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رـــر وتقديـــشكـ  

الحمد هللا الذي خلق اإلنسان وعلمه البيان والصالة والسالم على سيد الخلق محمد خير األنام       
  ...وبعد

  .إلتمام هذه الرسالة  هوتوفيق  هوعون  هبداية هللا الحمد والمنة على ما مدني به من عظيم نعم
ال يشكر الناس ال يشكر  من  : "وامتثاال لقوله صلى اهللا عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة

يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم   ؛ووفـاء وعرفـانا مني ألهل الفضل) الدرر السنية(". اهللا
رافقني وقدم لي يد العون إلتمام هذه الرسالة منذ أن كانت  و العرفـان إلى كل من ساعدني  

  .حقيقة ماثلةإلى أن غدت    فكرة
فـال يسعني إال   الدكتورة صباح ساعد؛ومشرفتي  لفـاضلة  اوأول من أدين له بواجب الشكر أستاذتي  

أتوجه إليها بأسمى عبارات التقدير واالمتنان وخالص العرفـان على رعايتها لي طالبة وباحثة؛ أن  
وطيب أخالقها وسداد رأيها وفي كل ما قدمته لي من نصح    بصبرهاكانت لي السند والعون  

الة، والشكر موصول إلى الدكتورة وسيلة بن عامر  وبذلته من جهد طيلة مراحل إعداد هذه الرس
ومرافقة    الدكتوراه تخصص علم النفس المدرسيطلبة  على كل ما بذلته من جهد في رعاية  

  .تكوينهم
كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل األساتذة الكرام الذين لم يبخلوا علي بنصحهم وتوجيهاتهم طيلة  

  .مشواري الدراسي
أتوجه بالشكر والعرفـان إلى زمالئي وزميالتي في العمل بمتوسطة قواند محمد  كما يتوجب علي أن  

بشتمة  على دعمهم وتشجيعهم؛ والى كل تالمذتي على التزامهم، والى كل من مد لي يد العون  
  .وساهم من قريب أو بعيد الكتمال هذه الرسالة

  كريمة التي رافقتني بدعائهاتي الكما ال يفوتني أن أتوجه بكل آيات الشكر والعرفـان إلى والد
، وعائلة زوجي كل  والى كل أفراد عائلتي ،وتشجيعه  اهتمامهوالى زوجي على  ودعمها المستمر، 

   .باسمه
  ةـاحثـالب                                                                                                 

  نورة مزوزي                                                              
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 :مستخلص الدراسة باللغة العربیة

هدفت الدراسة الحالیة إلى التعرف على أثر التدریس بإستراتیجیة خریطة المفاهیم في تنمیة كفاءات    
طة قواند محمد ببلدیة شتمة والیة بسكرة؛ قواعد اللغة الفرنسیة لدى تالمیذ السنة الثالثة متوسط بمتوس

على عینة من  ،شبه التجریبيالتجریبي ذو التصمیم ولتحقیق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج 
بالطریقة العشوائیة  متم اختیارهتلمیذا وتلمیذة  )أربعة وخمسون(تالمیذ السنة الثالثة متوسط قوامها 

عینة الدراسة  تقسیم تمحیث  ؛تلمیذا وتلمیذة )مائة وواحد وثالثین(تكون من  يالبسیطة من مجتمع أصل
تلمیذا وتلمیذة ومجموعة ضابطة تضم  )ستة وعشرین( مجموعة تجریبیة تضم: إلى مجموعتینعشوائیا 

ولقیاس كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة لدى أفراد العینة قامت الباحثة   .تلمیذا وتلمیذة )ثمانیة وعشرین(
  : أدوات تمثلت في )ثالث(بإعداد 

دروس من ) ثمانیة(خرائط مفاهیمیة لـ  )ثمانیة(خرائط المفاهیم لدروس قواعد اللغة الفرنسیة وعددها  -
  .مقرر قواعد اللغة الفرنسیة للسنة الثالثة متوسط

   .فقرة )عشرین( قواعد اللغة الفرنسیة تكون منالتالمیذ في قبلي یقیس كفاءات  اختبار -
  .فقرة )واحد وعشرین(قواعد اللغة الفرنسیة تكون من التالمیذ في اختبار بعدي یقیس كفاءات  -

صدق ( قائطر ثالث ب الصدقحساب التحقق من الخصائص السیكومتریة ألدوات الدراسة بتم وقد 
  ).الفا كرونباخ –التجزئة النصفیة ( طریقتینوالثبات ب) الصدق البنائي - الصدق التمییزي -المحتوى

  :ما یلي علىلعینتین مستقلتین أسفرت النتائج   (T)وبعد معالجة نتائج االختبار البعدي باستخدام اختبار

ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في توجد فروق  -
  .لصالح المجموعة التجریبیةكفاءات قواعد اللغة الفرنسیة ل البعدي االختبار

یوجد حجم أثر ذو داللة إحصائیة للتدریس بإستراتیجیة خریطة المفاهیم في تنمیة كفاءات قواعد اللغة  -
  . الفرنسیة لدى تالمیذ السنة الثالثة متوسط
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:جنبیةاألباللغة  مستخلص الدراسة  
      The present study aimed to identify the effect of concept map strategy on the development 

of grammar skills of the French language in middle third grade students at Gouaned 

Mohamed School in Chtaima, Biskra Province. The study used a random sample of (fifty-

four) students from a community of (one hundred and thirty-one) students. The study sample 

was randomly divided into two groups: an experimental group comprising (twenty-six) 

students and a reference group comprising (twenty-eight) students. To measure the 

grammatical skills of the French language among the members of the sample, the researcher 

prepared (three) tools: 

-The concept maps of French grammar lessons, (eight) Concept maps of (eight) grammar 

lessons. 

- A pre-test measuring grammatical skills, composed of (twenty) questions. 

- A post-test measuring grammatical skills, consisting of (twenty-one) questions. 

The psychometric prescriptions of the study tools were checked by calculating validity and 

reliability. 

After processing the post-test results using the (T) test for two independent samples, the 

results are as follows: 

- There are statistically significant differences between the experimental group and reference 

group in telemetry in favor of the experimental group. 

- The teaching of french grammar through the concept map strategy has a statistically 

significant effect on the development of the skills of middle third grade students. 

Envoyer des commentaires. 
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  فهرس المحتویات
  الصفحة  وعالموض   

  أ  شكر وتقدیر -
  ب  لخص الدراسة باللغة العربیةستم -
  ت  باللغة األجنبیةلخص الدراسة ستم -
  ث  المحتویات فهرس -
  خ  قائمة الجداول -
  ذ  ة األشكالقائم -
  ر  قة المالحمقائ -
  1  ةـدممقـ -

   الجانـب النظـري
  اإلطار العام للدراسة: ل األولالفص

  8  ةة الدراسمشكل -1
  11  ةداف الدراسأه -2
  12  ةة الدراسأهمی -3
  12  تحدید متغیرات الدراسة إجرائیا -4
  13  الدراسات السابقة -5
  21  فرضیات الدراسة -6

  إستراتیجیة خریطة المفاهیم: يالفصل الثان
  23  دتمهی -  
  23  تعریف إستراتیجیة خریطة المفاهیم -1
  25  ة المفاهیمة خریطري إلستراتیجیـاألساس النظ -2
  26  األساس السیكولوجي إلستراتیجیة خریطة المفاهیم -3
  28  أهمیة إستراتیجیة خریطة المفاهیم -4
  30  مكونات إستراتیجیة خریطة المفاهیم -5
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  31  خصائص إستراتیجیة خریطة المفاهیم -6
  32  اهیمـخریطة المف تصمیمخطوات  -7
  32  مة المفاهیخریط تصمیم رییامع -8
  33  خطوات سیر درس وفق إستراتیجیة خریطة المفاهیم -9
  34  خالصة  -  

  الكفــاءة: الفصــل الثــالث
  37  تمهید -  
  37  اءةف الكفتعری -1
  40  خصائص الكفاءة -2
  42  معها الكفاءة وبعض المفاهیم المتداخلة -3
  44  العوامل المؤثرة في ظهور الكفاءة -4
  45  تصنیف الكفاءات -5
  46  اءاتفواع الكأن -6
  48  مستویات الكفاءة -7
  49  ةخالص -  

  قواعد اللغة الفرنسیة: عالفصل الراب       
  52  تمهید

  52  قواعد اللغة الفرنسیة تعریف -1
  54  ـة الفرنسیةد اللغأقسام قواع -2
  55  قواعد اللغة الفرنسیة اتتصنیف -3
  56  أهمیة تدریس قواعد اللغة الفرنسیة -4
  57  كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة -5
  58  قواعد اللغة الفرنسیةطرائق واستراتیجیات تدریس  -6
  63  أهمیة إستراتیجیة خریطة المفاهیم في تدریس قواعد اللغة الفرنسیة -7
  64  صعوبات تدریس قواعد اللغة الفرنسیة -8
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  65  ةخالص -  

  يالجانب المیدان
  اإلجراءات المیدانیة للدراسة: سالفصل الخام

  69  دتمهی -  
  69  منهج الدراسة -1
  69  التجریبيالتصمیم  -2
  70  حدود الدراسة -3
  70  ع الدراسةمجتم -4
  70  ةعینة الدراس -5
  71  ةأدوات الدراس -6
  108  ة الدراسةتجرب -7
  115  األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة -8

  عرض وتحلیل ومناقشة نتائج الدراسة: ادسالفصل الس
  118  تائج الدراسةل نعرض وتحلی -أوال
  118  عرض وتحلیل نتائج الفرضیة األولى -1
  119  عرض وتحلیل نتائج الفرضیة الثانیة -2

  120  مناقشة نتائج الدراسة -ثانیا
  120  مناقشة نتائج الفرضیة األولى -1
  125  الثانیةمناقشة نتائج الفرضیة  -2
  131  ةـاتمخ -  
  132  الدراسة توصیات -  
  132  الدراسة مقترحات -  
  134  قائمة المراجع -  
  144  قالمالح -  
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 قائمة الجداول
  الصفحة  وىالمحت  الرقم

  73  توزیع دروس قواعد اللغة الفرنسیة حسب المشاریع والمقاطع لمادة اللغة الفرنسیة  1 -5
  81  تحلیل محتوى دروس قواعد اللغة الفرنسیة للسنة الثانیة متوسط  2 -5
  83  اللغة الفرنسیة للسنة الثانیة متوسط ثبات تحلیل محتوى دروس قواعد  3 -5
  84  عدد األهداف السلوكیة لدروس قواعد اللغة الفرنسیة للسنة الثانیة متوسط  4 -5
  86  جدول مواصفات االختبار القبلي لقیاس كفاءات التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة  5 -5
لقیاس كفاءات التالمیذ في معامالت الصعوبة والتمییز لفقرات االختبار القبلي   6 -5

  قواعد اللغة الفرنسیة
88  

فقرات االختبار القبلي لقیاس كفاءات التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة التي تم   7 -5
  حذفها واستبدالها

89  

معامالت الصعوبة والتمییز لفقرات االختبار القبلي لقیاس كفاءات التالمیذ في   8 -5
  الستبدالقواعد اللغة الفرنسیة بعد ا

89  

القبلي لقیاس كفاءات التالمیذ لالختبار  لحساب الصدق التمییزي (T)نتائج اختبار  9 -5
  في قواعد اللغة الفرنسیة

90  

  91  الصدق البنائي لالختبار القبلي لقیاس كفاءات التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة  10 -5
التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة معامل ثبات االختبار القبلي لقیاس كفاءات   11 -5

  )التناسق الداخلي(بطریقة التجزئة النصفیة 
92  

معامل ثبات االختبار القبلي لقیاس كفاءات التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة   12 -5
  بطریقة ألفا كرونباخ

92  

  94  تحلیل محتوى دروس قواعد اللغة الفرنسیة للسنة الثالثة متوسط  13 -5
  98  ثبات تحلیل محتوى دروس قواعد اللغة الفرنسیة للسنة الثالثة متوسط  14 -5
  99  عدد األهداف السلوكیة لدروس قواعد اللغة الفرنسیة للسنة الثالثة متوسط  15 -5
  102  جدول مواصفات االختبار البعدي لقیاس كفاءات التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة  16 -5
  104معامالت الصعوبة والتمییز لفقرات االختبار البعدي لقیاس كفاءات التالمیذ في   17 -5
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  قواعد اللغة الفرنسیة
لالختبار البعدي لقیاس كفاءات التالمیذ  لحساب الصدق التمییزي (T)نتائج اختبار  18 -5

  في قواعد اللغة الفرنسیة
105  

  106  كفاءات التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیةالصدق البنائي لالختبار البعدي لقیاس   19 -5
معامل ثبات االختبار البعدي لقیاس كفاءات التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة   20 -5

  )التناسق الداخلي(بطریقة التجزئة النصفیة 
107  

معامل ثبات االختبار البعدي لقیاس كفاءات التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة   21 -5
  ألفا كرونباخبطریقة 

107  

لداللة الفروق بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في  )T(قیمة اختبار  22 -5
  التحصیل الدراسي في مادة اللغة الفرنسیة

110  

  111  عدد حصص قواعد اللغة الفرنسیة والمدة الزمنیة المخصصة لكل حصة  23 -5
لداللة الفروق بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في  )T(قیمة اختبار  24 -5

  االختبار القبلي لكفاءات قواعد اللغة الفرنسیة
113  

توزیع الحصص التدریسیة التجریبیة لكل من المجموعة التجریبیة والمجموعة   25 -5
  الضابطة

115  

لداللة الفروق بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في  )T(قیمة اختبار  1 -6
  االختبار البعدي لكفاءات قواعد اللغة الفرنسیة

118  

  119  وقیمة حجم التأثیر ²η قیمة  2 -6
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  قائمة المخططات واألشكال
  الصفحة  العنوان  الرقم

  30  نموذج لخریطة المفاهیم  1 -2
  69  المعتمد في الدراسة من إعداد الباحثةالتصمیم شبه التجریبي   2 -5
  Le discours  78خریطة المفاهیم لدرس  3 -5
  Le discours  79لدرس ) 1(نشاط رقم ال  4 -5
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  قالمالحة قائم
  الصفحة  وىالمحت  مـالرق

  144  التوزیع السنوي لنشاطات التعلم لمادة اللغة الفرنسیة للسنة الثالثة متوسط  1
  148  قائمة بأسماء األساتذة الذین حكموا خرائط المفاهیم لدروس قواعد اللغة الفرنسیة  2
  149 استمارة تحكیم خرائط المفاهیم لدروس قواعد اللغة الفرنسیة  3
قائمة بأسماء األساتذة الذین حكموا تحلیل محتوى قواعد اللغة الفرنسیة للسنة   4

  الثانیة متوسط
149  

لقیاس كفاءات التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة في صورته االختبار القبلي   5
 األولیة

150  

قائمة بأسماء األساتذة الذین حكموا االختبار القبلي لقیاس كفاءات التالمیذ في   6
  قواعد اللغة الفرنسیة

152  

االختبار القبلي لقیاس كفاءات التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة في صورته   7
  النهائیة

153  

قائمة بأسماء األستاذة الذین حكموا تحلیل محتوى مادة اللغة الفرنسیة للسنة   8
  الثالثة متوسط

155  

االختبار البعدي لقیاس كفاءات التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة في صورته   9
 األولیة

156  

في  قائمة بأسماء األساتذة الذین حكموا  االختبار البعدي لقیاس كفاءات التالمیذ  10
  قواعد اللغة الفرنسیة

159  
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  :ةمقدم

أصبح تعلم لغة أجنبیة واكتسابها إلى جانب اللغة األولى ضرورة من  ،في ظل التطور واالنفتاح على العالم 
إذ أنها تعزز التواصل مع اآلخرین وتساعد في  ؛ضروریات االحتكاك بالثقافات والتعرف على الحضارات

وتعد اللغة   .خبراته فيوبذلك تثري حیاة الفرد وتزید   ؛الوصول إلى العدید من الموارد والمعارف العلمیة
اللغة تمثل  واسعا خاصة في القارة اإلفریقیة؛ حیث أنها انتشاراالتي تعرف  العالمیة الفرنسیة من اللغات

  .دولة تشكل ما یسمى بالفرانكفونیة، وثالث لغة في االتحاد األوروبي )ان وثالثونتاثن(لـ الرسمیة 
حیث تدرس إجباریا في  ؛كما أنها تمثل اللغة األجنبیة األولى في الجزائر )الدولیة للفرانكفونیةالمنظمة (

إضافة إلى أنها اللغة المعتمدة في تدریس عدة تخصصات علمیة في الجامعة،  ،ةاألطوار التعلیمیة الثالث
لفرنسیة كلغة ثانیة یترجمه القدرة وان اكتساب اللغة ا.  كما أنها لغة اإلنتاج األدبي لبعض الكتاب الجزائریین

ولما   .ا كتابیا وشفهیاانتاجهعلى التواصل بها بشكل سلیم ومتقن، وفهم النصوص العلمیة واألدبیة وتذوقها و 
وجود " إذ أن ؛كانت القواعد أحد فروع اللغة الفرنسیة المهمة فان تعلمها یعد خطوة أساسیة في اكتسابها

أجنبیة یعد أمر ضروري وغیر قابل للجدل؛ وقسم كبیر من األنشطة المقدمة القواعد في عملیة تعلیم لغة 
 ."تمثل وبدون شك في تدریسه القواعدللتلمیذ لتعلیمه لغة أجنبیة ی
                         

         « Dan la situation de l’enseignement et l’apprentissage d’une langue    
         étrangère, la présence de la grammaire est un fait indiscutable et une  
          grande partie du travail pour l’enfant dans l’étude  d’une langue étrangère 
         est sans doute l’étude  de la grammaire ».  (Smith, 2007, p 10) 

 

قدرتهم على فهم األفكار   ینمي ؛الفرنسیة تمكن التالمیذ من استخدام اللغة استخداما سلیماقواعد اللغة ف   
تلف أنماط النصوص المقررة علیهم، كما وكذا اإلنتاج الكتابي والشفهي لمخ ،التي تشتمل علیها النصوص

من خالل  تولید عدد  على قدرة التالمیذ على االبتكار اللغوي تعلم القواعد نشاطا ذهنیا یعتمد تعد عملیة
ومن خالل خبرة الباحثة في تدریس اللغة . كبیر من الجمل والمعاني في المواقف التواصلیة المختلفة

حیث  یتمیز بالضعف السیما في القواعد؛ أن مستوى التالمیذ في مادة اللغة الفرنسیة الحظت ؛الفرنسیة
یجدون في قواعد اللغة الفرنسیة ضعیف؛ فهم التالمیذ تحصیل  إلى أن(Outaleb) (2014)  دراسةأشارت 

                                                             
  -  دراسةOutaleb) 2014(  المرحلة الثانویة للغة الفرنسیة، ولتحقیق أهداف الدراسة استخدمت تهدف إلى معرفة اتجاهات وتمثالت تالمیذ

من ثانویات بالطریقة العشوائیة البسیطة تلمیذا وتلمیذة  تم اختیارهم  )ثالثین(على عینة الدراسة  المنهج الوصفي االستكشافي وقد اشتملتالدراسة 
 وقد توصلت الدراسة إلى أن التالمیذ الذین ینحدرون من أصل مدینة تیزي وزو. ة، حیث طبقت علیهم أداة واحدة تمثلت في المقابلوزو مدینة تیزي
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وتضیف نفس الدراسة بأن األسباب تعزى إلى المفاهیم المجردة التي  . ها واستیعابهاصعوبة في تعلم
الطرائق التقلیدیة المعتمدة أن  إلى (2009) (El Habitri) تتضمنها القواعد؛ ومن جهة أخرى تشیر دراسة

تحقیق الهدف من  موتقف عائقا أما ،تحول دون استیعاب التالمیذفي تدریس قواعد اللغة الفرنسیة 
وهو اكتساب الكفاءات الالزمة لتوظیفها في فهم المسموع والمكتوب من النصوص واإلنتاج  ؛تدریسها

لذلك فان البحث عن استراتیجیات حدیثة لتدریس قواعد اللغة  ، وكذا في عملیة التواصل؛الكتابي والشفهي
أمرا ضروریا؛ فاختیار األستاذ لإلستراتیجیة التدریسیة التي تستجیب لمتطلبات المادة الفرنسیة أصبح 

والحتیاجات التالمیذ من شأنه أن یساعد في تذلیل الصعوبات التي تواجه عملیة التعلم وتضفي على 
عبا بالنسبة ما یجعل األمر سهال أو ص" التعلمیة المعنى والمتعة لدى التالمیذ؛ حیث أن/العملیة التعلیمیة

نما بالمتعة التي یحس بها المتعلم وهو یتعلم، ومدى ما یكون لما  ٕ للعقل لیس له عالقة بكثرة ما یتعلمه، وا
یتعلمه من أهمیة ومعنى عنده في واقع حیاته، ومدى أثره علیها من حیث الكفاءة والسرعة التي یتم بها 

م والنظریات التربویة الحدیثة في التعلیم في ولقد ساعد ظهور نظریات التعل )20، ص 2000عدس، (." ذلك
تطویر طرق واستراتیجیات التدریس، السیما في إعادة تنظیم بنیة المادة الدراسیة وجعل مفاهیمها أكثر 

تركز على المتطلبات الالزمة للتعلم الجدید وذلك بتحدید الخبرات " قابلیة لالستیعاب واالكتساب، حیث 
وبذلك توفر للتالمیذ فرصة البحث عن العالقات  )55 ، ص2001والكسواني،  ،البكري( ."السابقة لهذا التعلم

بین التعلم الجدید والتعلم السابق مستخدما قدراته المعرفیة ومهاراته فیصبح طرفا نشطا ومشاركا فعاال في 
  . عملیة تعلمه

والتعلم النشط الذي یقوم على  وتعد إستراتیجیة خریطة المفاهیم من االستراتیجیات التدریسیة الحدیثة   
 (Ausubel)ألزوبل تمثل تطبیقات تربویة لنظریة التعلم ذو المعنى  فهيالنشاط الذاتي والواعي للتالمیذ، 

حیث أشار هذا األخیر إلى أن التعلم الحقیقي وذو المعنى یحدث عندما ترتبط الخبرات الجدیدة بوعي 
دراك بالخبرات السابقة والموجودة فعال  ٕ فالتعلم ال یحدث بتراكم المعارف  ؛في البنیة المعرفیة للتالمیذوا

حداث عالقات وتعلمات جدیدة؛ ولقد أشارت العدید من والخبرات عبر الزمن دونما ارتباطها ببعض ٕ ، وا
الدراسات إلى فعالیة إستراتیجیة خریطة المفاهیم في اكتساب المفاهیم وتحسین مستوى التحصیل لدى 

                                                                                                                                                                                              
أظهرت النتائج وجود اتجاهات سلبیة نحو كما . لدیهم اتجاهات ایجابیة نحو تعلم اللغة الفرنسیة، وأنها مادة یمكن تعلمها بسهولة) أصول قبائلیة(

  ).غیر قبائلیة أصول(ن من یمنحدر ال، صعبة ومعقدة بالنسبة للتالمیذوأن هذه األخیرة قواعد ال ونحواللغة الفرنسیة تعلم 
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فخریطة المفاهیم تساعد المعلم في  )2010( ناصرودراسة  )2012( فندي وعلي التالمیذ، كدراسة
كما أنها تساعد التالمیذ في إعادة تنظیم محتوى المادة الدراسیة في أبنیتهم  ،التخطیط للدرس والتقویم

شكل تسلسل هي تمثیل للمعرفة وللمفاهیم وتنظیمها في فالمعرفیة لتتولد بذلك المعارف والمعاني الجدیدة؛ 
وتمثل مشاركة  عیة األقل عمومیة وتنهي باألمثلة؛هرمي یبدأ بالمفهوم العام ثم تترتب تحته المفاهیم الفر 

التالمیذ في تعلمهم عنصرا أساسیا من خالل نشاطهم الذاتي في بناء الخریطة المفاهیمیة للدرس، إذ 
عن العالقات التي تربطها ببعضها  یحتاج األمر تحدید المفاهیم والتمییز بینها وتصنیفها والبحث

ویكتسبونها ومن ثم  وتفسیرها، وبهذا فهم یبنون تعلماتهم بأنفسهم ویحققون الكفاءات التعلیمیة المستهدفة
سیما تلك المتعلقة بالمواقف التواصلیة التي تستوجب في حل المشكالت التي تواجههم، التوظیفها بفعالیة 

  .استخدام اللغة الفرنسیة بإتقان
ورغم تعدد الدراسات التي اختصت بالبحث في أثر وفعالیة إستراتیجیة خریطة المفاهیم في تحسین    

 -وذلك في حدود علم الباحثة  -فان عددا قلیال جدا منها  ؛التحصیل الدراسي في معظم المواد الدراسیة
في اللغة الفرنسیة وفي  قد تناول أثر وفعالیة إستراتیجیة خریطة المفاهیم في تحسین التحصیل الدراسي

في غایة األهمیة، إذ من شأنه أن یسهم   اقواعد اللغة الفرنسیة؛ لذا فان البحث في هذا المجال یعد أمر 
  . في تطویر عملیة تعلیم اللغة الفرنسیة ویساعد في تحقیق كفاءات التواصل بها

ستراتیجیة خریطة المفاهیم في تنمیة وعلیه وفي هذا اإلطار فان الدراسة الحالیة تركز على أثر التدریس بإ
تكتسب أهمیتها من كونها تلفت انتباه القائمین على فهي لذلك  ؛كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة لدى التالمیذ

العملیة التعلیمیة نحو إستراتیجیة تدریسیة حدیثة تسهم في تحقیق الكفاءات التعلمیة المستهدفة من تدریس 
إذ التجریبیة شبه  تعد هذه الدراسة من الدراساتالقواعد بصف خاصة؛ إذ یة بصفة عامة و مادة الفرنس

  : الرئیسیین اآلتینتسعى إلى اإلجابة عن التساؤلین 

                                                             
  - والتي هدفت إلى معرفة أثر استخدام خرائط المفاهیم في اكتساب المفاهیم البالغیة لدى طالبات المرحة  )2012( وعلي فندي دراسة

طالبة  )ثمان وخمسون(اإلعدادیة، حیث استخدمت الدراسة المنهج التجریبي كما تم تطبیق اختبار الكتساب المفاهیم البالغیة على عینة قوامها 
ضابطة، وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائیا في اكتساب المفاهیم البالغیة لصالح المجموعة قسمت إلى مجموعة تجریبیة ومجموعة 

  .التجریبیة
  - والتي هدفت إلى معرفة أثر التدریس باستخدام خرائط المفاهیم في تحسین التحصیل واتجاهات تالمیذ السنة األولى  )2010(ناصر  دراسة

تلمیذا تم توزیعها على مجموعتین، مجموعة  )خمسون(حیث استخدمت الدراسة المنهج شبه  التجریبي على عینة قوامها  متوسط في مادة الجغرافیا،
ة تجریبیة ومجموعة ضابطة، كما تم تطبیق ثالث أدوات تمثلت في دلیل المعلم للمجموعة التجریبیة واختبار التحصیل ومقیاس االتجاه نحو ماد

راسة على وجود فروق دالة إحصائیا في االختبار التحصیلي البعدي لصالح المجموعة التجریبیة، كما توصلت الدراسة إلى الجغرافیا، وقد أسفرت الد
  .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مقیاس االتجاه نحو مادة الجغرافیا بین المجموعة التجریبیة والضابطة
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كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة بین تالمیذ السنة الثالثة متوسط الذین درسوا  توجد فروق فيهل  -
   ؟االعتیادیةبإستراتیجیة خریطة المفاهیم ونظرائهم الذین درسوا بالطریقة 

تالمیذ قواعد اللغة الفرنسیة لدى أثر التدریس بإستراتیجیة خریطة المفاهیم في تنمیة كفاءات حجم ما  -  
   ؟سطالسنة الثالثة متو 

  : تساؤالت تم صیاغة الفرضیات اآلتیةال هذه  ولإلجابة عن
ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في ال توجد فروق  -

  .لكفاءات قواعد اللغة الفرنسیة  البعدي االختبار
المفاهیم في تنمیة كفاءات قواعد  أثر ذو داللة إحصائیة للتدریس بإستراتیجیة خریطةحجم ال یوجد  -

  .اللغة الفرنسیة لدى تالمیذ السنة الثالثة متوسط
عینة قوامها شبه التجریبي على  التجریبي ذو التصمیم ولتحقیق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج 
ببلدیة شتمة  بن عباس تلمیذا وتلمیذة من السنة الثالثة متوسط بمتوسطة قواند محمد )أربعة وخمسون(

كما تم تعیین أفراد العینة عشوائیا في مجموعتین؛ ، ، تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة البسیطةوالیة بسكرة
 )ثمانیة وعشرون(تضمنت ضابطة تلمیذا وتلمیذة، ومجموعة  )ستة وعشرون( تضمنت مجموعة تجریبیة

خرائط : أدوات تمثلت في )ثالث( ببناءلباحثة والختبار صحة فرضیات الدراسة قامت ا. تلمیذا وتلمیذة
قبلي خرائط مفاهیمیة، اختبار  )ثماني(اللغة الفرنسیة للسنة الثالثة متوسط، وعددها قواعد لدروس  المفاهیم

تكون من  ،یقیس كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة لدى أفراد المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة
 ق التكافؤ بین المجموعتین في كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة،یوذلك بهدف التأكد من تحق فقرة )عشرین(

  . فقرة) واحد وعشرین( تكون من  واختبار بعدي یقیس كفاءات التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة
، يمیدانبین جانب نظري وجانب  ؛قسمت الدراسة الحالیة إلى ستة فصول وانطالقا مما سبق ذكره؛   

  :وتفصیلها فیما یلي
  :  یضم أربعة فصول وهي كاآلتي :الجانب النظري -
ویحتوي على تحدید مشكلة الدراسة مع توضیح ): اإلطار العام للدراسة( الموسوم بـ: الفصل األول -

أهدافها وأهمیتها، كما تضمن التعریف بمتغیرات الدراسة إجرائیا واستعراض التراث األدبي من خالل 
وبالتالي الوقوف على ما توصل إلیه البحث العلمي في  ؛ت السابقة ذات الصلة بالدراسة الحالیةالدراسا

  .  هذا المجال إلبراز مكانة الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة
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ویتضمن تعریف إستراتیجیة خریطة المفاهیم ): إستراتیجیة خریطة المفاهیم(الموسوم بـ  :الفصل الثاني -
تضمن الفصل ی، كما التدریسوكذا أهمیتها في عملیة  ،الذي تقوم علیهالسیكولوجي و النظري  األساسو 

من ثم خطوات سیر و  ،ومعاییر تصمیمهاخطوات و  ،وخصائصها المفاهیممكونات إستراتیجیة خریطة 
  . درس وفق إستراتیجیة خریطة المفاهیم

 المفاهیم المتداخلة وبعض وخصائصها الكفاءةتعریف  ویضم): الكفاءة(بـ  الموسوم: الفصل الثالث -
  .هامستویاتو  وأنواعها تصنیف الكفاءاتتضمن الفصل ی، كما هاالعوامل المؤثرة في ظهور معها و 

قواعد اللغة الفرنسیة وأقسامها تعریف ویتضمن  ):قواعد اللغة الفرنسیة(بـ  الموسوم: الفصل الرابع -
ستراتیجیات طرائق كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة و  تدریسها، كما یتضمن الفصل أهمیةو وتصنیفاتها،  ٕ وا

وصعوبات تدریس قواعد  ها وكذا أهمیة إستراتیجیة خریطة المفاهیم في تدریس قواعد اللغة الفرنسیةتدریس
   .اللغة الفرنسیة

  .یتمثل في الدراسة المیدانیة ویضم الفصل الخامس والسادس :الجانب المیداني
والتصمیم  ،منهج الدراسة ویتضمن :)اإلجراءات المیدانیة للدراسة(بـ  الموسوم :الفصل الخامس -

، عینة الدراسةكما یتضمن الفصل مجتمع و  وكذا حدودها الموضوعیة والبشریة والزمنیة، للدراسة، التجریبي
  .األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسةثم  تجربة الدراسةو أدوات الدراسة 

األول : ینأجز إلى  وینقسم: )عرض وتحلیل ومناقشة نتائج الدراسة(بـ  الموسوم :السادسالفصل  -
   .تضمن مناقشة نتائج الدراسةیتضمن عرض وتحلیل نتائج الدراسة والثاني ی
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  :سة مشكلة الدرا -1
األفكار  یهبسرعة هائلة وتلتقي فوالمعلومات تنتقل فیه المعارف  صغیرة أشبه بقریة العالم أصبح     

لتحقیق التواصل بین  ضرورة ملحة األجنبیة اللغاتاألمر الذي جعل اكتساب ؛ واآلراء والثقافات المختلفة
وتعد اللغة الفرنسیة من اللغات األوسع  .الشعوب وتبادل الخبرات والحصول على المعلومات من مصادرها

 العالمفي ملیون شخص  )مائةة ثالث( یتداولهاإذ  ،حیث تعد خامس لغة استخداما ؛انتشارا في العالم
وتعد رابع لغة من حیث استخدامها في الشبكة  )المنظمة العالمیة للفرنكوفونیة( .یتوزعون في القارات الخمس

استخداما في وسائل اإلعالم، والثانیة من حیث استخدامها في المنظمات  العكنبوتیة، وثالث لغة األكثر
 الرسمیة المستعملة في محكمة العدل الدولیة ولغة المنظمات غیر واللغة(Diouf, 2014, p3) . العالمیة

          ) 14، ص2011العكر، (. لحكومیةا
إذ قدر عدد المتكلمین  ،التي ینتشر فیها استخدام اللغة الفرنسیة بشكل واسع وتعد الجزائر من الدول    

في مختلف  الراغبین في تعلمها وقد عرف عدد المسجلین من الشبابشخص؛ ملیون  )11,2(بها بـ 
كما ) سفارة فرنسا بالجزائر( . )2013(في سنة  )12(بـ قدر  المعاهد الحكومیة وغیر الحكومیة ارتفاعا 

إضافة إلى أنها اللغة  اللغة الفرنسیة،أن تدریس معظم التخصصات العلمیة في الجامعة یعتمد على 
اللغة الفرنسیة في  تعلیمعد وی .االبتدائي والمتوسط والثانوي ؛في جمیع أطوار التعلیم األجنبیة األولى

انفتاح على العالم  كوسیلة، وواقع وجودها إلى الماضي البعیدالجزائر ضرورة یفرضها تاریخ تمتد جذوره 
 ؛واالحتكاك المتزاید بین الشعوب الناطقة بهذه اللغة الحضاريلمتطلبات التفاعل  تستجیبتواصل و 

  ."یسمح للتالمیذ التواصل بها والولوج إلى عالم المعرفة والبحث العلمي" فتعلیمها
 (Commission nationale des programmes, 2013, p 5)  كون اللغة الفرنسیة تمثل اللغة األجنبیة و

من خالل ما تبذله من جهود  ،أهمیة بالغة تعلیمهان السیاسة التعلیمة للدولة تولي إاألولى في الجزائر ف
سواء بالداخل في إطار ملتقیات وندوات یشرف علیها  في تطویر المناهج التعلیمیة وتكوین األساتذة

  .طویلة المدىقصیرة و یة أو في الخارج في إطار تربصات مختصین في تدریس اللغة الفرنس
إذ من الضروري تعلم القواعد الكتساب " إن تعلم اللغة الفرنسیة یعتمد في األساس على تعلم قواعدها،    

الفرنسیة كلغة اللغة فالقواعد أداة تساعد في فهم النصوص وممارسة "  (Cuq, 2003, p103) "هذه اللغة
التالمیذ   ویشیر علماء اللسانیات أن اكتساب )pp 56- 60،El Habitri ,2009 (. "وكتابةثانیة نطقا 
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 حیث یرى  .لن یتأتى إال باكتساب الكفاءة في قواعدها الكفاءة في استخدام اللغة الثانیة استخداما سلیما
  (Meziane, 2014, p 147)  .القواعدالكفاءة في ب أن الكفاءة اللغویة مرتبطة Chomsky(( شومسكي
باستمرار للحصول على عدد غیر محدود  استخدامهاقوانین یمكن أن یعاد و  نظاما معیاریاتمثل  ذلك أنها

بشكل یضمن  بغرض نقل رسالة أو معلومة أو فكرة )15De Saussure, 1990, p( . الصحیحة الجمل من
 للغة الفرنسیة في الجزائر التعلیمیةالمناهج  على جعل القائمیناألمر الذي  ق الهدف منها؛فهمها ویحق

اختیار مواضیع الدروس في القواعد التي  تحقق الهدف من الحاجة إلیها في كل مرحلة  على یحرصون
یسعى  وهو ما، ا بلغة سلیمةانتاجهبحیث تعزز لدى التالمیذ فهم النصوص المسموعة والمكتوبة و  ؛تعلیمیة

القواعد أداة لغویة تساعد في فهم ف ؛الثالثة من التعلیم المتوسطج اللغة الفرنسیة للسنة هامن إلى تحقیقه
نتاجهو النص  ٕ إذ یعد  (Commission nationale des programmes, 2013, pp  12- 16) .نطقا وكتابة ا

ٕ فهم النص  حیث یتم تقییم التالمیذ في مادة اللغة الفرنسیة من  الكتساب الكفاءات التعلیمة؛را یامع نتاجهوا
إضافة إلى  ،من خالل أسئلة حول مضمون النص ؛یقوم أساسا على فهم النصتحصیلي خالل اختبار 

التي یدمج التالمیذ كل مواردهم وكفاءاتهم اللغویة حیث بمتناسق البناء الفكري والفني إنتاج نص  ذلك
  .اكتسبوها

یالحظ ضعفا وتدنیا في األداء  القواعدمادة اللغة الفرنسیة السیما في وان المتأمل لمستوى التالمیذ في     
 تعلمیجدون صعوبة في المتوسط في التعلیم أن التالمیذ  (2009 ) (El Habitri) ت دراسةأشار  حیث

وربط  )l’accord de l’adjectif avec son nom(ل الصفة بالموصو كربط  مفاهیمها؛أبسط قواعدها في 
الباحثة من خالل خبرتها في تدریس مادة  وقد الحظت  )l’accord du verbe avec le sujet( الفعل بالفاعل

 ,Sujet, verbe) وتحدید عناصرها األساسیةتركیب الجمل اللغة الفرنسیة أن التالمیذ یجدون صعوبة في 
d’objet) complément  والمتممةPST)(CCT, CCL, PSR,   باإلضافة إلى كیفیة استعمال حروف

 الملتقیاتالمادة في إطار مع أساتذة  تجمع الباحثةاللقاءات التي ومن خالل  .الربطالعطف وحروف 
، وكذا مجالس تقییم نتائج التالمیذ في مادة اللغة الفرنسیة في االمتحانات الفصلیة والرسمیة التكوینیة

یعزى إلى العدید من  القواعدالتالمیذ في أجمعوا على أن ضعف مستوى الحظت أن جمیع األساتذة 
نحو التالمیذ السلبیة اتجاهات والتي تمثلت في  (Outaleb) (2014)دراسة األسباب والتي أشارت إلیها 

  (2009) دراسةكذلك الطریقة المستخدمة في تدریسها كما أكدت والى  تعلم قواعد اللغة الفرنسیة

                                                             
 - أفرام نعوم شومسكي  (Avram Noam Chomsky)  أستاذ لسانیات وفیلسوف أمریكي، لقب بأب اللسانیات الحدیثة، وصاحب نظریة

  القواعد التولیدیة، أثر علمه  في مجاالت عدیدة كالریاضیات وعلم النفس
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(El Habitri)  واالستظهار للمعارف  واالسترجاع اآللي الحفظتكرس في تدریسها الطرائق التقلیدیة أن
فوجود المعنى ووضوح الهدف من تعلم القواعد ، متعمالمعنى والالتعلم ذو التحلیل والتفكیر و بعیدا عن 

  .بالنسبة للتالمیذ یساعد في فهمها واستیعابها

وال تحرك ال تجذب اهتمام التالمیذ وال تثیر فضولهم بطرائق  میت الذياللغة الفرنسیة إن تدریس قواعد     
عملیة  من شأنه أن یعیق ؛وال ترتبط باحتیاجاتهم وال بخبراتهم وال تجبرهم على التفكیر، للتعلمدوافعهم 

تالمیذه ؛ فنجاح المعلم في اختیار الطریقة التدریس المناسبة مرتبط بمدى إدراكه لخبرات التعلم واستمرارها
وقدرتهم على استخدام  ،وحاجاتهم إلیها ،واتجاهاتهم نحو المادة الدراسیة ،السابقة حول موضوع الدرس

عملیاتهم المعرفیة للوصول إلى الحقائق والتعمیمات، كما یراعي أیضا مستواهم، وأن استخدام الطریقة 
ونشطین وفعالین في استغالل الجهد  التدریسیة یضمن فرصا یمارس فیها التالمیذ أدوارا تجعلهم ایجابیین

طریقة غیر المناسبة لتدریس قواعد الف )34-32، ص ص 2004الخلیفة، (. والوقت لتحقیق التعلم الفعال
وهو امتالك  ،اف من تدریسهاالصعوبات التي تعیق تحقیق األهد خلقتاللغة الفرنسیة من شأنها أن 

ا كتابة ونطقا بأقل ما انتاجهالمسموعة والمكتوبة وكذا التالمیذ للكفاءات التي تمكنهم من فهم النصوص 
ولذلك أصبح البحث عن سبل تعلیم قواعد اللغة الفرنسیة أمرا في غایة األهمیة  یمكن من األخطاء؛

 یقود السیما في ظل تعدد استراتیجیات التدریس الحدیثة التي تجعل من التعلم تعلما نشطا وذو معنى
السابقة؛ وتعد إستراتیجیة خریطة المفاهیم من بین  مخبراته مستثمرین منفسهأب متعلماته إلى بناء میذالتال

االستراتیجیات التدریسیة الحدیثة والتعلم النشط التي تقوم على التعلم ذي المعنى والذي یعتمد بدوره على 
 ؛البنیة الهرمیة للعقل النشاط الذاتي للتالمیذ من خالل تولید العالقات بین المفاهیم بصورة تعكس تنظیم

حیث یشغل المفهوم العام الذي یتسم بالشمولیة والغموض قمة البنیة الهرمیة ثم تتدرج تحته المفاهیم 
ما "  إستراتیجیة خریطة المفاهیم إلى أن 1972) (Novak  Goeen)(وجوین نوفاك ولقد أشار  الفرعیة؛

   ."داللیة لتكوین قضیة أو مقترحا ذو معنى هي إال مفهومین أو أكثر ربط بینهما بكلمات في وحدة
والبناء مادة التعلم لمحتوى وبذلك فهي تساعد في تنظیم البناء المعرفي ) 17، ص 1995نوفاك وجوین، (

 Ausubel ) نروبینسوو أوزوبیل ولقد أشار كل من وذلك بتأثیر من خبراته السابقة؛  ،المعرفي للتالمیذ

Robinson)   إلى أن البناء المعرفي للمتعلم یشبه الشكل الهرمي، فالمفاهیم األكثر عمومیة تكون في قمة
فالتنظیم  ؛من سابقه عمومیةالهرم أما المفاهیم الخاصة فتقع في قاعدته، ویعتبر كل مفهوم الحق أقل 

 .التعلمعملیة ال في یكون له األثر الفعللتالمیذ یوافق البناء المعرفي الذي  للمفاهیمالمتسلسل  الهرمي
 أشارت حیث ؛وبالتالي ینعكس ذلك إیجابا على التحصیل الدراسي )140 -138ص  ، ص2012الشرقاوي، (
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القواعد من بینها مفاهیم في اكتساب  قوي ثرلها أأن إستراتیجیة خریطة المفاهیم العدید من الدراسات 
  (2011)ماست دراسةو في تحصیل مفاهیم البالغة،  فعالیتها أشارت إلى التي )2014( قرمان دراسة

(Mast) بینما دراسة إستراتیجیة خریطة المفاهیم في اكتساب مفردات اللغة االنجلیزیة، أثر التي بینت 
فأشارت إلى أثر إستراتیجیة خریطة المفاهیم في تحسین التحصیل الدراسي في قواعد ) 2009(الجوراني 

تعد إستراتیجیة تعلیمیة خریطة المفاهیم  أن )2011(الخزرجي كد ذلك فقد أإضافة إلى اللغة العربیة؛ 
  . تعلیمي عالجي للمشكالت الدراسیةكأسلوب وعالجیة فعالة یمكن أن تستخدم 

خریطة التدریس باستخدام إستراتیجیة  أن )(Charrauؤكد ت اومن جهته) 246، ص 2011الخزرجي، (
 إدراكها المعلومات الهامة ومنظما في مساحة محدودة یسهل على البصرالدرس مختزال في المفاهیم یجعل 

قواعد أن خریطة المفاهیم تعد إستراتیجیة تدریس مهمة وفعالة لتدریس  ؛ وتضیفوعلى الذهن استیعابها
   .التالمیذ االستقاللیة والتفكیر الناقدحیث أنها تعزز لدى  ،أجنبیةاللغة الفرنسیة كلغة 
   :اآلتیینمشكلة الدراسة في التساؤل بق ذكره تتحدد وتأسیسا على ما س

كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة بین تالمیذ السنة الثالثة متوسط الذین درسوا  توجد فروق فيهل  -
  ؟االعتیادیةبإستراتیجیة خریطة المفاهیم ونظرائهم الذین درسوا بالطریقة 

تالمیذ قواعد اللغة الفرنسیة لدى أثر التدریس بإستراتیجیة خریطة المفاهیم في تنمیة كفاءات حجم ما  -  
  السنة الثالثة متوسط؟ 

  :أهداف الدراسة -2
  -:تسعى الدراسة الحالیة إلى ما یلي     

الذین التعرف على ما إذا كانت تختلف كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة بین تالمیذ السنة الثالثة متوسط  -
  .االعتیادیةدرسوا بإستراتیجیة خریطة المفاهیم ونظرائهم الذین درسوا بالطریقة 

قواعد اللغة الفرنسیة لدى  ءاتأثر التدریس بإستراتیجیة خریطة المفاهیم في تنمیة كفاالتعرف على حجم  -
  .تالمیذ السنة الثالثة متوسط

 
  
  

                                                             
  - Maron Charrau  أستاذة لغة فرنسیة كلغة أجنبیة، ومستشارة ومدربة متخصصة في أوات التفكیر وفي الخرائط المفاهیمیة والذهنیة  

https://www.lesclefsdelecole.com/Clefs-des-champs/Interviews/Marion-Charreau-ou-la-magie-des-cartes 
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  :أهمیة الدراسة -3
  - :تكتسب الدراسة الحالیة أهمیتها من حیث أنها    
ثر التدریس بإستراتیجیة خریطة أنتائج تخص ما تزودنا به من األدبي من خالل  للتراثتمثل إثراء  -

السیما أمام ندرة الدراسات على المستوى  المفاهیم في تنمیة كفاءات التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة
  .الوطني وذلك في حدود علم الباحثة

تساعد خریطة المفاهیم التي التعلمیة بمعلومات حول إستراتیجیة / التعلیمیةتفید القائمین على العملیة  -
ى وتنظیم محتوى المادة الدراسیة وتحسین مستوى التحصیل الدراسي واالتجاهات نحوها لد تدریس في

  .التالمیذ
إستراتیجیة خریطة المشرفین بصفة عامة وأساتذة مادة اللغة الفرنسیة بصفة خاصة نحو  انتباه تلفت -

  .اللغة الفرنسیة السیما القواعد المفاهیم وأهمیتها في تدریس
تقدم ألساتذة اللغة الفرنسیة نماذج عملیة لخطوات سیر دروس قواعد اللغة الفرنسیة وفق إستراتیجیة  -

    .خریطة المفاهیم
  : تحدید متغیرات الدراسة إجرائیا -4

قابلة للمالحظة والقیاس، وهي  تصبحتتطلب تحدیدا إجرائیا حتى  متغیرات الدراسة الحالیة تضمنت    
  -:كما یلي

  :خریطة المفاهیمإستراتیجیة  -4-1
 ؛هرمیةتوضح العالقات بین المفاهیم بطریقة إستراتیجیة تدریسیة  هيخریطة المفاهیم إستراتیجیة      

 :وتعرف إجرائیا بأنها  .ترتب فیها المفاهیم من األكثر عمومیة إلى األقل عمومیة لتنتهي بأمثلة توضیحیةت
قواعد اللغة الفرنسیة الواردة في مقرر الفرعیة  العامة والمفاهیمرسوم تخطیطیة توضح العالقة بین المفاهیم 

ویتدرج إلى األكثر عمومیة یبدأ بالمفاهیم  يتسلسل هرمفي حیث یتم ترتیب المفاهیم  ؛متوسطللسنة الثالثة 
بخطوط یكتب علیها  المفاهیم ، ویتم الربط بینحتى ینتهي باألمثلة التوضیحیة األقل عمومیةالمفاهیم 
  .تدل على طبیعة العالقة بین المفاهیمأو عبارات كلمات 

  ):تقلیدیةال(الطریقة االعتیادیة  -4-2
التي یتم فیها عرض المحتوى عرضا لفظیا؛ حیث یتمحور دور المتعلم في  وتشیر إلى الطریقة    

في تدریس قواعد  األستاذ التي یعتمدهاالتدریسیة  بالطریقة  وتعرف إجرائیا.  االستماع لما یقوله المعلم
اللغة الفرنسیة والتي تقوم  على استخراج األمثلة من نص یقدمه الكتاب المدرسي أو یقترحه األستاذ، ویتم 
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شرح ومناقشة هذه األمثلة مع التالمیذ ومن ثم استخالص القاعدة وتطبیقها في وضعیات مختلفة تتمثل 
  .في تمارین تطبیقیة

  : قواعد اللغة الفرنسیة -4-3 
وتعرف إجرائیا بمجموع  .التي تحكم وتنظم العالقات بین مكونات الجملة والمعاییرالقوانین  تشیر إلى   

  .المعتمد من وزارة التربیة الوطنیة ،للسنة الثالثة متوسطاللغة الفرنسیة قواعد في مقرر  المتضمنة الدروس
  :قواعد اللغة الفرنسیة اءاتكف -4-4

الكتساب قوانین القواعد القدرة على تعبئة الموارد المتعلقة بالمعارف والمهارات واالتجاهات  إلى شیرت    
إنتاج نص شفهي بهدف التي تحكم تنظیم العالقات والمعاني بین مكونات الجملة في اللغة الفرنسیة 

اختبار  فيوتعرف إجرائیا بمجموع الدرجات التي یتحصل علیها التالمیذ   .وكتابي حسب وضعیة معینة
  . كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة

  :الدراسات السابقة -5
 المجالواستراتیجیات التدریس وكیفیة تطویرها لتواكب التغیرات التي یشهدها  بطرائقمع تزاید االهتمام    

ظهرت العدید من الدراسات التي بحثت  ؛التربوي والتعلیمي، وكذا السرعة الهائلة في تدفق وانتقال المعارف
من االستراتیجیات التي حظیت  إستراتیجیة خریطة المفاهیموتعد  ؛التدریس الحدیثة في استراتیجیات

ولقد قامت الباحثة باالطالع  على العدید ، باهتمام الباحثین والعلماء في مجال علوم التربیة وعلم النفس
، حیث تعرفت على النتائج التي توصلت ستراتیجیة خریطة المفاهیمناولت إمن الدراسات السابقة التي ت

اإلجراءات و وكذا الخلفیة النظریة التي تضمنتها  ،إلیها هذه الدراسات والتوصیات والمقترحات التي قدمتها
وفي ضوء ذلك تبین أنه لم تجر دراسات تخص أثر التدریس بإستراتیجیة  ؛واألدوات التي استخدمتها

سیتم التركیز  وعلیه. هیم في تنمیة كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة، وذلك في حدود علم الباحثةخریطة المفا
    - :، وهي كما یليالمشابهةعلى الدراسات 

   :الدراسات العربیة -5-1
هدفت إلي التعرف على أثر التدریس بإستراتیجیة  والتي) 2018(دراسة ساعد ومزوزي  -5-1-1

تالمیذ السنة الرابعة متوسط ببلدیة شتمة  ىاكتساب مفاهیم مادة التربیة اإلسالمیة لدخریطة المفاهیم في 
تلمیذا  )أربعة وعشرین(والیة بسكرة، حیث استخدمت الدراسة المنهج شبه تجریبي على عینة قوامها 

الطریقة تلمیذا وتلمیذة، وقد تم اختیار أفراد عینة الدراسة ب )تسعین(وتلمیذة من مجتمع أصلي قدر بـ 
تلمیذا  )اثنا عشر(األولى تجریبیة قوامها : على مجموعتینعشوائیا العشوائیة البسیطة، حیث تم توزیعهم 
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تم  تلمیذا وتلمیذة )اثنا عشر(بإستراتیجیة خریطة المفاهیم والثانیة ضابطة قوامها  تم تدریسهموتلمیذة 
بالطریقة االعتیادیة، كما استخدمت الدراسة أداتین تمثلت األولى في دروس مادة التربیة  تدریسهم

اإلسالمیة صممت وفق إستراتیجیة خریطة المفاهیم واألداة الثانیة تمثلت في اختبار یقیس اكتساب مفاهیم 
فروق بین بندا، وللكشف عن ال )عشرین(مادة التربیة اإلسالمیة من إعداد الباحثتین یتكون من 

لعینتین مستقلتین، وللتعرف  (T)في اكتساب مفاهیم التربیة اإلسالمیة تم استخدام اختبار المجموعتین 
   -:أظهرت الدراسة النتائج اآلتیةولقد  ).مربع ایتا( على حجم األثر تم استخدام معامل 

المجموعة التجریبیة بین متوسط درجات  )=0,05(فروق دالة إحصائیا عند مستوى داللة وجود  -
  .ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في اكتساب مفاهیم التربیة اإلسالمیة لصالح المجموعة التجریبیة

  .أثر كبیر للتدریس بإستراتیجیة خریطة المفاهیم في اكتساب مفاهیم التربیة اإلسالمیةحجم وجود  -
استخدام إستراتیجیة خریطة  فعالیةالتعرف على  هدفت إلىوالتي  )2014( دراسة قرمان -5-1-2

، بمدینة غزة السنة أولى ثانوي تلمیذاتالمفاهیم في تحصیل البالغة وتنمیة االتجاهات نحوها لدى 
تم تلمیذة  )اثنان وثمانون(استخدم الباحث المنهج شبه التجریبي على عینة قوامها  ولتحقیق هدف الدراسة

تكونت من مجموعة تجریبیة  :العینة إلى مجموعتین قسمتیث اختیارها بالطریقة العشوائیة البسیطة، ح
واحد (تكونت من بإستراتیجیة خریطة المفاهیم ومجموعة ضابطة  تم تدریسهاتلمیذة  )واحد وأربعین(

تمثلت األولى في دلیل ، ثالث أدوات، ولقد استخدم الباحث االعتیادیةبالطریقة  تم تدریسهاتلمیذة  )وأربعین
اختبار تحصیلي المعلم لتدریس البالغة صمم وفق إستراتیجیة خریطة المفاهیم، واألداة الثانیة تمثلت في 

مقیاس أما األداة الثالثة تمثلت في في البالغة،  تقیس التحصیلفقرة  )ثمانیة وأربعین(مكون من 
عة التجریبیة والمجموعة الضابطة في التحصیل وللكشف عن الفروق بین المجمو . االتجاهات نحو البالغة

لعینتین مستقلتین، وللتعرف على حجم  (T)الدراسي في البالغة واالتجاهات نحوها تم استخدام اختبار
   -:ما یليأسفرت نتائج الدراسة على  ولقد .)ایتا مربع(األثر استخدم الباحث معامل 

درجات المجموعة التجریبیة  متوسطيبین  )=0,05(فروق دالة إحصائیا عند مستوى داللة وجود  -
  .ودرجات المجموعة الضابطة في التحصیل الدراسي في مادة البالغة لصالح المجموعة التجریبیة

درجات المجموعة التجریبیة درجات المجموعة الضابطة في  متوسطيفروق دالة إحصائیا بین وجود  -
  .القیاس البعدي لالتجاهات نحو مادة البالغة لصالح المجموعة التجریبیة

حجم تأثیر كبیر للتدریس بإستراتیجیة خریطة المفاهیم في تحسین التحصیل الدراسي واالتجاهات وجود  -
  . نحو مادة البالغة
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وهدفت إلى التعرف على فعالیة استخدام خرائط المفاهیم في تدریس  ) 2012(دراسة الشثري  -5-1-3
قواعد اللغة العربیة للطالبات الناطقات بغیر العربیة بمعهد تعلیم اللغة العربیة بمدینة الریاض، حیث 

طالبة تم اختیارها بالطریقة  )راثنتي عش(استخدمت الباحثة المنهج شبه التجریبي على عینة تكونت من 
طالبات تم تدریسها بإستراتیجیة خریطة  )ست(القصدیة، وقد قسمت العینة إلى مجموعة تجریبیة تضم 

طالبة تم تدریسها بالطریقة االعتیادیة، كما استخدمت الباحثة أداتین  )ست(المفاهیم ومجموعة ضابطة 
وفق إستراتیجیة خریطة المفاهیم والثانیة تمثلت في تمثلت األولى في دروس قواعد اللغة العربیة صممت 

اختبار تحصیلي في قواعد اللغة العربیة، وللكشف عن داللة الفروق بین المجموعتین في التحصیل 
 Wil( ویل كوكسنواختبار  )Man Whitney(مان ویتني  الدراسي في القواعد تم استخدام اختبار

Kocxon(  على ما یلي ولقد أسفرت نتائج الدراسة:-   

درجات المجموعة التجریبیة  بین متوسطي )=0,05( عند مستوى داللةوجود فروق دالة إحصائیا  -
  .لصالح المجموعة التجریبیة التحصیليوالمجموعة الضابطة في االختبار 

مادة  لتدریسأثر استخدام خریطة المفاهیم  التعرف علىهدفت إلى و  )2010( دراسة العثمان -5-1-4
ولتحقیق ، ها بمحافظة الزلفي التعلیمیةمتوسط واتجاهاتهم نحو  األولى السنةتحصیل تالمیذ  فيالجغرافیا 

تلمیذا  )خمسین(تكونت من المنهج شبه التجریبي على عینة من تالمیذ  الباحث أهداف الدراسة استخدم
خمسة (قوامها تجریبیة  مجموعة: بالطریقة القصدیة، حیث قسمت العینة إلى مجموعتین اختیارهمتم 

 )خمسة وعشرون(بإستراتیجیة خریطة المفاهیم ومجموعة ضابطة قوامها  تدریسهمتلمیذا تم  )وعشرون
دریس لتدلیل المعلم تمثلت في  كما استخدم الباحث ثالث أدوات ،االعتیادیةبالطریقة  همسیدر تلمیذا تم ت

اختبار تحصیلي في مادة الجغرافیا األداة الثانیة تمثلت في و مادة الجغرافیا وفق إستراتیجیة خریطة المفاهیم 
ولمعرفة الفروق بین المجموعتین في نحو مادة الجغرافیا،  االتجاهاتمقیاس األداة الثالثة تمثلت في و 

  Man(واختبار  )T( تم استخدام اختبارالتحصیل الدراسي في مادة الجغرافیا وكذا االتجاهات نحوها 

Whitney ( على ما یلي ولقد أسفرت نتائج الدراسة:-   

درجات المجموعة التجریبیة  متوسطيبین  )=0,05(عند مستوى داللة وجود فروق دالة إحصائیا  -
  .التحصیلي لصالح المجموعة التجریبیة االختباروالمجموعة الضابطة في 

 درجات المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في متوسطيبین عدم وجود فروق دالة إحصائیا  -
  .مقیاس االتجاهات نحو مادة الجغرافیا
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أثر التدریس باستخدام   التعرف علىهدفت إلى التي  )2010(الفالحات و  مقابلةدراسة  -5-1-5
حیث ، بمدینة البتراء أساسي الثامنة السنةخریطة المفاهیم في تحصیل قواعد اللغة العربیة لدى تالمیذ 

تم  تلمیذا وتلمیذة )مائة وثالثة وعشرین(من تكونت عینة  استخدمت الدراسة المنهج شبه التجریبي على
تلمیذا  )اثنان وستون(تجریبیة قوامها  :مجموعتین قسمت إلى، بالطریقة العشوائیة البسیطة اختیارهم
تلمیذا وتلمیذة تم ) واحد وستون( وضابطة قوامها ،بإستراتیجیة خریطة المفاهیم تم تدریسهموتلمیذة 
تمثلت في دلیل األستاذ في قواعد اللغة أداتین األولى وقد استخدمت الدراسة ، بالطریقة االعتیادیة تدریسهم

 في قواعد اللغة العربیة تحصیلياختبار تمثلت في إستراتیجیة خریطة المفاهیم، والثانیة  وفق العربیة صمم
بین المجموعتین في التحصیل الدراسي في قواعد للكشف عن داللة الفروق و ، فقرة )ثالثین(تكون من 

-Two( ن الثنائيتحلیل التبایالتي تعزى إلى إستراتیجیة خریطة المفاهیم والجنس تم استخدام  اللغة العربیة

Way Anova(  الدراسة عن ما یلينتائج  أسفرتوقد:-  
والمجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة بین  )α=(0,05 عند مستوى داللة دالة إحصائیاوجود فروق   -

  . في التحصیلي الدراسي في قواعد اللغة العربیة لصالح المجموعة التجریبیة
عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في التحصیل الدراسي في  -

  . قواعد اللغة العربیة تعزى للجنس
عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في التحصیل الدراسي في  -

ستراتیجیة خریطة المفاهیمقواعد اللغة العربیة تعزى للتفاعل بین ال ٕ   .جنس وا
وخرائط  إستراتیجیة خریطة المفاهیم فعالیةالتعرف على  هدفت إلىو  )2009(الدعدي دراسة  -5-1-6 

الرابعة ابتدائي بمدینة مكة المكرمة،  السنة تلمیذاتقواعد اللغة العربیة لدى في تحصیل  المفاهیم التقدیمیة
تلمیذة  )ست وتسعون( عینة قوامها المنهج شبه التجریبي على الباحثة تاستخدم ولتحقیق هدف الدراسة

 المجموعة التجریبیة :العینة إلى ثالث مجموعات قسمتتم اختیارها بالطریقة العشوائیة البسیطة، حیث 
التجریبیة الثانیة  والمجموعةبإستراتیجیة خریطة المفاهیم  تم تدریسهاتلمیذة  )اثنتان وثالثون( قوامها األولى
وعة مبخرائط المفاهیم المعززة بالعروض التقدیمیة أما المج تم تدریسهاتلمیذة  )اثنتان وثالثون( قوامها

 )ثالث( الباحثة ت، ولقد استخدماالعتیادیةبالطریقة تم تدریسها تلمیذة  )اثنتان وثالثون(الضابطة فقوامها 
تمثلت األولى في دروس مادة قواعد اللغة العربیة صممت وفق إستراتیجیة خریطة المفاهیم، ، أدوات

سؤاال  )خمسة عشر(موزعة بین فقرة  )ثالثین( مكون من قواعد اللغة العربیةاختبار تحصیلي الثانیة في و 
یتین وللكشف عن داللة الفروق بین المجموعتین التجریب. سؤاال مقالیا )خمسة عشر(وموضوعیا 
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والمجموعة الضابطة في التحصیل الدراسي في مادة اللغة العربیة استخدمت الباحثة تحلیل التباین 
   -:ما یليأسفرت نتائج الدراسة على  ولقد .المصاحب

بین متوسط درجات المجموعین التجریبیتین  )=0,05(فروق دالة إحصائیا عند مستوى داللة وجود  -
ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التحصیل الدراسي في مادة قواعد اللغة العربیة لصالح 

  .المجموعتین التجریبیتین
والتي هدفت إلى التعرف على أثر التدریس بإستراتیجیة خریطة  )2009(دراسة الجوراني  -5-1-7

اسي في قواعد اللغة العربیة لدى تلمیذات السنة الثانیة متوسط بمدینة بغداد، المفاهیم على التحصیل الدر 
تلمیذة تم  )خمس وخمسون( ولتحقیق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج شبه تجریبي على عینة قوامها

 ثماني(تضم  تجریبیةمجموعة : العینة إلى مجموعتین قسمتاختیارها بالطریقة العشوائیة البسیطة، حیث 
تلمیذة  )نسبع وعشری(ومجموعة ضابطة تضم  بإستراتیجیة خریطة المفاهیم تم تدریسهاتلمیذة  )نوعشری

تمثلت األولى في دروس مادة قواعد اللغة  أداتین؛ ، ولقد استخدم الباحثاالعتیادیةبالطریقة تم تدریسها 
قواعد اللغة في  ر تحصیلياختبافي تمثلت الثانیة و  وفق إستراتیجیة خریطة المفاهیم، العربیة صممت

وللكشف عن داللة الفروق بین المجموعتین في التحصیل الدراسي في قواعد اللغة العربیة استخدم  العربیة؛
   -:ما یليأسفرت نتائج الدراسة على  ولقد .لعینتین مستقلتین )T( الباحث اختبار

بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة  )=0,05(فروق دالة إحصائیا عند مستوى داللة وجود  -
ودرجات المجموعة الضابطة في التحصیل الدراسي في مادة قواعد اللغة العربیة لصالح المجموعة 

  .التجریبیة
قواعد اللغة العربیة تدریس  فعالیة التعرف علىهدفت إلى التي ) 2008(دراسة السهمي  -5-1-8

السادسة ابتدائي  السنةلدى تالمیذ الدراسي في القواعد  التحصیل خریطة المفاهیم فيإستراتیجیة باستخدام 
 منتكونت عینة  ولتحقیق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج شبه التجریبي على، بمحافظة القنفدة

 :مجموعتینبالطریقة العشوائیة البسیطة، وقد قسمت العینة إلى  اختیارهم تم ،تلمیذا )أربعة وستین(
اثنان ( بإستراتیجیة خریطة المفاهیم وضابطة قوامها تم تدریسهمتلمیذا  )اثنان وثالثون(تجریبیة قوامها 

تمثلت في دلیل أداتین األولى وقد استخدمت الدراسة  ؛بالطریقة االعتیادیة تم تدریسهمتلمیذا  )وثالثون
 تحصیلياختبار تمثلت في م، والثانیة إستراتیجیة خریطة المفاهی وفق األستاذ في قواعد اللغة العربیة صمم

بین المجموعتین في التحصیل الدراسي في القواعد تم استخدام للكشف عن داللة الفروق و  القواعدفي 
  -:الدراسة ما یلينتائج  أظهرت ولقد .لعینتین مستقلتین )T(اختبار 
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والمجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة بین ) α=0,05(عند مستوى داللة  دالة إحصائیافروق  وجود -
  . في التحصیل الدراسي في قواعد اللغة العربیة لصالح المجموعة التجریبیة

استخدام خرائط المفاهیم على  أثر التعرف علىهدفت إلى التي ) 2008(دراسة خلیل  -5-1-9
ولتحقیق هدف الدراسة . ةتحصیل قواعد اللغة االنجلیزیة لدى تالمیذ الصف التاسع إعدادي بمحافظة غز 

تم اختیارهم بالطریقة  ،تلمیذا )عشر ةمائة وثالث(قوامها عینة  طبق الباحث المنهج شبه التجریبي على
تلمیذا تم  )ستة وخمسون(تجریبیة قوامها  :مجموعتینالعشوائیة البسیطة، حیث قسمت العینة إلى 

تلمیذا تم تدریسهم بالطریقة  )سبعة وخمسون(تدریسهم بإستراتیجیة خریطة المفاهیم وضابطة قوامها 
للكشف اللغة االنجلیزیة، و  في قواعد تحصیلياختبار تمثلت في  ةأداوقد استخدمت الدراسة ، االعتیادیة

 -Man( لعینتین مستقلتین واختبار )T(بین المجموعتین في التحصیل تم استخدام اختبار عن داللة الفروق 

 Whitney ( وقد خلصت نتائج الدراسة إلى ما یلي  .حجم األثر إضافة إلى معادلة:-  
والمجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة بین  )α=0,05(عند مستوى داللة  دالة إحصائیافروق  وجود -

في التحصیل الدراسي في قواعد اللغة االنجلیزیة  لصالح المجموعة التجریبیة تعزى إلى إستراتیجیة 
  .خریطة المفاهیم

  :الدراسات األجنبیة -5-2
هدفت إلي التعرف على أثر استخدام إستراتیجیة خریطة  والتي Mast )2011(دراسة ماست  -5-2-1

المفاهیم في اكتساب مفردات اللغة االنجلیزیة كلغة ثانیة لتالمیذ السنة الرابعة متوسط بوالیة فیالدلفیا 
تلمیذا ) نستة وخمسی(األمریكیة، حیث استخدمت الدراسة المنهج شبه تجریبي على عینة تكونت من 

المجموعة التجریبیة : الطریقة القصدیة، وقد قسمت عینة الدراسة إلى مجموعتینب وتلمیذة تم اختیارهم
مفردات اللغة االنجلیزیة بإستراتیجیة خریطة المفاهیم  وتلمیذة تم تدریسهم تلمیذا )ثمانیة وعشرون(قوامها 

تم تدریسها بالطریقة االعتیادیة، كما  تلمیذا وتلمیذة )ثمانیة وعشرون( والمجموعة الضابطة قوامها
ولقد أسفرت نتائج الدراسة عن ما  . استخدمت الدراسة اختبار یقیس مدى اكتساب مفردات اللغة االنجلیزیة

  -:یلي
فروق دالة إحصائیا بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة ودرجات المجموعة الضابطة في وجود  -

  .ة لصالح المجموعة التجریبیةاكتساب مفردات اللغة االنجلیزی
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 التعرف علىهدفت إلى لتي ا (Vakilifard & Armand)) 2006(دراسة فاكیلفارد ورامند  -5-2-2
فهم النصوص باللغة الفرنسیة كلغة ثانیة لدى المتعلمین خریطة المفاهیم في إستراتیجیة استخدام  فعالیة

من تكونت عینة  الدراسة المنهج شبه التجریبي علىالكبار في جامعة كیبیك بكندا، حیث استخدمت 
تجریبیة  :مجموعتینبالطریقة القصدیة، وقد قسمت العینة إلى  تم اختیارهممتعلما ومتعلمة  )ثمانیة عشر(

متعلمین تم ) تسعة(بإستراتیجیة خریطة المفاهیم وضابطة قوامها  تم تدریسهم متعلمین )تسعة(قوامها 
  -:الدراسة ما یلينتائج  أظهرتقد لو  .بالطریقة االعتیادیة المعتمدة على المحاضرة تدریسهم

والمجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة بین  )α=0,05(عند مستوى داللة  دالة إحصائیافروق  وجود -
  . في فهم نصوص اللغة الفرنسیة لصالح المجموعة التجریبیة

  :تعقیب على الدراسات السابقة -3 -5
   -:ن خالل استعراض الدراسات السابقة یمكن تلخیصها كاآلتيم      

  .)2018(ساعد ومزوزي أثر إستراتیجیة خریطة المفاهیم في اكتساب مفاهیم التربیة اإلسالمیة لـ  -  
  .)2010(مقابلة والفالحات  لـأثر إستراتیجیة خریطة المفاهیم على تحصیل مفاهیم قواعد اللغة العربیة  -
  .)2009( الجوراني لـقواعد اللغة العربیة  في تحصیلخریطة المفاهیم إستراتیجیة أثر  -
  .)2008(خلیل لـ   على تحصیل قواعد اللغة االنجلیزیةأثر إستراتیجیة خریطة المفاهیم  -
  . (Mast) )2011(ماست  اللغة االنجلیزیة لـ أثر إستراتیجیة خریطة المفاهیم في اكتساب مفردات -
 العثمانوتحسین االتجاهات نحوها لـ الجغرافیا في  على التحصیلأثر استخدام خریطة المفاهیم  -
)2010(.  
 قرمان لـوتنمیة االتجاهات نحوها قواعد اللغة العربیة  في تحصیلخریطة المفاهیم إستراتیجیة  فعالیة -
)2014(.  
  .)2012( الشتري لـقواعد اللغة العربیة  في تحصیلخریطة المفاهیم إستراتیجیة  فعالیة -
  .)2009( الدعدي لـقواعد اللغة العربیة  في تحصیلخریطة المفاهیم إستراتیجیة  فعالیة -
  .)2008(السهمي  لـقواعد اللغة العربیة  في تحصیلخریطة المفاهیم إستراتیجیة  فعالیة -
  )2006( لـ النصوص باللغة الفرنسیةفهم خریطة المفاهیم في إستراتیجیة استخدام  فعالیة -

(Vakilifard & Armand).  
إستراتیجیة (في أنها تبحث في أثر المتغیر المستقل وهو  جمیع الدراساتمع ولقد اتفقت الدراسة الحالیة 

كدراسة  ؛أنها تبحث في اكتساب مفاهیم القواعد ، كما تتفق مع بعض الدراسات من حیث)خریطة المفاهیم
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الجوراني ، )2009(الدعدي ، )2010(مقابلة والفالحات ، )2012(الشثري  ،)2014( قرمان
في أن هذه الدراسات ركزت على  ال أنها اختلفت معها؛ إ)2008(خلیل و  )2008(السهمي ، )2009(

  .اهتمت بقواعد اللغة الفرنسیةفأما الدراسة الحالیة ، اكتساب قواعد اللغة العربیة واالنجلیزیة
أن بعضها ركز في البحث عن فعالیة إستراتیجیة  وذلكراسة الحالیة عن الدراسات السابقة وقد اختلفت الد

 ، الدعدي)2012( ، الشتري)2014( قرمانخریطة المفاهیم في اكتساب المفاهیم بصفة عامة كدراسة 
كما اختلفت معها أیضا من حیث أن هذه الدراسات   .(Vakilifard & Armand)) 2006(و )2009(

  .)2010( العثمانركزت على االتجاه نحو المادة الدراسیة كدراسة 
الدراسات السابقة في عینة الدراسة، من حیث حجمها  عناختلفت الدراسة الحالیة  ومن جهة أخرى   

المقابلة في دراسة  )وثالثة وعشرونمائة (والجنس وكذا المرحلة التعلیمیة، فقد بلغ أكبر حجم للعینة 
  (2006) في دراسة فردا )عشر ةثمانی( للعینة حجم وبلغ أصغر) 2010(والفالحات 

 (Vakilifard & Armand)، أما  ؛فردا )نأربعة وخمسو(حجم العینة فیها الدراسة الحالیة فقد بلغ  بینما
المقابلة  ،)2018(ساعد ومزوزي كل من  دراسةمن حیث الجنس فقد اتفقت الدراسة الحالیة مع 

دراسة  بینماإذ أجریت على الذكور واإلناث  (Vakilifard & Armand) )2006( ،)2010(والفالحات 
فقد أجریت على اإلناث، ) 2009(الجوراني و )2009(الدعدي  ،)2012(الشثري ، )2014( قرمان

أما من حیث المرحلة  الذكور؛فقد أجریت على ) 2012(العثمان و) 2008(السهمي كل من دراسة و 
المقابلة ، )2012(العثمان  ،)2018(ساعد ومزوزي دراسة التعلیمیة فقد اتفقت الدراسة الحالیة مع 

طبقت على عینة من تالمیذ حیث  (Mast) )2011( ماستو )2009(الجوراني  ،)2010(والفالحات 
على تالمیذ المرحلة  اطبقت )2008(السهمي و )2009(الدعدي دراسة بینما مرحلة التعلیم المتوسط 

دراسة  بینما ،فقد طبقت على تالمیذ المرحلة الثانویة )2014( قرماندراسة في حین أن ، االبتدائیة
)2006( (Vakilifard & Armand) فطبقت على ا الراشدین.  

أما من حیث المنهج المستخدم فقد اتفقت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في استخدام المنهج،    
التي تبحث في أثر المتغیر المستقل  لطبیعة الدراسات لمالءمتهحیث تم استخدام المنهج شبه التجریبي 

  .على المتغیر التابع
حیث استخدمت اختبار  ؛في أداة جمع المعلوماتوقد اختلفت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة     
 قیس كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة، بینما الدراسات السابقة استخدمت اختبارات تقیس التحصیل الدراسيی

  . واالتجاهات نحو المادة الدراسیة
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 العثمان ،)2018(ساعد ومزوزي كل من دراسة  معالدراسة الحالیة  اتفقت أما فیما یخص النتائج فقد   
في وجود  )2008(خلیل و )Mast, 2011(، )2009(الجوراني  ،)2010(المقابلة والفالحات  ،)2012(

   .في اكتساب المفاهیم والتحصیل الدراسي ستراتیجیة خریطة المفاهیمحجم أثر كبیر إل
على بالمصادر والمراجع الالزمة للحصول  هذا ولقد ساعدت الدراسات السابقة في تزوید الباحثة

بموضوع الدراسة السیما المتعلق بإستراتیجیة خریطة المفاهیم، كما أنها ساعدت في  المعلومات المتعلقة
ومن جهة أخرى فقد  ،هذا من جهةحول موضوع الدراسة ووضع تصور لها تكوین نظرة شاملة ومعمقة 

 ٕ المتمثلة في  عداد أدواتهاساعدت الدراسات السابقة الباحثة في بلورة مشكلة الدراسة وتحدید فرضیاتها وا
خرائط المفاهیم لدروس قواعد اللغة الفرنسیة واالختبار القبلي والبعدي لقیاس كفاءات التالمیذ في قواعد 

   .اللغة الفرنسیة
  :فرضیات الدراسة  -6
ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في ال توجد فروق  -

  .لكفاءات قواعد اللغة الفرنسیة البعدي االختبار
ال یوجد حجم أثر ذو داللة إحصائیة للتدریس بإستراتیجیة خریطة المفاهیم في تنمیة كفاءات قواعد  -

  .اللغة الفرنسیة لدى تالمیذ السنة الثالثة متوسط
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  تمهید
من  ؛المعنى يالتعلم ذتساعد في تحقیق الحدیثة التي التدریس خریطة المفاهیم من استراتیجیات  تعد    

الموجودة فعال في البنیة  السابقة بالخبراتالجدیدة بین المفاهیم ودمج الخبرات  خالل إحداث عالقات
 ؛المعرفیة للمتعلماألبنیة  مخططات معرفیة جدیدة على مستوىحیث تحدث هذه الروابط  ؛المعرفیة للمتعلم

حیث یكون بإستراتیجیة خریطة المفاهیم،  (Novak  Gowwin) كل من ابتكرواستنادا لهذا المعنى للتعلم 
هذا الفصل تعریف إستراتیجیة وقد تناولت الدراسة الحالیة في  . للمتعلم الدور النشط في بناء تعلماته

مكوناتها إضافة إلى  عملیة التدریس، فيالنظري والسیكولوجي، وكذا أهمیتها  هاساسأخریطة المفاهیم و 
  .ومعاییر تصمیمهاخطوات و 

  :تعریف إستراتیجیة خریطة المفاهیم -1
 حیث ؛وتنوعت فتعددت تعاریفهاتطرق العلماء والباحثین إلى تعریف إستراتیجیة خریطة المفاهیم،    

أداة مخططة لتمثیل مجموعة من معاني مفهوم متضمن  " :اهبأن (Novak  Gowwin) (1995)عرفها 
طریقة تهتم بتحدید  " :بأنها )1999( عادلعرفها كما  )22ص، 1995، وجوین ،نوفاك(" في إطار القضایا

مفاهیم المادة وترتیبها بحیث تعطي تناسقا وترابطا یدل على المعنى، ویتم فیها االنتقال من المفاهیم 
ومن جهته  )14، ص 2009الجوراني، ( ."نوعیة إلى المفاهیم األقل شمولیة وأكثر نوعیة األكثر شمولیة وأقل

یتدرج فیها المفهوم  ،تقنیة تعلیمیة بصریة على هیئة رسوم تخطیطیة " :بأنها )2003( راجيعرفها 
واسطة العلمي الرئیسي مع غیره من المفاهیم في صورة هرمیة لتتضح من خاللها العالقات بین المفاهیم ب

 أوعملیة  " :بأنها) 2001( اهللا عطاعرفها  بینما )68، ص 2011، شریف(".خطوط وكلمات ربط مناسبة
 أوالعالقات بین المفاهیم التي تشتمل علیها وحدة  وتوضیح ،والمعاني األفكارتعمل على تنظیم  أداة

المفاهیمیة الطالب على تنظیم معرفته بهدف تعمیق فهمه  الخرائطوتساعد  ؛من المنهاج المقررموضوع 
أداة "  :بأنها )2008( الكبیسيعرفها  ومن جهة أخرى )425 ص، ،2001عطااهللا ،( ".لتعلم هذه الوحدة 

  ". سابقاتستخدم لتحدید مستوى كسب المتعلم لمعلومات ومهارات في مادة دراسیة كان قد تعلمها 
طریقة تهدف إلى مساعدة المتعلم على  ": بأنها )2009( أبو ریاش ویضیف )36، ص 2011الجنابي، (

 یة لدى المتعلم بتأثیر من خبرته تولید المعاني في مواد التعلم، وهي أسلوب یتم فیه تنظیم البنیة المعرف
  - :تتمثل فيومرحلته النمائیة، وتتضمن خریطة المفاهیم وظیفة معرفیة 

.تنظیم معرفي عملیة -



 إستراتیجیة خریطة المفاهیم                               لفصل الثاني              ا
  

                                                                         24                                                                      
     

 

  .تولید المعاني في ذهن المتعلم -
  .ربط المفاهیم ببعضها البعض في عالقة توصل إلى مفاهیم ذات معنى -
  ".النمائیةتعلم المعرفیة حسب مرحلة الم األبنیة  عملیة یتم فیها تنظیم -

   )68، ص 2009 الصافي،و شریف،  ،أبو ریاش( 
 مفبعضهمن أوجه مختلفة، تم تعریفها إستراتیجیة خریطة المفاهیم أن التعاریف السابقة نستخلص من     

بأنها رسوم تخطیطیة تنتظم فیها المفاهیم  ذكرحیث  )2003( راجيكتعریف  وصف مكوناتها،عرفها ب
بحیث  ،المفاهیم األقل عمومیة تتدرجثم  القمةوفق تسلسل هرمي، فالمفهوم األكثر عمومیة یكون في 

طبیعة  یكتب علیها كلمات تشیر إلى بأسهم وترتبط ببعضها البعضداخل أطر  توضع هذه المفاهیم
فهي إذا تتكون من المفاهیم العامة والمفاهیم الفرعیة وأسهم تربط بین المفاهیم  ،العالقة بین هذه المفاهیم

وظیفتها خالل البعض من  ن هذه المفاهیم؛ في حین عرفهایكتب علیها كلمات وعبارات تفسر العالقات بی
 تنظیم بواسطتهاركز على الوظیفة المعرفیة لخریطة المفاهیم، إذ یتم  الذي )2009( أبو ریاشكتعریف 

كما  للتالمیذ مرتبطة بالمراحل النمائیة كما أنهاعن المخططات العقلیة  تعبر فهيالمعرفیة للمتعلم،  البنیة
المخطط  منظم ومنطقي ومتسلسل یعكس صورةن تقدیم المفاهیم وفق مخطط أو  ؛)Piaget( بیاجه أشار

فتناول الهدف من استخدامها، حیث أنها تساعد في   )2008( الكبیسي أما تعریف . العقلي للمتعلم
ومن جهة ؛ المادة الدراسیةمحتوى التقویم كما أنها تساعد المتعلم في تنظیم و س یدر تللعملتي االتخطیط 

 الكبیسيو  (Novak  Gowwin) (1995) كتعریف كل من ؛أنها أداة وتقنیةببعض الها وصفأخرى 
فوصفاها بأنها طریقة تدریسیة  )1999( عادلو )2009( أبو ریاشبینما  )2003( راجيو )2008(

  .وتقویم خبرات المتعلم التي اكتسبها لتدریستساعد في التخطیط واإلعداد 
 ؛المفاهیمللتخطیط لتدریس  استخدمت أن خریطة المفاهیم تعتبر إستراتیجیة تدریسیة إذ ماویمكن القول    

، ویمكن اعتبارها أداة أو تقنیة إذ ما والوسائل التعلیمیة للدرستحدید األهداف حیث تساعد المعلم في 
تنظیمها بشكل علیه دروس في عناصر أساسیة وفرعیة تسهل محتوى الاستخدمها المتعلم في تلخیص 

یمكن استخالص جملة من الحقائق حول  وعلیه .یقاوم النسیان وكذا استخدامها في مراجعة دروسه
   -:اآلتي في نوجزها یطة المفاهیمإستراتیجیة خر 

في تنظیم البناء المعرفي أو تعدیله لدى  یساعد أنها تنظیمیة تقدم المفاهیم وفق تسلسل وتنظیم معین -
  .المتعلم
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  .تمد على رسومات  وأشكالتع -
  .المادة الدراسیةمحتوى والتقویم وتنظیم  للتدریستستخدم في التخطیط  -
  .أنها مرتبطة بالمراحل النمائیة للمتعلم -
  .تشبه البنیة المعرفیة لعقل المتعلم -
  . تطور المعرفة لدى المتعلمنمو و تعكس  -
خریطة المفاهیم بأنها إستراتیجیة تدریسیة إستراتیجیة ویمكن للباحثة ومن خالل ما سبق أن تعرف    

 ،ودقة األكثر خصوصیةعمومیة وشمولیة إلى  من األكثرالمادة التعلیمیة  تنظیمیة تتدرج فیها مفاهیم
 العالقة بین المفاهیم توضحبأسهم یكتب علیها كلمات أو عباراتالبعض وترتبط هذه المفاهیم ببعضها 

  .توضیحیة وتنتهي بأمثلة

  :األساس النظري إلستراتیجیة خریطة المفاهیم -2
تهدف عملیة التعلم إلى إحداث تغییر وتطویر في البنیة المعرفیة للمتعلم وذلك بإعادة تنظیمها بما     

، وهو ما یؤكد علیه االتجاه المعرفي في لبیئته والتكیف معهایسهم في التفسیر والفهم األوسع والشامل 
تغییر التنظیم المعرفي، وتحویل المتعلم من متلقي سلبي إلى هو  المعرفیة وجهة النظرفالتعلم من  ؛التعلم

دارة ذهنه وتعلمه؛ من خالل معالجة وتنظیم المعلومات والخبرات  ٕ متعلم نشط وفعال مستقل في تفكیره وا
، )22 -21، ص ص 2013قطامي، ( .التي یستقبلها وذلك في إطار نظام متكامل وواعي وذي معنى

فالتعلم ؛ لتعلم الذي یركز على المعنىلنظریته في  )Auzubel( إلیهالذي أشار المعنى، و التعلم ذیتحقق و 
ذو المعنى یحدث من خالل الكیفیة التي تنتظم بها الخبرات الجدیدة وترتبط بالسابقة الموجودة في البنیة 

التي تم  الخبراتالجدیدة یتم باستثارة واستدعاء  الخبراتفاكتساب المعرفیة لتحقیق المزید من التعلم؛ 
عالقات ومعاني  یتم استحداثاكتسابها فعال، والتي تم دمجها وتنظیمها في البنیة المعرفیة للمتعلم، وبذلك 

 ؛إلى البناء المعرفي للمتعلم على أنه بناء هرمي )Auzubel(وینظر ؛تنتظم بدورها وفق بناء هرمي جدیدة
في مستویات قمة الهرم والمفاهیم الخاصة والدقیقة تكون في یم العامة واألكثر شمولیة المفاهفیه تكون 

. قاعدة الهرم، ویعتبر كل مفهوم الحق أقل عمومیة وشمولیة من المفهوم السابق لهالهرم لتنتهي إلى 
 في الوالیات المتحدةرنیل من جامعة كو  )Novak( ولقد استفاد )38 -35، ص ص 2012الشرقاوي، (

 البناءأن بدوره المعنى والذي أكد  يالتعلم ذ نظریةفي  )Auzubel( األمریكیة من األفكار التي قدمها
وبذلك ینمو عقل المتعلم  )247، ص 2010الخزرجي، ( .الهرمي للمفاهیم یشبه التنظیمالمعرفي للمتعلم 
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فالتطور " تعدد وتنوع وتشعب هذه االرتباطات والعالقات بین المفاهیم  من خاللبتطور بنائه المعرفي 
 أكدولقد  )13، ص 2012قطامي، (". یةالمعرفي هو تطور للمعرفة والمفاهیم واألبنیة المعرفو العقلي 

)Piaget( یجاد العالقة  على في نظریته النمو المعرفي ٕ عملیة دمج المفاهیم الجدیدة بالمفاهیم القدیمة وا
في  )Auzubel(و )Piaget( بینها من خالل عملیتي التمثیل والموائمة، ومهما اختلفت وجهات النظر بین

تفسیر عملیة التعلم إال أنهما اتفقا على انه یجب على المتعلم أن یوجد العالقات بین المفاهیم التي یتعلمها 
في بنائه المعرفي، وأن المفاهیم تنتظم في تسلسل هرمي من العام إلى  وأدمجهادیثا وتلك التي تعلمها ح

البحث في كیفیة تمثیل التغیرات التي تحدث في تعلم  (Novak) وعلى هذا األساس حاول ،الخاص
إلى فهم التغیرات التي تحدث في البنیة المعرفیة فیه لدى األطفال خالل برنامج بحثي سعى  المفاهیم

وأن التعلم یحدث عن طریق  في عملیة تنظیم المفاهیم )Auzubel(لألطفال، حیث ارتكز على أراء 
، واستنادا إلى هذه األفكار قام استیعاب مفاهیم جدیدة في إطار مفاهیمي سابق موجود لدى المتعلم

)Novak( للمفاهیم واقترح إستراتیجیة خریطة المفاهیم سنة  بتطویر فكرة التنظیم الهرمي)1972.( 
(Novak  Canas, 2007, p 30)  واعتبرها أداة بصریة تساعد في تنظیم محتوى المادة الدراسیة من

مستمدة من  العالقات بین المفاهیم بصورة تدریجیة یبرزخالل تقدیم المفاهیم في ترتیب هرمي متسلسل 
یعرض المفاهیم، في  بصري مما یعني أن خریطة المفاهیم هي تمثیل تخطیطيللمادة؛ البناء المعرفي 

أكثر و إلى األقل عمومیة  ،قمة الهرم تشغل ترتیب هرمي تتدرج فیه من األكثر عمومیة وشمولیة
خصوصیة ودقة، وترتبط هذه المفاهیم بخطوط مكتوب علیها كلمات تشیر إلى عالقة ذات معنى بین 

  . المفاهیم

    :األساس السیكولوجي إلستراتیجیة خریطة المفاهیم -3
إن إستراتیجیة خریطة المفاهیم من اإلستراتیجیات التدریسیة التي تجسد المعنى الحقیقي للتعلم، حیث     

في بناء تعلماته من خالل النشاط العقلي الذي یقوم به بدایة من تفاعله  نشاطه الذاتيیعتمد المتعلم على 
التي یستقبلها أو یكتشفها بنفسه، إذ یتشكل المعنى لما یتعلمه بارتباط هذه الخبرات بما سبقها  مع الخبرات

، وهو الهدف من وتتطور المفاهیم لدیه وتتشعب العالقات بینها وبذلك تتغیر بنیته المعرفیة ویعاد تنظیمها
حیث یعاد تنظیم األفكار والخبرات فال یحدث التعلم ما لم یحدث تغییر في البنیة المعرفیة   "،عملیة التعلم

   ."الموجودة بها عند استقبال الخبرات الجدیدة الذي یتم بتفاعل حواس المتعلم مع العالم الخارجي
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أن عملیة دمج الخبرات الجدیدة مع  )Auzubel(ویؤكد  )49، ص 2014سلیماني، بوجملین، غماري، ، دوقة(
تغیرات بیولوجیة وتغیرات  :یؤدي إلى حدوث نوعین من التغیرات ما هو موجود في البنیة المعرفیة للمتعلم

  )57، ص 2011عبد الصاحب، ( .سیكولوجیة
المعلومات  الستقبالهافي التغییر في عدد الخالیا العصبیة نتیجة  فالتغیرات البیولوجیة تتمثل    

یخضع للتعلم، مما یعني أن والخبرات، لذا ینظر إلى الدماغ على أنه مركز النشاط العقلي والنفسي، فهو 
المخ لیس محصلة نتاج فسیولوجي فحسب، بل هو أیضا تكوین معرفي متطور في بنائه من شأنه أن 

بین المخ والمعلومات  فالعالقة ؛یغیر واقع البنیة المعرفیة وأن المعلومات والخبرات هي غذاء المخ
المعلومات التي إذ أن  ؛لمتعلم عالقة واضحةفاعل معها اوالخبرات التي توفرها البیئة الخارجیة التي یت

بحواسه تدمج وترتبط بالتي انتظمت سابقا في بنیته المعرفیة، وكلما حدث تعلم لمفاهیم المتعلم یستقبلها 
وهنا یبرز دور التعلم الذي یؤدي إلى تغییر البنیة  ؛ومعلومات جدیدة زادت هذه االرتباطات وتشعبت

 )7-6، ص ص 2010وعبد العزیز،  ،الخالدي(. ها طبیعة نیورونفسیةالمعرفیة التي تكونت والتي ل
لذا فهي تدعم هذا البناء  ؛لمتعلما لعقل البناء المعرفي ،في بنائهاتشبه  إستراتیجیة خریطة المفاهیمف

فالبنیة المعرفیة تتكون من مفاهیم وأفكار منظمة في " المعرفي القائم أساسا على النظام الهرمي للمفاهیم، 
وعي المتعلم، وطبیعة هذا التنظیم هي طبیعة هرمیة تكون فیه العمومبات في القمة والخصوصیات في 

بین هذه المفاهیم تكون شبكة مفاهیمیة، فكلما زادت عدد واالرتباطات  )52، ص 1996زاهر، (  ."القاعدة
المفاهیم التي تعلمها المتعلم وتنوعت معانیها زادت الشبكة المفاهیمیة اتساعا وتشعبا وتغیرت بذلك البنیة 

  .المعرفیة
هي  فهذه األخیرة ما ،أما التغیرات السیكولوجیة فتشیر إلى التغیرات التي تحدث في البنیة المعرفیة     
تلك النظم واألجهزة التي تحلل المعلومات المتاحة والتي تؤدي إلى كل الوظائف مثل اإلدراك  "إال 

ویعبر عن نشاط تلك النظم واألجهزة  )297، ص 1996الزیات، (. "والترمیز والفهم اللغوي وحل المشكالت
فعند استقبال المعلومات  ؛المعرفیةبالسیرورة المعرفیة في تعلم المفاهیم والتي تعتمد أساسا على العملیات 

تعلم المفاهیم ف لهذه للمعلومات؛من البیئة تبدأ العملیات المعرفیة في النشاط من خالل المعالجة الواعیة 
یتم عبر سیرورة معرفیة واعیة، حیث یستقبل المتعلم المفاهیم بحواسه ثم یتم معالجتها وتنظیمها لتصبح 

؛ ویرى كل من ، وذلك باستدعائها واستثارتهاةالجدیدالمفاهیم والمعاني تعلم  علیهاخبرات سابقة یستند 
حو نیقوم بها المتعلم على معرفیة على عملیات تتطلب هذه العملیة أن  )2011( الزغلول والزغلول

یتم االحتفاظ و طویلة المدى، و عبر أجهزة الذاكرة الحسیة والذاكرة قصیرة المدى  حیث تتم، شعوري
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المدى  قصیرة قصد تنظیمها وربطها بالتي توجد في الذاكرة طویلة ةالمكتسبة حدیثا لمدبالمعلومات 
وفق عالقات محددة وتنظیم معین  ات ببعضهاتعد عملیة ربط المعلوم؛ حیث واستخالص المعاني الجدیدة

  . المفاهیموذلك ما یحدث في تعلم  في حفظ هذه المعلومات، امساعدأمرا  ؛وترتیب هادف
  )60-49، ص ص 2011والزغلول،  ،لالزغلو( 

 یدخل ضمن إستراتیجیة خریطة المفاهیم هو في الحقیقة عمل  باستخدام المفاهیم واكتسابها تعلمإن     
لكل عملیة  ، إذ نشاط البنیة المعرفیة وطریقة معالجتها وتنظیمها للمفاهیم تبعا لسیرورة معرفیة منظمة

في المعالجة والربط واستحداث المعاني، محدثة بذلك تغیرات على مستوى الدماغ  المحددمعرفیة دورها 
  .وبذلك یحدث التعلم بینهاالروابط المفاهیم وتشعب حیث یزداد عدد الروابط العصبیة وتتعقد بزیادة عدد 

  :أهمیة إستراتیجیة خریطة المفاهیم -4
 اكتسابالتدریس من خالل ما تسهم به في یة عملتكتسب إستراتیجیة خریطة المفاهیم أهمیتها في      

جبار التلمیذ على أن یكون حاضرا دائما بتفكیره لبناء معارفه بنفسه، مما یجعله مفاهیم  ٕ المادة الدراسیة، وا
وواضحا منطقیا كان أن االرتباط بین المفاهیم كلما  ( Auzubel)ویؤكد  ؛عنصرا فعاال في عملیة تعلمه

فعملیة التعلم عملیة تراكمیة یعتمد بعضها على  ،التعلم السابق على الالحق ایجابیاوذو معنى كان تأثیر 
وال یمكن للتعلم الجدید أن یأخذ مكانه في البنیة المعرفیة ما لم یرتبط بالتعلم السابق، ویحدث  البعض،

یة خریطة ستراتیجإل فإنمن هنا و عدة تفرز شبكة مفاهیمیة متشعبة ذات معانى، القات على مستویات ع
  )13 -12، ص ص 2009الجوراني، ( -:فیما یأتيأهمیة كبیرة في عملیة التدریس تتمثل المفاهیم 

  .تساعد في التركیز على األفكار الرئیسیة -
  .تعد أداة تقویمیة في معرفة درجة صحة تنظیم البنیة المعرفیة للمتعلمین -
  .تقدم ملخصا للمفاهیم وطبیعة العالقات بینها -
   .في النشاط اإلبداعي للمتعلمین تسهم -
  .تحتوي عنصر اإلثارة والتشویق -
  .وسیلة إیضاح محسوسة بصریا تساعد على التصور الذهني للمفهوم -
   .تزود المعلم والمتعلم بالتغذیة الراجعة -
  .تساعد على استدعاء المعلومات السابقة وتوظیفها في موضوع جدید -

   -:بأنها (Peters  Denis, 2016, p 112) ویضیف 
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   .تنظم عملیة التفكیر لدى التالمیذ -

  .أفكارهم وأفكار بعضهم البعض مناقشةتسمح للتالمیذ ب -
  . منفصلةتضیف عمقا للتعلم من خالل تقدیم المفاهیم في شبكة مفاهیمیة مترابطة بدال من عرضها  -

   -:بأنها (Ritchhart, Turner  Hadar, 2009, p 7)ومن جهته أخرى یضیف 
  . الغامضة بالنسبة للتالمیذیم هافمالو فهم الموضوعات تساعد في  -

  .المفاهیم األساسیة والعالقة بینهاتحدید  تساعد المعلم في -
كما أنها تساعد في عملیة التقویم غیر التقلیدیة، بحیث یحكم من خاللها المعلم على تعلم المفاهیم؛ لیس 

ولكن بقدرة التلمیذ على ربط المفاهیم ببعضها بطریقة تفسر العالقات  ،للمعارفبلغة التحصیل والكم 
  )33- 32ص ص ، 2014قرمان، ( .القائمة بینها وتضع األساس الحقیقي وذو المعنى للتعلم

  .كما أن تصمیم خریطة المفاهیم یساعد في النمو والتطور المعرفي للتالمیذ -
(Mohammad, 2015, p 575)    

أن إستراتیجیة خریطة المفاهیم تعمل على تنمیة مهارات التفكیر ما وراء  Flavell (1979) فالفلویرى 
  )68، ص 2009أبو ریاش، (. فهي تبصر المتعلم بمخزونه المعرفيالمتعلم المعرفي لدى 

المفاهیم  الكشف عنتساعد في  إستراتیجیة خریطة المفاهیم أن 2008) (La Flamme)( فالمال یشیرو 
 )La Flamme, 2008, p 9(. تصویبهامن ثم الخاطئة ومدى صحة العالقات التي یدركها المتعلم و 

المفاهیم تساعد في  ةطخری أن (2011)  (Stoica, Moraru  Maron) ستویكا ومرارو ومارونوتضیف 
  .طئ لدى التالمیذاوتشخیص التعلم الخ المعقدةتوضیح وتمثیل المفاهیم 

(Stoica, Moraru  Maron, 2011, p 569)  
ومن جهة أخرى فإن خریطة المفاهیم إستراتیجیة عالجیة لتعدیل قصور االنتباه لدى تالمیذ التربیة  

  )83، ص 2011الشریف، (. الخاصة
في التطور المعرفي للتالمیذ الذي یعبر عن  تساعد أن إستراتیجیة خریطة المفاهیمنستخلص مما سبق   

على التفكیر عنده، حیث یعد هذا األمر حیویا، فرسم خریطة المفاهیم یحتاج إلى القدرة  عملیة تطور
واإلدراك والفهم والتفسیر والتفكیر واالستنتاج، وجمیعها تمثل عملیات معرفیة تتطور بعدد تركیز االنتباه 

بمخطط توضیحي  همتزود ، كمامهارات التفكیرلدیهم تنمي المفاهیم التي یتعلمها التالمیذ وبذلك فهي 
لمفاهیم الدرس؛ وذلك بعرضها في شبكة مفاهیمیة تضم كل المفاهیم العامة والخاصة؛ مما وتفصیلي 

یجعلها وسیلة لتلخیص الدروس في األفكار األساسیة والمهمة التي یجب أن یركز علیها التالمیذ اقتصادا 
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دریس تلل الجیدفي التخطیط المعلم عد تساللجهد والوقت؛ ومن جهة أخرى فإستراتیجیة خریطة المفاهیم 
  .الدروس وتنظیم المذاكرةالتالمیذ في مراجعة تساعد وتجنبه االرتجال في الموقف التعلیمي، وكذا  وتنفیذه

  :خریطة المفاهیمإستراتیجیة مكونات  -5
   (Peters  Denis, 2016, p 112) - :هي عناصر أساسیة ثالثةتتكون خریطة المفاهیم من     

  .وتوضع داخل شكل هندسي :المفاهیم -1
  .تربط بین المفاهیموخطوط  وتتمثل في أسهم :الروابط -2
   .توضح طبیعة العالقة بین المفاهیم ،األسهم فوقتكتب  :الربط عباراتكلمات أو  -3

   .شكل وال توضع داخل تكتب في قاعدة الهرم المفاهیميوهي كلمات أو جمل قصیرة  :األمثلة -4
  )243، ص 2012عاذرة، أبو (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
     
  
  
 
 

 

 

 أسهم الربط

 ھي

 المفاهیم الفرعیة

لمفهوم العاما  

 كلمات الربط

 یساعد في یوضح

خاللمن بواسط  

 )   یوضح نموذج لخریطة المفاهیم من أعداد الباحثة1-2شكل رقم ( 

 خریطة المفاهیم

يرسم تخطیط  

 لعالقات بین المفاھیما  المعلوماتتنظیم

 العملیات المعرفیة
 كلمات أسهم
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خریطة (نموذج لخریطة المفاهیم؛ حیث یبین تموضع المفهوم العام  )1-2( رقم یوضح الشكل    
في قمة الهرم المفاهیمي، ثم یتدرج تحته المفاهیم الفرعیة األقل عمومیة التي تساعد في ) المفاهیم

العملیات  -كلمات - عبارات - أسهم -تنظیم المعلومات -العالقات  - رسم تخطیطي(توضیحه وهي 
فوقها   الخاصة ترتبط بالمفهوم العام بأسهم تعكس الترتیب والتنظیم الهرمي، یكتب هذه المفاهیم) المعرفیة

تحدد وتوضح  هذه الكلمات ) من خالل - یساعد في (وعبارات ) بواسطة - یوضح - هي(كلمات الربط 
  .والعبارات طبیعة العالقات بین هذه المفاهیم

  :خصائص إستراتیجیة خریطة المفاهیم -6
 )68، ص 2011الجنابي، ( - :أهمها تتمیز خریطة المفاهیم بعدة خصائص     

المفاهیم  تحتهاالمفاهیم األشمل واألعم في قمة الخریطة ثم تندرج توضع  إذ ومنظمة  هرمیة أنها -
الخاصة واألقل شمولیة، حیث یكون التعلم أكثر ثباتا عندما توضع المفاهیم الجدیدة والخاصة تحت 

   .المفاهیم األوسع واألشمل
ویكتب علیها كلمات تفسر العالقة بین هذه  ،أسهم تربط بین المفاهیم من خالل ومفسرة مترابطة أنها -

  .المفاهیم
تقدم المفهوم وما ارتبط به من مفاهیم أخرى جدیدة، فالمفاهیم  لبنة أساسیة تبنى منها  مفاهیمیة أنها -

  .المعرفة وتتطور وذلك من خالل إدراك العالقات بین هذه المفاهیم
بداع من  نتاج ذاتيأنها  - ٕ   .یصممهایعتمد على جهد وا
   .مما یسهل عملیة االحتفاظ بمحتواها ،أكثر من الكتابة األشكال تقوم على -
البنیة المعرفیة الذي یمیز  التنظیمتعكس یتضح من خالل خصائص إستراتیجیة خریطة المفاهیم أنها     

یضاح من خالل  ،للتالمیذ ٕ  أخرى بمفاهیم إرتباطهحیث یكون المفهوم عاما وغامضا یحتاج إلى تفسیر وا
دراك ة التالمیذ زیادة قدر  في كما أنها تساعد ؛أقل عمومیة ٕ على االحتفاظ بالمفاهیم التي اكتسبها وا

تنشط الذاكرة البصریة كونها تعتمد على األشكال التي یسهل االنتباه لها و العالقات التي تربط بینها، 
دراكها واالحتفاظ بها في الذاكرة ٕ   .  وا
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  : خطوات تصمیم خریطة المفاهیم -7
خطوات تصمیم الباحثة لخصت بعد االطالع على التراث األدبي الذي تناول تصمیم خریطة المفاهیم،     

؛ الخزرجي، 57 -56، ص ص 2011؛ الجنابي، 242 ، ص2012أبو عاذرة، ( -:خریطة المفاهیم فیما یلي
  )73 - 72، ص ص 2011عبد الصاحب، و ؛ 249 ، ص2011

  .والذي یمثل موضوع الدرس الذي سیتم تدریسه للتالمیذ :المفهوم العام تحدید -
نتاج أفكار لها عالقة بموضوع الدرس وذلك وتتضمن  :مرحلة العصف الذهني - أ ٕ شرح  من خاللتولید وا
  .قائمةفي وضع السند، ثم یصیغ التالمیذ هذه األفكار في شكل مفاهیم ت مناقشةو 
دید العالقات المفاهیم في مجموعات رئیسیة وفرعیة مع تحوترتیب وتتضمن تصنیف  :مرحلة التنظیم -ب

فیكون المفهوم العام في األعلى ویلیه المفاهیم الفرعیة األقل عمومیة وشمولیة  ؛التي تربطها ببعضها
  .ثم األمثلة وهكذا حتى تنتهي القائمة إلى المفهوم أو المفاهیم األكثر خصوصیة

المفاهیم داخل أشكال هندسیة والربط بینها بأسهم یكتب فوقها  والتي یتم فیها وضع: مرحلة التصمیم - ج
  .كلمات أو عبارات توضح العالقة بین المفاهیم

  .، ووضوح معنى العالقاتالمفاهیم من حیث تسلسل المفاهیم مراجعة خریطة: مرحلة المراجعة -د
   .في شكلها النهائي ابعد مراجعة خریطة المفاهیم یتم إخراجه: مرحلة الصیاغة النهائیة -ه

  :معاییر تصمیم خریطة المفاهیم -8
المعنى،  للتعلم ذو )Ausubel( یعتمد تصمیم خریطة المفاهیم على ثالث معاییر مستمدة من نظریة   

  )69، ص 2011عبد الصاحب، ( - :وتتمثل فیما یلي
حیث یتم تعریف المفاهیم وترتیبها حسب عمومیتها، من أكثر عمومیة إلى األقل  :البنیة الهرمیة - أ

  .عمومیة، وتحدد العالقة بین هذه المفاهیم عن طریق كلمات الربط واألسهم التي تحدد اتجاه العالقة
ویشیر إلى عملیة التعلم التي تتم من خالل إضافة المعاني الجدیدة للمفاهیم  :التمایز التقدمي -ب
لغامضة والعامة وتقدیم تفسیرات لها، وذلك باالنتقال من المفاهیم المجردة والعامة إلى الخصائص ا

والتفاصیل المحددة، وبالتالي یجد نفسه قد تعلم أكثر من مفهوم بحیث یفرق ویمیز بین هذه المفاهیم، مما 
  .أطولالتفریق بین مادة التعلیم القدیمة والجدیدة واستبقاء التعلم لمدة  یعني

جراء تعدیل لتولید مفهوم  :التوفیق التكاملي - ج ٕ ویتضمن الربط بین مفهومین أو أكثر بعالقة واضحة وا
   .جدید یحمل معنى جدید یوفق بین التعلم السابق والتعلم الجدید
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عادة تشكیل البنیة المعرفیة تتم وفق عملتي التمثیل والمواءمة التي أشار إلیهما     ٕ  )piaget(إن تعدیل وا
كانت مالئمة لها  إذاها ضاف إلى أبنیتهم المعرفیة وترتبط بیستوعبون المفاهیم الجدیدة لت فالتالمیذ
 وتحقیقخریطة المفاهیم بالشكل الصحیح من شأنه أن یؤدي إلى فهم واستیعاب المعاني  ؛ وبناءومألوفة

یا إلى المفهوم القدیم بل المفاهیم والمعاني الجدیدة ال تضاف قصرا وجبر المعنى؛ حیث أن  التعلم ذو
، ثم یتولد مفهوم جدید یحمل معاني من المفهوم القدیم والجدید ولكنه یتمیز تاوفي العالق یحدث تعدیل فیه

في مادة التربیة ) الصبر(التوفیق التكاملي، فعلى سبیل المثال درس  )Ausubel(عنهما وهو ما یسمیه 
عند التالمیذ مفهوم عام قد ال یتعدى في بادئ األمر أكثر من معنى ) الصبر(اإلسالمیة، مفهوم 

، وبمناقشة محتوى الدرس یكتسب هذا المفهوم معنى أكثر دقة عندما یرتبط بمفاهیم أخرى تحمل )التحمل(
  .الصبر، مجاالت الصبر، أنواع الصبر و جزاء الصابرین معاني لفضائل

  :المفاهیم إستراتیجیة خریطة  وفقدرس سیر خطوات  -9
أي ما یعادل ساعتین، حیث  ؛حصتینغالبا یتطلب تقدیم درس وفق إستراتیجیة خریطة المفاهیم      

سیر خطوات إیجاز یمكن و  ؛یرتبط الحجم الساعي المخصص للدرس بعدد المفاهیم الواردة في الدرس ذاته
   - :خریطة المفاهیم فیما یأتيوفق إستراتیجیة  درس

  .تحدید الكفاءات المستهدفة من الدرس - 1
  .تحدید األهداف اإلجرائیة للدرس - 2
  .تحدید الوسائل التعلیمیة 4-
یم كما وضعیات دیداكتیكیة تتوزع فیها خطوات إستراتیجیة خریطة المفاه ثالثویتم وفق : سیر الدرس - 4

   -:یلي
دقیقة یتم فیها عرض المفهوم  )خمس عشرة(دقائق إلى  )عشرة(من وتستغرق : وضعیة االنطالق -1- 4

ومن خالل المناقشة یكتشف  لسند الذي یحتوي المفهوم،، حیث یطلب األستاذ من التالمیذ قراءة االعام
  .موضوع الدرس الذي یمثل المفهوم العام التالمیذ

  -:یتم فیها ما یليدقیقة ) نخمسی(وتستغرق : وضعیة بناء التعلمات - 2 - 4
  .ومناقشته مع األستاذ النصیقوم التالمیذ بتحدید المفاهیم الفرعیة من خالل قراءة  - أ

  .یكتب التالمیذ قائمة المفاهیم على السبورة دون مراعاة العمومیة والخصوصیة -ب
  .للعالقات التي تجمعها ببعض دون مراعاة العمومیة والخصوصیةالمفاهیم تبعا یقوم التالمیذ بتجمیع  - ج
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   -:یطلب األستاذ من التالمیذ تصمیم خریطة المفاهیم وفقا لما یلي -د
  .ترتیب المفاهیم العامة والفرعیة في تسلسل هرمي - 1
  .، كل مفهوم على حداأشكالوضع المفاهیم داخل  - 2
  . ربط المفاهیم بأسهم - 3
  .بوضع كلمات أو عبارات فوق األسهم ،القات التي تربط المفاهیمالتعریف بالع - 4
  .تقدیم أمثلة لكل مفهوم في نهایة الخریطة - 5
خریطة المفاهیم التي أعدها على السبورة لمناقشتها مع التالمیذ  رسمیطلب األستاذ من أحد التالمیذ  - 6

  . بهدف تقویمها
هیم ووضوح كلمات وعبارات الربط ومدى وضوح مراجعة خریطة المفاهیم من حیث تسلسل المفا - ه

  .هاوتجانس شكل
  .یطلب األستاذ من بعض التالمیذ قراءة خریطة المفاهیم بصوت مرتفع  -و
حیث یطلب األستاذ من  دقیقة، )خمس وخمسون(وتستغرق  :وضعیة استثمار المكتسبات -3- 4

بداعه،  للنفسالتالمیذ تصمیم خریطة المفاهیم  ٕ المفهوم الذي تم تدریسه بحث یعتمد كل تلمیذ على أفكاره وا
  .كما یقدم لهم  وضعیات یوظفون فیها ما اكتسبوه من مفاهیم

   :خالصة
على ضوء ما سبق ذكره یمكن اعتبار إستراتیجیة خریطة المفاهیم من االستراتیجیات الهامة في      

 )Auzubel( أشار إلیهالتعلمیة، فهي إستراتیجیة تقوم على مبدأ التعلم ذو المعنى الذي  /العملیة التعلیمیة

التعلم األصم الذي یكرس القطیعة بین التعلم   منإلى تحقیقه لدى تالمیذهم بدال األساتذةوالذي یسعى 
، فال ومعرضة للنسیان منفصلة ومبعثرة وغیر مترابطةوالخبرات السابق والتعلم الجدید، فتصبح التعلمات 
 تدریسیة تساعدإستراتیجیة تعد إستراتیجیة خریطة المفاهیم لذا  ؛یستفید منها في تفسیر وفهم واقعه وبیئته

  .وبأقل جهد في وقت قصیر بناء التعلماتفي 
ولقد اختلفت وجهات نظر الباحثین في تعریف إستراتیجیة خریطة المفاهیم من حیث هي أداة وتقنیة أو 

مكوناتها ووظیفتها المعرفیة والهدف من استخدامها، فإستراتیجیة  ة تدریسیة، إال أنهم اتفقوا علىتیجیإسترا
خریطة  المفاهیم تتكون من المفهوم العام تتدرج تحته المفاهیم األقل عمومیة وتترتب في مستویات عدة، 

 ؛یعة العالقة بین هذه المفاهیمعبارات توضح طب وأعلیها كلمات  یكتبأسهم بواسطة هذه المفاهیم  وترتبط
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وتتمثل الوظیفة المعرفیة إلستراتیجیة خریطة المفاهیم في إعادة تنظیم البنیة المعرفیة للتالمیذ وذلك بتولید 
بتصحیح المفاهیم وذلك تصحیح وتنظیم هذه البنیة المعرفیة  في تساعد معاني ومفاهیم جدیدة، كما أنها

دراك العالقات بینها، والذي حتما الخاطئة والطریقة الخاطئة في إد ٕ یؤدي إلى تعلم خاطئ، أما سراكها وا
 للتدریسالتخطیط الجید في الهدف من إستراتیجیة خریطة المفاهیم فلقد اتفق الباحثون على أنها تساعد 

وتقویم مكتسبات التالمیذ وتصویبها، وتساعد التالمیذ في فهم المادة التعلیمیة فهما صحیحا ومتكامال 
 األستاذفبواسطة خطوات بنائها الواضحة والممتعة یستطیع كل من  ؛هامترابطا لیحقق المعنى من تعلمو 

في شكل هرمي یمثله رسم تخطیطي للمفاهیم األساسیة والفرعیة وترتیبها  الدراسیةوالتالمیذ تنظیم المادة 
 وحفظها واسترجاعها في تسلسل منطقي ذو معنى یلخص محتوى المادة في شبكة مفاهیمیة یسهل فهمها

إبراز بالدرجة األولى كأساس لعملیة التعلم، ثم المشاركة الفعالة والنشطة في بناء التعلمات، من خالل 
  .وتوضیح الفروق بین مادة التعلم القدیمة والجدیدة
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 تمهید
واستثمارها الكتساب  مإلى استغالل موارده التالمیذیدفع  -جاد وتعلم حقیقي تعلیمإن االتجاه نحو    

 المدرسیة أو الیومیة، بدال تواجههم في حیاتهمودمجها وتوظیفها لحل المشكالت التي والكفاءات المعارف 
في مجال والعلماء الباحثین وضع  -السلبیة والجمود واالتكالیة لدیهمبمعارف جاهزة تكرس  تزویدهممن 

، فرصة الشعور بالمشكالت وبالمسؤولیة تجاه حلها للتالمیذیتیح  ماالتربیة أمام ضرورة البحث عن 
بالكفاءات ثمرة هذه  التدریسفكان  ت من معلومات ومهارا وهتصورات وخطوات وفقا لما اكتسب فیقدمون
معها  وبعض المفاهیم المتداخلة وخصائصها تعریف الكفاءةالتطرق إلى وسیتم في هذا الفصل  . الجهود

 .مستویاتهاكذا و  وأنواعها الكفاءات تصنیفكما سیتم التطرق إلى ها، العوامل المؤثرة في ظهور و 

  :تعریف الكفاءة -1
التربوي، حیث ارتبط بتصور تربوي جدید یسعى إلى  المجالحدیث التداول في  الكفاءة مفهومإن     

واختلفت بتعدد واختالف وجهات النظر التي  الكفاءة تعاریفولقد تعددت  ؛التالمیذتحسین جودة أداء 
في سیاقات أكثر من مائة تعریف  أنه تم إحصاء )Gilles Tremblay( جیل ترمباليأشار  حیث .تناولتها
  - :وسیتم تعریف الكفاءة من الناحیة اللغویة واالصطالحیة كما یلي )48، ص 2005، زروق(. مختلفة

  :تعریف الكفاءة لغة  -1-1
  :الكفاءة بأنها )1971(الصادر سنة  )Volcket( لفولكي معجم ألفاظ اللغة البیداغوجیة یعرف    

  ". القدرة على القیام ببعض الوظائف وتعني )competencia( مشتق من اللفظ الالتیني مصطلح " 
 والكفء ؛القدرة واالستعداد " :بأنها (1993) (Le petit Larousse) بینما یعرفها )45، ص 2010شرقي، (

)Le compétent( كما تعني امتالك الفرد لنظام من  . ما الذي لدیه معارف دقیقة ومعمقة في مادة
 یعرفهافي حین (Le petit Larousse, 1993, p 250)  ."القواعد الخاص بلغة ما والذي یتیح له استخدامها

والكفئ  الكفءحالة یكون فیها الشيء مساویا لشيء آخر، "  :بأنها المنجد في اللغة واألدب والفنون
المعجم الوسیط  أما )790، ص ب سمعلوف، (". وكفاء المثیل والنظیر) ج أكفاء(المماثل، والكفء : والكفیئة

القدرة على العمل وحسن و المماثلة في القوة والشرف، "  :بأنهایعرفها  الصادر عن مجمع اللغة العربیة
 كفاءة أن  )Webester(ویبستیرقاموس في  بینما ورد )791، ص 2004، مجمع اللغة العربیة( ". تصریفه

القاموس  تعني الكفاءة في ىومن جهة أخر   )73 ، ص2013، ساعد(". قدرة الفرد ومهارته أو طاقته" تعني
  : )Lrousse(نسكلوبیدي األ 
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فرد أن یتكلم لغة ما والتحكم فیها مجموعة من القدرات واالستعدادات الخاصة التي تسمح لكل " 
جملة "  بأنها الكفاءةتعرف معجم علوم التربیة في وتعرف في " واستعمالها في مواقف حقیقیة ملموسة

  ".اإلمكانات التي تمكن الفرد من بلوغ درجة من النجاح في التعلم أو في أداء مهام أخرى
      )20، ص2004بوعالق، (

 وجود اختالف في معنى اتضح، اللغویة الواردة في بعض المعاجم والقوامیساستعراض التعاریف بعد     
حیث تشیر في المعاجم والقوامیس العربیة إلى النظیر والمماثلة بینما في المعاجم األجنبیة  فتشیر ، الكفاءة

فقت المعاجم إلى القدرة واالستعدادات والمؤهالت التي تمكن  الفرد من األداء األمثل في المواقف؛ بینما ات
واإلمكانات واالستعدادات ألداء مهمات معینة في مواقف القدرة األجنبیة فیما بینها على أن الكفاءة هي 

 للمعارفالفرد امتالك حیث  یشیر إلى  ؛أخرى معاني (Le petit Larousse)قاموس  جاء في معینة؛ كما
لى و ، المعمقة والدقیقة في مادة ما ٕ نظام من القواعد الخاص وفق ما استخدام لغة  القدرة علىامتالك الفرد ا

   .بها
  :تعریف الكفاءة اصطالحا -1-2  

مجموع المعارف والمهارات والنشاطات الهادفة  یصفعدة میادین، ظهر في إن الكفاءة مصطلح      
في مجال التربیة تقدیم تعریف  ونولقد حاول الباحثون والمختص ؛التي یقوم بها الفرد لمواجهة موقف ما

وردت في  التي التعاریف بعضوسیتم عرض  ؛دقیق ومحدد یصف ویدل على المعني الحقیقي للمصطلح
عن الرصید السلوكي  مصطلح یعبر " :بأنها 1996) (Leboyer)(لوبوایي یعرفها حیث  ؛األدب التربوي

  (1970)شومكي أما )52، ص 2004 دوقة وآخرون،( ".للفرد والذي یجعله فعاال في وضعیة معینة

(Chomsky)  هائي من الجمل قدرة واستعداد فطري یمكن الفرد من إنتاج وفهم عدد ال ن"  :بأنها یعرفهاف
، وهي بذلك مرتبطة بالقواعد النحویة، كما أنها تكوین افتراضي یظهر من خالل ذات معنى في اللغة

الكفاءة ال  "أن  )Boterf( بترف یضیف ومن جهة أخرى  )Meziane, 2014, p 174( ".الممارسة واألداء
تفترض القدرة على التعلم والتفوق من أجل حل أیضا  بل إنهاتقتصر على تنفیذ مهمة وحیدة ومتكررة، 

، بخالف ما یقابل المشكالت، فالكفاءة هي القدرة واالستعداد التلقائي على تكییف التصرف مع الوضعیة 
   رومانفیل وآخرونبینما یعرفها  )76 -74، ص ص 2013، ساعد(  ".ذلك من التكرار

(Romainville and all) تفید اإلدماج الوظیفي للمعارف  " :بأنها(savoir)  ونتعلم لنعمل(savoir faire) 
بحیث تمكن هذه الكفاءة الفرد  (savoir devenir)ونتعلم لنكون في المستقبل  (savoir être)ونتعلم لنكون 
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 أما )60، ص 2003غریب، (". حل المشكالت كما تمكنه من انجاز مشاریعه في المستقبل ومنالتكیف  من
". مدى قدرة النظام التعلیمي على تحقیق األهداف المنشودة منه: " بأنها فتعرفها )2003( الفتالوي

التأكید على الفعل التعلیمي : " بأنها )2003( مسعودي ومن جهته یعرفها )28، ص 2003الفتالوي،(
   ".ویبحث عن الحل للمشكلة واقتراح الحلول یتساءلللتلمیذ، أي أن التلمیذ هو الذي 

النشاط المعرفي أو المهاري، : " بأنهایعرفانها  )2009( شنان وهجرسيبینما  )33ص  ،2003مسعودي، (
   ".أو إمكانیة لتوظیف جملة المعارف العقلیة والسلوكیة لحل مشكلة ،وضعیات فيالذي یمارس 

  :تعني أن الكفاءة 2014) (Tardif)(طاردیف  ویضیف )28، ص 2009هجرسي، شنان، (
تعبئة ودمج مجموع الموارد التي یمتلكها الفرد والمتمثلة في المعارف والمؤهالت واالتجاهات لمواجهة  "

   )Tardif, 2014 p 8( ".المشكالتوضعیات ومواقف أو حل 
 نجد أن بعض هذه التعاریف كتعریف ،للكفاءةاالصطالحیة بعد استعراض جملة من التعاریف      

تشیر إلى أن الكفاءة ) 2009(شنان وهجرسي و (Romainville et all)و  (Tardif) (2014) طاردیفو
المفاهیمیة و من خالل تنظیم مجموعة من الموارد المعرفیة  ،هي القدرة على التكیف مع المواقف المختلفة

وانجاز المهمات المطلوبة  ،واستثمارها إلیجاد حلول للمشكالت التي یواجهها الفرد ،واإلجرائیة والمهارتیة
على أن الكفاءة تمثل األفعال الظاهرة واألداءات الهادفة  1996) (Leboyer)( والمحددة؛ بینما ركز تعریف

الفتالوي  والفعالة التي یقوم بها الفرد إلحداث تغیر ایجابي ومرغوب في مواقف محددة؛ أما تعریف
بكل عناصره على قدرة النظام التعلمیي والموقف التعلیمي  انفیركز ) 2003(مسعودي  تعریفو ) 2003(

قدرة على مواجهة المواقف والمشكالت من خالل  يعلى تحقیق األهداف التعلیمیة، وهي تخریج تالمیذ ذو 
یركز على االبتكار اإلبداع في إیجاد الحلول،   )Boterf( بترفتوظیف مواردهم المختلفة؛ بینما تعریف 

في أو مواجهة مشكالت  على خطوات تنفیذهاو  التالمیذعلیها  یتعود ،متكررة مهامتنفیذ  ال تمثل  فالكفاءة
التفوق واإلبداع من جهة، و الكفاءة  تتطلب القدرة على التعلم  إنما، ألفوها وألفوا حلولها وضعیات متكررة

 ذو الكفاءة في حل المشكالت الفردبین  یفرقما وهو ، مختلفة من جهة أخرى لمشكالت إیجاد الحلولفي 
أن الكفاءة على   (Chomsky))1971( شومكي؛ ومن وجهة نظر لغویة یركز والذي یجتر الحلول بالتكرار

 فالكفاءةبما یمتلكه الفرد من كفاءات في القواعد؛  ،للغة ماإنتاج عدد ال نهائي من الجمل القدرة على هي 
، علیها من السلوك الذي یقوم به الفردظهر من خالل الممارسة واألداء ویستدل تكوین افتراضي تإذا 
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في المواقف التواصلیة  اللغة بطریقة سلیمةفالفرد الذي لدیه كفاءة لغویة تظهر في استخدامه لهذه 
  .المختلفة

 ؛ط اتفاقها أكثر من اختالفهاالسابقة للكفاءة لم تختلف فیما بینها كثیرا، فنقا التعاریفیمكن القول بأن     
، والمعارف والمهارات التي یكتسبها الفردمجموع القدرات التي یمتلكها تمثل أشارت إلى أن الكفاءة إذ 

أو یصادفها في حیاته معقدة في مواقف  تواجههتثمرها ویدمجها ویوظفها في حل المشكالت التي والتي یس
  -:اآلتيكوردت في تعاریف الكفاءة وهي التي ویمكن إیجاز النقاط األساسیة  . مشكلة توضعیافي 
  .محددة الكفاءة قدرة على أداء مهمات تتطلبها وضعیات تعلیمیة -
  .والمیولالعقلیة واالتجاهات المفاهیمیة واألدائیة والقدرات  لمعارفاالكفاءة تشمل  -
  .محددةفي وضعیات لحل مشكالت  ودمجها للموارد تعبئةالكفاءة  -
  .والقیام بعمل مرتبط بموقف مابفعالیة  للتصرفالكفاءة استعداد  -
  . قیاسهمالحظته و من خالل السلوك الظاهر یمكن  علیهالكفاءة تكوین افتراضي یستدل  -

قدرات، معارف، مهارات، (بأنها مجموع الموارد  ةالكفاء تعرفیمكن للباحثة أن مما سبق ذكره و     
والتي یتم دمجها وتوظیفها من خالل برنامج تعلیمي معین، التي یمتلكها المتعلم ) ، أداءاتاتجاهات

  .  ددةمح وضعیة معینة، أو النجاز مهمةأو مشكلة  جهةالمو بطریقة منظمة وواعیة 

  :خصائص الكفاءة -2
  -:فیما یليءة البعض من خصائصها، أشار إلیها التراث األدبي وسیتم عرضها لكفاتعریف اتضمن     
  :الكفاءة مرتبطة بجملة من الوضعیات ذات المجال الواحد -2-1

ظلها تحقق الكفاءة في إطار حل فئة من الوضعیات القریبة من بعضها البعض، التي تمارس في ت     
) مادة دراسیة( هذه الكفاءة، ومن أجل تنمیة كفاءة ما لدى المتعلم یتعین حصر الوضعیات في مجال واحد

   .التي تستدعي تفعیل الكفاءة المستهدفة والمقصودة) مواد مدمجة(أو مجال مشترك 
  :الكفاءة مرتبطة بمادة دراسیة -2-2

ومهارات اكتسبها المتعلم عبر محتوى دراسي إن الكفاءة مرتبطة بوضعیات تتطلب توظیف معارف    
متعلق بمادة معینة، وهناك كفاءات تتعلق بعدة مواد مشتركة ومدمجة، وتنمیتها یقتضي التحكم في هذه 

  )53، ص 2018، تحریشيو عیطاوي، ال(. المواد
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  :الكفاءة قابلة للتقویم -2-3
من ...) وضعیة مشكلة، انجاز مشروع، أداء مهماتحل (یتم تقییم الكفاءة بقیاس جودة انجاز التلمیذ     

، دقة المنتججودة (قد تتعلق هذه المعاییر بالنتیجة المتحصل علیها  ؛خالل معاییر تحدد مسبقا
أو من خاللهما ...) مدة االنجاز، درجة استقاللیة التلمیذ، تنظیم المراحل( نجازأو سیرورة اإل...) اإلجابة،

   )54، ص 2014 واخرون، ،دوقة(. معا
  :الكفاءة محطة ختامیة -2-4

  .تمثل الكفاءة محطة نهائیة، تكتسب في نهایة سنة دراسیة، أو طور، أو في نهایة مجال معرفي    
  )32، ص 2004 ،قوالو زغوت،  سلیمان،نایت ( 

  :الكفاءة شاملة ومدمجة -5 -2
فهي تمس الجانب المعرفي  )67، ص 2003غریب، ( .الشخصیة جوانبشاملة لمختلف  ءةتكون الكفا    

من خالل تنمیة القدرات والمعارف والمعلومات، والجانب الوجداني المرتبط بالقیم واالتجاهات والمیول، 
؛ فالحدیث عن الكفاءات یعني الحدیث عن العنایة بمختلف جوانب المرتبط باألداء والجانب الحس حركي

  . ميالشخصیة قصد التكیف السلیم بالمحیط المحلي والعال
بالنسبة  ومعنى لةدال یحملأمر الكفاءة  امتالكاكتساب و  الخصائص أنمجمل هذه  تستخلص من    

من ذلك  یمكنهم، حیث مللتالمیذ؛ كقدرتهم على التعلم وتبني استراتیجیات وأسالیب تعلمیة خاصة به
أو انجاز مهمات بقدر كاف من الجودة  في الوضعیات التي تتضمن مشكالتبفعالیة التصرف و التكیف 
نما  مواردهم، وذلك من خالل تجنید وتوظیف واإلتقان ٕ المتعددة، وال یتعلق األمر بالمدرسة فحسب وا

تسعى الجهود الرامیة لتحقیقه إلى تكوین أفراد  إجتماعیا مسعىوبالتالي تمثل الكفاءة  ؛بالحیاة العامة
ابتكار  ضهم في حیاتهم، والتكیف مع واقعهم واإلبداع فيقادرین على مواجهة الصعوبات التي تعتر 

  . الحلول
   -:ویمكن تلخیص خصائص الكفاءة في النقاط اآلتیة

  .الكفاءة مرتبطة بوضعیات محددة وسیاق تعلیمي معین -
  .الكفاءة ترتبط بالتالمیذ والمعلم على حد سواء -
الكفاءة تتطلب تجنید وتعبئة الموارد الداخلیة للتالمیذ كالمعارف والمهارات والقدرات واالتجاهات والمیول  -

  . والموارد الخارجیة كطرق التدریس، المحتوى التعلیمي والوسائل التعلیمیة



الكفاءة                                                                                     الفصل الثالث           
 

                                                                             42                                                                    
      
 

  .وانجازاتهم التالمیذ قابلة للتقویم من خالل أداءاتهمكفاءة  -
  .  على التكیف مع المواقف والوضعیات لمعقدة الكفاءة تعبر عن القدرة -
    :معها المفاهیم المتداخلةبعض الكفاءة و  -3
، مما یجعلها تصطدم بعدد من تعد الكفاءة مصطلحا حدیث االستخدام والتداول في مجال التربیة    

مثل القدرة، المهارة، األداء وغیرها من المصطلحات  ،المصطلحات ذات االستخدام الواسع فتتداخل معها
 في حینالمتداولة، ولقد حاول بعض الباحثین التمییز بین هذه المصطلحات ووضع حدود فاصلة بینها، 

وسیتم التطرق في هذا العنصر إلى بعض هذه المصطلحات  ؛أنها مصطلحات مترادفة یرى البعض اآلخر
  .لتفادي الخلط  وتوضیح العالقة بینها الكفاءة  ع مصطلحمالمتجاورة  والمتداخلة 

  :  القدرة -3-1
قارن، حلل، صنف كلها تمثل  :تمثل القدرة تلك القوة واالستطاعة على القیام بفعل ما، فاألفعال    

عن االستعداد الفطري للفرد كالقدرة على  عبیرالتمن كما أنها تمكن  )52، ص 2009شرقي، ( .قدرات
النطق والحركة والتفكیر، وبهذا تصنف القدرات إلى قدرات معرفیة، قدرات حس حركیة وقدرات وجدانیة، 

  )50، ص 2003مسعودي، ( .وبالتالي فهي مستعرضة تشترك فیها جمیع المواد الدراسیة
سي للكفاءات، وأن امتالك قدرة معینة ال أن هذه القدرات هي المغذي األسا )2004( بوعالقویشیر 

 ؛قدرات یتكون من عدةمما یعني أن الكفاءة مركب  )50، ص 2004 بوعالق،(. یعني امتالك الكفاءة
بالضرورة كان قادرا على ترجمة تلك  ؛معین دراسي محتوىفالمتعلم الذي اكتسب كفاءات معینة عبر 

مصطلح القدرة  (Meirieu)ویستعمل   .امتالكه لتك الكفاءات علىالمعارف إلى إجراءات وأداءات تبرهن 
   ).20، ص 2008التومي، ( (Savoir faire)) معرفة الفعل(كمرادف لمصطلح 

تظهر  التي تأخذ صبغة الكمون، والتي وبهذا یمكن القول بأن الكفاءة تتكون من مجموعة من القدرات   
ا بمستوى معین من الدقة انجاز في مهمات تحتاج أو  ،حالوضعیات معقدة ومشكالت تتطلب في 

 قدرةتعبر عن  ،وسلوكیات أفعالفي  صیغهاوییحددها المعلم التي التدریسیة  اتكما أن الكفاء واإلتقان،

                                                             
  -   اختلف  في بدایات ظهور مصطلح الكفاءة، حیث ذهب عدد من الباحثین إلى أن مصطلح الكفاءة ظهر أول مرة في العلوم اللسانیة، وذلك

  دو مونتومولین حین استخدمه )1948(قر عدد آخر من الباحثین أن مصطلح الكفاءة ظهرت سنة ، في حین أ)Comsky(شومسكيعلى ید 
(De Montemollin) وفي . في مجال العمل والتنظیم، إال أن عددا ثالثا من الباحثین یرى أن استخدام هذا المصطلح یعود إلى فترة سابقة

ولقد انتقل مصطلح الكفاءة إلى مجال التربیة  .االتسعینات ازداد االهتمام بهذا المصطلح في مجال العمل لیستجیب إلى متطلبات المنافسة واإلنتاج
نتاج والتكوین ألن ال ٕ     )30 -29، ص ص 2003بوعالق، (نظرة للمدرسة تغیرت وأصبح ینظر إلیها كمؤسسة استثمار وا
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التالمیذ في القیام بالفعل الذي یدل على تحققها لدیه وتظهر في ممارساته وأداءاته القابلة للمالحظة 
   .والقیاس

  : المهارة -3-2
وشاملة من نواتج تعلیمیة؛ تسمح للفرد بالتحكم منظمة جملة تمثل المهارة أن  )2005(عمیمر یرى     

في وضعیات وظیفیة؛ مدرسیة أو مهنیة تتطلب تدخل قدرة واحدة أو مجموعة من القدرات والمعارف في 
تضم  (Le savoir)بالمعرفة مما یعني أن المهارة مرتبطة  )70، ص 2013، لغزیلي(. مجال معرفي محدد

كفاءات معرفیة في مجال معرفي محدد تعد أساسیة للقیام بالفعل على نحو دقیق، هادف، فعال ومتقن 
السهولة والدقة تعبر عن المهارة  أن )2009( صابر ویرى (Le savoir faire)وهو ما یسمى بمعرفة الفعل 

 )178، ص 2009صابر، ( .لقوانین التعلم العامة یخضع هااكتساب إذ أنفي إجراء عمل من األعمال، 
التعلمیة یتم التخطیط لها / ولذلك یعد اكتساب المهارة لدى التالمیذ هدفا من أهداف العملیة التعلیمیة

تهدفة حسب مستویات متدرجة تبدأ ضمن محتوى تعلمي یضم مجموعة من األنشطة  تحقق المهارات المس
 .بمهارات التقلید والمحاكاة لنماذج بسیطة أو مركبة، ثم مهارات اإلنتاج واالبتكار واإلبداع

تصف مستویات المهارة حسب درجة التعلیمیة یجب أن تتدرج في مستویات ألنشطة أهداف اإن    
إلى المستوى المتوسط وهو اإلتقان والتحكم،   لنماذج،تعقیدها، من المستوى األدنى وهو التقلید والمحاكاة 

ثم المستوى األعلى وهو مستوى االبتكار واإلبداع، وكل مستوى یتطلب كفاءات معینة تحقق المستوى 
 وفق نموذج محددانطالقا من كلمات محددة و  جملةالمطلوب من المهارة، فالكفاءة التي یتطلبها تركیب 

لذا فان تحقیق الكفاءة   .إنتاج نص بأفكار مترابطة في سیاق معینلبه لیست بالتعقید وبالمستوى الذي یتط
الكفاءة هر في القراءة حتما  تحققت لدیه ذلك األداء، فالمتعلم المافي في أداء ما یؤدي إلى تحقیق المهارة 

  .فیها
  : األداء -3 -3
یشیر إلى ترجمة التعلم في سلوك مدعم بدافعیة المتعلم حیث یعبر عن الصیغة اإلجرائیة أو التنفیذیة     

  )71، ص 2013العزیلي، (. ویعتبر األداء األداة التي تبرهن على تحقیق األهداف ،للتعلم
مباشرة ، محدد ومقصود یظهر في شكل سلوك قابل للمالحظة الواقعيبهذا المعنى یعد األداء فعل و 

وما أنجزه  وسلوكیاتهوالقیاس، فالمعلم یحكم على تحقیق الكفاءة ودرجة إتقانها لدى المتعلم من خالل أدائه 
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فاألداء یصعب قیاسه باالختبارات الشفهیة أو المقالیة الرتباطها بالمعارف النظریة؛ لذلك یقاس . بالفعل
    ).66، ص 2013، اللجنة الوطنیة للمناهج( .لمعرفةاألداء باختبارات األداء التي تقیس القدرة على تطبیق ا

إن العالقة بین الكفاءة واألداء هي عالقة احتیاج متبادلة، فلكي یكون األداء ذو درجة عالیة من اإلتقان 
أو إلى مجموعة من الكفاءات المتكاملة، كما أن الكفاءة  ،والفعالیة والدقة یحتاج إلى توفر الكفاءة العالیة

  . ال یمكن أن تظهر وال یمكن االستدالل على وجودها وتحقیقها إال من خالل األداء

الكفاءة ومع بعضها تداخلها مع مصطلح  من بالرغموخالصة القول لما تم عرضه من مفاهیم والتي     
قویة ومتبادلة تربطها ببعضها، وال ذات عالقة  ولكنهاهریة بینها، فروق جو توضح وجود  إال أنهاالبعض، 

  .للكفاءةأساسیة  ومركبات یمكن الفصل بینها، حیث تشكل هذه المفاهیم عناصر

  :العوامل المؤثرة في ظهور الكفاءة -4
أنهم ما یعني محور العملیة التعلیمیة، م مباعتباره التالمیذإن اكتساب الكفاءة وتنمیتها یقع على عاتق     

ر، حیث لمعلم الذي له دور الموجه والمیسوصقلها، ولیس ذلك بمنأى عن ا تعلماتهمعلى بناء  مسؤولون
وهو اكتساب  التعلمیة/لتحقیق الهدف من العملیة التعلیمةئمة والعوامل المساعدة علیه توفیر الظروف المال

ولقد حدد  ؛ومع العالم الخارجي ممن االندماج والتكیف مع محیطه مللكفاءات التي تمكنه التالمیذ
)Boterf(  نتاج الكفاءة هيإلثالثة عوامل أساسیة:- )  ،37، ص 2004بوعالق(  
معارف، مهارات، (وتفترض معرفة وتعبئة وتفعیل الموارد المناسبة  :)savoir agir(معرفة الفعل  -4-1

  ...).قدرات
  .تحیل إلى مبدأ التحفیز واالنخراط الفردي في الموضوعو  :)vouloir agir(الفعل الرغبة في  -4-2
حیل إلى وجود سیاق تنظیم العمل، والظروف االجتماعیة تو  :)pouvoir agir(القدرة على الفعل  -4-3

    .التي تجعل من الممكن تحمل المسؤولیة ومجابهة الصعاب من طرف المتعلم
إن الكفاءة في مفهومها وجوهرها ال تقتصر في كونها معارفا  ومهارات وقدرات واتجاهات جامدة،     

نما من الضروري أن تجند وتدمج وتوظف كل هذه الموارد  ٕ في وضعیات ومواقف  ،التالمیذمن  بوعيوا
یتحمل یعمل المعلم على توفیرها وتجسیدها في ظروف مناسبة ومساعدة ومحفزة، تجعل من الممكن أن 

نو   ؛مسؤولیته في االنخراط فیها ومواجهة الصعوبات التي تصادفه كل تلمیذ ٕ للكفاءة  التالمیذ اكتساب ا
داخل المدرسة أثناء الموقف التعلیمي  والتصرفهو في جوهره اكتسابه للقدرة على االستقاللیة في التعلم 
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قف ووضعیات أكثر تعقیدا وصعوبة، موالتوظیفها في وخارجها، وتحتاج تلك الكفاءة ألن تتطور وتستمر 
  )59 ص، 2004بوعالق، ( - :ولضمان نجاح إكساب الكفاءة للتلمیذ هناك مجموعة من الشروط، أهمها

  .وضع الئحة للكفاءات المرغوب في تنمیتها لدى التلمیذ -
  .تحدید معاییر تقویم الكفاءات -
  .إدراج هذه الكفاءات ضمن مشروع تربوي -
  .تعلیم تلك الكفاءاتوضع تصور لتطور  -
دخال التعدیالت علیها - ٕ   .الرصد المسبق للمراحل الوسیطة التي تتخل العملیة التعلیمیة، وا
    ).التغذیة الراجعة( إدخال تعدیالت عقب االنتهاء من المراحل الوسیطة على ضوء نتائج التالمیذ -

  :تصنیف الكفاءات -5
وقد تعددت أسالیب تصنیف الكفاءات  ،به وظائفهاتصنف الكفاءات إلى مجموعات وفق درجة تشا   

  -:كما یليبتعدد المنطلقات الفكریة والنظریة، ویمكن تصنیف الكفاءات 
  :الكفاءات المعرفیة -5-1

إلى المعلومات والمعارف وكل المهارات الفكریة التي یمتلكها التالمیذ لمواجهة سلسلة من  وتشیر   
ال تقتصر على المعلومات والحقائق بل تمتد " الوضعیات والمواقف التي تشكل عائقا أمام تكیفه؛ وهي 

لمعرفة في إلى امتالك كفاءات التعلم المستمر واستخدام أدوات المعرفة ومعرفة طرق استخدام هذه ا
فوجود الكفاءات المعرفیة والفكریة وحدها ال یعني قدرة  )132، ص 2007شطناوي، (". المیادین العلمیة

التالمیذ على األداء الذي یعكس القدرة على توظیف هذه الكفاءات المعرفیة واستخدامها بفعالیة في 
 . الوضعیات المشكلة

  :األدائیةالكفاءات  -5-2
قدرة التالمیذ على إظهار السلوك المطلوب والالزم لمواجهة وضعیات ومواقف تعبر عن  وتشیر إلى    

مشكلة تتطلب حال، فالكفاءة األدائیة تعد أثرا واقعیا للكفاءة المعرفیة التي یمتلكها التالمیذ، واستخدامها في 
موارد معرفیة  لىالكفاءات األدائیة إوتحتاج  )194 ص ،2012مزوزع، (. المیدان عن طریق الممارسة

في المواقف  الذي یقوم به التالمیذ ،تستخدم بشكل منظم وهادف ومقصود توجه السلوك والفعل
  .والوضعیات المشكلة التي تصادفهم
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  :الكفاءات النفس حركیة -3 -5
البدني  ذات الصلة بالتكوین والموادفي حقول المواد التكنولوجیة  الكفاءاتهذا النوع من  یظهر   

والحركي، وأداء هذه المهارات یعتمد على ما حصله المتعلم سابقا من الكفاءات المعرفیة، ومعیار تحقیق 
قد یكون السلوك سلسلة من اإلجراءات  )83، ص 2013، ساعد(. هذه الكفاءة هو القدرة على القیام بالسلوك

االنتباه والدقة في استخدام  كإجراء التجارب العلمیة مثال التي تحتاج التي تتطلب التنظیم والتسلسل
األدوات، أو القیام بحركات ریاضیة التي تتطلب تنسیقا حركیا یعتمد على تآزر أعضاء الجسم حتى یتمكن 

  . التالمیذ من القیام بالمهمة المطلوبة بكفاءة عالیة من األداء
   :الكفاءات الوجدانیة -5-4

 مجموعتشیر إلى الكفاءة الوجدانیة  بان 1997) (Mayers  Saloey)( مایر وسالوفي من یرى كل   
استخدامها و ، والتحكم فیها المهارات التي تسهم في التعبیر والتقدیر والتنظیم الفعال النفعاالت الفرد نفسه

   .احتیاجاتهللتخطیط وتحقیق  وأفعاله هأفكار ، وقیادة تحفیز دافعیتهفي 
الذكاء المعاني التي یحملها تشیر إلى الوجدانیة الكفاءات فإن من هذا المعنى  )85، ص 2015كتاش، (

فق ه من خالل القدرة على فهم الفرد النفعاالته ومراقبتها وتنظیمها والتحكم فیها و فهمیمكن الوجداني الذي 
  .بحیث یمكن تفسیره من خالل المظاهر الدالة علیه في مختلف المواقفانفعاالت اآلخرین، ویظهر ذلك 

  :   اع الكفاءاتأنو  -6
التوجه الجدید نحو التعلیم بالكفاءات جاء استجابة لحاجة تكوین فرد له القدرة على التكیف مع  إن   

یعني  الفرنسیة اللغةفاكتساب الكفاءة في  ؛له القدرة على االبتكار واإلبداعو  ،محیطه والمحیط الخارجي
، وان اكتساب كفاءة التفكیر مختلفةثقافة  الذي یحملوالتفاعل مع األخر بها القدرة على التواصل  ساباكت

، واكتساب الكفاءة في اللغة العربیة یعني الریاضي یعني اكتساب القدرة على حل المشكالت الریاضیة
القدرة على فهم النصوص األدبیة واالجتماعیة والعلمیة؛ وهنا إشارة إلى أنواع الكفاءات التعلمیة التي 

   -:وهي كما یليفي نوعین حددها التراث األدبي 
   :كفاءات نوعیة -1 -6
   .أو بمجال معیناصة مرتبطة بنوع محدد من المهام وهي كفاءات خ   
كالمجال المعرفي، المجال المهاري، المجال الحس حركي والمجال  )11، ص 2004اللجنة الوطنیة للمناھج، (

 ، فلكل هذهالعلوم الطبیعیة، الفیزیاء واللغة وغیرهاالوجداني، وهي ذات الصلة بمادة دراسیة كالریاضیات، 
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. معنى محتى یصبح لتعلمه التالمیذوتنمیتها لدى  سابهاتاكالتي یمكن  ،المواد الكفاءات الخاصة بها
)Bouallag, 2006, p 24(  ویمكن إدراج أمثلة للكفاءات النوعیة الخاصة بمادة اللغة الفرنسیة، وهي

  -:كاألتي
  .بترتیبها الصحیحالحروف األبجدیة أن یقرأ  -
  .كلمات صحیحة من خالل عدد من الحروفأن یكتب  -
 مجموعة من األفعال إلى أفعال المجموعة األولى، المجموعة الثانیة والمجموعة الثالثةأن یصنف  -

)verbes du 1er groupe, 2ème groupe et du 3ème groupe(  
  .في الحاضر مع جمیع الضمائر )verbes du 1er groupe( أفعال المجموعة األولى أن یصرف -
  .من العناصر األساسیة والعناصر المتممةجملة مكونة أن یركب  -
  .جملة استفهامیة أن یكتب -
  .اواقعی اسردی انص أن ینتج -
  :الكفاءات العامة أو المستعرضة -6-2
، یمكن دراسیة تكوینها عدة موادوتسمى أیضا الكفاءات الممتدة، وهي كفاءات متقاطعة تشترك في   

في تستخدم تحقیقها بواسطة إدماج نواتج تعلمات لبعض المواد أو لبعض المجاالت، فالقراءة مثال  أداة 
  :إلى ؛ وتتفرع هذه الكفاءاتواالجتماعیةوالعلمیة األدبیة كل المواد، 

  .كفاءات ذات طابع اتصالي -
  .كفاءات ذات طابع منهجي -
  .طابع فكريكفاءات ذات  -
  )418، ص 2018عیشاوي، (. كفاءات ذات طابع اجتماعي شخصي -

مما  ؛إن تعلم لغة ما واكتسابها یمكن المتعلم من الولوج إلى مجاالت مختلفة من التعلمف خرآوبمعنى 
المستعرضة أو الممتدة یمتد توظیفها إلى مجاالت عدة  فالكفاءة ؛للكفاءات التواصلیةیعني أیضا اكتسابه 
فكفاءة التفكیر الناقد تشترك في تكوینها وتنمیتها المواد الدراسیة التي تقوم على ؛ ومواد دراسة عدیدة

  .التفكیر والتحلیل والنقد، وال تخلو أي مادة دراسیة من هذه الكفاءات
القدرة  لدیهممیذ في التعلم، فیصبح ریجي لالستقاللیة التالإن الكفاءات المستعرضة تحقق االكتساب التد   

 وفیما یلي بعض األمثلة عن الكفاءات المستعرضة؛ محیطهمعلى التعلم ذاتیا والتفاعل بشكل ایجابي مع 
   - :في مرحلة التعلیم المتوسط
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  .مشكلة لحلالمنهجیة العلمیة أن یستخدم  -
  .أدبیا نصا أن یحلل -
  .اعلمیا أو أدبی انص أن ینتج -

  :مستویات الكفاءة -7
الكفاءة  الكفاءة الختامیة أو النهائیة،: تنقسم الكفاءة حسب فترات التعلم إلى ثالث مستویات وهي    

  -:وتفصیلها فیما یأتيالكفاءة القاعدیة و  المرحلیة أو المجالیة 
  :الكفاءة الختامیة أو النهائیة -7-1

من الوضعیات في  مجموعةهي كفاءة تخص مجاال معرفیا أو مفاهیمیا واحدا، تكتسب من خالل     
   )40، ص 2004سلیمان وآخرون، نایت ( .میدان من المیادین التعلیمیة أو المهنیة أو االجتماعیة

  :اللغة الفرنسیة للسنة الثالثة متوسط وهي كاآلتي لمادةمثاال لكفاءة ختامیة ویمكن أن نعطي 
  .  قصة واقعیة ینتج التلمیذ أن -  

، لذا تشتق منها كفاءات اشربمبشكل عامة، یصعب تحقیقها والتحقق منها  الكفاءةهذه ونالحظ أنها    
هذه الكفاءات المشتقة مجموعة من الكفاءات  تكون، حیث والتجرید أخرى تتسم بدرجة أقل من العمومیة

  .الكفاءات المرحلیةالفرعیة تسمى 
  :الكفاءة المرحلیة أو المجالیة -7-2

قد تكون شهرا أو  ،وهي كفاءة یكتسبها التالمیذ وفق مجال تعلیمي معین، وخالل فترة زمنیة محددة   
أمثلة  وفیما یلي )56، ص 2002حثروبي، (. الكفاءات القاعدیةمجموعة من وتتكون من فصال دراسیا، 

   - :وهي كاألتي الفرنسیة التي تم عرضها سابقا في اللغةلكفاءات مرحلیة تحقق الكفاءة الختامیة 
  .تعبر عن كارثة طبیعیة اأحداث یكتب التلمیذأن : 1مرحلیة رقم  ءةكفا -
  .صحفي مقالمقدمة  أن یكتب التلمیذ: 2مرحلیة رقم  ءةكفا -
  .صحفي لمقالا عنوانیكتب التلمیذ أن : 3كفاءة مرحلیة رقم  -

 تحتاج لتكون أكثرأقل عمومیة من الكفاءة الختامیة إال أنها حلیة وكما یتضح أیضا أن الكفاءة المر    
  .للمالحظة والقیاس خصوصیة وقابلیة
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  :الكفاءة القاعدیة -7-3
وهي مجموع نواتج التعلم األساسیة والمرتبطة بوحدات مفاهیمیة أو ما یعرف بموضوع الدرس،     

ها لیتسنى له اكتساب تعلمات بعلى أدائه، وعلى التلمیذ التحكم وتوضح بدقة ما سیكون التلمیذ قادرا 
  )96، ص 2003مسعودي، ( . جدیدة، وكفاءات جدیدة

كتابة أحداث تعبر (في المثال السابق ) 1(والمثال اآلتي یوضح الكفاءات القاعدیة للكفاءة المرحلیة رقم  
 -:وهي كما یلي) عن كارثة طبیعیة

  .المكان الزمان يظرف التلمیذ یستخدمأن : (Vocabulaire)في نشاط المفردات  )1(قاعدیة رقم  ءةكفا -
تعبر عن الخطاب  جمال یكتب التلمیذأن : (Grammaire)في نشاط القواعد  )2(قاعدیة رقم  ءةكفا -

 .(Le discours direct)المباشر 
  .ألفعال في الماضيا یصرف التلمیذأن  :(Conjugaison)في نشاط الصرف  )3(قاعدیة رقم  ءةكفا -

تصف نشاطا نهائیا، إال أنها ال تصف سلوكا  أنها تتسم بالخصوصیةإن هذه الكفاءات القاعدیة رغم 
الذي سیقوم به  السلوكدقیقة تصف لذا تشتق منها مؤشرات سلوكیة  ؛ظاهرا قابال للمالحظة والقیاس

ویعبر بوضوح عما نرغب من المتعلم أن یكون قادرا على " التالمیذ بحیث یكون قابال للمالحظة والقیاس، 
  )54ص ، 2001زیتون، (". أدائه من محتوى الموضوع

تعبر عن  جمالیكتب أن  :والتي تنص على (Grammaire)في نشاط القواعد  )2(رقم  فالكفاءة القاعدیة
  - :تحتاج إلى مؤشرات سلوكیة قابلة للمالحظة والقیاس مثل ذلك (Le discours direct)اشر الخطاب المب

  .التي تعبر على الخطاب المباشر لعلى الجمفي نص یسطر أن : )1(رقم  مؤشر كفاءة -
یحول الجمل التي تعبر عن الخطاب المباشر إلى جمل تعبر عن الخطاب أن : )2(مؤشر كفاءة رقم  -
  . مباشر رغی
  .یكتب جملة تعبر عن الخطاب المباشرأن  ):3(مؤشر كفاءة رقم  -

 :ةخالص
تي میزت العصر تعد الكفاءة مفهوما حدیث االستخدام في المجال التربوي، فرضته التطورات ال     

االت، األمر الذي تطلب مواكبة هذه التطورات بمراجعة المنظومة التعلیمیة الحدیث وفي كل المج
ومفهوم الكفاءة هو تصور  . من خالل تبني تصورات ومقاربات حدیثة في التعلیم والتربیة ،بویةوالتر 

حدیث یقوم على القدرات والمهارات التي تمكن الفرد من أداء المهام بأقل جهد ووقت، والكفاءة في المجال 
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تعلم واإلدماج الوظیفي میذ من الالتعلیمي تشیر إلى القدرات والمهارات واالستعدادات التي تمكن التال
للمعارف والمهارات لحل مشكلة معینة أو انجاز مشروع ما، وبذلك الكفاءة تتمیز بكونها ترتبط بوضعیة 

كما أنها قابلة للتقویم من  ؛تعلیمیة محددة أو مجال معین وبمادة دراسة أو مواد مدمجة تشترك في الكفاءة
الذي یعبر في النهایة عن أداء أو إنتاج أو انجاز قابل میذ خالل مالحظة السلوك الذي یقوم به التال

للقیاس والحكم علیه، ومن هنا ترتبط الكفاءة بعدة عوامل تؤثر في ظهورها، كالرغبة والقدرة في الفعل 
  .ومعرفة الفعل

نتاجیة ترتبط و فكریة وعقلیة فاءات معرفیة متعلقة بالمعارف ومهارات ولقد صنف العلماء الكفاءة إلى ك ٕ ا
وكفاءات نفس حركیة تتعلق بالتكوین البدني والحركي، أما الكفاءات الوجدانیة  م،میذ وانجازاتهأداءات التالب

ترمي العملیة غایة إذ تعد هذه الكفاءات  ؛وضبطها ممیذ على التحكم في انفعاالتهتتمثل في قدرة التال
علیمیة لتحقیقها من خالل الكفاءات ، حیث تخطط  المناهج التوبلوغها التربویة والتعلیمیة إلي تحقیقها

  .التي تشترك في تكوینها عدة موادالنوعیة الخاصة بمادة دراسیة معینة، أو الكفاءات المستعرضة 
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  :تمهیـد
إن تشكیل العادات اللغویة السلیمة والصحیحة لدى التالمیذ في اللغة الفرنسیة یتجسد بشكل أساسي في    

لذا سیتم التطرق في  . االنحویة في اإلنتاج الشفهي والكتابي للغة مما یمكن من تعلمه استخدامه للقواعد
وأقسامها وتصنیفاتها، وأهمیة تدریسها، كما یتضمن الفصل هذا الفصل إلى تعریف قواعد اللغة الفرنسیة 

ائق واستراتیجیات تدریس قواعد اللغة طر أیضا كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة وصعوبات تدریسها، وكذا 
  . ریس قواعد اللغة الفرنسیةالفرنسیة وأهمیة إستراتیجیة خریطة المفاهیم في تد

  :تعریف قواعد اللغة الفرنسیة -1
یرتبط تعریف قواعد اللغة الفرنسیة ویندرج ضمن تعریف القواعد اللغویة بصفة عامة، حیث یمكن    

  :تعریفها لغة واصطالحا كما یلي
  :لغة -1-1
  .أي أساسه:البیتقاعدة، وتسمى أیضا الدستور والقانون، والقاعدة من القواعد جمع    

 )643، ص ب سمعلوف، (

في اللغة الالتینیة، وفي اللغة الیونانیة فهي مشتقة  (grammatica)مشتقة من  (Grammaire)وكلمة قواعد 
  (Bouguerra, 2013, p 18) . ي فن القراءة والكتابةوالتي تعن (grammatikê)من كلمة 

  :اصطالحا -1-2
تعدد  ان؛ و الفرنسیةأنه من غیر الممكن تقدیم تعریف موحد لقواعد اللغة  علماء اللغة إلىیشیر     

في تعریف قواعد وهذه االختالفات  )Smith, 2007, p 12( واختالف تعاریفها یدل على أنها مفهوم معقد
 (2013) دانكاالنظریة أو التطبیقیة؛ حیث تعرفها  ؛نتیجة الختالف مجاالت استخدامها اللغة الفرنسیة هي

(Dinca)  أداة الكتساب كفاءات الفهم والتعبیر الشفهي والكتابي في تعلیم وتعلم اللغة الفرنسیة كلغة " بأنها
  ". أجنبیة 

                         « Dans les méthodes pour l’enseignement/apprentissage du  
                         FLE, la grammaire est un instrument pour l’acquisition des  
                         compétences de compréhension et d’expression orales ». (Dinca, 2013, p 73) 
 

 ومعاییر تغیر تدرس مبادئالتي جزء من علم اللسانیات  "بأنها ا هتعرفف  (2012) (Dragan) دراجونأما 
   ."العالقات التي تنشأ بینها لتكون جملة ذات معنىاأللفاظ والكلمات، وطبیعة 
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                         « La grammaire c’est le compartiment de la linguistique qui  
                         Etudie  les lois des changements des mots et les rapports entre  
                         eux, formant des énoncés logiques». (Dragan, 2012, p  5) 
 

نشاط تعلیمي یستهدف خصائص اللغة وفن التحدث والكتابة "  :هابأن یعرفها (2003) (Cuq) كوك بینما 
  ". بشكل سلیم، من خالل دراسة القوانین

 

                         « Une activité pédagogique dont l'objectif vise, à travers l'étude 
                         des règles caractéristiques de la langue, l'art de parler et d'écrire 
                        correctement ». (Cuq, 2003, p 117) 
 

 )phonétique(المبادئ والقوانین الصوتیة مجموعة من  "بأنها  )Le petit Larousse( قاموسیعرفها و 

 ." غةلالمكتوبة والمنطوقة ل )syntaxique(والنحویة  )morphologique(والصرفیة 
  

                       « Ensemble des règles phonétique et morphologique et syntaxiques 
                       écrites et orales d’une langue ». (Le petit Larousse, 1993, p, 490) 

  

الكتاب الذي یدرسنا التوظیف :" القواعد بأنها (Clavet  Chompret) كالفي وشومبريویعرف كل من 
  ."وتركیب الجمل؛ فالقواعد هي فن التحدث والكتابة بشكل سلیم  الجید للكلمات و

  

                        « Le livre qui nous enseigne à bien employer les mots, à bien former 
                        les propositions et les phrases, s'appelle une Grammaire. La grammaire 
                       est donc l'art de parler et d'écrire correctement » 

)Clavet  Chompret, s d  p 3( 

أن تطبیق قواعد اللغة الفرنسیة هو تعلم   (2008) (Ayad  Madag)كل من ومن جهة أخرى ترى
نما في كل مكان ٕ   .ممارسة اللغة مشافهة وكتابة، من أجل إتقانها؛ لیس فقط في المدرسة وا

 

                     « Faire la grammaire, c’est apprendre comment fonctionne la langue 
                     que tu parles et que tu écris. » (Ayad  Madagh, 2008, p 4)  

 

أن القواعد : نقطتین هامتین هماوتمحورت حول اللغة الفرنسیة ریف قواعد اتعددت واختلفت تع لقد    
تعبر عن الكفاءة في اإلنتاج اللغوي وهي بذلك  هاأنو ، الشفهي والكتابي اإلنتاج اللغوي یضبطنظام معیاري 

وهنا إشارة إلى القواعد التطبیقیة الذي تم التركیز علیها  تواصلیة تالفعل اللغوي في وضعیاإتقان تصف 
 (Dragan)أما تعریف  ؛(Clavet  Chompret)و (2003) (Cuq)و (2013) (Dinca)في تعریف كل من 

على دراسة ووصف المبادئ والمعاییر التي تحكم تنظیم بنیة الجملة، وهو یشیر إلى القواعد  یركز (2012)
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نما ل  مباشرا مدلوالتعریفا یحمل  تقدمریف لم اكما أن هذه التعالنظریة؛   ٕ التي  تهاوظیف أشارت إلىلقواعد وا
 غایة بل وسیلة لیسنسیة قواعد اللغة الفر تعلم ویمكن القول أن  .تجعل استخدام اللغة استخداما سلیما

یعرف التلمیذ الكلمات  نطقا أو كتابة، كما أنه ال یكفي أن إمالتصحیح المعاني اللغویة التي ینتجها التلمیذ 
ووظیفة كل ، األساسیة والمتممة نما علیه أن یتعلم كیف ینظم العالقات بین عناصر الجملةاو  ومعانیها

في المثال موضح كما هو  الكمالجنس و نوع الفاعل من حیث بكأن یرتبط الفعل ، عنصر في الجملة
 :األتي

 Ce garçon est heureux. 
Ces garçons sont heureux 
Cette fille est heureuse.  

المبادئ والقوانین مجموع بأنها قواعد اللغة الفرنسیة ومما سبق من تعاریف، یمكن للباحثة أن تعرف    
.                                                                          تركیب الجمل وتنظیمها وصیاغتها بطریقة صحیحة نطقا وكتابةضبط التالمیذ لیدرسها ویطبقها التي 

  :أقسام قواعد اللغة الفرنسیة -2
  - :قواعد اللغة الفرنسیة إلى قسمین هما قسم علماء اللغة    
  :(La morphologie) الصرف -2-1
  . یبحث في بنیة الكلمة وبیان ما في حروفها من أصالة أو زیادة أو نقصانوهو العلم الذي     
بتحویل وتغییر شكل وبنیة الكلمة إلى أشكال وأبنیة مختلفة تؤدي إلى  أي یهتم )7، ص 2012عبد العزیز، (

كتحویل الكلمة من المفرد إلى الجمع ومن  )Dragan, 2012, p5(. تولید صیغ جدیدة ومعاني جدیدة
  - :المذكر إلى المؤنث كما هو موضح في المثالي اآلتي

J’ai une belle voiture. 
Nous avons une belle voiture. 

   :(La syntaxe) كیبالتر  -2-2

وظیفته اسم، أو فعل إلى جانب اسم؛ لیكونا كالما مفیدا یؤدي اسم إلى ضم یشیر التركیب إلى   
، أو لیكون جملة اسمیةا من اسمین فقد یكون مركب یأخذ عدة أشكال؛وهو  ،ویفهمه قبله المتلقياالتصالیة ی

  ،؛ كشبه الجملةیتم به المعنى، وقد یطول التركیب، فیتصل به ما فیكون جملة فعلیةواسم  من فعل
هو العلم  أن التركیب (2003) (Jazey) جازي وترى )2016عمر، (.تثري المعنىالتي  المتممات وغیرها من

. وتترتب لتؤدي المعنى الواضح والمفیدوكیف تنتظم في الجملة، یهتم بدراسة وظیفة الكلمات  الذي
(Jazey, 2003, p 1) مثال   فهذه الجملة (L’élève révise ses leçons)  تكونت من كلمات(L’élève- 
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révise- ses- leçons)  تمثل عناصرها األساسیة تم تنظیمها وترتیبها بشكل یجعلها تفید معنى واضح وتنقل
 فعند إضافة كلمة ؛ كما یمكن أن یتضمن التركیب كلمات متممة ومكملة تثري معنى الجملة؛رسالة محددة

(chaque jour) وتثریه اهاستتمم  وتكمل معن هاانفالجملة السابقة  إلى .  
 L’élève révise ses leçons, chaque jour.   

یمكن القول أن التركیب في اللغة هو العلم الذي یهتم بترتیب الكلمات في الجملة وتحدید وظیفتها؛ قد     
تكون الكلمات أسماء فتكون جملة اسمیة، وقد تكون أفعاال وأسماء فتكون جملة فعلیة، وقد تكون الكلمات 

ركیبیة، تمثل جزء من ترابط مكملة ومتممة للمعنى األصلي للجملة؛ وبهذا یمكن اعتبار الجملة وحدة ت
  .نصي شفهي أو مكتوب متكون من عدة وحدات تركیبیة یؤدي وظیفة تواصلیة

  :قواعد اللغة الفرنسیة اتتصنیف -3
 صنفین بین )Dragan( میزتعددت تصنیفات قواعد اللغة الفرنسیة وأخذت مسمیات مختلفة، حیث ت    

  :القواعد التطبیقیة والقواعد النظریة ؛من القواعد
  :(La grammaire pratique) القواعد التطبیقیة -3-1
وفهم  استخدام اللغة من أجل إنتاجوتضبط التي تحكم والمعاییر بتقدیم المبادئ القواعد التطبیقیة تهتم     

وهي القواعد التي تدرس للتالمیذ، حیث  )Dragan, 2012, p5( .صحیح في بنیتها ومعناهاالجمل بشكل 
ضبط معاییر ومبادئ استخدام اللغة الفرنسیة بكیفیة استخدام و  تهتمو تأخذ الصبغة المعیاریة واإللزامیة، 

  . بشكل صحیح، ویعود تحدید هذه المعاییر والمبادئ إلى األكادیمیة الفرنسیة المتخصصة في هذا المجال
تقدم في شكل  أجنبیة تدرس للتالمیذ من أجل تعلم اللغة الفرنسیة كلغة أن القواعد التي (Smith) ویضیف

تقدم اللغة فالقواعد التطبیقیة  (Smith, 2007,19) .اللغة الفرنسیة مقرر تعده الجهة المعنیة بإعداد مناهج
الل من خ تفاعليالفرنسیة بشكل مبسط یسهل على التالمیذ تعلمها، كما أنها تقدم اللغة الفرنسیة بشكل 

  .وضعیات تواصلیة یتفاعل معها التالمیذ إما عن طریق اإلنتاج الشفهي أو الكتابي
  (La grammaire théorique): ة القواعد النظری -3-2

المبادئ والمعاییر التي تحكم بناء الجملة، وذلك من وجهة نظر  ووصفبدراسة القواعد النظریة تهتم     
  )Dragan, 2012, p5(. (la linguistique générale) العامة اللغویة واللسانیات نظریاتال

 ،نطقا وكتابةللغة الفرنسیة ا التالمیذ تعلمهي القواعد التي من خاللها یالقواعد التطبیقیة یمكن القول أن  
 إلى جانب أنها تساعد في تخطي صعوبات تعلم واكتساب اللغة عموما والقواعد خصوصا، ویمثل كتاب
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)Le bon usage  (موریس جروفیس لمؤلفه (Maurice Grevisse) في القواعد التطبیقیة، مرجع  أهم
ط ومفصل یسهل تعلم اللغة وقواعدها، إضافة إلى كتب تحتوي سمبحیث یقدم قواعد اللغة الفرنسیة بشكل 

بینما القواعد النظریة تهتم بوصف المبادئ والمعاییر   .وكیفیة تطبیقها القواعددروس شرح مفصل لعلى 
  .بنیة الجملة في معزل عن سیاق استخدامها، ووضعها في إطار التجریدتدرس التي 

  :أهمیة تدریس قواعد اللغة الفرنسیة -4
تقان ان، و تعلیم وتعلم قواعد اللغة الفرنسیة لیس غایة في حد ذاتهإن     ٕ المهارات ما تعد وسیلة لتعلم وا

ویضمن نقل الرسالة  ،اللغویة واكتساب كفاءات استخدام هذه اللغة استخداما صحیحا یفید المعنى المقصود
میذ التحدث بها؛ فامتالك التالمیذ رصیدا من الكلمات دون في مختلف المواقف التي یحتاج فیها التال

یمكنه أیضا من التمییز بین أقسام ولن  ،معرفة القواعد لن یمكنه من إنتاج جمل تحمل المعنى الصحیح
  -:فالقواعد تساعد التالمیذ في) حرف -اسم -فعل(الكلمة 

  .ووظیفة كل منها) الحرف -االسم - الفعل(التعرف على أقسام الكلمة  -
  .التعرف على عناصر الجملة وكیفیة ترتیبها لتؤدي المعنى -
فالكلمات التي ترتب ترتیبا عشوائیا ال یمكن  ؛تنظیم وترتیب الكلمات في الجملة بحیث تفید معنى معین -

هي كلمات ال تدل على معنى، بینما إذا تم تنظیمها   la- fête- allons- à- nousأن تفید أي معنى فمثال 
  .Nous allons à la fête    ها ستفید معنى معیناانوترتیبها ف

parce que il   ,Il va chez le docteurفكارأالتعبیر بوضوح عن العالقات المنطقیة بین فكرتین أو عدة  -

.est malade 
تنمیة القدرة على إدراك االختالفات والفروق بین التراكیب والصیغ واكتشاف دالالت تلك الفروق وبذلك  -

   .فالقواعد تنمي القدرة على التفكیر
  .قراءة النصوص وفهمها وتذوقها -
  .فهم النصوص المسموعة والمكتوبة -
  .التعبیر الشفهي والكتابيتصحیح  -
 .نمي مهارات التفكیر لدى التالمیذالقواعد نشاط ذهني ی -
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  : كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة -5
إن السیاسة التربویة في الجزائر تسعى إلى أن یكتسب التالمیذ الكفاءة التواصلیة باللغة الفرنسیة والتي     

تاج النصوص؛ ومن هذا المنطلق جعلت مناهج اللغة الفرنسیة في كل انحددتها في القدرة على فهم و 
األطوار التعلیمیة تصب اهتمامها على تحقیق هذا الهدف من خالل ما تضمنه برنامج قواعد اللغة 

ؤكد الفرنسیة باعتبار أن القواعد تمثل األساس في تعلم هذه اللغة؛  القدرة على أن  (Chomsky)حیث ِی
، أنواع الجمل عدد كبیر منفي تشكیل جملة واحدة یؤدي إلى امتالك القدرة على إنتاج استخدام القواعد 

  .تاج عدد ال نهائي من الجملانمصطلح الكفاءة یعبر عن القدرة على فهم و   انو 
(Meziane, 2014, p 114)  

التالمیذ في كل درس في قواعد اللغة الفرنسیة یجب أن یؤدي إلى امتالك  الكفاءات المستهدفةفتحدید 
مقررة ط النصوص الانمأوذلك حسب  ،ا بشكل سلیمانتاجهالكفاءة في فهم النصوص المسموعة والمكتوبة و 

 (Belkhoudja)كفاءات التي اكتسبوها في القواعد؛ وذكرت دماج  تلك العلیهم ومن من خالل توظیف وا

، )األصوات(، )المفردات(الكفاءة اللغویة ترتبط بالمعرفة ومعرفة كیفیة الفعل ذات العالقة بأبعاد اللغة؛  أن
  .التي تحكم االستخدام السلیم للغة مشافهة أو كتابة القواعدد في إطار هذه األبعا تدخلإذ ) التراكیب(
   

   « La compétence linguistique concerne les savoirs et savoir-faire 
                      relatifs au  lexique, à la phonétique , à la syntaxe et aux autres  
                      dimensions du système d'une langue. » (Belkhoudja, 2012, p 7) 
                                                                      

فانه یتوجب   (Le discours direct et indirect)فعندما یدرس التالمیذ الخطاب المباشر وغیر المباشر   
علیهم امتالك الكفاءة في فهم  نص ذو النمط السردي الذي یقوم على اإلخبار الواقعیة والحقیقیة من 

والتي تقع ضمن الخطاب المباشر وغیر المباشر، وعلى التالمیذ  ،خالل الجمل التي یتضمنها النص
امتالك الكفاءة في إنتاج هذا النوع من النصوص، موظفین كفاءاتهم في إنتاج الجمل التي تتضمن هذین 

  .الخطابین
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  :تدریس قواعد اللغة الفرنسیةواستراتیجیات طرائق  -6
وطرائق تدریس القواعد موضوع  لذلك فقد حظي ؛م قواعدهابتعل واكتسابها م اللغة الفرنسیةیرتبط تعل     

" باهتمام علماء التربیة واللغة على حد سواء، إذ یعد تعلم القواعد ركیزة أساسیة لتعلم اللغات، تدریسها 
  ". فابن خلدون یضعها في مقدمة علوم اإلنسان، وال یتم التحصل على هذه القواعد إال بالتعلم

واستراتیجیات تدریس قواعد اللغة الفرنسیة ق ائإلى طر  األدبي التراثولقد أشار  )116، ص 2012شینین، (
  -:یليأهمها ما 

  : الطریقة القیاسیة -6-1
أي أن األستاذ یعرض على  ؛من الكل إلى الجزءفیها تدریس قواعد اللغة الفرنسیة یتم الطریقة التي  هي   

حیث یتوجب على التلمیذ حفظ القاعدة ومن  ؛التالمیذ القاعدة المستهدفة ثم یقدم األمثلة التي تنطبق علیها
وبعد االطالع على التراث األدبي الذي تناول الطریقة   (Iken, 2017, p 20).ثم التدریب علیها وتطبیقها

 -:التي یتم وفقها تدریس قواعد اللغة الفرنسیة وهي كاألتيهذه الطریقة خطوات  استنتجت الباحثة القیاسیة
  ,Iken, 2017, p 20 ; Damar, 2018) 119 ؛ 2 ، ص2012شینین، (                                   

  .یتم فیه تذكیر التالمیذ بالدرس السابق عن طریق طرح األسئلة حول القاعدة التي تم تعلمها :التمهید - أ
ویطلب من  ،یقوم المعلم بعرض القاعدة المستهدفة وكتابتها على السبورة وشرحها: عرض القاعدة -ب

  .التالمیذ قراءتها وحفظها
  .یقوم التالمیذ بصیاغة األمثلة التي تنطبق علیها القاعدة انطباقا تاما: تفصیل القاعدة - ج
  .القاعدةویطبق من خاللها التالمیذ یقدم المعلم أنشطة : التطبیق -د

القواعد  طریقة(تدریس اللغة الفرنسیة المقاربة التقلیدیة في في شاع استخدام الطریقة القیاسیة     
  .في التقدیم ال تتطلب الكثیر من الوقت والجهدأن خطواتها سهلة وواضحة و  هامزایا ؛ ومن)والترجمة

التالمیذ، كما أنها تبعث بالملل، فضال  إال أنه یعاب علیها أنها ال تشجع التفكیر واالكتشاف واإلبداع لدى
یعد إدراكه أمر  ،غامضاال یزال التي تمثل حكما عاما وكال على أن العرض المباشر للقاعدة النحویة و 

 .وفهمه صعبا بالنسبة للتالمیذ
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  : الطریقة االستقرائیة -6-2 
  ".استنباط القاعدة من األمثلة المقدمة والشواهد المختلفة : "تشیر الطریقة االستقرائیة إلى    
ویتم مناقشتها من  ،حیث یقوم المعلم بعرض مجموعة من األمثلة على التالمیذ )119، ص 2012شینین، (

  (Cuq  Gruca, 2005, p257)  .النحویة ومن ثم یستنتج التالمیذ القاعدة العامة والداللةناحیة المعنى 

    -:خطوات لتدریس القواعد وفق الطریقة االستقرائیة وهي كما یلي خمس(Herbert)  هاربارتویحدد 
        )120، ص 2012شینبن، (   

  .تهیئة أذهان التالمیذ لتقبل الدرس الجدید بواسطة طرح األسئلةیتم فیه  :التمهید - أ
  .ویطلب من التالمیذ قراءتها ،یعرض المعلم األمثلة على السبورة :العرض -ب
یناقش المعلم األمثلة مع التالمیذ بالربط والموازنة والمقارنة إلظهار  :الربط والموازنة والمقارنة - ج

  .العالقات بینها وتهیئة أذهانهم الستنتاج القاعدة
للحقائق ومن بعد مناقشة األمثلة یتوصل التالمیذ إلى استنتاج العناصر المشتركة  :استنتاج القاعدة -د

  . ثم بناء القاعدة كاملة وصیاغتها وتسجیلها على السبورة
 مختلفة بواسطة طرح األسئلة شفهیا تدریب التالمیذ على تطبیق القاعدة في مواقفیتم فیه  :التطبیق -ه

  . كتابیا
جملة من المزایا التي تمیز هذه  صاستخال خالل ما سبق ذكره حول الطریقة االستقرائیة یمكن من   

  - :الطریقة وهي كاآلتي
  .من خالل التركیز على األمثلة وما تحمله من المعاني تثیر انتباه وتركیز التالمیذ نحو الحقائق -
  .تستثیر تفكیر التالمیذ وقدرتهم على التحلیل واالستنتاج -
  .العلمیة تنمي لدى التالمیذ مهارة المالحظة -
 إلي الكلیات )األمثلة( من الجزئیات التدرج واالستیعاب، من خالل قدرات التالمیذ في الفهمتتوافق مع  -
  .)القاعدة(

قد یجسده نص متسق البناء الفكري  ،سیاق معین عن األمثلة المعزولة إال أنه یعاب علیها استخدام
 .  واللغوي ویتضمن القواعد المستهدفة
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  :الطریقة النصیة -3 -6
. متأثرة بعلم اللغة البراغماتیة واللغة النصیة )1980(تعد من المصطلحات الحدیثة، ظهرت سنة      

(Simard, 1995, pp 29)  تساعد التلمیذ في بناء تعلماته ومعارفه بنفسه من خالل عملیتي  فهي طریقة
الذي یعد محورا تدور حوله جمیع  ،فهم النصقراءة و المالحظة واالكتشاف، فضال عن تدریبه على 

باالعتماد على النص ویتم تدریس القواعد وفق هذه الطریقة ) 270، ص 2018حریزي،  (.األنشطة اللغویة
تي ال تنتمي إلى وال المعزولةشتمل على التراكیب والصیغ المستهدفة بالتدریس بدال من الجمل الذي  ی

فهم ال التحلیل و ال؛ حیث أن تدریس القواعد الذي ینطلق من جملة تمثل الوحدة األساسیة في سیاق معین
بینما طریقة القواعد النصیة التي یتعامل فیها التلمیذ مع النص  ؛یساعد التالمیذ في كتابة النصوص

لقد اعتمدت هذه و   .فنیة توفر الحلول للمشكالت التي یواجهها التالمیذ في كتابة النصوصفكریة و كوحدة 
حیث تتم وفق خطوات  ؛الطریقة في تدریس قواعد اللغة الفرنسیة في الجزائر مع تبني التدریس بالكفاءات

 تدریس للتعلیم المتوسط وحسب خبرتها في في مناهج اللغة الفرنسیةوذلك حسب ما جاء  أوجزتها الباحثة
     -:وهي كما یلي مادة اللغة الفرنسیة

؛ ثم یقرأ المعلم النص قراءة متأنیة یركز على التراكیب والصیغ إلثارة انتباه التالمیذ إلیها:  قراءة النص - أ
  .یطلب من بعض التالمیذ قراءته لزمالئهم

عن طریق طرح  تضمنها النصلمعلم مع التالمیذ المعاني التي یناقش ا: مناقشة معاني النص - ج
  . األسئلة حول مضمون النص

  .المستهدفةالمفاهیم  یستخرج التالمیذ :المفاهیماستخراج  -د
  . یكتشف التالمیذ التعمیمات التي تتحول إلى أحكام وقوانین والتي تمثل القاعدة :استنتاج القاعدة -ه
یطبق التالمیذ القاعدة في وضعیات مختلفة من خالل أنشطة إدماجیة  یقدمها  :تطبیق القاعدة -و

  .المعلم
  -:یلي لها عدة مزایا تتمثل فیماالنصیة اللغة الفرنسیة بالطریقة قواعد یمكن القول أن تدریس      
  .تساعد التالمیذ في تعلم مهارات القراءة -
  .تساعد في تحلیل وفهم النصوص -
  .تنمي لدى التالمیذ القدرة على التفكیر واستخالص المعاني المتضمنة في النصوص -
  .تنمي القدرة على التقصي واالكتشاف -
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إال أنه یأخذ علیها طریقة النصیة في تدریس قواعد اللغة الفرنسیة وما تتمیز به من مزایا الورغم أهمیة 
  - :هيبعض المآخذ 

سیما أن التالمیذ ال ال ویكون ذلك على حساب باقي خطوات الدرس ،تتطلب قراءة النصوص وقتا -
  .یجیدون قراءة النصوص باللغة الفرنسیة

  .التي تحقق أهداف الدرس الصیغ والتراكیب النحویةالتي تحتوي عل كل صعوبة إیجاد النصوص  -
تدریس قواعد اللغة الفرنسیة بالطریقة القیاسیة واالستقرائیة والنصیة تعد من الطرائق یمكن القول أن     

یة التدریسیة التي یستحوذ فیها المعلم على الموقف التعلیمي من خالل إدارته المباشرة لألنشطة التعلیم
والنقاشات؛ بحیث ال یتح الفرصة الكافیة للتالمیذ الكتشاف المعلومات التفاعل معها إضافة إلى التفاعل 
الصفي مما یجعله یستقبل المعلومات ویخزنها في ذاكرته لیتم استرجاعها واستظهارها بشكل ألي األمر 

  .الذي ال یساعد في بناء تعلماتهم بأنفسهم
  :التعاونيإستراتیجیة التعلم  -6-4

وهي إستراتیجیة تعلیمیة یقوم فیها التالمیذ بالعمل في مجموعات مصممة بعنایة ، تقوم على أساس    
المشاركة الفعالة والنشطة للتالمیذ في عملیة التعلم؛ حیث یقسم التالمیذ إلى مجموعات صغیرة داخل 

 )29، ص 2008السعید، ( .المعلمشراف وتوجیه من االفصل، أین تتاح لهم فرصة تحمل مسؤولیة تعلمهم ب

   - :بإستراتیجیة التعلم التعاوني عبر الخطوات اآلتیةقواعد اللغة الفرنسیة تدریس ویتم 
  )25، ص 2016؛ الطائي، الربیعي، 139 -131، ص ص 2005كامل، و أبو الهدى، البغدادي، ( 

یحدد المعلم األهداف التعلمیة للدرس ویشرحها بعنایة، كما یوضح  :تحدید وشرح األهداف التعلیمیة - أ
  .األهداف من العمل التعاوني

یقسم المعلم التالمیذ إلى مجموعات صغیرة غیر متجانسة، تتكون كل : تحدید حجم المجموعات -ب
  .مجموعة من ستة أعضاء

لعمل بأریحیة وممارسة مهامهم یرتب المعلم حجرة الصف بشكل یسمح للتالمیذ ا :ترتیب حجرة الصف - ج
  .والتعاون فیما بینهم، وبما یسمح له بالتنقل بین المجموعات

القائد (یحدد المعلم دور كل تلمیذ، ویحدد مسؤولیته داخل المجموعة  :تحدید أدوار أعضاء المجموعة -د
  ).المیقاتي - المقرر - الكاتب -المقوم - القارئ -
  .یوضح المعلم معاییر االنجاز الصحیح للمهمة المطلوب القیام بها :تحدید معاییر اإلتقان -ه
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یشرح المعلم التعلیمات للتالمیذ ویوضح لهم المطلوب من النشاط بدقة، مع توضیح  :شرح التعلیمات -و
  .وشرح المفاهیم الواردة في الدرس

یقوم المعلم بتقویم عمل المجموعة بحیث یتقصى عمل كل عضو فیها ویختبر  :تقویم العمل التعاوني -ز
  . تحقق األهداف لدیه

إن التدریس بإستراتیجیة التعلم التعاوني له من المزایا ما یجعل التعلم ممتعا لدى التالمیذ؛ فتوزیع    
المجموعة التي ینتمي  األدوار على كل تلمیذ داخل المجموعة یلزمه بتحمل مسؤولیته تجاه نفسه وتجاه

إلیها، فیشعره ذلك بالثقة في نفسه السیما إذا نجح في المهمة وحقق النجاح المطلوب؛ كما أن التقاء 
التالمیذ في مجموعة واحدة للقیام بمهمة مشتركة یساعد في بناء عالقات الود واالحترام بینهم ویعززها، 

اعة؛ أما دور المعلم فیقتصر على اإلشراف والتوجیه وینمي لدیهم مهارات التواصل والحوار وقیادة الجم
ولیس احتكار الموفق التعلیمي مما یضع التالمیذ في موضع المتلقین السلبیین؛ لذلك تعد إستراتیجیة التعلم 

التعلمیة من / التعاوني من استراتیجیات التعلم النشط التي تقود التالمیذ إلى المشاركة في العملیة التعلیمیة
لقیام بأنشطة عدیدة تتصل بالمادة الدراسیة كالمناقشة والبحث والقراءة وطرح األسئلة؛ إال أن هذه خالل ا

اإلستراتیجیة التدریسیة قد یصعب تطبیقها في بعض البیئات الصفیة  التي یكثر فیها عدد التالمیذ، أین 
تنافس الشدید بین التالمیذ یتعذر تكوین المجموعات، إضافة إلى أنها تحتاج الكثیر من الوقت كما أن ال

داخل المجموعة الواحدة أو بین المجموعات قد یعیق تحقیق األهداف من العمل في مجموعة وهو احترام 
روح الجماعة و االنتماء؛ غیر أنها اعتمدت على العمل الجماعي، وأهملت التعلم الفردي الذي یركز على 

م ٕ   . كاناته الخاصةاستقاللیة التالمیذ في العمل في ضوء قدراته وا
  :إستراتیجیة خریطة المفاهیم -6-5

لقد تعددت استراتیجیات التدریس التي تقوم على نشاط التالمیذ واستقاللیتهم في بناء تعلماتهم، من    
خالل استیعابهم لمفاهیم المادة الدراسیة وتولید مفاهیم وأفكار جدیدة ودمجها في بنیة معرفیة تتسم 

وتعد إستراتیجیة خریطة المفاهیم من استراتیجیات التدریس التي .  حیث المعنى بالتماسك والتنظیم من
فهي تساعد في تطبیق المفاهیم والمبادئ في العالم . تحفز للتعلم ذو المعنى وتؤسس لحدوثه لدى التالمیذ

 ات اللفظیةالحقیقي، كونها إستراتیجیة فعالة لفهم المحتوى تمكن التالمیذ من بناء تمثالت بصریة للمعلوم

األفكار والمفاهیم المهمة واألساسیة والتركیز  وذلك من خالل تحدید )117 -116، ص ص 2008السعید، (
علیها، والتعرف على العالقات التي تربطها ببعضها البعض، وتمثیلها في رسومات ثنائیة البعد، تتنطم 
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وتترتب فیها المفاهیم في تسلسل هرمي؛ بحیث یحتل المفهوم العام قمة الهرم وتتدرج تحته المفاهیم الفرعیة 
واألقل عمومیة في مستویات متعددة تربطها عالقات مختلفة، یعبر عنها ویحدد طبیعتها كلمات أو 

ل مع المنهج الدراسي؛ لذلك وتعد إستراتیجیة خریطة المفاهیم تطبیق متكامل طویل المدى، تتكام.  عبارات
مهارات  مما یعني تطویر )119 -118، ص ص 2008السعید، (. فهي مفیدة لتطویر الخبرة والمعارف

  .البحث عن المعلومات وتطویر المعارف ومهارات التفكیر والتفسیر لدى التالمیذ والمعلم على حد سواء
یجیات التدریس النشط أنها تناسب معظم المواد فإستراتیجیة خریطة المفاهیم تتمیز عن غیرها من استرات

الدراسیة، حیث أنها تختزل محتوى المادة في األفكار والمفاهیم األساسیة، كما أنها تساعد المعلم في التأكد 
من تحقق األهداف والكفاءات التعلیمیة لدى التالمیذ، والكشف عن أخطاء التعلم لدیهم وتوجیههم نحو 

إلى أنها تنمي مهارات التفكیر لدى التالمیذ وتشجع على البحث وتعمیق الفهم  التعلم الصحیح، إضافة
  .ومن جهة أخرى یعاب علیها أن تطیقها یستغرق وقتا كبیرا.  لدیهم

  :أهمیة إستراتیجیة خریطة المفاهیم في تدریس قواعد اللغة الفرنسیة  -7
تواجه قواعد اللغة الفرنسیة صعوبات في تعلیمها وتدریسها واستیعابها، رغم الجهود التي یبذلها المعلم     

   (2014) (Outaleb)والتالمیذ على حد سواء في جعلها مادة ممتعة، ولقد أشارت معظم الدراسات كدراسة

، ومعقدة صعبةقواعد اللغة الفرنسیة یجدها التالمیذ أن المفاهیم التي تتضمنها  2016) (Omran)( ودراسة
وأفقد  وطریقة عرضها في الكتاب المدرسي لم یساعد في اكتسابها،ق المتبعة في تدریسها ائكما أن الطر 

المعنى من تعلمها، مما كون اتجاهات سلبیة تجاهها، لذا ترى الباحثة أن استخدام إستراتیجیة خریطة 
   -:اآلتيأهمیة كبیرة تتمثل في له د اللغة الفرنسیة المفاهیم في تدریس قواع

 درسیكمن أن تتوزع على الوضعیات الدیداكتیكیة بانسجام مما تساعد األستاذ في تنفیذ خطوات بنائها  -
  . قواعد اللغة الفرنسیة

  .التي یحتوي على العدید من المفاهیم الدروس محتوى تنظیمفي األستاذ تساعد  -
 les :والمفاهیم الخاصة مثل les adverbes: في التمییز بین المفهوم العام مثلالتالمیذ تساعد  -

adverbes de temps- les adverbes de lieu- les adverbes de manière- les adverbes de quantité   
  .السیما المعقدة والمركبة، من خالل قراءة الخریطة وكتابة نطقاتساعد في تعلم المفهوم  -
  .إنشائیة جمل بسیطة أو مركبة أو فقرةتمكن التالمیذ من توظیف المفاهیم في  -
  .وبالتالي استیعابها المفاهیم  زید من وضوحت ةس القواعد في صورة شبكة مفاهیمو عرض محتوى در  -
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  .تحسن اتجاه التالمیذ نحو قواعد اللغة الفرنسیة -
  .واللغة الفرنسیةترفع من دافعیة التالمیذ نحو تعلم القواعد  -
تساعد التالمیذ في تنظیم مكتسباتهم بما یمكنهم من حل الوضعیات المشكلة التي تصادفهم في المواقف  -

أو دمج القبلیة فالوضعیة المشكلة تتطلب إعادة تنظیم المكتسبات "  ؛التعلیمیة لمادة قواعد اللغة الفرنسیة
  )109، ص 2010وعلي، (." أخرى جدیدة  بالتي سبقتها

  :صعوبات تدریس قواعد اللغة الفرنسیة -8
ترتبط صعوبات تدریس قواعد اللغة الفرنسیة بعدة عوامل أشارت إلیها بعض الدراسات، حیث أشارت     
)2016( (Omran)  وهي كما التي تحول دون تدریس جید وفعال لهذه المادة إلى بعض هذه الصعوبات

  (Omran, 2016, pp 364- 366)   -:یلي
عدم ممارسة التلمیذ اللغة الفرنسیة داخل المدرسة وخارجها نتیجة الخجل وخوفه من الوقوع في  -

  .األخطاء
  .نسیان التلمیذ لمعظم المفاهیم والمصطلحات السیما المعقدة منها -
  .اللجوء التلقائي للغة األم أو للغة األولى لترجمة المفاهیم أو الجمل والعبارات -
  .لمعلم نتیجة ممارساته التسلطیة تجاهه الذي یسبب لدیه القلق والتوترخوف التلمیذ من ا -
إن القواعد التي تدرس للتلمیذ وفق المقرر تضعه في وضعیات تعلیمیة یجد نفسه ملزما ومجبرا على  -

 .تعلمها فیصبح متلقیا لخبرات ومعلومات لم یشارك في اختیارها
تحد من قدرات التلمیذ في إحداث تغییرات  تدریس القواعد؛  األستاذ فيطریقة التدریس التي یعتمدها ف   

وحسب خبرة الباحثة في تدریس اللغة الفرنسیة فإنها ترى  .للتالمیذالمعرفیة  البنیةفي حقیقیة وذات معنى 
صعوبات تدریس قواعد اللغة الفرنسیة ترتبط بطبیعة القواعد في حد ذاتها، فقواعد اللغة من بین أن 

م بالتعقید من حیث المبادئ التي تحدد كتابة بعض الكلمات وما ارتبط بها من خصائص الفرنسیة تتس
فال توجد قاعدة واحدة وهي  ،ءات، كما هو الحال في كتابة الكلمة في حالة الجمع أو التأنیثواستثنا

بة في بل هناك عدة استثناءات یجد التلمیذ صعو  ،للتأنیث (e)للداللة على الجمع أو إضافة  (s)إضافة 
حفظها وتطبیقها سواء تعلق األمر بالكتابة أو النطق هذا من جهة، ومن جهة أخرى عدم معرفة التلمیذ 

التي یجب  التعلیمیةللتالمیذ لألهداف األستاذ  توضیحوكذا عدم  ،للهدف من تدریس قواعد اللغة الفرنسیة
  .أن تتحقق لدیهم
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  :  ةخالص
اللغة الفرنسیة والتي تشیر إلى فروع مما سبق ذكره یمكن القول أن قواعد اللغة الفرنسیة هي فرع من     

حیث تعرف  ؛المبادئ والمعاییر التي تحكم االستخدام الصحیح للغة الفرنسیة في شقیه الكتابي والشفهي
المعاییر ووصف  ةسادر یهتم ب انیة بأنها جزء من اللسانیات الذياللساللغویة من وجهة نظر النظریات 

وهي بذلك تشیر إلى القواعد النظریة،  ها ،عناصر  التي تنظمالعالقات بنیة الجملة و التي تحكم  والمبادئ
التي یتعلمها ویتقنها التالمیذ والتي تعزز لدیهم الفهم واإلنتاج  المعاییر والمبادئكما أنها تعرف بأنها 

نسیة، وهو ما یشیر إلى القواعد التطبیقیة التي تدرس للتالمیذ وفق الشفهي والكتابي للنصوص باللغة الفر 
تخطط له السیاسة التربویة، هذه األخیرة تسعى إلى أن یتحقق لدى التالمیذ  برنامج محددمنهاج تعلیمي و 

نتاج نصوص كتاب ٕ ة الكفاءات في قواعد اللغة الفرنسیة الالزمة لتحقیق الكفاءة الختامیة والمتمثلة في فهم وا
واستراتیجیات عدة  قائطر بولقد جاء في التراث النظري أن تدریس قواعد اللغة الفرنسیة یتم .  ومشافهة

الطریقة القیاسیة، الطریقة االستقرائیة، الطریقة النصیة، إستراتیجیة التعلم التعاوني، : أهمها وأكثرها شیوعا
ستراتیجیة خریطة المفاهیم ٕ فیها عرض القاعدة على التالمیذ ومن ثم صیاغة یتم فالطریقة االستقرائیة .  وا

الطریقة االستقرائیة یتم فیها استنباط القاعدة من أما  ؛األمثلة التي تنطبق علیها القاعدة، ثم تحفظ وتطبق
ومن طرائق تدریس قواعد  تطبق؛یتدربون علیها و  ها التالمیذحفظومن ثم ی خالل األمثلة والشواهد المقدمة

یتم حیث  ،النصیةلتي أحدثت ثورة في تدریس قواعد اللغة الفرنسیة؛ وهي الطریقة التي ا اللغة الفرنسیة
یتعامل التالمیذ و  ؛المستهدفةوالصیغ من خالل النصوص التي تشتمل على التراكیب القواعد فیها تدریس 

التدریس ، بدال من استخدام الجمل المنعزلة عن سیاق معین؛ بینما فنیةفكریة و مع هذه النصوص كوحدة 
بإستراتیجیة التعلم التعاوني فیضفي على تعلم قواعد اللغة الفرنسیة المتعة والنشاط لدى التالمیذ؛ باعتمادها 

أعطت الفرصة للتالمیذ للمشاركة في عملیة التعلم كونهم عنصرا فعاال على العمل الجماعي والتنافسي، و 
أما إستراتیجیة خریطة المفاهیم فتمیزت عن  لمیة؛التع/ ونشطا في الموقف التعلمي وفي العملیة التعلیمیة

غیرها من استراتیجیات التدریس أنها مناسبة لمعظم المواد الدراسیة، وأنها تجبر التالمیذ على التفكیر من 
ورغم . خالل تولید عالقات ذات معنى بین المفاهیم، وبناء تعلمات جدیدة ودمجها مع التعلمات السابقة

إال أن التالمیذ یجدون صعوبة في تعلمها حسب  ؛تدریس قواعد اللغة الفرنسیة یجیاتواسترات تعدد طرائق
واالستراتیجیات التدریسیة عزى إلى الطرائق ت ؛ فبعض هذه الصعوباتإلیه العدید من الدراسات ما أشارت

في  همراتتحد من قدال تركز على استقاللیة التالمیذ في التعلم واالعتماد على أنفسهم، كما أنها التي 
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إحداث تغییرات في أبنیتهم المعرفیة بطریقة واعیة تحقق التعلم ذو المعنى؛ هذا األخیر الذي یعكسه 
امتالك التالمیذ للكفاءات في القواعد والتي تسمح لهم باإلنتاج الشفهي والكتابي للنصوص باللغة الفرنسیة 

 .التواصلیة المختلفةوالتواصل بها في المواقف 
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  المیدانيب نلجاا
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  :الفصل الخامس
  اإلجراءات المیدانیة للدراسة

 
  
  

  دـتمهی -  

  ةـج الدراسـمنه -1

  التصمیم التجریبي للدراسة -2

  ةـالدراسدود ـح - 3

  ة ـمجتمع الدراس - 4

  ةـة الدراسـعین - 5

  ةـأدوات الدراس - 6

  ةـتجربة الدراس -7

  األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة -8
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  :تمهید
 -إضافة إلى التحدید الدقیق للمشكلة وصیاغتها -ترتبط قیمة البحث وصدق نتائجه ارتباطا وثیقا     

من تحدید منهج الدراسة المتبع ثم مجتمع وعینة  بدایة ؛بسالمة وصحة اإلجراءات المنهجیة المتبعة
خطوات إعداد وبناء أدوات الدراسة والتأكد من موثوقیتها من خالل التحقق من وتوضیح الدراسة، 

ومعالجة النتائج المحصل علیها بمختلف  ،السیكومتریة، ومن ثم تطبیقها على عینة الدراسة خصائصها
  .لدراسةالمیدانیة لالمعالجات اإلحصائیة المالئمة؛ وسیتم في هذا الفصل عرض اإلجراءات 

  :سةمنهج الدرا -1
تسعى الدراسة الحالیة لمعرفة أثر التدریس بإستراتیجیة خریطة المفاهیم في تنمیة كفاءات تالمیذ السنة     

مدت الدراسة على المنهج الثالثة متوسط في قواعد اللغة الفرنسیة، ومن اجل تحقیق هذا الهدف اعت
أسلوب من أسالیب البحث "مالئم لطبیعة الدراسة الحالیة، حیث یعرف هذا المنهج بأنه  ألنه التجریبي
  ."المتغیر المستقل على المتغیراثر الباحث أن یعرف یستطیع بواسطته  ؛ العلمي

  )303، ص 2004، العساف( 
  :التصمیم التجریبي للدراسة -2
یتضمن المنهج التجریبي العدید من التصامیم التجریبیة، وقد اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على    

  . یوضح التصمیم )2-5(والشكل رقم  التصمیم شبه التجریبي ذو القیاس البعدي
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  -  یتم تعیین المجموعتین التجریبیة والضابطة تعیینا عشوائیا ثم تخضع المجموعة التجریبیة للمتغیر المستقل، ویحجب عن المجموعة

بعد انتهاء مدة التجربة تختبر المجموعتین اختبار بعدیا لقیاس األثر الذي أحدثه دون أن تختبر المجموعتین اختبارا قبلیا، و  الضابطة
  )317ص ، 2004، العساف( .تطبیق المتغیر المستقل

 المجموعتین

 التجریبیة

طةالضاب  

س قواعد اللغة الفرنسیة یدر ت

القیاس  خریطة المفاهیم إستراتیجیةب
الفرنسیة  س قواعد اللغةیتدر  البعدي

  االعتیادیة بالطریقة

 لدراسة من إعداد الباحثةالمعتمد في االتجریبي شبه یوضح التصمیم ) 2-5(شكل رقم 
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تعیین أفراد المجموعة  تمحیث  ،لدراسةالمعتمد في االتجریبي  شبه التصمیم )2-5(یوضح الشكل رقم 
ریس التدة التجریبیة للعامل التجریبي وهو إخضاع المجموعوتم  ،والمجموعة الضابطة عشوائیاالتجریبیة 

تم  ومن بعد عة الضابطة تم تدریسها بالطریقة االعتیادیة،المجمو بینما  ،بإستراتیجیة خریطة المفاهیم
   .ديللقیاس البعالتجریبیة والضابطة المجموعتین إخضاع 

  :حدود الدراسة -3
  -:تتمثل حدود الدراسة الحالیة في األتي   
  : الحدود الموضوعیة -3-1

إستراتیجیة خریطة المفاهیم في تنمیة كفاءات التدریس بثر أر الدراسة الحالیة على البحث في تقتص   
  .التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة

   :الحدود المكانیة -3-2
  .بوالیة بسكرة إجراءات الدراسة الحالیة في متوسطة قواند محمد بن عباس المتواجدة بلدیة شتمة تمت   
   :الحدود الزمنیة -3-3

المرحلة األولى تخص الجانب النظري من الدراسة والذي تم خالل : في مرحلتینتمت الدراسة الحالیة    
خالل العام خص تجربة الدراسة فقد تم أما الجانب المیداني الذي ی. 2017/ 2016العام الدراسي 

  .2018/ 02/ 28إلى  2017/ 11/ 8، ابتداء من 2017/2018الدراسي 
   :الحدود البشریة -3-4

ناث االسنة الثالثة متوسط ذكور  تقتصر الدراسة الحالیة على تالمیذ     ٕ   ا، والبالغ عددهم وا
  .2018/ 2017تلمیذا وتلمیذة خالل العام الدراسي  )وثالثون وواحدمائة (

  :مجتمع الدراسة -4
قواند تكون مجتمع الدراسة من جمیع تالمیذ السنة الثالثة متوسط الذین یزاولون دراستهم بمتوسطة     

  .تلمیذا وتلمیذة )مائة وواحد وثالثون(والیة بسكرة  والبالغ عددهم  -محمد بن عباس ببلدیة شتمة

  :الدراسة عینة -5
ند الذین یزاولون دراستهم في متوسطة قوا ،تلمیذا وتلمیذة )ستة وخمسین( تكونت عینة الدراسة من   

المسح الشامل، وذلك بعد استبعاد عن طریق ، تم اختیارهم والیة بسكرة - محمد بن عباس ببلدیة شتمة
تالمیذ  )ستة(نة الثالثة متوسط وعددهم وبعد استبعاد التالمیذ الذین أعادوا الس عینة الدراسة االستطالعیة،



اإلجراءات المیدانیة للدراسة                         الفصل الخامس           

 

                                                                             71                                                                    
      
 

تم تقسیم أفراد العینة و  )تلمیذین(وكذا استبعاد التالمیذ الذي یستفیدون من الدروس الخصوصیة وعددهم 
مجموعة تجریبیة ومجموعة ضابطة، كل منهما  ؛إلى مجموعتین متساویتینعشوائیا عن طریق القرعة 

تلمیذا وتلمیذة؛ وأثناء عملیة التجریب تم انسحاب تلمیذین من المجموعة  )ثمانیة وعشرین(یتكون من 
أربعة ( وبذلك یكون عدد أفراد العینة النهائي ،تلمیذا وتلمیذة )ستة وعشرین(التجریبیة لیصبح عددها 

   .تلمیذا وتلمیذة )وخمسین

  :أدوات الدراسة -6
   -:آلتیةاستخدام األدوات ا قا ألهدافها تملإلجابة عن تساؤالت الدراسة وتحقی     
  .خرائط المفاهیم لدروس قواعد اللغة الفرنسیة -
  .االختبار القبلي لقیاس كفاءات التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة -
  .االختبار البعدي لقیاس كفاءات التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة -

موثوقیة، تم القیام بدراسة استطالعیة تكون البیانات المحصل علیها على جانب كبیر من الحتى و    
  :ألدوات الدراسة كما یلي

  :الدراسة االستطالعیة ألدوات الدراسة -6-1
  :أهداف الدراسة االستطالعیة -1 -6-1
  - :تهدف الدراسة االستطالعیة إلى ما یلي     
   .ضبط خطة سیر دروس قواعد اللغة الفرنسیة وفق إستراتیجیة خریطة المفاهیم -
 .الزمن المالئم الذي یستغرقه كل درس وفق إستراتیجیة خریطة المفاهیم ضبط -
  . قواعد اللغة الفرنسیةالتالمیذ في كفاءات لقیاس  ین القبلي والبعديختبار الالـتأكد من صالحیة ا -
  .یةضبط الزمن المالئم إلجراء االختبارین القبلي والبعدي لقیاس كفاءات التالمیذ في قواعد اللغة الفرنس -
  :عینة الدراسة االستطالعیة -2 -6-1
وتلمیذة من السنة الثالثة متوسط؛ تم  تلمیذا )سبعة وستین(تكونت عینة الدراسة االستطالعیة من     

تلمیذا وتلمیذة أي  )وثالثون واحدمائة و ( من مجتمع أصلي قدرهبالطریقة العشوائیة البسیطة،  اختیارهم
ولقد تم .  عن طریق القرعةم تمت عملیة السحب تلمیذ برقم ث یث تم ترمیز كلح) 51,14(بنسبة 

میذ اختیار هذا المستوى التعلیمي لما تتمیز به هذه المرحلة العمریة والتي یكون فیها متوسط عمر التال
   .سنة، أین تظهر المفاهیم األكثر تجریدا، وتنموا لتصل إلى حالة التوازن )ثالث عشرة(
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األمر الذي یتطلب تنظیما وترتیبا یساعد  ؛زداد تعقیدها وتمایزها وعمومیتهافی )151، ص 2012قطامي، (
السنة الثالثة متوسط قواعد اللغة الفرنسیة المقررة في برنامج على اكتسابها واالحتفاظ بها، كما أن دروس 

   .تقدم ألول مرة للتالمیذ، وبمفاهیم أكثر تجریدا وبشكل أكثر تفصیال
  :الدراسةوصف أدوات  -6-2
  :خرائط المفاهیم لدروس قواعد اللغة الفرنسیة -6-2-1

قامت الباحثة بتحدید المادة التعلیمیة والمتمثلة في دروس قواعد اللغة الفرنسیة والمقررة على تالمیذ      
ة لنشاطات التعلم لمادة اللغة الفرنسیة للسنة الثالث الثالثة متوسط والمتضمنة في التوزیع السنويالسنة 

وقد قسم مقرر القواعد  )2013(طبعة الوطنیة والصادر عن وزارة التربیة  )1(ملحق رقم  متوسط أنظر
ویضم المشروع مقاطع،  )ثالثة( دروس موزعة على )أربعة(یضم المشروع األول مشاریع،  )ثالثة(إلى 

موزعین على  )درسین(فیضم  الثالث بینما المشروعمقاطع،  )ثالثة(دروس موزعة على  )أربعة(الثاني 
 Les substituts) ونظرا لتكرار درس. دروس) عشر( وبذلك یكون عدد دروس القواعد، )مقطعین(

grammaticaux)  وذلك بهدف  الثاني من المشروع األولوالمقطع  ،األول من المشروع الثالثفي المقطع
 Les)و  (Les substituts grammaticaux)التفصیل والتوسع أكثر في الدرس، ونظرا لتقارب درسي 

substituts lexicaux)  تم دمج هذه الدروس في درس واحد لیصبح عدد من حیث وظیفتهما في الجملة
           ):1-5(رقم كما هو موضح في الجدول  دروس )ثمانیة(دروس قواعد اللغة الفرنسیة المقررة تدریسها 
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  دروس قواعد اللغة الفرنسیة حسب المشاریع والمقاطع لمادة اللغة الفرنسیةیوضح توزیع ) 1-5(جدول رقم 
Projet Séquence Thème 

P 1 : Le fait divers Séq 1 : La catastrophe 
 

- Les formes de phrases (Active et 
passive) 

Séq 2 : Le méfait - Le discours  
(direct et indirect) 

Séq 3 : Le fait insolite - Les substituts lexicaux  
- Les substituts grammaticaux 

P 2 : Le portrait d’une 
personne célèbre 

Séq 1 : La biographie - Les substituts grammaticaux 
Séq 2 : L’ 
Autobiographie 

- Le présent d’énonciation 
- Les déterminants (possessifs et 
démonstratifs) 

Séq 3 : Le dialogue dans 
la biographie et 
l’autobiographie 

- Les expansions du nom 

P 3 : Le récit 
historique 

Séq 1 : Le récit 
historique 

- L’expression du temps 

Séq  2 : L’histoire d’un  
Patrimoine 

- La complétive 

حیث استعانت بخطوات تحلیل  المفاهیم؛ أعدت الباحثة نماذج التدریس وفق إستراتیجیة خریطةوقد   
بناء االختبار البعدي خطوات مواضیع الدروس واألهداف السلوكیة والتي سیتم توضیحها في  محتوى

خرائط، بواقع  )ثماني(وقد بلغ عدد خرائط المفاهیم  لتالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة،لقیاس كفاءات ا
اشتمل كل نموذج تدریس مصمم وفق إستراتیجیة خریطة مفاهیم على  حیثخریطة مفاهیم لكل موضوع؛ 

   -:ما یلي
    عنوان المشروع -1

    عنوان المقطع -2
  موضوع الدرس -3
  التعلیمیة الوسائل  -4
  الزمن المحدد للدرس -5
   الكفاءة المستهدفة -6

 األهداف السلوكیة -7
    -:تضمنسیر الدرس وی -8
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دقیقة بحسب درجة تعقید موضوع  )ةعشر  خمس(إلى  )ةعشر (وتستغرق من : وضعیة االنطالق - أ
وضوع الدرس من خالل نص یتم فیها عرض المفهوم العام الذي یمثل محیث  وعدد المفاهیم؛ الدرس،

الجهریة، ومن خالل مناقشة صامتة ثم یطلب األستاذ من بعضهم القراءة قصیر؛ یقرأه التالمیذ قراءة 
  .معاني النص والتراكیب والصیغ الدالة على المفهوم  یكتشف التالمیذ المفهوم العام

 )خمسین(إلى  )ثالثین( من وتستغرقویتم فیها عملیة التحلیل والمناقشة  :وضعیة بناء التعلمات -ب
  - :ویتم فیها ما یلي ،دقیقة حسب عدد المفاهیم الفرعیة

  .الصیغ والتراكیب الواردة في النصیقوم التالمیذ بتحدید المفاهیم الفرعیة من خالل مناقشة  -
  .تم تحدیدها وكذا التي لها عالقة بالمفهوم العامالمفاهیم التي كل یكتب التالمیذ على السبورة قائمة  -
  .مراعاة العمومیة والخصوصیةیقوم التالمیذ بتجمیع المفاهیم تبعا للعالقات التي تجمعها ببعض دون  -
  .یرتب التالمیذ المفاهیم في تسلسل هرمي من األكثر عمومیة إلى األقل عمومیة وأكثر خصوصیة -
  .؛ بحیث ینفرد كل مفهوم داخل شكلیضع التالمیذ المفاهیم داخل أشكال -
  .تحدد اتجاه العالقة بین المفاهیم أسهمبخطوط و یربط التالمیذ بین المفاهیم  -
  .یعرف ویوضح التالمیذ العالقات التي تربط المفاهیم بوضع كلمات أو عبارات فوق األسهم -
  .في قاعدة الهرم المفاهیميویكتبها مفهوم  تعبر عن كلالتالمیذ أمثلة  یصیغ -
  .لتي أعدها على السبورة لمناقشتها وتصحیحهایطلب األستاذ من أحد التالمیذ كتابة خریطة المفاهیم ا -
ة خریطة المفاهیم من حیث تسلسل المفاهیم، ووضوح العبارات التي تعبر عن العالقة بین مراجع -

  . ومدى مقروئیتها هاتناسق شكلمدى المفاهیم، و 
  .وكتابها یطلب األستاذ من التالمیذ قراءة خریطة المفاهیم -
دقیقة یتم فیها  )ثالثین(: دقیقة مقسمة إلى )خمسا وخمسین(وتستغرق  :وضعیة استثمار المكتسبات - ج

 خمس(و ،تدریب التالمیذ على بناء خریطة المفاهیم وتعمیق وتثبیت الفهم من خالل أنشطة تدریبیة
دقیقة یتم فیها إدماج المكتسبات من خالل وضعیة إدماجیة تتمثل في كتابة فقرة یوظف فیها  )وعشرون
   .التي اكتسبوها خالل الدرسالمفاهیم  التالمیذ

   (Le discours) لخریطة المفاهیم  لدرس وفیما یلي مثال  
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Projet 1 : Le fait divers 
Séquence 1 : Rapporter un fait, un événement relatant un méfait. 
Activité : Grammaire 
Thème : Le discours  
Les outils pédagogiques : Le manuel de 3ème A.M, p 44- 45, tableau, cahiers. 
Durée : 2 heures. 
Compétence visée : L’élève sera capable de  rapporter une parole en utilisant le discours 
direct ou indirect. 
Objectifs opérationnels : 
- Souligner le discours indirect. 
- Indiquer  les marques du discours direct. 
- Transformer les phrases en passant du discours direct au discours indirect. 
- Transformer les phrases en passant du discours indirect au discours direct. 
- Ecrire deux phrases au discours direct. 
- Ecrire deux phrases au discours indirect. 
- Rapporter une parole indirectement. 
Moments Objectifs Situation d’apprentissage 
Phase 1 
Imprégnation 
(mise en 
situation) 
(15 mn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phase 2 
Analyse 
(50 mn) 
 
 
 
 
 
 

- Repérer le  
le concept 
principal 
(générale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déterminer les 
concepts 
secondaires 
(spécifiques) 
 
 
 
 
 

- Lis le texte p 44 
- De quoi la femme est elle accusée ? 
La femme est accusée d’infraction au code de la route 
- Que demande le juge à la femme ? 
Le juge demande à la femme sa profession ? 
- Relève du texte la phrase qui justifie cette réponse. 
« Quelle est ta profession ? » demande le juge 
- Que répond la femme ? 
La femme répond qu’elle est maîtresse d’école. 
- Par quels verbes les paroles du juge et celles  de la femme 
sont- elles introduites ? 
Par les verbes de parole (demande, répond, dit) 
Comment appelle t- les paroles du juge et celles de  la 
femme ? 
Le discours  
 
- Classer les paroles dans le tableau ci-dessous : 

Paroles du juge Paroles de la femme 
- Le juge 
demande : « quelle est 
votre profession ? » 
- Il dit : « asseyez vous 
à cette table. »   

- la femme répond 
qu’elle est maîtresse 
d’école. 

- Quelles paroles sont rapportées au discours direct ? 
Les paroles du juge sont rapportées au 

Concept principal 
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Lister les 
concepts 
 
 
 
 
 
Regrouper les 
concepts selon 
leurs relations  
 
 
 
 
 
 
Hiérarchiser 
les concepts 
(du plus 
général au plus 
spécifiques) 
 
 
 
 
 
Mettre les 

 
  
- Quelles paroles sont rapportées au discours indirect ? 
Les paroles de la femme sont rapportées au 
 
 
- Quelles sont les marques du discours direct ? 
 deux points (:)  - deux guillemets («  »)  –  verbe de parole 
– point (.) 
La femm   
e répond qu’elle est maîtresse d’école.   
- Quelles sont les marques du discours indirect ? 
verbe de parole – subordonnée (COD - interrogative) - 
point (.) 
 
Demander aux élèves de lister les concepts.  
- discours direct 
- discours indirect  
- deux points (:)deux guillemets («  »)  
- verbe de parole 
- subordonnée (COD - interrogative)  
 
Demander aux élèves de regrouper les concepts selon leurs 
relations. 
- discours direct                              
verbe de parole 
deux points (:) deux guillemets («  »)  
- discours indirect                             
verbe de parole 
subordonnée complétive (COD - interrogative)  
 
Demander aux élèves de hiérarchiser les concepts du plus 
générale au plus spécifiques  
- le discours 
discours direct                              
verbe de parole 
deux points (:) deux guillemets («  »)   
discours indirect                             
verbe de parole 
subordonnée complétive (COD - interrogative)  
 
Demander aux élèves de mettre les concepts dans des cadres 

Discours  direct 

Discours  indirect 
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Phase 3 
 (55) 
Entrainement 
 
 
 
 
Evaluation  

concepts dans 
des cadres 
 
Relier les 
concepts avec 
des flèches 
 
Identifier les 
liens avec des 
mots de liaison 
 
 
Evaluer la 
carte 
conceptuelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimer le 
degré de la 
maitrise des 
acquis  
 
Témoigner du 
niveau de 
compétence 
atteint dans 
l’apprentissage 

 
 
 
Demander aux élèves de relier les concepts avec des flèches 
 
 
 
Demander aux élèves d’identifier les liens  avec des mots ou 
expressions de liaisons. 
 
 
 
évaluer la carte conceptuelle selon deux critères : 
1-exhaustivités :  
- les propositions sont- elles lisibles et claires ? 
 - les propositions couvrent- elles l’ensemble du  sujet 
traité ?  
- les liens sont- ils utiles à la compréhension de la carte 
conceptuelle ? 
2- clarté : 
- l’aspect visuel de carte conceptuelle est- il clair ? 
- la répartition des concepts est- elle logique ? 
- les concepts sont- ils tous reliés ? 
 
 
 
Activités : 1- 2- 3- 4  
 
 
 
 
Activités : 5 
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بعد مرحلة بناء التعلمات، یقدم األستاذ أنشطة تتضمن تدریبات، یقوم فیها التالمیذ بإكمال خریطة   
؛ كما تتضمن )1(رقم  الذي یمثل النشاط )4-5(رقم مفاهیم الدرس وفق نموذج مقدم كما یوضحه الشكل 

 )3(و )2(؛ كاألنشطة رقم بوه من مفاهیم وكفاءات استخدامهااألنشطة وضعیات یوظفون فیها ما اكتس
یمثل وضعیة إدماجیة ینتج فیها التالمیذ فقرة إنشائیة یوظفون ما اكتسبوه من  )5(، أما النشاط رقم )4(و

 .في هذا الدرس  الكفاءات في قواعد اللغة الفرنسیة

 

 

 

  من إعداد الباحثة  Le discours درسل خریطة المفاهیم) یوضح 3- 5شكل رقم (

signes de 
ponctuation 

: « » . dire, déclarer, 
demander, ordonner 

Le discours 

     se divise en  

discours 
direct 

discours 
indirect 

     est  

une  parole rapportée 

indirectement 

une  parole rapportée 

directement 

     est  

marquée par  

verbe de 
parole 

  comme comme 
introduite par 

marquée par 

verbe de 
parole 

subordonné 
complétive 

que+S+V… SI, quel+S+V… 
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Activité 1 : 
 Complète la carte conceptuelle suivante 

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
Activité 2  : 
Réponds  par vrai ou faux 
- le discours indirect se définit par des paroles rapportées telle quelles……….  
- le discours direct se définit par des paroles rapportées indirectement. …….. 
- « Donnez-moi votre permis de conduire » demande le policier au conducteur. Phrase au 
discours direct………. 
- Le directeur de l’école déclare que les bracelets sont interdits………….  
- La protection civile a évacué les blessés vers l’hôpital.  Phrase au discours indirect………… 
Activité 4 : 
Transforme les phrases suivantes en passant du discours direct au discours indirect : 
- « Arrêtez cet homme » demande le policier.............................................................................. 
- Le juge déclare : « Cet homme est coupable »........................................................................... 
- Le policier lui demande « Etes- vous sur de vous ? »............................................................... 

 

 

   من إعداد الباحثة  Le discours  درس ل) 1( )   یوضح النشاط رقم 4-5رقم (   شكل

 

 

introduite par 

Le discours 

     se divise en  

  

     se définit 

une  parole rapportée 

  

une  parole rapportée 

  

     se définit 

marquée par  

 

  comme comme 

marquée par 
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Activité 5 : Transforme les phrases suivantes en passant du discours indirect au discours 
direct : 
- Le père dit à son fils  qu’il est gentil.....................................................................................  
- Le professeur dit  aux élèves  de suivre  ses exemples........................................................ 
Exercice : 6 
Ecris deux petits énoncés en rapportant un événement au discours direct et indirect selon le 
modèle suivant : 
- Le directeur me demande…………………………………………………… 
- Je lui dis…………………………………………………………………… 

وقد عرضت الباحثة خرائط المفاهیم على مجموعة من ذوي الخبرة واالختصاص في مادة اللغة      
وذلك إلبداء أرائهم من حیث وضوح ) 2(ملحق رقم الفرنسیة وفي مجال العلوم التربویة والنفسیة أنظر 

التصمیم والتسلسل المنطقي للمفاهیم وكذا دقة صیاغة األهداف ومدى ارتباطها بالكفاءات المستهدفة 
بداء أي مالحظات واقتراحات یرونها مناسبة حسب االستمارة المخصصة لذلك، أنظر  ٕ وبالمادة التعلیمیة، وا

مین ایجابیة حول سالمة ومالءمة خرائط المفاهیم؛ وبذلك تم ولقد جاءت جمیع أراء المحك. )3(ملحق رقم 
  .اإلبقاء على خرائط المفاهیم كما هي علیه

  :االختبار القبلي لقیاس كفاءات التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة -6-2-2
یقیس  التحقق من تكافؤ المجموعتین التجریبیة والضابطة، قامت الباحثة ببناء اختبار قبلي بهدف   

حیث استعانت في  ؛للسنة الثانیة متوسط د اللغة الفرنسیةاللغة الفرنسیة للسنة  كفاءات التالمیذ في قواعد
سؤاال یقیس ) عشرین(ار في صورته األولیة من ن االختبذلك باألدب النظري والدراسات السابقة؛ ولقد تكو 

 - :اآلتیة بناء االختبار وفقا للخطواتوتم   مستوى التعرف والفهم والتطبیق؛
  :القبلي تحدید الهدف من االختبار - أ
یهدف االختبار القبلي إلى قیاس كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة لدى أفراد المجموعتین التجریبیة     

  .اللغة الفرنسیة قواعدمن تكافؤ المجموعتین في كفاءات والضابطة وذلك للتأكد 
  :للسنة الثانیة متوسط تحلیل محتوى دروس قواعد اللغة الفرنسیة -ب

قامت الباحثة بتحلیل جمیع مضامین دروس قواعد اللغة الفرنسیة المقررة على تالمیذ السنة الثانیة     
اللغة وحسب ما تضمنه دلیل األستاذ في مادة  ،متوسط والمتضمنة في الكتاب المدرسي للغة الفرنسیة

                                                             
 -  حسب ماتم بناء االختبار القبلي لقیاس كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة للسنة الثانیة متوسط لدى أفراد المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة 

ي دروس تضمنه برنامج القواعد للسنة الثانیة متوسط بدال من برنامج السنة الثالثة متوسط، وذلك لعدم إمكانیة قیاس كفاءات أفراد المجموعتین ف
  .ربةالقواعد  للسنة الثالثة متوسط التي لم یتم التطرق إلیها، حیث تم تطبیق االختبار القبلي بدایة السنة الدراسیة التي تمت فیها التج
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مفاهیم  )سبعة(عامة وعددها ع إلى مفاهیم حیث تم تقسیم المواضی دروس؛ )سبعة(الفرنسیة وعددها 
  :)2-5(رقم كما هو موضح في الجدول فرعیا؛ مفهوما ) ثمانیة عشر( هاعددو ومفاهیم فرعیة 

  یوضح تحلیل محتوى دروس قواعد اللغة الفرنسیة للسنة الثانیة متوسط) 2-5(جدول رقم 
Objectifs opérationnels 

 
Concepts 

secondaires 
Concept principal Thème 

 
-Souligner l’expansion du 
nom. 
- Ajouter une expansion  du 
nom au groupe nominal. 
- Ecrire une phrase en 
employant une expansion du 
nom. 

- L’adjectif 
qualificatif 
- Le complément du 
nom 
 

L’expansion du nom L’expansion 
du nom 

- Souligner le CC  
- Compléter le paragraphe par 
les compléments 
circonstanciels 
- Ecrire un énoncé en 
employant un CC. 

- Le CC de temps 
- Le CC de lieu 
- Le CC de manière 
 
 
 

Les compléments 
circonstanciels 

Les 
compléments 
circonstanciels 
 
 
 

- Indiquer la valeur de 
l’imparfait. 
- Classer les verbes conjugués 
à l’imparfait selon la valeur de 
l’emploi.   
- Ecrire un  énoncé en 
décrivant une personne dans le 
passé. 

- La répétition 
 - La description 

Les valeurs d’emploi 
de l’imparfait  

L’imparfait 

- Souligner les  substituts 
grammaticaux. 
- Remplacer le nom ou le 
groupe nominal répété par un 
substitut grammatical. 
- Compléter un paragraphe par  
les substituts grammaticaux. 
substituts grammaticaux. 

- Les pronoms 
personnels (sujet) 
 - Les pronoms 
personnels (COD) 

Les substituts 
grammaticaux 

Les substituts 
grammaticaux 
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- Indiquer les valeurs du 
présent de l’indicatif. 
- Conjuguer le verbe selon le 
sens de la phrase. 
- Ecrire une phrase en 
exprimant une vérité générale. 
 
 
 

- Le présent 
d’énonciation 
- Le présent 
d’habitude 
- Le présent de vérité 
générale 
- Le présent de 
narration. 

Les valeurs i du 
présent de l’indicatif 

Le présent de 
l’indicatif 
 
 
 
 
 
 

- Entourer la ponctuation dans 
un texte. 
- Compléter un paragraphe par 
les signes de ponctuation (. -  : 
- ? - ,)  
 - Ecrire un paragraphe en 
utilisant la ponctuation. 

- Les signes de 
ponctuation 

La ponctuation La  
Ponctuation 

- Indiquer le type de phrase. 
 

- Le type déclaratif 
- Le type interrogatif 
- Le type exclamatif 
- Le type impératif 

Les types de phrases Les types de 
phrases 

أن عدد دروس قواعد اللغة الفرنسیة للسنة الثانیة متوسط بلغ  یتبین )2-5(رقم خالل الجدول من    
دروس؛ حیث اشتمل كل درس على مفهوم عام، ومفاهیم فرعیة؛ وقد اشتمل كل من  )سبعة(

(L’expansion du nom)  و(L’imparfait) و(Les substituts)  فرعیین، بینما درس ) مفهومین(على
(Les compléments circonstanciels)   ودرس ، مفاهیم فرعیة )ثالثة(فقد تضمن(Le présent de 

l’indicatif) أربعة( تضمن (،أما درس  مفاهیم(La ponctuation)  فقد اشتمل على مفهوم فرعي)واحد( 
  مفاهیم فرعیة؛ لیبلغ بذلك مجموع المفاهیم الفرعیة) أربعة(تضمن  (Les types de phrase)ودرس 

أهداف  )ثالثة(أما فیما یخص األهداف السلوكیة فقد تضمنت كل الدروس  .مفهوما) ثمانیة عشر( 
بهذا یبلغ عدد األهداف  ،)واحدا(فقد تضمن هدفا سلوكیا  (Les types de phrases)سلوكیة فیما عدا درس 

  .هدفا سلوكیا )تسعة عشر(السلوكیة 
  : للسنة الثانیة متوسط صدق تحلیل محتوى دروس قواعد اللغة الفرنسیة -1
للتحقق من صدق تحلیل محتوى دروس قواعد اللغة الفرنسیة، قامت الباحثة بعرضه على مجموعة     

إلبداء آرائهم ومالحظاتهم من  )4( ملحق رقمأنظر  من أساتذة اللغة الفرنسیة لمرحلة التعلیم المتوسط
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، وقد أكد  العام حیث تغطیة محتوى دروس قواعد اللغة الفرنسیة ومدى انتماء المفاهیم الفرعیة للمفهوم
  .األساتذة صحة وصدق التحلیل

  : للسنة الثانیة متوسطثبات تحلیل محتوى دروس قواعد اللغة الفرنسیة  -2
ثبات تحلیل محتوى دروس قواعد اللغة الفرنسیة للسنة الثانیة متوسط، قامت الباحثة  للتحقق من    

 ملحق رقمأنظر  اللغة الفرنسیة به أساتذة تحلیل المحتوى الذي قامبتحلیل محتوى الدروس ومقارنتها ب
الباحثة ، حیث تم حساب معامل ثبات تحلیل المحتوى عن طریق تحدید نقاط االتفاق واالختالق بین )4(
كما  تحلیل المحتوى حساب ثباتل Holsti)(هولستي ، وقد استخدمت الباحثة معادلة حللینالم اتذةاألسو 

 :)3- 5(رقم هو موضح في الجدول اآلتي 
  یوضح ثبات تحلیل محتوى دروس قواعد اللغة الفرنسیة ) 3-5(دول رقمج

  للسنة الثانیة متوسط
  معامل الثبات  نقاط االختالف  نقاط االتفاق  المحللون

  1  0  25    1والمحلل  الباحثة 
  1  0 25  2والمحلل   الباحثة
  1  0 25  3والمحلل   الباحثة
  1  0 25  4والمحلل  الباحثة
  1  0 25  2والمحلل  1المحلل 
  1  0 25   3 والمحلل 1المحلل 
  1  0 25  4والمحلل  1المحلل 
  1  0  25  3والمحلل  2المحلل 
  1  0  25  4والمحلل  2المحلل 
  1  0  25  4والمحلل  3المحلل 

                                                             
  -  معادلةi   هولستي(Holsti):        /N1+N2 CR = 2M    
M :الباحثان عدد الفئات التي یتفق علیها.  
 N1  وN2 : 226، ص 2004طعیمة، (مجموع الفئات التي حللت (  
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خمس (تبین أن عدد نقاط اتفاق المحللین حول تحلیل المحتوى بلغ  )3-5(رقم من خالل الجدول    
هي و  )1(بـ الثبات  توبذلك قدرت قیم معامال، اتفاقا، حیث انعدمت نقاط االختالف بینهم )وعشرون

  .یتمتع بمعامل ثبات تامقواعد اللغة الفرنسیة أن تحلیل محتوى  تشیر إلى قیم
 :صیاغة األهداف السلوكیة - ج

قامت الباحثة بصیاغة األهداف السلوكیة لكل درس من دروس قواعد اللغة الفرنسیة وفق ما تضمنه     
الكتاب المدرسي في اللغة الفرنسیة للسنة الثانیة متوسط ودلیل األستاذ، كما تم تحدید مستوى كل هدف 

لألهداف المعرفیة، حیث تبین أنها تنتمي إلى ثالث مستویات من  )Bloom( بلومسلوكي حسب صنافة 
  :)4- 5(رقم كما هو موضح في الجدول ) التعرف، الفهم، التطبیق(األهداف وهي 

 دروس قواعد اللغة الفرنسیة للسنة الثانیة متوسطلیوضح عدد األهداف السلوكیة ) 4-5(جدول رقم 
  األهداف

  الموضوعات
  مج  األهدافمستوى   صیاغة األهداف

  التطبیق  الفهم  التعرف
L’expansion du nom - Souligner l’expansion du  

nom. 
      3  

- Ajouter une expansion  du 
nom au groupe nominal. 

      

- Ecrire une phrase en 
employant une expansion du 
nom.  

      

Les compléments 
circonstanciels 

- Souligner le CC .       3  
- Compléter le paragraphe par 
les compléments 
circonstanciels. 

   

- Ecrire un énoncé en 
employant un CC.  

   

L’imparfait 
 

- Indiquer la valeur de 
l’imparfait.  

      3  

                                                             
 -   تم تحلیل محتوى دروس قواعد اللغة الفرنسیة للسنة الثانیة متوسط من خالل ما تضمنه برنامج السنة الثانیة متوسط، حیث اعتمدت الباحثة

لك بشكل مفصل وواضح، والتي تم اعتمادها من طرف مفتش مادة اللغة الفرنسیة وجمیع األساتذة، لذفي الكتاب المدرسي  على كل المفاهیم الواردة 
  .لم یختلف حولها األساتذة

  - 0,40 – 0,60  معامل ثبات متوسط  
  معامل ثبات كبیر  0,80 – 0,61 -  
  ) 231، ص 2004طعیمة، ( معامل ثبات تمام غالبا 1 – 0,81 -  
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- Classer les verbes conjugués 
à l’imparfait selon la valeur 
de l’emploi. 

   

- Ecrire un  énoncé en 
décrivant une personne dans 
le passé.  

   

Les substituts 
grammaticaux 
 

- Souligner les  substituts  
grammaticaux. 

      3  

- Remplacer le nom ou le 
groupe nominal répété par le 
pronom personnel  (S) ou 
(COD). 

   

- Compléter un paragraphe 
par  les substituts 
grammaticaux. 

   

Le présent de 
l’indicatif 

- Indiquer les valeurs du 
présent de l’indicatif. 

      3  

- Conjuguer le verbe selon le 
sens de la phrase. 

   

- Ecrire une phrase en 
exprimant une vérité générale. 

   

La ponctuation - Entourer la ponctuation dans 
un texte. 

      3  

- Compléter un paragraphe 
par les signes de ponctuation 
(. -  : - ? - ,)  

   

 - Ecrire un paragraphe en 
utilisant la ponctuation. 

   

Les types de phrases - Indiquer le type de phrase.   /  /  1  
  19  6  6  7 مج

هدفا سلوكیا  )تسعة عشر(بلغ یتضح أن مجموع األهداف السلوكیة  )4-5(رقم من خالل الجدول     
حسب صنافة بلوم؛ وقد ) التعرف، الفهم، التطبیق(مستویات من األهداف المعرفیة  )ةثالث(موزعة على 

أكبر عدد من  یتضمن هذا المستوى إذ اف؛هدأ  )سبعة(  بلغ عدد األهداف السلوكیة في مستوى التعرف
 . أهداف سلوكیة )ستة(لغ عدد األهداف بفقد التطبیق الفهم و  كل من  مستوى بینما ؛األهداف
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 :    القبلي بناء جدول مواصفات االختبار -د
قامت  ،بعد تحلیل محتوى دروس قواعد اللغة الفرنسیة وتحدید أهدافها وصیاغتها صیاغة سلوكیة    

الباحثة بتحدید األهمیة واألوزان النسبیة لكل موضوع من مواضیع دروس القواعد ولكل مستوى من 
حیث تم تحدید القبلي ت ببناء جدول مواصفات االختبار وفي ضوء ذلك قام ؛مستویات األهداف السلوكیة

 :)5-5(رقم عدد فقرات ودرجة كل فقرة من فقرات االختبار، كما هو موضح في الجدول 
  یوضح جدول مواصفات االختبار القبلي لقیاس كفاءات التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة) 5-5(جدول رقم 

الوزن النسبي   األهداف السلوكیة  الحصص   الموضوعات
 للموضوعات

الوزن النسبي 
  لألهداف

    مج  التطبیق  الفهم  التعرف
36,84 

  
31,57 

  
31,57 

  
L’expansion du nom 3 4  1  1  2  األسئلة  21,42 

  9  3  3  3  الدرجات
Les compléments 
circonstanciels  

 14,28  3  1  1  1  األسئلة 2

  6  2  2  2  الدرجات

L’imparfait 2 3  1  1  1  األسئلة  14,28 
  6  2  2  2  الدرجات

Les substituts 
grammaticaux 

 14,28  3  1  1  1  األسئلة 2
  6  2  2  2  الدرجات

Le présent de l’indicatif 2 3  1  1  1  األسئلة  14,28 
  6  2  2  2  الدرجات

La ponctuation 1 7,14  1  /  /  1  األسئلة 
  1  /  /  1  الدرجات

Les types de phrases  2 3  1  1  1  األسئلة  14,28 
  6  2  2  2  الدرجات

  مج الكلي
  

  100  20  6  6  8  األسئلة  14
  40  13  13  14  الدرجات
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حاز على أعلى وزن  (L’expansion du nom) أن موضوع  )5-5(رقم نالحظ من خالل الجدول    
كل من حصص، بینما حاز  )ثالث(بعدد حصص منجزة قدر بـ  و ) 21,42(نسبي حیث قدر بـ 

 (Les substituts grammaticaux), ،(L’imparfait)و(Les complément circonstanciel)   المواضیع

    (Les présent de l’indicatif)و(Les types de phrases)  14,28(  على وزن نسبي قدر بـ(  وبعدد
على أقل وزن نسبي مقارنة   (La ponctuation)، في حین حاز درس اثنتین )حصتین( ـحصص قدر ب

أما بالنسبة لمستویات األهداف فقد حاز مستوى التعرف . )7,14(بالمواضیع األخرى، حیث قدر بـ 
على وزن التطبیق و مستوى الفهم حاز كل من بینما  ) 36,84(على أعلى وزن نسبي حیث قدرت بـ 

فقرة، حیث بلغ عددها  )عشرین(قدر بـ االختبار  فقراتمجموع  كما تبین أن. ) 31,57(بـ  قدر نسبي
 .فقرات )ست( عددها بلغفقد في كل من مستوى الفهم والتطبیق فقرات، أما  )ثماني( في مستوى التعرف

وعلیه تكون أعلى درجة على  المواصفات أعاله؛جدول إجابة صحیحة الدرجة الموضحة في تعطى لكل و 
  .)صفر( وأدنى درجة هي) أربعون( االختبار هي

  : صیاغة فقرات االختبار القبلي -ه
اختبارا تحصیلیا یقیس كفاءات التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة؛ حیث  تنوعت فقراته الباحثة أعدت    

، )4(، )2(، )1(: بین فقرات یجیب علیها التالمیذ إجابات مباشرة ومحددة، وهي الفقرات ذات األرقام
 ،)5(: و وفقرات التكملة والتي تمثل األرقام )17(و )16(، )14(، )13(، )12(، )11(، )9(، )6(
 .)19(و )3( رقممثلها الفقرتین وفقرات مقالیة قصیرة، والتي ت )20(و )18(، )15(، )10(، )8(، )7(

وأن تكون واضحة ومتسلسلة  أن تكون مالئمة لمستوى التالمیذ األسئلةفي صیاغة  راعت الباحثةولقد 
  .حسب تسلسل مواضیع الدروس وأن تقیس األهداف السلوكیة المحددة

ولقد تم التأكد من الخصائص السیكومتریة لالختبار القبلي بحساب صدقه وثباته، حیث تم االستعانة    
، كما تم تحدید معامالت الصعوبة والتمییز لالختبار، (spss 23) بالحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة

  - :وتفصیل ذلك فیما یلي
  :یز لالختبار القبليمعامل الصعوبة والتمی -أوال
للتأكد من مدى مالئمة االختبار لمستوى التالمیذ ولضمان وضع كل فقرة في مكانها المناسب بین     

من مدى قدرة فقرات االختبار على التمییز بین درجات الفئة العلیا من التالمیذ  وكذا للتأكدفقرات االختبار 
 :)6-5(رقم ضح في الجدول تم حساب معامل الصعوبة والتمییز لكل فقرة كما هو مو والفئة الدنیا؛ 
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  فقرات االختبار القبلي لقیاس كفاءات لتمییز الصعوبة و الیوضح معامالت ) 6-5(جدول رقم 
  التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة

 الفقرة معامل الصعوبة  معامل التمییز الفقرة معامل الصعوبة  معامل التمییز
0,56 0,25 11 0,26 0,75 1 
0,82 0,50 12 00 0,97 2 
0,86 0,51 13 0,08 0,88 3 
0,78 0,47 14 0,26 0,88 4 
0,82 0,51 15 0,34 0,76 5 
0,47 0,25 16 0,21 0,23 6 
0,52 0,61 17 0,69 0,69 7 
0,56 0,63 18 0,78 0,77 8 
0,60 0,64 19 0,60 0,70 9 
0,13 0,92 20 0.78 0,60 10 

الذي یوضح معامالت الصعوبة والتمییز لالختبار القبلي تبین  )6-5(رقم من خالل نتائج الجدول     
بـ  )2(حیث قدر معامل صعوبة الفقرة رقم  )0,97و 0,23(أن معامالت صعوبة الفقرات تراوحت بین 

مالت امعتشیر إلى وهي  )0,92(بـ قدر  )20(والفقرة رقم  )0,88(بـ  )4(و  )3(والفقرة رقم  )0,97(
معامل تمییز  حیث قدر )0,86 و 00(معامالت التمییز بین  تراوحت بینما؛ )0,80(صعوبة أكبر من 

وهي معامالت تمییز أقل  )0,13(بـ  )20( والفقرة رقم )0,08(بـ  )3(والفقرة رقم  )00(بـ  )2(الفقرة رقم 
 حذف هذه الفقرات واستبدالها بفقرات أخرى حتى یتم الحفاظ على طولوعلیه تم   )0,20(من 

 .یوضح الفقرات التي تم حذفها واستبدالها )7- 5(رقم الجدول االختبار؛ و 
 
 
 

                                                             
  -  152، ص2010الجنابي، ( .)0,80(وأقل من  )0.20( یشیر األدب النظري إلى أن معامل صعوبة الفقرة یعد مقبوال إذ كان أكبر من(  

   -  152، ص2010الجنابي، ( )0.20( معامل تمییز الفقرة مقبوال إذ كان أكبر منویعد.(  
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  یوضح فقرات االختبار القبلي لقیاس كفاءات التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة ) 7-5(جدول رقم 
  التي تم حذفها واستبدالها

  الفقرة بعد االستبدال  الفقرة قبل الحذف  الرقم
2  - Classer les  compléments 

circonstanciels dans le tableau 
suivant :  
Depuis trois jours – dans une 
petite maison. 

C CL CCT 
  

  

- Dites dans  chaque phrase quel es le types de CC 
Revenez- vous dans une semaine ? 
Je sors à 17 heures aujourd’hui.  

3  Poser une question dont la 
réponse contient un 
a) CCT. 
b) CCL. 
 

- Ecris un petit énoncé en employant le 
complément circonstanciel. 
 

4  -Soulignez dans l’extrait ci-
dessous les verbes conjugués à 
l’imparfait :  
 Nous allions nous mettre à table 
devant le grand feu de la haute 
cheminée où rôtissait une poule. 

- Indique la valeur de l’imparfait (répétition – 
description) dans la phrase suivante : 
Ben Mhidi était un homme courageux. 

20  - Quel est le signe de 
ponctuation qui  marque la 
phrase interrogative ? 
 

- Mets les signes de ponctuation  dans les phrases 
suivantes : 
- Le roi est- il tombé malade 
- Les trois jeunes princes allèrent chercher la 
princesse 

كما تم حساب معامل  معامل صعوبتهاتم حساب  ، )20(و) 4(و )3(و) 2( رقمالفقرات  استبدال بعد   
  :)8-5(رقم كما هو موضح في الجدول ) 20(و )3(و )2(رقم   التمییز للفقرات

  تمییز الصعوبة و الویضح معامالت ) 8-5(جدول رقم 
  استبدالهافقرات بعد لل

 الفقرة معامل الصعوبة  معامل التمییز
0,40 0,70 2 
0,32 0,77 3 
0,26 0,65 4 
0,27 0,68 20 
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یتبین أن معامالت الصعوبة للفقرات بعد ما تم استبدالها، تراوحت بین  )8-5(رقم  من خالل الجدول    
وعلیه فهي تتمتع بعامل صعوبة  )0,80( وأقل من) 0,20(وهي معامالت أكبر من  )0,77و 0,65(

وهي ) 0,40و 0,27(فتراوحت بین  )20(و )3(، )2(مقبول؛ بینما معامالت التمییز للفقرات رقم 
وعلیه یمكن القول بأن فقرات االختبار . وبالتالي فهي معامالت تمییز مقبولة )0,20(من  معامالت أكبر

  .القبلي تتمتع بمعامل صعوبة وتمییز مقبولین
  : الصدق -ثانیا
، المحتوىصدق (أنواع من الصدق؛  )ثالثة(للتأكد من أن االختبار یقیس ما صمم ألجله تم حساب     

  ).الصدق التمییزي، الصدق البنائي
  :المحتوىصدق  -1

على مجموعة من الخبراء من أساتذة  )5(ملحق رقم أنظر تم عرض االختبار في صورته األولیة     
إلبداء ، )6(ملحق رقم أنظر  المتخصصین في تدریس اللغة الفرنسیةالتعلیم المتوسط والثانوي والجامعة 

أرائهم حول فقرات االختبار من حیث ارتباطها باألهداف ووضوحها وسالمة صیاغتها وكذا التعدیالت 
  .)80(بلغت نسبة االتفاق علیها  قاء على جمیع فقرات االختبار التيحیث تم اإلبالمقترحة، 

  :الصدق التمییزي -2
تم حساب الصدق التمییزي ، المراد قیاسها لكي یكون االختبار قادرا على التمییز بین طرفي الخاصیة    

حیث أنه تم تطبیق االختبار على عینة قوامها  ؛عن طریق المقارنة الطرفیة بین الفئتین العلیا والدنیا
من طرفي  )%33(ثم اخذ ما نسبته  كما تم ترتیب درجاتهم ترتیبا تنازلیاتلمیذا وتلمیذة،  )وستون سبعة(

لمجموعتین مستقلتین  )T( التوزیع، ومن ثم استخراج معامل الصدق التمییزي من خالل تطبیق اختبار
  :    )9- 5(رقم ن، كما هو موضح في الجدول متساویتی

  لالختبار القبلي لقیاس كفاءات التالمیذ  لحساب الصدق التمییزي (T)اختبار  نتائج یوضح) 9-5(جدول رقم 
       اللغة الفرنسیةفي قواعد 

اتالمتوسط بین الفروق (T)  قیمة  df (sig)قیمة   العینة المتوسط الحسابي االنحراف المعیاري 
 العلیا 22 32,29 3,72 20,11 18,71 42 0.000

 الدنیا 22 12,18 3,40
والتي تخص الصدق التمییزي لالختبار القبلي  )9-5(رقم من خالل النتائج المبینة في الجدول      

لمجموعة العلیا قدر بـ المتوسط الحسابي لنجد أن  ،قواعد اللغة الفرنسیة التالمیذ في كفاءاتلقیاس 
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 )12,18(بـ  فقدر مجموعة الدنیاالمتوسط الحسابي لل بینما ،)3,72(بـ  وانحراف معیاري قدر )32,29(
بـ قدر الفرق بین متوسطي المجموعة الدنیا والمجموعة العلیا  أما )3,40(وانحراف معیاري قدر بـ 

وبعد مقارنة مستوى  )18,71(لمتوسطین مستقلین والتي قدرت بـ  )T(وبعد حساب قیمة  .)20,11(
نجد أن الفرق بین متوسطي )  0,05(والذي تبین أنه أقل من مستوى الداللة  )Sig 0.000( الداللة

یمكن القول أن االختبار یتمتع بالصدق التمییزي ویمكن الوثوق في النتائج  المجموعتین دال، ومنه
  .المترتبة علیه

    :الصدق البنائي -3
للتأكد من مدى تماسك فقرات االختبار والتجانس الداخلي بینها، تم حساب معامل االرتباط بین درجة    

  ):10-5(رقم كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلیة كما هو موضح في الجدول 
  فرنسیةقواعد اللغة ال یوضح الصدق البنائي لالختبار القبلي لقیاس كفاءات التالمیذ في) 10-5(جدول رقم 

 الفقرة     ) ( (( بیرسونمعامل  sig  قیمة الفقرة  معامل بیرسون sigقیمة 
0,000 0,571** 11 0,014 0,298* 1 
0,000 0,732** 12 0,020 0,273* 2 
0,000 0,728** 13 0,034 0,260* 3 
0,000 0,669** 14 0,001 0,400** 4 
0,000 0,717** 15 0,000 0,418** 5 
0,000 0,547** 16 0,024 0,276* 6 
0,000 0,573** 17 0,000 0,724** 7 
0,000 0,597** 18 0,000 0,572** 8 
0,000 0,616** 19 0,000 0,547** 9 
0,010 0,314** 20 0,000 0,693** 10 

رتباط بیرسون بین درجة كل الالذي یبین معامالت ا )10-5(رقم خالل نتائج الجدول  نمیتضح      
 0,260(أن معامالت االرتباط والتي تراوحت بین  ؛الكلیة درجتهوبین  االختبار فقراتمن فقرة 

ومنه تم اإلبقاء على جمیع  (= 0,05) و (= 0,01)عند مستوى داللة إحصائیا دالة  )0,732و
  . فقرة )عشرین(فقرات االختبار المتكونة من 

                                                             
  -  إلى أن قیمة معامل ارتباط بیرسون دالة عند مستوى  (*)یشیر الرمز)α 0.05 .( إلى أن قیمة معامل ارتباط  (**)في حین یشیر الرمز

  ).α = 001(بیرسون دالة عند مستوى 
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  ).التجزئة النصفیة وألفا كرونباخ: (تم حساب ثبات االختبار بطریقتین :الثبات - ثالثا
   :طریقة التجزئة النصفیة -1

للتأكد من التناسق الداخلي لالختبار، تم تقسیم فقراته إلى قسمین ومن ثم حساب معامل االرتباط بین    
  رقموالجدول . نصفي االختبار بطریقة بیرسون، وتم تصحیحه من أثر الطول بطریقة سبیرمان براون

   .یبین معامل ثبات االختبار بطریقة التجزئة النصفیة )5-11( 
  قواعد اللغة  یوضح معامل ثبات االختبار القبلي لقیاس كفاءات التالمیذ في) 11-5(جدول رقم 

  )التناسق الداخلي(الفرنسیة بطریقة التجزئة النصفیة  
  فقرا ت االختبار  فقرات الجزء األول فقرات الجزء الثاني معامل بیرسون معامل سبیرمان براون

0,775 0,633 10 10 20 
 ؛بطریقة التجزئة النصفیةالقبلي ثبات االختبار  والذي یخص )11-5( رقممن خالل نتائج الجدول    

وهو معامل ثبات مرتفع مما یعني ) 0,775(قدرت بـ  سبیرمان براوننجد أن قیمة معامل الثبات بطریقة 
  .على جانب كبیر من الموثوقیة وأنه  أن االختبار ثابت

  :طریقة ألفا كرونباخ -2
هو موضح في  كما ألفا كرونباخبطریقة القبلي  لالختبارتم حساب معامل ثبات االتساق الداخلي  

  :)12- 5(رقم  الجدول
  یوضح معامل ثبات االختبار القبلي لقیاس ) 12-5(مجدول رقم 

  كفاءات التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة بطریقة ألفا كرونباخ
ألفا كرونباخ معامل  االختبارعدد فقرات  

0,865 20 
) 0,865(بـ قدر  ألفا كرونباخبطریقة أن معامل الثبات  تبین )12-5(رقم من خالل نتائج الجدول     

وأنه على قدر مما یدل على أن االختبار یتمتع بالتناسق الداخلي بین فقراته  مرتفع؛ وهو معامل ثبات
  .كبیر من الموثوقیة
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  :تحدید مدة االختبار -و
تحدیدها من لتحدید المدة الالزمة إلجراء االختبار، تم تطبیقه على العینة االستطالعیة، حیث تم     

الزمنیة التي استغرقها آخر المدة التي استغرقها أول تلمیذ أنهى االختبار والمدة الفرق بین حساب خالل 
 )نستی(دقیقة، أما آخر تلمیذ فكان بعد مضي  )نأربعی(انهي أول تلمیذ االختبار بعد مضي  حیث تلمیذ؛

المدة التي استغرقها أول تلمیذ أنهى : دقیقة؛ وعلیه فان حساب مدة إجراء االختبار تكون كاآلتي
  :وبالتعویض نجد 2/المدة التي استغرقها آخر تلمیذ أنهى االختبار+ االختبار

  .د 50=  2/ د 60+ د  40
  .دقیقة) خمسون(إلجراء االختبار القبلي هي  بةالزمنیة المناسوبذلك تكون المدة 

  :تعلیمات االختبار القبلي -ز
تمت صیاغة تعلیمات االختبار القبلي ووضعها في الصفحة األولى لالختبار، وتضمنت نوع االختبار     

التالمیذ  حیث تم تنبیه؛عدد فقراته وطریقة اإلجابة عنهاالزمنیة المحددة إلجرائه، وكذا  والمدة ،والهدف منه
  .إلى قراءة التعلیمات قبل البدء في االختبار وتدوین اإلجابة في المكان المخصص لها

  :القبلي تصحیح االختبار - ح
بذلك تكون أعلى درجة یتحصل علیها  ؛تعطى كل إجابة صحیحة الدرجة المحددة في جدول المواصفات  

  ).صفر(درجة وأدنى درجة  )نأربعی(التلمیذ على االختبار 
  :االختبار البعدي لقیاس كفاءات التالمیذ في  قواعد اللغة الفرنسیة -6-2-3

یقیس كفاءات  تحصیليلإلجابة عن تساؤالت الدراسة وتحقیق أهدافها قامت الباحثة ببناء اختبار بعدي    
قواعد اللغة الفرنسیة لدى أفراد المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة، وفق ما تضمنه مقرر قواعد 

، حیث التحصیلیة اللغة الفرنسیة للسنة الثالثة متوسط، وذلك بعد االطالع على أدبیات بناء االختبارات
التعلمیة قائمة على /ن العملیة التعلیمیة؛ وباعتبار أفقرة )وعشرین إحدى( تكون في صورته األولیة من

لیة تمثلت في وضعیة إدماجیة أین یحرر التالمیذ فقرة االمقاربة بالكفاءات؛ فإن االختبار تضمن فقرة مق
سطرا، یصف فیها كل تلمیذا صدیق له، موظفا الكفاءات التي اكتسبها في  )عشر اثني(إنشائیة من 

   - :ء االختبار البعدي وفق الخطوات اآلتیةبناتم ولقد  قواعد اللغة الفرنسیة ؛
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  :البعدي تحدید الهدف من االختبار - أ
یهدف االختبار إلى قیاس كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة لدى أفراد المجموعة التجریبیة والمجموعة    

) التدریس بإستراتیجیة خریطة المفاهیم(الضابطة وذلك لقیاس حجم األثر الذي أحدثه المتغیر المستقل 
  ).كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة(على المتغیر التابع 

  :للسنة الثالثة متوسط قواعد اللغة الفرنسیةتحلیل محتوى دروس  -ب
قامت الباحثة بتحلیل محتوى جمیع مواضیع دروس قواعد اللغة الفرنسیة المقررة على تالمیذ السنة     

الثالثة متوسط والمتضمنة في الكتاب المدرسي للغة الفرنسیة، وحسب ما تضمنه دلیل األستاذ في مادة 
دروس، حیث قامت الباحثة بتقسیم المواضیع إلى مفاهیم عامة تمثل  )ثمانیة( اللغة الفرنسیة وعددها

وبذلك یكون ، مفهوما )ستة وثالثون(وعددها ومفاهیم فرعیةمفاهیم،  )ثمانیة(مواضیع الدروس وعددها 
مفهوما  )نأربعة وأربعی(عدد المفاهیم التي تضمنها مقرر دروس قواعد اللغة الفرنسیة للسنة الثالثة متوسط 

  :)13- 5(رقم كما هو موضح في الجدول 
  یوضح تحلیل محتوى دروس قواعد اللغة الفرنسیة للسنة الثالثة متوسط) 13-5(جدول رقم 

Objectifs Concepts 
secondaires 

Concept 
principal 

Thème 
 

- Souligne la phrase active. 
- Souligne la phrase passive. 
- Indiquer les composants de la 
phrase active. 
- Indiquer les composants de la 
phrase passive.   
- Transformer les phrases actives en 
phrases passives. 
- Transformer les phrases passives en 
phrases active. 
- Ecrire  une  phrase active à partir 
d’un support. 
 - Ecrire une phrase passive à partir 
d’un support. 

- Phrase active 
- Sujet actif 
- Phrase passive 
- Sujet passive 
- Complément 
d’agent 

Les formes 
de phrases 
(Active et 
passive) 

Les formes de 
phrases  

- Souligner le discours direct.  
- Souligner le discours indirect. 
- Indiquer  les marques du discours 
direct. 
- Transformer les phrases en passant 
du discours direct au discours 

-Discours direct 
- Les marques 
du discours 
direct 
 -Discours 
indirect 

Le discours 
 

Le discours 
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indirect. 
- Transformer les phrases en passant 
du discours indirect au discours 
direct. 
-Ecrire deux phrases au discours 
direct. 
-Ecrire deux phrases au discours 
indirect. 
- Rapporter une parole indirectement. 

- Les marques 
du discours 
indirect 
- Verbes de 
paroles 

- Nommer les substituts 
grammaticaux.  
- Nommer les substituts lexicaux. 
- Souligner les substituts 
grammaticaux. 
- Souligner les substituts lexicaux. 
- Distinguer les  substituts 
grammaticaux des substituts lexicaux. 
- Eviter la répétition dans un texte en 
employant des substituts. 
- Ecrire un énoncé en en employant 
des substituts. 

- Substituts 
lexicaux 
- Les 
périphrases 
-Le groupe 
nominal 
-Les substituts 
grammaticaux 
- Les pronoms 
personnels 
- Les 
déterminants  
démonstratifs 
- Les 
déterminants 
possessifs 

Les substituts 
  

Les substituts 
 

- Nommer les différentes expansions 
du nom. 
- Souligner les expansions du nom. 
- Indiquer la fonction grammaticale 
des expansions du nom  
- Ajouter au nom une expansion du 
nom. 
- Ecrire un énoncé en enrichissant les 
groupes nominaux par des expansions 
du nom 

- L’adjectif 
qualificatif 
- Le 
complément du 
nom 
- La proposition 
subordonnée 
relative 

L’expansion 
du nom 

L’expansion 
du nom 

- Souligne le complément 
circonstanciel (CCT) de temps.  
- Distinguer les valeurs temporelles 
exprimés par le GP complément 
circonstanciel de temps (GPT) 
- Souligner la proposition 
subordonnée de temps (PST). 

- Groupe 
prépositionnel 
de temps 
- Proposition 
circonstanciel de 
temps  
- Simultanéité  

Le rapport de 
temps 

Le rapport de 
temps 
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- Distinguer les valeurs temporelles 
exprimées par la proposition  
principale (PP) 
- Exprimer le rapport de temps en 
utilisant la PST  
- Ecrire un énoncer en employant le 
rapport de temps. 

- Antériorité 
- Postériorité  

- Souligner la proposition 
subordonnée complétive (PSC). 
- Souligner la proposition principale 
(PP).  
- Préciser le mode du verbe de la PS 
complétive  
- Construire quatre  phrases en 
employant un verbe d’opinion,  un 
verbe de nécessité, un verbe parole et 
un verbe de volonté. 
-Exprime ton opinion en   employant 
la PS complétive  

- La proposition 
subordonnée 
conjonctive 
-Le  
complément 
d’objet direct 
- La conjonction 
« que » 
-Le  mode 
indicatif 
- Le mode 
subjonctif 

La 
complétive 

la complétive 

- Indiquer la valeur du présent dans 
chaque phrase. 
- Ecrire une phrase en exprimant une 
énonciation. 
 

- Le présent 
d’énonciation 
- Le présent 
d’habitude 
- Le présent de 
vérité générale 
- Le présent de 
narration 

Les valeurs 
du présent  

Les valeurs 
du présent de 
l’indicatif 
 
 
 
 
 

- Souligne  les déterminants 
possessifs. 
- Souligne les déterminants 
démonstratifs. 
- Accorder les déterminants avec 
leurs noms. 
- Compléter une lettre avec les 
déterminants (possessifs et 
démonstratifs). 
- Ecrire un énoncé en employant les 
déterminants. 

- Déterminent 
possessifs 
- Déterminent 
démonstratifs 

Les 
déterminants 

 

Les 
déterminants 
 

دروس حیث  )ثمانیة(أن عدد دروس قواعد اللغة الفرنسیة بلغ  یتبین )13-5(رقم خالل الجدول من    
 Le) ، (Les formes de phrases)تضمن كل درس مفهوما عاما ومفاهیم فرعیة، وقد تضمن كل من درس 
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discours) ، (Le rapport de temps)  و(La complétive) )أما درس ة، مفاهیم فرعی) خمسة(Les 

substituts)  سبعة(تضمن( مفاهیم، ودرس(L’expansion du nom)   تضمن)مفاهیم، بینما تضمن  )ثالثة
 (Les déterminants)مفاهیم، في حین تضمن درس ) أربعة(على  (Les valeurs du présent)درس 

 Les formes de)أما فیما یخص األهداف السلوكیة، فقد تضمن كل من درس . فرعین )مفهومین(

phrases)  و (Le discours) )أما الدروس أهداف )ثمانیة ،(L’expansion du nom) ، (La complétive) 

 )سبعة(على  (Les substituts)، واشتمل درس أهداف )خمسة(فقد اشتملت على  (Les déterminants)و
 Les valeur du)، في حیت تضمن درس أهداف )ستة(على  (Le rapport de temps)  أهداف، ودرس

présent) سلوكیین) هدفین( على. 

  : للسنة الثالثة متوسط صدق تحلیل محتوى دروس قواعد اللغة الفرنسیة -1
تحلیل محتوى لغة الفرنسیة، قامت الباحثة بعرض للتحقق من صدق تحلیل محتوى دروس قواعد ال    

 أنظر على مجموعة من أساتذة اللغة الفرنسیة لمرحلة التعلیم المتوسط الدروس الذي قامت به الباحثة
 المقرر،محتوى المفاهیم العامة واألساسیة إلبداء آرائهم ومالحظاتهم من حیث تغطیة  )8(ملحق رقم 

وصدق التحلیل، من خالل موافقتهم د أكد األساتذة صحة وقارتباط األهداف السلوكیة بالمواضیع؛ ومدى 
  .على ما تضمنه تحلیل الدروس

  : للسنة الثالثة متوسط ثبات تحلیل محتوى دروس قواعد اللغة الفرنسیة -2
للتحقق من ثبات تحلیل محتوى دروس قواعد اللغة الفرنسیة للسنة الثالثة متوسط، قامت الباحثة     

رقم  ملحق أنظر اللغة الفرنسیةأساتذة مادة محتوى الذي قام به بتحلیل محتوى الدروس ومقارنتها بتحلیل ال
وقد  بین التحلیلین؛، حیث تم حساب معامل ثبات تحلیل المحتوى عن طریق تحدید نقاط االتفاق )8(

رقم تحلیل المحتوى كما هو موضح في الجدول  لحساب ثبات (Holsti) هولستياستخدمت الباحثة معادلة 
)5-14(:   
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 یوضح ثبات تحلیل محتوى دروس قواعد اللغة الفرنسیة للسنة الثالثة متوسط) 14-5( رقمجدول 
  معامل الثبات  متوسط االتفاق  نسبة االتفاق  نقاط االختالف  نقاط االتفاق  المحللون

  0,99  0,96  0,97  1  43   1والمحلل   الباحثة
  0,95  2  42  2الباحثة  والمحلل 
  0,97  1  43  3الباحثة والمحلل 
  0,95  2  42  4الباحثة والمحلل 

  0.97  1  43  2والمحلل  1المحلل 
  0,97  1  43  3والمحلل  1المحلل 
  0,97  1  43  4والمحلل  1المحلل 
  0,97  1  43  3والمحلل  2المحلل 
  0,95  2  42  4والمحلل  2المحلل 
  0,95  2  42  4والمحلل  3المحلل 

كان بین الباحثة واألساتذة المحللین تفاق التبین أن عدد نقاط ا )14- 5(رقم من خالل الجدول       
وبعد حساب  )0,96(بمتوسط قدر بـ اتفاقا أي  )ثالثة وأربعون(بلغت أكبر من نقاط االختالف، حیث 

ومنه یمكن القول أن تحلیل محتوى  ؛تبین أنه معامل اتفاق مرتفعا، )0,99( الذي قدر بـ معامل الثبات
  .قواعد اللغة الفرنسیة على مستوى عال من الثباتدروس 

  :صیاغة األهداف - ج
قامت الباحثة بصیاغة األهداف السلوكیة لكل درس من دروس قواعد اللغة الفرنسیة وفق ما تضمنه    

  ة متوسط ودلیل األستاذ، كما تم تحدید مستوى كل هدف الثالث الكتاب المدرسي في اللغة الفرنسیة للسنة
مستویات من  )ثالث(لألهداف المعرفیة، حیث تبین أنها تنتمي إلى  )Bloom(سلوكي حسب صنافة بلوم 

  :)15- 5(رقم كما هو موضح في الجدول ) التعرف، الفهم، التطبیق(األهداف وهي 
  
  
  
  

                                                             
 -   ن= معامل الثبات )1 –ن + (1) / متوسط االتفاق بین المحللین ( متوسط االتفاق بین المحللین  
  )232، ص 1004طعیمة، . (هي عدد المحللین: ن
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 یوضح عدد األهداف السلوكیة لدروس قواعد اللغة الفرنسیة للسنة الثالثة متوسط) 15-5( جدول رقم
  مج  مستوى األهداف  األهداف السلوكیة  الموضوعات

  التطبیق  الفهم  التعرف
Les formes de 
phrases 

- Souligne la phrase active. 
- Souligne la phrase passive. 
- Indiquer les composants de la 
phrase passive.   
- Indiquer les composants de la 
phrase passive 

      8  

- Transformer les phrases actives 
en phrases passives. 
- Transformer les phrases passives 
en phrases active. 

      

- Ecrire  une  phrase active à partir 
d’un support  (photo). 
 - Ecrire une phrase passive à 
partir d’un support (photo). 

      

Le discours (direct 
et indirect) 
 
 
 
 
 
 
 

- Souligner le discours direct. 
 - Souligner le discours indirect. 
- Indiquer  les marques du 
discours direct. 

      8  

- Transformer les phrases en 
passant du discours direct au 
discours indirect. 
- Transformer les phrases en 
passant du discours indirect au 
discours direct. 

   

-Ecrire deux phrases au discours 
direct. 
-Ecrire deux phrases au discours 
indirect. 
- Rapporter une parole 
indirectement 

   

Les substituts 
 
 
 
 
 

- Nommer les substituts 
grammaticaux.  
- Nommer les substituts lexicaux. 
- Souligner les substituts 
grammaticaux. 
- Souligner les substituts lexicaux.  

      7  
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- Distinguer les  substituts 
grammaticaux des substituts 
lexicaux. 

   

- Eviter la répétition dans un texte 
en employant des substituts. 
- Ecrire un énoncé en en 
employant des substituts (lexicaux 
et grammaticaux). 

   

L’expansion du 
nom 
 

- Nommer les différentes 
expansions du nom. 
- Souligner les expansions du 
nom. 
- Indiquer la fonction 
grammaticale des expansions du 
nom. 

      5  

- Ajouter au GN  une expansion 
du nom. 

   

- Ecrire un énoncé en enrichissant 
les groupes nominaux par des 
expansions du nom. 

   

Le rapport de 
temps 

- Souligne le complément 
circonstanciel (CCT) de temps. 
- Souligner la proposition 
subordonnée de temps (PST). 

      6  

- Distinguer les valeurs 
temporelles exprimé par le GP 
complément circonstanciel de 
temps (GPT). 
- Distinguer les valeurs 
temporelles exprimées par la 
proposition  principale (PP) 

   

- Exprimer le rapport de temps en 
utilisant la PST  
- Ecrire un énoncer en employant 
le rapport de temps. 

   

La complétive 
 
 

- Souligner la proposition 
subordonnée complétive (PSC). 
- Souligner la proposition 
principale (PP). 

      5  

- distinguer le mode du verbe de 
la PS complétive. 
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- Construire quatre  phrases en 
employant un verbe d’opinion,  un 
verbe de nécessité, un verbe 
parole et un verbe de volonté. 
-Exprime ton opinion en   
employant la PS complétive  

   

Les valeurs du 
présent 

- Indiquer la valeur du présent 
dans chaque phrase. 

      2  

- Ecrire une phrase en exprimant 
une vérité générale. 

   

Les déterminants - Souligne  les déterminants 
possessifs. 
- Souligne les déterminants 
démonstratifs . 

   5 

- Accorder les déterminants avec 
leurs noms 
- Compléter une lettre avec les 
déterminants (possessifs et 
démonstratifs). 

   

- Ecrire un énoncé en employant 
les déterminants 

   

  46  14  11  21 مج

هدفا سلوكیا  )ستة وأربعین(یتضح أن مجموع األهداف السلوكیة بلغ ) 15-5(رقم من خالل الجدول     
دروس، حیث  )ثمانیة(و ) التعرف، الفهم، التطبیق(مستویات من األهداف المعرفیة  )ثالث(موزعة على 

هدفا، أما في مستوى التطبیق فقدر بـ  )واحد وعشرین(قدر عدد األهداف السلوكیة في مستوى التعرف 
   .هدفا )أحد عشر(هدفا سلوكیا ، بینما في مستوى الفهم فقد بلغ عدد األهداف بـ  )أربعة عشر(
قامت الباحثة بتحدید األهمیة واألوزان النسبیة لكل موضوع  :بناء جدول مواصفات االختبار البعدي -د

وكذا لكل مستوى من مستویات األهداف السلوكیة، وفي ضوء ذلك قامت  ،من مواضیع دروس القواعد
  :)16- 5(رقم ناء جدول مواصفات االختبار البعدي،  كما هو موضح في الجدول بب
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  یوضح جدول مواصفات االختبار البعدي لقیاس كفاءات التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة) 16-5(جدول رقم 
  الموضوعات

  
  الحصص

  
الوزن النسبي 

 لألهداف

الوزن النسبي   مج  مستوى األهداف السلوكیة
  التطبیق  الفهم  التعرف  للموضوعات

45,65  21,72  32,60  
Les formes de  
phrases 

 

 8,33  2  1  /  1  األسئلة 1
  2  1  /  1  الدرجات

Le discours  2 3  1  1  1  األسئلة  16,66 

  5,5  2  1  2,5  الدرجات
Les substituts 2 3  1  1  1  األسئلة  16,66 

  5,5  2  1  2,5  الدرجات
L’expansion du nom 1 2  1  /  1  األسئلة  8,33 

  2  1  /  1  الدرجات
Le rapport de temps 2 3  1  1  1  األسئلة  16,66 

  5,5  2  1  2,5  الدرجات
la complétive 1 2  1  /  1  األسئلة  8,33 

  2  1  /  1  الدرجات
Les valeurs du 
présent  

 8,33  2  1  /  1  األسئلة 1
  2  1  /  1  الدرجات

Les déterminants 2  16,66  3  1  1  1  األسئلة  
  5,5  2  1  2,5  الدرجات

  100  20  8  4  8  األسئلة 12  المجموع الكلي
  30  12  4  14  الدرجات  

 le) ,(les substituts) ,(Le discours)( :المواضیع اآلتیةأن  )16-5(رقم من خالل الجدول  یتضح    

le rapport de temps), (les déterminants) (  خصص لها حصتین دراسیتین من مجموع)عشرة تياثن( 
، (La complétive) ،(le rapport de temps) بینما الحصص ،)16.66(وبوزن نسبي قدر بـ حصة 

(Les valeurs du présent de l’indicatif)   خصص لها حصة واحدة وبوزن نسبي قدر بـ)8,33( ؛
فقد حاز مستوى التعرف على أعلى وزن نسبي حیث قدر بـ أما فیما یخص األهداف السلوكیة 

)45,65(  بـ  قدر وزن النسبيالتطبیق بمستوى  ویلیه)32,60 ( الوزن النسبي  في حین قدر
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مجموع فقرات االختبار في كل من مستوى التعرف  كما نالحظ أن، )21.72(لمستوى الفهم بـ 
فقرات؛ وبما أن االختبار  )أربع(فقرات، بینما عدد الفقرات في مستوى الفهم بلغ  )ثماني(والتطبیق قد بلغ 

إدماجیة یحرر فیها  تتمثل في وضعیةیقیس كفاءات التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة فإنه تضمن فقرة 
تعطى لكل إجابة صحیحة الدرجة الموضحة في جدول المواصفات أعاله؛ وعلیه .  التالمیذ فقرة إنشائیة

  .)صفر(وأدنى درجة ) أربعون(تكون أعلى درجة على االختبار 
  : البعديصیاغة فقرات االختبار  -ه

البعدي على االختبار التحصیلي الذي یدمج بین الفقرات ذات االختبار في بناء الباحثة أعتمدت     
فقرات التكملة وهي  و،  )17(و )16(، )11(، )2(، )1(اإلجابة المباشرة وهي الفقرات ذات األرقام 

، كما تضمن االختبار )19(و )18(، )14(، )12(، )10(، )9(، )7(، )6(، )3(: الفقرات ذات األرقام
 تتطلب تحویل جملة من ةوفقر ، )20(و )15(، )13(، )8(، )5(: أیضا فقرات مقالیة وهي ذات األرقام

إضافة إلى الوضعیة اإلدماجیة أین یحرر التالمیذ فقرة ) 4( صیغة إلى صیغة وهي الفقرة ذات الرقم
سطرا ؛ حیث  یمكن هذا النوع من الفقرات من قیاس قدرات التالمیذ في تنظیم  )اثني عشر( إنشائیة من

األفكار والمعرفة والعالقات التي تربطها، وكذا قدراتهم على دمج الكفاءات التي اكتسبوها في قواعد اللغة 
اضحة وأن تكون و  أن تكون مالئمة لمستوى التالمیذ الفقراتفي صیاغة  راعت الباحثةولقد . الفرنسیة

ومحددة ومتسلسلة حسب تسلسل مواضیع الدروس في المادة الدراسیة، وأن تقیس األهداف السلوكیة 
  .المحددة والكفاءات المستهدفة

ولقد تم التأكد من الخصائص السیكومتریة لالختبار القبلي بحساب صدقه وثباته، حیث تم االستعانة     
م تحدید معامالت الصعوبة والتمییز لالختبار، وتفصیل ذلك بالحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة، كما ت

  :فیما یلي
  :البعديالختبار لفقرات امعامل الصعوبة والتمییز  - أوال -

للتأكد من مدى مالئمة االختبار لمستوى التالمیذ ولضمان وضع كل فقرة في مكانها المناسب بین     
االختبار على التمییز بین درجات الفئة العلیا من من مدى قدرة فقرات  وكذا للتأكد ،فقرات االختبار

  كما هو موضح في الجدولمن فقراته تم حساب معامل الصعوبة والتمییز لكل فقرة  التالمیذ والفئة الدنیا
  :)17-5(رقم 
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  فقرات االختبار البعدي لقیاسیوضح معامالت الصعوبة والتمییز ل) 17-5(جدول رقم 
  اللغة الفرنسیةكفاءات التالمیذ في قواعد 

 الفقرة معامل الصعوبة  معامل التمییز الفقرة معامل الصعوبة  معامل التمییز
0,66 0,53 12 0,58 0,67 1 
0,58 0.49 13 0,50 0,67 2 
0,66 0,45 14 1 0,54 3 
0,75 0,45 15 0,58 0,52 4 
0,91 0,38 16 1 0,67 5 
0,66 0,53 17 0,58 0,61 6 
0,58 0,46 18 0,66 0,50 7 
0,75 0,64 19 0,58 0,54 8 
0,75 0,31 20 0,58 0,63 9 

1 0,45 21 0.66 0,47 10 
 0,75 0,50 11 

تبین البعدي، الذي یوضح معامالت الصعوبة والتمییز لالختبار  )17- 5(رقم من خالل نتائج الجدول    
 )0,80(وأقل من ) 0,20(مالت صعوبة أكبر من امعوهي  )0,67 و 0,31( تراوحت بینأنها 

معامالت ي وه )1و 0,5(تراوحت بین فمعامالت التمییز وبالتالي فهي معامالت صعوبة مقبولة؛ أما 
، مما یعني أنه سیتم اإلبقاء على جمیع وعلیة فهي معامالت تمییز مقبولة؛ )0,20(من  أكبر تمییز

   .فقرات االختبار البعدي
صدق (م حساب ثالثة أنواع من الصدق؛ للتأكد من أن االختبار یقیس ما صمم ألجله ت : الصدق -ثانیا

  ).، الصدق التمییزي، الصدق البنائيالمحتوى
على مجموعة من  )9(ملحق رقم أنظر  تم عرض االختبار في صورته األولیة :صدق المحتوى -1

 )10(ملحق رقم أنظر  یدرسون اللغة الفرنسیةالذین  لتعلیم المتوسط والثانوي والجامعةساتذة اأالخبراء من 
ووضوحها وسالمة السلوكیة، األهداف من حیث ارتباطها بالكفاءات المستهدفة و  ه،إلبداء أرائهم حول فقرات

 )100و  85( المحكمین حولها بینتفاق تراوحت نسبة احیث  ؛وكذا التعدیالت المقترحة ،صیاغتها
  .االختبار اإلبقاء على جمیع فقراتتم وبذلك 
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تم حساب لكي یكون االختبار قادرا على التمییز بین طرفي الخاصیة التي یقیسها،  :الصدق التمییزي -2
حیث تم تطبیق االختبار على عینة  ،الصدق التمییزي عن طریق المقارنة الطرفیة بین الفئتین العلیا والدنیا

من  )%33( ما نسبتهاخذ ثم  درجاتهم ترتیبا تنازلیا،كما تم ترتیب تلمیذا وتلمیذة،  )سبعة وستون(قوامها 
لمجموعتین  )T(م استخراج معامل الصدق التمییزي من خالل تطبیق اختبار ، ومن ثطرفي التوزیع

   :)18-5(الجدول رقم مستقلتین متساویتین، كما هو موضح في 
  لالختبار البعدي لقیاس  لحساب الصدق التمییزي (T)اختبار نتائج   یوضح) 18-5(جدول رقم 

  كفاءات التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة
  sig قیمة  df  (T) قیمة  اتالمتوسط بینالفروق   االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العینة

  0.000  46  22,50  27,52  5,12  32,59  24  العلیا
  3,12  5,07  24  الدنیا 

كفاءات  لقیاس البعدي والتي تخص الصدق التمییزي لالختبار )18-5(رقم من خالل نتائج الجدول     
وانحراف  )32,59(نجد أن المتوسط الحسابي للمجموعة العلیا قدر بـ قواعد اللغة الفرنسیة التالمیذ في 

 )3,12(وانحراف معیاري بـ  )5,07(أما المتوسط الحسابي للمجموعة الدنیا قدر بـ  ،)5,12(معیاري بـ 
 )T(وبعد حساب قیمة  ،)27,52(حیث قدر الفرق بین متوسطي المجموعة الدنیا والمجموعة العلیا بـ 

والذي تبین أنه  )sig = 0.000(وبعد مقارنة مستوى الداللة  )22,50(لمتوسطین مستقلین والتي قدرت بـ 
ومنه یمكن القول أن نجد أن الفرق بین متوسطي المجموعتین دال، )  0,05(أقل من مستوى الداللة 

االختبار یمیز بین الدرجات العلیا والدرجات الدنیا وبالتالي فهو یتمتع بالصدق التمییزي، وعلى جانب 
  .كبیر من الموثوقیة

مدى تماسك فقرات االختبار ومدى تجانسها، تم حساب معامل من  من أجل التحقق: الصدق البنائي -2
یوضح قیم معامالت االرتباط  )19-5(رقم االرتباط بین الدرجة الكلیة لالختبار ودرجة كل فقرة، والجدول 

 .بین الدرجة الكلیة ودرجة كل فقرة
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  التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیةیوضح الصدق البنائي لالختبار البعدي لقیاس كفاءات ) 19-5(جدول رقم
 الفقرة بیرسون معامل    sig    قیمة الفقرة معامل بیرسون  sig   قیمة 

0,000 0,637 12 0,000 0,545 1 
0,000 0,766 13 0,000 0,545 2 
0,000 0,494 14 0,000 0,778 3 
0,000 0,544 15 0,000 0,661 4 
0,000 0,724 16 0,000 0,703 5 
0,000 0,576 17 0,000 0,806 6 
0,000 0,797 18 0,000 0,667 7 
0,000 0,398 19 0,000 0,680 8 
0,000 0,494 20 0,003 0,347 9 
0,000 0,939 21 0,000 0,445 10 

  0,697 11 

الكلیة درجة الرتباط بیرسون بین الالذي یبین معامالت او  )19-5(قم ر من خالل نتائج الجدول   
و  3470,(لالختبار ودرجة كل فقرة من فقراته؛  یتضح أن معامالت االرتباط والتي تراوحت بین 

ومنه تم اإلبقاء على جمیع فقرات االختبار  ( = 0,01)عند مستوى داللة دالة إحصائیا  )9390,
حدى وعشرون(والتي عددها  ٕ  .فقرة )وا

  :الثبات - ثالثا
  ).التجزئة النصفیة وألفا كرونباخ: (بطریقتین البعدي تم حساب ثبات االختبار   
للتأكد من التناسق الداخلي لالختبار تم تقسیم فقراته إلى قسمین ومن ثم  :طریقة التجزئة النصفیة -1

حساب معامل االرتباط بین نصفي االختبار بطریقة بیرسون وتم تصحیحه من أثر الطول بطریقة سبیرمان 
  .یوضح معامل ثبات االختبار البعدي  بطریقة التجزئة النصفیة )20-5(رقمبراون؛ والجدول 
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قواعد اللغة الفرنسیة بطریقة  یوضح معامل ثبات االختبار البعدي لقیاس كفاءات التالمیذ في) 20-5(جدول رقم 
  ) التناسق الداخلي(التجزئة النصفیة 

  فقرات االختبار  فقرات الجزء األول فقرات الجزء الثاني معامل بیرسون معامل سبیرمان براون
0,888 0,754 10 11 21 

والذي یخص معامل ثبات االختبار البعدي بطریقة التجزئة النصفیة؛ ) 20-5(رقم من الجدول     
مرتفعا، مما یعني أن االختبار ) 0,888(والذي یقدر بـ  سبیرمان براونیتضح أن معامل الثبات بطریقة 

  . ثابت ویتمتع بالتناسق الداخلي بین فقراته وأنه على جانب كبیر من الموثوقیة
  تم حساب ثبات االختبار بطریقة ألفا كرونباخ كما هو موضح في الجدول  :طریقة ألفا كرونباخ -2

  :)21-5(رقم 
  یوضح معامل ثبات االختبار البعدي لقیاس ) 21-5(مجدول رقم 

  كفاءات التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة بطریقة ألفا كرونباخ
ألفا كرونباخ معامل  عدد فقرات االختبار 

0,865 20 

 )0,886(والذي قدر بـ ألفا كرونباخ  یتبین أن معامل الثبات بطریقة )21-5(رقم من خالل الجدول     
  .مرتفعا مما یدل على أن االختبار ثابت وأنه على جانب كبیر من الموثوقیة

  :االختبارالزمنیة مدة التحدید  -و
حیث تم تطبیقه على العینة االستطالعیة؛  تم البعدي؛ إلجراء االختبار الزمنیة المناسبةلتحدید المدة    

الزمنیة استغرقها أول تلمیذ أنهى االختبار والمدة تحدیدها من خالل حساب الفرق بین المدة الزمنیة التي 
دقیقة، أما آخر تلمیذ ) خمسون(انهي أول تلمیذ االختبار بعد مضي  حیثالتي استغرقها آخر تلمیذ، 

: تكون كاآلتي البعدي جراء االختبارإل الزمنیة مدةالحساب  دقیقة؛ وعلیه فان )سبعون(فكان بعد مضي 
التي استغرقها آخر تلمیذ أنهى الزمنیة المدة + التي استغرقها أول تلمیذ أنهى االختبارالزمنیة المدة 

  .وبعد التعویض نجد. 2/االختبار
  .د 90=  2/ د 100+ د  80

  .دقیقة) تسعون(هي  البعدي الالزمة إلجراء االختبارالزمنیة وبذلك تكون المدة 
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  :البعديتعلیمات االختبار  -ز
ر؛ حیث تضمنت نوع ووضعها في الصفحة األولى لالختبا البعدي تمت صیاغة تعلیمات االختبار   

تم تنبیه  كماعدد فقراته وطریقة اإلجابة عنها، الزمنیة المحددة الجرائه، وكذا  المدةاالختبار والهدف منه، و 
  .ي المكان المخصص لهاف البدء في االختبار وتدوین اإلجاباتالتالمیذ إلى قراءة التعلیمات قبل 

  :البعدي تصحیح االختبار - ح
إذ قدر مجموع الدرجات بـ مواصفات، الدرجة المحددة في جدول الكل إجابة صحیحة لتعطى     
درجات، وبذلك تكون الدرجة  )عشر(درجة، إضافة إلى الوضعیة اإلدماجیة التي تعطى لها  )ثالثون(

  .درجة )أربعون(الكلیة لالختبار هو

  :تجربة الدراسة -7
  :ضبط متغیرات الدراسة -7-1

  :تمثلت متغیرات الدراسة فیما یلي
  ).إستراتیجیة خریطة المفاهیم(ویتمثل في  :المتغیر المستقل -7-1-1
  ). كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة( :المتغیر التابع -7-1-2
 - التحصیل الدراسي -إعادة السنة - حصص الدعم: (وتتمثل في :المتغیرات الدخیلة -7-1-3

  ). المستوى الثقافي ألولیاء -موقع الحصص -الحصص والزمن المخصص لها
حرصا على سالمة النتائج، وتجنبا لتأثیر المتغیرات الدخیلة التي من شأنها أن تلعب دور المتغیر المستقل 

  -:وتفصیلها كاآلتي متغیرات الدخیلة المشار إلیها أعالهفي التأثیر على المتغیر التابع؛ تم ضبط ال
هي حصص تدریسیة موجهة إلى التالمیذ الذین لدیهم مشكالت في تعلمهم، أو  :حصص الدعم - أ

یرغبون في تحسین نتائجهم الدراسیة، وتتم داخل المدرسة في إطار منظم  بهدف تحسین جودة التعلیم 
، فالتالمیذ المستفیدین من حصص الدعم في قواعد )2009، وطاع اهللا ،بن عامرزمام، (. وتعزیز مكتسباتهم

اللغة الفرنسیة یساعدهم ذلك في تقویة وتعزیز مكتسباتهم وامتالك قدرات ومهارات تساعد في تنمیة 
كفاءاتهم فیها وتحسین تحصیلهم الدراسي؛ وبالتالي فإن أیة فروق بین المجموعة التجریبیة والضابطة قد 

إستراتیجیة خریطة (حصص الدعم؛ ویكون هذا المتغیر الدخیل قد لعب دور المتغیر المستقل  تعزى إلى
ولضبط هذا المتغیر تأكدت ). كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة(في إحداث التأثیر في المتغیر التابع ) المفاهیم
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الثالثة متوسط داخل  الباحثة من عدم تقدیم أساتذة اللغة الفرنسیة ألي حصص دعم لفائدة تالمیذ السنة
  .المؤسسة طیلة أیام األسبوع أو خالل أیام العطل وخالل التجربة

عملیة تعلیمیة غیر نظامیة یتم فیها تقدیم دروس للتلمیذ منفردا أو في وهي  :الدروس الخصوصیة -ب
  ) 179، ص 2012المرعشلي، ( .مجموعة مقابل أجر یحدد باالتفاق مع المدرس

في قواعد اللغة الفرنسیة من شأنه أن یحسن مستواهم ویعمق ستفادة التالمیذ من الدروس الخصوصیة فا
استیعابهم أكثر للمفاهیم، مما یؤثر على نتائج التجربة؛ بحیث تكون الفروق بین المجموعتین التجریبیة 

). یطة المفاهیمإستراتیجیة خر (والضابطة تعزى لمتغیر الدروس الخصوصیة ولیس للمتغیر المستقل 
التجریبیة والضابطة من الدروس الخصوصیة في مادة اللغة عینة الاستفادة أفراد وللتحقق من عدم 

الفرنسیة؛ قامت الباحثة باستبعاد كل التالمیذ الذین یستفیدون من هذه الدروس خالل السنة الدراسیة 
  .التي تمت فیها التجربة) 2018/ 2017(

میذ الذي أعادوا السنة الثالثة متوسط تكون لدیهم فرصة فهم واستیعاب مفاهیم التال إن: إعادة السنة - ج
قواعد اللغة الفرنسیة أكثر من التالمیذ اآلخرین؛ إذ أن خبرتهم السابقة بالمفاهیم قد تكون سببا في إحداث 

یة والمجموعة وللتأكد من عدم إعادة أفراد المجموعة التجریب.  الفروق بین المجموعة التجریبیة والضابطة
الضابطة للسنة الثالثة متوسط؛ استعانت الباحثة بالسجل المدرسي للتالمیذ واطلعت على نتائجهم 

  .الدراسیة، واستبعدت كل التالمیذ الذین أعادوا السنة الثالثة متوسط
لیها التالمیذ خالل عملیة مجموع المعارف والخبرات والكفاءات التي یتحصل ع هو: التحصیل الدراسي -د

ن االختالف والتفاوت في مستوى التحصیل الدراسي في مادة اللغة  ؛وفقا لمنهاج تعلیمي محددالتعلم،  ٕ وا
كفاءات (الفرنسیة ینتج عنه عدم تكافؤ المجموعة التجریبیة والضابطة؛ مما قد یؤثر في المتغیر التابع 

لتأكد من عدم وجود فروق ول .الفروق بین المجموعتینفیكون سببا في إحداث ) قواعد اللغة الفرنسیة
في درجات التحصیل في مادة اللغة الفرنسیة؛ استعانت الباحثة بكشوف  المجموعة التجریبیة والضابطة

بین  فروق، وتم حساب ال)2017/ 2016(نقاطهم في امتحانات مادة اللغة الفرنسیة خالل السنة الدراسة 
   :)22- 5(رقم لعینتین مستقلتین؛ كما هو موضح في الجدول  (T) المجموعتین عن طریق اختبار
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  لداللة الفروق بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة )T(اختبار یوضح قیمة ) 22-5(جدول رقم 
  في التحصیل الدراسي في مادة اللغة الفرنسیة 

المتوسط   عدد األفراد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  بین الفروق
  اتالمتوسط

  sigقیمة   )T( قیمة
 

  مستوى الداللة
 = 0,05 

  غیر دال إحصائیا 0,19  1,32 3,35  7,58  25,67  26  التجریبیة
  10,80  22,32  28  الضابطة

یتبین أن متوسط درجات المجموعة التجریبیة في التحصیل  )22-5(رقم من خالل نتائج الجدول    
وسط درجات أما مت )7,58(وانحراف معیاري قدر بـ  )25,67( الدراسي في مادة اللغة الفرنسیة قدر بـ

متوسطات ق بین ر الف، وقد قدر )10,80(بـ  حراف معیاري قدنوا )22,32(المجموعة الضابطة فقدر بـ 
 sig(مقارنة قیمة بو ) 1,32( والتي قدرت بـ )T( وبعد حساب قیمة. )3,35( المجموعتین بـدرجات 
اللة غیر دال، مما یعني أنه ال توجد فروق د تبین أن الفرق)  = 0.05(بمستوى الداللة ) 0.19=

 .في التحصیل الدراسي في مادة اللغة الفرنسیة الضابطةالمجموعة المجموعة التجریبیة و بین إحصائیا 
   .المجموعتین في التحصیل الدراسي في مادة اللغة الفرنسیة ه ال توجد فروق بینوعلیة یمكن القول أن

حرصت الباحثة على أن یكون عدد الحصص والزمن المخصص  :الحصص والمدة المخصصة لها -ه
 لها متساویا لكل من المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة، إذ من شأن ذلك أن یحقق الفرص

المتكافئة بین المجموعتین في فهم واستیعاب الدروس والتدریب علیها، حیث یمكن لالختالف بین 
 رقمالجدول المجموعتین في عدد الحصص والحجم الساعي لكل حصة أن یؤثر في التجربة ونتائجها و 

  .عدد الحصص والمدة الزمنیة المخصصة لكل حصة یوضح )5-23(
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  والمدة الزمنیة المخصصة لكل حصة حصص قواعد اللغة الفرنسیةیوضح عدد ) 23-5(جدول رقم 
  المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة  الدرس  الرقم

  المدة الزمنیة  عدد الحصص  المدة الزمنیة  عدد الحصص
شرح إستراتیجیة خریطة   1

 المفاھیم
 /  /  سا 2 2

2  Les formes de 
phrases 

  1 سا  1 سا 1  1

3  Le discours 2  2 2  سا 2  سا  
4  Les substituts 2  2 2  سا 2  سا  
5  L’expansion du 

nom 
  2  سا 2  سا 2  2

6  Le rapport du 
temps 

  2  سا 2  سا 2  2

7  La complétive  1  1 1 سا 1 سا  
8  Les valeurs du 

présent  
  1 سا 1 سا 1  1

9  Les déterminants  2  2 2  سا 2  سا  
 13  سا 13  سا 15 15  مج

 les formes de phrases- la(أن مواضیع الدروس  )23-5(رقم یتضح من خالل الجدول      

complétive- les valeurs du présent de l’indicatif)  حاز كل منها على حصة واحدة أي ساعة واحدة
 Les substituts- l’expansion du nom- le rapport du temps- les) ، بینما مواضیع الدروسحصةلكل 

déterminants- le discours (؛ كما استفادت كلتا المجموعتین التجریبیة حاز كل منها على حصتین
والضابطة من نفس عدد الحصص التدریسیة، فیما عدا الحصة الخاصة بشرح إستراتیجیة خریطة المفاهیم 

  .نها المجموعة الضابطةالتي لم تستفد م
التجریبیة والضابطة حرصت الباحثة أن تكون الحصص التدریسیة لكلتا المجموعتین  :موقع الحصص -و

، كما راعت اختیار األیام التي ال تتمیز للتالمیذالمقررة من حیث موقعها من الحصص العادیة مناسبة 
وبالتالي ضمان إلى حد ما أن فالفروق باالكتظاظ في الحصص حتى تضمن قدرتهم على االستیعاب؛ 

ولضبط هذا المتغیر .  التي  تحدث بین المجموعة التجریبیة والضابطة ال تعزى لمتغیر موقع الحصص
فالمجموعة التجریبیة خصص لها یوم المجموعتین في الفترة المسائیة،  تدریس كلتاالدخیل قامت الباحثة ب
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عة أما المجمو  مسة؛الثانیة ومن الساعة الرابعة إلى الساعة الخا األربعاء من الساعة الواحدة إلى الساعة
  . نفس التوقیتالضابطة خصص لها یوم الخمیس وفي 

یلعب المستوى الثقافي لألسرة دورا كبیرا في رفع  :المستوى الثقافي ألولیاء أفراد عینة الدراسة -ز
السیما في اللغة الفرنسیة؛  )196، ص 2014یخلف، (. وتحسین المستوى التعلیمي واللغوي للتالمیذ

في اللغة الفرنسیة؛ لدیهم القدرة على استخدام فالتالمیذ الذین ینحدرون من أسر ذو مستوى عال أو مقبول 
هذه اللغة، مما یزید من قدرتهم في فهم واستیعاب مفاهیم القواعد؛ وبالتالي فإن هذا المتغیر قد یلعب دور 

) كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة(ویؤثر في المتغیر التابع ) خریطة المفاهیمإستراتیجیة (المتغیر المستقل 
فتعزى الفروق بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة إلى المستوى الثقافي لألولیاء في اللغة 

لآلباء قامت الباحثة بتفحص الملف الشخصي للتلمیذ واالطالع من المستوى الثقافي  وللتأكد.  الفرنسیة
على كل المعلومات التي تخص األبوین والمتعلقة بالمستوى التعلیمي والمهنة؛ ومن خالل احتكاك الباحثة 
بأولیاء التالمیذ، تبین لها أن اآلباء لدیهم معرفة بسیطة باللغة الفرنسیة وبقواعدها األولیة، مما یدل على 

  .دروس القواعد عدم إمكانیتهم مساعدة أبنائهم في تعلمها أو شرح دروسها السیما
بعد ضبط العدید من المتغیرات التي یمكن من شأنها أن تؤثر في التجربة؛ قامت الباحثة بضبط    

  .العوامل التي من شأنها أن تؤثر في الصدق الداخلي للتصمیم
  :ضبط العوامل المؤثرة في الصدق الداخلي للتصمیم التجریبي -7-2
ونعني به تسرب عدد من أفراد عینة الدراسة، ولتفادي هذا األمر ): الفناء التجریبي(االندثار التجریبي  - أ

  .عمدت الباحثة منذ البدایة إلى زیادة عدد أفراد عینة الدراسة
لقیاس المتغیر التابع والمتمثل في كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة عند أفراد المجموعتین  :أداة القیاس -ب

التجریبیة والضابطة؛ استخدمت الباحثة أداة موحدة تمثلت في االختبار التحصیلي لقیاس كفاءات أفراد 
  .والثبات ، والذي تتوفر فیه خصائص الصدقابطة في قواعد اللغة الفرنسیةالمجموعة التجریبیة والض

إن التوزیع غیر المتكافئ ألفراد العینة على المجموعتین التجریبیة والضابطة، نتیجة تحیز  :االختیار - ج
 )216، ص 2013خضر، (.الباحث أو عدم اعتماد االختیار العشوائي من شأنه أن یؤثر على نتائج التجربة

لتغلب هذا العامل اعتمدت الباحثة على التعیین العشوائي ألفراد المجموعتین وحرصت على تحقیق ول
  . التكافؤ بینهما وذلك من خالل االختبار القبلي



اإلجراءات المیدانیة للدراسة                         الفصل الخامس           

 

                                                                             113                                                                  
        
 

خصائصه  من خالل على عملیة تنفیذ التجربة الباحثاألثر الذي یتركه  ویقصد به: تأثیر الباحث -د
التجربة واالهتمام الذي یبدیه تجاه المجموعة التجریبیة، وتحیزه كمستوى القلق أثناء إجراء  الشخصیة؛

لنتائج البحث،  لذلك عملت الباحثة على ضبط هذا العامل بعدم تدخلها في إجراءات التجربة وذلك 
بالتحلي بالحیاد قدر المستطاع تجاه المجموعتین التجریبیة والضابطة، كما تعاملت مع المجموعتین 

  .توفیر نفس الظروف المادیة واالجتماعیة المالئمة لتنفیذ التجربةبالمساواة من حیث 
شعور المجموعة الضابطة بأنها في موقع منافسة مع المجموعة التجریبیة، یجعلها  إن :أفراد الدراسة -ه

تكثف من جهودها لتحقیق نتائج أفضل؛ األمر الذي یؤثر على الصدق الداخلي للتجربة؛ وعملت الباحثة 
على ضبط هذا العامل بعدم إشعار المجموعة الضابطة أنهم في موضع منافسة وأنهم سیتلقون نفس 

  .ة، وجعل األمور تبدو طبیعیة ودون مغاالةالتجرب
   :التجریبیة والضابطة التكافؤ بین أفراد المجموعة -7-3

ضوابط المنهج التجریبي حرص الباحث على إجراء التكافؤ بین كلتا المجموعتین إحصائیا قبل  من   
من تكافؤ المجموعة  للتثبتالشروع في التجربة، إذ من شأن ذلك أن یؤثر في إجراءات التجربة؛ و 

الباحثة  قبل إجراء التجربة، طبقتالتجریبیة والمجموعة الضابطة في كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة 
ثم تم المعد في هذه الدراسة، كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة لدى أفراد المجموعتین القبلي لقیاس ختبار الا

لعینتین مستقلتین كما هو موضح  )T(اختبار حساب الفروق بین متوسطي درجات المجموعتین عن طریق
 :)24-5( رقمفي الجدول 

  لداللة الفروق بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في  )T(اختبار قیمة یوضح ) 24-5(جدول رقم 
  االختبار القبلي لكفاءات قواعد اللغة الفرنسیة

عدد   المجموعة
  األفراد

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الفروق بین 
  ینالمتوسط

 sig قیمة  )T( قیمة
 

  مستوى الداللة
( = 0,05) 

  غیر دال إحصائیا 0,26  1,26 1,53  3,60  12,46  26  التجریبیة
  5,24  10,92  28  الضابطة

یتضح أن المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة التجریبیة في  )24-5(رقم من خالل الجدول      
أما متوسط درجات ) 3,60( واالنحراف المعیاري بـ) 12,46( اختبار كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة قدر بـ

متوسطي  ، وقد قدر الفرق بین)5,24( واالنحراف المعیاري بـ )10,92( المجموعة الضابطة فقدر بـ
  ومقارنة قیمة ) 1,26( والتي قدرت بـ) T( وبعد حساب قیمة. )1,53( المجموعتین بـدرجات 
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)sig = 0.26(  بمستوى الداللة) = 0.05( ذات غیر دال، مما یعني أنه ال توجد فروق  تبین أن الفرق
ختبار كفاءات قواعد اللغة الافي  المجموعة التجریبیة والضابطةبین متوسطي درجات  ةإحصائیاللة د

  .ن في كفاءات قواعد اللغة الفرنسیةمكن القول أن المجموعتین متكافئتیوعلیة ی  ؛الفرنسیة
  :)تنفیذ التجربة( المعالجة التجریبیة -7-4

  -:قامت الباحثة بتنفیذ التجربة عبر الخطوات اآلتیة   
  - :تمثلت فيو  :إجراءات تمهیدیة لتنفیذ التجربة -7-4-1
إجراء التجربة على أهداف الدراسة وكذا عینة الدراسة المستهدفة إطالع مدیر المؤسسة التعلیمیة مكان  -

بالتجربة، حیث طلبت الباحثة من المدیر إسنادها جمیع صفوف السنة الثالثة متوسط لتدریسهم خالل 
  ).5/09/2017(، وقد تم هذا اإلجراء في بدایة الدخول المدرسي بتاریخ )2018/ 2017(السنة الدراسیة 

صف المالئمة لیتم فیها تدریس المجموعتین التجریبیة والضابطة، وبرمجتها ضمن تخصیص حجرة ال -
  .التوزیع األسبوعي للحجر الشاغرة

تقدیم بعض التوجیهات والتعلیمات ألفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة، واالتفاق معهم على ضرورة  -
  .االلتزام بحضور الحصص التدریسیة طیلة مدة التجربة

  : تطبیق الخطة التدریسیة -7-4-2
ترة في الفالتجریبیة والضابطة لكلتا المجموعتین بنفسها تقدیم دروس قواعد اللغة الفرنسیة قامت الباحثة ب   

تم تدریس المجموعة التجریبیة باستخدام ، حیت )28/02/2018(إلى ) 8/11/2017(الممتدة بین 
تها الخطط التدریسیة، أما المجموعة الضابطة فتم إستراتیجیة خریطة المفاهیم وفق الخطوات التي تضمن

، وتجدر اإلشارة إلى أن الفترة التي تم فیها تطبیق الخطة دام الطریقة االعتیادیة في التدریستدریسها باستخ
وبعد االنتهاء من تقدیم الدروس المقررة  . التدریسیة  تخللتها إضرابات وفترة االمتحانات وكذا عطلة الشتاء

یوضح توزیع ) 25-5(رقم احثة بمراجعة الدروس مع المجموعتین التجریبیة والضابطة، والجدول قامت الب
  .الحصص التدریسیة التجریبیة لكل من المجموعة التجریبیة والضابطة عبر الفترة الزمنیة المقررة للتجربة
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  لكل من  التجریبیةالتدریسیة یوضح توزیع الحصص ) 25-5(رقم 
  التجریبیة والمجموعة الضابطةالمجموعة 

  تاریخ التطبیق  موضوع الدرس
  المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة

La forme passive 8/11 /2017  9/11 /2017  
Le discours  15/11 /2017  16/11 /2017  
Les substituts  29/11 /2017  30/11 /2017  
L’expansion du nom  20/12 /2017  21/12 /2017  
Le rapport de temps  10/01 /2018  11/01 /2018  
La complétive  17/01 /2017  18/01 /2018  
Les valeurs du présent  24/01 /2018  25/01 /2018  
Les déterminants 07/02 /2018  08/02 /2018  

  2018/ 02/ 22 و 15  2018/ 02/ 28 و  21 مراجعة الدروس
  : البعدي القیاس -7-4-3

باستخدام إستراتیجیة خریطة المفاهیم قواعد اللغة الفرنسیة بعد االنتهاء من تدریس المجموعة التجریبیة     
كفاءات قواعد اللغة  لقیاسوالمجموعة الضابطة بالطریقة المعتادة، قامت الباحثة بتطبیق االختبار البعدي 

، حیث طلبت الباحثة من أفراد )2018/ 3/03(الفرنسیة على المجموعتین التجریبیة والضابطة بتاریخ 
وعدم ترك أي وعنایة المجموعتین التجریبیة والضابطة قراءة تعلیمات وفقرات االختبار واإلجابة علیها بدقة 

  .، ومن ثم قامت بتحلیل البیانات باستخدام االختبارات اإلحصائیة المناسبةفقرة دون إجابة

  : لحالیةاألسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة ا -8
بالحزمة وذلك باالستعانة لتحقیق أهداف الدراسة تم استخدام مجموعة من المعالجات اإلحصائیة    

  -:وتمثلت هذه األسالیب في؛ )spss23( اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة
  :السیكومتریة ألدوات الدراسة الخصائصاألسالیب اإلحصائیة المستخدمة للتحقق من  -8-1
  .لحساب ثبات االتساق الداخلي للفقراتالفا كرونباخ  -
  .رتباط بیرسون لحساب الصدق البنائيمعامل اال -
  .معامل سبیرمان براون لحساب الثبات بطریقة التجزئة النصفیة -
  .لحساب الصدق التمییزي لعینتین مستقلتین )T(اختبار -
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  :الدراسة نتائجفي تحلیل األسالیب اإلحصائیة المستخدمة  -8-2
  -:بار فرضیات الدراسة تم االعتماد علىالخت   
لعینتین مستقلتین لحساب الفروق بین متوسطي درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة في  )T(اختبار -

  . االختبار القبلي والبعدي
  .المتغیر المستقل على المتغیر التابع أثرلحساب حجم  )ایتا(مربع  -
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  :تمهید
سیتم مناقشتها كما وعرضها وتحلیها كما  الدراسة فرضیاتسیخصص هذا الفصل للتحقق من صحة    
  :یلي

  :عرض وتحلیل نتائج الدراسة - أوال
   - :كاآلتي كانت النتائجبعد إخضاع البیانات للتحلیل اإلحصائي    
  :عرض وتحلیل  نتائج الفرضیة األولى -1

ذات داللة إحصائیة بین ال توجد فروق ( والتي تنص على أنه األولى للتحقق من صحة الفرضیة   
 )T(تم استخدام اختبار )المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في القیاس البعديمتوسطي درجات 

   :)1-6( رقملعینتین مستقلتین كما هو موضح في الجدول 
 لداللة الفروق بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة  )T(اختبار قیمة یوضح ) 1-6(جدول رقم 

  اللغة الفرنسیة كفاءات قواعدلقیاس في االختبار البعدي 
عدد   المجموعة

  اإلفراد
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الفرق بین 
  اتالمتوسط

df  قیمة)T(   قیمةsig  مستوى الداللة  
( = 0,01)  

  دال إحصائیا  0,00  6,52  52  16,33  8,42  28,75  26  التجریبیة
  9,94  12,41  28  الضابطة

ختبار الیتضح أن المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة التجریبیة في ا )1-6(رقم خالل الجدول  من   
ا متوسط أم) 8,42( واالنحراف المعیاري بـ) 28,75( كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة قدر بـالبعدي ل

ق بین الفر ، وقد قدر )9,94( واالنحراف المعیاري بـ )12,41( قدر بـدرجات المجموعة الضابطة 
  ومقارنة قیمة) 6,52( والتي قدرت بـ )T( وبعد حساب قیمة ؛)16,33( المجموعتین بـدرجات متوسطي 

)sig = 0,00( مستوى الداللة  والتي نجدها أقل من) = 0,01(  إحصائیا بین  ةدال وجود فروقتبین
 یةوعلیه نرفض الفرض ؛متوسطي درجات المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في القیاس البعدي

ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات المجموعة ال توجد فروق ( نص على أنهة التي تالصفری
توجد (ونقبل بالفرضیة البدیلة التي تنص على أنه  )التجریبیة والمجموعة الضابطة في القیاس البعدي

ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في القیاس فروق 
  ).لصالح المجموعة التجریبیةالبعدي 
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  :ةالفرضیة الثانیعرض وتحلیل  نتائج  -2-
داللة إحصائیة ال یوجد حجم أثر ذو (للتحقق من صحة الفرضیة الثانیة والتي تنص على أنه    

للتدریس بإستراتیجیة خریطة المفاهیم في تنمیة كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة لدى تالمیذ السنة الثالثة 
على المتغیر  )التدریس بإستراتیجیة خریطة المفاهیم(تم حساب حجم تأثیر المتغیر المستقل  )متوسط
 ؛أحدثها المتغیر المستقل في المتغیر التابع أي حجم الفروق التي )كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة(التابع 

كما هو موضح في ؛ "مربع ایتا"معادلة وذلك باستخدام  ،هل هي نتیجة للمتغیر المستقل أم تعود للصدفة
  :)2- 6(رقم الجدول 

 حجم التأثیر قیمةو ²ηیوضح قیمة  )2-6(جدول رقم 
  مستوى الداللة حجم التأثیرقیمة   ²ηقیمة  df (T)قیمة 

6,52  52  44 1.78   كبیر 

المتغیر المستقل  أي أن )44( یتبن أن نسبة التباین المفسر قدرت بـ )2- 6(رقم من خالل الجدول     
یفسر التغیر الذي حدث في المتغیر التابع وهو  ) التدریس بإستراتیجیة خریطة المفاهیم(والمتمثل في 

 نسبة التباین المفسر تشیر إلى أنقیمة  وهي )44(كفاءات التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة بنسبة (
 قیمة وهي) 1.78(بـ حجم األثر الذي أحدثه المتغیر المستقل في المتغیر التابع قد قدر  ؛ كما أنكبیرة

ال یوجد حجم : (التي تنص على أنه ةالصفری یةومنه نرفض الفرض ؛ حجم التأثیر كبیرأن  تشیر إلى
للتدریس بإستراتیجیة خریطة المفاهیم في تنمیة كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة لدى أثر ذو داللة إحصائیة 

یوجد حجم أثر ذو داللة (ونقبل بالفرضة البدیلة التي تنص على أنه  )تالمیذ السنة الثالثة متوسط
السنة  إحصائیة للتدریس بإستراتیجیة خریطة المفاهیم في تنمیة كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة لدى تالمیذ

  ).الثالثة متوسط
  
  

                                                             
  -  1نسبة التباین المفسر أكبر من  تغییر ضعیف  
  تغییر متوسط  6نسبة التباین المفسر أكبر من  -  
  )2015ساعد، (تغییر كبیر  15نسبة التباین المفسر أكبر من  -  

  -  0,2  d   0,49  حجم تأثیر صغیر.   
  - 0,5  d   0,79 حجم تأثیر متوسط.  
  - 0,80  d  139، ص 2017الشریفین، . ( حجم تأثیر كبیر( 
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  :مناقشة نتائج الدراسة - ثانیا
  :مناقشة نتائج الفرضیة األولى -1
ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات المجموعة ال توجد فروق (أنه  الفرضیة األولى علىتنص    

حیث  الفرضیة،وقد أظهرت النتائج عدم صحة هذه  )التجریبیة والمجموعة الضابطة في القیاس البعدي
 = ( الداللة والتي هي أقل من مستوى )sig = 0,00( مقارنة قیمةبعد و  ؛)6,52( ـب )T(قدرت قیمة 

 متوسطي درجات المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في القیاس البعديبین  تبین أن الفرق ؛)0,01
توجد فروق (، وعلیه تم رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على أنه دال إحصائیا

إحصائیة بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في القیاس البعدي  ذات داللة
تدریس بإستراتیجیة خریطة المفاهیم أدى إلى تنمیة كفاءات مما یعني أن ال )لصالح المجموعة التجریبیة

تالمیذ المجموعة التجریبیة في قواعد اللغة الفرنسیة مقارنة بالمجموعة الضابطة التي درست بالطریقة 
، وتتفق هذه النتیجة مع العدید من الدراسات التي تناولت استخدام إستراتیجیة خریطة المفاهیم اإلعتیادیة

ساعد  كدراسة، ، وذلك من حیث أثرها في اكتساب المفاهیم وتحسین التحصیل الدراسيفي التدریس
، مقابلة والفالحات (2011) (Mast)، )2012(، الشتري )2014(، قرمان )2018(مزوزي و
) 2006(و) 2008(، السهمي )2009(، الجوراني )2009(الدعدي  ،)2010( العثمان، )2010(

(Fackilfard  Ramond)  وتفسر الباحثة هذه النتیجة بما یلي :  
إن إستراتیجیة خریطة المفاهیم تعد من استراتیجیات التدریس الحدیثة التي تأسست على مرتكزات  -

حیث تركز على وعي التالمیذ في هذه األخیرة التي أسست بدورها للتعلم ذو المعنى، النظریة المعرفیة، 
ٕ معارف وكفاءاتاكتساب المعرفة ووعیهم بما اكتسبوه من  ن ما یساعد في ذلك هو تنظیم الموقف ؛ وا

دراك لیجد التالمیذ  ٕ التعلیمي وجعله یرتكز على األفكار والمعلومات األساسیة والمهمة ومعالجتها بوعي وا
فالعملیات العقلیة كالتفكیر واالستدالل والتنظیم والتفسیر وغیرها من العملیات العقلیة . المعنى لما یتعلمونه

یة لفهم التالمیذ لطبیعة تعلمهم وتفسیره، فهم لیسوا مجرد متلقین سلبیین یستقبلون المعلومات ضرور 
ویستجیبون لها على نحو آلي؛ بل هم معالجون فعالون للمعلومات؛ بدایة من استقبالها وتنظیمها ودمجها 

م؛ فالتالمیذ ال یتعلمون ثم استدعائها وقت الضرورة؛ وبذلك یتمكنون من التعامل بكفاءة مع متغیرات بیئته
نما یدركون الحقائق واألفكار ویدمجونها في  ٕ أبنیتهم المعرفیة حتى یتحقق التعلم ذو استجابات فقط وا

أن التعلم ذو المعنى یحدث إذا ارتبط التعلم الجدید  )Ausubel(وهنا یشیر  )160، ص 2011علي، (المعنى
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فكلما أدمج التالمیذ معارفهم الجدیدة بالمعارف السابقة التي اكتسبوها، كلما أصبح للتعلم  ؛السابق بالتعلم
اعتمادا على  التعلماتالتعلمیة وهو بناء / معنى لدیهم؛ ویتجسد بذلك دورهم الحقیقي في العملیة التعلیمیة

دراكهم أنهم فعالون ومشاركون ومسؤولون عن تعلهم؛ فعندما ت ٕ م تدریس تالمیذ المجموعة نشاطهم الذاتي وا
التجریبیة قواعد اللغة الفرنسیة باستخدام إستراتیجیة خریطة المفاهیم تغیر دورهم من متلقین للمعرفة إلى 

معتمدین على إدراكهم الواعي للخبرات والمعارف  ،تالمیذ نشطین یبنون تعلماتهم ومعارفهم بأنفسهم
السیما عند بنائهم لخریطة  ،ارسونها في الموقف التعلیميوالتفاعل معها عن طریق عملیة التفكیر التي یم

فإستراتیجیة خریطة المفاهیم وما تتضمنه من خطوات إجرائیة  .  المفاهیم التي تشتمل على مفاهیم الدرس
واضحة ومتسلسلة في بنائها ساعدت التالمیذ في تطویر االنتباه االنتقائي للمفاهیم المهمة التي یجب أن 

س، كما ساعدت أیضا في تحسین عملیة التفسیر الذي یحمل المعنى المنطقي ألنماط یتضمنها الدر 
العالقات بین المفاهیم، األمر الذي أدى إلى فهم دروس قواعد اللغة الفرنسیة واستیعابها واالحتفاظ وطبیعة 

ن فهم بها واكتساب الكفاءة في توظیف المفاهیم في كتابة الجمل أو النصوص المطلوبة منهم فضال ع
المنطوق منها والمكتوب؛ وهذا ما الحظته الباحثة أثناء حصص فهم المنطوق وفهم المكتوب، أین یتفوق 

  .تالمیذ المجموعة التجریبیة على تالمیذ المجموعة الضابطة في فهم النص وتحدید نمطه وتلخیصه

 بها عن المواد األخرىأن لكل مادة دراسیة بنیة تنظیمیة تتمیز  )Ausubel( ومن جهة أخرى یرى     

ببنیة تنظیمیة تشبه البناء الهرمي إلستراتیجیة خریطة كغیرها من المواد تتمیز قواعد اللغة الفرنسیة و 
أن المفاهیم األكثر عمومیة وشمولیة تتموضع في قمة الهرم ثم تتدرج تحتها المفاهیم األقل  حیث ؛المفاهیم

حسانین ضیف فیة للمفاهیم في عقل التالمیذ؛ وتلبنیة المعر عمومیة والتفصیلیة، وهو البناء الذي یشبه ا
تكاملت وتوافقت المعرفة الجدیدة من المحتوى مع المعرفة السابقة الموجودة ذا أن التعلم یحدث إ )2009(

ویأخذ التعلم بینهما یحدث االرتباط الواعي و  )137، ص 2009حسانین، (في البنیة المعرفیة لعقل المتعلم 
 ،وبالتالي یصبح لتعلم المادة المعنى الكافي لیجعلها مهمة بالنسبة لهم لدى التالمیذ،وواقعیا معنى خاصا 

األمر الذي یحرك دوافعهم نحو اإلقبال على تعلمها؛ إضافة إلى أن إستراتیجیة خریطة المفاهیم كونها 
اعد اللغة الفرنسیة في إستراتیجیة منظمة لمحتوى المواد الدراسیة، ساعدت التالمیذ في تمثیل مفاهیم قو 

ذاكرة، كما أنها قدمت ملخصا مخططات لتصبح صورا ذهنیة كاملة المعاني قابلة للبقاء واالستمراریة في ال
أبنیتهم المعرفیة، أو إعادة صیاغتها تصحیح في النظرة الشاملة والمتكاملة للمحتوى، مما ساعدهم یحقق 

أن إستراتیجیة  )2010( العثمانوالتالي بناء معارف جدیدة؛ حیث أكدت دراسات عدیدة منها دراسة 
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والروابط التي  ،والمفاهیم األساسیة ،خریطة المفاهیم تقدم ملخصا منظما لمحتوى الدروس یتضمن األفكار
دراكها واالنتباه إلیها والتركیز علیها؛ فتنظیم محتوى دروس قواعد تفسر العالقات بین المفاهیم؛ مما یسهل إ

اللغة الفرنسیة في مخطط هرمي أتاح للتالمیذ التعرف على كل المفاهیم التي تضمنها كل درس وذلك من 
خالل شبكة مفاهیمیة تالئم  تطور المفاهیم لدیهم، كما أن التنظیم الهرمي للمفاهیم جعل التالمیذ یكونون 

ة شاملة ومفصلة عن الدرس وما یحتویه من عناصر هامة یجب أن یركزوا علیها دون أي إهدار فكر 
حیث یشیر  ؛للكثیر من الجهد والوقت، وهو ما یتوافق مع مفهوم وأهداف عملیة تنظیم المحتوى التعلیمي

تعلم على ترتیب عناصر المحتوى وخبرات العملیة األدب النظري إلى أن تنظیم المحتوى التعلیمي هو 
 ،جهد ووقتبأقل والفعال لیتحقق التعلم المرغوب  یسربحیث یؤدي إلى تعلمه بشكل أسرع وأ ،نحو معین

مقابلة والفالحات  أشار كل من وقد )جمعة( .واستثمار هذا التعلم في حل المشكالت التي تواجههم
إلى أن التدریس بإستراتیجیة خریطة المفاهیم یتضمن تنظیما لمحتوى المادة الدراسیة یساعد  )2010(

  . التالمیذ في الفهم واالستیعاب وتطویر المهارات العقلیة واسترجاع المعلومات عند الحاجة
دماج هذه المعلومات والخبرات في الوضعیا )583، ص 2010والفالحات،  مقابلة( ٕ ت حیث یتم توظیف وا

 مسعوديیرى حیث  وهنا إشارة إلى مفهوم الكفاءات التعلمیةالمختلفة التي تتضمن مشكالت تتطلب حال، 
ل إثارة األسئلة في الفعل التعلیمي من خال ونحین یندمج الكفاءة متتحقق لدیه میذبأن التال )2003(

المفاهیم وتفسرها فإنهم  بالبحث عن العالقات التي تربط بینفعند قیام التالمیذ .  وبحثهم عن الحلول
یقومون بتوظیف معارفهم وخبراتهم ومهاراتهم من أجل إیجاد تلك العالقات التي تعد مشكلة  یقترحون لها 
حلوال وعلیهم اختبار صحتها عن طریق مراعاة منطقیة تلك العالقات استنادا إلى خبراتهم السابقة؛ بالتالي 

أن عقل  )2016( ریغيبنیتهم المعرفیة؛ وفي هذا السیاق یؤكد یوائمون بین بنیة المعرفة الجدیدة وأ فهم
التالمیذ یتشكل من مجموعة من األبنیة المعرفیة التي  تتسلسل فیها المفاهیم بشكل هرمي یتدرج من 

  . األساسیات إلى الثانویات ومن العام إلى الخاص، فالبنیة المعرفیة تنمو بشكل هرمي تراكمي
 )2014(منصور لبناء المعرفة الجدیدة، ویؤكد  تكون فیه المعرفة السابقة أساس )75، ص 2016ریغي، (

فتعلم التالمیذ مفهوم  )99، ص 2014، منصور(. أن كل مفهوم یعد متطلبا تعلیمیا سابقا للذي یلیه
ثم  (Le discours) مفهوم الخطاب یتطلب معرفة مثال (Le discours direct)) الخطاب المباشر(

إلى المفاهیم الدقیقة التي توضح معنى وممیزات كل نوع لیصل في النهایة  ،خصائص الخطاب وأنواعه
أمثلة في شكل جمل أو كلمات في  صیاغةكما أن  ؛لیصبح هذا األخیر واضحا وغیر مبهم ؛المفهوم العام
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م على التمییز بین یعزز استیعاب التالمیذ للمفاهیم ویعكس قدرته ي،هرم المفاهیمالخر مستوى من آ
المفاهیم واستنتاج التعمیمات، وهو ما ساعدهم على اكتساب الكفاءات في قواعد اللغة الفرنسیة الذي 
مكنهم من إنتاج نص الوضعیة اإلدماجیة التي تضمنها االختبار البعدي؛ إن من شأن هذا كله أن جعل 

ریطة المفاهیم وكذا استخدامها في تدریس التالمیذ یرغبون في استمرار تدریسهم القواعد بإستراتیجیة خ
وجمیع المواد  (vocabulaire- conjugaison- orthographe- lecture)جمیع أنشطة مادة اللغة الفرنسیة 

فلقد استحسن التالمیذ التنظیم المتدرج والمتسلسل للمفاهیم والصورة الشاملة والمتكاملة لمحتوى  ؛الدراسیة
م هذه اإلستراتیجیة في مراجعة دروس القواعد وكذا دروس بقیة المواد الدرس مما حثهم على استخدا

  .الدراسیة
إن التنظیم والتسلسل الهرمي الذي تتمیز به إستراتیجیة خریطة المفاهیم والذي تكون فیه العمومیات     

 وممتعا في القمة والخصوصیات في القاعدة جعل تعلم مفاهیم قواعد اللغة الفرنسیة واكتسابها أمرا سهال
ن خالل التي یستنتج فیها التالمیذ القاعدة العامة م االعتیادیة بالنسبة للتالمیذ، مقارنة بطریقة التدریس

یحدث بالحفظ واالستظهار  االعتیادیةها، فالتعلم بالطریقة القاعدة وتطببقحفظ األمثلة المقدمة ومن ثم 
طلب استثارة تریس وفق إستراتیجیة خریطة المفاهیم یاآللي لنماذج أو قوالب من أمثلة تم حفظها، بینما التد

المعارف السابقة لبناء المعارف الجدیدة كما یتطلب القدرة على تصنیف المفاهیم والتمییز بینها وتولید 
 أبنیة فالمخططات العقلیة هي "، شكل المعرفة الجدیدةشتى أنماطها بین هذه المفاهیم لتت العالقات في

تعكس العالقات القائمة بین و والمواقف واإلحداث،  ظیم المعرفة حول عدد من المفاهیمتن ،معرفیة منظمة
المنظمة  األبنیةهذه المفاهیم اعتمادا على أسس معینة كالتشابه واالختالف أو عالقات ترابط أخرى، هذه 

 )1960( برونرویرى  )65، ص 2011والزغلول،  ،الزغلول(. "توجه عملیات الفهم واإلدراك للمفهوم

(Bruner)  أن التالمیذ قادرین على تعلم واكتساب المفاهیم واستیعابها مهما كان مستواها من التجرید
فالعقل یستوعب أي مفهوم مهما كان  ؛إذ ما تم اختار اإلستراتیجیة التدریسیة التي تمكن من ذلك ،والتعقید
  . التصور الذهنيإذا توفر له ما یساعده في التمثیل الفكري و من التجرید مستواه 

إلى أن مفاهیم قواعد  Outaleb (2014( منها دراسةبعض الدراسات  وتشیر )146، ص 2002الخزرجي، (
وصعبة التعلم واالكتساب، غیر أن استخدام إستراتیجیة خریطة   اللغة الفرنسیة مجردة ویجدها التالمیذ معقد

 المفاهیم في تدریسها السیما طریقة بنائها وقراءتها ومراجعتها، ساعد التالمیذ على جعل المفاهیم أقل
  . صعوبة وأكثر وضوحا
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یجاد العالقات التي تربط المفاهیم إن البحث عن المفاهی    ٕ م الخاصة التي تتفرع عن المفهوم العام وا
 ،ببعضها البعض جعل التالمیذ یبحثون عن أوجه الشبه واالختالف بین هذه المفاهیم وتصنیفها

مستخدمین التفكیر التأملي والتفكیر الناقد لتبریر منطقیة العالقات وصحة المعاني والتعمیمات؛ فالتركیز 
وكذا تحدید  ،ى المفاهیم المهمة وتحدید العام منها والخاص وتفسیر العالقات التي تربطها ببعضعل

یكشف عن االختالف بین المعرفة السابقة لدیهم والمعرفة الجدیدة  ،وتعدیل بنیة الخریطة من حین آلخر
لي واإلبداعي الذي یظهر التي توصلوا إلیها؛ حیث نمى كل ذلك لدى التالمیذ مهارات التفكیر الناقد والتأم

ساعد جلیا في الشكل النهائي لخریطة المفاهیم وما تتضمنه من مفاهیم وعالقات ومعاني، فلقد أشارت 
إلى أن إستراتیجیة خریطة المفاهیم لها دور كبیر في تنمیة مهارات التفكیر الناقد لدى  )2018(مزوزي و

هیم والتعبیر عنها بكلمات أو عبارات واضحة تدل فعال التالمیذ من خالل  استنتاج نوع العالقة بین المفا
إذ یعد ذلك افتراضات یجب على التالمیذ أن ینظروا في صحتها وفي قوة تفسیرها  ،عن نوع العالقة

قامة الحجج  ٕ للمفهوم، وبالتالي یتحقق التعلم الذي یجعلهم قادرین على تقصي الحقائق والمعارف وتحلیلها وا
أن إستراتیجیة خریطة المفاهیم تعمل على  1979) (Flavell)( أو قبولها، حیث یؤكدبشأنها ومن ثم رفضها 

  . المعرفي مبمخزونه همفهي تبصر التالمیذ تنمیة مهارات التفكیر ما وراء المعرفي لدى 
وتضعهم أمام التفكیر في طریقة تفكیرهم وفي طریقة تعلمهم، وبذلك یصل  )68، ص 2009أبو ریاش، (

 ،مع الموقف التعلیمي ومع المادة الدراسیةیتفاعلون التالمیذ إلى تحقیق التعلم ذو المعنى، الذي یجعلهم 
أن المواد  )(Ebbinghaus ابنجهاوسفیقبلون على تعلمها ألنها اكتسبت المعنى بالنسبة لهم؛ حیث أكد 

   .ذات المعنى لدى التالمیذ یسهل تعلمها مقارنة بالمواد ذات المعنى الغامض والتي ال معنى لها
وهو ما یفسر النتائج  الحسنة التي تحصل علیها معظم تالمیذ  )226، ص 2005وعكاشة،  ،عكاشة(

المجموعة التجریبیة في فروض وامتحانات الفصل الثاني والثالث في مادة اللغة الفرنسیة من نفس السنة 
التفاعل الكبیر  الحظت الباحثة، كما النتائج المحصلالدراسیة التي تمت فیها الدراسة الحالیة وذلك حسب 

وظهر ذلك جلیا في مقارنة بالمجموعة الضابطة، ة الفعالة للتالمیذ أثناء الحصة التجریبیة والمشارك
األسئلة التي یطرحونها حول الدرس، واستخدام القاموس للبحث عن المعاني واجتهادهم في إیجاد الكلمات 

صة التجریبیة روح والعبارات التي توضح العالقات بین المفاهیم، والبحث عن  مرادفاتها، كما  سادت الح
التنافس بین التالمیذ في تصمیم خریطة المفاهیم وصیاغة األمثلة في شكل جمل تتضمن المفاهیم التي 

رصیدا مهما من الكلمات  الدرس وقراءة الخریطة قراءة صحیحة وبلغة سلیمة، فأصبح لدیهم تضمنها
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المعنى الذي تحقق لدى التالمیذ جعل من باللغة الفرنسیة یتقنون كتابتها ویحسنون استخدامها، فالتعلم ذو 
، فأصبح تعلمهم قابال للبقاء واالستمرار واتسم بالعمق، مالمعارف والمفاهیم مفیدة وذات قیمة بالنسبة له

األمر الذي جعلهم یستثمرون كل كفاءاتهم التي اكتسبوها استثمارا خالقا ومبدعا السیما في كتابة الفقرة 
ضحا من خالل الفروق بین تالمیذ المجموعة التجریبیة والضابطة في االختبار اإلنشائیة، وهو ما بدا وا

؛ حیث كانت البعدي سواء في أسئلة التذكر أو الفهم أو التطبیق الذي یضم كتابة جمل أو فقرات إنشائیة
إجابات تالمیذ المجموعة التجریبیة دقیقة ومحددة وكاملة المعنى، تعكس قدرتهم على ربط الخبرات 

ضها واستدعائها حسب ما تطلبه السؤال؛ أما الفقرات اإلنشائیة تضمنت معظمها جمال تمیزت بالمعنى ببع
الواضح والمفید، والقواعد الصحیحة؛ السیما التي تم تعلمها؛ مما أدي إلى قلة األخطاء؛ بینما تالمیذ 

سوا متأكدین من اإلجابات المجموعة الضابطة تمیزت نسبة كبیرة من إجاباتهم بالتردد مما یوحي بأنهم لی
الصحیحة؛ ویظهر ذلك جلیا في تعدد اإلجابات عن السؤال الواحد، كما أن استخدام القواعد في كتابة 
الفقرة اإلنشائیة كان ضعیفا لدى بعض أفراد المجموعة؛ بینما البعض األخر لم یتمكن من كتابة كل الفقرة 

 . ل صحیحاإلنشائیة فضال عن األخطاء في تركیب الجمل بشك
  :مناقشة نتائج الفرضیة الثانیة -2
ال یوجد حجم أثر ذو داللة إحصائیة للتدریس بإستراتیجیة خریطة ( :تنص الفرضیة الثانیة على أنه     

وقد أظهرت النتائج  .)المفاهیم في تنمیة كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة لدى تالمیذ السنة الثالثة متوسط
نسبة كبیرة وهي  )44(نسبة التباین المفسر والذي قدر بـ تم حساب  حیث ،عدم صحة هذه الفرضیة

نتیجة تعرضه للمتغیر المستقل ) كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة(تدل على أن نسبة التغیر في المتغیر التابع 
تدریس ال(حجم قوة تأثیر المتغیر المستقل ولمعرفة .  كانت كبیرة) التدریس بإستراتیجیة خریطة المفاهیم(

تم حساب حجم  )تنمیة كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة(على المتغیر التابع ) بإستراتیجیة خریطة المفاهیم
 ةالصفری یةومنه نرفض الفرض ،وهي قیمة تشیر إلى أن حجم التأثیر قوي )1.78(األثر والذي قدر بـ 

إحصائیة للتدریس بإستراتیجیة یوجد حجم أثر ذو داللة ( نص على أنهة التي تالبدیل یةونقبل بالفرض
مما یشیر  )خریطة المفاهیم في تنمیة كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة لدى تالمیذ السنة الثالثة متوسط

إلى أن التدریس باستخدام إستراتیجیة خریطة المفاهیم له تأثیر قوي في تنمیة كفاءات التالمیذ في قواعد 
، دراسة )2014(، دراسة قرمان )2018(مزوزي وساعد راسة اللغة الفرنسیة، وتتفق هذه النتیجة مع د

 ،)2010(، دراسة العثمان )2010(مقابالت ، دراسة Mast (2011)، دراسة )2012(الشتري 



 
 

                                                                             126                                                                  
        
 

   (2006) ودراسة) 2008(دراسة السهمي ) 2009(، دراسة الجوراني )2009(دراسة الدعدي 
(Fackilfard  Ramond) كن تفسیر هذه لنتیجة بما یليویم :  

أن تقدیم األمثلة من قبل التالمیذ مصاغة في جمل بسیطة أو مركبة صحیحة نطقا وكتابة في آخر      
مستوى من التنظیم الهرمي لخریطة المفاهیم یعد تحقیقا لكفاءة لغویة مرتبطة بموضوع الدرس، إضافة إلى 

وظف فیها التالمیذ أین ی ،كتابة فقرة إنشائیة قصیرة حول موضوع محدد كنشاط إدماجي في نهایة الدرس
ما اكتسبوه من مفاهیم وكیفیة استخدامها، األمر الذي یفسر تفوق تالمیذ المجموعة التجریبیة على 
المجموعة الضابطة في الوضعیة اإلدماجیة في االختبار البعدي والتي تمثلت في كتابة فقرة إنشائیة من 

ءات التي اكتسبوها خالل الحصص عدة أسطر یصفون فیها صدیقا لهم، حیث وظفوا وأدمجوا الكفا
التجریبیة أین تم تدریسهم باستخدام إستراتیجیة خریطة المفاهیم، مما یدل على استیعابهم لمعاني المفاهیم 

فوضوح المفاهیم لدیهم ترتب علیه استقرارها في البنیة  ؛وتوظیفها بشكل صحیح یستجیب للمطلوب منهم
أوال نحو  ؛وظیفها، فأدى ذلك إلى تكوین اتجاهات ایجابیة لدیهمالمعرفیة وبذلك أصبحوا أكثر قدرة على ت

إستراتیجیة خریطة المفاهیم وثانیا نحو مادة اللغة الفرنسیة وبالتالي انعكس ذلك على تحصیلهم بالتدریس 
إلى أن التدریس  احیث أشارت ) 2018(ساعد ومزوزي الدراسي، وهو ما الحظته الباحثة وما تؤكده 

األمر الذي  ؛اتجاهات التالمیذ نحوها ونحو مادة اللغة الفرنسیةب عالقةریطة المفاهیم له بإستراتیجیة خ
استخدام أن  )2014( قرمانأدى إلى تحسین مستوى تحصیلهم في هذه المادة، وكما تؤكد دراسة 

 له تأثیر كبیر في رفع مستوى التحصیل الدراسي في البالغة وتحسینإستراتیجیة خریطة المفاهیم 
، إذ تعمل االتجاهات كوجهات نحو السلوك تدفع إلى العمل على نحو ایجابي أو سلبي؛ تجاهات نحوهااال

تنظیما لمعارف ذات یمثل االتجاه من وجهة النظر المعرفیة  "بأن  )Newcomb( نیوكومبحیث یرى 
الدافع، وهذا  ارتباطات موجبة أو سالبة، أما من وجهة نظر الدافعیة فهو حالة من االستعداد الستثارة

ن )303 ص ،2012صدیق، ( ."الدافع یتأثر بخبرة الفرد ومعارفه السابقة عن موضوع ما سلبا أو إیجابا ٕ  وا
ما تشكل لدى التالمیذ من خبرة في بناء خریطة المفاهیم تمثل خبرة في تنظیم المفاهیم والمعارف في 

ن ش ٕ عورهم بامتالك الكفاءات في القواعد دفعهم قواعد اللغة الفرنسیة ارتبطت بخبرة تعلیمیة ایجابیة، وا
ووجه سلوكهم نحو العمل على نحو ایجابي وهو التفوق في االختبار البعدي لكفاءات قواعد اللغة الفرنسیة 

إن إستراتیجیة خریطة المفاهیم تعد بالنسبة . مادة اللغة الفرنسیة عموماخصوصا والتحصیل الدراسي في 
للتالمیذ طریقة تدریسیة جدیدة لم یعتادوا علیها، لفتت وجذبت انتباههم وحفزتهم على المشاركة في الدرس 
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عدادها أتاحت للتالمیذ االعتیادیةأثناء الحصة مقارنة بطریقة التدریس  ٕ ، فطریقة تصمیم خریطة المفاهیم وا
بداعا ساعدهم في تطویر مهارات التخیل الحریة في اختیار األ ٕ شكال واأللوان، فمثلت لهم نشاطا خالقا وا

بأشكال مختلفة، عادة بناء خریطة المفاهیم لكل درس مرات عدیدة و إواإلبداع واالبتكار لدیهم، حیث أن 
تهم بالملل والضجر أثناء الحصة، فزاد اهتمامهم بها وبمحتوى الدروس وزادت دافعیجعلهم ال یشعرون 

للتعلم والتفاعل مع الموقف التعلیمي؛ فباكتشافهم للمفاهیم العامة والخاصة واستنتاجهم للعالقات بینها 
ومن ثم  ،معتمدین على مهارات تحلیل المفاهیم والتمییز بینها واستنتاج العالقات التي تربطها وتفسیرها

على المقارنة والتوفیق بین المفاهیم  رتهموجد التالمیذ أنفسهم یتعرفون على قد، صیاغة األمثلة لكل مفهوم
  ".فتقدیم األمثلة یتضمن إجراء مقارنات بین المفاهیم والتمییز بینها"  والتمییز بین معانیها، 

قراءة التالمیذ لمحتوى الدرس من خالل قراءة خریطة  ومن جهة أخرى فعند )99، ص 2014، منصور(
ءة مكونین جمال صحیحة بلغة یعتقدون أنهم لن یتمكنوا من المفاهیم، وجدوا أنفسهم یسترسلون في القرا

استخدامها، مما جعلهم یشعرون بالثقة في قدراتهم وكفاءاتهم السیما كفاءاتهم الذاتیة، فهذه األخیرة تعبر 
مكاناته وقدراته العقلیة والمعرفیة واالنفعالیة والحسیة ودافعیته  عن إدراك الفرد لمستوى كفاءته وفاعلیته ٕ وا

  . لمعالجة المواقف والمهام أو المشكالت واألهداف التعلیمیة في ظل المحددات البیئیة
مما نتج عنه رغبة التالمیذ في القیام بالفعل التعلمي، وتقدیم استجابات هادفة  )77، ص 2012یعقوب، (

زمرة وبالتالي یصبح التعلم ممتعا ومشوقا بالنسبة لهم وهو ما أشارت إلیه دراسة  ،ومنظمة وذات معنى
أن الرغبة في الفعل تعد من العوامل األساسیة في إنتاج الكفاءات  )Bterf(، ویرى )2018(وصالحي 

كما أن تصحیح خریطة المفاهیم من قبل التالمیذ یقدم لهم تغذیة  )37، ص 2004بوعالق، (  .التعلمیة
راجعة تساعدهم في تصحیح المفاهیم والعالقات والمعاني الخاطئة، ومن جهة أخرى تقدم دعما وتعزیزا 

أن الدافعیة  (Gottfried) )1990(جوتفرید یرى  حیثللتعلم الصحیح، مما یزید من دافعیتهم لتعلم المادة، 
دراك الكفاءة والتفوق في األعمال التي یقوم بها هي مثابرة ٕ   . التلمیذ واستمتاعه بالتعلم واالهتمام بكل جدید وا

التي تعتمد على المخططات واألشكال في إظهار العالقات والروابط  المفاهیم إن طریقة بناء خریطة    
  : أن) 2019( سفو ی؛ حیث ذكرت بین المفاهیم، جعلها إستراتیجیة تعلیمیة بصریة

  

خریطة المفاهیم تعتمد على اإلدراك البصري الذي یبدأ بمشاهدة الصورة المتمثلة  "      
في خریطة المفاهیم التي یتم رسمها أمام أعین التالمیذ؛ فالمفاهیم المراد تعلمها 
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تبنى عن طریق تصورات اإلنسان من خالل حواسه والمدركات الحسیة تعد 
  ".فیصبح قادرا على تمثله واستیعابه األساس األول لتشكیل المفاهیم

  )107، ص 2019یوسف، ( 

حیث یتم تمثیل هذه في اكتشاف العالقات والمزید من المفاهیم، تستثیر فضول التالمیذ، وبذلك فهي 
إلى صور والعالقات المفاهیم هذه وتتحول  ؛إدراكه بصریافي شكل وتنظیم یستطیعون المفاهیم والعالقات 

وان المفاهیم التي یمثلها التالمیذ في واقع تجسده األشكال وأسرع،  أفضلمستوى تذكرها بیسهل ، ذهنیة
فالتلمیذ ینتبه للمثیرات والمنبهات " والمخططات، من شأنه أن یلفت انتباههم لما یتعلمونه وللمادة الدراسیة، 

وخریطة المفاهیم تعد إستراتیجیة تدریسیة جدیدة  )226، ص 2005وعكاشة، ،عكاشة(".ذات األشكال المختلفة
لم یعتد علیها التلمیذ من حیث أنها تستخدم المخططات واألشكال والرسومات، وتقدم صورة مرئیة شاملة 
وواقعیة للمفاهیم والعالقات التي تربط بینها، مما یساعد التالمیذ على تخزین المفاهیم والمعاني في الذاكرة 

میع تفاصیلها؛ كما أن قراءة التالمیذ لخریطة المفاهیم أثناء وبعد بنائها واستماعهم لقراءة و واستدعائها بج
أن كثرة التعلم له األثر الكبیر  )(Ebbinghaus بعضهم البعض المتكررة یؤدي إلى كثرة التعلم، حیث یشیر

ة مدة التعلم وھذه األخیرة تعني إطال في االحتفاظ بالمعلومات التي درسها التلمیذ، ویوضح أن كثرة التعلم

والمتكرر الذي یمارسه التالمیذ عند قراءتهم ) 226، ص 2005وعكاشة، ،عكاشة(. تعتمد على التسمیع الذاتي
التي تتضمن الدرس سواء كان بغرض مراجعة الخریطة لتصحیحها أو قراءتها بعد  ،لخریطة المفاهیم

أن التمثیل البصري للمعلومات في شكل  (Davies)  دافي حیث یرى التصحیح بغرض المراجعة والمذاكرة؛
  .مقارنة بالتي مكتوبة في شكل نص رسومات وأشكال یوصل إلى المعلومة بشكل أسرع

(Davies, 2011, p, 288)  یشیر األدب النظري إلى أن لكل تلمیذ طریقة یتبعها في التعلم، فبعضهم یعتمد و
على التعلم البصري والبعض اآلخر السمعي وبعضهم یعتمد على التعلم الحس حركي، وبذلك یتباین 
التالمیذ في أنماط تعلمهم داخل حجرة الصف، بین بصریین وسمعیین وحس حركیین، حیث یعمل األستاذ 

 الذویخرى وتر اإلستراتیجیة التدریسیة التي تستجیب لجمیع أنماط التعلم التي تمیز صفه، على اختیا
یعتمدون على اإلدراك البصري ویتعلمون بطریقة میذ ذوي النمط البصري في التعلم أن التال) 2016(

أفضل من خالل ما یرونه ویتصورونه، فهم  یضعون تصورا بصریا للمفاهیم والمعلومات ویفضلون 
النمط السمعي فیعتمدون على  يالصور واألشكال، ویركزون على المفاهیم األساسیة، أما التالمیذ ذو 

النمط الحس  ياإلدراك السمعي والذاكرة السمعیة ویفضلون القراءة والتسمیع والمناقشات، والتالمیذ ذو 
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عالقات في أشكال حركي یتعلمون بشكل أفضل عن طریق العمل الیدوي والحركة؛ فتمثیل المفاهیم وال
ومخططات مختلفة من شأنه أن یتیح الفرصة لذوي النمط البصري للتعلم بشكل أفضل وفعال، وان قراءة 
الخریطة مرات عدیدة والنقاشات التي تدور حول المفاهیم األساسیة والفرعیة وكذا مدى صحة صیاغة 

تصمیم قصى فائدة من التعلم، كما أن األمثلة ذات الصلة بالمفهوم یساعد ذوي التعلم السمعي في تحقیق أ
الذي یحتاج إلى عمل یدوي واستخدام األدوات في والكتابة والرسم یحقق التعلم األفضل  المفاهیم خریطة

لذوي النمط الحس حركي؛ هذه الخصائص التي تتمتع بها إستراتیجیة خریطة المفاهیم جعلها تساعد 
تجریبیة وجعلتهم یحققون نتائج أفضل مقارنة بتالمیذ المجموعة وبفعالیة في التعلم لدى تالمیذ المجموعة ال

الضابطة في القیاس البعدي، حیث أن تدریس قواعد اللغة الفرنسیة للمجموعة التجریبیة باستخدام 
. إستراتیجیة خریطة المفاهیم ساعد في تحقیق التعلم وفي اكتساب المفاهیم وتنمیة الكفاءات فیها

فاهیم تساعد في تنمیة التفكیر البصري من خالل المدخل البصري الذي یعتمد على فإستراتیجیة خریطة الم
  )148، ص 2016عامر، والمصري، (. الخبرة السابقة الموجودة في البنیة المعرفیة

إن استخدام إستراتیجیة خریطة المفاهیم في تدریس قواعد اللغة الفرنسیة ساعد في التخطیط الجید      
لعملیة التدریس والتقویم، هذا األخیر الذي یمكن في الكشف عن التصورات الخاطئة للمفاهیم لدى التالمیذ 

حلیل كل محتوى مقرر وتصحیحها؛ فالتخطیط للدرس وفق إستراتیجیة خریطة المفاهیم یتطلب القیام بت
قواعد اللغة الفرنسیة ومحتوى كل درس مما یقدم تصورا واضحا لكل المفاهیم والعالقات التي تربطها 

جانیه ببعضها البعض، كما یساعد في تحدید وترتیب المكتسبات القبلیة الالزمة للتعلم، حیث یؤكد 
)Ganet( مكن من المكتسبات القبلیةأن المتعلم یكون مستعدا لتعلم معرفة جدیدة عندما یت .  
هذا االستعداد للتعلم یؤسس له الدمج والربط بین المعارف الجدیدة والسابقة  )139، ص 2009حسانین، (

ویحقق  ص التعلم لدیهمحدث تكامال وتوافقا بینهما مما یزید من فر في البنیة المعرفیة للتالمیذ فی الموجودة
تخدام خریطة المفاهیم یمكن من االطالع العمیق والواسع التعلم ذو المعنى؛ ومن جهة أخرى إن اس

للمحتوى، والتركیز على المفاهیم األساسیة والهامة فیسمح بالتصرف بالمعرفة التي سوف تقدم للتالمیذ بما 
یتالءم ومستواهم المعرفي ویتناسب مع الزمن المحدد للحصة وبالتالي االبتعاد عن الحشو الذي یشتت 

إستراتیجیة خریطة المفاهیم ساعدت في تحدید األهداف التعلیمیة فویفقدهم تركیزهم؛  انتباه التالمیذ
والكفاءات المعرفیة واألدائیة التي یجب أن تتحقق لدى التالمیذ، إذ من شأن ذلك أن یوجه جهد األستاذ 

ر الذي یجعل األم ؛نحو تحقیق األهداف التعلیمیة، ویجنبه االرتجال والعشوائیة أثناء الموقف التعلیمي
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التالمیذ منتبهین أكثر لما یقوله ویقوم به ومتفاعلین معه ومنخرطین في موضوع الدرس، فیساعده ذلك في 
توجیه التالمیذ إلى تحقیق الكفاءات المستهدفة، وهو األمر الذي جعل تالمیذ المجموعة التجریبیة یركزون 

درس من دروس قواعد اللغة الفرنسیة  انتباههم أثناء الحصة التجریبیة ویتفاعلون مع محتوى كل
ویندمجون في الموقف التعلیمي من خالل المناقشات التي تدور بینهم وطرحهم لألسئلة والبحث عن 
العالقات التي تربط بین المفاهیم ومدى صحتها السیما الكلمات والعبارات التي تعبر عن تلك العالقات 

  .موتوضحها وكذا األمثلة التي تعبر عن المفاهی
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  :خاتمة
تعد إستراتیجیة خریطة المفاهیم من استراتیجیات التدریس الحدیثة التي حظیت باهتمام العلماء     

والباحثین في المجال التربوي، باعتبارها إحدى استراتیجیات التعلم النشط التي تكرس للدور النشط والواعي 
التي التطبیقات التربویة لنظریة التعلم ذو المعنى  إحدىالتعلمیة، وهي تمثل / للتالمیذ في العملیة التعلیمیة

البنیة المعرفیة للتالمیذ، في التعلمات الجدیدة دمج یقوم أساسا على  ھذا التعلم الذي (Ausubel)جاء بها 
تمثیل المعرفة في مخطط تنتظم فیه المفاهیم في ترتیب وتسلسل هرمي من األكثر عمومیة إلى من خالل 

عادة تنظیم أبنیتهم المعرفیة، األمر الذي  أین ،األقل عمومیة ٕ یساعدهم تكون للتالمیذ القدرة على تنظیم وا
تنظیم محتوى المادة الدراسیة بشكل یسهل استیعابها السیما المواد التي تتمیز مفاهیمها بالتجرید في 

اللغة الفرنسیة، فهي  والتعقید كقواعد اللغة الفرنسیة؛ هذه األخیرة التي یعتبرها علماء اللغة أساسا لتعلم
تمثل القوانین التي تحكم استخدام اللغة الفرنسیة استخداما سلیما نطقا وكتابة، حیث یعد تعلمها واكتساب 
الكفاءات فیها خطوة ضروریة في تحقیق الهدف من تدریسها وهو تحقیق الكفاءات التواصلیة باللغة 

نتاج ٕ النصوص شفهیا وكتابیا موظفین الكفاءات التي  الفرنسیة والذي تعكسه قدرة التالمیذ على فهم وا
وعلیه هدفت الدراسة الحالیة إلى التعرف على ما إذا كانت تختلف كفاءات قواعد اللغة   .اكتسبوها

الفرنسیة بین تالمیذ السنة الثالثة متوسط الذین درسوا بإستراتیجیة خریطة المفاهیم ونظرائهم الذین درسوا 
 ءاتأثر التدریس بإستراتیجیة خریطة المفاهیم في تنمیة كفاذا التعرف على حجم ؟ وكاالعتیادیةبالطریقة 

  .قواعد اللغة الفرنسیة لدى تالمیذ السنة الثالثة متوسط
  -:أظهرت النتائج ما یليوقد 

ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في توجد فروق   -
 أثریوجد حجم  - .لصالح المجموعة الضابطة تعزى للتدریس بإستراتیجیة خریطة المفاهیم القیاس البعدي

قواعد اللغة الفرنسیة لدى تالمیذ السنة الثالثة  ءاتلتدریس بإستراتیجیة خریطة المفاهیم في تنمیة كفال قوي
  .متوسط
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  : توصیات الدراسة
  - :یة توصي الباحثة بما یليفي ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الحال   
اعتماد إستراتیجیة خریطة المفاهیم في تدریس قواعد اللغة الفرنسیة لما لها من األثر القوي في تنمیة  -

  .الكفاءات التعلمیة لدى التالمیذ
تضمین دلیل أستاذ مادة اللغة الفرنسیة خطوات إعداد دروس مادة اللغة الفرنسیة وفق إستراتیجیة  -

  .المفاهیمخریطة 
تدریب معلمي وأساتذة مادة اللغة الفرنسیة على استخدام إستراتیجیة خریطة المفاهیم في عملیة  -

  .التدریس
تدریب التالمیذ على استخدام إستراتیجیة خریطة المفاهیم في المذاكرة وفي تنظیم محتوى دروس المواد  -

  .الدراسیة

  :مقترحات الدراسة
  :توصلت إلیها الدراسة الحالیة تقترح الباحثة ما یليالنتائج التي في ضوء   
نتاج  (La lecture)إجراء دراسات مماثلة تتضمن أنشطة أخرى في مادة اللغة الفرنسیة، كالقراءة  - ٕ وا

   .conjugaison)  (Laوالصرف (La production écrite)المكتوب 

إجراء دراسات لمعرفة فاعلیة إستراتیجیة خریطة المفاهیم في تحسین كفاءات التقویم الذاتي لدى التالمیذ  -
  . واألساتذة
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)1(ملـحـق قم   

لنشاطات التعلم لمادة اللغة الفرنسیة للسنة الثالثة متوسطالتوزیع السنوي   
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  )2(ملحق رقم 
  الفرنسیةقائمة بأسماء األساتذة الذین حكموا خرائط المفاهیم لدروس قواعد اللغة 

 الرقم االسم واللقب التخصص المؤسسة
المسیلة -جامعة محمد بوضیاف  1 عواطف بوقرة علم النفس 
بسكرة -ثانویة العربي بلمهیدي  2 فریدة دائرة لغة فرنسیة 

بسكرة - ثانویة محمد بوصبیعات  3 الزهرة بوذیبي لغة فرنسیة 
بسكرة - ثانویة محمد بوصبیعات  4 إیمان ومان لغة فرنسیة 

بسكــــرة - متوسطة حسوني رمضان  5 مایا بوخاتم لغة فرنسیة 
بسكــرة -ة غمري حسینــمتوسط  6 الزهرة مشراوي لغة فرنسیة 

بسكرة -شتمة -متوسطة قواند محمد  7 سهام جهارة لغة فرنسیة 
بسكرة -شتمة -متوسطة قواند محمد  8 أمال شوابیة لغة فرنسیة 
بسكرة -شتمة -متوسطة قواند محمد  9 عویشة حشانة لغة فرنسیة 
بسكرة -شتمة -متوسطة قواند محمد  10 كریمة منصوري لغة فرنسیة 

بسكرة -متوسطة بالطیبي بلقاسم  11 الویزة طبش لغة فرنسیة 
بسكرة -جمورة - متوسطة ركیبي عبد اهللا  12 هدى ركیبي لفة فرنسیة 
بسكرة -لوطایة - متوسطة عمیري السعید  13 زوبیدة دبشونة لغة فرنسیة 
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)3(ملحق رقم   
 استمارة تحكیم خرائط المفاهیم لدروس قواعد اللغة الفرنسیة

  اقتراحات  ال  نعم    الرقم
        الكفاءات المستهدفة واضحةهل   1
        صیاغة الكفاءات المستهدفة سلیمةهل   2
        األهداف السلوكیة واضحةهل   4
        السلوكیة سلیمةصیاغة األهداف هل   5
        األهداف السلوكیة مرتبطة بالكفاءات   6
        األهداف السلوكیة مرتبطة بالمادة التعلیمیةهل   7
        هل تنظیم المفاهیم واضح  8
        هل ترتیب المفاهیم منطقي  9

        خریطة المفاهیم متناسقهل شكل   10
        سهلة القراءة خریطة المفاهیم هل   11

)4(ملحق رقم   
  محتوى قواعد اللغة الفرنسیةالذین حكموا تحلیل ساتذة بأسماء األقائمة 

  للسنة الثانیة متوسط 
 الرقم االسم واللقب التخصص المؤسسة

بسكرة -متوسطة غمري حسین  1 الزهرة مشراوي لغة فرنسیة 
بسكرة -شتمة -متوسطة قواند محمد  2 جهارة سهام لغة فرنسیة 
بسكرة -شتمة -متوسطة قواند محمد  3 امال شوابیة لغة فرنسیة 
بسكرة -شتمة -منوسطة قواند محمد  4 عویشة حشانة لغة فرنسیة 
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)5(ملحق رقم   
 االختبار القبلي لقیاس كفاءات التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة في صورته األولیة

  جامعة محمد خیضر بسكرة
  كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة

  العلوم االجتماعیةقسم 
  شعبة علم النفس

  تخصص علم النفس المدرسي وصعوبات التعلم
  

  ........................الكریم والمحترم األستاذ
  :السالم علیكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته وبعد

أثر التدریس بإستراتیجیة خریطة المفاهیم في تنمیة كفاءات (تقوم الباحثة بإجراء بحثها الموسوم بـ     
دراسة شبه تجریبیة على عینة من تالمیذ السنة الثالثة متوسط  -قواعد اللغة الفرنسیةالتالمیذ في 

في تخصص علم النفس ) د. م. ل(وذلك كمتطلب لنیل شهادة الدكتوراه  )بمتوسطة قواند محمد ببسكرة
  .م بكلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة بجامعة بسكرةالمدرسي وصعوبات التعل

ونظرا لما تتمتعون به من سعة إطالع  وخبرة ومكانة علمیة، فإنها تقدم بین أیدیكم اختبارا تحصیلیا یقیس 
كفاءات التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة للسنة الثانیة متوسط، بهدف استطالع أرائكم حول صحة 

، وكذا التفضل بإبداء ت ومدى ارتباطها بالكفاءات المستهدفة، وباألهداف السلوكیةصیاغة الفقراووضوح 
  . مالحظاتكم واقتراحاتكم التي ترونها مناسبة

Questions : 

1- Souligner le complément circonstanciel (CC)                 
- Chaque jour, le chasseur  allait à la forêt. 
2- Classer les  compléments circonstanciels dans le tableau suivant :  
Depuis trois jours – dans une petite maison 

C CL CCT 
  
……………………………………. 

 
………………………………….. 

3-  Ecris un  énoncé en employant un CC. 
 4- Soulignez dans l’extrait ci-dessous les verbes conjugués à l’imparfait  
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 Nous allions nous mettre à table devant le grand feu de la haute cheminée où rôtissait une 
poule. 
 5- Complète le tableau suivant: 
-Chaque matin, les deux orphelins sortaient  de la maison tôt . 
- Cendrillon étaie toujours la plus belle fille dans la ville. 

Répétition Description 
  
……………………………………. 

 
………………………………….. 

6- Ecris les verbes entre parenthèse au temps qui convient (imparfait ou passé simple) : 
-Il y’a bien longtemps, un chasseur (vivre) avec sa petite famille, chaque matin, il (aller) à la 
chasse. 
………………………………………………………………………  
7- L’expansion du nom sert à :     - Compléter le nom    
                                                      -Compléter la phrase 
                                                       -Compléter le verbe 
8- l’expansion du nom peut être : 
a) Un …………………….. 
b) Un……………………… 
c) Une………………………… 
9- Souligner d’un trait l’adjectif qualificatif  et de deux traits le complément du nom (GP) : 
- Il regarde un film d’action. 
- La princesse portait une robe fleurée. 
10- Complète la phrase suivante avec l’expansion du nom qui convient : 
- Le prince habitait dans un ………………château. 
11-Souligner  le substitut  grammatical : 

Monsieur Seguin a acheté une autre chèvre. Il l’a prise toute jeune. 
12- Que remplace le pronom personnel souligné dans la phrase ci- dessous : 
- Le miroir dit à la reine : « Vous êtes belle, mais  Blanche Neige est la plus belle. » 
 ……………………………………………………….. 
13- Remplace le mot souligné par le pronom personnel qui convient : 
- Il était un fois une  jeune fille qui s’appelait Aicha, Aicha était 
belle.……………………………………………………………………. 
14- Indique la valeur du présent dans la phrase suivante (présent d’énonciation  - présent de 
vérité générale): 
- Nous allons au stade. (……………………………………………….) 
-  La terre tourne autour du soleil. (……………………………………...) 
15 - Classer les verbes conjugués au présent de l’indicatif  selon leurs valeurs : 
- Il aperçu un de ses camarades qui traversait la rue. Il se précipite vers lui et l’appelle. 
- L’eau bout à 100°  
 

                                                             
 - http://hisougueur.unblog.fr/2014/12/02/niveau-2eme-am-activite-grammaire-les-substituts-grammaticaux 
 -  https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-46614.php 
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Narration Enonciation 
  
……………………………………. 

 
………………………………….. 

16- Ecris le verbe entre parenthèse au temps qui convient : 
- Le triangle isocèle (posséder) deux  cotés égaux. 
………………………………………………………….. 
17- Quels sont  les types de phrases ? 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 18- Indique le type de chaque phrase : 
- Oh!! Que vous êtes joli ! (………………………………………………..) 
- La fourmi travaillait jour et nuit . (………………………………………) 
19- Donne un ordre en employant le type de phrase qui convient. 
20- Quel est le signe de ponctuation qui  marque la phrase interrogative ?  

  
  ) 6(ملحق رقم 

  قائمة بأسماء األساتذة الذین حكموا االختبار القبلي لقیاس كفاءات 
  قواعد اللغة الفرنسیةالتالمیذ في 

 الرقم االسم واللقب التخصص المؤسسة
رةبسك - ضرجامعة محمد خی  1 خالد قرید  لغة فرنسیة 

رةبسك - جامعة محمد خیضر  2 منیر حمودة لغة فرنسیة 
رةبسك - جامعة محمد خیضر  3 سهام قطافي لغة فرنسیة 

بسكرة -ثانویة العربي بن المهیدي  4 فریدة دائرة لغة فرنسیة 
بسكرة - ثانویة محمد بوصبیعات  5 الزهرة بوذیبي لغة فرنسیة 
بسكرة - ثانویة محمد بوصبیعات  6 إیمان ومان لغة فرنسیة 
رةبسك -متوسطة غمري حسین  7 الزهرة مشراوي لغة فرنسیة 

بسكرة -شتمة -متوسطة قواند محمد  8 سهام جهارة لغة فرنسیة 
بسكرة -شتمة -متوسطة قواند محمد فرنسیةلغة    9 أمال شوابیة 
بسكرة -شتمة -متوسطة قواند محمد  10 عویشة حشانة لغة فرنسیة 
بسكرة -شتمة -متوسطة قواند محمد  11 كریمة منصوري لغة فرنسیة 
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)7(ملـحـق قم   
  في صورته النهائیةلقیاس كفاءات التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة االختبار القبلي 

 د خیضرجامعة محم

  العلوم االجتماعیة واإلنسانیةكلیة 
  قسم العلوم االجتماعیة

  علم النفسشعبة 
  تخصص علم النفس المدرسي وصعوبات التعلم

  

  :التلمیذة عزیزتي/ لتلمیذا /عزیزي

 یضمالتحصیلي الذي یقیس كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة لدیك، والذي  االختبار أقدم بین یدیك هذا
  .دقیقة) خمسون(في مدة ال تتجاوز تامة،  فقرة  یرجى اإلجابة علیها بعنایة  )عشرون(

 :االختبار تعلیمات

  . النسخة هذه على عالمات أي تضع ال -
 .اكتب اإلجابة الصحیحة في المكان المخصص لها -
 .تماماً  السابقة اإلجابة محو من تأكد إجاباتكى إحد تغییر في رغبت إذا -
 .الفقراتكل  عنحاول أن تجیب  -
  .تأكد من كتابة اسمك ولقبك في المكان المخصص لذلك -

Questions : 

1- Souligner le complément circonstanciel (CC)                 
- Chaque jour, le chasseur  allait à la forêt. 
2- Dites dans  chaque phrase quel es le types de CC 
Revenez- vous dans une semaine ? 
Je sors à 17 heures aujourd’hui.3- Ecris un petit énoncé en employant le complément 
circonstanciel. 
4- Indique la valeur de l’imparfait (répétition – description) dans la phrase suivante : 
Ben Mhidi était un homme courageux. 
5- Complète le tableau par  les verbes conjugués à l’imparfait: 
-Chaque matin, les deux orphelins sortaient  de la maison tôt. 
- Cendrillon étaie toujours la plus belle fille dans la ville. 
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Répétition Description 
  
……………………………………. 

 
………………………………….. 

 
6- Mets  les verbes entre parenthèse au temps qui convient (imparfait ou passé simple) : 
-Il y’a bien longtemps, un chasseur (vivre) avec sa petite famille, chaque matin, il (aller) à la 
chasse. 
………………………………………………………………………......................................  
7- L’expansion du nom sert à :    ………………………………….......................................... 
8- l’expansion du nom peut être : 
a) Un …………………….. 
b) Un……………………… 
c) Une………………………… 
9- Souligner d’un trait l’adjectif qualificatif  et de deux traits le complément du nom (GP) : 
- Il regarde un film d’action. 
- La princesse portait une robe fleurée. 
10- Complète la phrase suivante avec l’expansion du nom qui convient : 
- Le prince habitait dans un ………………château. 
11-Souligner  le substitut  grammatical : 
Monsieur Seguin a acheté une autre chèvre. Il l’a prise toute jeune.1 
12- Que remplace le pronom personnel souligné dans la phrase ci- dessous : 
- Le miroir dit à la reine : « Vous êtes belle, mais  Blanche Neige est la plus belle. » 
 ……………………………………………………….. 
13- Remplace le mot souligné par le pronom personnel qui convient : 
- Il était un fois une  jeune fille qui s’appelait Aicha, Aicha était belle. 
……………………………………………………………………. 
14- Indique la valeur du présent dans la phrase suivante (présent d’énonciation  - présent de 
vérité générale): 
- Nous allons au stade. (……………………………………………….) 
-  La terre tourne autour du soleil. (……………………………………...) 
15 - Classer les verbes conjugués au présent de l’indicatif  selon leurs valeurs : 
- Il aperçut un de ses camarades qui traversait la rue. Il se précipite vers lui et l’appelle. 
- L’eau bout à 100 C°2 

Narration Enonciation 
  
……………………… 

 
…………………… 

 
16- Mets le verbe entre parenthèse au temps qui convient : 
- Le triangle isocèle (posséder) deux  cotés égaux. 
………………………………………………………….. 
                                                             
1 http://hisougueur.unblog.fr/2014/12/02/niveau-2eme-am-activite-grammaire-les-substituts-grammaticaux 
  https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-46614.php 
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17- Quels sont  les types de phrases ? 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 18- Indique le type de chaque phrase : 
- Oh!! Que vous êtes joli ! (………………………………………………..) 
- La fourmi travaillait jour et nuit. (………………………………………) 
19- a) Donne  un ordre en employant le type de phrase qui convient. 
     - b) Pose une question en employant le type de phrase qui convient. 
20- Mets les signes de ponctuation dans les phrases suivantes : 
- Le roi est- il tombé malade 
- Les trois jeunes princes allèrent chercher la princesse. 
 

  )8(ملحق رقم 
  بأسماء األستاذة الذین حكموا تحلیل محتوى مادة قائمة 

  متوسط الثالثة للسنةاللغة الفرنسیة 
 االسم واللقب التخصص المؤسسة

بسكرة -متوسطة غمري حسین  الزهرة مشراوي لغة فرنسیة 
بسكرة -شتمة -متوسطة قواند محمد  جهارة سهام لغة فرنسیة 
بسكرة -شتمة -متوسطة قواند محمد  امال شوابیة لغة فرنسیة 
بسكرة -شتمة -منوسطة قواند محمد  عویشة حشانة لغة فرنسیة 
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)9(ملحق رقم   
 االختبار البعدي لقیاس كفاءات التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة في صورته األولیة

  جامعة محمد خیضر بسكرة
  كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة

  قسم العلوم االجتماعیة
  شعبة علم النفس

  تخصص علم النفس المدرسي وصعوبات التعلم
  

  ........................الكریم والمحترم األستاذ
  :السالم علیكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته وبعد

أثر التدریس بإستراتیجیة خریطة المفاهیم في تنمیة كفاءات (تقوم الباحثة بإجراء بحثها الموسوم     
الثالثة متوسط دراسة شبه تجریبیة على عینة من تالمیذ السنة  -قواعد اللغة الفرنسیةالتالمیذ في 

وذلك كمتطلب لنیل شهادة الدكتوراه في تخصص علم النفس المدرسي  )بمتوسطة قواند محمد ببسكرة
  .وصعوبات التعلم بكلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة بجامعة بسكرة

یقیس  ونظرا لما تتمتعون به من سعة إطالع  وخبرة ومكانة علمیة، فإنها تقدم بین أیدیكم اختبارا تحصیلیا
صیاغة كفاءات التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة للسنة الثالثة متوسط، بهدف استطالع أرائكم حول صحة 

، وكذا التفضل بإبداء ووضوح الفقرات ومدى ارتباطها بالكفاءات المستهدفة، وباألهداف السلوكیة
  . مالحظاتكم واقتراحاتكم التي ترونها مناسبة

Questions : 
 
1- Souligne d’un trait la phrase active et de deux traits la phrase passive : 
- Samedi dernier, aux alentours de 16h30, sur la parking à coté de la salle des fêtes, un voiture 
a été fracturée. Le propriétaire du véhicule a constaté que sa coche avait dérobée. Elle 
contenait tous ses papiers.    
2- La phrase ci-dessus est-elle à la voix passive ou active ? Justifie ta réponse. 
 Une femme a été agressée hier soir. 
3- Complète : 
- Le discours direct rapporte  des ………………………………………………… 
- Le discours indirect rapporte des……………………………………………….. 
4- Transforme la phrase suivante au discours indirect : 
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- « Je travaille à Biskra ». dit Mehdi  
…………………………………………………………………………………… 
5- Ecris une phrase au discours direct  pour rapporter une parole. 
…………………………………............................................................................. 
6- Complète : 
Le substitut lexical peut être : 
- Un…………………………………..  
- Une………………………………….. 
Le substitut grammatical peut être : 
- Un ………………………………………… 
- Un………………………………………………..  
7-  a) Classer les substituts lexicaux et grammaticaux dans le tableau suivant: 
- J’aimerais manger les oranges, ces fruits sont l’un mes préférés. 

Substituts lexicaux Substituts grammaticaux 
  

b) Evite la répétition dans l’énoncé suivant en employant des substituts lexicaux et des 
substituts grammaticaux : 
Un garçon âgé de 11ans a été attaqué par un chien, la semaine dernière. Le garçon a été 
transporté à l’hôpital, mais la blessure du garçon était superficielle. 
………………………………………………………………………………… 
8- Rédige un petit énoncé en évitant la répétition  des noms et des GN 
………………………………………………………………………………  
9- Complète: 
L’expansion du nom sert à :   …………………………………………………………….                                                                                                                     
10- Ajouter au nom souligné une expansion du nom : 
     Il porte un costume 
11- Souligne d’un trait le complément circonstanciel du temps (CCT) et de deux traits la 
proposition subordonnée du temps (PST) 
- Je lis pendant que mon frère regarde la télévision 
- Il est arrivé avant le soir. 
- Demain, j’irai chez ma grand-mère. 
- Je révise pendant  que tu te reposes. 
12- a) Mettre les phrases suivantes dans le tableau ci-dessus : 
1- Je me brosse les dents avant de dormir  
2- Il est arrivé en même temps que toi 

La simultanéité L’antériorité 
 
 

 

b) Relis les deux phrases en exprimant le rapport de temps 
- Maman prépare le diner / Papa regarde la 
télévision…………………………………………………….. 
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13- Ecris deux événements en employant le rapport de temps  
…………………………………………………………………………………… 
14- La proposition subordonnée complétive complète:…………………………………..                                                               
15- Ecris une phrase commençant par : Je pense que…………………………………………. 
16- Indique la valeur du présent dans chaque phrase (habitude- vérité générale): 
L'eau gèle à 0°C. 
 - Samy finit les cours tous les jours à 16h. 
17- Mets le verbe au temps qui convient : 
-  J'apprends mes leçons depuis ce matin. 
18- Complète : 
- Le déterminant  possessif  indique ………………………………….. 
- Le déterminant démonstratif sert à ……………………………………….. 
19- a)Mets le déterminant démonstratif qui convient : 
      ………..dictionnaires sont important.                            
     …………article est intéressant. 
- b) Mets le déterminant possessif qui convient : 
Le micro est à moi                                  C’est …… micro 
Les Livres sont à moi                                  Ce sont ……… livres 
 La classe est à nous                                   C’est ………classe 
20- Rédige un petit  énoncé en employant un déterminant possessif et un déterminant 
démonstratif : 
……………………………………………………………………………… 
21-Situation d’intégration : 
Ecris un texte de( 12) lignes en parlant de ton camarade à partir de réponses aux questions 
suivantes : 
- Quelle est la date et lieu de sa naissance 
- Quel est sa couleur préférée ? 
- Quel est sa saison préférée ? 
- Quels sont ses traits physiques et moraux/  
Employer : - le discours indirect  
                   - Les substituts lexicaux et grammaticaux 
                   - L’expansion du nom 
                   - Les déterminants possessifs et démonstratifs. 
                   - Le rapport de temps 
                   - La complétive 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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)10(رقم  ملحق  
  قائمة بأسماء األساتذة الذین حكموا االختبار البعدي لقیاس 

  كفاءات التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة
 الرقم االسم واللقب التخصص المؤسسة

بسكرة- رد خیضة محمجامع  1 خالد قرید  لغة فرنسیة 
رةبسك - جامعة محمد خیضر  2 منیر حمودة لغة فرنسیة 

رةبسك - رامعة محمد خیضج فرنسیةلغة    3 سهام قطافي 
بسكرة - ثانویة محمد بوصبیعات  4 فریدة دائرة لغة فرنسیة 
بسكرة - ثانویة محمد بوصبیعات  5 الزهرة بوذیبي لغة فرنسیة 
بسكرة - ثانویة محمد بوصبیعات  6 إیمان ومان لغة فرنسیة 

رةبسك -دثانویة السعید عبی  7 خدیجة خالصي لغة فرنسیة 
رةبسك -متوسطة غمري حسین  8 الزهرة مشراوي لغة فرنسیة 

بسكرة -شتمة -متوسطة قواند محمد  9 سهام جهارة لغة فرنسیة 
بسكرة -شتمة -متوسطة قواند محمد  10 أمال شوابیة لغة فرنسیة 
بسكرة -شتمة -متوسطة قواند محمد  11 عویشة حشانة لغة فرنسیة 
بسكرة -شتمة -دمتوسطة قواند محم منصوريكریمة  لغة فرنسیة   12 
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)11(ملحق رقم   
 االختبار البعدي لقیاس كفاءات التالمیذ في قواعد اللغة الفرنسیة في صورته النهائیة

  جامعة محمد خیضر بسكرة
  كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة

  قسم العلوم االجتماعیة
  شعبة علم النفس

  تخصص علم النفس المدرسي وصعوبات التعلم
  :التلمیذة عزیزتي/ التلمیذ/عزیزي

إحدى ( یضمالتحصیلي الذي یقیس كفاءات قواعد اللغة الفرنسیة لدیك، والذي  االختبار أقدم بین یدیك هذا
  .دقیقة) تسعون(في مدة ال تتجاوز تامة،  فقرة  یرجى اإلجابة علیها بعنایة  )عشرونو 

 :االختبار تعلیمات

  . النسخة هذه على عالمات أي تضع ال -
 .اكتب اإلجابة الصحیحة في المكان المخصص لها -
 .تماماً  السابقة اإلجابة محو من تأكد إجاباتكى إحد تغییر في رغبت إذا -
 .الفقراتكل  عنحاول أن تجیب  -
 .تأكد من كتابة اسمك ولقبك في المكان المخصص لذلك -

Questions : 
 
1- Souligne d’un trait la phrase active et de deux traits la phrase passive : 
- Samedi dernier, aux alentours de 16h30, sur la parking à coté de la salle des fêtes, un voiture 
a été fracturée. Le propriétaire du véhicule a constaté que sa coche avait dérobée. Elle 
contenait tous ses papiers.    
2- La phrase ci-dessus est-elle à la voix passive ou active ? Justifie ta réponse. 
 Une femme a été agressée hier soir. 
3- Complète : 
- Le discours direct rapporte  des ………………………………………………… 
- Le discours indirect rapporte des……………………………………………….. 
4- Transforme la phrase suivante au discours indirect : 
- « Je travaille à Biskra ». dit Mehdi 
…………………………………………………………………………………… 
5- Ecris une phrase au discours direct  pour rapporter une parole. 
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…………………………………............................................................................. 
6- Complète : 
Le substitut lexical peut être : 
- Un…………………………………..  
- Une………………………………….. 
Le substitut grammatical peut être : 
- Un ………………………………………… 
- Un………………………………………………..  
7-  a) Classer les substituts lexicaux et grammaticaux dans le tableau suivant: 
- J’aimerais manger les oranges, ces fruits sont l’un mes préférés. 

Substituts lexicaux Substituts grammaticaux 
  

b) Evite la répétition dans l’énoncé suivant en employant des substituts lexicaux et des 
substituts grammaticaux : 
Un garçon âgé de 11ans a été attaqué par un chien, la semaine dernière. Le garçon a été 
transporté à l’hôpital, mais la blessure du garçon était superficielle. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
8- Rédige un petit énoncé en évitant la répétition  des noms et des GN 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………   
9- Choisis la bonne réponse : 
L’expansion du nom sert à :   …………………………………………………………….                                                                               
10- Ajouter au nom souligné une expansion du nom : 
     Il porte un costume 
11- Souligne d’un trait le complément circonstanciel du temps (CCT) et de deux traits la 
proposition subordonnée du temps (PST) 
- Je lis pendant que mon frère regarde la télévision  
- Il est arrivé avant le soir. 
- Demain, j’irai chez ma grand-mère. 
- Je révise pendant  que tu te reposes. 
12- a) Mettre les phrases suivantes dans le tableau ci-dessus : 
1- Je me brosse les dents avant de dormir 
2- Il est arrivé en même temps que toi 

La simultanéité L’antériorité 
 
 

 

b) Relis les deux phrases en exprimant le rapport de temps 
- Maman prépare le diner / Papa regarde la 
télévision…………………………………………………….. 
13- Ecris deux événements en employant le rapport de temps  
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…………………………………………………………………………………… 
14- La proposition subordonnée complétive complète:…………………………………..                                                               
15- Ecris une phrase commençant par : Je pense que…………………………………………. 
16- Indique la valeur du présent dans chaque phrase (habitude- vérité générale): 
L'eau gèle à 0°C. 
 - Samy finit les cours tous les jours à 16h. 
17- Mets le verbe au temps qui convient : 
-  J'apprends mes leçons depuis ce matin. 
18- Complète : 
- Le déterminant  possessif  indique ………………………………….. 
- Le déterminant démonstratif sert à ……………………………………….. 
19- a)Mets le déterminant démonstratif qui convient : 
      ………..dictionnaires sont important.                            
     …………article est intéressant. 
- b) Mets le déterminant possessif qui convient : 
Le micro est à moi                                  C’est …… micro 
Les Livres sont à moi                                  Ce sont ……… livres 
 La classe est à nous                                   C’est ………classe 
20- Rédige un petit  énoncé en employant un déterminant possessif et un déterminant 
démonstratif : 
………………………………………………………………………………… 
Situation d’intégration : 
Ecris un texte de( 12) lignes en parlant de ton camarade à partir de réponses aux questions 
suivantes : 
- Quelle est la date et lieu de sa naissance 
- Quel est sa couleur préférée ? 
- Quel est sa saison préférée ? 
- Quels sont ses traits physiques et moraux/  
Employer : - le discours indirect  
                   - Les substituts lexicaux et grammaticaux 
                   - L’expansion du nom 
                   - Les déterminants possessifs et démonstratifs. 
                   - Le rapport de temps 
                   - La complétive 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
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)12(ملحق رقم   
  مختصرات مصطلحات قواعد اللغة الفرنسیة بقائمة 

  المصطلحات  المختصرات
P Projet 

 
Séq 
 

Séquence 

  
S 

Sujet  

  
V  

Verbe  

  
COD  

Complément d’objet direct  

  
C .d’agent  

Complément d’agent  

  
Pré  

préposition  

  
GN  

Groupe nominal  

  
Adj qualif  

Adjectif qualificatif  

  
C .N  

Complément du nom  

PS.R  
  

Proposition subordonnée relative  

  
G.P  

Groupe prépositionnel  

GPCT  
  

Groupe prépositionnel circonstanciel 
de temps  

CCT  
  

Complément circonstanciel de temps  

  
CCL  

Complément circonstanciel de lieu  

 
PSC  

Proposition subordonnée complétive  
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)13(ملحق رقم   
  تسهیل المهاموثیقة 
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)14(ملحق رقم   
  المعتمد علیها في دروس قواعد اللغة الفرنسیة  نصوص ال

  الكتاب المدرسي للسنة الثالثة متوسط من 
Texte  p 22 
    Cinq personnes ont été blessées dans une collision, hier entre train de 
voyageurs  et un autre de marchandises, près de Thenia. Le choc a provoqué le 
déraillement du premier wagon électrique. Les blessés ont été évacués vers 
l’hôpital par les éléments de la protection civile.  
   Cette collision a causé d’importantes perturbation du trafic ferroviaire sur la 
ligne Alger- Thenia.  
  
Texte p 44 
   « Quelle est votre profession ? » demande le juge à une femme accusée 
d’infraction au code de la route. L’accusée répond qu’elle est maîtresse d’école. 
Se levant de son fauteuil, le juge déclare : « Madame, cela fait des années que 
j’attends une maîtresse d’école au tribunal! Je vous retire votre permis de 
conduire ». « Maintenant, asseyez-vous à cette table dit-il, et écrivez ‘‘Je ne dois 
pas passer au feu rouge’’, 500 fois ». 
 
Texte p 83 
   Oum Kaltoum est née en 1908 dans une famille d’humbles  
paysans, en Egypte. Son père est imam et, sous sa direction, elle 
apprend la récitation et la lecture des textes coraniques. 
  C’est en psalmodiant le texte sacré qu’elle découvre sa sensibilité  
au chant et à la musique. C’est le début d’une carrière qui fera d’elle  
« l’Astre d’Orient ». 
   La diva égyptienne a tenu en haleine des foules entières, fait  
Pleurer des salles combles, ému un public toujours renouvelé. A sa  
mort, en février 1975, elle laisse 286 chansons.  
 
Texte p 105 
   Agé de cinq ou six ans, je fus victime d’une agression. Je veux dire que  je 
subis dans la gorge une opération qui consista à m’enlever des végétations… si 
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mes souvenirs sont justes, je m’imaginais que nous allions au cirque… Ce 
souvenir est, je crois, le plus pénible de mes souvenirs d’enfance. 
 
Texte p 105 
   Ce  dont j’ai  gardé le meilleur souvenir, c’est le ruisseau ! «Mon  ruisseau ». 
C’était mon refuge. Sa source affleurait un peu plus haut dans le rocher. Sur les 
bords de ce ruisseau avait poussé des peupliers, très hauts, couverts de treilles 
dont les grappes de raisins dorés pendaient au-dessus de l’eau. Ces grappes ne 
mûrissaient qu’en novembre. 
 
Texte p 128 
   Des khalkhals d’argent entouraient les chevilles de biche de la fillette. Elle 
avait aussi de grands sourcils, une bouche charnue qui laissait voir des dents très 
blanches. Sa peau d’un jaune clair portait de très jolis tatouages bleus. Fleur du 
désert, c’est ainsi qu’on l’appelait, nous a offert un sourire franc. 
 
Texte p 150 

   Ce soir-là, le village recevait une nouvelle mariée. A la nuit tombée, un 
groupe de moudjahidine descendit de la montagne. Les villageois et leurs 
invités continuèrent à fêter le mariage tard dans la nuit.  
   Au petit matin, dès que  l’alerte fut donnée par les guetteurs, les 
combattants del’ALN s’éparpillèrent à travers le maquis. Quand le premier 
accrochage eut lieu entre l’ennemi et les moudjahidine, des avions lâchèrent 
leurs bombes avant que les invités aient  

 
Texte p 176 
    Aujourd’hui, dans l’Ahaggar, au milieu des massifs majestueux, résonne 
parfois le son envoûtant de l’imzad. Mais seules quelques vieilles femmes 
savent encore  jouer de cet instrument. Il faut que ce violon ancestral soit 
sauvegardé. N’oublions pas que l’imzad fait partie de notre patrimoine culturel. 
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)15(ملحق رقم   
 خرائط المفاهیم لدروس قواعد اللغة الفرنسیة للسنة الثالثة متوسط

)مرفق باألطروحة(  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


