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 المحاضرة الخامسة: مناهج تعميم المغة

تيدف إلى تحقيق التي عممية الخطوات الو  جراااتمن اإلمجموعة  تدل عمى المنهج إن عبارة :تمهيد     
ائق الناجحة من فاختيار الطر  بالطريقةيسمى المنيج أيضا و  ،م والتعميماألىداف البيداغوجية لعممية التعم  

تائج تعميمو جيدة إن لم نقل فكمما اىتدى األستاذ إلى طريقة تعميمية ناجحة كانت ن ،ميام أستاذ المغة
 .   رائعة

تجمبو الحديث عن أىمية الطريقة التعميمية في نظرية تعميم المغات يعد  من أىم الموضوعات لما و      
حان لمدرس المغوي من تحقيق ف ع الية تسمالطريقة التعميميـة الناجحـة لعمميـة التعميم والتعمم من نجاعة و 

 .مية التعميميةأغراضو التعم  

  منيا:   مناىجف ميدان تعميمية المغات عدة عر  وقد ىذا    

   : أو الطريقة التقميدية / طريقة النحو و الترجمة1

ى تميزت باعتمادىا عم ،تنتمي إلى الطرائق التقميدية ،عرف ليا تاريخ محددال ي   ىي طريقة قديمة     
حفظ و بتمقين قواعد المغة النحوية و الصرفية التي ت  و ، النحوية ة الستخراج القواعدالنصوص المكتوب

ستظير في االمتحانات، كما تتمي ز بكثرة الشروحات النظرية، ىذا إذا كانت المغة أصمية ) لغة المنشأ( ت  
 :  عمى مراحللطريقة ىذه اوتعتمد  أم ا مع المغة األجنبية فإن وسيمتيا المفضمة ىي الترجمة

ظيارىا.  ويطمب من المتعممين حفظيا و  لقواعد المغويةن ايتمق -  ا 

 النصوص.  يق القواعد الممقنة في القرااة و يتم تطب -

 أسسيا:  ومن مبادئيا و      

 المبالغة في تدريس القواعد.  و  ،االعتماد عمى الصي غ الصرفية والنحوية -

 تصحيح األخطاا.  التركيز في التقديم عمى الحفظ و  -

 استغالل الترجمة من المغة األجنبية إلى المغة األم.   -

 إىمال االستعمال الشفيي لمغة.   -

 االجتماعية لممتعممين.  عدم مراعاة الجوانب النفسية و  -
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ة ) تقميديالطريقة ال أو ضدتأس ست كرد فعل  الطبيعيةأيضا بالطريقة وتسمى  : / الطريقة المباشرة2
كوين )  العالم الفرنسي( و  BERLITZ) بيرليتز الم األلمانيأس سيا الع و الترجمة ( طريقة النحو

COWIN ) و ترى ىذه في الواليات المتحدة األمريكيةبعد ذلك انتشرت  في القرن التاسع عشر ثم ،
قف ـة في مواىي مشخصمع المغة اليدف و  باالتصال مباشرةّ ن إالالطريقة أن التعمم السميم لمغة ال يكو 

 مادية محسوسة.  

 من مبادئيا:و  

 *يتم التعميم في الصف بالمغة المراد تعمميا بصورة كمية.

 *ال تعمم إال المفردات والجمل والتعابير التي تستعمل في الحياة اليومية.

 *يدر س النحو عن طريق أسموب االستقراا.

 .وذلك عمى المحادثة وفيم المسموع *يتم التركيز عمى الشفوي

 *التركيز عمى النطق السميم.

الشفوية االتصالية في شكل سمسمة متدرجة حول تبادل األسئمة واألجوبة بين المتعممين *تبنى الميارات 
 والمتعممين في أقسام صغيرة ودروس مكثفة. 

ال كان األمر يتعمق بمغة أجنبية، و  إذا إطالقا الترجمة إلى ال تمجأ ومن إيجابيات الطريقة المباشرة أنيا   
إلى أي مستوى لغوي آخر إذا كان األمر يتعمق بتعمم لغة المنشأ )المغة األم ( فمثال أثناا تعميم المغة 

وسائل عمى الالمباشرة الطريقة  تعتمد ،أو أ ي ة لغة أخرى المغة العامية يمنع منعا باتا استعمالالفصحى 
 تفسير العبارات.  الوسائل البصرية لتحقيق الفيم وشرح الكممات و ر و الصو  التوضيحية كالرسوم و 

  / الطريقة السمعية النطقية:3

تمبية لحاجات الفيالق العسكرية  ،ظيرت في الواليات المتحدة األمريكية بعد الحرب العالمية الثانية     
رض لمجنود األمريكيين بغتقديم دروس مكثفة تأس ست لتنظيم و  آسياكانت ترسل إلى دول أوروبا و التي 

ذا ليو  السمع والنطقيعا عمى استعمال المغات األجنبية، اعتمادا عمى سر تكوينيم تكوينا لغويا محكما و 
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استمدت أصوليا وقد  واسعا بعد الحرب العممية الثانيةعرفت انتشارا و  ،بالطريقة السمعية النطقيـةسميت 
 ة من البنيوية.  أصوليا المغويالسموكية، و النظرية النفسية من 

 ،االستجابة الشفيية مستعممة العنصر البصري المرئيلطريقة بين االستماع إلى المغة و تجمع ىذه ا     
   :أسسياو يا من مبادئو  الرسممثل الصورة و 

  د عمى النطق  فالمغة أوال وقبل كل شيا ،كالما منطوقااعتبار المغة السميم ىي التكمم والتعو 
 بخصائصيا الصوتية.

  القرااة قبل الكتابة.  السمع قبل الكالم، والكالم قبل القرااة، و 
 ة ىي ما يتكمم بو الناطق األصمي،أخذ المغة من المتن المغوي أي من استعماالت أصحابيا فالمغ 

نة لغوية مرجعيا كالم الناطقيـن األصمييعميو صمم محتوى البرامج المغوية انطالقا من مو  ـن دو 
 القواعد النحوية الجاىزة.  ة عوض تمقين الضوابط أو التدريبات المختمفتستنبط منيا  الحي،

 فالمغة ىي عبارة عن عادات لغوية  ،اجتماعيةبار المغة مجموعة عادات سموكية وثقافية و اعت
د والممارسة والتمرين المستمر، و  لذلك ركزت الطريقة عمى التمارين يكتسبيا الفرد عن طريق التعو 

 البنيوية وفقا لمقوالت النظرية السموكية.  
 دون االىتمام بالمعمومات حوليا.   التركيز عمى المغة ذاتيا 
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