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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

    وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  

  جامعة يحي فارس بالمدية

  كلية اآلداب و اللغات

  قسم اللغة و األدب العربي

  والمعجميةمخبر الدراسات المصطلحية 

  الملتقى الوطني األول بتقنية التحاضر عن بعد 

  

  

  غوي اإلفرادي في المدرسة االبتدائية الجزائريةالمحتوى اللّ 

  جو قواعد التدرّ  رسيخآليات التّ  –معايير االنتقاء
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  : ميقـدت/1

     ه إذا كان ذلك أنّ ،ا يليه في المراحل التعليمية باختالف أساسييتميز التعليم االبتدائي عم
الهدف في مرحلة التعليم المتوسط والمرحلة الثانوية يرتكز في معظمه على تعليم األدب 
والنصوص ، فإن الهدف من تعليم اللغة العربية في المرحلة االبتدائية هو ترسيخ ملكة اللغة 

بالثروة  -ئ ذي بدءباد -ذي يدفع بالمختصين إلى االهتمام العربية وآلياتها األساسية ، األمر ال
ل خالل مسارها التعليمي المتدرج والمتطور الرصيد اللغوي ـاللغوية اإلفرادية التي تشكّ

وذلك باعتبار أن  ،)ةما بين الخامسة والحادية عشر (للتالميذ الصغار في فترة التعليم االبتدائي 
وتوسيعهاي دورا أساسيا وفعاال في تشكيل معارف الطفل المفردات اللغوية تؤد، راته وبناء تصو

ردة ، بل إن ذلك الواقع للواقع الذي يتوقف إدراكه على تلك المفردات اللغوية الحسية منها والمج
من خالل نوع المفردات والمجاالت المفهومية التي يتوقف عليها التوجيه  - بالتأكيد  -سيتميز 

فكرية والفـنية والعلمية هذا ون بعض خصائص توجهاته الــفتتكّ ،المعرفي والفكري للطفل
ل في جزء منها الروابط المعنوية ــمن جهة ، ومن جهة أخرى فإن المادة اإلفرادية تشكّ

وبالتالي تشكيل جزء من  ،والشكلية للعبارات التي يتعاطاها الطفل في حياته اللغوية األولى
  .ملكته اللغوية األساسية 

عليم االبتدائي هو قائمة مفتوحة من المفردات التي إن الرصيد اللغوي الخاص بمرحلة الت  
رض أن يحكمها ضابط الحاجة إلى االستعمال في واقع الحياة والمشاهدات اليومية للطفل تيف

ن من محسوسات ومدركات وــذلك المحيط الذي يتك ،التي تشكل المحيط الذي يتفاعل معه
في  -دون شك  -ى ذلك ويتجلّ ،للطفللنفسي والعقلي وتصورات يجري اكتسابها تبعا للنمو ا

أهمية بالغة ال تقل  ل تعليم المحتوى اإلفرادي اللغويشكّللفرد ، وتبعا لذلك ي نمو النظام اللغوي
رغم أن هذا الجانب لم يحظ باالهتمام الذي خصت بالأهمية عن تعليم الجوانب اللغوية األخرى 

  . مثال  صوصو النّ به تعليمية القواعد
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  :إشكالية الملتقى /2

نظرا لألهمية البالغة التي يحظى بها المستوى اإلفـرادي اللغوي إلى جانب المستويات   
بقدر  -سيتناول  الملتقىاألخرى في بناء الملكة اللغوية لمتعلمي المرحلة االبتدائية ، فإن هذا 

  : اإلجابة عن جملة من التساؤالت أهمها  -اإلمكان 

عليمية في المرحلة االبتدائية ؟ الرصيد المعلَّم على المقاييس العلمية والتر ـما مدى توفّ -
سيما في من سنة إلى أخرى ال )جها تدر (وما طبيعة انسجام المادة المعجمية وتطورها 

 . ظل اختالف هيئة التأليف

دية إن على مستوى المحتوى أو كيف كانت تصورات المنهاج فيما يتعلق بالمادة اإلفرا -
 في المناسبةأهم األنشطة اللغوية  وما الطرائق أو على مستوى التقييم ؟ مستوى  لىع

 إطار تعليم المفردات وتعلمها ؟ 

اختيار الحصيلة اإلفرادية وضبطها في كتب اللغة  -بموجبها  -أهم األسس التي تم  ما -
؟  وما هو مقدار هذه الحصيلة ؟ صة لكل مستوى العربية المخص من  توزيعها وكيف تم

 محور آلخر ومن مستوى آلخر ؟ 

 -  كمنهجية عمل -ن بها المدرسون نشطة التي يستعيال) Méthodes (أهم الطرائق  ما -
 أهم الصعوبات والعراقيل التي تحيلوما المفردات اللغوية في الميدان ؟  من أجل تعليم

 فرادية بكل أنواعها وأصنافها ؟ دون اكتساب المتعلمين للثروة اإل

أهم النقائص المالحظة على المادة اللغوية اإلفرادية سواء على مستوى التدرج  ما -
 والتنوع أو على مستوى الكفاية ؟ 

على مستوى مقاييس التبليغ المتمثلة أساسا في طرق العرض  أهم النقائص المالحظة ما -
 ذلك ؟ والتصوير والتمثيل وأنواع الخط المستعملة وما إلى 

بار للقيام بصياغة أهم المقاييس العلمية والتعليمية التي يتوجب أخذها بعين االعت ما -
 شكل عام ؟ في المرحلة االبتدائية ب و تعلمها المفردات اللغوية منهجية تعليم



4 
 

  :أهداف الملتقى /3

إن ظاهرة اكتساب األلفاظ في المرحلة االبتدائية من المسار الدراسي ليست باألمر الهين وذلك   
لشخصية الطفل من  )لغـوية ، اجتماعية ونفسية  (: الرتباطها الوثيق بجوانب كثـيرة منها 

جهة ، وكذا للتغيرات الجذرية السريعة التي تعرفها مختلف المجتمعات فـي جميع ميادين 
 ) Discipline (مما يستوجب أن تتطور هـذه الظاهرة تحت اختصاص  ،اة من جهة أخرىالحي
ذا األخير الذي يأخذ في الحسبان ه ،) Didactique de lexique (ردات ـــية المفــتعليم

 ،لكل فـئة تعليمية وضبطها العديد من المقاييس العلمية في عملية اختيار حصيلة إفرادية مناسبة
 (على غرار علم االجتماع اللغـوي  ،وذلك باالستعانة بعدد من العلوم اللغوية

Sociolinguistique ( وما يشيع من كلمات في المحيط  ،من أجل معرفة ما يتواتر من ألفاظ
 ،االجتماعي للطفل ، وكذلك علم النفس اللغوي لتحديد الخصائص النفسية والصوتية للمفردات

مدى تأثير المشاهد والصور والخطوط -في هذا المجال  -الذي يدرس ياانب السيميولوجإلى ج
، ألن األلفاظ اللغوية اليوم في تزايد مستمر بين الحين  ودورهم في عملية الترسيخ واأللوان

واآلخر في األوساط االجتماعية والتربوية وذلك بسبب ما تفرزه الحضارة بمختلف مادياتها 
، لهذه األسباب ارتأينا أن نخصص هذه ومعنوياتها وما تلقي به من ظاللها على المجتمع

ة في موضوع تعليم المحتوى اإلفرادي بالمدرسة المساحة العلمية من أجل التحاور و المناقش
  :الوصول إلى مجموعة من األهداف تتمثل فيما يلي آملين االبتدائية الجزائرية 

تحديد مواصفات المادة اإلفرادية المقترحة في كتب اللغة العربية للمرحلة االبتدائية و مدى  -1
  .و التربويةمالءمتها لسن المتعلم و حاجاته النفسية و االجتماعية 

2–ص لمتعلمي المرحلة االبتدائية في مختلف تحديد معايير انتقاء المحتوى اإلفرادي المخص
  .مستوياتها
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و البحث في  المناسبة لتعليم المحتوى اإلفرادي و تعلّمه البيداغوجية أهم الطرائق النظر في–3
  . آليات الترسيخ

  .تحديد مدى مراعاة قواعد التدرج في وضع المحتوى اإلفرادي من مستوى إلى آخر -4

  .   تحديد مدى مساهمة المادة اإلفرادية في بناء الملكة اللغوية لدى المتعلمين -5

  .عرضها على المتعلمين اإلفرادية و الثروة قديماألكثر إسهاما في ت األنشطة اللغوية  تحديد -5

، و اقتراح المعجم المدرسي بصفة عامةأو الثغرات المسجلة في  النقائصالكشف عن أهم  -6
  .   البدائل المناسبة لتغطية العجز

  :محاور الملتقى /4

 ).دراسة تاريخية ( نشأة األرصدة اللغوية و قوائم المفردات في بعض بلدان العالم  -1

  . المرجعيات الدينية و االجتماعية و النفسية في عملية اختيار المحتوى اإلفراديأهمية  -2

و مدى تأثيرها في بناء الملكة جديدة حضارية دور التطور التكنولوجي في خلق ألفاظ  -3
  .)Compétence Lexicale( اإلفرادية 

 - الكفاية  -الطبيعة(  يةمدى توفر المحتوى اإلفرادي الحالي على المقاييس العلمية و التعليم -4
  .)التدرج

5-و أثر السياق اللغوي  في شحنها ر ثروة إفرادية ــية النصوص التعليمية في توفيــأهم
  . بالمعاني و الدالالت

قاموس  إثراء، و دورها في الحديثة ضمن المحتوى اإلفرادي مكانة المصطلحات العلمية -6
  .لدى المتعلمين المفردات اللغوية
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  الهيئة المشرفة على الملتقى 

  عبد السالم بن علية . د: رئيس الملتقى

  محمد ولد دالي. د: رئيس اللجنة العلمية

  دوالي بلخير.د :رئيس اللجنة التنظيمية

  شروط المشاركة

 .يجب أن يكون البحث ذا صلة مباشرة بأحد محاور الملتقى

 .به في نشاطات علمية سابقةيجب أن يكون البحث أصيال لم يسبق نشره أو المشاركة  -

 .و معاييره المتعارف عليهايجب أن تتوفر فيه مواصفات البحث العلمي  -

 .) A4حجم . (صفحات 10صفحة و ال يقل عن  20يجب أالّ يتجاوز متنه  -

بالنسبة للغة العربية،  16بنط  )SimplifiedArabic( بخط ب وترسل في ملف وورد مكيجب أن ي -
 .12بالنسبة للغة األجنبية، و الهوامش و اإلحاالت بنط  14بنط (Times New Roman)وخط 

 .ال يتجاوز الملخّص صفحة واحدة، على أن يتبع بالكلمات المفتاحية -

 . يرفق الملخص بمعلومات كاملة عن الباحث -

 تخضع الملخصات و البحوث لتقييم اللجنة العلمية  -

  معلومات مهمة

 2021 أكتوبر 05آخر أجل الستقبال الملخصات يوم  -

 2021أكتوبر  10الرد على الملخصات  -

 2021أكتوبر  24آخر أجل الستقبال المداخالت كاملة يوم  -

 2021أكتوبر  29تاريخ الرد على المداخالت و إرسال الدعوات يوم  -



7 
 

 .2021 نوفمبر 02تاريخ انعقاد الملتقى  -

  didactmedea21@gmail.com : ترسل البحوث على البريد االلكتروني 


