيف اجلو املدرسي 

فنشاط شفهي بسيط ميكن أن يثمن وتتم مسرحته، أي أن يقوم التالميذ بأداء جتسيدي ألحداث 

سيكولوجيا متعلق بتهذيب سلوك التلميذ تعليم اللغة ويأخذ بعدا تربويا و النص فيتجاوز األمر إطار 

  .وخلق روح العمل يف مجاعة

كن أن يوظف لتدريس املهارات اللغوية األربعة ألن وذا نستنتج أن نفس النص السردي مي

للمادة التعليمية من  إلختيار املناسبإن التحضري املسبق وا. هاته األخرية تتداخل فيما بينها وتتكامل

  . اجليد للعملية التعليمية شأنه ضمان السري

 :المقاربة بالنص السردي في مناهج الجيل الثانيواقع تعليم اللغة االنجليزيةب .4

جاءت اصالحات اجليل الثاين مقومة ملناهج االصالحات الرتبوية اليت عاشها التعليم 

عرفت املناهج الدراسية جمموعة من االصالحات ألن  2003يف سنة . األساسي والثانوي باجلزائر

أمرا ضروريا، سواء بسبب الوضعية ...اصالح املنظومة الرتبوية أصبح"وزارة الرتبية الوطنية رأت أن 

احلالية للمدرسة اجلزائرية أو بسبب التحوالت املسجلة يف خمتلف امليادين على الصعيدين الوطين 

                                                           
1Taeschner,T, Colibaba, A andGheorghiu,I. ( 2013).The Narrative Format’ For LearningAnd 

Teaching Languages To Children And Adults. In Innovative Approaches to Language 

Teachingand Learning through International Projects.SYNERGY, volume 9, no. 2. 223-235 
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مت اعتماد . 1"ى املدرسة، بصفتها جزءا ال يتجزأ من اتمع اجلزائريوالعاملي واليت تفرض نفسها عل

املقاربة بالكفاءات كأسلوب أساسي للتدريس حبيث يكون التلميذ حمور العملية التعليمية يف حني 

يرتكز دور األستاذ على التوجيه واإلرشاد؛ هذا إىل جانب اعتماد املشروع واملقاربة النصية يف تدريس 

  .اللغات

األوىل  برامجمست اصالحات اجليل الثاين  2017-2016انطالق السنة الدراسية ب

واألوىل متوسط؛ وقد مت التمهيد هلا من خالل عقد املفتشني لندوات وورشات عمل   والثانية ابتدائي

سنتطرق يف هذا اجلزء من البحث إىل مكانة النص السردي يف منهاج اللغة االجنليزية . مع األساتذة

وذلك  .األوىل متوسط باعتبارها أوىل مراحل تعلم اللغة األجنبية الثانية يف املنظومةالرتبويةاجلزائرية للسنة

  . بتفحص الكتاب املدرسي وحتليل مادته ألنه أهم وسيلة يعتمدها املعلم والتلميذ

 My Book of“محل كتاب اللغة االجنليزية املعتمد من طرف وزارة الرتبية الوطنية عنوان 

English”)من العنوان ميكن مالحظة االقحام الصريح للتلميذ جبعل الكتاب ). كتايب للغة االجنليزية

يتأكد . ملكية شخصية له بدال من أن حيمل عنوانا تكون له رمزية أخرى كما كان احلال يف السابق

رة مكتوبة هذا األمر من خالل مقدمة الكتاب اليت مل حتمل تسمية مقدمة وإمنا جاءت رسالة مباش

تدور أبرز حماور مضموا ". عزيزي املتعلم"باللغة العربية من املؤلفني إىل التلميذ خماطبني إياه بعبارة 

حول أمهية اللغة االجنليزية عامليا، عالقة املتعلم باألستاذ وزمالئه، القيم األخالقية والوطنية باإلضافة 

  :اه التلميذ إىل نقطتني رئيسيتني جاءتا كالتايلإىل املهارات اللغوية؛ ويتوسط الرسالة لفت انتب

  ... عزيزي املتعلم"

  :إنك احملور األساسي يف العملية التعليمية، ألنك تتعلم كيفية التعلم يف شقني

 اكتساب املوارد اللغوية واملهارات واملواقف، •

 2."يف حياتك اليومية استعماهلااستثمار املكتسبات و  •

  .الصورة اخلارجية لغالف الكتابو لقد اختصر كل هذا يف 

                                                           
- 08 رقمالوطنيةللرتبيةالقانون التوجيهي،الوطنيةالنشرةالرمسيةللرتبية).2008 فيفري. (الوطنيةوزارةالرتبية1

  6ص . 2008جانفي23املؤرخفي04
الديوان الوطين . اجلزائر). My Book of English Middle SchoolYear One) .2016الكتاب املدرسي 2

 5ص  .للمطبوعات املدرسية
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ومخس  (pre-sequence)أما من ناحية احملتوى فيحمل الكتاب وحدة قبلية   

 Me andأنا وأصدقائي (هي األخرى صيغت عناوينها بضمري املتكلم املفرد  (sequences)وحدات

my Friends عائليت ، أنا وMe and my Family...لنشاطات ومل خيتلف األمر يف إرشادات ا). اخل

 I)أفكر وأكتب  ،(I practise)أمارس ،(I listen and I do)أستمع وأفعل : فجاءت على شاكلة

think and write)...ولقد لوحظت حالة شخصنة تامة حىت أن النص الذي يعرف باجلزائر . اخل

جاء بعنوان (Me, my Country and the World)" أنا، وطين والعامل"يف الوحدة اخلامسة 

وهو عبارة عن نشاط قراءة توسطت صفحته خريطة (Discover my Wonders)1"اكتشف عجائيب"

اجلزائر وأحيط ا جمموعة من صور املناطق األثرية اجلزائرية، وهي كلها متماشية مع حمتوى النص 

تاب مؤلفي الك"الذي طبع وسط اخلريطة، وخاطبت فيه اجلزائر القارئ مباشرة، ووقع يف األخري بعبارة 

كان من املستحسن أن يوقع النص بعبارة أخرى كأن . (The course-book authors)" املدرسي

؛ هذا ألن الكتاب موجه للتلميذ اجلزائري الذي اليزال طفال "وطنك اجلزائر"أو " أمك اجلزائر"يقال 

وكان من املمكن يف هذه املرحلة فيستمر أسلوب املخاطبة  وتالمس العبارة داخله فتعزز الوطنية لديه، 

  . أيضا أن يشار إىل املؤلفني خارج مساحة اخلريطة تفاديا ألي لبس قد يقع فيه التلميذ

خالل مراجعة الكتاب والتدقيق يف حمتوياالنصية تبني نوع من التدرج يف تقدمي املادة اللغوية   

تيا بتعليمه إلقاء التحية، تضمنت األجزاء األوىل منه تركيزا على اكساب التلميذ رصيدا مفردا. للتلميذ

جلس، مسع، كتب، : كاألفعال(التعريف بنفسه، األدوات املدرسية، األفعال املميزة لنشاطاته اليومية 

وكان هذا عن طريق الصور وبعض اجلمل . ، األيام، األلوان وما شابه ذلك)اخل...لعب، رسم 

حجما والبسيطة تركيبا وهي تعرف  مث انتقل املؤلفون إىل إدراج بعض الفقرات القصرية. البسيطة

ومحل الكتاب أيضا حوارات بني شخصياته . بالشخص أو عائلته أو خترب عن نشاطاته اليومية املعتادة

  .الرئيسة على حنو سؤال وجواب

ميكن القول أن النصوص االخبارية والصور طغت على الكتاب فاملئة وستون صفحة اليت   

قد يرجع هذا الغياب . دي كامل وال حىت نصوصا تقاربه شكالتضمنها الكتاب ال حتمل أي نص سر 

إىل أن النصوص السردية يغلب عليها استخدام زمن املاضي يف حني أن الزمنني املدرجني يف برنامج 

؛  (present  continuous)واملضارع املستمر  (present simple)السنة األوىل متوسط مها املضارع 

                                                           

139ص . نفسهاملرجع 
1 
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أخرى إال أنه ال مينع املعلم من توظيف بعض النصوص السردية من كما حيتمل أن يعود ألسباب 

اختياره الشخصي فالكتاب املدرسي أهم وسيلة تعليمية متوفرة يف املنظومة الرتبوية وليس الوسيلة 

 .  الوحيدة

 :خاتمة .5

لقد . بناء على ما متت مناقشته يف هذه الورقة، ميكن االقرار بأمهية املقاربة بالنص السردي  

قاربة وهو النص مشرط األساسي لل؛ فتوفر الوضحت األحباث السابقة جناعة تطبيق ما مت التنظري له

إن املستوى . مع حسن استغالل املعلم واملتعلم له عوامل تدفع بعجلة العملية التعليمية حنو األمام

ر باملقاربة اليت تدور يتأث -القراءة، الكتابة، االستماع والتحدث: على أشكاله األربع–اللغوي للتلميذ 

حوهلا العملية التعليمية ألنه يف قمة هرم هاته العملية؛ وذا نكون قد أجبنا على النقطة األوىل من 

أن واقع  فقد اتضح أما فيما يتعلق يالشق الثاين من هاته األخرية، . اإلشكالية اليت انطلقنا منها

هو  يف السنة األوىل متوسط ثانيللغةاالجنليزيةاملقاربة بالنص السردي يف مناهج اصالحات اجليل ال

وعليه يتعذر التطرق إىل طبيعة وجودها لكن األمر يف نفس الوقت يدعو لفتح باب التساؤل . الغياب

    . عن سبب هذا الغياب

  :المراجع

) 2016(بنمسعود،قدور •
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