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كلمة شكر
ُ
والشكر،ثم لوالدٌنا على كل مجهوداتهم منذ
الشكر هلل أوال وآخرا ،فاللهم لك الحمد
والدتنا إلى هذه اللحظات ،أنتم كل شًء (أحبكم).
كما ٌسرنا أن نوجه شكرنا لكل من نصحنا أو أرشدنا أووجهنا أو ساهم معنا فً إعداد
هذا البحث بإٌصالنا للمراجع والمصادر المطلوبة ،أو فً أي مرحلة من مراحله داخل
الجامعة وخارجها،كما نخص بالشكر أستاذنا المشرف (عبد المجٌد عٌسانً) على تصحٌحه
وإرشاده فله منا جزٌل الشكر والتقدٌر.
كما ٌسرنا أن نقدم شكرنا للقائمٌن والساهرٌن على تصحٌح المذكرات وتنقٌحها جمٌع
األساتذة المناقشٌن والمترئسٌن لهذه العملٌة.
وال ننسى بالشكر الروضة التً احتضنتنا وآمنت بنا فً الوقت الذي لم نجد فٌه القبول من
غٌرها ،شكرا لكل طاقم العمل الذي حاول أن ٌوفر لنا جو االنغماس مع األطفال.
إلٌكم جمٌعا الشكر والتقدٌر واالحترام.

أمٌمة وخولة .ورقلة ٌوم 3636 .60 .32

إهــــداء
إلى من هم أكرم مكانة منا ،علماء أمتنا الكرام ،الذٌن جعلوا حٌاتهم كلها خدمة للعلم
والقلم.
إلى آبائنا وأمهاتنا ،إلى إخواننا وأخواتنا
إلى معلمٌنا باالبتدائٌة وأساتذتنا
إلى كل من علمنا حرفا حتى وصلنا إلى هذه المرحلة
إلى أطفال الروضة الذٌن أصبحوا ٌتكلمون اللغة العربٌة بسهولة (إٌاد ،فرح ،صوفٌا،
عامر،أنٌس ،محً الدٌن...كلهم)
تقبلوا منا هذا العمل المتواضع ،ونرجو هللا تعالى أن ٌنال استحسانكم وأن ٌضٌف قٌمة
علمٌة للمكتبات بإذن هللا.

مقدمة

مقدمة
المقدمة
بسـ اهلل الرحماف الرحيـ كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف كعمى صحبو كالتابعيف
كمف سار عمى ىداىـ إلى يكـ الديف..كبعد:
شغمت المغة العربية التي تعد ىكية اإلنساف العربي محؿ اىتماـ العديد مف الباحثيف
كالدارسيف ،كفي مياديف شتى ،كذلؾ بالغكص في ىذه المغة الكريمة المكاضيع كالمتعددة
المجاالت آخذيف ذلؾ بالتحميؿ كالتمحيص كالتجريب ،حريصيف كؿ الحرص عمى تكريميا
ككضعيا في أكرـ منزلة كأحسف صكرة.
كقد كاف اختيارنا لمكضكع البحث –تعميمية المغة العربية في ضكء االنغماس المغكم
الجزئي ألقساـ رياض األطفاؿ -ركضة شجرة الحياة عينة-نتيجة لجممة مف العكامؿ أىميا:
 تكممة لمشكار بحث مذكرة الميسانس في حقؿ تعميمية المغة ،الذم كاف بعنكاف-تعميميةالمغة العربية مف منظكر عبد الرحماف الحاج صالح -كالتعمؽ أكثر في المجاؿ
كالبحث كالتخصص فيو.
 الضعؼ الذم تشيده المغة العربية في المدارس الجزائرية ،كالسعي إلى إلقاء الضكءعمى كيفيات تعميمية المغة العربية ،فقد تناكلنا ىذا المكضكع عمى أف نستفيد كنفيد مف
يريد االطالع عمى ىذه المكاضيع التي تيـ كؿ غيكر عمى المغة العربية.
كتمثمت عممية البحث في محاكلة اإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي كىك:
إلى أم مدل يمكف االستفادة مف مقاربة االنغماس المغكم الجزئي في تعميمية المغة العربية؟
قي ًس ىـ البحث إلى فصميف:
فص هؿ تناكلنا فيو كؿ ما يخص االنغماس المغكم مف تعاريؼ كأيسس كأنكاع كخصائص
كغيرىا ،كذكرنا بإيجاز عف أىـ التجارب التي أخذت ىذه اإلستراتيجية كسيمة في تعميـ
المغات.

أ

مقدمة
كركزنا في الفصؿ الثاني كىك أساس المكضكع عمى تطبيؽ ىذه الدراسة ميدانيا ،كذلؾ مف
خالؿ تجريب مبدأ االنغماس المغكم الجزئي عمى أقساـ رياض األطفاؿ ،كتحديد عينة
الدراسة كالحدكد الزمنية ليا ،كضبط شركط التجربة ،مع جمع المعطيات كتحميميا كتصنيفيا
كاحصائيا كاستخراج النتائج كمقارنتيا بغيرىا ،خاتميف بذلؾ التأكيد عمى نتائج التجربة
بمقاطع تسجيؿ صكت كصكرة لمغة األطفاؿ بعد التجربة.
كبطبيعة البحث كاالختصاص الذم ينتمي إليو ،فقد اعتمدنا في الدراسة عمى جممة مف
المناىج الخادمة لممكضكع ،أكليا المنيج الكصفي؛المتمثؿ في كصؼ بعض المفاىيـ
ككصؼ الدراسة بً يرمتيا كتشخيصيا ،كعمى المنيج التجريبي الذم كاف حاض ار في تطبيقنا

لتجربة الدراسة مف خالؿ كضع التصميـ التجريبي ليا ،ثـ المنيج اإلحصائي الذم بو ألممنا

معطيات التجربة عدديا كنسبيا ،كأخي ار كليس آخ ار استعنا كذلؾ بالمنيج التقابمي ،الذم فيو
قابمنا بيف أقساـ العينة كاستخراج أكجو االختالؼ بينيا ،كال ننسى بطبيعة الحاؿ منيج تحميؿ
األخطاء الذم شخصنا فيو أسباب األخطاء الكاردة عمى ألسف األطفاؿ.
كمف أىـ الدراسات الجامعية السابقة التي تناكلت مكضكع االنغماس يمكننا أف نذكر ما
يمي:
 االنغماس المغكم كدكره في تحصيؿ الممكة المسانية -دراسة في أصكلو العربية القديمةكتطبيقاتو الحديثة ،-أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه آلمنة مناع ،تخصص تعميمية المغة
العربية كتعمميا ،جامعة قاصدم مرباح كرقمة2017/2016 ،
كاقع برنامج االنغماس المغكم باألردف كتأثيرىا عمى الكفاءة المغكية العربية لمناطقيف بغيرىا،لككثر جماؿ شبيالت ،دكتكراه أساليب تدريس المغة العربية ،جامعة اليرمكؾ ،األردف،
المجمة الدكلية التربكية المتخصصة ،المجمد (-)7العدد (2018 ،)6
كقد أ ً
يس ىس ىذا البحث عمى جممة مف المصادر كالمراجع نذكر أىميا:

ب

مقدمة
االنغماس في تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا(النظرية كالتطبيؽ) ،تح :رائد مصطفى عبد
الرحيـ ،تأليؼ :رائد مصطفى عبد الرحيـ كخالد حسيف أبك عمشة كآخركف ،ط  ،1ت
 ،1440/2018دار كجكه لمنشر كالتكزيع ،المممكة العربية السعكدية/الرياض.
ككتاب عبد الرحمف الحاج صالح ،بحكث كدراسات في المسانيات الحديثة ،ج ،1دط ،دت،
مكفـ لمنشر كالتكزيع ،الجزائر. 2012
كمف أىـ الصعكبات كأبرزىا التي كاجيتنا أثناء اإلعداد:
 صعكبة الكصكؿ لممصادر كالمراجع التي تفيدنا في متف البحث لً ًج ىد ًة المكضكع ك قمةالدراسات حكلو خاصة العربية.

 رفض العديد مف المؤسسات التربكية التعميمية(العامة كالخاصة) تطبيؽ دراستنا عميياألسباب مجيكلة بالرغـ مف ىدؼ الدراسة التعميمي البحت.
 صعكبة التحكـ باألطفاؿ خاصة في ىذا السف؛ بممارسة المراكغة كالحيؿ المستمرةمعيـ قصد تطبيؽ الدراسة.
كمع ذلؾ تضؿ الصعكبات جزء ال يتج أز مف عممية البحث بؿ أحيانا الجزء األساسي
فيو ،كلكال ىاتو الصعكبات لفقد البحث العممي الكثير مف أىميتو كمتعتو الناتجة عف المعاناة.
كقبؿ ختامنا ىذه المقدمة مف كاجبنا أف نسدم الشكر كالعرفاف لمف قدـ لنا يد المساعدة
كالتكجيو أستاذنا المشرؼ عمى حسف نصحو كافادتنا بخبرتو ،مع كؿ الشكر كالتقدير لكؿ مف
دفعنا بشحنة تشجيع في إنجاز ىذا البحث داخؿ الجامعة كخارجيا.

ورقمة9191/6/09:
أميمة الداوي
خولة خمقاني

ج

مقدمة

د

مدخؿ

مدخل
تعددت مناىج تعميـ المغة العربية كاختمفت الطرائؽ ،القديمة منيا كالحديثة ،ىادفة في
اء لمناطقيف بيا أك لغير ذلؾ ،كبدكرىا
مضمكنيا إلى الكصكؿ لحؿ يسيؿ عممية تعميميا ،سك ن
مقاربة االنغماس المغكم جاءت ىي األخرل لتسييؿ عممية تعميـ المغات كقبؿ ذلؾ إلى

تسميط الضكء عمى المشكالت أك المعكقات التي تمنع تعميميا ،كمعالجة تمكـ المشكالت لما
يقتضي سيكلة اكتسابيا ،كمف منطمؽ ىذه اإلشارة نكجز في استياللة قصيرة عف بداية ىذا
المصطمح ..كيؼ بدأ االنغماس المغكم؟؟
برزت الرغبة في تعميـ المغات بيذه المقاربة في كندا عاـ  1965تحت تجربة سميت
بتجربة "ساف لمبار  "saint-lambertفي "الكيباؾ ".quebec

1

كانت مقاطعة الكيباؾ في كندا مف المقاطعات التي يغمب فييا المساف الفرنسي عمى
المساف االنجميزم الذم كاف في كندا لساف التكاصؿ كالتدريس كالمعامالت ،كفي عاـ 1965
قررت مجمكعة مف األكلياء ممف يتقنكف المغتيف معا( -االنجميزية كالفرنسية)-أف يعممكا
أبناءىـ المغة الفرنسية ،فتكلكا إقناع التفقدية المحمية لمتربية بأف تفتح ليـ قسما تجريبيا
لميافعيف (رياض األطفاؿ) يككف فيو التعمـ بالمغة الفرنسية ،فاقتضى األمر أف ينغمس
األطفاؿ في المغة الفرنسية بثقافتيا ،ككاف ذلؾ عمى أف ال يؤثر في اكتسابيـ اإلنجميزية
(المغة األكلى).
ككانت النتائج المتحصؿ عمييا في صالح التجربة ،إذ أظيرت أف التعميـ المزدكج لو
منافع لسانية كعرفانية.
بعدىا يكسعت التجربة لتشمؿ كامؿ البالد ،ثـ استخدمتيا دكؿ أخرل شبيية بكندا مف
جية التعدد المساني كالثقافي ،منيا "فنمندا" ك "كتالكنيا" ك " الك.ـ.أ" كغيرىا.

Sandrine HALLION BRES& François LENTZ, La filière « immersion française » au Canada
:le cas de la province Manitoba , in GLOTTOPOL ,Revue de sociolinguistique en ligne n° 13
– juillet 2009pp 54-56. http://www.univ-rouen.fr/dyalang/glottopol1
5

مدخل
 االنغماس المغوي واستشرافه في الفكر المغوي العربي القديم:قدـ المغكيكف العرب القدامى آراء كتعريفات يعدت منابع العمكـ المغكية ،نذكر منيا آراء
ن

تنظر إلى أف المغة بنت بيئتيا كتتطكر عبر الزمف ،كقد جاء ذلؾ في تعريفيـ لمغة أنيا "
أصكات يعبر بيا كؿ قكـ عف أغراضيـ" ،1الكاضح مف تعريؼ ابف جني أنو يرل أف المغة
و
معاف محددة ،كيعبركف كيتكاصمكف بيا عما يريدكف،
تصالح بيف الناس ،يتكاضعكف عمى
كفي قكلو "كؿ قكـ" إشارة إلى اختالؼ كؿ بيئة في المغة عف بيئة أخرل.
كنجد ابف فارس في حديثو عف تعمـ الطفؿ لغة أبكيو كمحيطو يقكؿ " تؤخذ المغة اعتيادا
كالصبي العربي يسمع أبكيو أك غيرىما فيك يأخذ المغة عنيـ عمى ممر األكقات ،كتؤخذ تمقنا
مف ممقف ،كتؤخذ سماعا مف الركاة الثقاة ذكم الصدؽ كاألمانة "

2

كفي قكؿ ابف خمدكف الذم كاف سابقا غيره في الحديث عف ضركرة تعمـ المغة في
مجتمعيا يقكؿ " إ نما ىي ممكات في ألسنتيـ ،يأخذىا اآلخر عف األكؿ ،كما تأخذ صبياننا
ليذا العيد لغتنا"

3

كمف ىنا نجد أف القدامى لـ يككنكا عمى غفمة بضركرة االنغماس في تعميـ المغات ،بؿ
أشاركا إليو كسبقكا غيرىـ فيو ،ليس بالمصطمح عينو لكف بما تحممو أقكاليـ مف دالالت
عميو.
كبيف طيات المباحث القادمة سنفصؿ عف ماىية ىذا المصطمح كما ييدؼ إليو ككيؼ
يمكف أف نستفيد منو كمقاربة تعميمية حديثة في تعميـ المغات..

1

ابف جني ،الخصائص1/42 ،

ابف فارس ،الصاحبي ،ص ،34السيكطي ،المزىر ،145/135 ،1/58 ،كانظر حديث السيكطي عف لغة الطفؿ كتعممو
المغة مف أبكيو ،المزىر23 ،1/21 ،
ابف خمدكف ،المقدمة2/378 ،

2
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مدخل
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الفصل األول

الجانب النظري
المبحث األول:االنغماس المغوي
 مفيكـ االنغماس المغكم
 مستكيات االنغماس المغكم
 أنكاع االنغماس المغكم

 أسس االنغماس المغكم
 خصائص االنغماس المغكم
 آليات االنغماس المغكم
 أىمية االنغماس المغكم
المبحث الثاني :تجارب عربية لتعميم المغة العربية في ضوء
استراتيجية االنغماس المغوي
 تجربة عبد اهلل الدناف

 تجربة عمي األربعيف (المغرب

)

الفصل األول

المبحث األول:
 -0مفهوم االنغماس المغوي:
أ /لغة:
صحيح يد يؿ عمى
احد
يف أص هؿ ك ه
جاء في مقاييس المغة ألبف فارس " :ى
ه
الس ي
الميـ ك ٌ
الغٍي يف ك ي
1
طتيوي فيو ".
غط
اليد في الماء ،إذ ىغطى ٍ
بك ى
الشيء ،يقاؿ :ىغ ىم ٍس ي
ت الثىٍك ى
ى

السياؿ
مس:
كنجده أيضا في لساف العرب البف المنظكر " :ى
ي
إرساب الشيء في الشيء ٌ
الغ ي
أك الندل أك في و
يغمسوي أم مقىموي فيو ،كقد ٍان ىغ ىم ىس
ماء أك صبغ حتى المقمة في ٌ
الخؿ ،ىغ ىم ىسوي
ي
2
ً
اغتىمس ،كاليميف الغمكس :التي تى ٍغ ًمس صاحبيا في ً
اإلثـ ،ثـ في النار ".
ي
ي
فيو ك ٍ ى ى
كس :ىنافذةه،
أيضا ما جاء في أساس البالغة لمزمخشرم " ك ى
كمف دالالت ى
الغمس ن
ط ٍعىنوه ىغ يم ه
3
و
ً
المساف حتى ينفي ىذ ".
ألنو
كصفت
بصفة طاعنييىا ى
يغمس ى
ي

كسا:
كفي المعاجـ العربية الحديثة جاء في المعجـ الكسيط عمى نحكه " ىغ ىم ىس ى
جـ يغ يم ن
الن ي
4
كغمس الشيء في ً
غمسا ،غمره فيو ".
الماء كنحكه
غاب
ي
ن
كغمست الطعنة نفدت ى ٍ ي

يتبيف لنا مف خالؿ التعريفات السابقة التي قدمتيا المعاجـ المغكية أف معنى االنغماس

عمكما يدؿ عمى:
التداخؿ ،أم إدخاؿ الشيء في الشيء كمزجو معو كاإلبقاء فيو.
المزج كالدمج كاالندماج ،ك ي

1
(غ ىم ىس) ،ص
مقاييس المغة ،ابف فارس ،عبد السالـ محمد ىاركف ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،د ط ،د ت ،مادة ى
/394ج.4
2

لساف العرب ،ابف منظكر ،تح ياسر سميماف أبك شادم ،كمجدم فتحي السيد ،المكتبة التكفيقي ،القاىرة ،مصر ،د ط ،د

(غ ىم ىس) ،ص /134ج.10
ت ،مادة ى
3
(غ ىم ىس)،
أساس البالغة ،الزمخشرم ،تح باسؿ عيكف السكد ،منشكرات عمي بيضكف دار الكتب العممية ،ط1998 ،1ـ ،ى
ص/712ج.1
4

المعجـ الكسيط ،مجمع المغة العربية ،القاىرة ،قاـ بإخراجو أحمد حسف الزياف كمحمد عمي النجار كآخركف ،د ط ،د ت،

(غ ىم ىس) ،ص 713
ى
8

الفصل األول
ب /أما في المعنى االصطالحي:
ىع ىدهي بعض الباحثيف كالمغكييف عمى ىأنو أسمكب أك مدخؿ أك طريق نة أك إستراتيجي نة في

تعميـ المغة الثانية كتعمميا .

يعرفه أبو الروس " :االنغماس أسمكب لتعميـ المغة األجنبية في األنشطة الصفية
المعتادة ،كىذ ا يعني أف المغة الجديدة ىي كسيمة التعميـ كالتعمـ ،حيث يكتسب المتعممكف
الميارات المغكية الالزمة لمفيـ كالتكاصؿ حكؿ مكضكع محدد في البرنامج الدراسي ".

1

كفي مكضع آخر يقكؿ " االنغماس المغكم أسمكب تدريسي لتنمية الميارات المغكية لدل
الدارسيف ،حيث يستخدـ المعممكف كالدارسكف المغة العربية كمغة ثانية  /أجنبية المغة
المستيدفة ،كىي المغة العربية في أثناء الدراسة دكف استخداـ أية لغة كسيطة بيدؼ االعتماد
عمى استخداـ المغة العربية دكف أم لغة أخرل في أثناء التدريس ".

2

كىنا نجد تعريفات أبك الركس شاممة لكؿ ما يحممو المصطمح مف داللة تعميمية ،كعندما
نقكؿ تعميمية فينا نصب التعاريؼ في قالب المجاؿ التعميمي القصدم البحت ،ذلؾ مف
خالؿ استخدامو لممصطمحات التعميمية مثؿ :أسمكب تدريسي ،المعممكف ،الدارسكف،
التدريس...
في حيف نجد تكفيؽ قريرة في تعريفو لممصطمح – االنغماس المغكم –يقكؿ ":طريقة
في تدريس المغات األجنبية أك الثانية ،تككف فييا تمؾ المغات لساف تدريس المكاد العممية
كالمناىج المدرسية ،فالمغة الثانية تككف عند وإذ كسيمة لتعميـ المستكل المدرسي ،كال تككف
لذاتيا مكضكع تدريس ".

1

3

أبك الركس ،عادؿ ،دكر االنغماس المغكم في تعميـ المغة العربية لمناطقيف بمغات أخرل ،كمية التربية ،جامعة قطر،

ص269

2

المرجع نفسو ،ص .229-270

3

3قريرة تكفيؽ ،طريقة االنغماس المغكم كتطبيقيا ،ص127
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الفصل األول
ويعرفه أيضا محمد إسماعيل عمى أنه استبعاد المغة األـ كالتركيز عمى المغة اليدؼ،
كالتكاصؿ الطبيعي ،كأف تككف فعاليات البرنامج متنكعة في أغمبيا خارج الصؼ ،كتشمؿ
الميارات المغكية كميا مع تحديد األكقات الخاصة بالقراءة ،كأف يككف التقييـ كمراجعة الممفات
كمتكررا.
لمبرنامج منظما
ن

1

نستنتج مما سبؽ أف مصطمح اال نغماس المغكم ىك مصطمح ييدؼ باألساس إلى تعميـ

المغات.
كلقد ظيرت عدة مسميات ليذا المصطمح مف بينيا ( الغمر المغكم ) ك( الحماـ المغكم)
ك(المحمية المغكية ) إال أف المصطمح األقرب لمصيغة المعجمية المتداكلة في المعاجـ
المغكية العربية ىك مصطمح االنغماس الغكم.
كمف ىذا الصدد عمينا أف نفرؽ بيف مصطمحيف في العممية التعميمية :التعميـ كاالكتساب.
 التعمم :لمتعمـ عدة مفاىيـ ك تعاريؼ نذكر منيا " :ىك تمؾ العممية التي يتـ عف
طريقيا تعديؿ في سمكؾ الفرد نتيجة لممارستو ىذا السمكؾ ".

2

 االكتساب " :كيقصد بو تمؾ العممية الالشعكرية التي تتـ مف غير قصد كال كعي مف
اإلنساف كما تتـ بشكؿ عفكم ".

3

كنجد الفرؽ بيف المصطمحيف السابقيف في:
 االكتساب يككف في المراحؿ األكلى مف النمك المغكم لمطفؿ أما التعمـ فيككف بعد
ذلؾ.
 االكتساب يخص المغة األكلى كالتعمـ يخص المغة الثانية ..

1انظر ،محمد زيد إسماعيؿ ،محمد إسماعيؿ ،داككد ،برنامج االنغماس المغكم في تحسيف الميارات المغكية ،ص.2
2
3

مقاربات منيجية ،صالح بالعيد ،د ط ،الجزائر  ،2004دار ىكمو.
ينظر (الممكة المغكية بيف العفكية كالتمقيف)  ،حكيـ رحمكف ،عبد المجيد عيساني ،جامعة قاصدم مرباح كرقمة ،مجمة

الذاكرة ،ص .149
10

الفصل األول
ىدؼ يحيمنا إلى الجانب التطبيقي
كفي تعريفنا كتفريقنا بيف مصطمحي(التعمـ كاالكتساب)
ه
لمكضكعنا ،كمنو تندرج مستكيات االنغماس المغكم تحت عنصر عمر أكسف المتعمـ.

 -2مستويات االنغماس المغوي:

فنجد في ذلؾ ثالث مستكيات لالنغماس المغكم؛ المستكل المبكر ،المستكل المتكسط،

كالمستكل المتأخر.

أ -المستوى المبكر(المتقدم) ":يبدأ تعميـ المغة الثانية في رياض األطفاؿ كيشرؼ عمى
تعميـ تمؾ المغة مدرسكف يتكممكف في األصؿ تمؾ المغة ،كمدرسكف مزدكجك المساف،
كفي ىذا الطكر المبكر مف االنغماس ال تدرس المغة األـ إال بعد ثالث سنكات "

1

كيككف في مرحمة ما قبؿ التمدرس ،أم في سف 5الى  6سنكات بحيث يتكافؽ مع مرحمة
رياض األطفاؿ أك السنة األكلى مف التعميـ االبتدائي ،عمى اعتبار أف األطفاؿ الصغار
يتعممكف المغة بسيكلة أكثر ممف ىـ اكبر سنا.

2

كمف ىنا تتجمى أىمية االكتساب المغكم في ىذه المرحمة مف التعميـ كىك األمر نفسو في
تعريفنا بيف المصطمحيف – التعمـ كاالكتساب – يقكؿ عمماء النفس "عممية االكتساب المغكم
تككف أيسر كأسرع كمما كاف المتعمـ أقؿ سنا ألىمية حضكره الذىني"
ب-

3

المستوى المتوسط " :تستعمؿ المغتاف (ؿ أ) ك (ؿ )2أداتي تعميـ منذ بداية

الدخكؿ إلى المدرسة ،كيكزع عدد ساعات المغتيف كفؽ خصكصيات البرامج"
ت-

4

المستوى المتأخر :كتبدأ ىذه المرحمة في كقت متأخر في السنة األكلى مف

المرحمة الثانكية ،كيتـ تعريض الدارسيف لتعمـ المغة الثانية لمدة  60-45دقيقة يكميا

5

نستنتج مما سبؽ أف ىناؾ اختالؼ بيف المستكيات الثالث ،يكمف ذلؾ االختالؼ في
أما المستكيات
أف المستكل األكؿ –كىك المستكل المبكر– يعتمد عمى االكتساب بنسبة أكبرٌ ،
1مجمة بحكث مؤتمر أبكظبي ،ص 129

Alberta educationk handbook for french immersion administors. P5 2
3

ليمى العبيدم ،المغة الداخمية ،ط ،1ص.81
4

تكفيؽ قريرة ،ص 129

دكر االنغماس المغكم في تعميـ المغة الغربية لمناطقيف بمغات أخرل عادؿ منير أبك الركس ،كمية التربية ،جامعة قطر،
5

ص.274
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الفصل األول
األخرل – المتكسط كالمتأخر – فتعتمد عمى التعمـ في التعميـ ،أم عف قصد ،ألف العمر
العقمي فييا يتجاكز مرحمة االكتساب.
كفي عنصر المادة التعميمية المكازم لعنصر عمر المتعمـ (المادة التعميمية كعمر المتعمـ
ىما المتغيريف األساسييف في تصنيؼ الفئات الطالبية) تندرج:

 -3أنواع االنغماس المغوي:
أ -االنغماس الكمي:
" يقضي فيو المتعمـ  100بالمائة مف كقتو في تعمـ المغة الثانية "

1

بأنو التدريس بالمغة اليدؼ طكاؿ اليكـ ،عبر المنياج المدرسي.
كيعرؼ ى

2

ب -االنغماس الجزئي:

يقكؿ شاباف بارم ماني" إف المدرس ينفؽ في االنغماس الجزئي ما يقرب مف نصؼ
الكقت مع المغة األجنبية ،بعبارة أخرل يتـ تقديـ ماال يقؿ عف  %50بالمغة اليدؼ"

3

كفي تعريؼ آخر نجد " :يختمؼ ىذا النكع مف االنغماس عف النكع األكؿ مف الناحية
الزمنية ،فتعميـ المغة الثانية المستيدفة يصؿ إلى نصؼ الكقت المتاح في االنغماس الكمي"

4

أم أف المعيار األكؿ في تحديد ىذا النكع عف بقية األنكاع ىك سعة الكقت ،الذم يككف
فيو نصؼ الكقت المتاح في االنغماس الكمي كقد تختمؼ النتائج كأحيانا قد تتشابو.

2

 Wikipedia.Languege Immersionأنظر:
االنغماس المغكم في تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا ( النظرية كالتطبيؽ) ،تح رائد مصطفى عبد الرحيـ ،تأليؼ :رائد

1

مصطفى عبد الرحيـ ،خالد أبك عيشة كآخركف ،ط ،1440/2019 ،1ص .37
middle -East journal of scientific,1Dosi publications -Avet , p954, 2012,
immersion program State of the 3:ShabanBarimani
 4االنغماس المغكم بيف التنظير كالتطبيؽ ،أعماؿ ممتقى الكطني ،منشكرات المجمس  ،2018إعداد المجمس األعمى لمغة
العربية ،دار خمدكنية لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،ص .143
12

الفصل األول
ت -االنغماس المزدوج:
"برنامج ثنائي المغة ،ييدؼ إلى إتقاف لغتيف إضافة إلى التحصيؿ األكاديمي الجيد،
باعتباره شكال مف أشكاؿ التعميـ لمميارات المغكية كمختمؼ المكضكعات كالمحتكيات
بمغتيف ،كبعبارة أخرل يحقؽ المتعمـ مف خالؿ ىذا النمط نكعيف مف النمك :نمكا
معرفيا أكاديميا ،كآخر لغكيا لسانيا "

1

 -4أسس اال نغماس المغوي:
يحددىا ككاف  chowonفي:
 .1أف تككف المغة الكسيطة لمبرنامج لغة ثانية ،كيمنع استخداـ المغة األـ.
 .2أف يتـ التعمـ المغة الثانية مف خالؿ التكاصؿ الطبيعي الفعاؿ.
 .3أف تككف فعاليات البرنامج كنشاطاتو متنكعة ،يدكر معظميا في قاعة الدرس
كخارجيا.
 .4االىتماـ بتعزيز الميارات المغكية .
 .5تحديد كقت خاص بنشاط القراءة.
 .6التقييـ المستمر كالمتكرر بشكؿ منتظـ .
كمف األسس أيضا التي يقكـ عمييا مفيكـ االنغماس المغكم ،ىي طبيعة البيئة المغكية
كنبذ الترجمة.

انظر مناع آمنة ،يحي بف يحي ،االنغماس المغكم كأثره ،ص 158كانظر أبا الركس ،عادؿ ،دكر االنغماس المغكم،
ص274
13

الفصل األول

قسـ بعض الباحثيف البيئة االنغماسية بشكؿ عاـ إلى ضربيف:
أ -بيئة طبيعية:
كىي التي يحتؾ فييا المتعممكف مباشرة بأبناء مجتمع المغة اليدؼ ،فيتعممكف منيـ المغة
كالثقافة المختمفة دكف تخطيط مسبؽ بصكرة تمقائية يكمية ،كأف يعيشكا مع أسرة عربية،
كيصبحكا جزء مف مككنيا المغكم كالثقافي.

1

ال مف الكاقع ،بحيث نجد الالجئيف األفارقة (النيجر كمالي ) في
كمف ىذا نضرب مثا ن
أداء مف المغة العربية كىك العامية المستعممة في المجتمع _
الجزائر تعممكا المغة العربية – ن

مف خالؿ انغماسيـ في بيئة ىذه المغة ،بيدؼ الحاجة إلى التكاصؿ كىي بيئة انغماسية
طبيعية بالنسبة ليـ.
ب -بيئة اصطناعية أو افتراضية:
كىي التي تيصنع مف خالؿ استراتجيات ترسميا المؤسسة التعميمية ،لتغمس الطالب في

اء أكاف ذلؾ عمى مستكل قاعة الدرس أك خارجيا.
مجتمع المغة سك ن

2

لغكيا بالكسائط ىي التي تدعـ االستعماؿ
نستنتج مف خالؿ ما سبؽ أف البيئة الغنية ن

كالممارسة المغكية.

أما بخصكص الجزء الثاني مف األساس األخير كىك نبذ الترجمة ،نجد في شرح ىذا
العنصر أنو يجب عمى المعمـ االبتعاد عف الترجمة أثناء العممية االنغماسية ،كالتكاصؿ فقط
بالمغة اليدؼ ،كاف استصعب األمر في شرح بعض المفردات أك التراكيب الخاصة بتمؾ
المغة ،فيمكف لو أف يستعيف باإلشارات كاإليماءات لتكصيؿ المعنى المقصكد ،لنجاح العممية
كعدـ تشكيش ذىف المتعمـ ،كفي ىذا األمر يقكؿ عبد الرحمن الحاج صالح :إف الذم يريد
تعمـ لغة ما عميو " أف يعيشيا ىي كحدىا لمدة زمنية معينة فال يسمع غيرىا كال ينطؽ بغيرىا
1

انظر الشكام ،محمد ،البيئة المغكية كدكرىا في تعميـ الميارات ،ص  ،7ك أنظر قريرة ،تكفيؽ ،طريقة االنغماس المغكم،

ص .158

2

نفس المرجع
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الفصل األول
 ..فال يمجأ إلى لغة المنشأ (( المغة األـ )) كبالتالي فالترجمة منبكذة (( حتى ترسخ الممكة
))".

1

 -5خصائص االنغماس المغوي:
أ/المعايشة كالتعرض الشفاؼ لمغة :بحيث يقكؿ تماـ حساف " عممية االكتساب ىذه
تستمر طالما كاف الفرد عضكا في جماعة كأنيا تدكـ ما دامت الحياة االجتماعية "

2

كيدؿ قكلو ىذا عمى أىمية انخراط الفرد في المجتمع كالتكاصؿ معو.
األبرشي عف الطفؿ إنو " يتعمـ الكالـ كالمغة
ا
ب/المحاكاة كالممارسة الفعمية لمغة :يقكؿ
بمحاكاة الكبار الذيف يعيشكف معو في حديثيـ ككالميـ ،فإذا كانت لغتيـ صحيحة كانت
لغتو صحيحة كاذا كانت لغتيـ عامية كانت لغتو عامية مثميـ .كاذا كانت لغتيـ صحيحة
كانكا نماذج حسنة لو ،كاذا كانت لغتيـ عامية كانكا نماذج قبيحة لو  ...كيتدرج في الكسب
حتى تتككف لديو ثركة لغكية ،فيستعمميا استعماال صحيحا إف كاف قد سمعيا صحيحة ".

3

باختصار نفيـ مف القكؿ أف لغة الطفؿ مرآة أك صكرة عاكسة لمغة مجتمعو ،فيي
محاكاة لمغتيـ ،أما مف جانب الممارسة الفعمية ليذه المغة المكتسبة مف المحاكاة يقكؿ عمى
الدربة كالممارسة ،فإذا حرمت لغة مف ىذا
أبك المكارـ " :المغة يتـ التمكف منيا باالستعماؿ ك ي
كمو فقد أذف ذلؾ بانييار مقكمات كجكدىا ".

4

كمف ناحية أخرل يضيؼ عبد الرحماف العقكد في شأف الممارسة لمغة " :تقكد إلى ألفة
المغة كتذكقيا كحبيا كاكتشاؼ أسرارىا الجمالية كالتعبيرية ".

1
2
3

5

عبد الرحماف الحاج صالح ،بحكث كدراسات في المسانيات العربية ،ج ،1مكفـ لمنشر ،الجزائر  ،2012ص .193
تماـ حساف ،اجتيادات لغكية ،عالـ الكتب ،ط ،1القاىرة ،2007 ،ص22
محمد عطية األبراشي ،أحدث الطرؽ في التربية لتدريس المغة العربية ،ط ،1مكتبة نيضة مصر ،القاىرة1938 ،ـ،

ص.127

4
5

عمي أبك المكارـ التعميـ كالعربية(رؤية عف قريب) ،د ط ،د ت ،ص65/64
عبد الرحمف العقكد ،االزدكاج المغكم في المغة العربية ،د ط ،مكتبة الممؾ فيد الكطنية ،الرياض1997 ،ـ ،ص83
15

الفصل األول
كفي مجمؿ القكؿ نجد أف خصائص االنغماس المغكم عامة تتمخص في :معايشة المغة
كالتعرض المباشر كالشفاؼ ليا كالمحاكاة كالممارسة الفعمية.

 -6آليات االنغماس المغوي:
أ /السماع
ب/التكرار /االسترجاع
ج/الممارسة  /التطبيؽ
د /الحفظ

 -7أهمية االنغماس المغوي:
تكمف أىمية االنغماس المغكم كاألىداؼ التي يسعى إلى تحقيقيا في تعميـ المغة الثانية
أك حتى المغة األـ في إجماليا كاآلتي:
 يتيح االنغماس لمتعممي المغة الثانية التفاعؿ بيا ،كاالستماع إلييا في سياقيا الطبيعيكمعرفة سياقاتيا المتنكعة ..
 يضحى المتعمـ قاد ار عمى ربط ما سمع كتعمـ بمكاقفو الخاصة بو ،ما يزيد ثقتو بنفسو كمماتطكر في مراحمو االنغماسية ...
 يكفر االنغماس لممتعمميف مف يصحح ليـ إف أخطؤكا أك استخدمكا المغة في غير سياقيا. يثرم االنغماس الميارات المختمفة لدل متعمـ المغة الثانية كيزيد مف دافعيتو إلى تعمـالمغة ،كبخاصة إذا ما لمس المنغمس تطك ار فعميا عمى لغتو عمى أرض الكاقع..
 -يسيـ االنغماس في تطكير قدرات المتعمميف .

1

1بتصرؼ ،االنغماس المغكم في تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا ،النظرية كالتطبيؽ ،تح رائد مصطفى عبد الرحيـ،
تأليؼ ،رائد مصطفى عبد الرحيـ كخالد حسيف أبك عمشة كآخركف ،ط ،1المممكة العربية السعكدية ،الرياض1440 ،
2018/ـ ،ص31
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المبحث الثاني :تجارب عربية لتعميم المغة العربية في ضوء إستراتيجية
االنغماس المغوي:
كبسبب قصكر التجارب العربية حكؿ المكضكع تكصمنا إلى إيجاد دراستيف في الساحة
العربية نذكرىما مع الشرح الكجيز لكؿ تجربة:
أوال :تجربة عبد اهلل الدنان:
طبؽ عبد اهلل الدناف تجربتو في تعميـ المغة العربية الفصحى عمى ابنيو " باسؿ" ك
"لكنة" ،بحيث تكاصؿ ىك مع ابنو باسؿ بالمغة العربية الفصحى كطمب مف زكجتو أف
تتكاصؿ معو – أم باسؿ – بالعامية ،فكانت التجربة كاآلتي:
" بدأت التجربة عمى ابني باسؿ بعد كالدتو بأربعة أشير  ..بدأت أخاطبو بالمغة العربية
الفصحى مع تحريؾ أكاخر الكممات كطمبت مف كالدتو أف تخاطبو بالعامية ،بدأ باسؿ
يستجيب لمفصحى فيما عندما كاف عمره عشرة أشير ،كعندما بدأ بالنطؽ صار يكجو ألمو
الكالـ بالعامية كيكجو إلي الكالـ بالفصحى  ...عندما بمغ باسؿ الثالثة مف العمر أصبح
قاد ار عمى التكاصؿ بالفصحى المعربة دكف خطأ ".

1

ثـ طبؽ نفس التجربة عمى ابنتو لكنة بعد التجربة األكلى عمى ابنو باسؿ بسنكات،
كحصؿ عمى نفس النتيجة فأكد بذلؾ نجاح التجربة لنظريتو ،بحيث يقكؿ " :كررت التجربة
األكلى عمى ابنتي لكنة التي تصغر باسؿ بأربعة أعكاـ كنجحت كذلؾ نجاحا تاما ،كقد
سجمت كالميما عمى أشرطة تسجيؿ منذ أف كاف عمرىا سنة كنصؼ كحتى اآلف نحف
الثالثة في البيت نتكمـ بالفصحى فيما بيننا كنكمـ أفراد األسرة اآلخريف بالعامية تمقائيا ".

2

نستنتج مف خالؿ تجربة عبد اهلل الدناف عمى ابنيو " باسؿ كلكنة" أنو قاـ بعممية
انغماسية ليما ،كذلؾ بالتكاصؿ معيما بالمغة العربية الفصحى ،فكقع في أذانيما منذ الصغر

1ينظر :عبد اهلل الدناف ،نظرية تعميـ المغة العربية بالفطرة كالممارسة تطبيقاتيا كانتشارىا ،ص14
2المرجع نفسو  :ص14
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أصكات تمؾ المغة كت اركيبيا كجمميا كحركات أكاخر كمماتيا ،فألفاىا كتككنت معانييا في
أذىانيما ،فتحققت النتيجة كاكتسباىا.
ثـ طبؽ عبد اهلل الدناف نظريتو ىذه عمى دار الحضانة العربية في الككيت التي تأسست
عاـ  1988/9/17ك التي كانت الغاية مف تأسيسيا اكتساب األطفاؿ الفصحى بالفطرة
كالممارسة كنالت ىي كذلؾ –التجربة -النجاح كالقبكؿ ،ثـ أعاد نفس التجربة عمى ركضة
األزىار العربية بسكريا دمشؽ ،التي تأسست في  1992/10/17ـ كالتي تيدؼ بدكرىا ىي
أيضا إلى تعميـ الفصحى لألطفاؿ بالفطرة قبؿ سف السادسة كذلؾ باعتمادىا لغة التكاصؿ
طكاؿ اليكـ المدرسي ،كنجحت الفكرة أيضا نجاحا عظيما ،تماما كما نجحت في الككيت.

1

ثانيا :تجربة عمي األربعين ( المغرب):
حذا عمي األربعيف في تجربتو حذك الدناف ككانت تجربتو بمثابة التأكيد كالتعزيز لما
تكصمت إليو نظرية الدناف (( التعمـ بالفطرة كالممارسة )) كزاد عميو في مقاربة ( )AVIأك بما
تسمى بالتعمـ النشط الذم يرتكز عمى التعميـ المبني عمى النشاط كالمستخدـ ألكبر عدد مف
الحكاس.
يقكـ برنامج انغماسية ألفا عمى مبدأ الكظيفة التكاصمية لمغة ،باعتبارىا أىـ كظائؼ المغة
ني
كنظ ار لطبيعة السمككيات المغكية التي تتميز بالشفكية في البدء قبؿ أف تككف كتابية ،يب ى
برنامج (( انغماسية ألفا ))عمى مبدأ االستماع قبؿ النطؽ ،كالنطؽ قبؿ الكالـ ،كالكالـ قبؿ
الكتابة ،كالكتابة قبؿ القراءة ،كيتخذ البيئة المالئمة كسيمة لمتعمـ الفعاؿ كالسريع .تتضمف
البيئة المالئمة جانبيف أساسييف متكامميف ىما الجانب المغكم كالجانب النفسي لممتعمـ –
األكؿ يكفر االنغماس كالثاني يكفر االسترخاء.

1

2

المرجع السابؽ ،ص15/14

2ينظر :االنغماس المغكم بيف التنظير كالتطبيؽ-أعماؿ الممتقى الكطني ،منشكرات المجمس  ،2018إعداد المجمس األعمى
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طبؽ تجربتو عمي األربعيف عمى ابنو (سميماف) قبؿ أف يبمغ الثالثة مف عمره فتكاصؿ معو
فقط بالعربية الفصحى في حيف لـ يمنعو مف التكاصؿ مع اآلخريف بالمغة العامية – الدارجة
– كلـ يرل في ذلؾ أثر سمبي عمى إتقاف العربية الفصحى.
بعد نجاح تجربتو مع ابنو أسس عمي األربعيف منشأة تربكية ( مؤسسة أربعيف لمتربية
كالتعميـ الخصكصي) بمدينة تاما ار– الرباط سنة  2009ـ ،تظـ فئة كاسعة مف
األطفاؿ،كخطة منيجية محكمة مف كؿ ما سبؽ في التجارب العربية المنطكية في ظؿ
االنغماس المغكم أنو ميما تعددت التجارب كاألساليب كالعينات إال أف المسار كاحد كالنتيجة
كاحدة.
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المبحث األول :رياض األطفال
كيؼ بدأت فكرة الركضة؟
اىتمت العصكر الفارطة كالحضارات القديمة بأىمية التربية كالتعميـ منذ الصغر ،بمغت
أكج ىذه العناية بداية في بريطانيا في الفترة الممتدة ما بيف ( ،)8126/8186بحيث أسست
أكؿ ركضة أطفاؿ في ألمانيا عمى يد أفروبل سنة ( ،)8182كالذم يرل أف اليدؼ مف
الركضة ىك بث ركح المساعدة كالتعاكف بيف األطفاؿ في حياتيـ ،ألف العممية التعميمية
تكمف أساسا في نشاطات األطفاؿ الفطرية كالتمقائية أكثر مف تحضير المادة الخارجية
كالمدارس ما ىي إال مجتمعات مصغرة تعكس أداء المجتمع األكبر.1
كتأسست أكؿ ركضة في الكاليات المتحدة األمريكية عاـ (  ،)8180حيث عمد فالسفة
التربية األمريكيكف إلى تطكير المذىب العقمي كالتأكيد عمى أف كظيفة الركضة في مرحمة ما
قبؿ المدرسة ىي" :تييئة المجاؿ أماـ الطفؿ الكتساب خبرات جديدة كاعادة تنظيـ مسار
خبراتو الجديدة لتحقيؽ التربية المنشكدة".2
كالحضارة اإلسالمية بدكرىا ىي أيضا أكلت عناية في مجاؿ تربية األطفاؿ كتعميميـ
عمى مر العصكر ،جسدتيا أقكاؿ النبي محمد صمى اهلل عميو كسمـ ،كمف حذا حذكه مثؿ ابف
سينا ،ابف خمدكف كغيرىـ ممف اعتنى بتربية كتعميـ شباب المستقبؿ.
فنجد مثال في قكؿ ابف سينا الذم جاء في كتاب (التربية في اإلسالـ) ألحمد فؤاد
األىكاني ،كىك إف كجكد الصبي مع غيره مف الصبياف " أدعى إلى التعمـ كالتخرج فإنو
يباىي الصبياف مرة كيغبطيـ ،كيأنؼ عف القصكر عف شأكىـ مرة ،إنيـ يترافقكف كيتعارضكف
الزيارة كيتكارمكف كيتعاكضكف الحقكؽ ،ككؿ ذلؾ ىي أسباب المباراة كالمباىاة كالمساجمة

1

ينظر :محمد فرحات القضاة ،محمد عكض الترتكرم ،تنمية ميارات المغة كاالستعداد القرائي عند طفؿ الركضة ،ص

.23

2

المرجع نفسو ،ص .25
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كالمحاكاة ،كفي ذلؾ تيذيب ألخالقيـ كتحريؾ ليـ ميـ كتمريف لعاداتيـ"  ،1باختصار يشير
ىذا القكؿ إلى أىمية الركضة كعالقة التأثر كالتأثير بيف األطفاؿ.
تـ إنشاء أكؿ ركضة في المجتمع المصرم عاـ ( ،)8181لينتشر بعدىا في كثير مف
المجتمعات ،نقصد باالنتشار مؤسسات رياض األطفاؿ ،منيا في المممكة المغربية عاـ
( )8101عندما أكلت الك ازرة الكطنية اىتماما كبي ار لمتعميـ ما قبؿ المدرسة ،كعممت عمى
التعامؿ مع عدة منظمات دكلية لمنيكض بتككيف المربيف العامميف بيذا القطاع الحساس.

2

أما في الجزائر فقد قامت بإعادة ىيكمة المنظكمة التربكية بعد االستقالؿ قصد استيعاب
أكبر عدد ممكف مف التالميذ كتكحيد التعميـ العاـ مف خالؿ تأميـ المدارس إلى أف صدر
المرسكـ الرئاسي في الجريدة الرسمية بتاريخ ( )8180/60/80كالذم تضمف مف بينو:
كرد في المادة الثامنة " يستغرؽ التعميـ التحضيرم مدة سنتيف كيقبؿ فيو األكالد الذيف
تتراكح أعمارىـ بيف أربع أك ست ( )0-0سنكات كاممة ،كذلؾ كفقا لشركط يحددىا الكزير
المكمؼ بالتربية ".

3

أما بخصكص لغة التعميـ في المرحمة التحضيرية ،فقد كرد في المادة الحادية عشر مف
المرسكـ نفسو:
"يمنح التعميـ التحضيرم بالمغة العربية فقط".

4

 -1تعريف رياض األطفال:
كرد في لساف العرب البف منظكر " ركض ،الركضة :األرض ذات الخضرة كالركضة
البستاف الحسف ،عف ثعمب .كالركضة المكضع يجتمع إليو الماء يكثر نبتو ،كال يقاؿ في
مكضع الشجرة ركضة".5
1
2
3
4
5

أحمد فؤاد األىكاني ،التربية في اإلسالـ ،دار المعارؼ ،القاىرة ،ط ،6د ت ،ص .231
ينظر :أحمد أكزم ،المعجـ المكسكع لعمكـ التربية ،ص .76-74
الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية ،الصادرة في  16أفريؿ  ،1976عدد  ،33ص .543
المرجع نفسو ،ص .543-542
ابف منظكر ،لساف العرب ،دار صادر ،بيركت ،ط1417( ،6ىػ  1997 /ـ) ،ص .163-162
22
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ككرد في منجي الطالب " ركضة أرض مخضرة بأنكاع النبات ،ركضة األطفاؿ دار لحضانة
األطفاؿ كتعميميـ" .1
 -3الفرق بين الروضة والحضانة:
أف مدرسة الحضانة ىي " :مجتمع صغير يحي فيو الطفؿ حياة أقرب إلى المنزؿ منيا
إلى المدرسة ،أم حياة طبيعية يقضي فييا الطفؿ معظـ اليكـ في نشاط حر تتخممو فترات
لألكؿ كالراحة كالنكـ ،لذلؾ تخص ىذه المدارس في مياديف رعاية الطفؿ صحيا ،كما تيتـ
بتككيف اتجاىات سميمة لديو عف طريؽ القدكة الحسنة كالعناية بالنظافة العامة كتربية الذكؽ
السميـ لديو ،كيطمؽ عمييا اسـ (أكريش .2 ")La creche
أما ركضة األطفاؿ فيي " :مؤسسة تربكية أك جزء مف نظاـ تعميمي مخصص لتربية
األطفاؿ فيما بيف أربع كست ( )0-0سنكات ،كتتميز بأنشطة متعددة تيدؼ إلى اكتساب
الطفؿ القيـ التربكية كاالجتماعية كالثقافية كليا منيج كبرامج مختارة بعناية لتحسيف نمك
الطفؿ" .3إذنا يمكننا القكؿ إف الفرؽ بيف دكر الحضانة كرياض األطفاؿ يكمف في التعميـ
الذم يتمقاه الطفؿ كالمستكل المناسب ليذا التعميـ.
 -3أهمية رياض األطفال:
تعد رياض األطفاؿ مؤسسات تربكية ىادفة تساعد الطفؿ عمى النمك المتكامؿ كتتيح لو
فرص المعب كالتعمـ كاالحتكاؾ باآلخريف ،تقكؿ رانيا عدناف ":إف أطفاؿ الرياض أقؿ
اضطرابنا ك يبئسنا مف األطفاؿ الذيف يقضكف كؿ الكقت بيف جدراف المنزؿ ،كتكصمت دراسات

أخرل إلى أف مستكل النمك المغكم كمستكل األداء عمى اختبارات الذكاء كاف يبدك مرتفعا
عند األطفاؿ الممتحقيف بالرياض قياسا مع األطفاؿ الذيف ال تتكافر ليـ مثؿ ىذه الفرصة" .4
كتظير أىمية رياض األطفاؿ أيضا في سعييا عمى تنشأة الطفؿ في اآلتي ذكره:

1

الغرباكم عبد الحميد ،منجد الطالب ،عربي عربي ،دار القيس ،ص .493

2

تركي رابح ،أصكؿ التربية كالتعميـ ،لطمبة الجامعات كالمشتغميف بالتربية كالتعميـ ،ص .89

4

رانيا عدناف ،برامج طفؿ ما قبؿ المدرسة ،دار البداية ،عماف ،ط ،)2005( ،1ص .10-09

3محمد فرحات القضاة ،محمد عكض الترتكرم ،تنمية ميارات المغة كاالستعداد القرائي عند طفؿ الركضة ،ص .22
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 " إعداد الطفؿ كتييئتو نفسيا ،عقميا كاجتماعيا.
 بناء شخصية الطفؿ كتنمية ثقتو بنفسو ،كتعكيده عمى تحمؿ المسؤكلية.
 غرس القيـ كاآلداب كالسمكؾ الحسف في الطفؿ.

 حؿ بعض المشكالت التي يكاجييا األطفاؿ كالحياء ،االنزكاء كاالنطكاء.
 اكتساب الطفؿ معمكمات كفكائد مختمفة مف خالؿ المعب كالمرح.
 تنمية مختمؼ الميارات االستعدادية لممراحؿ الدراسية نحك:
ميارات االستعداد لمقراءة كالكتابة كغيرىا عف طريؽ التحدث كالحكار.
 تنمية الثركة المغكية" .1
 -4تعريف روضة الدراسة:
ركضة "شجرة الحياة" ،ركضة تابعة لمدرسة "."Baobab – stepschool
تأسست ىذه الركضة حديثا في الفاتح أكتكبر 3688ـ بحي الشرفة كرقمة ،عمى يد "منكر
جماؿ كمنكر كسيمة".
استكحت ىذه المدرسة اسـ "شجرة الحياة" لمركضة مف شجرة تقع في جنكب إفريقيا ،كىي
شجرة خضراء عمى مدار السنة.
تتضمف ىذه الركضة أقساـ تربكية كتعميمية متمثمة في:
أ -أقسام الحضانة :يتضمف ىذا القسـ حكالي  80رضيع تتراكح أعمارىـ مابيف 60
أشير إلى سنتيف كتشرؼ عمييـ معممتاف مف أىؿ االختصاص.
ب -أقسام التمهيدي :يبمغ عدد أطفاؿ ىذا القسـ حكالي  38تمميذ في سف ما بيف
 62إلى  60سنكات كتشرؼ عمييـ معممة تحمؿ شيادة مدرسة أطفاؿ.

 1ينظر محمد فرحات القضاة،محمد عكض الترتكرم ،تنمية ميارات المغة كاالستعداد القرائي عند طفؿ الركضة،ص -27
.29
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ج-قسم التحضيري :يتككف عدد أطفاؿ ىذا القسـ كذلؾ مف حكالي  38تمميذ بيف 60
ك  68سنكات فما فكؽ ،كتشرؼ عمييـ أيضا معممة تحمؿ شيادة مدرسة أطفاؿ
كمستكل دراسي مقبكؿ.
بدء مف االبتدائي إلى
أما المدرسة عامة فتنظـ حصص لدركس الدعـ لجميع المستكيات ن

الثانكم كفي مختمؼ المكاد كالتخصصات مثؿ :المغات األجنبية (فرنسية ،إنجميزية ،ألمانية)،
ال فيزياء ،العمكـ الطبيعية ،رياضيات ،لغة عربية ...إلخ ،باإلضافة إلى بعض النشاطات
الرياضية كالميارات المختمفة مثؿ :ألعاب الذكاء االصطناعي (سكرباف ،)Sour baneتعميـ
المكسيقى ،الكراتيو.
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المبحث الثاني :الدراسة الميدانية
-0مجتمع الدراسة التجريبية وعينتها:
فردا بيف ذككر كاناث،
يتككف مجتمع الدراسة بالكامؿ الذم تـ انتقاء العينة منو مف  25ن

ردا ،كيتـ تقسيـ العينة إلى قسميف متساكييف؛ قسـ يدرس
أما العينة فيبمغ عدد أفرادىا  18ف ن

بالطريقة التقميدية المعتادة كقسـ يدرس عمى طريقة االنغماس المغكم الجزئي في تعميمية

المغة العربية ،كالمقارنة بينيما في مرحمة أخرل.
كالجدكؿ اآلتي يكضح ذلؾ :
مجتمع الدراسة التجريبية كعينتيا
المجتمع

العينة

فرد

فرد

25

18

الفكج
()1

الفكج
()2

النسبة المئكية

ذككر

6

إناث

3

ذككر

4

إناث

5

%50
%50

 تـ انتقاء أفراد العينة بمعايير مدركسة كمحددة ،تترتب في: .1سف األطفاؿ يجب أف يككف مف أربع سنكات فما فكؽ كال يتجاكز ست سنكات،
أم مف  4إلى  6سنكات.
 .2سالمة الجياز الصكتي.
 .3عدـ كجكد عيكب عقمية أك خمقية .
 .4القدرة عمى التكاصؿ .
/9الحدود الزمنية لمتجربة:
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كانت بداية التجربة االنغماسية في يكـ  03فيفرم 2020ـ إلى غاية  02مارس 2020ـ
يكما مف االنغماس الجزئي ،حذ نفا ألياـ نياية األسبكع – الجمعة كالسبت -كذلؾ
لمدة  20ن
بدكف انقطاع يخؿ بالعممية التطبيقية ،تمت تجربة االنغماس المغكم الجزئي عمى مستكل
الفكج األكؿ الذم يتككف مف  9أطفاؿ ذككر كاناث ،لمدة ساعة كاممة يكميا مف االنغماس
بالمغة العربية ،ككانت الساعة التطبيقية في الفترة المسائية مف اليكـ؛ مف الساعة الثانية إلى
ظيرا/زكاالن.
الثالثة ن

اخترنا ىذه الفترة بالذات ككنيا فترة ترفيو كلعب لألطفاؿ حسب المنياج كالنظاـ الداخمي

المتبع لمركضة ،كبطبيعة الحاؿ لمطفؿ ،فإنو يتسـ بالحركة الكثيرة كالنشاط كحب المعب
كالرسـ كاألشغاؿ كغيرىا مما ساىـ ذلؾ في استغاللنا لتمكـ النشاطات في تطبيؽ االنغماس
المغكم الجزئي بنسبة  %50مف يكـ الطفؿ.
أما الفكج الثاني فقد أكجبنا أف يتعمـ في قسـ منفصؿ عف األكؿ كبالطريقة التقميدية
المعتادة لمركضة ،لتتـ عممية المقارنة بينو كبيف الفكج األكؿ الذم خضع لتجربة االنغماس،
قصد التأكيد عمى التجربة كاكتشاؼ نقاط االختالؼ عمى مستكل مدل التكاصؿ بالمغة
العربية ،مع إحصاء الجمؿ كالكممات الخاطئة كتصنيؼ نكع الخطأ كتبياف سببو.
/3منهج التجربة:
اء عمى طبيعة المكضكع كمشكمة الدراسة التطبيقية ،اعتمدنا في تطبيؽ التجربة عمى
بن ن

مجمكعة مف المناىج أكليا المنيج التجريبي ،كذلؾ مف خالؿ تحديد ككضع التصميـ
التجريبي األنسب لمتجربة ،كما يكصؼ ىذا المنيج عمى أنو منيج متكامؿ يقكـ عمى
الكصؼ كالتشخيص كالتطكير؛ أما المنيج الثاني فقد كاف المنيج اإلحصائي ،مف خالؿ
إحصاء الكممات كالجمؿ الخاطئة كتمثيميا بنسب مئكية باالستعانة بمنيج تحميؿ األخطاء
الذم نبيف مف خاللو أسباب تمؾ األخطاء كتبياف نكعيا ،ثـ ننتقؿ بعدىا إلى المنيج التقابمي
الذم نقكـ فيو باستخراج أكجو االختالؼ بيف الفكجيف عمى مستكل القدرة عمى التكاصؿ
بالمغة العربية.
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/4شروط التجربة:

يقكـ تطبيؽ مبدأ االنغماس المغكم الجزئي عمى مجمكعة مف الشركط أىميا:
 التكاصؿ بالمغة اليدؼ -المغة العربية -فقط.
 االبتعاد كؿ البعد عف العامية.
 تجنب الترجمة إلى أم لغة أخرل عدا المغة اليدؼ.
 تجنب تعميـ النحك (أك القكاعد) كالبالغة.
/5المغة المستعممة:
نظر لمعمر العقمي لطفؿ الركضة ،تكجب عمينا اختيار لغة سيمة كبسيطة التراكيب
نا

كالمصطمحات؛ تتسـ بطابع األنس كاالستخفاؼ كمقاربة لمغة الكاقع اليكمي لكنيا صحيحة؛

كفي ىذا الصدد نجد عبد الرحماف الحاج صالح يقكؿ " :أما التعبير اإلسترسالي (الفصيح ال
العامي) فيك ىذا الذم تقتضيو مكاضع األنس ،كخطاب األبناء كالزكجة في المنزؿ
كاألصدقاء أك شخص آخر في غير مقاـ الحرمة ،كىذا التعبير العضكم غير المتكمؼ قد
كجد بالفعؿ في المخاطبات بيف فصحاء العرب في الزماف الذم كانت تكتسب الممكة
بالسميقة أم بدكف تمقيف المعمـ ( كما ىك الحاؿ بالنسبة إلى العامية) "

1

/6الطريقة التعميمية :
اعتمدنا في العممية التعميمية االنغماسية عمى الطريقة السماعية الشفيية ،كذلؾ مف خالؿ
سماعا يي ىكلً يد محاكاة
التركيز عمى المنطكؽ ،كجعؿ األطفاؿ يعتادكف عمى سماع المغة اليدؼ؛
ن
ألفاظ تمؾ المغة كتراكيبيا كمفرداتيا ،عمى حد قكؿ ابف خمدكف في كصؼ السمع بأنو " :أبك
الممكات المسانية" 2مف خالؿ عرض المغة في حد ذاتيا دكف التركيز عمى المحتكل.

1

2

عبد الرحماف الحاج صالح ،بحكث كدراسات في المسانيات العربية ،ج ،1مكفـ لمنشر ،الجزائر  ،2012ص 177
المقدمة ،عبد الرحمف بف خمدكف ،ص 442
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إضافة إلى ذلؾ اعتمدنا عمى التكاصؿ المستمر بالمغة العربية لكحدىا دكف إتباع أم
ترجمة مف أم لغة عدا العربية ،كاف استصعب ذلؾ أخذنا اإليماءات كاإلشارات في شرح
المبيـ منيا ،مع تعزيز إجابات األطفاؿ بالمعززات المادية كالمعنكية (كالحمكل كالنجكـ
الىمماعة كالعبارات المشجعة كالمحفزة).
لخص دكغالص براكف خصائص الطريقة السمعية الشفيية في:
 تقدـ المادة الجديدة في شكؿ حكار.
 يككف االعتماد األكبر عمى المحاكاة ،كتذكر العبارات ،كزيادة التعمـ.
 تقدـ البنى عف طريؽ التقابؿ ،كال تقدـ إال بنية كاحدة في كقت كاحد.
 تعمـ األنماط البنائية باستعماؿ أمثمة مكررة.
 ال مكاف لشرح نحكم ،فالنحك يعمـ بالقياس االستقرائي ،ال بالشرح االستنباطي.
 تحدد المفردات تحديدا صارما ،كتقدـ في سياؽ.
 تكجيو اىتماـ كبير إلى النطؽ.
 التأكيد عمى اإلكثار مف استعماؿ شرائط التسجيؿ كمعاممة المغة ،كالمعينات البصرية.
 ال يسمح لممدرس أف يستعمؿ المغة األـ في الشرح إال عند الضركرة القصكل.
 تعزز اإلجابات الناجحة فكرا.
 تشجيع الطالب عمى إنتاج لغة خالية مف األخطاء.
 الميؿ إلى االىتماـ بالمغة ال بالمحتكل.

1

كمف ضمف الطرائؽ المعتمدة أيضا كالمتشابية المبادئ مع مبدأ االنغماس المغكم،
الطريقة المباشرة ،التي يمخص مبادئيا ريتشارد زكركجرز في:
 أف التعميـ في قاعة الدرس يجب أف يتـ كمو بالمغة اليدؼ.
 ال تعمـ إال الجمؿ كالكممات اليكمية.
 1ينظر أسس تعمـ المغة كتعميميا ،دكغالص براكف ،تر عبده الراجحي كعمي عمي احمد شعباف ،د ط ،دار النيضة العربية
لمطباعة كالنشر  ،1994ص 126
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 تقدـ ميارات االتصاؿ الشفيي في تسمسؿ متدرج ،كتبنى عمى تبادؿ األسئمة كاألجكبة
بيف المدرسيف كالطالب في قاعات ذات أعداد قميمة.
 يعمـ النحك عف طريؽ االستنباط.
 تقدـ العناصر الجديدة شفييا.
 تقدـ الكممات الحسية عف طريؽ األشياء كالصكر ،كتقدـ الكممات التجريدية عف
طريؽ ربطيا بأفكار.
 التأكيد عمى صحة النطؽ كالنحك.

1

عنصر الكسائؿ المساعدة في تعميمية المغة فقد اكتفينا بالكسائؿ المتاحة
أما بخصكص
ي

في الركضة مف سبكرة كصكر كأشكاؿ كألعاب كمسرح كمكسيقى.
/7جمع المعطيات وتحميمها:

يكضح الجدكؿ اآلتي مراحؿ تطبيؽ االنغماس المغكم الجزئي في تعميمية المغة العربية
عمى مستكل الفكج األكؿ مف الدراسة ،تمثمت مراحمو في مجمكعة مف الحصص بمغ عددىا
 20حصة ،قي ًس ىـ مجمكع الحصص إلى قسميف ،القسـ األكؿ كالذم يتضمف عشر حصص
تناكلت جممة مف النشاطات المختمفة كالمميدة لما بعدىا ،كقسـ ثاني متساكم الحصص مع
األكؿ تضمف ىك بدكره عمى مجمكعة مف القصص كالمسرحيات ،بيدؼ التدرج في استعماؿ
المغة كالتأكيد عمى ميارة السماع كالنطؽ الصحيح لمغة ،فكانت المالحظات كالمعطيات
الحاصؿ عمييا مف خالؿ التجربة كاآلتي:

1

ينظر المرجع السابؽ ،ص80
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رقم

الحصة

النشاط

الجانب التطبيقي
الكممات
والجمل

الصحيحة

01

استفتاح

-ممسحة،

02

كتمييد

دب ،أسد،

الكممات والجمل
الخاطئة

التكرار

منزؿ ،كأس

ؼ
 يم ٍغ ير ىً
اعة
 -ىأناى ىعٍندم ىس ى

01

ممعقة...،الخ

-ديرم بيذا

01

أخضر

 -ياهلل نقرك لحركؼ

01

اىا يك ٍؿ يي ٍكٍـ
 ىل ىعٍبىن ى -تاعي مش تاعك

01
01

-تى ىخىب ٍاك األطفاؿ

01

كراس لكنوبطاطامسمكقة

-دعاء األكؿ

 ىذا حصاف -قراءة

سكرة

كيف راحكا ؟-ىاكي

 -إنيا في البر

 -أعطيو

التصحيح

03

 ممعقة أنا ًعٍن ًدم -أيف ذىبكا ؟

02
02
01

04

اإلخالص

ساعة

 أكتبي بيذا يخذم/تفضمي

 ىيا نق أرالحركؼ

 -إنيا في

الخارج
ً
اىا كثي انر
 لىعٍبىن ى إنو لي ليسلو

 -ىأ ٍعطيو

 تخبأ األطفاؿ03

04

ألعاب

( لعبة سؤاؿ
كجكاب )

 -بطاطا لذيذة

 -كاميك

 -محفظتي

الشاحنة

كأحمر كأصفر

 -خمية يمكف

كمالحة

لكنيا أسكد

 أنا أحبالبطاطا

01

 -شاحنة

01

الشاحنة

 -المكزة تسكؽ

01

 -شراىالك بابا

02

 يكجيىا متسخ -جابت ميمينا كرة

01
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 المكزة تقكد اشتراىا لوأبي

 -دعوي يمكف

 -ىكجيييىا متسخ
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المسمكقة
كالدجاج

 -أنا أحب

 -بابا

 -أىـ يمعبك

02

 أحضرتميمينا كرة
 -أبي

-إنيـ يمعبكف

شرائح المحـ
 أحب كرةالقدـ

 أنا أحبالرماف

 ىذا كأس05

اكتشاؼ

األشكاؿ

إنو عمـالجزائر

 06كالتعبير عمى  -عمـ الجزائر
الصكر

لكنو أحمر ك
أخضر ك
أبيض

كرسي
 ىذاه
لكنو أخضر
-أنا أجمس

عمى كرسي

 -ىذه قرعةه

 -أحبيا بزاؼ

0

 -ىذه قاركرة

 طعـ العسؿ ٍحمي ٍك -طاطا شكفي ميمينا

01

 -أحبيا كثي ار

01

 -ماما قاتمي ال

02

يحٍم هك
 -معممتي

 -شكفي لحذائي

02

 باش يكبركتأخذىا

 -لكنو مكؼ

لكنو أحمر

01
01
02

 -طعـ العسؿ

أنظرم إلى
ميمينا

يكبركا
 -لكي ي

 أمي قالت ليال تأخذىا

 أنظرملً ىحذائي
 -لكنو بنفسجي

 فراشة لكنياأحمر

 -إشارة المركر
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 -سكؼ

ً -سٍي ىداتي

09

 -سيداتي /

06

 -ىذا مكاني

أعطيؾ تمكنيف

 -ىذه بالصتي

04

 -أريد أف أبرم

 -أريد نبرم

02

معي

قممي

 -نكضي

 -لقد سقط

معممتي

 -أنيضي

 -أريد أف أبرم

القمـ في
األرض

 عجمة سيارة خذم ياكجداف

 أريد تمكيفأخرل

 إنيا سيئة -سكؼ

أشترم سيارة
جديدة.

 09نشاط التعبير
 10عمى الصكر

 -ىذه كامي ار

 تى ىك ٍس ٍر ًم ىقصؾ -إنو يمكف كحدك

جدا

 -األطفاؿ يشربك

 ىذه ساعة -ىذا جميؿ

 -إنو رجؿ آلي

 البقرة تاكؿ الحشيشالحميب

 رأسو عمىشكؿ بيضة
 -حجمو

صغير كذيمو
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مقصؾ
 تى ىك ىسري
-إنو يمكف كحده

02

الحشيش

01
01

 البقرة تأكؿ -األطفاؿ

يشربكف الحميب

الجانب التطبيقي

الفصل الثاني
طكيؿ

دك ار كالقردكالسيارات
الصغيرة

 إنؾ مزعجقصص ومسرحيات
11
12

(قصة

 -انتظر دقيقة

 -أقعدم معي

كشكفي المسرحية

03

كالخرفاف

 -أنظرم إلى

 -شكفي حذائي

04

المسرحية

(قصة فمة

-أنت ال تريد أف

 -مزاؿ

01

حذائي

السبعة )

 -الخركؼ ليس

الذئب

السبعة )
كاألقزاـ

كاحدة

الصكرة

تتعمـ معنا

 طاطا أريد نمثؿ -أنا خير منؾ

متكحشا

01

 -اجمسي معي

03

كشاىدم

 -أنظرم

 معممتي أريدأف أمثؿ

 -ليس بعد

 -أنا أفضؿ

 -ثيابؾ متسخة

منؾ

 إنيا جميمة ىذهالقصة

 سكؼ أفكركانت حزينةسندريال

 مرآتي يا مرآتيمف ىي أجمؿ

كاحدة في العالـ
 -سكؼ أقتمؾ

كأقطعؾ إربنا إربنا
 -لدم سيؼ أنا
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األمير

 عجكز شريرة ًأنت ثقيمة جدا
13
14

( قصة

 -بينككيك الفتى

 -نقرك قصة أخرل

01

 -نق أر قصة

 -إنو يضحكني

سنديريال

01

 -أعيدم لنا

بينككيك

الذم يكذب

السمحفاة

 -الخشب نأتي بو

 -خميني أرل

-عصا سحرية

 -أنا أريد نحسب

(قصة

كاألرنب )

مف األشجار

حكلتو الساحرة إلى
حقيقي

 -عاكديمنا قصة

أريد قاطك -يسمى ٍحفاة

-أنا أمزح معؾ

02
06
01

أخرل

قصة سندريال

 -دعيني أرل

 أريد بسككيت أنا أريدالحساب

 -يسٍم يحفاة

أنفو يصبح طكيؿعندما يكذب

 أنا قرأت بالمغةالعربية في البيت
 -سمحفاة بطيئة

 أصبح يبكي كالسمحفاة سعيدة
 -لقد مممت

 سكؼ أسرؽمنؾ الماؿ

 انتظر دقيقةكاحدة

36

الفصل الثاني
( 15قصة القرد
16

الذكي)

الجانب التطبيقي
 -زكجة التمساح

تريد أف تأكؿ قمب
القرد

 يأخذه كيسحقوكيأكؿ قمبو

اىا فيو
 ٍرىم ى -إنيا سامطة ىذه

01

المسرحية

الحكاية

 -سكؼ أعطيؾ

 -قمت لبابا يشريمي

 -سيذىب إلى

 -ماذا تديرم ىنا

تأكؿ

(قصة

منزلو

المعزاة

 -سكؼ أفكر في

المغفمة )

 -نحف ندير

01

القصص

خطة ذكية

 -إني أسمع

صكتؾ إنؾ تريد
أف تقكؿ لي شيئا

 عندما تقكلي لياشيء ال تفيمو

 قاؿ لي عامر التمثؿ المسرحية
 أال تجمسيبجانبي ؟

 اليكـ لدينا أكثرمف قصة

 اصمتي صكتؾمزعج

 سكؼ أفعميا أنااألكؿ
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 نحف نمثميارماىا فيو
 ى -إنيا سيئة

 قمت ألبييشترم لي
القصص

 ماذا تفعميىنا
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سامحني ،سكؼأساعدؾ في المرة
القادمة

17
18

(قصة

 -أزعجو ،الفأر

 -ىاىك أمير

كاألسد)

 -ال أحتاجؾ أنت

 -لقد رأيتيا في

الطفؿ

 -أرجكؾ أتركني

 -إنو يباف

الفأر

( قصة

المشاكس)

يتحرؾ في رأسو

صغير كضعيؼ
 أييا الفأرساعدني

01

 -ىا ىك أمير

01

المطبخ

 -تطبخ في الككزينة

01

المرة القادمة

01

 -أنتما سيئكف

 سكؼ أقطعالشبكة

 كاف أدائكـ رائع-ال نتبادؿ المكاف

أنت الطفؿ المطيؼ
كأنا الطفؿ
المشاكس

 اصمت ،سكؼأقكؿ لؾ شيئا

سكؼ أصعد عمىالكرسي

 ابتعد قميال ،أناأمثؿ أحسف منؾ
أنا أفضؿ منؾ
سكؼ أمثميا.
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 -تطبخ في

 لقد رأيتيا فيالمرة السابقة

 -إنو ظاىر

 -أنتما سيئاف

الفصل الثاني
19
20

(قصة

الجانب التطبيقي
 -يا إليي ،السماء

 -في الشمبرة

01

 -في

المشيكر)

 -ما بؾ أييا

 -أكمت الفرماج

01

نسيـ)

ىكذا

المنزؿ

ىي
 ىا ن -أكمت

الثعمب

ك(قصة

انشقت

 -ىاىي

الثعمب لماذا تصرخ  -لـ أجيبيا إنيا في
 -إنيا ثمار جكز

اليند ليست السماء
انشقت

 -اذىبكا أييا

 نسيـ سنجابشاطر

 -سيداتي ىاذك لي

الحيكانات

01
01
01
01

الغرفة

الجبف

 -لـ

احضرىا

 -نسيـ

سنجاب
جيد

 -سيدتي

 -لـ يسمع كالمو

إنيـ لي

 لكف الضفدعكمكف البطيخ

 أمو تخاؼ عميوكىك مشاكس

 -معممتي أنا

أتحدث في المنزؿ

بالمغة العربية مثؿ
سبكنج بكب

 الثمج يأتي فيالشتاء

 أنا ال أسمعصكتا
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-8تصنيف األخطاء وتحميمها:

ٍحمي ٍك
ًسٍي ىد ًاتي
ٍنٍب ًرم

ٍت ىك ىس ٍر
ٍيمى ىك ٍف

يسىم ٍح ىف ٍاة
ٍرىماىا
ىاىك
ٍ
ىاىي
ٍ

نوعه


تٍديرم
أنا ًخير ٍمٍن ٍؾ
شرىالك

تاعي مش تاعك
خمية
قرعة
بزاؼ
باش

يسمى ٍحفى ٍاة ،ىاىك ،خير )...فنجدىا متغيرة في أغمب
حركات حركفيا ،باإلضافة إلى أنيا ساكنة اآلخر،
بعيدة كؿ البعد عف ضبط أكاخر الكمـ نتيجة التخفيؼ

ك السرعة.

أما بخصكص المصطمحات العامية التي في
الغالب ىي تحريؼ لمكمـ ،مثؿ (عاكديمنا) األصؿ

عػاميػة

ىاكي

كاألصؿ في الكممات متحركة األكؿ  -أم الحرؼ
ىع ًطٍي ٍو،
األكؿ ،-أما بقية الكممات المتمثمة في( أ ٍ



نكضي
عاكديمنا

الكممات (ٍلعبناىاٍ ،حمكٍ ،نبرمٍ ،تكسر ٍ،يمكف،
ٍرماىاٍ ،تديرمٍ ،مٍن ٍؾ)

في في المغة العربية ما ابتدأت العرب أبدا كالميا بساكف

تغيير الحركات

الخطأ
ىعٍن ًدم
اىا
ٍل ىعٍبىن ى
يو
ىع ًط ٍ
أٍ

التحميل

فييا (أعيدم لنا) فحصؿ نكع مف اإلدغاـ أك
االختزاؿ مف فعؿ ك فاعؿ ك شبو جممة إلى كممة

كاحدة ،في حقيقة األمر يكجد نكع مف ىذا
االختزاؿ في المغة العربية كىك ما نجده في كممة

( البسممة) ك (الحكقمة) ك غيرىا ك ىي فصيحة
األصؿ ،إال أف ىذا النكع مف األخطاء ال يعتبر

اختزاال ك إنما تحريؼ لمكممات ،كىك متداكؿ بكثرة
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في لغة مابيف أفراد المجتمع الجزائرم ك مثميا

مزاؿ

كممة ( شراىالك) ك غيرىا ،باإلضافة إلى بعض

خميني

المفردات التي ال تمت لمغة العربية بأم صمة

سامطة

مثؿ :باش،

ىاذك

بزاؼ ،مزاؿ ...الخ

جابت

ضؼ إلى ذلؾ؛ كجكد بعض الكممات التي يككف فييا

أىـ

إسقاط لمحركؼ كاختالس مثؿ (:تاعي مش تاعك)

قاتمي

األصؿ في كممة (تاعي) ىك (متاعي) كمعنى الكممة

أجيبيا

حذؼ في
ىك امتالؾ الشيء ،ك ممكيتو ،إال أنو حصؿ
ه
إحدل حركؼ ىذه الكممة.

كميا كممات اشتممتيا أنكاع المستكل العامي كما تعتريو

مف مشاكؿ.
بمعبك



تمثمت في حذؼ عمى مستكل بنية الكممة ك

يشربك

عدـ استعماؿ التصريؼ الصحيح لمكممة ،أما

كيف

األكؿ -عمى مستكل الحذؼ -فنجده مثال في

نبرم

صرفي

نحسب

أما عمى المستكل الصرفي فنجد جؿ األخطاء

كممتي (يمعبك ،يشربك) كاألصؿ (يمعبكف،
يشربكف) فقد استعممتا دكف نطؽ نكف الجماعة

بالرغـ مف كجكد الكاك ،كالثاني الذم يكمف في
التصريؼ فنجده في ( :نبرم ،نحسب)

التصريؼ فييا كاف عمى صعيد ضمير المتكمـ

(نحف)؛ لكف استعممت في صيغة الضمير(أنا)

نكضح ذلؾ بمثاؿ :قكؿ أحد األطفاؿ (أريد أف

نحسب).
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 غالبية األخطاء الصكتية التي كردت كانت

تخباك

عمى مستكل مخارج األصكات ،فمثال

نقرك

في(تسكڤ ،أڤعدم) األصؿ أف تنطؽ قاؼ

تسكڤ

(أقعدم ،تسكؽ) كلكف بطبيعة المساف

أ ڤعدم

صكتي

الصحراكم فقد غير مخرج صكت القاؼ
الميكم إلى مخرج آخر بيف حرفي الكاؼ ك

القاؼ فتشكمت ما يقاؿ بالقاؼ المثمثة

(ڤ).

في حيف نجد مثال سكاف الشماؿ -العاصمة ك
ضكاحييا -ينطقكف القاؼ صحيحة المخرج ك الكقع
السمعي.

لقد رايتيا في المرة

تركيبي

 يمكف إرجاع سبب ىذا الخطأ التركيبي إلى عدـ

البر
ى

داللي

 معنى الكممة يدؿ عمى المكاف الجاؼ أك

القادمة

كعي الطفؿ بالمصطمحات كزمانيا.

اليابس ،لكف ماقصد بو الطفؿ مف ىذه الكممة

ىك الخارج أم خارج المكاف الذم ىك فيو كىك
القسـ ،كىذا يعني مدلكؿ كممة في مدلكؿ كممة

أخرل.
كامبك
ماما
طاطا
مكڤ
ڤاطك
الككزينة
الشمبرة

مصطمحات فرنسية

بابا



غالب ىذه الكممات استعممت كدخيمة في

تراكيب عربية صحيحة ،نكضح ذلؾ بمثاؿ:

(كانت ماما تطبخ في الككزينة) فكاف ذلؾ

بمثابة خميط بيف لغتيف اثنيف ،عربية ك فرنسية
ك تكرر ذلؾ في مكاضع شتى ك تراكيب

مختمفة آخذيف ذلؾ عمى أنو صحيح ك أحيانا

يككف ببعض لمسات عربية مثؿ إدخاؿ األلؼ
ك الالـ عمى الكممة ( الككزينة ،الشمبرة).
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-9إحصاء األخطاء وتمثيمها:

النسبة المئكية%

أصناؼ األخطاء
تغير عمى مستكل الحركات

%94.52

العامية

%94.92

المستكم الصرفي

%2..9

المستكم الصكتي

%2..9

المستكم الداللي

%6.21

المستكم التركيبي

%6.21

مصطمحات فرنسية

%64.1.

مف خالؿ الجدكؿ أعاله نالحظ ارتفاع نسبة األخطاء في استعماؿ األطفاؿ لمعامية أكثر
مف جميع األصناؼ المتداكلة ،تأتي بعدىا مباشرة أخطاء كانت عمى مستكل تغيير الحركات
بفرؽ بينيا كبيف الصنؼ األكؿ  % 2..تمييا نسبة المصطمحات الفرنسية التي كانت بمعدؿ
ال يمكف تجاىمو كذلؾ بنسبة %64.1.
كلتكضيح التفاكت النسبي بيف أصناؼ تمؾ األخطاء نالحظ الدائرة النسبة اآلتية:

تغٌر على مستوى الحركات

25%

16%

2% 2%

العامٌة
10%

المستوي الصرفً
المستوي الصوتً

10%

المستوي الداللً

35%

المستوي التركٌبً
مصطلحات فرنسٌة
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نالحظ مف خالؿ الجدكؿ كالدائرة النسبية أف لغة األطفاؿ أثناء التجربة كانت تعاني مف
مشكمة العامية مع المغة العربية أكثر مف أم مشكمة أخرل ،كىذا ليس بالبعيد في مجتمع
يتحدث ذلؾ المستكل ككؿ ما يعتريو مف مشاكؿ ،إضافة إلى األصناؼ األخرل (المستكم
الصرفي ك الصكتي كالداللي ) ...التي لـ تسمـ مف األخطاء ىي كذلؾ ،إضافة إلى ذلؾ
أيضا األخطاء التي كانت عمى مستكل تغيير الحركات التي ىي باألساس صحيحة التركيب
ك الحركؼ إال أف الخطأ الذم يكمف فييا ىك في تغيير جممة حركات الكمـ إلى حركات
أخرل ،كىذا الصنؼ يمي مباشرة في عدده صنؼ استعماؿ العامية.
أما فيما يخص كجكد مصطمحات فرنسية فيذا أيضا مف كاقع االستعماؿ اليكمي ليذه
المغة ،الخطأ فييا ليس في استعماليا – مف الجيد امتالؾ لغة أخرل  -كانما الخطأ في
تداخميا مع لغة أخرل مثؿ تداخميا مع المغة العربية ،بحيث نجد في تركيب كاحد أك جممة
كاحدة مصطمحات بالفرنسية كأخرل بالعربية كأحيانا أخرل كممة كاحدة فرنسية في تصريؼ
عربي لضمائر عربية.
-01أسباب وقوع األخطاء:
كمف ىذا المنطؽ نمخص جؿ األسباب العامة التي أدت لظيكر ىذه األخطاء بأنكاعيا:
 -6تعكد لساف الطفؿ عمى المستكل العامي كقدرة ىذا المستكل في تحقيؽ التكاصؿ.
 -9التعددية المغكية التي يعيش فييا الطفؿ في المجتمع الكاحد.
 -9قكة التأثر كالتأثير في ممارسة المغة (لغة األىؿ ،لغة المحيط ،لغة الركضة)
 -5الميؿ إلى التخفيؼ كالتسييؿ في استعماؿ المغة كذلؾ مف خالؿ حذؼ الحركات
كادغاـ الكممات كأحيانا كثيرة تحريفيا في كممة كاحدة.
 -4مجاكرة مخارج بعض األصكات لبعضيا البعض كاختالؼ الكقع السمعي لكؿ
حرؼ عف الحرؼ الصحيح ،كيختمؼ ذلؾ المخرج مف منطقة إلى أخرل (مثال أطفاؿ
الشماؿ منيـ مف ينطؽ القاؼ كاؼ كمنيـ مف ينطقيا صحيحة ،أما أطفاؿ الجنكب
فينطقكنيا قافا مثمثة (ڤ) محاكاة بالعائمة كباألخص الكالديف.
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 -1تداكؿ بعض المصطمحات العربية الفصحى في معنى عامي غير معناىا
األصمي مع بمكغ المعني المقصكد – أم العامي –
 -7مخمفات اال ستعمار الفرنسي في شكؿ ازدكاجية لغكية تظير سمبا عمى المغة
العربية -لغة عمى حساب لغة أخرل-
-00

مالحظات عامة لمتجربة:

مف خالؿ التجربة االنغماسية التي بمغ عدد حصصيا عشركف حصة أم عشركف ساعة
بتداء مف الحصة األكلى إلى آخر
فما فكؽ ،في غضكف شير كامؿ ،نستنتج النتائج التالية ا ن

حصة:

 كجكدة قاعدة مسبقة حكؿ بعض األلفاظ عند األطفاؿ نتيجة حفظيـ لبعض األحاديث
كحديث النظافة كبعض األدعية البسيطة مثؿ دعاء اآلكؿ كعالكة عمى كؿ ذلؾ
حفظيـ لبعض السكر القرآنية القصيرة مثؿ اإلخالص كسكرة الناس ،مما أكسبيـ
مفردات كتراكيب عربية صحيحة يمكف مف خالليا إنشاء جمؿ كتراكيب أخرل.
 قكة المالحظة ،األطفاؿ في ىذا السف لدييـ قكة مالحظة مصاحبة بتخزيف ال إدارم
ىائؿ ،الذم أيعتبر ىذا لنا ككرقة ربح في استغالليا لتطبيؽ االنغماس ،كيظير ذلؾ
في مالحظتيـ لبعض األشكاؿ كتسميتيا بالعربية كبمفردات صحيحة كأحيانا تصؿ
مع ذكر الحركة اإلعرابية ،مثؿ قكؿ أحد األطفاؿ المسمى "إياد" لصكرة التفاحة
(تفاحةه) ىكذا بالتنكيف ،كفي مكضع أخر ذكر كممة بطاطا كبدكف طمب منو كظفيا
في جممة كقاؿ ( بطاطا مسمكقة ) مما يدؿ عمى قدرة الطفؿ في تمقي كاستيعاب جمؿ
العربية البسيطة كاف استصعب عميو صياغتيا بمفرده لكف بالمقابؿ مف ذلؾ ىك قادر
سي ىك ًك يف كفي
عمى فيميا ،كاذا القى التكرار كالتكاصؿ المستمر ليذه المغة كتراكيبيا ي
مدة قصيرة جمال مماثمة ليا كمختمفة عنيا أيضا.
 قكة فاعمية عنصر التعزيز اإليجابي في نجاح العممية االنغماسية ،كقد يككف ذلؾ
التعزيز إما ماديا أك معنكيا كحبذا لك كاف االثناف.
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 بالرغـ مف معرفة األطفاؿ لبعض المفردات الصحيحة إال أنيـ ال يستطيعكف شرح ما
بأذىانيـ بالعربية السميمة ،كذلؾ نتيجة استعماؿ المربيات لمعامية مع األطفاؿ،
فأصبح لمطفؿ في بادئ األمر بمثابة فكريف ،تفكير عربي صحيح بسيط ضعيؼ
يحتاج لمتعزيز كالتقكية ،كتفكير عامي سيؿ كمركب في عدة أشكاؿ كصكر أكثر
سرعة إلى الذىف ،كذلؾ بسبب التكاصؿ المستمر بو ،فينا يحدث ما يسمى بالتداخؿ،
مع عممية ترجمة داخؿ عقؿ الطفؿ ،فإذا فيـ الشيء (سكاء شكؿ أك كممة أك جممة)
فإذا كاف شكال ككجد مدلكؿ ذلؾ الداؿ بالعربية الفصحى قالو صحيحا ،كاذا لـ يجد
مدلكلو بالمغة العربية الفصحى قالو بالعامية ،كقبؿ قكلو إياه بالعامية حاكؿ في ذىنو
أف يجد اسمو بالعربية الصحيحة فإف لـ يجده ترجمو أك لقحو ليشبو مافي المغة
العربية الفصيحة ،فيقكؿ مثال لقاركرة الماء ( قرعةه ) ىكذا فنقكؿ إنو أخذ الكممة
التي ىي خاطئة في قالب صحيح كىك حركة الحرؼ األخير.
 بعد مركر الست األياـ األكلى نجد كجكد تجاكب مستمر في التكاصؿ بالمغة العربية
الفصحى.
 نالحظ مف خالؿ مراحؿ التجربة انخفاض في مستكل األخطاء نتيجة االنغماس
بالمغة العربية.
 استجابة األطفاؿ لمغة العربية خاصة في األياـ العشر الثانية لدرجة التصحيح
لبعضيـ البعض أثناء الكقكع في الخطأ أك النسياف.
 سيكلة التكمـ بالغة العربية كبجيد أقؿ عف السابؽ.
 تكظيؼ مصطمحات جديدة في جمؿ جديدة التراكيب بالنسبة لمطفؿ ،كىذا يفسر قدرة
الطفؿ عند كجكد التكاصؿ المستمر عمى إنتاج عدد ال متناىي مف الجمؿ كىذه
الخاصية تؤكد مسممة إبداعية المغة..
 تعديو  -أم الطفؿ  -استعماؿ ترتيب الجممة البسيط (فعؿ +فاعؿ +مفعكؿ بو ) إلى
التقديـ كالتأخير كالحذؼ ك غيره.
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 -11دراسة مقارنة:

قمنا بتطبيؽ مقارنة بسيطة بيف الفكجيف ،الفكج <<أ>>الذم طبقت عميو تجربة االنغماس
<<

المغكم الجزئي مع الفكج

ب>>الذم لـ يخضع لمتجربة ،أخذنا مف كؿ فكج أربعة أطفاؿ

ليصبح العدد اإلجمالي ثمانية أطفاؿ ،فكاف النشاط األكؿ عبارة عف تعبير شفكم نالحظ مف
خاللو قدرة الطفؿ عمى التكمـ بالمغة العربية الصحيحة ،كالستثارة ذلؾ التعبير الشفكم قمنا
بطرح أسئمة عما قد يفعمكنو بعد ذىابيـ إلى المنزؿ فكانت اإلجابات عمى النحك التالي:
 -إجابات الفكج

<< >>

أ

 إياد :عندما أذىب إلى المنزؿ ألعب بألعابي في الخارج كأمي تحضر العشاء كبعدىا
أدخؿ إلى البيت كأغسؿ قدمي كأناـ ،كبعدىا أستيقظ كأرتدم مالبسي كأتناكؿ شيء ثـ
أذىب إلى الركضة.
 صكفيا :أقكـ بمساعدة أمي كأغسؿ معيا األكاني كأنظؼ معيا المنزؿ كأمشطي شعرم
كعندما يأتي الميؿ أكتب درسي ،كأقكـ بإحضار الطاكلة كبإحضار األكاني كبعدىا
نكمؿ العشاء كبعدىا أرجع الطاكلة إلى مكانيا كعندما يأتي الصباح ألبس مالبس
المدرسة ألدرس ،كعندما تأتي المعممة أق أر معيا كعندما تذىب أذىب إلى أمي.
>>

 -إجابات الفكج <<ب

يب كنمبس حكاليا كنرقد كنستيقظ.
 ياسيف :آآآآااه ،نشرب ٍل ٍحمً ٍ

كنشرب لحميب كنمبس مالبسي كنمبس حذائي
كنمعب في الخارج
ناكؿ
 أالءٍ :
ٍ
ٍ
كنغسؿ أسناني كنمشط شعرم.

 رائد :مانڤكؿ ىحت ىشي (المقصكد ال أقكؿ شيء ،دارجة محمية لمنطقة الكادم)،
الدار
نقكؿ دعاء ٍ
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ىذا كاف عمى مستكل التعبير الشفكم ،كلمتأكيد عمى مالحظات المقارنة قمنا بزيادة نشاط
ثاف ،كاف عمى شكؿ حكارات جامعة بيف الفكجيف بعد أف تـ خمط كؿ مف أطفاؿ الفكج
<<

مع الفكج

>>

ب

في قسـ كاحد كمالحظة مدار الحديث بيف كؿ اثنيف.

كمنو:
الحكار :8
أ :ماىذا الضجيج ؟!
ب :راىا نكر اليدل تحت الطابمة.
أ :قكلي إنيا تحت الطاكلة (تصحح لزميمتيا)
ال يخ ٍر
ب :سيداتي حاب نركح لمقسـ ى ٍ

يد أف أمثؿ مسرحية.
أ  :أير ي
ب :أنا ثاني نمثؿ

أ :ىيا نمعب الغميضة.
الحكار :3
طاحك
ب :مثمنا نتاع عمي بابا ،ألكانؾ ي

أ  :لماذا يتحدثكف ىكذا ،انظرم يمعممتي إلييـ
ب :سيداتي باغي نمكف ؟
أ  :ال ا ،أريد أف ألكف (يصحح لزميمو)
الحكار:2
األزرؽ)
رؽ ( يقصد المكف
ٍ
ب :أعطيني لى ٍز ٍ
أ :أنظرم سيدتي إلى كرقتي.
يمكف ٍم ىع ىايا.
ب  :نمكف كحدم ،سيداتي شكفي حاب ٍ

أحضر مقممتي.
أ  :أنا ال يكجد عندم المكف األحمر ،سكؼ
ي
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 -03نتائج المقارنة:

جدا عمى مستكل التحدث بالمغة العربية الصحيحة
نالحظ أف الفرؽ بيف الفكجيف كاضح ن

بحيث:

<<

 الفكج

ب

>>

الذم لـ تطبؽ عميو تجربة االنغماس يستعمؿ العامية بكثرة إف لـ نقؿ
<<

كؿ الكالـ ،في حيف نجد الفكج

أ

>>

متمكف في التكاصؿ بالمغة العربية حتى كاف

كانت في المستكل البسيط ،إال أنيا صحيحة التركيب كالمفردات.
 أثناء التعبير الشفكم ،أطفاؿ الفكج

<< >>

يعبركف بطالقة كدكف جيد ،أما أطفاؿ

أ

الفكج <<ب>>يجدكف صعكبة في التعبير مما يزيد في قمة الثقة بالنفس كالعكس.
>>

 أثناء التكاصؿ نجد أطفاؿ الفكج <<أ>> يصححكف ألطفاؿ الفكج <<ب
<<

الخطأ ،كىذا دليؿ عمى قدرتيـ -أم الفكج

أثناء

أ>>– عمى فيـ الصحيح مف المغة

كالخاطئ منيا.
<<

 كنجد أيضا في مكاضع كثيرة أطفاؿ الفكج

>>

ب

أحيانا بالتأتأة
يمتزمكف بالصمت ك ن

إزاء عدـ تعكدىـ الستعماؿ المغة العربية كالتكاصؿ بيا.
 -04نتائج التجربة:

مف خالؿ التجربة الميدانية لالنغماس المغكم الجزئي في تعميمية المغة العربية ألقساـ
رياض األطفاؿ نستنتج ما يمي:
.1

مدل تأثير الكسط الخارجي عمى لغة الطفؿ.

.2

األثر السمبي لمعامية عمى المغة العربية.

.3

العامية تختمؼ مف بمد إلى بمد كمف منطقة إلى منطقة في كؿ قطر عربي.

.4

انغماس األطفاؿ في المغة العربية بنسبة %50

.5

التزاـ األطفاؿ بالمغة العربية داخؿ القسـ بشكؿ ال إرادم.

.6

قدرة األطفاؿ عمى إنشاء جمؿ جديدة التراكيب.
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.7

قدرة األطفاؿ عمى استيعاب العربية الفصيحة دكف ترجمة.

.8

قدرة األطفاؿ عمى التكاصؿ بالمغة العربية دكف جيد.

.9

كجكد فركؽ كاضحة بيف فكجيف العينة ( األكؿ كالثاني) عمى مستكل التكاصؿ بالمغة

العربية.
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خاتمة

خاتمة
مف خالؿ ىذه الدراسة البحثية حاكلنا اإلجابة عف جممة التساؤالت التي تأسس عمييا ىذا
البحث ،لمكصكؿ إلى األىداؼ كالنتائج كحقائؽ األشياء كماىيتيا،آمميف في ذلؾ تغيير الكاقع
التعميمي الذم تشيده المغة العربية في المدارس الجزائرية ،كأف تؤخذ ىذه البحكث بعيف
االعتبار لممعالجة كالتجديد في تعميـ المغة العربية الفصيحة ،التي ابتعد عنيا أبناؤىا،
كاستصعبتيا ألسنتيـ ،كضجرت منيا عقكليـ ،كتداخمت عمكميا في أذىانيـ كأصبح ذلؾ
بمثابة المعقد المستحيؿ ،كعميو نستنتج مف خالؿ رحمة البحث التي كاف عنكانيا:
تعميمية المغة العربية في ضكء االنغماس المغكم الجزئي ألقساـ رياض األطفاؿ-ركضة
شجرة الحياة كرقمة عينة-مايمي:
 تداخؿ لغة الطفؿ الفصيحة بالمستكل العامي ،كأثر الثاني –السمبي -عمى الفصحى.
 مساىمة لغة المعمميف -المربيات -في تدني لغة الطفؿ الفصيحة الستعماليـ العامية.
 خمط الطفؿ بيف المصطمحات العربية كالفرنسية كالعامية كاستعماليا في تراكيب كاحدة.
 استجابة أطفاؿ الركضة لمعربية الفصحى أثناء االنغماس.
 الترجمة كالنحك كالقكاعد كالبالغة محضكرات عمى المعمـ أثناء االنغماس ليذا المستكل.
 قدرة طفؿ الركضة عمى اكتساب المغة العربية بشكؿ سريع مف خالؿ انغماسو الجزئي فييا.
 تمكف الطفؿ مف ا لتمييز بيف العامي مف المغة كبيف الفرنسي ،بيف الخاطئ مف المغة
كصحيحيا في إطار انغماسو بالمغة العربية.
 قدرة الطفؿ عمى التكاصؿ بالمغة العربية الفصيحة دكف كعي.
 سالمة لغة األطفاؿ مف األخطاء كاإلبداع في التكاصؿ.
 نجاح تجربة االنغماس المغكم الجزئي في تعميمية المغة العربية.
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قائمة المصادر والمراجع
أوال :المراجع العربية:

أحمد حسف الزياف كمحمد عمي النجار كآخركف ،المعجـ الكسيط ،مجمع المغة

-1

(غ ىم ىس).
العربية ،القاىرة ،د ط ،د ت ،ى

 -2أحمد فؤاد األىكاني ،التربية في اإلسالـ ،دار المعارؼ ،القاىرة ،ط ،6د ت.
 -3أحمد أكزم ،المعجـ المكسكع لعمكـ التربية،
https//www.pinterest.com2006

 -4تماـ حساف ،اجتيادات لغكية ،عالـ الكتب ،ط ،1القاىرة.2007 ،

 -5تركي رابح ،أصكؿ التربية كالتعميـ ،لطمبة الجامعات كالمشتغميف بالتربية كالتعميـ.
 -6ابف جني ،أبك الفتح عثماف ،الخصائص1990 ،ـ ،تحقيؽ :محمد عمي النجار،
دار الشؤكف الثقافية العامة ،بغداد ،العراؽ.

 -7ابف خمدكف ،كلي الديف عبد الرحمف بف محمد ،المقدمة1425 ،ق2004-ـ ،حقؽ

نصكصو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو :عبد اهلل محمد الدركيش ،ط ،1جميع الحقكؽ

محفكظة لممؤلؼ.

 -8دكغالص براكف ،أسس تعمـ المغة كتعميميا ،تر عبده الراجحي كعمي عمي أحمد
شعباف ،د ط ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر .1994

 -9عبد اهلل الدناف ،نظرية تعميـ المغة العربية بالفطرة كالممارسة تطبيقاتيا كانتشارىا،
www.arabacademy.gov.sy

-10

عبد الرحمف العقكد ،االزدكاج المغكم في المغة العربية ،د ط ،مكتبة الممؾ فيد

الكطنية ،الرياض1997 ،ـ.

-11

عبد الرحماف الحاج صالح ،بحكث كدراسات في المسانيات العربية ،ج ،1مكفـ

-12

رائد مصطفى عبد الرحيـ ،االنغماس المغكم في تعميـ المغة العربية لمناطقيف

لمنشر ،الجزائر .2012

بغيرىا ( النظرية كالتطبيؽ) ،تأليؼ :رائد مصطفى عبد الرحيـ ،خالد أبك عيشة
كآخركف ،ط.1440/2018،1
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-13

أبك الركس ،عادؿ ،دكر االنغماس المغكم في تعميـ المغة العربية لمناطقيف

-14

رانيا عدناف ،برامج طفؿ ما قبؿ المدرسة ،دار البداية ،عماف ،ط.)2005( ،1

بمغات أخرل ،كمية التربية ،جامعة قطر.

-15

الزمخشرم ،أساس البالغة ،تحقيؽ :باسؿ عيكف السكد ،منشكرات عمي

(غ ىم ىس)/ ،ج.1
بيضكف دار الكتب العممية ،ط1998 ،1ـ ،ى
 -16السيكطي ،جالؿ الديف عبد الرحمف ،المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا ،شرحو

كضبطو كصححو كعنكف مكضكعاتو :محمد أحمد جاد المكلى ،عمى محمد
البجاكم ،محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،دمشؽ،

سكريا.
-17
-18

صالح بالعيد ،مقاربات منيجية ،د ط ،الجزائر  ،2004دار ىكمو.

عمي أبك المكارـ ،التعميـ كالعربية(رؤية عف قريب) ،د ت ،ط ،1دار غريب

لمطباعة كالنشر

-19
-20

الغرباكم عبد الحميد ،منجد الطالب ،عربي عربي ،دار القيس.

ابف فارس ،أبك الحسيف أحمد بف زكريا ،الصاحبي في فقو المغة العربية

كمسائميا كسنف العرب في كالميا1997 ،ـ1418/ق ،عمؽ عميو كضع حكاشيو،

أحمد حسف بسج ،ط ،1دار الكتب العممية ،بيركت ،بناف.

-21

ابف فارس ،مقاييس المغة ،عبد السالـ محمد ىاركف ،دار الفكر لمطباعة

-22

ليمى العبيدم ،المغة الداخمية ،ط.1

-23

ابف منظكر ،لساف العرب ،تحقيؽ :ياسر سميماف أبك شادم ،كمجدم فتحي

(غ ىم ىس).
كالنشر كالتكزيع ،د ط ،د ت ،مادة ى

(غ ىم ىس)/ ،ج.10
السيد ،المكتبة التكفيقي ،القاىرة ،مصر ،د ط ،د ت ،مادة ى
 -24محمد زيد إسماعيؿ ،داككد اسماعيؿ ،برنامج االنغماس المغكم في تحسيف
الميارات المغكية ،جامعة السمطاف زيف العابديف ترنجانك،

https//seminarpnparab2014.files.wordpress.com
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-25

محمد سعد عبد الكريـ الشكام ،البيئة المغكية كدكرىا في تعميـ الميارات،

مؤتمر تعميـ المغة العربية لغير الناطقيف بيا :نظرة نحك المستقبؿ
htpps//tansc2017.wixsite.com

-26

محمد عطية األبراشي ،أحدث الطرؽ في التربية لتدريس المغة العربية ،ط،1

-27

محمد فرحاف القضاة ،محمد عكض الترتكرم ،تنمية ميارات المغة كاالستعداد

-28

االنغماس المغكم بيف التنظير كالتطبيؽ ،أعماؿ ممتقى الكطني ،منشكرات

مكتبة نيضة مصر ،القاىرة1938 ،ـ.

القرائي عند طفؿ الركضة ،ط ،1دار حامد لمنشر كالتكزيع2006 ،

المجمس  ،2018إعداد المجمس األعمى لمغة العربية ،دار خمدكنية لمطباعة كالنشر

كالتكزيع.

ثانيا :المجالت والجرائد:

 -1الممكة المغكية بيف العفكية كالتمقيف ،حكيـ رحمكف،عبد المجيد عيساني ،جامعة
قاصدم مرباح كرقمة ،مجمة الذاكرة.

 -2الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية ،الصادرة في  16أفريؿ 1976

ثالثا  :مراجع أجنبية

1. Alberta educationk handbook for french immersion administers
2. .Wikipedia.Languege Immersion
3. Avet , p954, 2012,-middle -East journal of scientific,1Dosi publications
ShabanBarimani:immersion program State of the.
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:ممخص
 خاصة في مراحميا،قد شيدت المدرسة الجزائرية ضعفا كبي ار عمى مستكل تعميـ المغة العربية
 كبطبيعة االختصاص تكجب عمينا، كذلؾ راجع ألسباب عدة كمشاكؿ شتى أسيمت في ىذا الحاؿ،األكلى
 كتكجو أصحاب،البحث في استراتيجية أك طريقة تسيؿ تعميـ المغة العربية كتغير الحاؿ التي ىي عميو
: آخذيف كؿ ما سبؽ بالدراسة تحت عنكاف المذكرة،مينة التعميـ إلى طرائؽ كأساليب جديدة

تعميمية المغة العربية في ضكء االنغماس المغكم الجزئي ألقساـ رياض األطفاؿ
__ ركضة شجرة الحياة كرقمة عينة

 كقدرة،كمف خالؿ رحمة البحث الطكيمة تكصمنا إلى رؤية نتائج الدراسة االيجابية عمى العينة

،األطفاؿ عمى التحدث بالمغة العربية الفصيحة بسيكلة دكف تداخؿ بينيا كبيف العامية كالسابؽ
كتمكنيـ مف التمييز بيف الفصيح مف العامي كبيف العربي مف الفرنسي في إطار انغماسيـ في المغة
 كضمف ىذه المالحظات، كاإلبداع في التكاصؿ بالمغة العربية الفصيحة دكف كعي منيـ،العربية
المممكسة كالمحررة بالتفصيؿ في فصكؿ البحث شيدنا عمى نجاح تجربة االنغماس المغكم الجزئي في

 كأف تؤخذ، آمميف في ذلؾ تغيير الكاقع التعميمي الذم تشيده المدارس الجزائرية،تعميمية المغة العربية
.ىذه البحكث بعيف االعتبار لممعالجة كالتجديد في تعميـ المغة العربية الفصيحة
. الركضة، االكتساب، التعمـ، التعميمية، المغة، االنغماس:الكممات المفتاحية

Résumé:
L'école algérienne a connu une grande faiblesse dans le niveau de l'enseignement de la
langue arabe, en particulier à ses débuts, pour plusieurs raisons et divers problèmes qui ont
contribué à cette situation, et par la nature de la spécialisation, nous devons rechercher une
stratégie ou une méthode qui facilite l'enseignement de la langue arabe et change la situation
qu'elle est, et la direction des professionnels. L'éducation aux nouvelles méthodes et
méthodes, en prenant tout ce qui précède pour étudier sous le titre de la note:
Langue arabe éducative à la lumière d'une immersion linguistique partielle pour les
départements de maternelle
_ Échantillon de l'arbre de vie de la maternelle à Ouargla _
Au cours du long voyage de recherche, nous sommes arrivés à voir les résultats positifs de
l'étude sur l'échantillon, et la capacité des enfants à parler couramment l'arabe facilement sans
le chevaucher avec le familier comme auparavant, et leur capacité à distinguer le courant du
familier et l'arabe du français dans le cadre de leur immersion dans la langue arabe et de la
créativité dans la communication. Parlant couramment l'arabe à leur insu, et au sein de ces
notes tangibles et détaillées dans les chapitres de recherche, nous avons assisté au succès de
l'expérience d'immersion linguistique partielle dans l'enseignement de la langue arabe, en
espérant que cela changera la réalité éducative des écoles algériennes, et que cette recherche
sera prise en considération pour le traitement et l'innovation dans l'enseignement des langues
Arabe courant.
Mots clés: immersion, langue, éducation, apprentissage, acquisition, maternelle

Summary:
The Algerian school has experienced a great weakness in the level of teaching of the
Arabic language, especially in its early days, for several reasons and various problems which
have contributed to this situation, and by the nature of the specialization, we must look for a
strategy or a method that facilitates the teaching of the Arabic language and changes the
situation it is, and the direction of professionals. Education in new methods and methods,
taking all of the above to study under the title of the note:
Educational Arabic language in light of partial language immersion for kindergarten
departments
_ Sample of the tree of life from kindergarten in Ouargla _
During the long research journey, we got to see the positive results of the sample study, and
the children's ability to speak fluent Arabic easily without overlapping with the colloquial as
before, and their ability to distinguish current from colloquial and Arabic from French as part
of their immersion in the Arabic language and creativity in communication. Fluent in Arabic
without their knowledge, and within these tangible and detailed notes in the research chapters,
we have witnessed the success of the partial language immersion experience in teaching the
Arabic language, hoping that this will change the educational reality of Algerian schools, and
that this research will be taken into consideration for the treatment and innovation in the
teaching of current Arabic languages.

Keywords: immersion, language, education, learning, acquisition, kindergarten

