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  ..خلف�ة ال�حثخلف�ة ال�حث  --11

لقد فتن اإلنسان دائما �سحر الب�ان. ف�اللغة تبذر الف�رة، تنمو وتتبلور، تستكشف نفسها، تفاوض 

و�تطور . 1"�تلة بدون ش�ل وال حدود" (De Saussure)وتتكیف، و�دونها تظل، �ما نص دوسوسیر 

ذا محل إ�أهم�ة التواصل والحاجة إل�ه، ف وسائل االتصال ومتطل�ات الح�اة العصر�ة، تزاید الشعور

انشغال العدید من العلوم اإلنسان�ة واالجتماع�ة: �الفلسفة، وعلم النفس وعلم االجتمـاع واللسان�ات، 

  على وجه الخصوص، التي لعبت عبر فروعها وت�اراتها الحدیثة دورا رائدا في سبر أغوار هذا المفهـوم. 

، وقوم�از Hymes)واتنولوج�ة التواصل لها�مز ( ،Palo Altoف�فضل أعمال مدرسة 

(Gumpez)وم��رو سوسولوج�ة ،(Micro sociologie)  قوفمان(Goffman) و�حوث أور�یوني ،

(Oreckioni) واإلتنو میتودولوجیین أمثال �ر�ن�ل ،(Grinkel)  في مجال براكمائ�ة التواصل وتحلیل

التي وسعت مفهوم التواصل، مدرجة  Barthes)رت (استیراتیج�ات المحادثة، ثم �فضل س�میولوج�ة �ا

) والغذائي Discours vestimentaireف�ه وسائل تبل�غ�ة أخر� مثل: الخطاب الل�اسي (

)Culinaire وجهود فیون ( Vion) وشارودو ،((Charaudeau)  وترافیرسو(Traverso) 

تل�غرافیـة أو لعبـة بنك بونك  وغیرهم... استعاد التواصل �عده االجتماعي، وتبین أنه لیــس عمل�ة

)(Ping Pong خاللها معلومات تصاغ وتف�ك، وٕانمـا هو عمل�ة شبیهـة بجوقـة موس�قیـة  تتناقل

(Orchestre) أو عرض مسرحي ،(Dramaturgie)  تبنى وتفاوض فیهـا أدوار وعالقات وصور

  ...(Enjeux communicatifs)وهو�ات اجتماعیـة، ورهانات تواصلیـة 

للتواصل  (Interactionniste)والتفاعلي  (Constructiviste)أحدث هذا المفهوم البنائي  وقد

ثورة على صعید تعل�م�ة اللغات األجنبیـة ولدت استراتیجیـات تعل�میـة جدیدة، في إطار مقار�ة المهمة 

)Tâche،( ) والمقار�ة اإلنسانیـة، قضت على التصوراتReprésentationsتماع�ة ) والعالقات االج

المعهودة في األقسام التقلید�ة، ممهدة لبروز تفاعل حي، مؤسس على المفاجأة والضحك، یخل� ف�ه 

أص�ال �حرك متلق�ه و�فتنه، �عیدا عن ذلك التواصل المصطنع الذ� ولدته الطرائ�  اخطا� مالمتعل

وس�قى الذ� نادت �ه سمع�ة ال�صر�ة. ومن بین االستراتیج�ات المحققة لذلك، استثمار المالالبنیو�ة 

  ). Lozanovالمقار�ة اإلنسان�ة ومصممها الد�تور لوزانوف (

تنقل المتعلم من  (Relaxatrice)رخائ�ةإو  (Hypnotique)وذلك أن للموس�قى قوة تخدیر�ة 

�ضعه أمام خطاب  2(Rêve éveillé)" حلم ال�قظةالتعلم ال�ق� التقلید� إلى تعلم طر�ف شب�ه بـ"

 La gaité)"ال�شاشة ال�ارس�ة" �ما في مقطوعة لحر�اء، تارة یوحي له �المــرح، متلون �اجدید، 

                                                 
Une masse amorphe et indistincte. 1 

Vion, R. La communication verbale. Analyse des Interactions, Hachette Supérieur, 2000, P13.  
Muller, C. La photographie, déclencheur d'interaction verbale. Dossier de L'ascelle P3. - 2 
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parisienne)  للموس�قار األلمـاني(Offenbach) ، وتارة ینقله من خالل وظ�فته المیلودرام�ة

)Mélodramatique ( إلى الكآ�ة، �ما في) "مقطوعة "حزنTristesse(  للموس�قار شو�ان

(Chopin) الغرا�ة والغمـوض، �ما في مقطوعة "رقصة النار التقلید�ة"  وطورا �شعره�(La dance 

rituelle du feu)  للموس�قـار اإلس�انـي(Emmanuel de Failla)  وطورا یرسم له أحداث قصة ،

، ف��تشف هذا المتعلم (Rimsky Korsakoff)مثیرة �ما في "ألف لیلة ولیلة" للموس�قار الروسي 

) أمام تفاحته، أو طفل صغیر : Newtonسحر� یدهشه و�بهره، مثل نیوتن ( نفسه سا�حا في فضاء

  . 3 (Victor Hugo)، �ما وصفه آب الرومانس�ة الفرنس�ة ف��توهیجو "تار�ا �صره یت�ه مسلو�ا"

لكن من العجیب أن نجد أن هاتین األداتین البیداغوجیتین الفذتین ما زالتا، إلى یومنا الحاضر، 

بینما تظهر سنو�ا في شتى أنحاء العالم عشرات الكتب والمقاالت �م�ة لغتنا العر�یـة. فمجهولتین في تعل

والمجالت والدور�ات واألطروحات الجامع�ة، وتعقد شتى الملتق�ات والندوات التي تستكشف األدوار 

نجد مقاال أو ا، ال ن�اد مالتر�و�ة والبیداغوج�ة لألغن�ة والموس�قى، وتبتكر التقن�ات الطر�فة الستثماره

أطروحة واحدة حول هذا الموضوع على رفوف م�ت�اتنا العر��ة. أو في مواقع جامعاتنا أو مراكزنا 

  الثقاف�ة على االنترنیت.

وهذا ما دفع بي إلى إنجاز �حث �م�� اللثام عن هاتین الدعامتین التعل�میتین وفعالیتهما المذهلة 

ة التي أحدثها غ�ابهمـا في بیداغوجیـة تدر�س العر�یـة �لغة سد الثغر  في تنش�� التفاعل اللفظي، ومن ثم

  أجنب�ة.

  

  

  مش�لة ال�حث.مش�لة ال�حث. -2

�ثیرا ما �ش�و معلم اللغة ضعف التفاعل في صفه، وما ینجم عنه من آثار سلب�ة ، �ما اختبرنا 

ذلك مرارا، وخاصة في المراحل األولى من التعلم، حیث �غدو هذا التواصل ضرورة ملحة الكتساب 

للغة؛ إذ من خالله �مارس المتعلم األجنبي استراتیج�ات التفاوض (�التغذ�ة الراجعة وطلب المساعدة ا

  ...) التي تم�نه من اكتساب مفردات وتراكیب جدیدة تثر� رصیده اللغو� وتطور قدراته التواصل�ة.

أو غیرها، لكن إذا ما ضعفت مشار�ة هذا المتعلم في التواصل، نتیجة ألس�اب لغو�ة أو نفس�ة 

جراء ذلك ، فإن ثقته بنفسه أو �منهج�ة التدر�س تتضاءل،  ولم یلمس تحسنا في �فاءته التواصل�ة

  األمر الذ� یدفع �ه أح�انا إلى التوقف عن الدراسة. 

لكن أ� محاولة لخل� تفاعل حي ومثیر ستصطدم بتلك التصورات االجتماع�ة المنغلقة 

)Stéréotypées( في األقسام اللغو�ة التقلید�ة، والتي بدون تغییرها لن ��ون  التي ما زالت سائدة

                                                 
Laissant sa vue errer, ravie. - 3  

 Hugo, V. L'art d'être grand père. La Littérature expliquée. M. Des Granges, CH, M et Charrier, CH.  Hatier, 
37 édition, , 1959, P320. 
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إن التصورات االجتماع�ة ال �م�ن ): "Marchandهناك تواصل وال تفاهم، �ما ینص مرشان (

  .4"االستغناء عنها في العالقات اإلنسان�ة، ألنها تسمح ألفراد نفس الجماعة �التواصل والتفاهم

نقترح استثمار األغن�ة والموس�قى اللتین �فضل ما تبثانه من ولمعالجة اإلش�ال�ة المطروحة، 

عفو�ة ومرح وتلقائ�ة، أثبتتا دورهما الفعال في تغییر هذه التصورات االجتماع�ة المث�طة، وٕارساء 

  ، قائمة على هو�ات وأدوار وعالقات صف�ة جدیدة.دینام���ة تفاعل�ة جدیدة

غاني العر��ة، تطرح بدورها إش�ال�ة ثالثة، حیث یراها إال أن اللهجة الدارجة الواردة في معظم األ

الكثیر مصدر تشو�ش للفصحى التي تش�ل اللغة الهدف للمتعلم األجنبي. وسنحاول معالجة هذه 

  اإلش�ال�ة اللهج�ة بواسطة استراتیج�ات مالئمة.

  أهداف ال�حث.أهداف ال�حث.  --33

فیز المتعلم األجنبي یرمي هذا ال�حث إلى معرفة ما مد� نجاح األغن�ة والموس�قى في تح

المبتد� على التواصل والمشار�ة في الصف، والتغلب على الصعو�ات اللغو�ة، والمشاعر السلب�ة 

مثل: الخوف والخجل وقلة الثقة �النفس وغیرها التي تمنعه أح�انا التفاعل مع أقرانه، و�ذا معرفة ما 

ها لمواجهة المش�الت التي قد تنجم عن مد� فعال�ة االستراتیج�ات والتقن�ات التعل�م�ة التي سنعتمد

استخدام اللهجة الدارجة في األغاني الشعب�ة العر��ة.ولذا فإن األهداف الرئ�س�ة لهذا ال�حث هي 

  �اآلتي:

  التعر�ف �أداة بیداغوج�ة فعالة ما زالت مجهولة حتى اآلن في أغلب مؤسساتنا وطرائقنا

  و والعبث.التعل�م�ة العر��ة، حیث تعتبر مجرد أداة لله

 ل بین استكشاف األدوار التي �م�ن أن تلعبها األغن�ة والموس�قى العر��ة في تنش�� التفاع

، تسهم في إنشاء جو �اسم وجذاب �غیر نظرة المتعلم إلى العر��ة، المتعلمین المبتدئین

  و�جعل تعلمها سهال وممتعا.

 لم العر��ة سهال وممتعا.اقتراح مقار�ة إبداع�ة الستثمار األغاني والموس�قى، تجعل تع 

 ین هؤالء من تشج�ع استثمار األغاني والموس�قى العر��ة في مجال تعل�م�ة لغتنا لألجانب وتم�

 ، ومن ثم اإلطاللة على عاداتنا وتقالیدنا العر��ة.اكتشافهما وتذوقهما

  تساؤالت ال�حثتساؤالت ال�حث  --44

  إن التساؤالت التي �م�ن أن �طرحها هذا ال�حث هي:

                                                 
Les représentations sociales sont indispensables dans les relations humaines car elles permettent aux  4

membres d’un même groupe de communiquer et de se comprendre. 
Marchand, G. Représentations sociales, P1.  
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  األغن�ة والموس�قى �طر�قة إبداع�ة، فهل ستنشطان التفاعل اللفظي بین إذا ما استثمرت

  المتعلمین األجانب المبتدئین. و�یف ؟ 

 ما مد� تفاعل الطل�ة مع المهام التعلم�ة التي س�قومون بإنجازهـا ؟ 

 إلى أ� مد� سیتجاو�ون مع األغاني والمقطوعات الموس�ق�ة التي س�ستمعون لها ؟ 

  الموس�قى المتعلم المبتد� على استخدام استراتیج�ات تم�نه من التفاعل هل تحفز األغاني و

 رغم ضعف �فاءته اللغو�ة ؟

  هل سینمو معجم الطالب وتتحسن قدراته التواصل�ة؟ 

 هل س�طرح استثمار األغاني الشعب�ة مش�الت �سبب لغتها الدارجة ؟ 

  هذه المش�الت؟إلى أ� حد تستط�ع االستراتیج�ات التعل�م�ة المعتمدة مجابهة 

 ) هل ستنجح األغن�ة والموس�قى في خل� عالقات ب�شخص�ةInterpersonnelles(  جدیدة

 داخل قسم العر��ة؟

  هل ستقض�ان على الجو الطقوسي القاتم والخان� للتلقائ�ة والعفو�ة، وٕارساء بداغوج�ة جدیدة

 مؤسسة على الف�اهة والمفاجأة؟

 

  فرضیــة ال�حث  -5

 تساؤالت فإن الفرض�ة التي تأسس علیها هذا ال�حث هي:و�ناء على هذه ال

إن الموس�قى واألغن�ة العر��ة إذا ما استثمرتا في إطار منهج�ة إبداع�ة ستنشطان التفاعل 

 اللفظي بین المتعلمین األجانب المبتدئین.

  وسائل ال�حــث  -6

  لقد استخدمنا الخت�ار فرضیتنا ثالث وسائل: 

تضمنت تحل�ال مقارنا بین  )2008مع الفوج األول ( 8منها  حصة تجر�ب�ة 22تسجیل  - 

 ، احتوت �لها أنشطة تواصل�ة،)2010مع الفوج الثاني (حصة  14و أنشطة تواصل�ة وغیر تواصل�ة.

  م�نتنا من مالحظة وتحلیل تفاعالت الطلبـة في القسـم.

  مقابلتین أجر�ناهما مع الفوج األول. - 

  لفوج الثاني.استب�انا وزعناه على طل�ة ا - 

وقد �ان هدف المقابلتین واالستب�ان تلقي مز�دا من المعلومات حول آراء الطل�ة وانط�اعاتهم 

  �شأن استخدام األغن�ة والموس�قـى في تعل�م العر��ة.

  خطة ال�حث. -7
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  قسم ال�حث إلى ثالثة أقسام: قسم أول یتضمن مقدمة عامة، ثم قسم نظر� وثالث تطب�قي.

  حتو� خمسة فصول :القسم النظر� �

: مقدمة نبرز فیها أهم�ة الموس�قى والغناء ودورهما في ح�اة اإلنسان ثم نبین عبر الفصل األول

الفصل �یف بدأ االهتمام �الموس�قى في تعل�م�ة اللغات األجنب�ة ثم مبررات استثمار الموس�قى 

 �عتبرونهما مصدر تشو�ش وعبث الواألغن�ة في تعل�م�ة العر��ة وذلك ألن الكثیر من المدرسین مازالوا 

وأخیرا، نأتي إلى صلب موضوع �حثنا وهو استكشاف أدوار األغن�ة ، عالقة لهما �العمل�ة التر�و�ة

  والموس�قى في تنش�� التفاعل اللفظي.

نعالج ف�ه إش�ال�ة استثمار األغن�ة الشعب�ة في مجال تعل�م�ة العر��ة، حیث أن : الفصل الثاني

هدفه تعلم الفصحى ول�س العام�ة، مستعرضین أهم المبررات اللغو�ة والثقاف�ة لهذا  الطالب األجنبي

االستثمار ثم االستراتیج�ات التعل�م�ة المعتمدة لتذلیل الصعو�ات اللغو�ة والمش�الت األخر� التي قد 

  تنجم عن استخدام الدارجة.

  

والتقن�ات البیداغوج�ة التي  مجموعة من الم�اد� و االستراتیج�ات ف�ه نستعرضالفصل الثالث: 

  نقترح توفیرها حتى یتسنى لألغن�ة والموس�قى أن تلع�ا دورهما التنش�طي في عمل�ة التفاعل اللفظي.

نسل� ف�ه الضوء على مفهوم التفاعل اللفظي الذ� �ش�ل المحور األساسي  :الرا�عالفصل 

قاء الطر�قة األنسب التي سنعتمدها في ل�حثنا، ثم نلقي نظرة على طرائ� تحلیل التفاعل اللفظي، النت

تحلیل تفاعالت طلبتنا. وأخیرا نلقي لمحة على أنما� التفاعالت اللفظ�ة وذلك حتى �سهل علینا تحدید 

  نم� التفاعالت التي سنحللها.

ستراتیج�ة" الذ� س�ساعدنا في تحلیل تفاعالت طلبتنا سنجلي ف�ه مفهوم "اال: خامسالفصل ال

ات المختلفة : التواصل�ة والتعل�م�ة والخطاب�ة التي استعملها هؤالء الطل�ة ثم و�ذا االستراتیج�

   .االستراتیج�ات التعل�م�ة التي استخدمها المعلم وذلك �ما صنفها المختصون ثم صنفت في إطار �حثنا

  : على أر�عة فصولالقسم التطب�قي و�حتو� 

ة هذا ال�حث ثم نستعرض ف�ه مجموعة : نتعرف ف�ه على الطل�ة الدین ش�لوا عینالفصل األول

  من الحصص التجر�ب�ة التي أجر�ت معهم.

  .وف� لوحة تحلیل : نقوم ف�ه بتحلیل التفاعالت المسجلةالفصل الثاني

  : نقوم ف�ه بتحلیل المقابلتین.الفصل الثالث

  : نقوم ف�ه بتحلیل االستب�ان.الفصل الرا�ع

  امة.: تتضمن نتائج ال�حث ثم استنتاجات عوخاتمة
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  أهم�ة الموس�قى والغناء ودورهما في ح�اة اإلنسانأهم�ة الموس�قى والغناء ودورهما في ح�اة اإلنسان  مقدمة:مقدمة:

نس�ة االموس�قى والغناء قد�مان قدم العالم، بل سا�قان له وأصل لوجوده �ما �قول آب الروم

    جبران خلیل جبران: العر��ة

  فالغنا سر الوجود      عطني النا� وغن ا            

  �عد أن �فنى الوجود            وأنین النا� ی�قى              

 و�ر� إمام العاشقین، سید� ابن الفارض، أن الموس�قى منصة للتجل�ات اإلله�ة إذ �قول:

    في �ل معنى لطیف رائ� بهج   تراه إن غاب عني �ل جارحة            

  5في نغمة العود والنا� الرخ�م،إذا        تألفا بین ألحان من الهزج           

وللموس�قى سر أزلي عجیب مؤثر في جم�ع الكائنات. فهي لغة الطیور، بها تتخاطب وتس�ح �ارئها 

َماَواِت وَ  «:  �6ما جاء في اآل�ة  الكر�مة اْألَْرِض َوالطَّْیُر َصافَّاٍت َأَلْم َتَر َأنَّ �ََّ ُ�َس�ُِّح َلُه َمْن ِفي السَّ

وعلى إ�قاعها تطو� اإلبل البید دون �لل. وفي هذا �قول إمام ».  ُ�لٌّ َقْد َعِلَم َصَالَتُه َوَتْسِب�َحهُ 

  العاشقین،سید� ابن الفارض: 

     7منغما،عرج على �ث�ان طي    سائ� األضعان �طو� البید طي   

ها تأثیر على الن�ات وحتى على الجماد، حیث �انت وتحث نغماتها تنتصب الح�ات وترقص. ول

َوَلَقْد َآَتْیَنا « الج�ال تردد تران�م سیدنا داوود عل�ه السالم، منفعلة مع الطیر �سحر موس�ق�ة صوته:

ِ�ي َمَعُه َوالطَّْیرَ     8اآل�ة الكر�مة. »َداُووَد ِمنَّا َفْضًال َ�ا ِجَ�اُل َأوِّ

ناه یهتز لأللحان التي �سمعها وهو جنین في �طن أمه، �ما أثبت وٕاذا انتقلنا إلى اإلنسان، وجد

ذلك ال�احثون. وعندما یولد ��ون الغناء سا�قا عنده للكالم، حیث نراه �صدر في مرحلة المناغاة 

تنغ�مات یتفاعل بها مع مح�طه. ثم تعقب ذلك مرحلة النط�، فیبدأ في إنتاج األصوات القصیرة 

وفي هذا الصدد �قول  ي تش�ل مفرداته األولى نحو: ماما، �ا�ا، مومو .....والممدودة (الصائتة) الت

�ظهر الغناء ل�سب� و�ساعد نمو اللغة عند الطفل الصغیر. فهناك  �م�ة ): «  Murpheyمورفي (

متزایدة من ال�حوث تدل على أن التنغ�مات الموس�ق�ة التي �صدرها  الصب�ان الصغار و�رجعها اآل�اء، 

                                                 
  1465ص  1983دیوان ابن الفارض، دار بیروت للط�اعة والنشر،  -1

    41سورة النور اآل�ة  -2

   07المصدر نفسه ص 3-7

  .10سورة س�أ اآل�ة  - 4
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و�التالي، فإن هذه التنغ�مات األول�ة   1»را�ة قصو� في نمو اللغة عند هؤالء الصب�ان الصغتكتسي أهم

هي �مثا�ة قوالب تلص� علیها الكلمات في مرحلة الحقة. وخالل طفولته األولى، ینام الصبي و�صحو 

ذا �بر، على أغاني والدته، تلك األغاني التي ستظل مرسومة في ذاكرته إلى آخر یوم من ح�اته . فإ

الزمه الغناء طوال ح�اته، حیث نجده في �ثیر من األح�ان �غني لنفسه مثل الصغیر الذ� یخاطب 

�الكالم "المتمحور حول  Piaget)(  ب�اجي  نفسه غیر قاصد أ� شخص حوله، مستخدما ما �سم�ه

هذه  إن الحاجة إلى):" Murphey. وفي هذا الصدد �قول أ�ضا مورفي ( (Egocentrique)الذات" 

  .2"اللغة المتمحورة حول الذات ال تغادرنا في الواقع أبدا و�تم تحق�قها جزئ�ا عبر الغناء

فقد قدمت حضارتنا العر��ة  .و�ستحیل أن نتصور حضارة أو ثقافة بدون موس�قى أو أغاني

الموصلي  واإلسالم�ة، الرائدة في هذا المجال، خدمات جلیلة لإلنسان�ة على أید� ع�اقرة أمثال: إبراه�م

وزر�اب في األندلس وغیرهم، فأسسوا لعلم الموس�قى، وطوروا آالتها، وابتكروا  ،في العهد الع�اسي

فقد �انت المستشف�ات في  العرب هم أول من استخدم الموس�قى لعالج المرضى." الموشحات �ما أن

�ة بهذه الحق�قة عهد هارون الرشید تضم أقساما خاصة للعالج الموس�قي. ولقد صرحت مؤرخة أمر��

             .3"ب�تابها "رواد الط في 

ثم أفادت النهضة األور��ة،التي انطلقت في القرن الخامس عشر، من جهود العرب، فشهدت 

الموس�قى عبر عصور متتال�ة تطورا معتبرا، والس�ما الموس�قى الكالس���ة، حیث ظهر ع�اقرة أمثال: 

 ".�قى هي الروح الكهر�ائ�ة التي �حیى فیها العقل، �ف�ر و�بتكرإن الموسموزار و�یتهوفن الذ� قال:"

ولئن رافقت الموس�قى واألغن�ة اإلنسان قد�ما في سفره وحضره، سلمه وحرو�ه، أفراحه وأتراحه، طقوسه 

�صعب  " ):Murpheyالدین�ة وغیرها، فإنها الیوم أشد مالزمة له، وأوسع انتشارا، �ما �الح� مورفي (

حاضر الهروب من الموس�قى واألغن�ة لكونهما �حتالن �صورة غیر مسبوقة العالم في وقتنا ال

المستشف�ات ( أجنحة زرع القلب والوالدة ) المطاعم والمقاهي وأماكن التسوق، واألحداث :حولنا

الر�اض�ة، في س�اراتنا وتقر��ا في �ل م�ان، نر� أولئك الملتصقة آذانهم �سماعات أجهزة الولكمان. 

وه�ذا فاألغاني تطرق  4".أن الم�ان الوحید الذ� یندر ف�ه سماع الموس�قى واألغن�ة هو المدارس و�بدو

                                                 
1 - Song also appears to precede and aid the development of language in young children  

A growing body of researchs indicates that the musical babbling produced by infants, and returned 

by parents, is extremely important in the development of language in young children .  

Murphy .T. Music and Song, OXFORD University Press 1993 (p.7) 
2-It could be that the need for egocentric language never really leaves us and it is fulfilled partly 

through song.                                                                                               

  .7المصدر نفسه، ص

  .21ص 1979ت الح�ة الكتاب الثالث تونس انظر العر��ة المعاصرة معهد بورقی�ة للغا  -3 

In our time, it is hard to escape music and song as it occupies ever more of the world around us:  -4

in operating theatres (for heart transplants and childbirth), restaurants and cafés, shopping malls 
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تطرق موضوعات وانشغاالت وأحاس�س ومشاعر إنسان�ة یجد لها �ل مستمع صد� في نفسه. 

  .الموس�قى تستحوذ على خ�النا وانفعاالتنا وعقولنا �قوةف

  ل�م�ة اللغة األجنب�ة. بدا�ات االهتمام �استثمار الموس�قى في تع - 11

  الطر�قة اإل�حائ�ة. - 1-1

 ).  Lozanovظهرت هذه الطر�قة في الس�عینات على ید العالم النفساني والمر�ي لوزانوف( 

وتهدف إلى تسهیل عمل�ة التعلم، وذلك بتحر�ر العقل من اإل�حاءات السلب�ة والمث�طة، وشحذه 

أن المتعلمین �ق�مون حواجز  لوزانوف ف�عتقد الد�تور�اإل�حاءات اإلیجاب�ة والمحفزة بواسطة الموس�قى.

أمام تعلمهم تجعلهم یرون قدراتهم التعلم�ة محدودة، ال تسمح لهم �اإلنجاز،ألنها تجعلهم �شعرون �أن 

الفشل یترصدهم. ونتیجة لذلك، فال �ستثمرون هذه القدرات الكاملة �صورة �ل�ة. وحسب هذا المر�ي، 

یجاب�ة بواسطة استعمال الفنون الجمیلة: �الرسم والرقص والشعر والموس�قى. فإنه �م�ن خل� إ�حاءات إ

فعلى سبیل المثال، ین�غي تز�ین المح�� التعلمي �األلوان الزاه�ة، واللوحات الفن�ة المعلقة على 

الجدران، حتى تص�ح قاعة الدرس أوفر إثارة وجاذب�ة. وضمن هذه الفنون الجمیلة، تلعب الموس�قى 

��ة الدور الرائد. ومن بین االبتكارات الكثیرة التي أتت بها الطر�قة اإل�حائ�ة استعمال خلف�ة الكالس�

موس�ق�ة أثناء قراءة المعلم للحوار. فالحوار �قرأ عادة مرتین في األولى ب��ء، وفي الثان�ة �سرعة 

إرخاء السلو�ات عاد�ة، مرفقا �موس�قى �الس���ة. والف�رة الكامنة وراء استعمال الموس�قى، هي 

الدفاع�ة للمتعلمین، وفتح أذهانهم للغة. فبإم�ان الموس�قى تجنید الجزء األ�من للعقل، وجعل عمل�ة 

التعلم أوفر شمول�ة. وه�ذا، فإن هذه اإل�حاءات الجمیلة التي یتلقاها المتعلم، هنا وهناك، من مح�طه 

 ال�اسم، تجعله �شعر �أن التعلم سهل وممتع. 

  تقن�ات التعلم اإل�حائي السر�ع.طر�قة  -1-2

هي طر�قة أمر���ة مستوحاة من الطر�قة اإل�حائ�ة للد�تور لوزانوف طورها الد�تور دونالد شوتر 

(Donald Schuter)،  وتلعب فیها الموس�قى الكالس���ة خاصة دورا رئ�س�ا، ف�قوم الطل�ة، أثناء

  خاء.االستماع، بتمار�ن جسم�ة وذهن�ة تجعلهم في حالة استر 

و�قدم المعلم، إلى جانب هذا المثیر الموس�قى، بتوج�ه رسائل لغو�ة للطل�ة، �صورة م�اشرة وغیر 

م�اشرة، توحي لهم �سهولة الدرس، وتبث فیهم الثقة �قدرتهم على إنجاز التمار�ن بنجاح. �ما �قوم، في 

و�ة، بواسطة حر�اته، الوقت نفسه، بتعز�ز هذه المشاعر اإلیجاب�ة لدیهم بإرسال إ�حاءات غیر لغ

 وأوضاعه الجسم�ة، والمح�� ال�اسم الذ� یتواجدون ف�ه، وما �حتو�ه من ز�نة وٕاضاءة....

                                                                                                                                                    
(muzak), at sports events, in our cars, and literally everywhere for those tuned in to a walkman. It 

would seem that the only place music and song is slow to catch on is in schools!. 
Music and song P 07. 
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ورجوعا إلى مجال �حثنا، نتساءل عن الفوائد التي تجنیها تعل�م�ة العر��ة لألجانب، إذا ما استثمرت 

  األغن�ة والموس�قى. وهذا ما سنعالجه ف�ما �أتي. 

  ار األغن�ة والموس�قى في تعل�م�ة العر��ة لغیر الناطقین بها.مبررات استثم -2

  عنصر المتعة.  -2-1

من أهم الممیزات الفارقة بین المنهجیتین الحدیثة والتقلید�ة في تعل�م اللغات األجنب�ة عنصر  

�ة تستدعي متعة غائ"مبرز�ن مزا�ا األغن�ة:  (Vercollier) وفر�ولیي (Paradis)المتعة. �قول براد� 

  .1"في �ثیر من األح�ان عن التعل�م التقلید�

األغن�ة متعة وتسل�ة یتذوقها جم�ع الناس من �ل "في نفس الصدد  (Boiron)و�قول بوارن   

فالنصوص التعل�م�ة التقلید�ة، سواء أكانت عاد�ة أم أدب�ة، قلما توفر هذه المتعة. أما   2األعمار"

�م�ن للمتعلم االستماع لها، أو إعادتها عشرات المرات، مختبرا األغن�ة بجمعها بین اللغة والموس�قى، ف

بوارون أن  في �ل مرة لذة جدیدة، األمر الذ� ال یتصور مع الكثیر من النصوص األخر�. ولذا، یر� 

  .3"الفرنس�ة �لغة أجنب�ة  مبررات اإلمتاع هي أقو� مبررات إدراج األغن�ة في قسم"

  .إعادة الح�اة للتواصل الصفي -2-2

�ثیرا ما یتم تعل�م العر��ة �صورة غیر تواصل�ة، حیث أن األنشطة التقلید�ة الممارسة غال�ا مثل: 

تر�یب الجمل، وتكرار التراكیب، والتصر�ف، واإلمالء، ودراسة النصوص... ال تسمح بتواصل حي 

عب.. وٕانما تسمح  �ستثمر وظائفه المختلفة: �الوظ�فة التعبیر�ة، والتخیل�ة، واالجتماع�ة، ووظ�فة الل

�استعمال خطاب أعرج مبتور، ال �عمل غال�ا إال بوظ�فة واحدة هي: الوظ�فة المعجم�ة المنشغلة 

  .(Jakobson)بتحلیل النظام اللغو�، �ما عرف ذلك جاكو�سون 

لكن في إطار االستثمار اإلبداعي لألغاني والموس�قى، �م�ن للطالب مثال، وهو �غني، أن 

شخص�ة صاحب األغن�ة، ملتحما �أحاس�سه، ف�عبر عنها، مستثمرا طاقاته  �شعر بنفسه متقمصا

الصوت�ة والوجدان�ة، و�أنها أحاس�سه الخاصة. أو یتالعب �ألفا� األغن�ة، �صورة ف�هة وطر�فة 

تستثیر ضحك زمالئه وٕاعجابهم، أو �قوم بتخیل صورة المغني أو المغن�ة خالل رسم ینجزه على 

فلها "مبرزا أدوار األغن�ة:  (Boiron)الطل�ة. وفي هذا الصدد �قول بوارون السبورة، یتفاعل معه 

                                                 
traditionnel.Elle convoque un certain plaisir souvent absent de l’enseignement  - 1 

Paradis.S, Vercollier.G La chanson contemporaine en classe FLE /FLS: un document authentique 
optimal ? (1). Université York-collège universitaire Glendon Canada. P 02 

2-de tous les âges.La chanson est un plaisir, un divertissement qu’apprécient les personnes  
Boiron.M , Approches pédagogiques de la chanson.Cavilam, vichy p18. 

 3- Les arguments de plaisir sont les plus importants pour inclure la chanson dans une classe de 

FLE.                                                                                                 
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أ�ضا مهمة اإلمتاع والتسل�ة... فالفرنس�ة لم توجد فق� للعمل وممارسة التمار�ن، بل نستط�ع أن 

  1"نضحك، نرقص أو نلعب �الفرنس�ة

  ).Documents authentiquesإدراج الوثائ� الح�ة ( -2-3

لتواصل�ة التي ظهرت في نها�ة الس�عینات استثمار الوثائ� الح�ة في تعل�م�ة تشجع المقار�ة ا

اللغات، أ� تلك التي لم تصمم خص�صا ألغراض بیداغوج�ة مثل: قوائم المأكوالت في المطاعم، 

الدالئل الس�اح�ة، �طاقات التسجیل، االستمارات، األفالم، الحصص اإلذاع�ة والتلفز�ون�ة المسجلة 

  . وتكمن أهم�ة هذه الوثائ� في:واألغاني..

  ر�� المتعلم بواقع اللغة .  -2-4

فمن خالل استماعه لألغن�ة العر��ة المعاصرة (فص�حة أو دارجة)، یجد المتعلم األجنبي نفسه 

متعامال مع عر��ة ح�ة تماما مثل أبنائها األصلیین، فتزول بذلك الهوة الفاصلة بینه و�ینهم، وتقو� 

 وثقته بنفسه. دافعت�ه التعلم�ة

 ر�� قاعة الدرس �العالم الخارجي. -2-5

وقد الح� .طالما انفصمت عنهما ذین تقوم األغن�ة بر�� القسم التعل�مي �الح�اة والمجتمع الل

، �ما أسلفنا، أن الم�ان الوحید الذ� یندر ف�ه سماع األغن�ة والموس�قى هو (Murphy)مورفي 

ا الجزائر�ة أو العر��ة، یخترق المتعلم جدران وحدود حجرة الدرس المدارس. فمن خالل االستماع ألغانین

الض�قة، متخ�ال نفسه في مقهى یؤانس أصدقاءه أو في بیته مع أسرته أو في ملعب �شاهد م�اراة في 

  �رة القدم.

  تنو�ع الدعائم واالستراتیج�ات التعل�م�ة.  -2-6

ة التقلید�ة للنصوص األدب�ة التي ال إن االستثمار البیداغوجي لألغاني یتمیز عن المنهج�"

تتجاوز المستو� اللغو�، وذلك بإدراجه الموس�قى واإل�قاع أو اللحن، و�لها عناصر من شأنها تحر�ك 

. فاألغن�ة �اعت�ارها وث�قة ح�ة تش�ل دعامة تعل�م�ة 2"هذه الحساس�ة العالم�ة الهاجعة في �ل متعلم

هذه الثروة البیداغوج�ة الناتجة عن هذا المز�ج في والموس�قى) و"متعددة المحتو� (اللغو� واألدبي والثقا

                                                 
Elle a aussi une mission de plaisir, de divertissement .. le français n'est pas uniquement fait pour  - 1

travailler, pour faire des exercices. On peut rire, dancer, s'amuser avec des chansons .. en français" 

Approches pédagogiques de la chanson P:01.                                                          18المصدر نفسه ص 

L’exploitation pédagogique de la chanson se démarque de la méthodologie  - 2 
traditionnelle des textes littéraires, notamment parce qu’elle transcende le linguistique en intégrant 

la musique, le rythme ou la mélodie, tous susceptibles de faire vibrer cette sensibilité universelle 
qui sommeille en chaque apprenant.(…) 

La chanson contemporaine en classe FLE /FLS: un document authentique optimal ? (1).P2  
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بین اللغة واللحن واإل�قاع یترجم الطاقة الهائلة لألغن�ة في قسم اللغة الفرنس�ة �لغة أجنب�ة و�لغة 

  .1" ثان�ة،  والتي تش�ل �ونا متعدد الداللة، جدیرا بإذ�اء فضول المتعلمین

  ) المختلفة.Learning stylesن وأسالیبهم التعلم�ة (التكیف مع أنما� المتعلمی -2-7

�ان �عتقد سا�قا في مجاالت علم النفس والتر��ة أن �ل الناس یتعلمون بنفس الك�ف�ة. ونتیجة 

لذلك فقد �ان �ل الطل�ة في مجال ما، یتم تعل�مهم بنفس الطر�قة البیداغوج�ة . ففي مجال تعل�م 

لترجمة، وما یتصل بها من مهام صف�ة، تستعمل لجم�ع الطل�ة، اللغات مثال، �انت طر�قة النحو وا

�غض النظر عن فروقهم الفرد�ة �ما �انت معلوماتهم في مادة معینة تختبر بنفس الص�غة، وهي 

  الكتا�ة عادة.

لكن مع تقدم علوم النفس والتر��ة تبین أن لكل طالب أسلو�ه التعلمي الخاص، ومجاال معرف�ا 

" التي ابتكرها تعدد�ة الذ�اءوقد تبلورت هذه النظرة الجدیدة من خالل نظر�ة " ممیزا، یبرع ف�ه. 

ولكن �قو�  ،. �میز هذا العالم بین ثمان�ة أنما� من الذ�اء �ملكها جم�ع الناس(Gardner) �2اردنر

  وتش��الت مختلفة .وهي ل�ست منعزلة عن �عضها ال�عض، بل تعمل �صورة مترا�طة ومتكاملة. 

غن�ة عن سائر الوسائل التعل�م�ة األخر� �قدرتها العجی�ة على التكیف مع هذه الفروق وتتمیز األ

الفرد�ة جم�عها، موفرة لكل متعلم مجاله المفضل الذ� یلمع ف�ه عادة. ولتحقی� ذلك، ین�غي على 

المهام  المعلم توفیر االستراتیج�ات التعل�م�ة المناس�ة ألنما� الذ�اء المختلفة. وف�ما یلي أمثلة عن

  واألنشطة التي �م�ن أن �قوم بها الطل�ة المتفوقون في مجال ما:

  الذ�اء اللغو�: نقاشات، تأو�ل �لمات األغن�ة، تمار�ن لغو�ة حول نص األغن�ة.

  الذ�اء الر�اضي المنطقي: تحلیل أوزان ألفا� األغن�ة.

وخرائ� تساعد الذ�اء ال�صر� الفضائي: رسم صور تجسد مفردات األغن�ة، استخدام صور 

  على فهم هذه المفردات.

الذ�اء البدني الحسي: الضرب على الطاولة تجسیدا إل�قاعات األغن�ة أثناء االستماع، الرقص 

  لمن یرغب ف�ه، تصم�م تسآالت من طرف الطل�ة تم التنقل بین زمالئهم لتلقي األسئلة.

دات والقواعد وتقو�م النط� الذ�اء الموس�قي: تساعد الموس�قى واإل�قاع على است�عاب المفر 

  �حیث تغدو في نظر الطل�ة ذو� الذ�اء الموس�قى العالي، وسیلة طب�ع�ة لالكتساب اللغو�.

                                                 
ichesse pédagogique inhérente à ce mélange de linguistique, de mélodique et de Cette r - 1

rythmique traduit bien le potentiel heuristique de la chanson en classe de FLE/FLS.(…) en 
présentant un univers sémantique polysémique susceptible d’exciter  la curiosité des apprenants.   

                            3نفسه ص المصدر

         .York: basic: books.19New Gardener, H. Multiple intelligences: The Theory in Practice 93: انظر -2 
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الذ�اء الب�فرد�: تحلیل المستو� االنفعالي لألغن�ة والحالة النفس�ة للمغني أو المغن�ة. ق�ام 

  مالئهم.�عض الطل�ة الراغبین �التعبیر عن آرائهم ثم االستماع ألف�ار ز 

الذ�اء االست�طاني: ق�ام الطل�ة ذو� البراعة االست�طان�ة بتألیف أغانیهم الخاصة أو التعبیر 

  �تاب�ا عن أذواقهم ومیولهم الموس�ق�ة.

  الذ�اء الطب�عي: إحضار المعلم أغاني ذات صلة �الطب�عة وحیواناتها، ون�اتاتها، وفضاءاتها...

دعامتین أن تنشطا التفاعل اللفظي، وما هي األدوار وف�ما �أتي، سنر� �یف �م�ن لهاتین ال

  التي �م�ن أن تقوما بها في هذا المجال؟  

 .أدوار األغن�ة والموس�قى في تنش�� التفاعل اللفظي - 3

 .التهیئة للتواصل وتغییر الجو النفسي في القسم -3-1

تفاعل مع زمالئه �سبب قد یبد� المتعلم األجنبي للعر��ة أح�انا عزوفا عن الكالم وضعفا في ال

حاالت نفس�ة طارئة: �التعب والضجر، أو مش�لة صح�ة، أو عدم التجاوب مع درس ممل أو موضوع 

�سبب مشاعر نفس�ة قارة مثل:القل� والخوف من ارتكاب األخطاء وضحك اآلخر�ن،  غیر مثیر... أو 

  أو الشعور �اإلح�ا� وتضاؤل الثقة �النفس.

إلى خطر هذه المشاعر السلب�ة المث�طة للدافع�ة ضمن "فرض�ة  (Krachen)و قد ن�ه �راشن 

انسداد عقلي �منع الم�تسبین االستخدام الكلي للمدخالت اللغو�ة الحاجز النفسي" الذ� عرفه ب: "

و�ر� �راشن أن هذا الحاجز النفسي ��ون أقو�  .1"المفهومة التي یتلقونها في إطار االكتساب اللغو� 

شعرون لسبب ما �أنهم مهددون مثال: �سبب الوضع التعلمي، أو معلم اللغة، أو بین الطل�ة الذین �

��ون  هذا الحاجز أضعف �النس�ة للطل�ة الذین �شعرون  ،اللغة نفسها، أو ثقافة أهلها. وخالفا لذلك

�االرت�اح في القسم أو إزاء اللغة. ولألغن�ة والموس�قى دور فعال في محار�ة هذه الحواجز النفس�ة 

األغاني توفر االن�سا� والتنوع والطرافة : "(Murphey)تغییر األجواء في القسم �ما ینص مورفي  و 

  .2"وتشجع االنسجام داخل الفرد والجماعة

ل�س هناك شك في أن لألغن�ة القدرة على وضع الناس في حالة : " (Myers)و �قول مییرز 

  .3"نفس�ة أفضل

                                                 
ive A mental block that prevents acquirers from fully utilizing the comprehensible input they rece-1

for language acquisition. 
krashen.S.D, The Input Hypothesis,Issuses and Implications. London, Longman  1985 P 3.  

They provide variety and fun, and encourage harmony within oneself and within a group.-2 
Music and song, p 08. 

3has the power to put people in a better mood.There is no doubt that it - 
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  غو�ة. العوامل المساعدة.تسهیل استضمار المدخالت الل - 2- 3 

، �ثیرا ما �ش�و الطالب في المراحل األولى من تعلمه سرعة نس�ان ما یتلقاه ألس�اب مختلفة 

س�سهل تثبیت  ،وال تحسنا في �فائتة التواصل�ة. لكن مع األغاني ،و�التالي فال یر� نموا في معجمه

كدت ذلك العدید من ال�حوث العلم�ة. وفي �ما أ ،المفردات والتراكیب الجدیدة في الذاكرة �سرعة عجی�ة

�ثیر منا قد الح� �اندهاش سرعة تعلم األغاني من طرف الطل�ة. فنس�اننا تقر��ا "  مورفي:هذا �قول 

 ،1"اهانما عدا تلك األغاني القلیلة التي تعلم ،لكل شيء تعلمناه في لغة أخر� تجر�ة شائعة بیننا

  . ذهاننا وتص�ح جزءا منان األغاني تعل� �أإف ،وألس�اب متنوعة

  خالت  اللغو�ة ؟دالعوامل المساعدة على تثبیت هذه الم هي فما 

  .الطا�ع التكرار� للنص الغنائي- 1- 2- 3

إن التكرار عنصر مش�ل لطب�عة النص الغنائي وخصوصیته. فإعادة المغني لمقطع بین الفینة 

  اكرة.واألخر�  �ساعد على ترسیخ مفرداته وتراكی�ه �سهولة في الذ

  )DIN(التكرار الذهني الالإراد�. - 2- 2- 3

و�صورة  في أذهاننا لمدة طو�لة، نغماتها تتردد�عد استماعنا ألغن�ة تجاو�نا معها، ت�قى ألفاظها و 

  .مفردات والتراكیب الجدیدةالعلى تخز�ن  ال�عیدة المد� ال إراد�ة، ف�ساعد هذا الترج�ع الذاكرة

  معدل النط�. - 3- 2- 3

عندما تغنى غال�ا ما تنط� بوتیرة اقل سرعة، األمر الذ� �سهل معالجتها في إن الكلمات 

  الذاكرة.

 .الغناء - 4- 2- 3

                                                                                                                                                    
 Myers.S. Writing in music. The Journal of the Imagination in Language Learning and Teaching 

vol.3 may 1995. P01. 

 1" Many of us have experienced with amazement how quick students are at learning songs. It is 

also a common experience to forget nearly everything we learn in another language except the few 

songs that we learnt."   

Music and Song, p 6.  



9 

ال �شعر  ،مختبرا في �ل مرة متعة جدیدة ،إن المتعلم المبتد� إذ ��رر األغن�ة مرات ومرات

بخ�اله في أجواء �أنه یتعلم وٕانما یتسلى أو یلعب، ف�غیب عن القسم الدراسي وأجوائه الرتی�ة، محلقا 

یلتق� ف�ه اللغة �صورة ال " رح�ة ومثیرة. فالغناء �ضعه في مح�� اكتسابي، حسب ع�ارة �راشن:

من خالل هذا النشا� االجتماعي المرفه . و وذلك خالفا للوضع التعلمي الشعور� الصر�ح "شعور�ة

 ،وأص�ح �غنیها �طالقة والمتمثل في الغناء، ال یلبث هذا الطالب أن یجد نفسه قد استظهر األغن�ة

اللغو�ة التي اكتسبها في هذه المرحلة الجد م��رة، فتقو� بذلك   (Automaticité)متفاجئا بهذه اآلل�ة

  دافعیته وثقته بنفسه.

  تنش�� اإلبداع�ة. - 3- 3

قید �شعر المتعلم �حالة جفاف ونضوب في مخیلته وأف�اره، فال یجد ما �قوله في موقف معین. 

�ة قد یختبرها أ� إنسان في ح�اته الیوم�ة. وهنا تأتي األغن�ة بواسطة وظ�فتها اإل�حائ�ة وهذه حالة عاد

االسترجاع�ة، لتغذ� مخیلة هذا المتعلم ووجدانه �شتى الصور واألخیلة واألحاس�س �ما ینص مورفي 

و یبدو أنها تعطي الطاقة حین تكون غیر موجودة، وتشع الصور عندما �ش�متحدثا عن األغن�ة: "

لتشج�ع ): �م�ن استثمار األغاني " Eken. و�قول إ��ن ( 1"الطل�ة أنهم ال یجدون شیئا ��تبون عنه

إن الصوت الموس�قى یدخل إلى : " )Halpernهالبیرن ( . �ما �قول2"اإلبداع�ة واستعمال الخ�ال

�م�ن أن تفسر هده . ومن بین أهم العوامل التي 3"العالم قوته السحر�ة لتفعیل العقل حینما ��ون نائما

القوة اإل�حائ�ة العجی�ة لألغن�ة، تعدد قنوات الخطاب الغنائي. �ستخدم هذا الخطاب الثر� الفذ ثالث 

قنوات تعبیر�ة: لغو�ة، ش�ه لغو�ة، وغیر لغو�ة. فالقناة اللغو�ة تعمل بواسطة ثالثة أنظمة (النظام 

بجرسه المتمیز ولحنه وما یتضمن من نبرة اللغو� والشعر� والثقافي) �ش�ل صوت المغني أو المغن�ة 

وٕا�قاع.... العناصر ش�ه اللغو�ة، ثم هناك الموس�قى المن�عثة من اآلالت �ألحانها وٕا�قاعاتها. ف�ل 

  عنصر من هده العناصر یوحي �معان وأحاس�س مختلفة، مش�ال مصدر إلهام مستقل.

  المدائن '' للمطر�ة السیدة فیروز:لنتأمل، على سبیل المثال، المقطع اآلتي من أغن�ة'' زهرة 

  الطفل في المغارة     وأمه مر�م     وجهان ی���ان.                     

تخبرنا �لمات المقطع، عبر دالالتها المعجم�ة، عن وجود أم اسمها مر�م مع  طفلها وهما 

ا قد أص�حت تحو� ی���ان في المغارة. لكن إذا ما استقرأت هذه الكلمات في إطارها الشعر�، نجده

                                                 
It seems to give energy where was non- 1 and to spark off images where students complain of 

having nothing to write about. Songs in language  learning.        

Music and Song, p 37.    
To encourage creativity and use of imagination. - 2 

 Eken,D.K. Ideas for using pop songs in the English language classroom. English teaching 
forum,1996, p 46.  
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شحنات عاطف�ة، وتؤد� وظ�فة تصو�ر�ة، �ما توحي بدالالت جدیدة حافة تسهم �لها في رسم وجهین 

حز�نین یذرفان الدموع و�ئنان ألما وحسرة على ما أصاب القدس، وما تعرض له أبناءها، فنحس بذلك 

إلى �عض األذهان م�الد  أشد اإلحساس. فإذا ما حلت هذه الكلمات في إطارها الثقافي، قد تستدعي

السید المس�ح من خالل تلك الرسوم.واللوحات الز�ت�ة التي تشاهد فیها عادة المغارة، واألم، والطفل في 

الدوح قرب الشجرة، تح�� �ه الشموع والمالئ�ة والخراف... وحینما �عبر المستمع إلى صورة المغن�ة 

�حر�ة تأرجح وتماوج تجعله یتخیل األم وهي تضم   برقته ونعومته، فقد یوحي له لحنها في هذا المقطع

رض�عها إلى صدرها الدافئ في رقة وحنان ف�اض، مدوحة متمایلة �ه، �مینا وشماال، منغمة له حتى 

��ف عن ال��اء و�نام.أما الموس�قى الرق�قة والناعمة المصاح�ة للمقطع، فقد تعود بذاكرة المستمع إلى 

انه ذ�ر�ات �اسمة، تجعله �سترجع مثال غرفته الصغیرة الملیئة �اللعب، طفولته األولى، موقظة في وجد

وتلك األنغام السحر�ة التي �انت تن�عث من دمیته الراقصة، أو من والدته وهي تنومه على نغماتها 

الدافئة. �ذلك فقد توحي النغمة  أو النوتة الختام�ة �سقو� دمعة األم أو الطفل على األرض. وإلبراز 

ذا الخطاب الغنائي الذ� �ش�ل "�ونا متعدد المعنى" نسوق المقطع اآلتي من نفس األغن�ة:  ثراء ه

  وٕانني أصلي.

فإذا ما  قرأنا هذا المقطع أو سمعناه في إطار مقطوعة شعر�ة، فإننا قد ال نحس مطلقا �أ� نوع 

متزاید، تغمسنا من الخشوع، لكن لما جاء في إطار أغن�ة، أتت أصواته ممددة، بنفس طو�ل،و خفوت 

في جو من الخشوع والس�ینة والطمأنینة، وتنقلنا تدر�ج�ا إلى االستغراق الكلي. ولئن قامت الموس�قى 

المصاح�ة بدور مجسد لحالة الخشوع واالستغراق، فإنها قد توحي �مز�د من المعاني، وذلك مثال �الجو 

): Brewerء أداء القداس. وفي هذا �قول (الكنسي، وتلك النغمات الخافتة المن�عثة من آلة األورق أثنا

  .1"تستط�ع الموس�قى مثال استرجاع ذ�ر�ات قو�ة �م�ن نس�انها �سبب الرتا�ة والروتین"

  

 تفعیل استراتیج�ات التواصل: - 4- 3

عندما �ستمع المتعلم ألغن�ة مؤثرة ��لماتها أو ألحانها وموس�قاها، تستثیر خ�اله وعاطفته، فإنه 

برغ�ة ملحة في التعبیر عن خ�ا�ا وجدانه وهو إذ ینغمس تدر�ج�ا في التواصل،  �شعر، ال محالة

مستشعرا أهمیته وأهم�ة إسهامه ف�ه، �غدو مسؤوال عن هذا التفاعل، وطرفا �امل العضو�ة ف�ه، 

ف�حرص حینئذ على استمرار�ته و�بذل �ل جهده إلنجاحه، حیث یجده طر�فا، مسل�ا وثر�ا ثقاف�ا ولغو�ا، 

ما یدعوه إلى إبراز قدراته اإلبداع�ة. ولكن �یف یتسنى له ذلك و�فاءته اللغو�ة جد محدودة وهذا 

                                                 
g back powerful memories learning experience and information Music for, instance, can brin- 1

which might be forgotten because of humman’s routines 
Brewer, C,B Music and learning: Integrating music in the classroom December 15/2005, P15.  
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خاصة في هذا الطور االبتدائي من التعلم؟ ال شك في أن ذلك سیدفعه إلى استعمال استراتیج�ات 

ا ما تواصل�ة تم�نه من اجت�از الصعو�ات والمش�الت اللغو�ة التي ستعترضه حتما خالل تواصله. وهذ

  سنعالجه مستق�ال في �اب استراتیج�ات التواصل، وذلك �عد أن نعرض لمفهوم التفاعل اللفظي.

  .استنتاجات

خالفا لجم�ع الدعائم البیداغوج�ة، فإن األغن�ة والموس�قى توفران متعة تجعل الملتقي یتفاعل 

  مة واحدة من األغن�ة.معهما عقل�ا ونفس�ا وجسم�ا، فیتمایل و�صف� وقد یرقص، ولو أنه ال �فهم �ل

إضافة إلى ذلك، فإن سهولة انتقاش �لمات األغن�ة في الذاكرة، وقدرتها العجی�ة في بث روح 

المرح واالن�سا�، ومرونتها في التكیف مع أنما� المتعلمین وأسالیبهم التعلم�ة المختلفة، وقوتها 

س واالنفعاالت، والتي تستمدها من اإل�حائ�ة المذهلة في تغذ�ة الخ�ال واإلبداع�ة، وٕا�قا� األحاس�

موس�قاها، فإن �ل ذلك یجعل منها ومن الموس�قى دعامتین تعل�میتین ال  (Flou)غموض وض�اب�ة

  غناء عنهما للمتعلم األجنبي المبتد�.
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  مقدمة 

) تهدف إلى اخت�ار وجود Quasi experimentaleلقد اعتمدنا في �حثنا دراسة ش�ه تجر�ب�ة (

تغیر )، هما األغن�ة والموس�قى، ومVariables indépendantsعالقة سبب�ة بین متغیر�ن مستقلین (

  وهو التفاعل اللفظي. )Variable dépendantتا�ع (

) قر��ة جدا من التصم�م التجر�بي 2010وقد �انت الطر�قة المت�عة مع الفوج األول (

)Expérimental design تجر�ب�ا ()، حیث �م�ن إلى حد ما اعت�ار هذا الفوجGroupe 

Expérimental(  و) مراق�اGroupe de contrôleفسه، إال أّن الفارق األساسي ) في الوقت ن

یتمثل في �ون معط�ات هذا األخیر  ، �ما هو معلوم،والممیز بین النموذجین ش�ه التجر�بي والتجر�بي

  عدد�ة، خالفا لألول.

)، حیث أنها تعتمد أساسا على تحلیل تأو�لي Qualitativeو�التالي، فإّن دراستنا نوع�ة (

)Analyse interprétativeمتفاعلین. و�ما أنها دراسة حالة، فنتائجها محدودة أو ) لسلو�ات ال

  محصورة غیر قابلة للتعم�م. 

وفي هذا اإلطار ش�ه التجر�بي سنقوم �عمل میداني، لنحلل من خالله تفاعالت طلبتنا المسجلة 

وف� مقار�ة إثنوغراف�ة، وذلك �ي نؤمن لتحالیلنا أوفر قدر من دقة الوصف وصحة التأو�ل �ما 

، فسنستثمر مفهوم االستراتیج�ة الذ� س�سمح لنا �الكشف عن 1لمقار�ة اإلثنوغراف�ةتقتض�ه ا

استراتیج�ات التواصل والتعلم والخطاب التي استخدمها هؤالء المتعلمون، و�ذا استراتیج�ات التعل�م 

  المستعملة من طرف المعلم. وستم�ننا هذه االستراتیج�ات األر�ع:

التواصل�ة والالتواصل�ة، المستثمرة، وتقی�م مد� تواصل�ة �ل من عقد مقارنة بین األنشطة -1

  فئة، والتفاعل الصفي الذ� ولدته. 

من التعرف على األدوار المختلفة التي لعبتها األغاني والمقطوعات الموس�ق�ة التي استمع -2

ي استمعوا لها الطل�ة، فمن خالل هذه األدوار سن�تشف مد� تجاوب الطل�ة مع األغاني والموس�قى الت

  لها و�یف تفاعلوا معها لفظ�ا ؟

استلهمناها من تصن�فات فیرش  (grille d’analyse)ولتسهیل مهمتنا، صممنا لوحة تحلیل 

�شأن استرتیج�ات التواصل،  (Riley)ور�لي  (Bange)و�انج  (Fearche and Kasper)و�اسبر 

شأن تصن�فات استراتیج�ات � (Oxford)وأكسفورد  (o’Malley)وأومالي  (Tarone)ثم تارون 

التعلم. و�خصوص استراتیج�ات الخطاب وغیرها، بنینا لوحة تحلیلنا على مقای�س وضعها �احثون 

                                                 
  .63 ص :انظر-1 
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 (Coulthard and St Clair)و�ولتارد وسان �لیر  (P.Chareaudeau)مثل: �اتر�ك شارودو 

 l’organisation des)�شأن تنظ�م أدوار الكالم  (C.Cramsh)وغیرهم... و�ذا لوحة تحلیل �رامش 

tours de parole)   وتسییر موضوعات الخطاب(Aménagement des thèmes du 

discours) ولوحة تحلیل الخطا�ات التفاعل�ة الشفه�ة ،(Grille d’analyse des discours 

interactifs oraux)  لترافرسو(V.Traverso).  

  استراتیج�ات التواصل

  الت�س��  –التعر�ف الشرح  - الص�اغة إعادة –التعو�ض�ة: المقار�ة - 

 ..االبتكار –التناوب النسقي  –الترجمة الحرف�ة 

  التفاد�)Evitement( 

 .االقتراض 

 طلب تأكید الفهم  

 التعم�م 

 استدراك الخطأ 

 عدم المخاطرة: التخلي )Abandon( 

  طلب المساعدة الم�اشرة وغیر الم�اشرة  

  استراتیج�ات التعلم

  المعرف�ة 

 عرف�ةالمیتام 

 العاطف�ة 

 االجتماع�ة  

  استراتیج�ات الخطاب

 .االستماع والتعبیر عن االهتمام 

  االحتفا� �الكلمة. –تنظ�م أدوار الكالم: تناول الكلمة 

  رفضه  –قبوله  –تسییر موضوعات الخطاب: اقتراح موضوع– 

إثراءه  – (Rebondissement)إثارته من جدید  –تعدیله  –تحو�له 

(Etoffement) وس�عه وت(Expansion).إدراج موضوعات ثانو�ة . 

   االجتذاب(Captation) –  المصداق�ة(Crédibilité) – 

  .(Légitimité)المشروع�ة 
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 استراتیج�ات الخطاب

 

  

 تناول الكلمة: حرة / غیر حرة  

 مفاوضة السلطة )Négociation du pouvoir(  

 التنافس من أجل السلطة  

 )  إلغاء الطقوس�ةDeritualisation(  

 ) عالقة المنازلRapport de places .( 

 ات الصف�ةطب�عة العالق: 

 .معلم / طل�ة -

 طل�ة / طل�ة. -

  التعبیر عن ازدواج الهو�ة: الفرد المتعلم(Le Sujet apprenant)  

   (Le sujet personne) الفرد الشخص - 

 فسخ العقد الدیداكت��ي. 

 ) الرهانات التواصل�ةLes enjeux communicatifs (  

 ) التعبیر عن البیذات�ةIntersubjectivité(  

 ) المشروط�ةModalité(  

  التراب أو الحّیز الخاص(Territoire)  

  األسلوب التواصلي(Le style communicatif)  

  الجانب�ة التفاعل�ة(le profil interactionnel) 

  :خصائص التواصل الحي 

  Ecart d’information/ Information gap)الفجوة اإلعالم�ة ( -

   (Imprévisibilité) عدم قابل�ة التوقع -

 المفاجأة والف�اهة. -

 ) التصوراتReprésentationsاالجتماع�ة (. 

 ) الهو�اتIdentités.االجتماع�ة ( 

 ) الوجهLa face( 
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 ) فعل تهدید�Acte menaçant(  

 استراتیج�ات التعل�م

 . المعلم مرشد أو خبیر 

 .المعلم منش� ومسیر للعب 

 .)Acteur comique(ممثل هزلي  - 

 )Promoteur de l’humourمنش� للف�اهة ( - 

 )Séducteurفاتن ( - 

 .المعلم مق�م  

  أوال: تحلیل استراتیج�ات التواصل.

  مواجهة النقائص المعجم�ة. – 1

عند م�اشرتهم التعلم، �ان طلبتنا األفارقة ال �عرفون من العر��ة غیر مفردات دارجة اكتسبوها 

یوم�ة، أو تلك المفردات العر��ة القلیلة الموجودة في لغتهم األم(السواحیل�ة) من خالل اتصاالتهم ال
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مثل: د�ان، رخ�ص... وسنستعرض ف�ما یلي مجموعة من االستراتیج�ات التعو�ض�ة التي م�نت 

  هؤالء الطل�ة من سد نقائصهم المفرداتة خالل التواصل �العر��ة.

  .فة العر��ةاالستراتیج�ات الفرد�ة المؤسسة على معر -1-1

  المقار�ة. -1-1-1

  مدونة ج .1مثال 

  میناتي (ضاح�ا): ال أنا أظن الكل�ك هو غیر جمیل ألنه �قول مبروك في سلوفان�ا. - )9( 

: بدل أن �قول الطالب مثال: هو غیر لطیف أو غیر طیب (ألنه هّنأ سلوفان�ا �فوزها على تعلی�

  یل تعو�ضا عن المفردة التي یجهلها.الجزائر) استعمل �لمة قر��ة في المعنى: غیر جم

  . مدونة ب2مثال 

ا. - )26(   حسن: نعم هناك مدینة جید ِجدَّ

ا.تعلی�   : عّوض الطالب �لمة " جمیلة " �ع�ارة قر��ة: جّید ِجدَّ

  .مدونة أ3مثال 

  میناتي: أنا أر�د ُتَغْن قلیَل في هذه الموز��ى. -)143(

  هذه األغن�ة  أستاذ: موس�قى + هو یر�د أن تغني -)144(

 : استعمل الطالب الموس�قى بدل األغن�ة.تعلی�

  8. مدونة 4مثال 

  أستاذ: هي ؟ - )47(

  سیف: تع�ان.  - )48(

  أستاذ: هي تعمل  - )51(

  سیف: هي تعمل �ثیرا  - )54(

  : استعمل الطالب �لمة تع�ان (ة) القر��ة دالل�ا من مشغولة. تعلی�

  9. مدونة 5مثال 

  ز�ي في العر��ة. سیف: نحن صرنا - )21(

  أستاذ: أنتم صرتم أذ��اء في العر��ة صرتم متقدمین  - )24(
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  سیف: متقدمین  - )25(

  : ال �عرف الطالب �لمة متقدم فعوضها ��لمة قر��ة هي ذ�ي. تعلی�

  . مدونة ج6مثال 

  میناتي: ولكني أنا أظن فلكرة قدم أقادم.  - )18(

  أستاذ: نعم ؟ - )19(

  ة ستل�ح. م: مم�ن الجزایر� - )20(

  أس: قال لي الكلب �أن في الم�اراة القادمة الجزائر ستر�ح االنقلیز  - )21(

  : عوض الطالب " الم�اراة "  ��لمة قر��ة: �رة قدم.تعلی�

  .مدونة أ7مثال 

  أماني: �ل الناس في تونس.  - )13(

" عوضها : أراد الطالب أن �قول �ل الناس من تونس وحیث أنه ال �عرف أداة الجر "منتعلی�

  �أداة قر��ة: " في".

  . مدونة أ8مثال 

    cote d’ivoireف�ر�: جنسّ�ْة جزایر�ة أر�س مع  -)136(

: �قصد الطالب أن الرجل یرقص مع عاج�ة وحیث أنه ال �عرف الكلمة العر��ة فعوضها تعلی�

  �اسم البلد (ساحل العاج).

  11. مدونة 9مثال  

  جة تمشي برودونس: أنا + أتخیُر + الدجا - )30(

  أستاذ: تمشي - )31(

  ب: تمشي مع َأَكْل  - )32(

  أس: وفي فمها طعام  - )35(

  ب: طعام نعم نعم  - )36(

: عوض الطالب �لمة طعام التي ال �عرفها ��لمة قر��ة هي: أكل. �ما عوض  " هي تعلی�

  تمسك "  أو " في فمها " �األداة: "مع".

  12. مدونة 10مثال 

  َ�ْسَتِمُل أنا �قول عر��ة برودونس : عندما  - )45(
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تعلی�: قصد الطالب أنه عندما �ستمع لألغاني �عبر �العر��ة. فهو قد عوض الكلمة التي ال 

  �عرفها: " أعبر " ب: " أقول " 

  التعر�ف أو الشرح:-1-1-2

  2. مدونة 11مثال

  برودونس: أنا أتخیل نفسي في الغیوم  - )64(

  أستاذ: في الغیوم ؟ - )65(

  ع ++ بنت ملكة ب: م - )66(

  : یر�د الطالب أن �قول: أمیرة تعلی�

  التفاد�.   - 1-1-1-3

  4. مدونة 12مثال

  یوسف: أنا أشاهد في مطعم + َأك مطعم  - )05(

  أستاذ: قل أنا أشاهد َنف  - )06(

  �: نفسي + أنا أشاهد نفسي في السحاب  - )07(

تعترضه �سبب نقص في  : غیر الطالب موضوع الكالم تفاد�ا لصعو�ات محتملة قدتعلی�

   .معجمه

  استدراك الخطأ. - 1-1-1-4

  . مدونة ج13مثال

  حسن: هل �لب هو یتي �لة القدم ؟ - )01(

  أستاذ: نعم ؟ - )02(

  حسن: الكل هو �فعل �فهم �لة القدم ؟ - )03(

  : استدرك الطالب الخطأ وأصلحه بنفسه تعلی�

  الت�س��. - 1-1-1-5

  لتي تقوم �حذف �لمة او أكثر اختزاال وت�س�طا للجملة. و�ندرج ضمن استراتیج�ات التقل�ص ا

  06. مدونة 14مثال 
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  أستاذ: لماذا غیر مم�ن أن تذهب إلى األقارب ؟ -)308(

  سیف: ألن أسماك -)309(

  أستاذ: ألن هناك أسماك  -)311(

  : ال �عرف الطالب الظرف: " هناك " فحذفه تعلی�

  

  . مدونة أ15مثال 

  + هناك بی�سي ولكن هذه امرأة تقول ال ش�را ال میناتي: �قول + - )83(

:  استعمل الطالب جملة �س�طة ومختزلة: " هناك بی�سي " تعو�ضا عن تر�یب أطول تعلی�

  مثل : هل تر�دین أن تشر�ي بی�سي ؟

  04. مدونة 16مثال 

  یوسف: أنا أشاهد في مطعم + أُك مطعم  - )05(

ي " ثم في أُك " في مطعم " سدا للنقص : حذفت �لمة " نفسي في أنا أشاهد نفستعلی�

  المعجمي وتسه�ال للتواصل 

  . مدونة أ17مثال 

  میناتي: أر�د أفهم المغني  -)140(

  : �قصد الطالب أر�د أن أفهم جنس�ة المغني وحیث أنه ال �عرف الكلمة العر��ة حذفهاتعلی�

  . مدونة ج 18مثال 

  �فعل ؟ میناتي: ماذا �فعلك شاوشي ++ مس�ین ماذا - )16(

: بدل أن �قول الطالب: لماذا هو مس�ین ؟ اكتفى �استعمال الصفة لعدم معرفته �أداة تعلی�

  االستفهام: " لماذا "

  .مدونة ج19مثال 

  حسن: وأنا أ�ضا ال أفعل  - )44(

  أستاذ: ال أفعل شیئا  - )45(

  : حذفت الكلمة  " شیئا " قصد الت�س��.تعلی�
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  . ى معرفة لغة أخر� االستراتیج�ات المؤسسة عل -1-2

  الترجمة الحرف�ة. -1-2-1

  

  . مدونة أ20مثال

  میناتي: أنا أر�د ++ أنا أر�د أفهم ++ ماذا َ�ْحِمْل ؟-)184(

  أستاذ: یل�س -)185(

  میناتي: ماذا یل�س ؟ -)186(

    *porter *: استعمل الطالب الفعل " �حمل " الذ� هو ترجمة حرف�ة للفعل الفرنسي تعلی�

 �il porte uneمعنى یل�س ث�ا�ا أو �حمل حقی�ة:  il porte des vétementsحیث �قال:

valise.و�م�ن اعت�ار ذلك تعم�ما أ�ضا .  

  التناوب النسقي. -1-2-2

  04. مدونة 21مثال 

  جمعة: أنا أشم  - )26(

  أستاذ: نعم++ ف�ر - )29(

  .Le couscousج: - )30(

  : �قترض الطالب من الفرنس�ة.تعلی�

  ونة أ. مد22مثال 

  میناتي: ماذا یل�س ؟ -)186(

  حسن: مم�ن یل�س تشیت -)188(

  أس: یل�س قم�ص  -)189(

  ح: �م�س �م�س -)190(

  : اقتراض من اللغة األولى للطالب وهي اإلن�لیز�ة تعلی�

  06. مدونة 23مثال 

  أستاذ: لماذا �شتكي ؟ -)217(
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   il a déménagéسیف:  -)218(

  أس: غیر مس�نه. -)221(

  . مدونة أ 24مثال 

  میناتي: ماذا �حمل هذه رجل؟  - )58(

  سل�فانس (ضاح�ا): �اكورة  - )61(

   stickطل�ة:  - )63(

  أستاذ: عصا - )64(

  : اقترض الطالب الكلمة  التي تعني عصا من لغته األم: " السواحیل�ة "تعلی�

  05. مدونة 25مثال 

  برودونس: هادو َوالد -)118(

  " التي تعني هؤالء من العام�ة الجزائر�ة.: اقترض الطالب " هادو تعلی�

    05.مدونة 26مثال 

  أستاذ: تتسول  - )47(

   l’argentمر�تشة ؟: - )48(

  طالب ؟: السوار� - )49(

  اس: النقود تتسول النقود - )50(

  : اقترض الطالب �لمة " السوارد "  من الدارجة الجزائر�ةتعلی�

  . مدونة ب27مثال 

  + همم في المرسى وحو حوك الواد ++ �اِیْن ها��ة: حل� الواد + - )57(

  : ال تعرف الطال�ة �لمة " هناك " فاستعانت �الكلمة العام�ة الجزائر�ة: " �این"تعلی�

  

  االبتكار. -1-2-3

   05. مدونة 28مثال 

   ? le ballonشع�ان: لمن هذا  -)247(
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  : الكرة أس -)248(

  مر�تشة: األنا -)250(

  أس: هذه الكرة لي -)251(

  .La mienne  /(Le mien): ابتكر الطالب �لمة " األنا " ق�اسا على الع�ارة الفرنس�ة تعلی�

  . االستراتیج�ات التعاون�ة -1-3

 طلب م�اشر للمساعدة. -1-3-1

  06. مدونة 29مثال 

    ? je trouve برودونس:  -)157(

  أستاذ: أجد  -)160(

  06مدونة  .30مثال 

  ? �cryیف نقول:  ؟:طالب -)227(

  أستاذ: ی��ي. - )228(     

  06. مدونة 31مثال 

  ? les arbres سیف: �یف نقول  -)121(

  أس: األشجار  -)122(

  : هنا �سعف سیف زمیله �الكلمة التي �حتاجها. تعلی�

 طلب غیر م�اشر للمساعدة. -1-3-2

صمت : بدل الطلب الم�اشر للمساعدة، �ستعمل الطالب أح�انا استراتیج�ات مثل:التعلی�

والوقفات والتردد أو التكرار الدالة على الصعو�ات اللغو�ة التي یواجهها �سبب نقائصه المعجم�ة، 

  طال�ا، �صورة غیر م�اشرة، تدخل المعلم أو أحد زمالئه. 

  . مدونة أ32مثال 

  میناتي: و�یف الجوّ  في هذه الصورة؟  -)185(

  جون: الجو ++ -)186(

  ف�ر�: دافئ  -)187(
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  ن: دافئ قلي + جو  -)188(

  أستاذ: قل�ال -)189(

: استعمل الطالب الصمت �عد �لمة الجو �استراتیج�ه لطلب غیر م�اشر للمساعدة، تعلی�

فأسعفه زمیله ب: " دافئ " ثم طلب المساعدة ثان�ة بواسطة �لمة غیر تامة: " قلي " فأكمل األستاذ 

  الكلمة.

  . مدونة أ33مثال 

  حسن: تستغرق تستغرق  -)182(

  أستاذ: تستلقي قل�ال -)183(

  حسن: نعم  -)184(

  : �عتبر التكرار استراتیج�ة طلب غیر م�اشر للمساعدة.تعلی�

  04. مدونة 34مثال 

  أستاذ: وماذا + �ا + جمعة  ماذا تشم ؟ - )25(

  جمعة: أنا أشمُّ ++  - )26(

   smell smell smellطل�ة:  - )27(

جهه في معجمه اللغو�. وقد استعمل هذه : یدل صمت الطالب هنا على ثغرة تواتعلی�

  االستراتیج�ة لتدخل زمالئه.

  

  08. مدونة 35مثال 

َنْة  ++  - )86(   سیف: سأقدم + السَّ

  أستاذ: القادمة  - )87(

  سیف: السنة القادمة  - )88(

  : �عتبر التوقف المتبوع �الصمت دل�ال على ثغرة معجم�ة وطلب مساعدة غیر م�اشر. تعلی�

  08ونة . مد36مثال 

  سیف: رجل +++ في + في امرأة -)174(
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  أستاذ: مع  -)175(

  سیف: مع امرأة  -)176(

: عمد المتعلم إلى وقفة طو�لة ثم قصیرة و�رر " في" مرتین،داللة على الصعو�ة التي تعلی�

 یواجهها.

  . مدونة أ37مثال 

  أماني: هذا رجل ++ �قول + �قول +++ د دعیني ++ دعیني -)113(

  تاذ: أقّدم أس-)114(

  أماني: �قّدم  -)115(

  أستاذ: أقدم  لك ق�عة  -)116(

: تدل الوقفات المتوسطة والطو�لة ثم تكرار �قول ودعیني مؤشرات على فقر معجم الطالب تعلی�

  وطلب إسعافه �المفردات التي �حتاجها.

  حل المش�الت النحو�ة. - 2

  �س��).االستراتیج�ات المؤسسة على معرفة العر��ة (الت-2-1

  04. مدونة 38مثال 

  أستاذ: مااسم أختك + ها��ا جوزفین ؟ -)163(

  ) شع�ان  (ضاح�ا): ال أر�د ال أر�د 164(

: اكتفى الطالب بجملة مختزلة: " ال أر�د " معوضا بها جملة أطول مثل: ال أقول اسمها تعلی�

  أو ال أر�د أن أقول اسم أختي...

  . مدونة ج39مثال 

  س�ین �نت مر�ضا ؟ أستاذ: آه م - )52(

  میناتي (ضحك): آه ولكن �عد قلیل + أنا ل�س عند�  - )55(

  أس: �عد قلیل شفیت  - )56(

  م: نعم - )57(

  : اكتفى الطالب �قول: " ل�س عند� " قاصدا لم �عد عند� ألم...تعلی�
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  . مدونة ج40مثال 

  میناتي : أ�ضا ماذا ��ل الرئ�س الجزایر�ة ماذا ��ول ؟ - )82(

  : ماذا �قول حول ؟ أس - )83(

  م: حول  - )84(

  أس: الم�اراة  - )85(

  م: الم�اراة  - )86(

  : اكتفى الطالب �المقطع: "ماذا �قول" ؟ قاصدا ماذا قال حول الم�اراة ؟تعلی�

 االستراتیج�ات المؤسسة على معرفة  لغة أخر� (التعم�م).-2-2

 . مدونة أ41مثال 

  ف�ر�: ماذا امرأة أجی�ُه ؟ - )20(

  أستاذ: ماذا تجی�ه المرأة ؟ - )21(

  : قاس الطالب على الجملة االستفهام�ة االنجلیز�ة التي هي لغته األولى:تعلی�

 what does the woman replie to him ?   

  05. مدونة 42مثال 

  سیف: أنا �نت ++ أر�ع سنوات  - )93(

   i was three years oldتعلی�: الطالب �ق�س على االنجلیز�ة:

  04مدونة  .43مثال 

  عبدل: أشاهد حد�قة + أنا في حد�قة وراء أكثر األشجار  - )02(

: یر�د الطالب أن �قول: وراء أشجار �ثیرة ولكن عدم معرفته �النحو العر�ي جعله �ق�س تعلی�

  .behind many trees على النظام النحو� االنجلیز� حیث �قال:

   ب).استراتیج�ات عدم المخاطرة (التخلي عن الخطا -2-3

  . مدونة ب 43مثال 

  حسن: اثنان مدینة + واحدة + مدینة + المرسى  - )28(

  أس: واألخر� ؟  - )29(
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  ح: واثنان + مدینة حل� الورد  - )30(

  أس: أ�ضا ؟  - )33(

  ح: هناك +++ آ (�ضحك)  - )34(

ت : اكتفى الطالب بذ�ر المدینتین المرسى وحل� الواد وتوقف عن الكالم نتیجة للصعو�اتعلی�

  اللغو�ة التي تعترضه. 

  حل المش�الت الصرف�ة. – 3 

  االستراتیج�ات المؤسسة على معرفة العر��ة.-3-1

  المقار�ة. -3-1-1

  05. مدونة 44مثال 

  شع�ان: لماذا أنت طو�لة من فرنك ؟  -)249(

  أس: لماذا أنت أطول من فرنك ؟  -)250(

  ص�غة التفضیل في العر��ة: أطول.: استعمل الطالب النعت  طو�ل   لعدم معرفته �تعلی�

  . مدونة ب45مثال 

  جون: هناك تونس�ات عندنا عیون مثل غزالن  - )65(

  : استعمل الطالب "عندنا" بدل عندهن ألنه مازال ال �عرف تصر�ف االسم الظرفي:عند.تعلی�

  استدراك الخطأ.-3-1-2

  08. مدونة 46مثال

  برودنس:ألن أنا مشهورة  - )92(

  أس: ل - )93(

  ب: ألنني مشهورة (مشغولة). - )94(

  االستراتیج�ات المؤسسة على معرفة لغة أخر� (التعم�م). -3-2

  . مدونة ب47مثال 

  أس: إذا هذه األغن�ة حول ماذا تتكلم ؟  - )01(

  حسن: اثنان مدینة  - )28(
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  أماني: �قول هناك اثنان مدینة  - )39(

  ة ها��ا: ا�ض األغن�ة تتكلم حول + اثنین مدین - )53(

 two: ال �عرف الطل�ة ص�غة التثن�ة في العر��ة فقاسوا على القاعدة الصرف�ة االنجلیز�ة: تعلی�

towns : أو الفرنس�ة deux villes  

   12. مدونة 48مثال 

  برودنس: هناك ش�ه بین أنت وو - )85(

  أس: الرئ�س بوتفل�قة  - )86(

   oui, ouiب:  - )87(

  لرئ�س یوتفل�قة أس: قل هناك ش�ه بینك و�ین ا - )88(

حیث  between you أو االنجلیز�ة  entre toi: �ق�س الطالب على الع�ارة الفرنس�ة: تعلی�

  أنه مازال ال �عرف تصر�ف بین مع الضمائر.

  حل المش�الت الفونولوج�ة.  -4

  التخلي. -4-1

  . مدونة ب49مثال 

  أس: إذن �ا میناتي هذه األغن�ة حول ماذا تتكلم ؟  - )01(

  م: في تونس المدینة مارسى أل أأأ الواد  - )02(

  أس: الواد وحل� وحل� ؟ - )05(

  م: آَووْ  - )06(

  أس: وحل� الواد ش�را  - )07(

  : یجد الطالب صعو�ة في نط� حل� فیتوقف.تعلی�

  الت�س��. -4-2

  . مدونة أ50مثال 

  ها��ا: رجل ��ول لها س�ا خیر  - )17(

ة ولعل ذلك راجع إلى تقارب صوتي الحاء والخاء : تجد الطال�ة صعو�ة في نط� التح�تعلی�
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 فتجر� تقل�صا أو ت�س�طا �حذف الحاء وأداة التعر�ف.

  . مدونة ب51مثال

  حسن:نعم + األغن�ة تتكلم +++عتُّونسي  - )24(

  أس: عن تونس - )25(

تسه�ال  : یبدو أن الطالب وجد صعو�ة في نط� الع�ارة لتقارب النون والتاء ولذا قام  بإدغامهماتعلی�

للنط�. وتجدر اإلشارة إلى غ�اب أصوات الحاء والخاء والعین في اللغة األم (السواحیل�ة) لهؤالء 

  الطل�ة. وقد ��ون هذا السبب الرئ�سي للصعو�ات الفونولوج�ة التي الحظناها عندهم. 

  : استنتاجات

 Risk Taking)استراتیج�ة مخاطرة  49لقد تضمنت االستراتیج�ات التواصل�ة المحللة 

strategies)  واستراتیج�ة تفاد�(évitement واستراتیجیتي تخلي ((Abandon) 9. �ما تضمنت 

  استراتیج�ات طلب مساعدة.

وهذا �عني أن الطل�ة قد فضلوا اقتحام الخطر والمغامرة على االستسالم للخوف من ارتكاب 

الغیر. و�عتبر ذلك �له مؤشرا قو�ا األخطاء، �ما أنهم فضلوا االعتماد على أنفسهم بدل االستعانة �

على اهتمامهم وتكفلهم بتفاعالتهم الصف�ة التي وجدوها ش�قة ومسل�ة، حیث وفرت لهم، من جهة، متعة 

  ودفء التواصل ثم منحتهم، من جهة أخر�، فرصة لتنم�ة قدراتهم التواصل�ة.

قال �أنها تنمي المهم إذن هو مفاوضة المعنى التي �تقول مار�ا سایز في هذا الصدد: "

االكتساب اللغو�. فهذه المفاوضة تص�ح مم�نة من خالل استراتیج�ات المخاطرة المستعملة في 

" ونتیجة لذلك، فقد استثمر الطل�ة جهدهم ووسائلهم اللغو�ة المحدودة حتى �ستمر األنشطة التواصل�ة

  التفاعل وال �فتر أو یتوقف.
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  تعلم.ثان�ا: تحلیل استراتیج�ات ال

  . االستراتیج�ات المعرف�ة -1

) وتتم بواسطة Systématique) أو المنظمة (Formelleالممارسة الش�ل�ة (-1-1

  التمار�ن أو األنشطة التكرار�ة. 

  .9. مدونة 1مثال 

  أس: (�عد أن استمع الطل�ة لرد الجار على الجارة �عید أحد المقاطع): صار الدن�ا الجنة.- )01(

  �ا الجنة.سیف: الدن - )02(

  أس: نعم. - )03(

  س: صار برودنس مجنون.  - )04(

  أس: مجنون (ضحك).  - )07(

  برودنس: صار سیف شر�ر.  - )08(

  جمعة: صار برودنس مسجون.  - )15(

  أس: نعم صار مسجونا في جز�رة.  - )16(

  س: صرنا نحن ز�ي في العر��ة.  - )21(

  أس: أنتم صرتم أذ��اء في العر��ة.  - )24(

  ودنس: العر��ة صار.بر  - )26(

  أس: صارت.  - )27(

  ب: العر��ة صارت ِجَذ�ة. - )28(

  أس: العر��ة صارت جذا�ة. - )29(

  س: أنا صار.  - )36(

  أس: صرُت. - )37(
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   ? s’il ya beaucoupس:  - )75(

  ب: مر�تشة  وسیف صاروا. - )76(

  أس: صارا مجنونین.  - )77(

  ب: صارا فقیر.  - )78(

  duel أس: صارا فقیر�ن - )79(

: نالح� أن الطل�ة قد انطلقوا �صورة عفو�ة وٕاراد�ة في ممارسة التر�یب: فعل (صار) + تعلی�

) المؤسسة على التكرار Exercices Structurauxاسم + صفة عبر ما �عرف �التمار�ن البنیو�ة (

ئر، ثم بواسطة تقنیتي االستبدال والتعو�ض، وذلك للتعرف على ��ف�ة تصر�ف هذا الفعل مع الضما

التمرس على استعمال هذا  النوع من التراكیب في س�اقات مختلفة. إال أن هذا التكرار النمطي لم �أت 

منفصال عن التواصل، �ما هو الشأن، في الطر�قة البنیو�ة التقلید�ة، ولكن جاء في إطار التفاعل، 

ة (النظام اللغو�) والوظ�فة والف�اهة، وت�ادل المزاح، ف�ان التر�یز متزامنا على الوظ�فة التعامل�

 التفاعل�ة (اللعب والتسل�ة). 

  االستعمال الفور� للم�تس�ات اللغو�ة.  -1-2

إضافة إلى اإلستراتیج�ة السا�قة، فإن الطل�ة قد استخدموا إستراتیج�ة االستعمال الفور�، حیث 

عملوه في تواصلهم. وقد أنهم �مجرد سماعهم التر�یب الوارد في مقطع األغن�ة (صار الدن�ا جنة)، است

) استعمال هذه االستراتیج�ة من طرف خمسة Lily Wong filmoreالحظت لیلي وونج فیلمور (

فور تعلمه ع�ارة جدیدة، �حاول الطفل استعمالها أطفال م�س��یین، یدرسون االنجلیز�ة، حیث تنص: "

  2" قدر اإلم�ان في س�اقات مختلفة

  تس�ة سا�قا في مواقف جدیدة.توظیف العناصر اللغو�ة الم� -1-3

  .7. مدونة 2مثال  

  برودنس: أنتم مثل وردْة ْجناني. ل�ش ل�ش ْتغیر الجهة ؟  - )12(

  تعلی�: اكتسب الطالب هذه الع�ارة: " وردة ْجناني" في إطار أغن�ة حیث �قول الجار لجارته: 

  ل�ش ل�ش �اجارة           ماترد لي الز�ارة ؟                    

               أنت وردة جناني.           أنت �لَّ األمانيفترد عل�ه الجارة:              

                                                 
uvelle expression, il cherche à l’employer le plus souvent Dés qu’un enfant a appris une no - 2

possible dans des contextes différents. 

kramsch , C. Interaction et discours dans la classe de langue. Hatier-credif Mars 1986. P 33. 
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  فوظفها في هذا القالب اإلشهار�، مخاط�ا  الز�ون لشراء البرتقال.و�ذا الع�ارة "ل�ش ل�ش".

     07. مدونة 3مثال 

  سیف: إفر� وردة ح�اتكم.  -)119(

  في األغن�ة في س�اِق إشهار� لترو�ج الماء المعدني إفر�. : استعملت �لمة "وردة" الواردةتعلی�

   07. مدونة 4مثال

  مر�تشة: ال تنسوا ز�ارتي لكد أتیتكم الح�اة  - )84(

  : �لمة "ز�ارة" مقت�سة من األغن�ة السا�قة، فاستثمرت في إطار ترو�ج الخضر والفواكه. تعلی�

   07. مدونة 5مثال 

  . سیف: ذورون من أجل سحتكم -)115(

  : اقت�س الطالب �لمة "زوروني" من أغن�ة السیدة فیروز:تعلی�

  زوروني �ل سنة مرة      حرام تنسوني �المرة.                    

 واستعملها في إطار اإلشهار (ماء افر�).

  التف�یر االستداللي. -1-4

  . مدونة ب6مثال 

  �عد أن استمع الطل�ة لمقطع من أغن�ة "�سا� الر�ح": 

  تونس أ�ا خضراء             خضراء.                   

  أك�اد.    �احارقة األك�اد                    

طرح المعلم السؤال اآلتي: إذن هذه األغن�ة حول ماذا تتكلم ؟ ف�انت اإلجا�ات �لها سطح�ة، 

ثل عیون تكرر ما جاء في المقطع: مدینة المرسى وحل� الواد، تونس، الشطو�، عیون التونس�ات م

  الغزالن... �استثناء الذ� أضاف: 

  میناتي: أیدا �حب �ثیرا التونس ألن هو �قول تونس الخضراء.  - )72(

: لقد استنتج الطالب حب المغني لتونس من خالل وصفه إ�اها ب " الخضراء". وهذا یدل تعلی�

وض إلى الدالالت على تفاعل الطالب مع األغن�ة، وانغماسه فیها.وال شك في أن استراتیج�ة الغ

  الضمن�ة توفر له فهما أعم�، وتذوقا أكبر لألغن�ة العر��ة، ومن ثم استمتاعا أوفر �عمل�ة التعلم. 
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  . االستراتیج�ات المیتامعرف�ة -2

  التقی�م الذاتي. -2-1

  .9. مدونة 7مثال 

  سیف: نحن سرنا ز�ي في العر��ة.  - )21(

  أس: آه نحن صرنا أذ��اء.  - )22(

  .ouiس:  - )23(

  أستاذ: أنتم صرتم أذ��اء في العر��ة صح صرتم متقدمین.  - )24(

  .12. مدونة 8مثال 

   3برودنس: أنت + عندما �ستمل أنا أنا أنا �قول عر��ة  - )45(

  أس: نعم ؟ - )46(

  ب: أنا� �اِدْم++. - )47(

م. - )48(   سیف: أتقّدِ

م. - )49(   ب: أنا أنا یتكّدِ

  ر��ة + أكید أكید. أس: نعم أنت تتقدم في الع - )50(

 trainب: جدا قطار قطار  - )51(

  س: َخطوة َخطوة.  - )53(

  أس: صح �ما �قول سیف تتقدم �ل یوم.  - )56(

: نالح�، في المثال األول، أن سیف قد ق�م مستواه ومستو� زمالئه، مسجال التقدم الذ� تعلی�

ول �أنه عندما �ستمع لألغاني �ستط�ع أحرزوه في اكتساب العر��ة.وفي،المثال الثاني، أراد برودنس الق

التعبیر عن أحاس�سه �العر��ة، معتبرا ذلك تقدما في تعلمه، �ما یؤ�ده زمیله سبف (خطوة خطوة). 

في الوقت نفسه، استراتیج�ة عاطف�ة، حیث أن المتعلم  و�م�ن اعت�ار هذه االستراتیج�ة المیتامعرف�ة،

زاء نفسه وزمالئه، مبد�ا سروره بتقدمه وتقدمهم.�ما �م�ن  في �ال المثالین �عبر عن مشاعر إیجاب�ة إ

 أن تعتبر أ�ضا استراتیج�ة اجتماع�ة،نظرا للتعاطف الذ� یبد�ه إزاءهم.

  تصید الطرافة واالستعمال اإلبداعي للم�تس�ات اللغو�ة. -2-2

                                                 

  أعبر �العر��ة )لألغاني(یر�د الطالب أن �قول: عندما أستمع  -3 
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  .11. مدونة 9مثال

  برودنس:عندما استمر لالن... - )28(

  أس: لهذه األنغام.  - )29(

  ب: األنغام أنا أتخیل + الدجاجة �مشي مع َأَكْل.  - )32(

  أس: تمشي وفي فمها الطعام. - )33(

  ب: طعام نعم نعم �عیدا وْ�ِنّ�ة. - )36(

  أس: �عیدا عن أبنائها. - )37(

: لقد أوحت سرعة األنغام بدجاجة تجر�،فاّرة �طعام في فمها، وصغارها �الحقونها. فجاء تعلی�

ر طرافة وٕاثارة للف�اهة والضحك، مقارنة �المشاهد التي تخیلها الطل�ة اآلخرون مشهد المطاردة هذا أوف

  وهي: عدو الحصان واألسد والنمر: 

  شع�ان: وعندما استمع لهذ�: األنغام آ أتخیل نفسي فوق الحسان وهو یدو.  - )64(

سیف: عندما أستمع لهذ� األنغام +++ أنا أتخیر ++ أسد �عدو ورا قزالة  - )22- 20(

ghazala) 

  مر�تشة: عندما استمل لهذه األنغا:م أتَكُل الّنِمٌر. - )49(

  .  4. مدونة 10مثال 

  أس: واآلن ماذا تلمس ؟ - )52(

  جمعة: أنا ألمس �شرة الك�. - )53(

  سیف: أانا أْس�س وْجِه طر�ف. - )60(

  برودنس: عندما إْسَتِمُل َلْیَت موس��ى ++ ِإنا ألمس + َسِیَدْة عجوز. -)254(

  أس: (ضاح�ا) آ:: أنت طر�::ف آ �ا�ا�ا�ا�ا. -)255(

  طل�ة: (قهقهة). -)256(

  أس: هو: -)57(      

  طة: طوارف. - )58(

  أس: طر�ف نعم هو عندما �ستمع لهذه الموس�قى یلمس سیدة عجوز.  - )59(

  طل�ة: (قهقهة).  -)263(
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  سیف: هو طر�ف. - )67(

مة، خالل استماعهم للموس�قى، تتماشى مع : نالح� أن الطل�ة قد استلهموا صورا �استعلی�

�شرة سیدة لطافة ونعومة أنغامها، �استثناء برودنس الذ� فضل التمیز عن زمالئه، ف�اغتهم بلمسه " 

" فأعجبوا �طرافته، وقهقهوا لها. وه�ذا، بدل انس�اق الطالب وراء أف�ار سطح�ة وعاد�ة، قد تبرق عجوز

مات أغن�ة، نجده �ستحث خ�اله اإلبداعي، منق�ا عن الصور في مخیلته، �مجرد سماع أنغام أو �ل

الطر�فة والمفاجئة التي تم�نه من التأل� والتمیز بین أقرانه. و�ش�ل اإلعجاب الذ� �حضى �ه، وجو 

الف�اهة والتسل�ة الذ� یتقاسمه مع أقرانه، دافعا قو�ا یجعله أوفر انغماسا في مهامه البیداغوج�ة.و�هذه 

، األمر الذ� �حبب إل�ه تعلم العر��ة Oxfordغدو تعلمه "أسهل وأمتع" حسب ع�ارة االستراتیج�ة �

  والتواصل بها. 

  .االستراتیج�ات العاطف�ة -3

 التعبیر عن مشاعر إیجاب�ة.  -3-1

  . 9. مدونة 11مثال 

  برودنس: العر��ة سار.  - )26(

  أس: صارت.  - )27(

  ب: ِجَذَ�ة.  - )28(

  ت جذا�ة. أس: آه العر��ة صار  - )29(

  .4. مدونة 12مثال 

  سیف: درس الیوم ممتاز.  -)294(

: یبد� الطالب، في المثال األول، شعوره إزاء اللغة العر��ة. وفي، المثال الثاني، رضاءه تعلی�

عن الدرس واستمتاعه �ه. وهي �لها مشاعر إیجاب�ة تش�ل استراتیج�ة تعلم�ة یرفع بها الطالب 

السلب�ة والمث�طة، األمر الذ� �حرزه مز�دا من التحفیز والدافع�ة في اكتساب معنو�اته، طاردا المشاعر 

 اللغة. 

  الغناء.  -3-2

  .9: مدونة 13مثال 

  سیف: أنا صرت مغني.  - )38(

  أس: مغن�ا ؟  - )39(
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  .ouiسیف:  - )40(

  أس: آه (ضحك).  - )41(

  . ل�ش ل�ش �اجارة     ما ترد� الز�ارةس: (�شرع في الغناء)  - )42(

  زعالنة انت علینا      ما ترد� الز�ارة.                         

  الطل�ة: (�غنون مع سیف و�ضح�ون).  - )43(

  أس: آ:: (ضاح�ا مع الطل�ة) �ا برودنس �یف تجد سیف؟ - )44(

  برودنس: هو ممتاز.  - )45(

إذا  : بینما �ان سیف یتمرس مع زمالئه على استعمال الفعل صار، في إطار تواصلي،تعلی�

�ه ینطل�، �صورة تلقائ�ة وعفو�ة، في الغناء، مولدا بذلك  تفاعال ومرحا في القسم أثار إعجاب 

  زمالئه. 

  الف�اهة.-3-3

  توطئة.    3-3-1

�ي یجعل المتعلم تعلمه سهال وممتعا یلجأ، بین الفینة واألخر�، إلى اللعب والتسل�ة بواسطة 

  استراتیج�ة الف�اهة والضحك.

  ة ثالث وظائف: وتؤد� الف�اه

مجابهة اللغة، والتحرر، مؤقتا، من قیودها النحو�ة والصرف�ة والدالل�ة وحتى الفونولوج�ة و�ذا " - 

 االجتماع�ة (التكیف مع المقام) وفسح المجال للتالعب �األلفا� واألف�ار.

 الذ� �ع�ش في مجتمع.   بناء رؤ�ة منفصلة ومغایرة للواقع الذ� �فرض نفسه على الفرد - 

استدعاء الحضور اآلخر�ن إلى المشار�ة في اللعب �اللغة والعالم، و�ع�ارة أخر�، إلى التواطؤ  - 

 4."واللعب معا

ف�اهة، �ما نص الكثیر ممن المر�ین: دور التكیف مع الظروف الصع�ة، والتغییر، وخل� الف

                                                 
; qu’il s’agisse des règles linguistiques  S’affronter au langage, se libérer de ses contraintes* - 4

(morphologie et syntaxe ou des normes d’usage: emplois réglés par des conventions sociales en 
situation) , ce qui donne lieu à des jeux de mots ou de pensée.  

* Construire une vision décalée, transformée d’un monde qui s’impose toujours à l’être vivant en 
société. 

* Demander à un certain interlocuteur (individu ou auditoire) de partager ce jeu sur le langage et  le 
monde, d’entrer dans cette connivence de «  jouer ensemble ».  

Vivero, Ma.D, Humour et crises sociales. Regards croisés L’Harmattan, Paris, 2011. P5.  
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تعدد� (...) تشجع جوهر الف�ر ال«) الف�اهة: Barsouksاالنسجام داخل الجماعة.و�عتبر �ارسو�س (

ظهور األف�ار الجدیدة، وتعدد�ة الرؤ�، �ما أنها تت�ح الخروج من ضی� المرجع�ات إلى استكشاف 

ف�فضل هذه العوامل مجتمعة، تغدو الف�اهة استراتیج�ة  5»المجهول، مشجعة بذلك اإلبداع�ة والتجدید

وما یه�من عل�ه من رتا�ة وجمود،  تعلم�ة مثلى، ینأ� بها المتعلم عن زنزانة الصف اللغو� التقلید�،

إلى آفاق أوفر رحا�ة وٕاثارة وجاذب�ة. وقد الحظنا أن الجنس الف�اهي، األوفر ترددا في تفاعالت 

الطل�ة، هو المزاح، حیث �مازح هؤالء �عضهم �عضا، من حین آلخر، و�ت�ادلون الدعا�ات، طل�ا 

  مختلفة التي �ستخدمها الطل�ة في هذا المجال. للراحة والتسل�ة. وف�ما یلي سنستعرض االستراتج�ات ال

  االستراتیج�ات المالحظة لد� المتعلمین. -3-5

  إضفاء نعوت.  -3-5-1

  . 5. مدونة 14مثال 

أستاذ: (مشیرا إلى المعلم في الرسم، وهو �ضرب التلمیذ جمعة، ألنه �ان ال �عرف  - )45(

  الحساب ضر�ه). 

  شع�ان: ضر�ه.  - )46(

  ید جدا. أستاذ: ج - )47(

  ش (مخاط�ا جمعة): �نت جاهال.  - )49(

  .! ignorantأس:  - )52(

  جمعة: ++ نعم. - )53(

  أس: �یف ال تعرف الحساب ؟ - )54(

  سیف: (ساخرا) أهه �نت التعرف الحساب.  - )55(

  .oui ouiج:  - )56(

  أس: قل �نت جاهال.  - )58(

  طل�ة: هو جاهل (قهقهة وجل�ة). - )60(

  ا) أهه هو جاهل جدا.شع�ان: (ساخر  - )66(

                                                 
L’Humour est l’essence de la pensée divergente. Dans ce sens, il encourage l’émergence de  -5

nouvelles idées, une pluralité de visions, il permet de sortir des schèmes de référence, d’explorer 
l’inconnu, favorisant ainsi la créativité et l’innovation.  

Barsoux, J. L. European Journal vol 14, Issue 5 Octobre 1996. P 505.   
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  أس وطة: (قهقهة).  - )67(

  أس: ش�را قولوا ش�را �اجمعة.  - )68(

  طة: ش�را �ا جمعة (قهقهة وضجیج). - )69(

  أس: (مخاط�ا جمعة) آه آه قال لك سیف ش�را �ا جاهل.  - )70(

  أس وطة: (قهقهة). - )71(

  سیف: آ أمزح أمزح.  - )72(

  أس: ط�عا تمزح.  - )73(

" طلب منهم إ� �ان في عمر� عشر�ناستمع الطل�ة ألغن�ة المرحوم قروابي: " : �عد أنتعلی�

التعبیر عما توحي �ه إلیهم األغن�ة من خالل رسم. فتذ�ر جمعة یوم ضر�ه معلمه عندما �تب على 

  . وقد اغتنم الطل�ة الموقف للسخر�ة من زمیلهم في جو من المرح والدعا�ة اللط�فة. 8=1+1السبورة: 

  .4مدونة  .15مثال 

أس  (قاصدا برودنس): طر�ف + نعم هو عندما �ستمع لهذه الموس�قى یلمس + سیدة  -)259(

  عجوز. 

  طة: (قهقهة). -)263(

  أس: عجوز + آه سیدة عجوز عمرها تسعون سنة. -)264(

  طة: (قهقهة). -)265(

  سیف: هو طر�ف. -)267(

  أس: وهو شایب.  -)268(

  . شع�ان: هو شایب هو عجوز -)269(

  .ouiسیف: -)270(

  أس: هل أنت عجوز ؟ -)275(

  برودنس : الال.  -)276(

  أس: سیف �قول أنت عجوز. -)277(

  ب:ال ال صح�ح. -)278(
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  أس (قاصدا سیف): ط�عا تمزح. -)279(

: أوحت األنغام الموس�ق�ة اللط�فة إلى برودونس �سیدة عجوز، تخیل أنه یلمسها. لكن تعلی�

" حتى تلقفها منه شع�ان شایبصفة وخلعوها عل�ه. فما إن نط� المعلم ��لمة "زمالءه استغلوا هذه ال

.وقد عبر �ل oui". وانضم سیف إلى اللع�ة �سرعة مدل�ا �صوته: عجوزمض�فا إلیها مرادفها الفص�ح "

  الطل�ة عن تواطئهم مع شع�ان وسیف واستمتاعهم �مداع�ة زمیلهم، وذلك عبر ضح�اتهم المتتال�ة. 

  لصاق هو�ة.إ -3-5-2

عندما یرسم الطالب رسما معبرا، من خالله، عما أوحت إل�ه �لمات أو موس�قى أغن�ة، و�ان 

هناك شخص طر�ف في الرسم، فإن الطل�ة �غتنمون الفرصة، و�حاولون قدر اإلم�ان إلصاق هذه 

  ممتعة. ، واجدین في ذلك لع�ة ال الوالطالب ��رر:  هذا أنت؟ هو أنت؟الشخص�ة بزمیلهم مرددین: 

  .5. مدونة 16مثال

  أستاذ  (مشیرا إلى الولد في الرسم): هذا ولد.  -)123(

  برودنس: هذا ولد.  -)124(

  أس: ولد صغیر.  -)125(

  ب: ولد صغیر.  -)126(

  شع�ان: ما�فعل هذا ولد؟ -)127(

  أس: �ستحم.  -)131(

  .il fait chaudطالب؟:  -)133(

  .أس: الحرارة شدیدة هو �ستحم -)134(

  .? c’est toiسیف: �یف نقول: -)141(

  أس: هل هذا أنت ؟ -)142(

  ب: الالالال. -)143(

  أس: من هو ؟ -)144(

  .my brotherب:  -)145(

  أس: قل هو أخي الصغیر. -)149(

  ب: أخي السغیر. -)150(
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 جمعة: هو شْ�َه برودنس. -)151(

  أس: هو �شبهك. -)152(

  ب: الال (ضحك). -)153(

  هو(�شبهك �شبهك. أس:  -)154(

  طل�ة: ضحك. -)155(

  برودونس: الال (ضحك). -)156(

  طة: هو �مزح (قهقهة) -)158(

: لقد ساعدت األغن�ة الطالب على استرجاع مشهد طر�ف من طفولته عندما �ان طفال تعلی�

مجرد صغیرا وهو �غتسل. فوجد الطل�ة الموقف في غا�ة الطرافة والفرصة السانحة للمزاح والسخر�ة. ف�

؟ �ادر �النفي. وقد أحس زمالؤه بخجله، فسارع جمعة إلى مالحظة الش�ه هل هذا أنتأن سأله المعلم: 

  بینه و�ین الطفل الصغیر،�ما سارع األستاذ إلى التواطؤ مع جمعة، مؤ�دا تشابههما. 

  

  

  

  موضوع المزاح أخت الزمیل.-3-5-3

ذ�ر أخته، وهذا ط�عا في إطار المداع�ة قد �فضل المتعلم اللعب مع زمیله وممازحته عن طر�� 

  البر�ئة التي ال �قصد من ورائها إال الترف�ه وتجدید الطاقة.

  وف�ما یلي هذان المثاالن:

  . 4. مدونة 17مثال

  سیف: عندما + استمع ++ موز��ى هذه أشاهد أخِت شع�ان ت��ي. -)150(

  أس: أخت شع�ان ت��ي (قهقهة). -)151(

  طة: (قهقهة). -)152(

  أس (ضاح�ا): تشاهد ؟ -)153(

  أنا أضحك أنا أضحك.  ouiس  (ضاح�ا):  -)154(
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  قل أنا ه�ذا.  je suis comme çaأس: أنا ه�ذا  -)156(

  س: أنا ه�ذا. -)157(

  طة: (قهقهة). -)158(

  شع�ان: هو ال �عرف أختي. -)159(

  أس: هو ال �عرف أختك + �المناس�ة مااسم أختك؟ -)160(

  (ضحك).ش: آه  -)161(

  طة: (ضحك). -)162(

  أس: مااسم أختك؟ + ها��ة، جوزفین؟ -)163(

  ش: (ضاح�ا) الأر�د ال أر�د. -)164(

  طة: (قهقهة). -)165(

  أس:ال یر�د + سیف عندك أخت؟-)166(

  س (ساخرا): نعم نعم. - )167(      

  أس: ما اسمها ؟ -)168(

  طالب؟: مر�د. -)169(

  سیف:اسمها. -)170(

  ؟: (ساخرا) مر�د.طالب -)171(

  س: زهرة.  -)172(

  أس (ساخرا): ُزهرة ُزهرة. -)175(

  طة: (قهقهة وجل�ة). -)176(

  س: هي ناصر�ة. -)177(

  أس: صغیرة ؟ -)178(

  س: صغیرة. -)179(

  شع�ان: ال ال ال ال. -)184(

  سیف: هي صغیرة. -)185(
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  شع�ان: شا�ة هي شا�ة. -)186(

  سیف: صغیرة. -)187(

  ال هي شا�ة ال �صدق ال �صدق أختك شا�ة.أس:  -)188(

  شع�ان: هي شا�ة. -)189(

  أس: عمرها ثالثون سنة. -)190(

  طة: (قهقهة). -)191(

  شع�ان: وهي جمیلة جدا. -)192(

  أس: ط�عا وهي جمیلة جدا. -)193(

: نالح� من خالل هذا الت�ادل بین شع�ان وسیف أننا �صدد لع�ة طر�قة، استخدم فیها تعلی�

  ل�ان استراتیج�ات مختلفة سنعرض لها في فصل استراتیج�ات الخطاب والمحادثة. الطا

   02. مدونة 18مثال 

سیف: عندما استمع لهذه الموس�قى أتخیل نفسي في قصر ساحر وجمیل �ستان  - )97- 85(

  جمیل و:+ مع + أخت شع�ان.

  الطل�ة واالستاذ: (قهقهة). - )86(

  طالب ؟: اسمها + مار�ا.  - )98(

  أس (ساخرا):  �اسیف أنت شر�ر (قهقهة). -)102(

  طة: (قهقهة) ال ال. -)103(

  أس (ضاح�ا): الال أمزح ش�را أنت رائع. -)105(

  05. مدونة 19مثال 

  برودنس: أین �نت؟-)283(

  ? ma maisonشع�ان: �یف نقول  -)286(

  سیف: بیتي -)287(

  برودنس: مع من ؟ -)289(

  أخت سیف. شع�ان: �العادة أنا مع  -)292(
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  طة: (قهقهة). -)293(

  أس (ساخرا):  �العادة أنت طر�ف.  -)296(

  ش (ضاح�ا): �ل یوم �ل یوم. -)298(

  طة: (قهقهة). -)299(

  أس: �م �ان عمرك ؟ -)314(

  شع�ان: واحد واحد عشرة. -)315(

  أس: �نت في الحاد�ة عشر. -)316(

  جمعة: من أعطاك أخت سیف ؟  -)317(

  ا سیف): أنت أعطیته (قهقهة).أس (قاصد -)320(

  طة: (قهقهة). -)321(

: نالح� أن شع�ان، تطیی�ا وتهدئة لخاطر زمیله سیف، ذ�ر أنه �ان صب�ا، ال یتجاوز تعلی�

األحد عشر سنة، مدلال بذلك على براءة مقاصده، ثم أردف ذلك �قوله:"حبیبي سیف أعطاني أخته". 

  فس�ة بین الطالب وزمیله. وهاتان استراتیجیتان ملطفتان لألجواء الن

  : استنتاجات

(سمحت لهم �التعبیر عن (Fonctionnelle) وجد الطل�ة العر��ة التي اكتسبوها لغة وظ�ف�ة 

ذواتهم واللعب والترف�ه في الوقت نفسه، فأقروا �أنها "صارت جذا�ة" األمر الذ� شجعهم على استخدام 

وجعل تعلمهم "سهال وممتعا"   (Interlangue)طة استراتیج�ات تعلم�ة مختلفة لتنم�ة لغتهم الوس�

  .(Oxford)حسب ع�ارة اكسفورد 

وتجدر المالحظة أن الحدود ل�ست أح�انا واضحة بین استراتیج�ات التواصل والتعلم، حیث أن 

الكثیر منها یندرج ضمن الصنفین، والمع�ار األساسي للتمییز بینهما هو أن استراتیج�ات التواصل تلبي 

تعجال�ة تقي التواصل التوقف، وذلك بإسعاف المتعلم �مفردة �فتقدها، أو بإزالة غموض �منع حاجة اس

  التفاهم.

أما �شأن استراتیج�ات التعلم، فهدفها بناء اللغة الوس�طة، وتأمین الراحة النفس�ة للمتعلم، وتوطید 

  العالقات االجتماع�ة بینه و�ین زمالئه.
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  ج�ات الخطاب.ثالثا: تحلیل استراتی

   استراتیج�ات اإلشهار.  -1

ج وٕاغراء الز�ون �اقتنائه. وتندرج و استعملها الطل�ة في إطار اإلشهار. وتهدف إلى ترو�ج المنت

  ).وقد میزنا ثالثة أنواع من هذه االستراتیج�ات: Captationضمن استراتیج�ة االجتذاب (

  .االستراتیج�ات المخاط�ة للعقل والمنط�-1-1

  .7مدونة   .1مثال 

  مار�تشة: التنسوا ز�ارتي. لقد أتیتكم الح�اِة. - )84(

  أستاذ: لقد أعطیتكم الح�اة. - )85(

  : المنتوج هو الخضر والفواكه التي تظهر هنا �مصدر للح�اة ال �م�ن االستغناء عنه.تعلی�

    07. مدونة 2مثال 

  سیف: ذورون من هذه سحتكم. -)115(

  ل صحتكم.أستاذ: زوروني من أج -)116(

  س: اشرب إفر� �ل یوم. اشرب إفر� دا�ما. جید جدا. -)117(

  : المنتوج هو الماء المعدني "إفر�" الضررو� لسالمة الكلى.تعلی�

  .االستراتیج�ات المحر�ة للعاطفة والخ�ال-1-2
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  07. مدونة 3مثال 

  سیف: إفر� هو وردْة ح�اتكم. -)120(

  دة والراحة النفس�ة و�شر�ه تبتسم الح�اة.: �ص�ح ماء "إفر�" هنا مصدرا للسعاتعلی�

  .االستراتیج�ات المستثیرة لحاسة الذوق  -1-3

  07. مدونة 4مثال 

  برودنس: تعال وجرب ولو مرة. - )06(

  : المنتوج هو البرتقال الذ� �ل من ذاقه لن �صبر عل�ه. تعلی�

  

  .استراتیج�ات اإلطراء -1-4

    07. مدونة 5مثال 

  ل وردة ْجناني.برودنس: أنتم مث - )12(

: یدغدغ الملفو� اإلشهار� �بر�اء المشتر� و�طر� شخصه، وذلك حتى �قتني المنتوج  تعلی�

  وهو البرتقال. 

  استراتیج�ات المغازلة.- 2

  هي استراتیج�ات �ستعملها الرجل لدفع المرأة وجرها إلى الكالم. وقد میزنا االستراتیج�ات اآلت�ة: 

  التح�ة. -2-1

  أ . مدونة 6مثال 

جومبو: في السورة + في السولة هناك:+++ في شطوْ� هناك ال�حر +  -)172- 158-164(

واْلمظّلِ وامرأة ورجل. امرأة + یناُم + تحت في ِمظِلّ والرجْل ++ تأكْل ��ول لها س�ا خیر ولكن هي ال 

  تجی�ه.

  عرض مشروب.-2-2

    . مدونة أ 7مثال 

ك هناك رجل وٕامره هناك طاولة + هذه هذا میناتي: في هذه السورة+ هنا - )83 -73 - 71(

الرجل هي أدرْس على الكرسي و�شرب بی�سي وو�تكلم مع مع إمرة + �قول هناك بی�سي ولكن هذه إمرة 

  �قول ال ش�را.
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  عرض خدمة. -2-3

  . مدونة أ8مثال 

  أماني: هذا رجل ++ ��ول ��ول +++ د دعین. -)113(

  أستاذ: أقدم ق�عة. -)114(

  : و: ِإَمَرْ� ��ول ال ش�را.أماني -)117(

  أستاذ: الرجل �قول دعیني أقدم لك ق�عة والمرأة تقول ال ش�را. -)118(

: �عد أن استمع الطل�ة لمقطع من أغن�ة األستاذ الراحل فر�د األطرش: تونس أ�ا خضراء، تعلی�

النك الب�ضاء طلب منهم أن �عبروا من خالل رسوم عما یوحي �ه إلیهم المقطع اآلتي من األغن�ة:غز 

 تصعب على الص�اد.

  استراتیج�ات أخر�. -3

 .4. مدونة 1مثال 

  سیف: عندما + أستمع + موز��ى هذه أشاهد أخِت شع�ان ی��ي  -)150(

  أس: أخت شع�ان ت��ي (قهقهة)  -)151(

  طة: (قهقهة) -)152(

  أس: (ضاح�ا) تشاهد  -)153(

  أنا أضحك أنا أضحك  ouiس: (ضاح�ا):  -)154(

  طة: (ضحك)  -)155(

  قل أنا ه�ذا    je suis comme çaأس: أنا ه�ذا  -)156(

  سیف: أنا ه�ذا  -)157(

  طة: (قهقهة)  -)158(

  شع�ان: هو ال �عرف أختي  -)159(

  ما اسم أختك ؟  by the wayأس: هو ال �عرف أختك + �المناس�ة  -)160(

  ش: آه (ضحك)  -)161(

  طة: (ضحك)  -)162(
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  اسم أختك + ها��ة + جوزفین ؟   أس: ما -)163(

  ش (ضاح�ا): ال أر�د ال أر�د  -)164(

  طة: (قهقهة)  -)165(

  أس (ضاح�ا): ال یر�د ال یر�د + سیف  عندك أخت ؟  -)166(

  شع�ان: (ساخرا) نعم نعم  -)167(

  أس: ما اسمها ؟  -)168(

  طالب؟: مر�د  -)169(

  سیف: اسمها  -)170(

  ر�د طالب؟(ساخرا): م -)171(

  سیف: ُزْهَرة   -)172(

  أس: ُزْهَرة أوه اسم جمیل  -)173(

  طة: (قهقهة) -)174(

  أس (ساخرا): ُزهرة ُزهرة    -)175(

  طة: (قهقهة وضجیج) -)176(

  سیف: هي ناصر�ة  -)177(

  أس: هي صغیرة ؟  -)178(

  س: سغیرة -)179(

  هي صغیرة(ضحك) أس: (ساخرا) صغیرة آه بنت صغیرة (ضحك) صغیرة (ضحك)  -)180(

  طة: (قهقهة وضجیج)  -)181(

  سیف: سغیرة + جمیلة  -)182(

  أس: جمیلة  -)183(

  شع�ان: ال ال ال ال -)184(

  سیف: هي صغیرة  -)185(

  شع�ان: شا�ة هي شا�ة  -)186(
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  سیف: صغیرة -)187(

  أس: ال هي شا�ة + ال �صدق ال �صدق أختك شا�ة  -)188(

  شع�ان: هي شا�ة  -)189(

  أس: عمرها ثالثون سنة  -)190(

  طة: (قهقهة)  -)191(

  شع�ان: وهي جمیلة جدا  -)192(

  أس: ط�عا وهي جمیلة جدا + وهي جمیلة جدا -)193(

مستفزا زمیله. وقد زاد من طرافة الصورة » أخت شع�ان ت��ي«�اغت سیف القسم �مشاهدته 

فزاز واجت�اح حدود الزمیل، استخدم سیف عنصر ال��اء، فأثار ذلك قهقهة الطل�ة. وتخف�فا لحدة االست

لتبر�ر ممازحته �طب�عة مزاجه الم�ال إلى الف�اهة، وتقد�م اعتذار ضمني إلى   6استراتیج�ة التلطیف 

  ».أنا أضحك أنا أضحك أنا ه�ذا«زمیله: 

أستاذة الطل�ة، سارع هؤالء �قهقهتهم إلى إذ�اء جذوة المواجهة بین ا وتفاد�ا لتوقف اللعب

، إال أنه هو ال �عرف أختيلین، �ما سارع شع�ان بواسطة هجوم معاكس إلى تفنید دعو� زمیله: الزمی

أقر بدون وعي منه أن له أختا. وسع�ا الستمرار�ة هذه اللع�ة المثیرة استغل المعلم هذا االعتراف 

ا أحس "؟ وهن�المناس�ة ما اسم أختكالضمني بوجود األخت حیث أكده بواسطة السؤال عن اسمها: "

شع�ان �الخطأ التكت��ي الذ� ارتك�ه والفخ الذ� یترصده، فحاول تدارك هفوته برفضه اإلدالء �اسم 

  ". ال أر�د ال أر�دأخته: "

وواضح أنه خسر عدة نقا� في هذه الجولة حیث تفوق عل�ه خصمه �ما تشهد على ذلك قهقهة 

ى مواصلتها، افتتح المعلم الجولة الثان�ة القسم المتالحقة. و�دل إنهاء الم�اراة، وحرصا مرة أخر� عل

"؟ فأجاب الطالب ساخرا: "نعم نعم"، مؤ�دا في الوقت نفسه، ضمن�ا، أعندك أختمتحوال إلى سیف: "

موافقته على استمرار اللع�ة واستمتاعه  بها. ولئن تردد هنیهة في ذ�ر اسم أخته، فقد استجاب أخیرا 

"، وهنا سارع المعلم ساخرا ُزهرة"، فذ�ر اسمها: "مر�د+ مر�د: "تحت تأثیر سؤال المعلم وتحر�ض زمالئه

"، متخذا ذلك فرصة للعب والتف�ه واستثارة قهقهة القسم، إال أن سیف زهرة زهرةإلى تكرار االسم: "

تفطن لخطورة االنزالق، وردة فعل خصمه المرتق�ة، فحاول التقلیل من شأن خطئه، مستخدما 

                                                 

دف إلى تخفیف الطا�ع ته ) Procédés réparateurs) هي إجراءات استدراك�ة (Les Adoucisseursالملطفات:  (   -6 

المبدأین األساسیین الواجب مراعاتهما في �ل و  التهدید� أو العدواني الكامن في أ� فعل �المي. وتندرج ضمن قواعد األدب

  لیدار �عض�م �عضا. –تفاعل: ال تفرض نفسك 

 انظر:

 Teodora, C. L'Analyse conversationnelle. Deuxième Assise Théorique. Dialogos, 8/2003 
P147  
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الالالال ". إال أن شع�ان استغل الهفوة فانقض على خصمه معارضا: رةهي سغیاستراتیج�ة السن: "

، ولم �فلح سیف في ترج�ح �فته، وٕاس�ات م�ارزه، حیث أن المعلم تدخل شا�ة هي شا�ة... هي شا�ة

". ثم أكد ذلك من خالل استراتیج�ة ال هي شا�ة + ال �صدق أختك شا�ةلمساعدة شع�ان: "

قدم نفسه شخصا �عرف سن أخته، فقهقه الطل�ة لطرافة الموقف ) حیث Crédibilitéالمصداق�ة(

وهي معلنین، ضمن�ا، تفوق زمیلهم  شع�ان الذ� لم ��تف بذلك بل سدد آخر استفزاز إلى زمیله: "

  ".جمیلة جدا

وه�ذا تنتهي اللع�ة �التساو�، حیث أن �ال الطالبین تفوق في شو� وخسر في اآلخر، و�ذلك 

). ومعلوم �ما أسلفنا سا�قا، أن التفاعل Goffmanعلى ذلك �وفمان (صان ماء وجهه �ما نص 

أو م�اراة ر�اض�ة، قد یخرج منها المتفاعل بوجه مشرف أو سلبي.  اللفظي عمل�ة شبیهة بلع�ة شطرنج

اللع�ة مجموعة من فتر� النظر�ات الحدیثة في تحلیل التفاعل أن المحادثة لع�ة لغو�ة �اعت�ار أن "

المواجهة وٕام�ان�ة  ونتائج، وأن ما یدفع المتخاطبین إلى المشار�ة في محادثة، هو قواعد مشار�ین

تسجیل نقا�، وتقد�م قطع وهم�ة، خالل جر�ان المحادثة. �ما أننا، في أثناء اللعب، نتناول الكلمة، 

 .7"نحتف� بها أونمررها

 . مدونة ج.2مثال 

  حسن: هل تحب "�لة الكدم"؟ - )1( 

  نا دائما أشاهد الم�ار�ات مع �لبي میدورأس: �الط�ع أ - )2(

  حسن: هل هل �لب هو هو یتي �لة القدم؟ - )3(

  أس: نعم؟ - )4(

  ح: الكلب هو �فعل �فهم �لة الكدم؟ - )5(

  أس: ط�عا �فهم �رة القدم وشاهد الم�اراة بین الجزائر واه ه ه سلوفان�ا  - )6(

  طة: ضحك - )7(

 algéria) تكول لك الكل�ك یل�عد �: الكأة �دم آبین میناتي: هل الكل�ك هو � ماذا (ت ت - )8(

  وسلوفین�ا؟

                                                 
 7-Ce qui engage les Un  jeu est un ensemble de règles, de participants et de résultats.  

interlocuteurs dans une conversation, c'est l'affrontement et la possibilité, dans le déroulement de 
l'interaction, de marquer des points, d'avancer des pions imaginaires. A ce jeu, on prend la parole, 

on la garde, on l’adonne. 
 L'Analyse conversationnelle. PP 146/147. 
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أس: �عد ال اه ه الم�اراة في �رة القدم بین الجزائر وسلوفین�ا اه ه ه + قال لي ا ه ه ال:  - )9(

  �لبي قال لي مبروك على سلوفین�ا

  طة: (ضحك) - )10(

هو غیر جمیل ألنه هو هو ��ول م (ضاح�ا): ال أنا أظن الكل�ك هو هو هو هو هو هو أممم  - )11(

  مبروك في سلوفین�ا.

أس: نعم هو غیر فرحان ولكن قال مبروك في سلوفین�ا وهو قال لي مبروك وهو ی��ي قال لي  - )12(

  مبروك على سلوفین�ا وهو ی��ي.

  م: ماذا ��ول أ� أ�ضا حول في جزائر�ة؟ - )13(

  أس: اممم آه ماذا قال حول الجزائر؟ - )14(

  ول الجزایر؟م: ح - )15(

  أس: قال الجزا قول حول ال جزائر�ین أنا ال أحب غزال+++ وأه ه ه شاوشي  - )16(

  أ ه ه مس�ین شاوشي

  طة: (قهقهة) - )17(

  میناتي: ماذا �فعل �فعلك شاوشي ++ مس�ین ماذا �فعل؟ - )18(

  أس: ألنه أضاع هدف+ ألنه تلقى هدف+ وخ و�سب�ه خسرت الجزائر  - )19(

  أنا أظن فْل فْل فلكرة �دم أكادمم: ولكن  - )20(

  أس: نعم؟ - )21(

  م: مم�ن الجزایر�ة س س س س س س ستل�ح - )22(

  أس: إن شاء هللا قال لي الكلب �أن في الم�اراة القادمة الجزائر ستر�ح اإلن�لیز - )23(

  م: نعم - )24(

ب العاد� هل تحب "�لة الكدم"؟ لكن المعلم، تفاد�ا لرتا�ة الخطااستفتح حسن التواصل: "

إلنتاج خطاب خ�الي مفاجئ ذ� مسحة خراف�ة، تغذ�ه الف�اهة  8"استخدم استراتیج�ة االجتذاب

                                                 

أن االستراتیج�ات الخطاب�ة التي �ستعملها المتواصلون لحل المش�الت التي  (P. Charaudeau)یر� �اتر�ك شارودو  -8 

   :ما� من االستراتیج�ات االتصال�ةتواجههم �م�ن إرجاعها إلى ثالثة أن

  استراتیج�ة المشروع�ة (La Stratégie De Légitimation) وتهتم ���ف�ة تبر�ر تناول الكلمة، والمشار�ة االجتماع�ة

 .في الت�ادالت اللغو�ة
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". إال أن الطالب �ان ذا نم� عقالني، �الط�ع أنا دائما أشاهد الم�ار�ات مع �لبي میدوروالطرافة: "

" ؟ وٕانقاذا الكدم الكلب هو �فهم �لةففاوض هذا الخطاب الالواقعي، مبد�ا تحفظا في مسایرته: " 

"، مدعما هذا التأكید بذ�ر  ط�عا �فهم �رة القدمللتفاعل من الفشل، �ادر المعلم إلى تأكید فهم الكلب: " 

"، األمر وشاهد الم�اراة بین الجزائر وسلوفان�احدث أورده بلهجة جادة و�أنه حق�قة عا�شها فعال: " 

نفسه، الطالب میناتي إلى التدخل وتناول  الذ� أضفى مصداق�ة على خطا�ه، واستدرج، في الوقت

الكلمة.فاستجاب هذا األخیر، معبرا عن تجاو�ه مع الموضوع، وتحمسه للخوض ف�ه والمشار�ة في 

". وسع�ا إلى مز�دا من التشو��، لجأ المعلم، مرة أخر�، ماذا تقول لك الكل�ك بل�عد �لة الكدمبناءه: " 

مستفزا انفعاالت الطالب وحساسیته حیث أخبر �أن الكلب استلذ إلى استراتیج�ة المفاجئة والالتوقع، 

". وما لبث �عد الم�اراة قال لي الكلب مبروك على سلوفان�اخسارة الجزائر وهنا سلوفان�ا على فوزها: " 

". وٕاضفاء لمز�د ال أنا أضن الكل�ك هو غیر جمیلأن جاء الرد، ساخرا، �حمل مشاعر االستن�ار: "

لواقع�ة على الخطاب الدائر، ظهر الكلب في صورة �ائن ذ� إحساس وشعور من المصداق�ة وا

" ولم یتمالك الطالب هو غیر فرحان ولكن قال مبروك وهو ی��ي�المواطنة، ی��ي تأثرا لهز�مة وطنه: "

نفسه، تحت تأثیر هذه العمل�ة السحر�ة ومتعة اللعب، من التواطؤ أكثر مع المعلم، والتفاعل مع 

" متشوقا �العادة إلى جواب طر�ف. فجاء الرد ماذا ��ول أ�ضا حولنغماس ف�ه، سائال: "الموقف واال

..." وفي هذه المرة ظهر الكلب في صورة شخص �فهم �رة القدم، قال حول الجزائر�ینمحدثا قهقهة: "

..." وقد أثار غموض هذا الرد فضول الطالب مس�ین شاوشيله آراؤه الشخص�ة في هذا المجال: "

"، نلمسه في لهجته المنفعلة، وتكرار  المس�ینتي، وتلهفه لمعرفة سبب نعت شاوشي ب: "مینا

االستفهام: ماذا �فعل + ماذا �فعل...قاصدا: ماذا فعل شاوشي حتى استح� هذه الصفة؟وقد حملت 

 ".ألنه أضاع هدف و�سب�ه خسرت الجزائرإجا�ة المعلم تفسیرا واقع�ا أكد ذ�اء الكلب وصحة أح�امه: "

  و�نتهي التفاعل بتنبؤ میناتي، ودعاء الكلب �فوز الجزائر في الم�اراة القادمة.

وه�ذا فإن المعلم قصد تشو�� المتعلمین، واجتذاب اهتمامهم بواسطة استراتیجیتین هما: الخرافة 

ر� ثم موضوع الموند�ال والم�اراة بین الجزائر وسلوفان�ا الذ� �ان حدیث الساعة وأحد االنشغاالت الكب

  للجزائر�ین وخاصة الش�اب آنذاك.

                                                                                                                                                    

  استراتیج�ة االجتذاب(La Stratégie De Captation)  اته.وتهتم ���ف�ة التأثیر في اآلخر والتصرف في معتقد 

  استراتیج�ة المصداق�ةLa Stratégie De Crédibilité) وتهدف إلى جعل اآلخر یث� ف�ما نقوله، بواسطة التأثیر في (

 معارفه.

فاستراتیج�ة المشروع�ة تهدف إلى بناء موقع قوة ینطل� منه الخطاب و�تطور. واستراتیج�ة االجتذاب تسعى إلى بناء موقع جذاب، 

  � في الفخ. أما استراتیج�ة المصداق�ة فتهدف إلى بناء موقع صدق ینتج خطا�ا مطا�قا للحق�قة.�ستدرج المتلقي حتى �سق

 .Charaudeau ,P.Une approche modulaire des stratégies  discursives du journalisme politique :انظر

2004 zrinka simunic 40. P20. ©    
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  مدونة "�"  3مثال 

  توطئة.

نحاول ف�ما یلي استكشاف �عض االستراتیج�ات الخطاب�ة التي استخدمها المتعلمون والمعلم 

�صفته طرفا مشار�ا في التفاعل، وذلك من خالل المحادثة التي انطلقت، �صورة عفو�ة، �عد االستماع 

   (Le siffleur et son chien)" المصفر و�ل�هلمقطوعة  "

  .اإلعادات(Les reprises)   

حیث �عید المتكلم خطا�ه،  (auto – reprises)بین اإلعادات الذات�ة   �Rouletمیز رولي 

  حیث �عید خطاب متخاط�ه. (reprises diaphoniques)واإلعادات الد�افون�ة 

مواصلة الكالم  ولیبین له أنه مهتم وفي األمثلة اآلت�ة �عید المعلم ملفو� الطالب لحثه على 

  ��المه ومتا�ع له:

   في تنزان�ا الكالب �ع�شون في البیتإذن اهه میناتي قلت �أن أستاذ:  - )1(

  الكالب في تنزان�ا �ع�ش في البیت ++ الكالب في تنزان�ا �ع�ش في البیتمیناتي:  - )2(

   اههأس:  - )3(

  نزان�افي تنعم و+ و�اكل مم�ن دجاج میناتي:  - )4(

   في تنزان�اأس:  - )5(

   و�أكل الدجاج�ع�ش في البیت میناتي:  - )6(

   في البیت + هل تعرف شخصا �ع�ش مع �ل�ه في البیت في تنزان�ا ؟ و�أكل دجاجأس:  - )7(

ل�س في ++ ل�س مثل  xxxنعم + هناك شخصا �ع�ش مع �ل�ه في البیت  تنزان�ا ولكن حسن:  - )8(

   في الیورو��ا

عالوة على اإلشعار بوجوده، فإن منتج هذه اإلعادات في هذا الصدد: " (Vion) �قول فیون 

  .9"�ظهر تقدیره إزاء اآلخر وٕازاء الموضوعات الخطاب�ة المبن�ة

والتقی�م�ة   (Phatique)واالنت�اه�ة   (Incitative)إضافة إلى وظ�فیتها التحثیث�ة 

(Evaluative) فإن هذه اإلعادات تؤد� دورا مه��ال ،(Structurant)  حیث أنها تسهم في َسلَسلة

                                                 
, le sujet, qui produit ces reprises, manifeste sa présence  en Outre le fait de signaler sa présence 9

considération de l’autre et des objets discursifs construits. 
La communication verbale. Analyse des interactions. P217.     
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(Enchaînement)   المحادثة وتنس�قها(Coordination) .  

ففي األمثلة السا�قة، نالح� �یف �ان المعلم �عید الملفوظات السا�قة و�بني علیها، فقبل دعوة 

  الطالب إلى الكالم، �عید الملفو� الساب� لزمیله.

  اإلثراء(L'étoffement).  

لمتدخل أن ��ون إسهامه بناء، �حیث أنه �لما تناول الكلمة أضاف معلومة جدیدة تثر� �حاول ا

 المحادثة وتدفع التواصل: 

 .»الكالب في تنزان�ا �ع�ش في البیت«میناتي: - )2(

 ».تأكل مم�ن دجاج«میناتي: - )4(

  ».نعم الكلب مثل العس�ر� «أماني: - )22(

  ».الكلب عنده حبی�ة«أماني: - )74(

  ».عنده حبی�ة �عیدة«اني: أم- )78(

  .طلب التدخل وتناول الكلمة  

   »أنا نسیت السؤال مهم ماذا ��ول الكل�ك؟«میناتي: -)115(

  ». لكنني أنا أر�د أفهم أفهم«میناتي: -)132(

استخدم الطالب استیراتیج�ة النس�ان وأهم�ة السؤال في المثال األول لیبرر تدخله. وفي الثاني 

  لفهم.برر تدخله بإرادة ا

  المشروط�ة(La modalité)    والتعبیر عن البیذات�ة(Intersubjectivité)   

مصطلح المشروط�ة یخص المقار�ات التلفظ�ة و�دل على موقف �أن: "  (Vion)ینص فیون 

. ومعلوم أن هذا الموقف الذاتي ال ینحصر في ملفوظات المتكلم، بل 10"المتكلم إزاء إنتاجاته اللفظ�ة

 (Meunier)  �قابل �عض المؤلفین أمثال مونیيمتخاطب. �قول فیون في هذا الصدد: "یتعد� إلى ال

بین مشروط�ات التلف� التي تتناول العالقة الب�شخص�ة ومشروط�ات الملفوظات التي تتناول الموقف 

ة . وقد استخدم الطل�ة استراتیج�ات المشروط�ة عن وعي أو غیر وعي دالل11"الذاتي للمتلف� إزاء أقواله

                                                 
porte sur l’attitude que le sujet  Le terme de modalisation caractérise les approches énonciatives et 10

parlant adopte vis-à-vis de ses productions verbales. 
La communication verbale. Analyse des interactions. P237. 

Certains auteurs comme Meunier, opposent les modalités d’énonciation (portant sur la relation  11

interpersonnelle), aux modalités d’énoncés (portant sur l’attitude subjective de l’énonciateur vis-à-
vis des contenus assertés.  
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على حضورهم في المحادثة وتفاعلهم القو� مع مضامنینها، معبر�ن من خالل ذلك عن مشاعرهم 

  ومواقفهم وآرائهم. 

  عدم اإلم�ان.»: ال ال ل�س مم�ن«أماني: - )49(

  بناء فرض�ة.»: مم�ن الكلب عنده مرض«میناتي: - )56(

  )Jugement de goûtالتعبیر عن الذوق. (»: أنا أحب الكلب رجل«أماني: - )68(

  استنتاج وتقی�م.»: أنا أضن الكل�ك هو جید جدا«میناتي: - )99(

  تقی�م »: ؟ أنا نسیت السؤال مهم ماذا ��ول الكل�ك«میناتي: -)115(

  ).Verbe d’opinionفعل الرأ� (»: أنا أظن الكلب سمین هو �سول«میناتي: -)189(

  .التعبیر عن اإلرادة»: أنا أر�د أفهم أفهم«میناتي: -)132(

استحسان موضوع أنسنة الكلب وتبني هذا الخطاب الخ�الي »: ��عة نعم ط�عا«أماني:  -)139(

)Fictif .(  

  االستنتاج(déduction)  والتقی�م(Evaluation)   

عّبر الطالب میناتي أن رأ�ه مؤسسا إ�اه على استنتاج قام �ه بناء على مواصفات الكلب التي 

  قدمها أماني.

  ».أظن الكل�ك هو جید جداأنا «میناتي: - )99(

و�عتبر هذا في الوقت نفسه تقی�ما. فهذا یدل على حضور الطالب في التفاعل وتعاونه في 

  بنائه.

  التخص�ص(Spécification).  

وقد ». یتكلم العر��ة جیدا، ��تب و�قرأ«أخبر المعلم �أن �ل�ه متمیز عن الكالب األخر�: 

لطل�ة وتنش�� التفاعل حیث أن الحصة �انت قد اقتر�ت من استعملت هذه االستراتیج�ة لشد انت�اه ا

  نهایتها.

  .االستراتیج�ات التفاوض�ة  

  وتخص الش�ل والمضمون 

                                                                                                                                                    
La communication verbale. Analyse des interactions. P239.     
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  مفاوضة الش�ل. -أ

 Un feed back)قد تبرز مش�لة تعی� التفاهم، فیوفر المعلم تغذ�ة راجعة تصح�ح�ة 

correctifرج ) تز�ل الل�س والغموض، وتنتج أح�انا تعد�ال في مخ(Output) .الطالب  

  : 1مثال 

  : لماذا مم�ن الكلب عنده مرض مرض ؟ میناتي-)151(

  أستاذ: عنده ؟ -)152(

  : مرض مم�ن ؟ میناتي-)153(

  أستاذ: إمرأة ؟ -)154(

  طالب: مرض مرض -)155(

  أستاذ: آه مرض-)156(

  : 2مثال 

  : هل هو �لب عندك حزا ؟ حسن-)199(

  ط�عا أستاذ: ط�عا عنده حذاء -)206(

  : هو إزان ؟ حسن-)207(

  أستاذ: حزام نعم عنده حزام -)217(

  مفاوضة المضمون. –ب 

قد یجر� التفاوض على مستو� المحتو�. فقد شهدت المحادثة ت�ار�ن: األول عقالني �مثله 

ذ أماني وحسن اللذین لم یتق�ال أنسنة الكلب. والثاني: المدافع عنها، و�مثله میناتي والمعلم. فهناك أخ

  ورد بین الطرفین ینتهي عادة بتغلب الفر�� الثاني ورضوخ األول.

  :01مثال 

  میناتي: هو �لب عندك ++ حبی�ة - )72(

  أماني: نعم ط�عا عنده حبی�ة ولكن غیر �ل�ة + �لب.- )74(

  أستاذ: نعم ؟- )75(

  أماني: غیر �ل�ة - )76(
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  أستاذ: هي قطة أم �ل�ة ؟- )81(

  أماني: �ل�ة - )82(

  : 02مثال 

  میناتي: هل الكل�ك یل�س قم�ص وسروال مم�ن ؟ -)132(

  أماني: ال ال ال ال ل�س مم�ن -)134(

  أستاذ: ل�س یل�س ؟-)135(

  أماني: یل�س في + یل�س + -)136(

  أستاذ: ماذا یل�س ق�عة ؟-)137(

  میناتي: ق�عة ؟-)138(

  أماني: (ضحك) ��عة نعم ط�عا.-)139(

  التأكد من الفهم(Vérification de la compréhension)   .  

  �ستعمل الطالب المبتد� أح�انا مفردات یر�د المعلم أن یتأكد من أنه �فهم معناها الحق�قي.

  مثال:

  أستاذ: عندما تتكلم معه ماذا تقول له ؟-)119(

  أماني: ولكن بإشارة إشارة. -)124(

  أستاذ: ل�س �الكالم. -)127(

  أماني: ل�س �الكالم. -)128(

  االجتذاب استراتیجات(stratégies de captation).  

تهدف هذه االستراتیج�ات إلى التأثیر في المتخاطب وجعله یتبنى أف�ار المتكلم. �قول شارودو 

(Chareaudau)  " :یف �م�نه الوصول إلى عما یجب أن �فعله المتكلم حتى �حق� هذا الغرض�

عل متخاط�ه �قبل الت�ادل، ینفذ إلى یجب إذن على المتكلم أن �سعى إلى ج؟ جذب انت�اه متخاط�ه

عالم خطا�ه و�ؤوله تأو�ال صح�حا، بل یتبناه. ولتحقی� ذلك، �ستعمل استراتیج�ات، منظما خطا�ه 

  12". �صورة تقنع أو تغر� متخاط�ه

                                                 
ut donc que le sujet partant il arriver à capter l’attention de son interlocuteur? Il fa–Comment peut  - 12

s’emploie à faire eu sorte que son interlocuteur accepte l’échange, entre dans son univers de discours et 
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و�شأن المحادثة التي نحن �صدد تحلیلها نجدها في بدایتها رتی�ة حیث جاءت المعلومات الموفرة 

ومتوقعة. ف�ادر المعلم على تحو�لها من التعم�م إلى التخص�ص، مشجعا الطل�ة حول الكلب عاد�ة 

." وقصد إذ�اء التفاعل أعطى أماني اسألوه اسألوه عن �ل�ه اسألوهعلى التكلم عن �البهم الخاصة: "

." إال أن هذه االستراتیجة فشلت في إضحاك القسم، ف�ادر میناتي إلى و� و� �ل�ه اسما طر�فا: "

؟" فحرك هذا السؤال ح�اء  هل تنام مع الكلبف�رة النوم مع الكلب التي أثارها من قبل حسن: " استثمار

هذا " �ما ضحك المعلم، فعل�، مستحسنا السؤال: "آه ال ال ل�س ل�س مم�نزمیله، فاهتز ضح�ا: "

؟" حبی�ة هو �لب عندك ++". ثم ما لبث میناتي أن دفع التفاعل دفعة قو�ة �سؤاله الجر�ء: "سؤال جید

معبدا الطر�� إلى أنسنة الكلب. وتدخل المعلم مدعما هذا المنحى الجدید للمحادثة �سؤاله أماني: 

هل الكل�ك یل�س قم�ص ؟" وواصل میناتي في هذا االتجاه سائال: "عندما تتكلم معه ماذا تقول له"

�عد تفاوض، ف�رة  ؟" وهنا أخذت المحادثة منعطفا جدیدا حاسما، حیث تقبل أماني، وسروال مم�ن

" و�تعاقب استراتیج�ات االجتذاب ظهر شیئا فشیئا �لب ��عة (ضحك) نعم ط�عااألنسنة، مجی�ا: "

  ". �فهم العر��ة جیدا، و�قرأ و��تبعجیب له جنس�ة ول�اس و"

  االستراتیج�ات المعرف�ة(cognitives).  

ني ملفوظاتهم وف� عالقات االستراتیجات المعرف�ة للمتفاعلین تبأن: " (kramch)تنص �رامش  

 13" (بتصرف)-مقارنة»–تخص�ص- تر�یب، نعت، تعم�م- تشا�ه، تحلیل -معلول، تقابل-منطق�ة: علة

التي  (actes de parole)وهذه االستراتیج�ات المعرف�ة ناتجة �ما تنص �رامش عن األفعال الكالم�ة 

 - ماذا لم تدع فالنا إلى الحفل ؟  بل - ینجزه المتفاعلون حسب نوا�اهم وحاجاتهم التواصل�ة. مثال: أ

معلول.  الثرثرة (العلة أو –ألنه ثرثار. فطلب تفسیر یت�عه تفسیر. والعالقة المنطق�ة الناتجة هي: علة 

  السبب) وعدم الدعوة (المعلوم أو المسبب).

  وقد استخدم الطل�ة هذه االستراتیج�ات ألغراض شتى نورد منها: 

  على المقارنة. تقد�م معلومة بناء: 01مثال 

�لب في التنزان�ا �ع�ش مع الناس في البیت ولكن ل�س في الیورو�ا ل�س تنام مع حسن: "- )12(

". فقد لجأ الطالب إلى المقارنة ل��ون ملفوظه أوفر إعالم�ة من ملفوظات سا�ق�ه، مبرزا �ل�ه

                                                                                                                                                    
l’interprète correctement, voire y adhérer. Pour ce faire, il fait œuvre de stratégie, en organisant son discours 

de façon à persuader son interlocuteur ou le séduire.   
Charaudeau, P - Analyse de discours et communication. L'un dans l'autre ou l'autre dans l'un ? 
Revue SEMEN 23, sémiotique et communication Etat des lieux et perspectives d'un dialogue, 

Presses Universitaires  de Franche- comté, Besançon, avril 2007, P9-10. 
:  Les stratégies cognitives des interlocuteurs construisant  leurs énoncés selon de relations logiques 13

cause/effet, opposition/similitude, analyse/synthèse, sommaire ou regroupement, généralisation, déduction, 
spécification, qualification, amplification/exemplification, contraste. 

Kramsh, C. Interaction et discours dans la classe de langue. P21. 



- 154  - 

  خصوص�ة الفرد التنزاني.

  معلول  –: علة 02مثال 

  »مع �لب ؟هل أنت تنام «میناتي: - )46(

  »ال ال ل�س مم�ن«أماني: - )49(

  »لماذا لماذا مم�ن الكلب عنده مرض ؟«میناتي: - )51(

 »ط�عا �لب عنده مرض«أماني: - )57(

فسر الطالب عدم نومه مع الكلب �المرض، وهذا تفسیر منطقي یدعم رفضه، األمر الذ� یدل 

  على اهتمامه �الموضوع وتكفله �المحادثة. 

 تواصل�ة.االستراتیج�ات ال  

�ستخدم المتعلم استراتیج�ات �عالج بها نقصه اللغو�، تق�ه التوقف، وتساعده على االسترسال 

. فقلما �طلب المساعدة، بل �فضل االتكال على نفسه والمخاطرة. (fluidité)في الكالم وسیولته 

 وتندرج هذه االستراتیج�ات ضمن مفاوضة المعنى والتعاون في بناء المحادثة.

 

  (approximation)قار�ة الم-

  حسن: دائما مع �لب تذهبون ؟ (بدل تمشون).- )39(

  حسن: هو �لب آه رجل أو إمرأة ؟ (بدل ذ�ر وأنثى).- )63(

  میناتي: هو جید جدا (بدل مفید). - 

 میناتي: لكن هناك ال عندك �لب هناك (بدل هنا).- )99(

  (simplification)الت�س��  -

  هو �ل�ك.حسن: �ا أستاذ أر�د -)163(

: ال �عرف الطالب �یف �قول: أر�د أن أطرح سؤال أو أعرف جنس�ة الكلب فاختزل الملفو� تعلی�

  و�سطه.

 طلب المساعدة غیر الم�اشرة (من خالل التكرار والتوقف الطو�ل وعالمات التردد: اهه اهه) 

  میناتي: ماذا �أكل الكل�ك ؟- )26(

  أماني: اهه الكلب �اكل اهه +++ �اكل- )27(
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  أستاذ: سمك - )28(

  أماني: سمك - )29(

  (auto-correction)استدراك الخطأ -

 أماني: ط�عا + + �لب عند عند عندها عنده مرض - )51(

 .بناء الفرض�ات  

�حاول الطالب أن �ستب� الحقائ� و�بني فرض�ات قبل تلقي إجا�ة زمیله. وهي استراتیج�ة ذات 

  وتعلم�ة.   (discursive)وجهین: تخاطب�ة 

  میناتي: لماذا لماذا مم�ن الكلب عنده عنده مرض ؟

  :الرجوع إلى نقطة سا�قة)Rebondissement(  

  میناتي: هل أنت تنام مع �لب؟ - )46(

  أماني: آه ال ال ل�س (ضحك) ل�س مم�ن.)49(

  میناتي: أ�ضا هل أنت تنام مع الكلب (ضحك) تنام مع الكلب؟ -)144(

  أماني: ال ال ال -)146(

  تي: ماذا �أكل الكل�ك؟مینا- )26(

  أماني: أهه الكلب �أكل - )27(

  میناتي: أنا نسیت السؤال مهم ماذا ��ول الكل�ك؟ -)115(

  أماني: �أكل دجاج وسمك فق�.-)118(

  میناتي: هل الكل�ك �شرب شا�؟-)161(

  أستاذ: ط�عا �شرب بی�سي �شرب -)162(

  میناتي: هل الكل�ك �شرب شا�؟-)195(

  �شرب شا� �الش�والتة.  أستاذ: ط�عا-)196(

�عید الطالب میناتي أح�انا نفس السؤال الذ� طرحه من قبل، وهذه استراتیج�ة تحادث�ة تم�نه من 

سد الثغرة واالسترسال في الكالم دون التوقف، وذلك في انتظار سؤال طر�ف یبرق في ذهنه، یدفع �ه 

التفاعل الذ� وجده مسل�ا وممتعا، التواصل و�ضحك متخاطب�ه. وهذا دلیل على مد� تكفل الطالب �
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  ومد� انغماسه ف�ه.

  : استنتاجات

لم �قتصر الطل�ة على استخدام االستراتیج�ات التواصل�ة والتعلم�ة الممیزة عادة للموقف اللغو� 

  (Conversationnelles)، بل استخدموا استراتیج�ات تحادث�ة (Exolingue)الالمتكافىء 

األم، وذلك مثل: اقتراح موضوع، قبوله، إثراءه، تناول الكلمة، الرجوع إلى �ستعملها عادة أبناء اللغة 

  نقطة سا�قة، اجتذاب المتلقي، إقناعه...

فاستخدام هذه االستراتیج�ات داللة على أن التفاعالت المحللة قر��ة جدا من الت�ادالت الح�ة 

(Echanges authentiques)ادة في األقسام التعل�م�ة ، �عیدة  عن التواصل المصطنع، المشهود ع

  التقلید�ة.

  

  

  را�عا: تحلیل استراتیج�ات التعل�م.

  .استراتیج�ات اإلرشاد والتوج�ه - 1

  تشج�ع المتعلم على إثراء فكرته ومواصلة الكالم. -1-1

  إعادة ملفو� المتعلم. -1-1-1

  .2. مدونة 1مثال 

  برودنس: أنا أجد هذه موس��ى ++ ِجَذَ�ة جدا. - )04(

  أستاذ: نعم جذا�ة. - )05(

  ب: ناِ�مة.  - )06(

  أس: همم ناعمة. - )07(

  ب: مشهورة.  - )08(

  أس: مشهورة.  - )09(

  .2. مدونة 2مثال 

  سیف: أجد هذه موس��ى ممتاز�.  - )24(

  أستاذ: ممتازة. - )25(
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  س: ممتازة + ساهرة. - )26(

  أس: ساحرة. - )27(

  س: ساحرة ++ ِمْثِل. - )28(

  أس: مثل؟ - )29(

  س: مثَل +موس�َ�ى َغِن�َِّة شاْب خالد. - )30(

  أس: آه مثل أغن�ة ؟ - )31(

  س: أغن�ة شاب خالد.  - )32(

  أس: اهه. - )33(

  س: اسمها ع�شة. - )34(

  أس: ع�شة نعم نعم ش�را جز�ال. - )35(

: نالح� أن المعلم یوفر تغذ�ة راجعة للطالب تتضمن إعادة لملفوظة، أو وسیلة ش�ه لغو�ة تعلی�

  ، أو، آه، وذلك حتى یدفعه إلى االسترسال وتوس�ع ف�رته. مثل: همم

  إغداق ع�ارات الش�ر والثناء. -1-1-2

  .2. مدونة 3مثال 

  أستاذ: �اجمعة ماذا تتخیل نفسك عندما تستمع لهذه الموس�قى ؟ - )51(

  جمعة: أنا أتخیل نفسي... - )54(

  أس: همم أهه؟ - )55(

  ج: َبْنْت ْ�الد�. - )56(

  نت. أس: أحس - )57(

  ج: اسمها +++ مار�ا. - )58(

  أس: مار�ا؟  - )59(

  ج: نعم.  - )60(

  أس: جید جدا رائع ممتاز+ جمعة ممتاز. - )61(

  .2. مدونة 4مثال 

  شع�ان: هذه موس��ى َ�ْسُلْبني. - )77(
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  أستاذ: تسلبني. - )78(

  ش: هي تسلبني جدا.- )79(

  یل. أس: تسل�ك �ثیرا + رائع هو ذ�ي عنده خ�ال �بیر جم - )80(

  .imaginatifش:  - )81(

  عندك خ�ال. imaginatifأس:  - )82(

  

  طرح األسئلة.  -1-1-3

  .4. مدونة 5مثال 

  برودنس: أنا أشم ُأْطرو.  - )42(

  أس: ماذا �عني ُأطرو؟ - )43(

 .perfumeب: ُأطرو ؟  - )44(

  آه عطر. parfunأس:  - )45(

  ب: ِإْطْر.  - )46(

  أس: مااسم العطر؟ مااسمه؟  - )47(

  ب:الز�ة  - )48(

  طل�ة: (ضحك). - )49(

  أس: هذا طر�ف الز�ا جید جدا ممتاز. - )50(

: تفاد�ا لتوقف الطالب عن الكالم، سأله المعلم عن اسم العطر الذ� �شمه، فأثار رد تعلی�

  الطالب ضحك زمالئه، ودفع المعلم إلى التعلی� على الرد �الثناء، األمر الذ� حرك عمل�ة التواصل. 

  إسعاف المتعلم �المفردات والتراكیب التي �طلبها خالل التواصل. -1-1-4

  .8. مدونة 6مثال 

  أستاذ : لماذا في رأ�ك الجارة ماترد الزر�اة لماذا ؟ - )37(

  سیف: الجارة هي آكدة.  - )46(

  أس: هي ؟ - )47(
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  س: تع�ان.  - )48(

   ? elle travaille أس: آه هي - )49(

  .ouiس:  - )50(

  عمل.أس: هي ت - )51(

  س: هي تعمل. - )52(

  أس: إذن هي مشغولة. - )53(

  س: هي تعمل �ثیرا.  - )54(

: ال �عرف الطالب �یف �عبر عن انشغال الجارة، نتیجة لضعف �فاءته اللغو�ة، فابتكر تعلی�

�لمة:  "آكدة" التي لم �فهمها األستاذ، فاستعمل �لمة قر��ة في المعنى هي: "تع�ان" (مقار�ة)، وحینما 

، وهناك أسعفه �المفردة العر��ة: هي oui فقبلها الطالب:  elle travailleاألستاذ قصده اقترح: فهم 

تعمل. فتم�ن الطالب من بلورة ف�رته: الجارة لم ترد الز�ارة لجارها ألنها �انت منشغلة �عملها. وه�ذا 

المتعلم، �صورة  نشهد، في هذا المقطع، المعلم وهو �قوم بدوره التوجیهي أو التسهیلي، مساعدا

  تدر�ج�ة، في التعبیر عن ف�رته.

  . مدونة أ7مثال 

  أس: ها��ة  + اآلن حاولي أن تشرحي ++ قولي ماذا رسمت +++ هذا هذه... الخ  - )01(

  ها��ة: هذا + َأل + شطو�.  - )02(

  أس: شطو� نعم.  - )03(

  ه: هذه اِإلْمرة. - )06(

  أس: هذه امرأة.  - )07(

  ه: هذا رجل.  - )08(

  أس: نعم...  - )09(

  ه: هذا الشمس.  - )10(

  : استعانت الطال�ة �اسمي اإلشارة: هذا، هذه، في شرح رسمها. تعلی�

  . مدونة أ 8مثال 

  أماني: هذا رجل ++ �قول +++ َدإني.  -)113(
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  أس: أقدم.  -)114(

  أماني: ��دم.  -)115(

  أس: أقدم ق�عة.  -)116(

  أ: ��دم الك�عة.  -)117(

  : إن الرجل �قول:دعیني أقدم لك ق�عة. أس -)118(

  .11. مدونة 9مثال 

  برودنس: أنا + أتخیر + الدجاجة �مشي. - )30(

  أس: تمشي. - )31(

  ب: تمشي مع َأَكل. - )32(

  أس: تمشي وفي فمها.  - )33(

  ب: وفي فمها ++ �عیدا.  - )34(

  أس: وفي فمها طعام.  - )35(

  ب: طآم نعم طآم �عیدا وْ�ِن�َّة.  - )36(

  أس: �عیدا عن أبنائها.  - )37(

: نالح� من خالل هذه األمثلة الستة �یف �أخذ المعلم بید الطالب، موجها إ�اه خطوة تعلی�

 خطوة، مسعفا إ�اه �الوسائل المعجم�ة والنحو�ة والصرف�ة التي تم�نه من تبل�غ ف�رته �سالمة ووضوح. 

  .6. مدونة 10مثال 

  ? Les arbres سیف: �یف ن�ول: -)121(

  أس: األشجار. -)122(

  .3. مدونة 11مثال 

  ? bien sûrسیف: �یف ن�ول:  - )73(

  أس: ط�عا ط�عا - )74(

  تصید الفرص إلثراء الحصیلة المفرذات�ة للمتعلم وتنم�ة قدراته التواصل�ة. -1-1-5

  .3. مدونة 12مثال 

  مر�تشة: مامعنى َلْیْن َلْیْن الكهلة ؟ - )02(
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  عینه): العین هذه العین السوداء. أستاذ (مشیرا إلى - )03(

  م: آه السوداء.  - )04(

  ؟ verteسیف: �یف نقول َأ َلْیْن  - )07(

  أس: العین الزرقاء اهه العین الخضراء.  - )08(

  طل�ة: (�عیدون).  - )09(

  ؟   �bleuیف نقول العین   bleuأس: اهه  - )10(

  .bleuطة:  - )11(

العین الخضراء والعین الصفراء. ونقول العین (مشیرا إلى أس: الزرقاء + العین السوداء +  - )12(

  اللون األحمر على السبورة) �یف نقول هنا + العین ؟

  طة: حمراو�ة. - )16(

  أس: الحمراء.  - )17(

 معنى َلْیَن الكهلة ؟" لتعل�م مجموعة من األلوان. : انتهز المعلم سؤال مر�تشة "ماتعلی�

  مض. المساعدة على تأو�ل رسم غا-1-1-6

  .6. مدونة 13مثال 

  أستاذ: هذه امرأة + هذه بنت أو ولد؟ - )09(

  برودنس: ال ال ال.  - )10(

  .c’est un garçonطالب؟:  - )12(

  .une femme et ses garrçonsب:  - )13(

  أس: امرأة وهذا ولدها.  - )16(

  سیف: أین هي ؟ - )26(

  .un villageبرودنس:  - )28(

  أس: قر�ة.  - )31(

  : ماذا تفعل ؟سیف - )43(

  .Begaitب: - )46(
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  أس: تتسول. - )47(

   .ب: الولد.. - )51(

  .Dans le bureauطالب؟:  - )54(

  أس: الولد في الم�تب + هي تقول زوروني. - )55(

  س: نعم. - )59(

  أعطوني نقود.   Donnez moiأس: نعم ال تنسوني �عني  - )60(

السیدة فیروز: زوروني �ل سنة مرة    : الرسم للطالب برودنس، وقد استوحاه من أغن�ةتعلی�

حرام تنسوني �المرة. وقد ساعد المعلم الطل�ة  على استجالء العناصر الغامضة في الرسم، وٕاسعافهم 

  �ما �حتاجونه من مفردات. 

  تشج�ع المتعلم على تناول الكلمة. -1-2

  دعوته إلى التعبیر عن مشاعره وأحاس�سه.  -1-2-1

  . 2. مدونة 14مثال 

  أستاذ: �اجمعة ماذا تتخیل نفسك عندما تستمع لهذه الموس�قى ؟ - )51(

  جمعة: أنا أتخیل نفسي++ أجلس مع. - )54(

  أس: همم أهه؟ - )55(

  ج: َبْنْت ْ�الد�. - )56(

  أس: أحسنت.  - )57(

  ج: اسمها +++ مار�ا. - )58(

  أس: مار�ا؟  - )59(

  ج: نعم.  - )60(

  تاز.أس: جید جدا رائع ممتاز+ جمعة مم - )61(

  . 2مدونة  15مثال 

  شع�ان: هذه موس��ى َ�ْسُلْبني. - )76(

  أستاذ: تسلبني. - )77(
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  ش: هي تسلبني جدا. - )78(

  أس: تسل�ك �ثیرا + رائع هو ذ�ي عنده خ�ال �بیر جمیل.  - )80(

  .imaginatifش:  - )81(

  عندك خ�ال. imaginatifأس:  - )82(

  ء الخطاب. تشج�عه على التفاوض والتعاون في بنا -1-2-2

�ل ما �فعله المتخاطبون من تعتبر مفاوضة المعنى المحرك األساسي لعمل�ة التفاعل، وتعني:"

التفاوض أن: "  Orecchioni -(C.Kerbrat. وتر� �یر�رات أور�یوني (14"أجل تحقی� تواصل ناجح

  15"یتضمن خالفا نسعى إلى حله  بواسطة التعاون 

ض بناء مشترك للخطاب، وتعاون في حل المش�الت نستخلص من هذین التعر�فین أن التفاو 

التي قد تعترض السیر الجید لعمل�ة التواصل وتفاهم المتخاطبین. وتشج�عا للمفاوضة، ومشار�ة 

المتعلم وانغماسه �صورة أوفر في التفاعل، وجعل  الخطاب المتداول ینحو منحى المحادثة العفو�ة، 

عالقة تماثل بین الطل�ة والمعلم، فإن المعلم أبى أن ینتج  حیث تتحول عالقة التكامل التقلید�ة إلى

خطا�ه �صورة أحاد�ة، خالل مشار�ته الطل�ة في التعبیر عن أحاس�سهم إزاء أنغام المقطوعة، بل 

  تر�هم �شار�ون في بنائه. 

وف�ما �أتي، سنر� �یف تتم هذه المفاوضة والتعاون بین أطراف التفاعل من خالل المثال اآلتي 

  ).66- 52، 11دونة(م

؟ ماذا سرق . فسأل المعلم: وراء سارك�اشر المعلم رسم ما تخیله ��لب �عدو، فأضاف سیف: 

، مثن�ا ألنه سرق دجاجة وأكلها. استحسن المعلم الف�رة وأكملها: سرك دجاجةألنه...؟ فأضاف سیف: 

، �رره ونقودجدید: في الوقت نفسه على إسهام الطالب. وهنا تدخل مار�تشة لیثر� المشهد �عنصر 

  . وسرق نقودالمعلم في جملة اختتام�ة تصل نها�ة الخطاب �ما قبله، وتوطد تماس�ه: 

وه�ذا، فقد أسهم الطال�ان بتخ�التهما في نسج أف�ار الخطاب. �ما ساعد  المعلم في حل 

ش�لة الطف�فة ، ثم الموتقود بدل نقود، سارك بدل سارق المش�الت الفونولوج�ة التي قد تعی� فهمه مثل: 

 المتعلقة بتماسك الخطاب والحفا� على وحدته الموضوع�ة  واستمرار�تها. 

  . استراتیج�ات التنش�� -2

                                                 
 14- 

  La négociation implique un désaccord que l’on tente de résoudre par la coopérationانظر:           -15
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  االستراتیج�ات الف�اه�ة. -2-1

من بین االستراتیج�ات المعتمدة لتنش�� التفاعل و�ث روح التسل�ة والمتعة في القسم، استعمل 

  المعلم االستراتیج�ات اآلت�ة: 

  التعلی� الف�اهي على فكرة الطالب، وٕاثراؤها تشج�عا له على االسترسال في الكالم. -2-1-1

  . 4. مدونة 16مثال 

  جمعة: عندما استمع لهذ�  موس��ى أشاهد  إْمَرَحْس. -)226(

  أس: امرأة  -)227(

  ج: اسمها روم�سة.  -)232(

  أس:(ضاح�ا) آه اسمها روم�سة أو:: ه... -)233(

  ة).طة: (قهقه -)234(

  أس: أنا عند� في البیت قطة + میو میو اسمها روم�سة.  -)241(

  طة وأس: روم�سة (قهقهة). -)244(

  ممازحة الطل�ة. -2-1-2

  .12. مدونة 17مثال 

  سیف: أنا أتكلم ُلَغْة في َعر�ّ�ة ِمْثِلك معلم.  - )76(

  بوتفل�قة.  أس: صح اآلن تتكلم اللغة العر��ة أحسن أفضل من المعلم مثل الرئ�س - )77(

  هو �مزح.  س (ضح�ا): - )78(

  أس والطال�ان: (�ضح�ون). - )79(

  .12. مدونة 18مثال 

  برودنس: (قاصدا زمیله سیف) �مزح هو دائما مجنون.  -)126(

  أس: ط�عا هو دائما مجنون وشر�ر. -)127(

  سیف: أنا مجنون مثله. -)132(

  ٍأس: نعم أنت مجنون وأنا أ�ضا مجنون مثلك.  -)133(

  .12. مدونة 19مثال 
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  برودنس: أنت قد صار عجوز.  -)110(

  أس: أنا عجوز!؟ -)111(

  سیف: أنت َصْرُت عجوز.  -)114(

  أس: أنا صرت عجوز !؟ -)117(

  .ouiسیف و�رودنس:  -)118(

  أس (ضاح�ا): �ا برودنس �ابرودنس أنت شر�ر مثل سیف.  -)119(

  سیف و�رودنس:(قهقهة). -)120(

  �ا): أنت شر�ر مثل سیف.أس (ضاح -)121(

  مشار�ة الطل�ة في التعبیر عن انفعاالتهم.-2-1-3

  .2. مدونة 20مثال 

  أستاذ: أنا اتخیل نفسي جالس على أرجوحة في اللیل.   -)110(

  شع�ان: مع من؟ -)111(

  أستاذ: في اللیل همم همم مع من؟ -)112(

  شع�ان: نعم.  -)113(

  أس: مع قطة صغیرة میو میو.  -)114(

  ش: �لب صغیر. -)117(

  أس: مع �لب صغیر اسمه نیني.  -)118(

  ش: اسمه نیني.  -)119(

  طة: (ضحك). -)121(

: تمنح عالمات التردد همم همم وٕاعادة السؤال : مع من ؟ وقتا للمعلم حتى یجد اإلجا�ة تعلی�

  األوفر طرافة وٕاثارة للضحك. وهذا ناتج عن الطا�ع الحي  والعفو� للتفاعل.

  مشار�ة الطل�ة في مداع�ة الزمیل والتحرش �ه. -2-1-4

  .5. مدونة 21مثال 

 .? c’est toiسیف : �یف ن�ول: -)141(
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  أستاذ: هل هذا أنت ؟  -)142(

  برودنس: الالال. -)143(

  . petit frèreجمعة: -)148(

  أستاذ: قل هو أخي الصغیر.  -)149(

  ج:هو َشْ�ْه برودنس َشْ�ْه.  -)151(

  قاصدا برودنس): هو �شبهك. أس  ( -)152(

  ب: الال (ضحك). -)153(

  أس (ساخرا): هو �شبهك �شبهك.  -)154(

: �حاول جمعة واألستاذ تأكید أن الطفل الصغیر في الرسم الذ� تغسل أمه  جسمه هو تعلی�

  برودنس نفسه عندما �ان صغیرا، لكنه أن�ر ذلك بدافع الخجل. 

  .5. مدونة 22مثال 

عة إحد� ذ�ر�ات طفولته من خالل رسم �ظهر ف�ه واقفا أما السبورة والمعلم �ستعید الطالب جم

  .8= 2+�2ضر�ه ألنه ال �عرف الحساب.فقد �تب على السبورة: 

  جمعة: نعم أفعل الحساب ومعلم ++  - )43(

  أستاذ: ضر�ني... - )44(

  ج: ضر�ني. - )45(

  أس: المعلم ضر�ه.  - )46(

  شع�ان: ضر�ه.  - )47(

  د جدا.أس: جی - )48(

  ش  (مخاط�ا جمعة): �نت جاهال. - )49(

  أس: قل �نت جاهال - )50(

  شع�ان: جاهال - )51(

  هو جاهل.   سیف (ساخرا): - )60(

  أس  (ساخرا): هو جاهل+ أحسنت �ا سیف (قهقهة). - )62(
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  طة: (قهقهة).  - )63(

  ش  (ساخرا): أوه + هو جاهل جدا.  - )66(

  ل.أس: نعم جاهل جدا نعم أنت جاه - )67(

  طة: (قهقهة). - )68(

  أس: ش�را قولوا ش�را �اجمعة.  - )69(

  طة: ش�را �ا جمعة (قهقهة وجل�ة). - )70(

  أس: آه آه قال لك سیف ش�را �ا جاهل.  - )71(

  استثمار الخطاب الخرافي. -2-2

) Stratégie De Captationتناول المعلم خطا�ا خ�ال�ا استخدم ف�ه استراتیج�ة االجتذاب:(

ى إلى سحر المتلقي وٕاشراكه في التفاعل، طارحة جان�ا المنط� والواقع�ة.فلم یتقبل حسن هذا التي تسع

النوع من الخطاب، متشبثا �حسه العقالني. بینما وجده الطالب میناتي لع�ة مثیرة، وفرصة سانحة 

عه في للتعلم المسلي، ف�ادر مسهما مع المعلم في بناء هذا الخطاب الجدید والطر�ف، واالنطالق م

مغامرة مثیرة نحو العجیب والمجهول.وسنعرض لالستراتیج�ات التحادث�ة التي استخدمها �ل من المعلم 

  والطالب میناتي في فصل استراتیج�ات الخطاب وف�ما یلي مقتطف من الحوار.

  �عد أن استمع الطل�ة ألغن�ة جزائر�ة حول �رة القدم جر� التفاعل اآلتي:

  حسن: هل تحب �لة القدم ؟

  أستاذ: �الط�ع أنا دائما أشاهد الم�ار�ات في التلفزة مع �لبي میدور. 

  حسن: هل هل... 

  مشار�ة الطل�ة في الغناء. -2-3

  .1. مدونة 23مثال 

  علي: (�عد شرحه الرسم الذ� أوحت له �ه األغن�ة ینطل� �صورة عفو�ة في الغناء): - )78(

  دا�ما معاك دا�ما          أت�ع خطاك دا�ما 

  اعش� بهاك دا�ما        وراك وراك دا�ما      

  األستاذ وعلي: (�غن�ان معا المقطع).  - )79(

  . استراتیج�ات التقی�م -3
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  إصالح األخطاء اللغو�ة. -3-1

  األخطاء النحو�ة: -3-1-1

  . 5. مدونة 24مثال

  شع�ان:ما �فعل هذا ولد ؟ -)128(

  طة: ماذا �فعل ؟   -)129(

  .3. مدونة 25مثال 

)83( - .   جاكلین: أر�د: وُأِحبُّ

  أس: أر�د أن أحب.  - )84(

  

  . 12. مدونة 26مثال 

  برودنس: هناك َشْ�َه بین أنت وو... - )85(

  أس: والرئ�س بوتفل�قة. - )86(

  .oui ouiب:  - )87(

  أس: قل هناك ش�ه بینك و�ین الرئ�س بوتفل�قة. - )88(

  .10. مدونة 27مثال 

  ر.مر�تشة: ألن الناس السف - )29(

  أس: ألن الناس في السفر. - )30(

  األخطاء الصرف�ة.-3-1-2

  .8. مدونة 28مثال 

  شع�ان: هي ُزْرَتِني.  - )06(

  أس: هي زارتني.  - )07(

  .5. مدونة 29مثال 

  شع�ان: لماذا أنت طو�ل من فرنك؟  -)249(

  أس: لماذا أنت أطول من فرنك؟ -)250(
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  األخطاء الفونولوج�ة. -3-1-3

  .5نة . مدو 30مثال 

  برودنس: أنت تعرف �یف...  - )99(

  سیف: نعم أنا أر�ف.  -)105(

  أس: أنا أعرف. -)106(

  سیف: أنا أر�ف تسوك  -)107(

  أس: أسوق  -)110(

  .4. مدونة 31مثال 

  حمید: ألمْس الكالم وَأْلِكتاب. - )57(

  أستاذ: القلم والكتاب. - )58(

  .9. مدونة 32مثال 

  َ�ة. َجذِ برودنس: سار أر��ة  - )28(

  .جذا�ةأس: صارت العر��ة  - )29(

  . مدونة أ33مثال 

  ها��ة: الرجل ��ول لها ++ س�ا ِخیر. - )16(

  أستاذ: نعم + ص�اح الخیر. - )17(

  .10. مدونة 34مثال 

  مر�تشة: و�ل�سون مال�س بیداء.  - )69(

  أستاذ: و�ل�سون مال�س ب�ضاء.  - )70(

  . مدونة ب.35مثال 

  �ة تتكلم +++ عتُّوِنسي.حسن: نعم + األغن - )24(

  أستاذ: عن تونس.  - )25(

  .4. مدونة 36مثال 

  برودنس: أنا أشم ُأْطرو.  - )42(
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  أستاذ: عطر.   - )45(

   4. مدونة 37مثال 

  سیف: عند� جارة ساغرة. - )29(

  أستاذ: صغیرة.  - )30(

  المساعدة على استدراك الخطأ.-3-1-4

  . 8. مدونة 38مثال 

  ر�ضة. سیف: ألن أنا م - )88(

  أس:ِل؟ - )89(

  سیف: ألني مر�ضة. - )90(

   8. مدونة 39مثال 

  برودنس: ألن أنا مشهورة. - )92(

  أستاذ: ِل؟ - )93(

  ب: ألنني مشهورة.  - )94(

  أس: مشغولة أحسنت.  - )95(

: یت�ح المعلم الفرصة للطالب �ي یتدارك خطأه و�صلحه بنفسه، وذلك ص�انة لماء وجهه تعلی�

« la face »  نص على ذلك �وفمان  �ما(GOFFMAN) .وتقل�صا أ�ضا له�منة المعلم وتدخالته ،  

  تثمین مجهود المتعلم وتسل�� الضوء عل�ه. -3-2

تهدف هذه االستراتیج�ات إلى تثمین مجهود المتعلم وتشج�عه على المثابرة ومواصلة الجهد. 

أو غناء... تغدق عل�ه ع�ارات الثناء ف�عد فراغ الطالب من تناول الكلمة، أو �عد إنجازه مهمة مثل رسم 

والش�ر، تقی�ما للجهد الذ� بذله. وهذا التقی�م اإلیجابي الذ� ال عالقة له �الجانب اللغو�، یهدف، أوال، 

إلى تثمین أداء الطالب وتسل�� الضوء عل�ه، تحفیزا له على التواصل ثم، ثان�ة، إلى بث روح الف�اهة 

  في القسم.والمرح والتفاعل، تلط�فا للجو 

  إغداق ع�ارات الثناء والش�ر.-3-2-1

  

  .  4. مدونة 40مثال 
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  برودنس: عندما اْسَتِمُل َلْیَت موس��ى ++ أنا ألمس + سیدْة عجوز.  -)254(

  أستاذ: (ضاح�ا) آه:: أنت طر�::ف. -)255(

  طل�ة:(قهقهة). -)256(

  أس: هو... -)257(

  طة: طارف. -)258(

  عندما �ستمع لهذه الموس�قى یلمس سیدة عجوز. أس: طر�ف + نعم هو  -)259(

  طة: (قهقهة). -)263(

  .6. مدونة 41مثال 

  �عد أن فرغ الطل�ة من تأو�ل رسم برودنس: 

  أستاذ: أنت �ا سیف ما رأ�ك في رسم برودنس ؟ -)153(

  سیف: رسم جید.  -)154(

  أس: وأنت ما رأ�ك في هذا الرسم؟  -)155(

  . مار�تشة: أهم ممتاز -)156(

  برودنس: أجد رسمي ممتاز. -)162(

  .أس: نعم + أنت على ح� + رسمك ممتاز  �سجل األستاذ على السبورة:  -)163(

  سیف: ممتاز.  -)164(

  .10. مدونة 42مثال 

مار�تشة:عندما استمر لهذه أغن�ة أنا أف�ر فْسِل السْیف + ألن هناك السْوت لحافلة ألن َأْلناِس   - )29(

  سفر. ال

  أستاذ: ألن الناس في السفر + تهانینا إذا جید جدا.  - )30(

  مار�تشة: ش�را ش�را. - )31(

  أس: تهانینا..  - )32(

  برودنس: مبروك. - )35(

  أستاذ: مبروك.  - )36(
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  .1. مدونة 43مثال 

  علي: (�عد شرحه الرسم الذ� أوحت له �ه األغن�ة ینطل� �صورة عفو�ة في الغناء).  - )78(

  معاك دا�ما          أت�ع خطاك دا�ما. دا�ما

  اعش� بهاك دا�ما          وراك وراك دا�ما.      

  األستاذ وعلي: (�غن�ان معا المقطع). - )79(

  أس: ش�را ش�را ش�را ش�را ش�را ه�ا نصف�.  - )81(

  طة: (�صفقون). - )82(

  أس: مصفقا معهم مرحى مرحى مرحى ممتاز. - )83(

  الضحك والمرح عن اإلعجاب بإنجازات المتعلم.  التعبیر بواسطة-3-2-2

  .5. مدونة 44مثال 

  .ignorantأس: صح �نت جاهال (ضحك)  - )52(

  طة وأس: (قهقهة). - )53(

  سیف  (ساخرا): هو جاهل.  - )60(

  أحسنت �ا سیف (قهقهة). :أس  (ساخرا) - )61(

  طة: (قهقهة).  - )63(

  ش (ساخرا): أوه + هو جاهل جدا.  - )66(

  أس: نعم جاهل جدا نعم أنت جاهل. - )67(

  طة: (قهقهة). - )68(

  أس: ش�را قولوا ش�را �اجمعة.  - )69(

  طة: ش�را �ا جمعة (قهقهة وجل�ة). - )70(

 أس: آه آه قال لك سیف ش�را �ا جاهل. - )71(

  استنتاجات:

المعلم مراقب، مق�م، مصحح، منظم، مستثیر، مدرب، منظم، لطالما سمعنا ع�ارات مثل: "
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تصف أدوار تقلید�ة وحدیثة للمعلم في حجرة الدرس ولكن نادرا ما نسمع ع�ارة مثل  16" نش�، مصدرم

وذلك لصعو�ة هذا الدور الذ� �قتضي استثمار استراتیج�ات وتقن�ات  )Séducteur( "المعلم الفائن"

، �حیث یجد نفسه ودعائم تعل�م�ة وتصم�م مهام بیداغوج�ة دائما متجددة تستثیر خ�ال المتعلم وٕابداعیته

�استمرار في تعجب، إذ ال تنسى أن التعجب والحیرة مفتاحا المعرفة واإلبداع، �ما ن�ه إلى ذلك سقرا�: 

  .العالم ین�شف لإلنسان في حال التعجب""

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
udents try to pronounce the ; as assessor of accuracy as sttroller in eliciting  nationality words nAs co - 16

words ; as corrector of pronunciation, as organizer in giving instructions of the pair work, initiating it, 
monitoring it, and organizing feedback ; as promoter while students are working together as a resource if 

students need help with words and structures during the pair work. 
Hedge, T. Teaching and learning in the language classroom. Oxford University, Press 2000, P26.  



 

  

  الثالثالفصل 

  
  

  تحلیل مقابلتین

  

  

  



 

  
 تحلیل المقالتین

 مقدمة.  

  .ولىالمقابلة األ - 1

  المشار�ون.-

  األسئلة.-

  تحلیل األجو�ة.-

  المقابلة الثان�ة:- 2

  المشار�ون.-

  األسئلة.-

  تحلیل األجو�ة.-

 .استنتاجات 
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  المقابلتان

  مقدمة:

) حول 2010تهدف هاتان المقابلتان إلى تلقي تغذ�ة راجعة من طل�ة الفوج األول (

عر��ة، وما حققوه من نتائج إیجاب�ة أو انط�اعاتهم وتقی�مهم للفترة التي قضوها في تعلم ال

سلب�ة، و�ذا آرائهم حول الدروس �صورة عامة، وطر�قة التدر�س واستخدام األغاني 

والموس�قى، وما حققته من أدوار خاصة في مجال االستظهار وتثبیت المفردات الجدیدة 

  .في الذاكرة

  المقابلة األولى

  طل�ة وهم: 9أجر�ت مع 

  ف�ر� إبلد�

  وناردفر�د� لی

  ألیدا إبدوار

  أماني أبینال مزوال

  سیلفانوس فیلكس

  ر�مون مو�ي

  میناتي بیردون نیوندو

  حسان علي جونغو

  جون مرسیلین

  و �ان ثالثة طل�ة قد غادروا الجامعة قبل التم�ن من االتصال بهم وهم:

  ها��ة �اللو

  حماد� سو

  �لیوفاس مغا�ا

  تتضمن المقابلة سؤالین:
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  هل �انت مساعدة أو ال �النس�ة لك؟ األغاني المستخدمة،-1

ما هي العناصر األخر� السیئة أو الجیدة في الطر�قة التعل�م�ة أو ما هي المش�الت التي -2

  صادفتها؟

Teacher : well speak 

Fikri : yes 

Teacher : speak speak 

Fikri: ok 

For me I found that the songs were helpful for us but I found a 
problem because at  

Teacher: Speak aloud 

Fikri: yes at certain times when we used to listen the songs, we 
faced certain words which were not in real Arabic but it was just 
like street language like Daradja.So it was difficult for us to 
understand and I’m sure that we can’t apply them in other country. 
Other difficult that I have faced in the song is that it was too early to 
us to listen the music because our listening scale was not high, so 
we could not hear all the words from the song.But all in all we have 

got too many vocabulary from the song. Thank you. 

  تكلم ! أستاذ: حسنا

  ف�ر�: نعم

  أستاذ: تكلم تكلم

ف�ر�: نعم. �النس�ة لي وجدت األغاني مساعدة لنا ولكن وجدت مش�لة ألننا، في �عض األح�ان، 

ة الحق�ق�ة، ولكنها عندما �نا نستمع لألغاني، نواجه �عض الكلمات التي �انت غیر موجودة في العر��

�انت مثل لغة الشارع، مثل الدارجة. لذا، �ان �صعب علینا فهمها، وأنا واث� من عدم إم�ان�ة 

استخدامها في بلد آخر. هناك مش�لة أخر� واجهتها في األغن�ة وهي أنه �ان من الم��ر، �النس�ة لنا، 

ا، و�التالي �ان ال �م�ننا تمییز �ل االستماع للموس�قى ألن مستوانا في الفهم السماعي لم ��ن عال�

  �لمات األغن�ة. ولكن �صورة عامة، اكتسبنا مفردات �ثیرة جدا من األغاني. ش�را

  تعلی�:

  لقد محي السؤال من الكاسیت و�ان �اآلتي:
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The songs used were they helpful or not for you ? 

  هل األغاني المستخدمة �انت مساعدة أو ال �النس�ة لك؟

  تتمثل المش�الت التي عاناها الطالب على مستو� األغاني �اآلتي:

  .الكلمات الدارجة صع�ة-

لعل هذه الصعو�ة ترجع إلى اختالف البنى الصرف�ة والفونولوج�ة بین الكلمات الدارجة والفص�حة. فقد 

بدل  تعود الطالب مثال أن �سمع: أحببتك بدل حبیتك وأح�ك عوض �ح�ك والشتاء بدل الشتي وقلة

�لة، ودقة قلبي عوض دأة ألبي... ثم هناك مفردات �عیدة تماما عن الفصحى مثل ل�ش، عالش، 

مما  ٪ 2واش، زعالنة، الصوارد... إال أن ما ورد من �لمات دارجة عبر األغاني المستثمرة ال �مثل 

  تعلمه أو سمعه هذا الطالب من �لمات فص�حة.

فصحى هي اللغة الحق�ق�ة وما عداها ال �مثل لغة. وهذا رأ� و المالح� أن الطالب �عتبر، ضمن�ا، ال

خالفه ف�ه أغلب الطل�ة الذین یرون لكل لغة مستو�ان: فص�ح، ومستو� عامي �ستعمل في التخاطب 

  الیومي.

  .الكلمات الدارجة ال �م�ن استعمالها إال محل�ا-

تمي إلى لهجات عر��ة جد متنوعة: من المالح� أن الكلمات العام�ة الواردة في األغاني المستثمرة تن

  مغار��ة وشرق�ة، و�التالي فلها مجال جد واسع لالستعمال.

  استثمار األغاني عمل�ة م��رة �النس�ة للطالب المبتدئ.-

) أن الصعو�ة ال تكمن في  Task-BasedApproachتر� المقار�ة المؤسسة على المهمة (  

وٕانما في طب�عة المهمة الم�لف المتعلم بإنجازها. ف�م�ن  المستو� اللغو� للنص المسموع  أو المقروء،

مثال االستماع إلى أغن�ة ق�ائل�ة ال �فهم منها الطالب �لمة واحدة ثم التعبیر عن أحاس�سه إزاءها 

�مفردة أو مفردتین: موس�قى هادئة، صاخ�ة، حز�نة، جمیلة... �ما �م�نه غناء ولو مقطع قصیر 

توصي �استخدام األغن�ة من أول حصة مع الطالب المبتد� وذلك لما تشعه منها. فالمنهج�ات الحدیثة 

  من سعادة ومرح بین الطل�ة. ف�غادر الطالب الحصة األولى من تعلمه �انط�اع جید.

  صعو�ة فهم �ل �لمات األغن�ة.-

قد ال  لم ��لف الطالب �فهم �ل �لمات المقاطع المستثمرة، وٕانما الضرور�ة منها إلنجاز مهمته، والتي

تتجاوز أح�انا األر�ع �لمات. مثال ذلك: غزالنك الب�ضاء... تصعب على الص�اد. ففهم هذه الكلمات 

من مقطع ألغن�ة: تونس أ�ا خضراء، للموس�قار فر�د األطرش �اف�ة لتخیل مواقف مغازلة تستعمل فیها 

  استراتیج�ات فاشلة.
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Teacher: what are the other bad or good elements in my way of 
teaching or what are the problems you have met?  

Fikri:Yah the problem that I have a count when I was learning 
Arabic was yah I used to learn Arabic in the past but I didn’t have 
the place where to apply my Arabic language as I do in the French 
language. And also other problem was that I couldn’t read the letters 
well.The way you write the letters is different from the real Arabic 
because when I used to talk to other people they told me that your 
teacher sometimes progressed to write other some conjunctions 

forex:ثم ثم, that is found in real Arabic. But your way of teaching is 

very good, because you are so creative, every day you come with 
different way of teaching. Today, we are learning, may be through 

the songs, tomorrow, we are learning may be through photos yah 

Teacher:  thanks 

Fikri: thank you 

أستاذ: ما هي العناصر األخر� السیئة أو الجیدة في الطر�قة التعل�م�ة أو ماهي المش�الت التي 

  صادفتها؟

ف�ر�: نعم، المش�لة التي صادفتها عندما �نت أدرس العر��ة في الماضي هي أنني �نت ال أجد م�انا 

العر��ة �ما أفعل ذلك في اللغة الفرنس�ة. وهناك أ�ضا مش�لة أخر� وهي أنني �نت ال لتطبی� لغتي 

أجید قراءة الرسائل. إن الطر�قة التي تكتبون بها الرسائل مختلفة عن العر��ة األصیلة، ألنني عندما 

ثم �نت أتحدث إلى أناس آخر�ن �ان �قولون لي �أن معلم�م ��ثر أح�انا من استعمال حرف العطف: 

ثم. نعم الموجود في العر��ة الفصحى. إال أن طر�قتك في التدر�س جیدة جدا ألنك جد مبدع. ف�ل یوم 

تأتي �طر�قة تعل�م�ة مختلفة: الیوم قد نتعلم بواسطة األغاني، وغدا ر�ما ندرس بواسطة الصور. نعم، 

  ش�را.

  تعلی�:

رسائل ر�ما غیر طب�ع�ة في نظره، إجا�ة الطالب غیر واضحة. ولكن یبدو أنه قد وجد لغة �عض ال 

  ذات أسلوب ر��ك �سبب تكرار أداة الر��: ثم ثم بدل تنو�عها واستعمال حروف العطف األخر�.

لكن الطالب لمس إبداع�ة في منهج�ة التدر�س وتنو�عا في الدعائم التعل�م�ة مثل األغاني والصور 

فهذا التنو�ع یهدف إلى تحقی� عناصر والرسم على السبورة أو من طرف المتعلمین على الورق... 
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) والمقار�ة  HumanisticApproachالمفاجأة واإلثارة والتشو�� التي نادت  بها المقار�ة اإلنسان�ة (

). فقد �انت مثال المر��ة األمر���ة L’Approche Communicativeالتواصل�ة (

MoskovitzGertrude القسم تارة في ل�اس قاض  ت�اغت في �ل مرة طلبتها بهندام جدید. فتدخل

وتارة في ز� صحاف�ة وطورا بل�اس امرأة ثر�ة وذلك حسب طب�عة المواد المدرسة. �ما یهدف تنو�ع 

) للجمهور المتعلم. فهناك Styles Cognitifsهذه الدعائم إلى مسایرة األنما� المعرف�ة المختلفة (

ا ما نصت عل�ه أ�ضا نظر�ة تعدد الذ�اء( الطل�ة ذوو الذاكرة السمع�ة وال�صر�ة واللمس�ة إلخ. وهذ

Théorie Des Intelligences Multiples لصاحبها (GARDNER . 

Teacher: thanks. John have you something to say? 

John: yes I real appreciate your way of teaching, because it makes 
me somehow to understand Arabic. At least now, I can read Arabic. 
Before that time, I thought that there is not letters, because I have 
seen nothing there. But now, I somehow, I can read, also I can 
write. Also the way of studying by using the songs it makes me easy 
to remember some vocabulary, but if I could use the other way to 
study, may be I could forget them. But I’m sure if I get a time to 
revise through those lessons which we learnt in this class, it will 

make me very good in Arabic.  

  أستاذ: ش�را، جون، عندك ما تقوله؟

جون: نعم أعجبتني فعال طر�قتك في التدر�س ألنها جعلتني �طر�قة ما أفهم العر��ة. اآلن عل األقل، 

أستط�ع القراءة �العر��ة. قبل هذا الوقت، لم تكن هناك حروف �النس�ة لي ألنني �نت ال أر� شیئا. 

أ�ضا. �ذلك فإن طر�قة الدراسة عن طر�� استخدام ولكن اآلن أستط�ع �صورة ما أن أقرأ وأكتب 

األغاني جعلتني أتذ�ر �سهولة �عض المفردات. ولكن، لو استخدمت طر�قة أخر� للدراسة، فلر�ما 

  نسیتها.       

و لكنني واث� من أنني لو أجد وقتا لمراجعة الدروس التي تعلمناها في هذا القسم ألص�ح مستوا� جیدا 

  في العر��ة.

  :تعلی�

عبر الطالب عن سروره حیث أص�ح ��تب و�قرأ �العر��ة، �ما أكد دور األغن�ة الفعال في استرجاع 

 المفردات التي تعلمها سا�قا.

Teacher: thanks. Yes Raymond 

Raymond: yah, for me, it was very good, it was very nice moment 
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to be with you, I have learnt so many things, but for me the songs 
were too many, I would like, may be, to be few. But I like also 

stories, pictures, that wasvery good.Thank you. 

  أستاذ: ش�را ! ر�مون !

ر�مون: نعم. �النس�ة لي، �ان وقتا رائقا جدا، وقتا جم�ال معك. تعلمت أش�اء جد �ثیرة، ولكن �النس�ة 

ني �انت �ثیرة للغا�ة، �نت أود لو �انت ر�ما أقل. ه�ذا، ولكن أ�ضا أحب القصص، الصور، لألغا

  �ان ذلك جیدا جدا. ش�را.

  تعلی�:

�فضل الطالب القصص والصور على األغاني التي وجدها �ثیرة للغا�ة. ومعلوم أني �نت استثمر قدر 

الطل�ة وأنماطهم التعلم�ة المختلفة  اإلم�ان هاتین الدعامتین إلى جانب األغاني، مسایرة ألذواق

)Learning Styles.(43 

Teacher: Menati 

First of all, I would to thank you because you are so eager to teach 
us.For me, the period of Arabic was so interesting. The way of 
using songs in teaching, it was very nice to me. I like that, so it has 
helped me to remember many of the vocabulary that we used to sing 
in the songs, so I advise you to continue using this way of teaching, 

is nice thanks.  

  أستاذ: میناتي

ي، �انت فترة العر��ة میناتي: �اد� ذ� بدء، أود أن أش�ر لك حرصك الشدید على تعل�منا. �النس�ة ل

جد ش�قة، وطر�قة استخدام األغاني في التدر�س جمیلة جدا �النس�ة لي. أحب ذلك. و�التالي فقد 

ساعدتني على تذ�ر الكثیر من المفردات التي �نا نستعملها في غنائنا لألغاني. لذا أنصحك �مواصلة 

  استخدام طر�قة التدر�س هذه. هذا جمیل.ش�را.

  تعلی�:

لب میناتي الغناء مساعدا على تثبیت المفردات والتراكیب اللغو�ة في الذاكرة، محققا الفائدة وجد الطا

  والمتعة في الوقت نفسه. ونصح �مواصلة استخدام طر�قة التدر�س.

  

                                                 
  القصة. و  الصورةو  انظر الملحقات لالطالع على نموذجین من تقن�ة جمعت بین استثمار الموس�قى-43
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Teacher : Hassan. 

-Hassan :For me, I saw that the way of teaching is good, because 
you were using the song for teaching but it helped us for remember 
some vocabulary which can be not easy for remember, but by using 
the song it’s easy to remember.But also by using the photos, 
teaching by using the photos and other stories which help us to 

remember, and is a good way of teaching. Thank of  

  أستاذ: حسن

حسن: �النس�ة لي رأیت أن طر�قة التدر�س جیدة ألنك �نت تستخدم األغن�ة في التعل�م. لقد ساعدنا 

ذلك على تذ�ر المفردات التي لم تكن سهلة للتذ�ر، ولكن �استخدام األغن�ة سهل تذ�رها. ولكن أ�ضا 

ذ�ر، وهي طر�قة جیدة �استعمال الصور، التعلم بواسطة الصور وقصص أخر� ساعدنا ذلك على الت

  في التدر�س. ش�را على

    تعلی�:

وجد الطالب أن األغاني والصور والقصص قد ساعدته �ثیرا على تذ�ر الكلمات الصع�ة فهذه الوسائل 

 مساعدة لذاكرته السمع�ة ال�صر�ة.

Teacher: Amani 

Amani: Thank you. As for me, the way of teaching by using music 
or songs is good because the music speaks about life, the real life 
which happen in our daily life, so through music I have learnt so 
many things about love and other things (lough) yah sure! And also 
whenever there is advantage, there is disadvantage may be for 
myself, I have seen one of may be as for you, about you, the 
problem was time time management. For instance we can start may 
be the period at half past twelve may be (12:30h) and the period 
should have and the period may be should have finished after may 
be two hours. But sometimes you can find the period and after may 
be 3 hours, which makes us to be so tired and uncooperative. Yah so 
my advice, you may be next time when you have other students, you 
should have may be time management. If the period is for 2H it 

should be 2H exactly. Yah that’s for me. Think you 

Teacher: Thank you very much for you precious advice.   
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  أستاذ: أماني

أماني: ش�را. أما �النس�ة لي، فطر�قة التدر�س بواسطة الموس�قى أو األغاني جیدة، ألن الموس�قى 

تتحدث عن الح�اة، الح�اة �ما هي في الواقع، تلك التي نشهدها في ح�اتنا الیوم�ة. لذا، فعبر 

كید! وأ�ضا متى �انت الموس�قى تعلمت أش�اء �ثیرة جدا حول الحب، واش�اء أخر�، (ضحك)، نعم أ

إیجاب�ات فإن هناك سلب�ات، ر�ما �النس�ة لي. لقد رأیت واحدة ر�ما �النس�ة لك، ف�ما یخصك، وهي 

مش�لة الوقت، تسییر الوقت. على سبیل المثال �م�ننا ر�ما بدأ الحصة في الثان�ة عشر والنصف وان 

ما �عد الثالثة، األمر الذ� یتعبنا و�ضعف  ننتهي قبل الثان�ة  زواال. ولكن قد تستمر الحصة اح�انا إلى

مشار�تنا. لذا فأنصحك ر�ما في المرة القادمة عندما ��ون لك طل�ة جدد أن تض�� وقتك. فإذا برمجت 

  الحصة لساعتین فستكون ساعتان �الض��. نعم هذا من وجهة نظر�. ش�را.

  أستاذ: ش�را جز�ال على نص�حتك الق�مة.

  تعلی�:

غن�ة تصل قاعة الدرس �العالم الخارجي. فبدل أن ت�قى منفصلة عن الح�اة، شبیهة وجد الطالب أن األ

بزنزانة سجن، تحولت إلى فضاء �اسم، مثیر للفضول واالكتشاف ینقل الطالب من الوضع التعل�مي 

)، فیتخیل هذا الطالب نفسه بین أصدقاء krashenالكئیب إلى الوضع االكتسابي حسب ع�ارة �راشن (

مرون في مقهى أو على الشاطئ تحت نغمات الموس�قى ، متعرفا في الوقت نفسه على عادات له یتسا

  الناس وتقالیدها، في مجال الحب مثال، ومجاالت أخر� أشار إلیها الطالب ضاح�ا.

لكن الطالب عانى من سوء تسییر الوقت وطول الدروس أح�انا، وذلك نظرا لتأخر انطالقها (في 

�ة لرغ�ة الطل�ة الملحة في تعلم القراءة والكتا�ة، علما �أن تعل�م هاتین المهارتین منتصف ف�فر�) ثم تلب

  یتطلب وقتا أطول من تدر�س مهارة الكالم.

Teacher :Euh Silvanus. 

Silvanus: Oh thank you. For me first of all, I would like to 
congratulate you for the way of teaching, I real appreciate your 
work. Buy the way, may be songs is very good, the way of teaching 
by using songs is very good, because the songs it reflect the real 
life, may be for love, for… for life of course because many students 
be aware if you teach.By the way of listening songs like that one, 
many students be aware and and be able to understand what you are 
teaching. And for by using photos, I real appreciate the way of 
teaching by using photos, it is very good because you find pictures, 
and then you show us, we interpreted what is mean, what is shown, 
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talking about, it is very helpful for improving one’s language,it’s 
good.But for bad things, to which I didn’t want, time management, 
you were not aware about time, may be the period suppose to be, to 
take 2H and for you, to take more than 2 hours, may be 3H, 4H.It’s 
too much, it makes us very tired. May be you can find other time. 

We cannot participate effective. For that you can change it is to 
make better your teaching.So, for us of course were enjoying a lot 
about you. Now we are leaving, so I real appreciate. Thank you very 

much. 

  أستاذ: أوه سیلفانوس

سیلفانوس: أوه ش�را. �النس�ة لي، �اد� ذ� بدء، أود أن أهنئك على طر�قة التدر�س. أقدر فعال 

اقع عملك. �المناس�ة، األغاني جیدة جدا. التدر�س �األغاني طر�قة جیدة جدا، ألن األغاني تع�س و 

الح�اة، ر�ما ف�ما یتعل� �الحب، بـ... الح�اة، ط�عا ألن االستماع لألغاني �م�ن الطل�ة من فهم ما 

یدرس لهم، و�ذلك استخدام الصور. لقد أعجبت فعال �طر�قة التدر�س بواسطة الصور; هذا شيء جید 

مثل، ثم نتكلم عنها... جدا، ألنك تحضر الصور، �عد ذلك تر�نا إ�اها، فنقوم بتأو�ل دالالتها: ماذا ت

فهذا مساعد جدا لترق�ة لغتنا. هذا جید. ولكن ف�ما یخص األش�اء السلب�ة التي لم أكن أر�دها، تنظ�م 

الوقت. یبدو أنك غیر واع بذلك. فإن �انت الحصة تقتضي ساعتین، فقد تأخذ ثالثة او أر�ع. هذا 

�تنا لن تكون فعالة. لذا �م�نك تغییر ذلك �ثیر جدا، یتعبنا �ثیرا. �م�نك اخت�ار وقت آخر ألن مشار 

  لتحسین تدر�سك.

و ختاما، �النس�ة لنا، ط�عا، فقد استمتعنا �ثیرا بوقتنا معك. نحن اآلن على وشك الرحیل. لك منا وافر 

  التقدیر. ش�را جز�ال

  تعلی�:

  عبر الطالب عن سروره �طر�قة التدر�س حیث أنها استثمرت:

س وخاصة الش�اب، حیث طرقت مواض�ع محب�ة لد�ه مثل الحب وساعدته أغاني قر��ة من ح�اة النا- 

  في دراسته.

الصور التي وجدها جد مساعدة لتحسین مستواه اللغو�. وقد أعجب �طر�قة استثمارها المشجعة - 

  للطالب على استخدام قدراته االستنتاج�ة واالستدالل�ة... في إطار مفاوضة المعنى.

  اءه في مجال التوقیت وتسییره والتعب الذ� �ان �عتر�ه أح�انا جراء ذلك.�ما عبر مثل زمالئه عما س

Teacher:Thanks.Fredy 
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Fredy: for my opinion, I think your way of teaching was good and 
you have done all what you were supposed to do. For the songs, for 
the first time, when you came here and you started to teach us using 
the songs, for the first time, I couldn’t be able to catch anything 
from the songs. But at least at the end, I could catch some words, 
even these few many, but I could. So, your method of teaching was 
good, and I real appreciate your method of teaching using drawings, 
photos. I think that is what I enjoyed in the period of Arab. For 
example, creating letters from drawings, that’s all what I enjoyed. 

But the songs not too much.Merci. 

  أستاذ: ش�را. فر�د�

فر�د�: حسب رأیي، أظن أن طر�قة تدر�سك �انت جیدة، وأنك قمت ��ل ما �ان عل�ك أن تقوم �ه. 

�النس�ة لألغاني، في البدا�ة عندما أتیت إلى هنا، وشرعت في تعل�منا بواسطة األغاني، في بدا�ة 

نها�ة استطعت فهم �عض األمر، لم أستطع فهم أ� شيء من األغاني، إال أنني عل األقل في ال

الكلمات ولو �انت جد قلیلة، ولكنني استطعت. أ�ضا، فإن طر�قة تدر�سك �انت جیدة وأنا معجب جدا 

�طر�قة تدر�سك بواسطة الرسوم، الصور. أظن أن هذا ما استمتعت �ه خالل فترة تعلمي العر��ة. فمثال 

ن �النس�ة لألغاني، لم أستمتع �ثیرا. إنشاء رسائل انطالقا من رسوم، هذا �ل ما استمتعت �ه. ولك

  ش�را

  تعلی�:

لم �ستفد الطالب �ثیرا من األغاني حیث لم �فهم منها إال القلیل، لكنه استمتع �الصور والرسوم التي - 

 وجدها مفیدة. وخاصة إنشاء رسالة انطالقا من مجموعة من الرسوم على السبورة تمثل واقعة طر�فة.

Teacher: Thank you very much.Elida you speak in French or in 
English? 

Elida:Ok for me, I have nothing to say but I can thank you for your 
participation, for teaching us, for your volonter, but me, I was very 
happy and I enjoyed this period when you teach us through songs 

and by photos, picture (sura) en Arab.OK! Songs like daiman maak 
was très bien, très bien.So, it makes me to remember many words in 
Arab […]maybe I can say that you continue to teach other students 
by using songs. For me, I like more songs than teaching in another 
method. And another thing which I like is by writing. I can 
remember a word in Arabic and I can write. So, it makes me to 
remember well and to know how to write in Arabic. But I enjoyed 
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this period and I thank you because I get many words of Arabic and 
I know Arabic not like past. Thinks  

  أستاذ: ش�را جز�ال!ألیدا هل ستتكلمین �الفرنس�ة أو �اإلنجلیز�ة؟

ألیدا: نعم �النس�ة لي ل�س عند� ما أقوله. ولكن أستط�ع أن أش�رك على مشار�تك، على تعل�منا، 

وعلى تطوعك. ولكنني �نت سعیدة جدا واستمتعت بهذه الفترة عندما �نت تعلمنا بواسطة األغاني 

�ة. أجل! أغاني مثل دا�ما معاك �انت جیدة جدا، جیدة جدا. أ�ضا، فقد م�نتني والصور (سورة) �العر�

من تذ�ر �لمات �ثیرة في العر��ة. ر�ما �م�نني أن أقول واصل تعل�م الطل�ة اآلخر�ن �استخدام 

األغاني. �النس�ة لي، أحب األغاني أكثر من التعل�م �طر�قة أخر�. وشیئا آخر أح�ه هو التعل�م 

أستط�ع أن أتذ�ر �لمة في العر��ة عندما أستط�ع �تابتها. وهذا �ساعدني على تذ�ر الكلمة  �الكتا�ة.

جیدا. لقد استمتعت  بهذه الفترة وأنا أش�رك ألنني اكتسبت مفردات �ثیرة في العر��ة، وأعرف العر��ة 

  ل�س �ما في الماضي. ش�را.

  تعلی�:

  ها:عبرت الطال�ة عن سعادتها �فترة التدر�س وذلك ألن

  تفضل التدر�س �األغاني على أ� طر�قة أخر�.- 

  تعلمت بواسطة الصور.- 

تعلمت الكتا�ة التي ساعدتها �ثیرا على تذ�ر الكلمات. ولذا فقد حرصت على تعل�م هذه المهارة - 

) لد� �عض الطل�ة الذین �سهل علیهم استذ�ار Learning Stratégiesمراعاة الستراتیج�ات التعلم (

  ما �تبوها.المفردة إذا 

  اكتسبت مفردات أخر�.- 

Teacher: Thinks.Radjeb you have to add something? 

Radjeb: yah for me, I can say thank you because you did what you 
were supposed to do. And we should to say thanks and for the way 
of teaching, the way you teach us is good because you was late to 
start. If we started at the time, we will be so nice, and we will get 
more. That is what I can say. And the time management, I can 
say,you used to teach us for a long time. But you have a reason 
because we late, we have nothing, so you should take us for a long 
time. So what I can advise to you, next time,with other students, you 
should start early. If they start at the time, they come here, you can 
ask them if they want to learn Arabic, you can start at the time. So 
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you can arrange the time of songs, the period of what, the period of 
what: and the time table will be nice, not like us. May be today, we 
startat this time, we start at the evening, people so tired. So next 
time if people like to study Arab, they should have the time table 
like of French.So they can be arranged.That’s all. And the songs, I 
real like them. I real like the songs, I real like the pictures, I never 
forget kalb, I never forget you too, maakdaiman, I never forget 

susan (kalb), like that. Thank you. 

  أستاذ: ش�را. رجب عندك شيء تض�فه؟

رجب: نعم �النس�ة لي أستط�ع أن أقول ش�را لك ألنك قمت �ما �ان عل�ك الق�ام �ه. وعلینا أن نقول 

ش�را على طر�قة التعل�م، الطر�قة التي درست بها لنا جیدة، ألنك بدأت متأخرا، ولو انطلقت في الوقت 

ت تعلمنا ساعات طو�لة ولكن �ان لد�ك مبرر. �نا متأخر�ن لكان ذلك أحسن، والستفدنا أكثر، لقد  �ن

و�نا ال نعرف شیئا. �نت تأخذنا لمدة طو�لة. وما �م�نني أن أنصحك �ه مع طل�ة آخر�ن هو الشروع 

م��را في تدر�سهم. و�هذه الطر�قة �م�نك تحدید الوقت لألغاني، المدة لهذا أو ذاك النشا�. و�هذا 

الزمني أفضل، ل�س �توقیتنا. فتارة نبدأ في هذا الوقت، وتارة في المساء  س��ون التوقیت أو الجدول

عندما ��ون الطل�ة متعبین. ففي المرة القادمة، ین�غي أن ��ون للطل�ة الراغبین في دراسة العر��ة توقیتا 

�لب،  مثل طل�ة الفرنس�ة. و�النس�ة لألغاني، أنا فعال أحب األغاني، أحب �ثیرا الصور. ال أنسى أبدا

  ال أنساك أ�ضا، معاك دا�ما. ال أنسى أبدا سوسن (�لب). ه�ذا ش�را.

  أستاذ: ش�را جز�ال

  تعلی�:

  عرض الطالب لمش�لة التوقیت وطول الدروس مثل زمالئه.

  عبر عن رضائه الستخدام األغاني والصور وما عل� بذهنه من ذ�ر�ات جمیلة.- 

  

  

  

  

  المقابلة الثان�ة

  م:أجر�ت مع ثالثة طل�ة وه
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  حسان علي جونغو

  أماني أبینال مزوال

  میناتي بیردون نیوندو

  تتضمن المقابلة األسئلة اآلت�ة:

  �یف وجدت األغاني في تعلم العر��ة، هل �انت مفیدة او غیر مفیدة؟-1

  و في ما یتعل� �االستظهار، هل ساعدتك في استذ�ار الكلمات الجدیدة؟-2

ك تحفظها �صورة أفضل عندما تسمعها في أغن�ة أو عندما �النس�ة للكلمات الجدیدة هل تعتقد أن-3

  تصادفها عبر نص، نص م�توب؟

  هل تذ�ر �لمات أخر� �م�نك اآلن استرجاعها من األغاني التي استمعنا لها؟-4

Teacher : Hassan how did you find the songs in learning Arabic ?Were they 
useful or not useful for you ? 

Hassan: Yah, it is useful for me, because it says many of things about the life 
and talk about other peoples, the behavior, yah like that. 

Teacher: And concerning memorizing memorization, did they help you in 
memorizing the new words? 

Hassan: Yes of course, it helps me to get other vocabulary, many of the 
words, new words to increase the listening capability yah. 

Teacher: Concerning new words, do you think that you retrain them in a 
better way, when you hear them in a song, or it’s better than if you encounter 

them, you meet them through a text, a written text? 

Hassan: All the ways is good. By using the song is good, and also using the 
texte is good. But using the song is very good, more than using the texte, 

because using the song, it is easy to remember some kinds of the words. Yah 
it very easy to remember some kinds of the words. 

  أستاذ: حسن �یف وجدت األغاني في تعلم العر��ة؟ هل �انت مفیدة أو غیر مفیدة لك؟

حسن: نعم مفیدة لي ألنها تقول أش�اء �ثیرة عن الح�اة، وتتحدث عن اآلخر�ن حول سلو�اتهم. نعم 

  ه�ذا.

  أستاذ: وف�ما یتعل� �االستظهار، هل ساعدتك في استذ�ار الكلمات الجدیدة؟

اعدني على اكتساب مفردات أخر�، على �ثیر من المفردات، من المفردات حسن: نعم ط�عا! تس

  الجدیدة لتنم�ة قدرتي السماع�ة.
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أستاذ: �النس�ة للكلمات الجدیدة هل تعتقد أنك تحفظها �صورة أفضل عندما تسمعها في أغن�ة أو عندما 

  تصادفها عبر نص، نص م�توب.

جید واستخدام النص جید أ�ضا. لكن استعمال األغن�ة  حسن: �لتا الطر�قتین جدیدة: استخدام األغاني

أفضل من استعمال النص ألن األغن�ة ت�سر تذ�ر �عض أنواع المفردات. نعم. من السهل تذ�ر �عض 

  أنواع المفردات.

  تعلی�:

وجد الطالب األغاني المستثمرة مفیدة نظرا لدورها الثقافي وما تع�سه من عادات وتقالید الناس، ثم 

النفسي اللغو� المتمثل في استظهار المفردات الجدیدة وتنم�ة مهارة الفهم السماعي، والذ� �فوق  لدورها

 دور النصوص الم�تو�ة في هذا المجال.

Teacher: Yes and you Menati? 

Menati: Yah but me, the way of teaching by using songs is a very nice way of 
teaching. It was very interesting for me, because I like much to sing,  and it 

is very easy to remember those words that I was using to sing and it is not 
easy to forget. It very easy to remember, example a song which says safir maa 

salama is a very easy to remember, so I can say the way of teaching by using 
songs is very interesting way of teaching for me. 

Teacher: Dou you remember other words that you can still remember from the 
songs we have listened to? 

Menati: Ah yes. I remember ex Safir maa salama…tarjaina bi salama Oktoub 
jawabek…lazizi habib …moumkin titamini… ana wa anta baid an. Naam 

also… 

Teacher: warak 

Menati: Daiman warak warak warak daiman warak 

Teacher: Tounes 

Menati: Tounes a ya khadra. Naam. 

Teacher:  نعم Thank you. 

  

  أستاذ: نعم وأنت �ا میناتي؟

�ة لي طر�قة التعل�م بواسطة األغاني طر�قة جمیلة جدا في التدر�س. لقد �انت میناتي: نعم ولكن �النس

جد مثیرة الهتمامي، ألنني أحب �ثیرا أن أغني، و�ان من السهل تذ�ر تلك الكلمات التي �نت 

استعملها أثناء الغناء والتي من الصعب نس�انها. من السهل �ثیرا تذ�ر مثال األغن�ة التي تقول: سافر 
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  سالمة ترجع لنا �السالمة... اكتب جوا�ك لز�ز� حبیب... مم�ن تطمیني أنا وأنت �عیدامع ال

  أستاذ: هل تذ�ر �لمات أخر�، �م�نك اآلن استرجاعها من األغاني التي استمعنا لها؟

  میناتي: نعم أذ�ر مثال: سافر مع السالمة نعم أ�ضا

  أستاذ: وراك

  میناتي: دا�ما معاك وراك وراك دا�ما معاك

  أستاذ: تونس

  م: تونس أ�ا خضراء نعم

  تعلی�:

وجد الطالب ضالته في االستماع لألغاني حیث أنه یهو� فطر�ا الغناء، فساعده ذلك على تخز�ن 

  المفردات �سهولة ثم استدعاؤها عند الحاجة. فتذ�ر �لمات �ثیرة من األغاني التي غناها.

Teacher: Amani 

Amani: Yes. In my side, the way of teaching by using music, I think it is good 
because the aim of music is speaking about the reality in life. So and we have 
seen about now the Arabic songs speak about life, for instance we have seen 

some song was talking about life, it was safir maa salama tarjaa maa salama, 
and other it was talking about love :daiman mak, something like that. So it’s 

good. 

  أستاذ: نعم وأنت؟

أماني: نعم �النس�ة لي، طر�قة التدر�س �الموس�قى أظنانها جیدة، ألن هدف الموس�قى هو التحدث عن 

الواقع في الح�اة.  فقد رأینا �یف تتحدث األغاني العر��ة حول الح�اة، مثال لقد رأینا �عض األغاني 

مة. و�انت أخر� تتحدث عن الحب: تتكلم حول...  مثل أغن�ة: سافر مع السالمة ترجع مع السال

   .دا�ما معاك دا�ما معاك. ه�ذا نعم شيء جید

  :تعلی�

ما فتئ الطالب یر�ز على الدور الثقافي لألغن�ة العر��ة وما أفادته من معلومات حول سلو�ات أهلها. 

الكآ�ة  وهو بذلك �قر ضمن�ا �أن غ�اب األغن�ة عن قسم العر��ة یولد فراغا بیداغوج�ا معتبرا تشغله

 والضجر.

  استنتاجات

  �م�ننا �عد هذه القراءة التحلیل�ة ألجو�ة الطل�ة التي تضمنتها المقابلتان، حوصلة النتائج �اآلتي:
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أن طر�قة التدر�س �الموس�قى واألغن�ة جیدة. �ما أنهم قد قدروا ٪77.77وجد الطل�ة بنس�ة  - 

 .موضوع الحب الذ� �ثیرا ما تناولته األغاني المستثمرة

الدور النفسي اللغو� الفعال الذ� لعبته األغاني في مجال  ٪ 44.44كد الطل�ة بنس�ة أ - 

 استذ�ار المدخالت الجدیدة وسهولة استرجاعها.

 .الدور الثقافي لألغن�ة والموس�قى ٪ 33.33أكد الطل�ة بنس�ة  - 

 .٪ 77.77قدر الطل�ة استخدام الصور والرسوم بنس�ة  - 

 القصص.عبر ثالثة طل�ة عن استمتاعهم � - 

بناء على هذه النتائج �م�ننا أن نؤ�د �أنه لكي یتسنى لألغاني والمقطوعات الموس�ق�ة أن تؤد� 

أدوارها التي تسهم �لها في تنش�� التفاعل الصفي، ین�غي أن ترف� �أنشطة وتقن�ات إبداع�ة، 

ا في هذا ودعائم تعل�م�ة جد متنوعة. وذلك ما یؤ�د مرة أخر� صحة الفرض�ة التي انطلقنا منه

  ال�حث.
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  الرا�عالفصل 

  
  

  تحلیل االستب�ان

  

  
  

  

  



  

  

  

  

  تحلیل االستب�ان

  

 وصف االستب�ان 

 تحلیل االستب�ان 

 استنتاجات  
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  االستب�ان 

  وصف االستب�ان 

تعرف �عتبر هذا االستب�ان وسیلة �حث م�ملة للتفاعالت المسجلة، حیث أنه یهدف إلى ال

م�اشرة على آراء الطل�ة وانط�اعتهـم حول الفترة التعل�م�ة التي قضوها �مر�ز التعل�م الم�ثف  للغات، 

وحول األدوار المختلفة التي لعبتها األغاني والمقطوعات الموس�ق�ة المستثمرة خالل مسارهم التعلمي 

  المسجلة. و�ذا التعرف على آرائهـم حول جوانب لم ��شف عنها تحلیل التفاعالت

منهم ش�لوا عینة ال�حث، وس�عة لم �شار�وا في التعلم،  8طال�ا،  15وقد وزع االستب�ان على 

�نا نجدهم أح�انا متواجدین �قاعة الدرس، أمام أجهزة الكمبیوتر، ولكنه �انوا یتت�عون ما یجر� عن 

  �ثب، و�شار�وننا بین الفینة واألخر� الغناء.

اإلفادة من آرائهـم وانط�اعاتهم ومالحظاتهم التي ستثر�، ال فوزعت علیهم االستب�ان قصد 

  محالة، نتائج هذا االستب�ان.

أسئلة متعددة االخت�ار  4سؤاال مغلقا (نعم، ال) و 19سؤاال، منها  26وقد تش�ل االستب�ان من 

  أسئلة مفتوحة. 3و

اء ال یؤثر في وقد خیر الطل�ة في ذ�ر أو عدم ذ�ر أسمائهـم، فصرح الجم�ع أن ذ�ر األسم

حر�ة التعبیر عن آرائهم حیث أنهم على وشك مغادرة الجامعة، وأننا ر�ما لن نلتقي �عد ذلك أبدا، 

  صّنفت أسئلة االستب�ان ضمن فصلین ثم خاتمة.

  األول : الخلف�ة الفن�ة للطل�ة  المقطع

الموس�قي، تهدف أسئلة هذا الفصل إلى التعرف على عادات وأذواق الطل�ة في مجال الغناء و 

وهي أسئلة موجهة أساسا إلى الطل�ة خارج عینة ال�حث، أما اآلخرون فقد طرحت علیهم في أول 

  حصة من الدراسة، حیث أنه على أساسها تم انتقاء األغاني المستثمرة.

   أدوار األغاني والموس�قى :  الثاني المقطع

وتقی�ما حول ما حققته  سؤاال یهدف إلى تلقي تغذ�ة راجعة من الطل�ة 17یتضمن الفصل 

  األغاني والموس�قى �مساعدة المنهج�ة المت�عة من أدوار في المجاالت اآلت�ة :

  خل� رغ�ة التواصل  - 

  توفیر االن�سا� واسترجاع الذ�ر�ات - 

  تنش�� الخ�ال واإلبداعیـة  - 
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  تسهیل استظهار واسترجاع المدخالت الجدیدة - 

  تنم�ة مهارة الكالم  - 

  ات الدارجة تنم�ة المفرد - 

  اإلطاللة على ثقافة المجتمعات العر��ة  - 

  وهي �لها أدوار تسهم في تغذ�ة التواصل الصفي وتنش�طه.

  خاتمـة 

  �سترجع فیها الطالب أمتع األغاني التي استمعوا إلیها ثم �قدمون ما شاؤوا من مالحظات.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



196 

  تحلیل اإلستبیـان:

  ن�ة للطل�ة األول: الخلف�ة الف المقطع

  هل تحب االستماع للموس�قى؟: 1سؤال 

  المجموع  أبدا  نادرا  أح�انا �ثیرة  عادة  دائما

2  0  6  5  1  15  

33,13 %  0%  40%  33,33 %  66,6 %  100 %  

  تعلیـ� : 

�ستمعون لها دائمـا. وهذا �عني أن  % 33,13من الطل�ة �ستمعون أح�انا �ثیرة للموس�قى و  % 40

وع تتمتع �حس موس�قي یؤهلها للتفاعل مع بیداغوج�ة التدر�س �الموس�قى، أما أكثر من نصف المجم

) فقد �فسر ذلك �عامل الجنس حیث أنهم % 40طل�ة ( 6العدد ال�اقي الذ� ال �حب االستماع أ� 

�لهم ذ�ور ومعلوم أن هؤالء من الكثیر من المجتمعات غیر الغر��ة ��ونون عادة أقل م�ال إلى 

  ناث.الموس�قى من اإل

  : �م مرة تستمتع ألغان�ك المفضلة ؟  2سؤال 

  المجموع  ال إجا�ة   أح�انا   یوم�ا 

3  11  1  15  

20 %  33,73%  66,6%  100 %  

  تعلیـ� : 

�فعلون ذلك یوم�ا وهذا �عني أن �ل  % �20ستمعون أح�انا ألغانیهم المفضلة و  % 73

�فضلون األغاني على الموس�قى الصرفة لهم أغاني مفضلة �ما قد �عني أنهم  1الطل�ة �استثناء 

  (بدون �لمات).

  : هل تعزف على آلة موس�ق�ة ؟  3سؤال 

  المجموع   ال إجا�ة   ال   ها هي   نعم 

  15  1  13  (ب�انو صغیر  1  1

66,6 %  66,6 %  66,86%  66,6%  100 %  
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  تعلی� :

لتي ینتمون إلیها، و�النس�ة من الطل�ة ال �عزفون، وهذا مرده ر�ما إلى البیئة الثقاف�ة ا % 66,86

لفئة جد قلیلة قد �فسر ذلك �العامل الدیني حیث �عتبر العزف واالستماع لألغاني والموس�قى في 

  �عض األوسا� من المحرمات، ومعلوم أن نصف الطل�ة مسلمـون.

  

  : هل تحب الغنـاء ؟  4سؤال 

  المجموع   ال   نعم 

9  6  15  

60 %  40%  100 %  

  تعلی� :

  بون الغناء وهي نس�ة جیدة تؤهلهم للتفاعل مع الدروس والتعلم بواسطة الغناء.�ح % 60

  : هل تفضل األغانـي ؟  5سؤال 

أغاني   الوطن�ة   الدین�ة   العاطف�ة 

  الش�اب 

مش�الت 

  الح�اة

  المجموع  الطفولة   الطب�ع�ة 

9  9  0  0  5  1  0  15  

60 %  60%  0%  0%  30,33%  66,6%  0%  100%  

  تعلی� :

الطل�ة �فضلون األغاني العاطف�ة، وٕاذا رجعنا إلى االستب�ان وجدنا ثمان�ة من هؤالء  من % 60

�فضلون في الوقت نفسه األغاني الدین�ة، وقد �فسر ذلك �أن احساسهم بنوع  % 33,53الطل�ة أ� 

من الخجل جعلهم �ستترون �األغن�ة الدین�ة إذ وجدوا من غیر الالئ� عدم ذ�رها بتاتا، و�دعم هذا 

التأو�ل أنه طیلة الحصص التعل�م�ة لم �طالب أحد �استثمار األغاني الدین�ة. والطالب الوحید الذ� 

فضل األغاني العاطف�ة دون ذ�ر الدین�ة هو نفسه الذ� صرح في أول حصة �أن االستماع لألغاني 

التي معظمها  والموس�قى من المحرمات، وهذا �له دلیل قو� على تجاوب الطل�ة مع األغاني المستثمرة

  من النوع العاطفي.

  

  



198 

   أدوار الموس�قى في تعل�م�ة العر��ة: الثاني المقطع

  ؟ تعتقد أن األغاني تساعدك على تعلم العر��ةهل :  6سؤال 

  المجموع  ال   نوعا ما   نعم 

9  5  1  15  

33,60 %  33,33%  66,6%  100 %  

  تعلیـ� : 

لموس�قى �النس�ة للطل�ة الذین ش�لوا عینة من یهدف هذا السؤال االفتتاحي ألدوار األغاني وا

ال�حث إلى التعرف على تقی�مهم لفترة تعلمهم، و�النس�ة لآلخر�ن الذین لم �شار�وا في الدرس، ولكنهم 

�انوا �حضرون من حین آلخر إلى التعرف عن االنط�اعات التي تكونت لدیهم حول دور األغاني في 

 % 33,33وجدوها مساعدة و %60هد في الجدول جد مشجعـة : تعلم العر��ة واإلجا�ات �ما هو مشا

  مساعدة إلى حد ما.

  : خل� رغ�ة التواصـل 

  : هل تعتقد أن األغاني والموس�قى تنشطان التواصل في القسم ؟  7سؤال 

  المجموع   ال   نعم 

12  3  15  

80 %  20%  100 %  

  تعلی� :

التواصل الصفي، وهذا تأكید لما أثبته  أن األغاني والموس�قى تنشطان %80یر� أغلب الطل�ة 

  التفاعالت المسجلة في هذا المجال.

  

  : خالل االستماع لألغاني والموس�قى هل تشعر �الرغ�ة في التواصل ؟  8سؤال 

  المجموع   ال   نعم 

15  0  15  

100 %  0%  100 %  
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  تعلی� :

صل خالل استماعهم ) أنهـم �شعرون �الرغ�ة في التوا%100صرح الطل�ة بدون استثناء (

لألغاني والموس�قى وهذا تأكید لدورهما الفعال في تحفیز المتعلم و�عث ف�ه رغ�ة الكالم ومتعة اإلتصال 

�ما أنه تأكید على أن المواض�ع التي تناولتها األغاني قر��ة من اهتمامات وأذواق هؤالء الطل�ة الش�اب 

  إذا وجدت أصداء عم�قة في وجدانهـم.

 ا� واسترجاع الذ�ر�ـات :توفیر اإلن�س 

  : أثناء االستماع للموس�قى هل تشعر �اإلن�سا� عندما تكون مهموما أو متع�ا ؟  9سؤال 

  المجموع   ال   نعم 

14  1  15  

33,93 %  66,6%  100 %  

  تعلی� :

) األمر الذ� یؤ�د ما نص عل�ه جم�ع المر�ین واأللسنین 33,93أجاب أغلب الطل�ة �اإلیجاب (

�شأن الدور المذهل الذ� تلع�ه الموس�قى  (Lozanov)واألط�اء النفسانیین أمثال لوزانوف  التطب�قیین

 (Krashen)في تخل�ص المتعلم من المشاعر السلب�ة واألحاس�س المث�طة التي أشار إلیها �راشن 

  وذلك مثل الخوف والقل� والخجل والكآ�ة والضجر والشعور �اإلح�ا� ...

  

  غاني والموس�قى تجارب وذ�ر�ات �عیدة في مخیلتك ؟ : هل توق� األ 10سؤال 

  المجموع   ال   نعم 

10  5  15  

66,66 %  33,33%  100 %  

  تعلی� :

ال شك في أن أغلب�ة الطل�ة تر� أن األغاني والموس�قى ت�عث فیهم ذ�ر�ات �عد�ة، ذلك أننا إذا 

الل الدروس عن ذ�ر�اتهم طفولتهم رجعنا إلى التفاعالت المسجلة وجدنا ثالثة منهم قد عبروا �الرسم خ

التي أ�قظتها فیهم أغن�ة المطرب قروابي "ال�ارح �ان في عمر� عشر�ن". و مع ذلك لم یجیبوا عن 

  السؤال، ولر�ما �ان ذلك سهوا منهم.

  : هل تخلف األغاني جوا دافئا في القسم ؟  11سؤال 
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  المجموع   ال   نعم 

11  4  15  

33,73 %  66,26%  100 %  

  : تعلی�

یهدف السؤال إلى معرفة ما مد� شعور الطل�ة بروح األلفة والمرح التي تشعها الموس�قى بینهم 

حیث تزول الحواجز النفس�ة و�تفاعل الجم�ع �أسرة واحدة في سعادة وان�سا� وهذا ما أكدته أغلب�ة 

  هقهات.الطل�ة وأبرزته التفاعالت المسجلة من خالل ممازحات �عض الطل�ة ل�عض الضح�ات والق

   تنش�� الخ�ال واالبداعیـة  

  : هل تنش� األغاني والموس�قى خ�الك ؟  12سؤال 

  المجموع   ال   نعم 

13  2  15  

66,86 %  33,13%  100 %  

  تعلی� :

  (psychocognitif)یهدف هذا السؤال إلى معرفة ما مد� وعي الطل�ة �الدور النفسي المعرفي 

مخیلتهم وتغذیتها �الصور واألف�ار واألحاس�س الطر�فة وقد لألغاني والموس�قى وقدرتها في تنش�� 

  ).% 66,86أكدت األغلب�ة ذلك (

  : هل تساعدك على أن تكون طر�فا، إبداع�ا، مستثمرا للف�اهـة ؟  13سؤال 

  المجموع   ال   نعم 

13  2  15  

66,86 %  33,13%  100 %  

  تعلی� :

هنا وهي اإلبداع�ة وما تقتض�ه من طرافة  یهدف السؤال إلى إ�ضاح ما المقصود بتنش�� الخ�ال

  ).% 66,86وف�اهة، وقد أكد ذلك الطل�ة مرة ثان�ة بنفس النس�ة العال�ة (

  

  

  : �یف وجدت دروس العر��ة ؟  14سؤال 
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  المجموع   مملة   عاد�ة   ممتعة   طر�فة 

5  12  1  0  15  

33,33 %  80%  66,6 %  0% 100% 

  تعلی� :

وار الوجدان�ة المعرف�ة إلى معرفة اإلنطبلعات العامة التي تر�تها یهدف السؤال االختتامي لألد

الدروس في نفوس الطل�ة �ما في ذلك أولئك الذین �انوا �حضرون بین الفینة واألخر� الحصص وال 

)  �ما یهدف السؤال إلى التعرف على هذه %�80شار�ون، ف�انت األغلب�ة تشعر �المتعة (

قطوعات الموس�ق�ة المستثمرة وفي الوقت نفسه حول المهام البیداغوج�ة االنط�اعات حول األغاني والم

  التي �لف الطل�ة �انجازها، ف�ال العنصر�ن م�مل لآلخر �ح�م العالقة الجدل�ة القائمة بینهما.

  تسهیل استظهار واسترجاع المدخالت الجدیدة  

  : هل تتذ�ر �سهولة �لمات األغاني ؟  15سؤال 

  المجموع   ال   نعم 

13  2  15  

66,86 %  33,13%  100 %  

  تعلی� :

تعبر هذه النس�ة العال�ة أوال عن مد� تجاوب الطل�ة وشغفهم واهتمامهم �األغاني المستثمرة، 

وثان�ا تؤ�د الدور النفسي اللغو� المذهل لألغن�ة والمتمثل في سهولة انتقاش �لماتها في الذاكرة حیث 

  .(DIN)و ما �عرف �ظاهرة التكررار الالإراد� ت�قى تتردد بدون وعي في ذهن الطالب وه

: هل تساعدك األغاني والموس�قى في تثبیت المفردات الجدیدة التي ترد خالل الدروس في 16سؤال 

  ذاكرتك؟ 

  المجموع   ال   نعم 

14  1  15  

33,93 %  66,6%  100 %  

  

  تعلی� :



202 

لى المفردات والتراكیب الجافة ال �قتصر دور األغن�ة في تثبیت �لماتها في الذاكرة بل یتعد� إ

التي ترد في س�اق استثمارها، فإ�قاعات الموس�قى، وصفت المعنى ولحنه ... �ل ذلك �شد انت�اه 

الطالب إلى ما �ستخدمه من مفردات جدیدة وما �سمعه من زمالئه ومعلمه خالل الدرس، ف�عل� 

  ).% 33,93وهذا ما أكده أغلب الطل�ة (�سهولة في ذاكرته القر��ة المد� ثم �مر إلى ال�عیدة المد�. 

  

  : هل تر� أن حصیلتك المفردات�ة في تزاید ؟  17سؤال 

  المجموع   ال   نعم 

8  0  8  

100 %  0  100 %  

  تعلی� :

)، وقد تت�عنا %100یخص السؤال الطل�ة المشار�ین في الدروس، وقد أجابوا �لهم �اإلیجاب (

لمسجلة التعل�م�ة، حیث أننا إذا قارنا أول درس في هذا النمو في معجم الطالب خالل الحصص ا

منتصف ف�فر� �آخر حصة في نها�ة جوان لمسنا فارقا معتبرا وذلك �النس�ة لكال الفوجین، األول 

 ).2012) والثاني (2010(

  تنم�ة مهارة الكالم  

  : هل تر� أن مهارتك الكالم�ة قد تحسنت ؟  18سؤال 

  المجموع   ال   نعم 

8  0  8  

100 %  0  100 %  

  تعلی� :

  �عتبر هذا السؤال موضحا ومؤ�دا لسا�قه، وقد أكد �ل الطل�ة ما أدلوا �ه سا�قا.

  

  

  

  : هل تشعر أنك أص�حت أوفر طالقة  ؟  19سؤال 

  المجموع   ال   نعم 
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4  4  8  

50 %  50 %  100 %  

  تعلی� :

الطالقة أو السیولة �انت ص�غة السؤال غامضة �النس�ة لعدد من الطل�ة الذین فهموا أن هذه 

(fluidité fluency)  تحققت لدیهم في اتصاالتهم �العر��ة، والحق�قة أن المقصود هو ما �شعرون �ه

أثناء غنائهم األغن�ة ال غیر، حیث أن الطالب �ص�ح عادة �عد وقت قصیر من اإلستماع وتكرار 

  ا �النفي.األغن�ة یردد �عض مقاطعها �سهولة، و�التالي فإن نصف الطل�ة أجابو 

  

  المفردات الدارجـة تنم�ة  

  : هل تمیز �سهولة بین الكلمات الفص�حة والدارجـة ؟  20سؤال 

  المجموع   ال   نعم 

4  4  8  

50 %  50 %  100 %  

  تعلی� :

فهم نصف الطل�ة حسب ما صرحوا �ه، أن السؤال �شمل �ل الكلمات الفص�حة والدارجـة التي 

القسم، لكن المقصود هو تلك المفردات الواردة في األغاني ال غیر،  درسوها وتلك التي �سمعونها خارج

مثل : (أها المسرارة بر�ا�ك من خروج البرا)، (العین الكحلـة) ... ونتیجة لل�س السؤال جاءت اإلجا�ات 

  منقسمـة.

  : هل هناك خل� في ذهنك بینهما ؟  21سؤال 

  المجموع   ال   نعم 

  8  5  (أح�انا) 1+2

5,37 %  22,62% 100 %  

  

  تعلی� :

: (ال). فقد �عود هذا اإلنقسام إلى غموض  5أجاب طال�ان : (نعم). وواحد : (أح�انا). و

  السؤال.
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  : هل تر� أن الكلمات العام�ة تثر� مفرداتك المفرداتیـة ؟  22سؤال 

  المجموع   ال إجا�ة    ال   نعم 

13  1  1  15  

86,00 %  6,66% 6,66 %  100 %  

  تعلی� :

) ضمن�ا �أن للمفردات الدارجة دورا إیجاب�ا في تسهیل عمل�ة %86,66ل�ة الطل�ة (أقرت أغ

اإلتصال، سواء في القسم أو خارجه، فقد الحظنا خالل التفاعالت المسجلة �یف �ان الطل�ة �قترضون 

نت ضمن استراتیج�ات التواصل مفردات مثل : مل�ح، زون�ة، �این، هادو، السوارد، بنّ�ة، ر�حـة ... ف�ا

هذه المفردات الدارجة تم�نهم من التواصل الفور� مع زمالئهم الجزائر�ین، خارج القسم، و�التالي، فهي 

في نظرهم عام مساعد ومثر للمستو� الفص�ح، ول�ست عامل تشو�ش وتشو�ه منافسا له، فتواصلهم 

ك، فإن االقتصار على �الدارجة ��سبهم شعورا �النجاح في تعلمهم ومز�دا من الثقة �النفس. ونتیجة لذل

المستو� األكاد�مي دون تطع�مه من حین آلخر ب�عض المفردات العام�ة قد یؤد� إلى االنفصام الكلي 

لهؤالء الطل�ة عن لغة التخاطب الیومي، ومن ثم عن أبنائها وعن الكثیر من مجاالت الح�اة 

  االجتماع�ة.

 اإلطاللة على ثقافة المجتمعات العر��ة  

  اعدتك األغاني على استكشاف �عض مظاهر الثقافة الجزائر�ة أو العر��ة ؟ : هل س 23سؤال 

  المجموع   ال   نعم 

12  3  15  

80 %  20 %  100 %  

  تعلی� :

) الدور الثقافي لألغن�ة العر��ة، وهذا �عني أنهم لم �قفوا عند %80أكدت أغل�ة الطب�ة (

لي، إلى مضامینها الثقاف�ة، فهذا الفهم الدالالت السطح�ة لكلماتها، بل خطوا عبر الفهم االستدال

المعم� �ع�س مد� تفاعلهم مع ما استمعوا له. فقد صرح أحدهم على سبیل المثال : "عندما �حب 

الرجل العر�ي فتاة فإنه �حبها �مجامع قل�ه" و�عني هذا أن تفاعله القو� مع أغن�ة فر�د األطرش : 

خطاك، دا�ما وراك دا�ما) جعله �قف مشدوها أمام جبروت (دا�ما معاك دا�ما، أعش� بهاك دا�ما، أت�ع 
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العش� الذ� استحوذ على قلب الرجل وأسره، فأص�ح یت�ع خطى المرأة أینما ذهبت، فهذا حب أعم� 

  عندما �قول لحبیبتـه : (Charles Aznavour)��ثیر من حب المغني شارل أزنفون مثال : 

  السماء تنسج غطاء من صوف 

  تستعد للشتاء  وشوارعك الص�ف�ة

  ال تخافي البرودة �ا هیلین 

  سأدفئك سأدفئك 

  و�قول الحقـا : 

  إذا ما عصفت الر�اح 

  سأغل� األبواب والش�اب�ك

و�ذلك األمر �النس�ة للطالب الذ� صرح �أن "األغاني التي استعملناها لتعلم العر��ة ارتني �یف 

هم، فیزورونهم و�منحونهم الحب"، فإن هذا الطالب أن الناس في الثقافة العر��ة ین�غي أن �عا�شوا جیران

لم یلتفت للعالقة العاطف�ة المبتذلة والمألوفة بین الجار والجارة، �ما هي الحال في أغن�ة ل�ش ل�ش �ا 

جارة ما ترد� لي الز�ارة ؟ بل تجاوزها إلى ما ترمز إل�ه من ق�م أصیلة ممیزة للمجتمع العر�ي، وهي 

إل�ه، �ما لفتت ع�ارة "أنت عمر�" في أغن�ة أم �لثوم انت�اه أحد الطل�ة، حیث  ز�ارة الجار واإلحسان

  وجدها ممیزة للمجتمعات العر��ة عن غیرها من المجتمعات الغر��ة.

  : هل �م�ن أن تذ�ر �عض األمثلـة ؟  24سؤال 

  تعلی� :

  . و�انت اإلجا�ات �اآلتي :5طل�ة عن السؤال �استثناء  10أجاب 

  لعر��ة هادئة وش�قة، عندما �حب العر�ي فتاة، فإنه �حبها �مجامع قل�ه (مترجم)الموس�قى ا - 

  أغاني الشاب خالد  - 

أغن�ة أم �لثوم التي هي �عنوان "أنت عمر�" تؤدینا إلى فهم ثقافة المصر�ین �صفة والعرب  - 

م مع أن �أسرها �صفة عامة حیث نالح� في مجتمعات الالعر��ة ال �طلقون �لمة "عمر�" ألح�ابه

  األمر ع�س تماما عند العرب.

(بر�ا�ك من خروج البرا) في الثقافة الجزائر�ة ال �سمح للنساء �التجول في الشوارع بدون إذن  - 

  (مترجم)

  مثال : الحب (مترجم)  - 
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  الحب (مترجم)  - 

  الحب (مترجم) - 

حب الناس  ساعدتني األغاني على استكشاف �عض مظاهر الثقافة الجزائر�ة والعر��ة مثل - 

  ل�عضهم ال�عض واحترام أف�ار اآلخر�ن و��ار السن (مترجم).

  ل�ش ل�ش     �ا جارة ال ترد� الز�ارة  –وراك وراك دا�ما  –معاك معاك دا�ما  - 

األغاني التي استعملناها لتعلم العر��ة أرتني �یف أن الناس في الثقافة العر��ة ین�غي أن  - 

  �منحونهم الحب (مترجم).�ع�شوا مع جیرانهم فیزورونهم و 

و�ذلك األمر �النس�ة للطالب الذ� صرح �أن "األغاني التي استعملناها لتعلم العر��ة أرتني �یف 

  أن الناس في الثقافة العر��ة ین�غي أن �عا�شوا جیرانهم، فیزورونهم و�منحوهم الحب"

  : ما هي األغاني التي وجدتها األوفر امتاعا ؟  25سؤال 

  و�انت اإلجا�ات �اآلتي :  2ا عن السؤال �استثناء طال� 13أجاب 

  دا�ما معاك دا�ما ول�شل ل�ش �ا جارة (مترجم) - 

  دئما معك - 

  بنت �الد� و�ان في عمر� عشر�ن  - 

  ل�شل �ش �ا جارة جا�ما معاك 

  ر�ش ر�ش �ا جارة  - 

  حبیبــي  - 

  ر�ش ر�ش �ا جارة  - 

  ل�شل ل�ش � جارة وراك وراك دا� ما معاك  - 

  بنت �الد - 

  بنت �الد�  - 

  بنت �الد�  - 

أغاني أكثر إمتاعا هي أغاني عاطف�ة لكونها تدغدغ مشاعر الجم�ع واستماع عنها ذو جنون للعاقل  - 

  أو مجنون وال ح�اء في الدین.

  مندیلي الحلو. –زوروني �ل سنة مرة  –دائما معاك  –ل�ش �ا جارة  - 

  یوتهن ألنهم عندما یخرجن ینافسن الرجال (مترجم)األغن�ة التي تقول للبناء أن �م�ثن في ب - 



207 

  مالحـظـات أخر� 

  المالحظـات اآلتیـة : 6طل�ة �استثنـاء  9قدم 

  �ان ملـح  - 

  العر��ة لغة جد طر�فة (مترجم)  - 

  �انت الدروس جد ممتعة ومساعدة (مترجم) - 

  و�انت جیدة (مترجم)�انت دروس العر��ة �النس�ة لي ش�قة وممتعة، لقد تعلمنا أش�اء �ثیرة  - 

�ان درس العر��ة ش�قا للغا�ة وجعل مستوا� في هذه اللغة یتحسن �ان الوقت قصیرا ولكننا تعلمنا  - 

  أش�اء �ثیرة (مترجم)

التعل�م �استخدام االغاني هو أسهل طر�قة لتعلم اللغات. حصلت على مفردات �ثیرة في وقت  - 

  خدم األغاني تساعد على شد اإلنت�اه (مترجم)قصیر من السهل تذ�ر الدروس. الدروس التي تست

  أظن أن دراسة اللغة العر��ة �استخدام األغاني هي السبیل األنجع (مترجم) - 

  أعتقد أن الجزائر جمیلة وأن هذا الدرس �ان ش�قا (مترجم) - 

  أستط�ع أن أتواصل مع أبناء البلد �العر��ة (مترجم). - 
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  استنتاجات 

هذه القراءة التحلیل�ة ألجو�ة الطل�ة حوصلة النتائج التي أسفر عنها االستب�ان �م�ننا �عد 

  �اآلتـي:

تأكید األدوار الوجدان�ة والنفسیـة اللغو�ة والمعرف�ة لألغنیـة والموس�قى التي الحظناها خالل  - 

  تحلیلنا للتفاعالت المسجلة.

تي یجدون أنها تثر� حصیلتهم التعرف على موقفهم اإلیجابي إزاء المفردات الدارجة ال - 

اللغو�ة، وتساعدهم على التواصل داخل القسم، في إطار أنشطتهم البیداغوج�ة، أو خارجه مع زمالئهم 

  الطل�ة أو أبناء الوطن.

التعرف �صورة أكبر على الدور الثقافي لألغن�ة والموس�قى العر��ة اللتین �فضلهما تعرف  - 

  داتنا وتقالیدنا، ومن تم تفاعلوا �صورة أوفر مع رصیدنا الفني.طلبتنا األجانب على الكثیر من عا

التعرف �صورة م�اشرة على تقی�م الطل�ة لما حققوه من نتائج في مسارهم التعلمي، وعلى  - 

وانط�اعاتهم حول الدروس، ومنهج�ة التدر�س، وما أثر فیهم من أغاني ... فهذه النتائج مجتمعة تؤ�د 

جح الذ� أدته األغاني والمقطوعات الموس�ق�ة المستثمرة، و�ذا األنشطة والمهام إلى حد �بیر الدور النا

التعلم�ة المرافقـة في مجال تنش�� التفاعل اللفظي الذ� �ش�ل محور �حثنا، ومن تم صحة الفرض�ة 

  التي أسسنا علیها هذا ال�حث.
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  القسم

  التطب�قي
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  األولالفصل 
  

  تكو�ن المدونة
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 الجمهور المتعلم  

 .رزنامة الحصص التعل�م�ة التي أجر�ت مع طل�ة  

  لمحة وصف�ة على الحصص التعل�م�ة التي أجر�ت مع

 الطل�ة.
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  الجمهور المتعلم  -1

  من هم طلبتنا ؟ -1-1

 لقد أجر�نا هذا ال�حث مع مجموعة من الطل�ة الطنزانیین الذین وفدوا على مر�ز التعل�م الم�ثف

للغات بجامعة منتور� قسنطینة، حیث م�ثوا عاما في دراسة اللغة الفرنس�ة، م�نتهم، ف�ما �عد، من 

  مواصلة دراساتهم في تخصصات مختلفة مثل الطب والصیدلة وجراحة األسنان...

وقد أبد� �عضهم خالل هذه الفترة رغبته في تعلم العر��ة، فوجدناها فرصة سانحة إلنجاز 

إلى منتصف شهر جوان،  2010ل�حثنا. فانطلقت الدروس من منتصف شهر ف�فر�  الجانب التطب�قي

یوما). وقد قمنا بتسجیل عدد ال �أس �ه من  �15معدل حصتین في األسبوع، ما عدا عطلة الر��ع (

التفاعالت التي جرت خالل هذه الحصص، إال أن جلها قد ضاع، لألسف الشدید، خالل أحد تنقالتنا، 

أر�عة منها، فاضطررنا إلعادة التجر�ة مع مجموعة ثان�ة من الطل�ة التنزانیین وفدت لنفس ولم تسلم إال 

، حیث انطلقت الدروس، �العادة، في بدا�ة ف�فر�، �معدل حصتین 2012الغرض، و�ان ذلك سنة 

أسبوع�ا، واستمرت إلى نها�ة شهر جوان. وفي هذه المرة بدأت التسج�الت من أول درس، فسجلنا 

عشر حصة بواسطة المسجلة (الكاسیت) ثم حصتین، ما قبل األخیرة واالختتام�ة، بواسطة أر�عة 

  الكامیرا. 

 أهدافهم.  -1-2

لقد �ان هدف الطل�ة التواصل �العر��ة ثم القراءة والكتا�ة. ولكن نظرا لضی� الوقت، ومتطل�ات 

ءة والكتا�ة. فلم یرض ذلك ذلك ط�عا على حساب مهارتي القراو  ال�حث، ر�زنا على التفاعل اللفظي،

�عض الطل�ة، فانقطعوا عن الدروس، مثل الطال�ة جاكلین التي لم تحضر إال حصتین أو ثالث، وهذا 

رغم التفاعل المعتبر الذ� أبدته خاللها. وتجدر اإلشارة إلى أن تعلم القراءة والكتا�ة �النس�ة للمبتدئین 

مقارنة �التعبیر الشفهي الذ� �م�ن البدء ف�ه منذ الذین ال �عرفون األبجد�ة عمل�ة أطول وأصعب، 

  اللحظات األولى من الدرس األول.

 لغتهم. -1-3

السواحل�ة هي اللغة األم للطل�ة، وتش�ل المفردات العر��ة ثالثین �المئة من معجمها، وذلك مثل: 

ة، مدینة، قلم، �تاب، مدرسة، رصاص، سروال، سم، ف�رة، رسالة، طبیب، دین، دن�ا، قانون، شر�ع

جمهور، �حر، وال�ة، حق�قة، عس�ر�، د�ان، رخ�ص...أما نظامها الصوتي فال یتضمن الخاء والصاد 

رخ�ص (ره�س) وصالة (سالة) وأب�ض (أبید) و  والقاف والضاد والعین فتنط� �لمة حق�قة ( ح���ة)

  وعین (أین).

دارسین، حیث أنها ساعدتهم وال شك في أن هذه اللغة قد لعبت دورا مهما في المسار التعلمي لل

ب�عض مفرداتها العر��ة، و�ذا على مستو� النط�، للتقارب بین أصواتها وأصوات العر��ة. �ما 

أص�حت الفرنس�ة التي هم �صدد دراستها لغتهم الثالثة، �عد اإلنجلیز�ة التي هي لغتهم الثان�ة. فنجدهم 
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ارات من إحد� اللغتین، أو �ق�سون على في إطار استراتیج�اتهم التواصل�ة �قترضون مفردات وع�

  نظامها النحو� أو الصرفي.

  تش�یلة الدارسین. 1-4

 طالبـا وهـم : 12) وتضم 2010المجموعة األولى ( -أ

  Nom  اللقب  Prénom  اإلسم

  Uledi  إیلد�  Fikri  ف�ر� 

 Maganga  مغانغا Fredy Leonrd  فر�د� لیونارد

 Edwar  إیدوار Elida  ألیدا

 Simon  س�مون  Haika Kalalu  ها��ة �اللو

 Mzolah  مزوال Amani Abinel  أماني أبینال

 Rajabu  رجابو Hamadi Shoo  حماد� شو

 Salvatory  سلفتور�  Sylvanus Feli  سیلفانوس فیلكس

 Mauki  مو�ي Raymond  ر�مون 

 Nyondo  نیوندو Menati Berdon  میناتي بیردون 

 Jongo  جونغو Hassan Ali  حسان علي

 Marcelin  مرسیلین John  جون 

 Mgaya  مغا�ا Cleophace  �لیوفاس

  

  

  

  

  

  طل�ة وهم : 10) وتضم 2012المجموعة الثان�ة ( - ب

 Nom  اللقب        Prénom  االسم

 Hacene  حسان Youcef  یوسف

 Rajeb  رجب Hamidou  حمیدو

 Saloum  سلوم Seif  سیف
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 Rajab  رجب Djemaa  جمعة

 Sonco  سون�و Maritcha  مر�تشة

 Filiksi  فیل��س Prudence  برودنس

 Almas  ألماس Chaaban  شع�ان

 Ismail  إسماعیل Abdel  عبدل

 Ali  علي Mohamed  محمد

    Jacqueline  جاكلین

  

  :التجر�ب�ةرزنامـة الحصص  -2

  .2010الحصص التجر�ب�ة التي أجر�ت مع الفوج األول  -أ

  التار�خ  األغاني  الحصة
عدد 

  الطل�ة
  وج�ةالمهام البیداغ

01   

  مقطع من أغن�ة �سا� الر�ح :

  تونس أ �ا خضراء خضراء.

  (فر�د األطرش).

28/04/2010  6  

  .1مهمة 

غن المقطع مستعینا 

  �الورقة.

  : 2مهمة 

غن المقطع، محاوال أن 

تتن�أ بلحنه �ما ستسمعه 

  �عد قلیل.

  8  10/05/2010  المقطع الساب�   02

عبر من خالل رسم عما 

  ع:یوحي �ه إل�ك المقط

غزالنك الب�ضاء   تصعب 

  على الص�اد.

  من یتذ�ر رسم....؟  8  12/05/2010  نفس المقطع الساب�.  03

  عم تتكلم هذه األغن�ة؟   7  27/05/2010  نفس المقطع الساب�   04
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05  

  
  ماذا تشاهد في الصورة؟  12  13/06/2010  سافر مع السالمة (فر�د األطرش)

06  
أغن�ة جزائر�ة حول �رة القدم 

  ).2010ند�ال (مو 
17/06/2010  3  

محادثة عفو�ة حول م�اراة 

�رة القدم التي جرت بین 

الجزائر وسلوفین�ا والكلب 

  الذ� شاهدها مع المعلم.

07  
سنفون�ة الفصول األر�عة للموس�قار 

 (Vivaldi)ف�فالد� 
24/06/2010  9  

  : ما قبل االستماع.1مهمة 

ما هو الفصل الذ� 

  سیرسمه المقطع؟

  �عد االستماع. : ما 2مهمة

ما هو الفصل الذ� رسمه 

  المقطع؟

08  
 المصفر و�ل�ه

)Le siffleur et son chien .(  
27/06/2010  3  

  ما رأ�ك في هذه المقطوعة؟

�عد أن عبر الطل�ة بإیجاز 

عن آرائهم انطلقوا �صورة 

عفو�ة في التحدث عن 

  الكالب.
  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2012( 2ع الفوج رزنامة الحصص التجر�ب�ة التي أجر�ت م  - ب

  التار�خ  األغاني  الحصة
عدد 

  الطل�ة
  المهام البیداغوج�ة
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01  

  �ح�ك �ا لبنان*** 

�ا وطني �ح�ك. 

  (فیروز)

20/02/2012  
لم تسجل 

  الحصة

استثمار األغن�ة للتعارف بین 

الطل�ة والمعلم في إطار العفو�ة 

  والف�اهة.

02  
  دا�ما معاك دا�ما

  ( فر�د األطرش)
22/02/2012  6  

عبر من خالل رسم عما توحي 

  �ه إل�ك هذه األغن�ة

  27/02/2012  دا�ما معاك دا�ما  03
لم تسجل 

  الحصة

عل� على الرسوم السا�قة، 

  �صورة هزل�ة

  

04  
لینة �ا لینة (ثنائي 

  لبناني)
  �یف تجد هذه الموس�قى؟  6  29/02/2012

05  

بنت �الد�* العین 

  الكحلة* الز�ن الغالي.

  ( الشاب عز�ز)

05/03/2012  7  

عندما تستمع لهذه األغن�ة ماذا 

  تر�د أن تفعل؟

  

06  
  أها المسرارة .

  ( الشاب عز�ز)
07/03/2012  8  

اآلن تستمعون لألغن�ة. تغلقون 

أعین�م وتتخیلون. ماذا تشاهدون 

  تسمعون، تشمون، تلمسون؟

07  
ال�ارح �ان في عمر� 

  عشر�ن. ( قروابي)
12/03/2012  5  

ر� عبر من خالل رسم عن ذ�

من ذ�ر�ات طفولتك، تسترجعها 

  خالل استماعك لهذه األغن�ة.

08  
زوروني في �ل سنة. 

  مرة (فیروز)
14/03/2012  3  

عبر من خالل رسم عما یوحي 

  �ه إل�ك هذا المقطع.

  4  19/04/2013  زوروني �ل سنة مرة  09

استثمر �لمات األغن�ة في نص 

إشهار� لترو�ج منتوج تختاره، 

  وذلك عبر رسم.

10  

  

ل�ش ل�ش �ا جارة ما 

  ترد� لي الز�ارة؟
11/04/2012  6  

هل  مهمة ما قبل االستماع:

عندك جارة؟ هل زرتها؟ هل 
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  ردت الز�ارة؟

11  

  

المقطع األخیر من 

األغن�ة ل�ش ل�ش �ا 

جارة. رد الجار على 

  الجارة.

16/04/2012  

  

5  

  

�عد االستماع لرد الجار، انطل� 

الطل�ة تلقائ�ا في ممازحة 

�عضا مستثمر�ن الرد:  �عضهم

صار فالن مجنونا ، صار آخر 

  شر�را.

 12  

  

  

  

  

  

  الموس�قى االفتتاح�ة

  ألغن�ة: 

  �ا �و�ة بنت الحاج. 

  (الشاب عز�ز)

  

  

  

  

18/04/2012  

  

  

  

  

4  

  

  

  

  : عندما تستمع لهذه1مهمة

  الموس�قى في أ� حرفة تف�ر؟

:عندما تستمع لهذه  2مهمة 

  األنغام في أ� فصل تف�ر؟

عندما تستمع لهذه  : 3مهمة

  الموس�قى في أ� لون تف�ر؟

13  

  

مقطوعو موس�ق�ة 

  سر�عة اإل�قاع. 

07/05/2012  4  

  

عندما تستمع لهذه الموس�قى في 

  أ� حیوان تف�ر؟

14  
مندیلي الحلو* �ا 

مندیلو. (عبد العز�ز 

  محمود). 

  

09/05/2012  2  

�عد االستماع، انطل� الطال�ان، 

م تلقائ�ا، في الغناء ثم انض

إلیهما  األستاذ. �عد ذلك 

انغمسوا في محادثة ف�هة 

  تخللتها ممازحات   ومداع�ات.  

  *مندیلي الحلو.   15

  * �ا جار� �ا حمودة

  ( مغن�ة تونس�ة)

18/06/2012  2  

استثمار األغنیتین في س�اق 

  جدید یتسم �الف�اهة والطرافة.

  * ل�ش ل�ش �ا جارة.  16

  ( ثنائي خلیجي) 

  ا�ما. * دا�ما معاك د

  ( فر�د األطرش)

20/06/2012  2  

تقلید صوت الجار في خشونته   

و صوت الجارة في رقته ثم 

صوت المغني فر�د األطرش 

وذلك في قالب هزلي، مثیر 
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  للضحك.

 

الحصة 

  الختام�ة

غناء مجموعة من 

األغاني التي تم 

االستماع لها خالل 

  الحصص السا�قة.

27/06/2012  6  

  �ة. الغناء واللعب والتسل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لـمحة وصف�ة على الحصص التجر�ب�ة التي أجر�ت مع الطل�ة.   -3

  مقدمة:

لقد �ان هدف هذه الحصص استكشاف أدوار األغن�ة والموس�قى في تنش�� التفاعل الصفي 

) ول�س تعل�مي؛ حیث أن متطل�ات الح�اد Exploratoireول�س تعل�م العر��ة. فالهدف استكشافي (

  ضوع�ة تأبى أن ��ون الفرد �احثا مالحظا ومعلما في الوقت نفسه.والمو 

�النس�ة لي، حیث قمت �ه  )Incidentو�التالي، فقد �ان هذا الدور التعل�مي ثانو�ا وعرض�ا (

استجا�ة لرغ�ة الطل�ة في تعلم أساس�ات العر��ة واكتساب �فاءة التواصل بها؛ ف�نت أسعفهم بین الفینة 

اجونه من وسائل لغو�ة تم�نهم من تحقی� أهدافهم التواصل�ة، علما �أّن حصیلتهم واألخر�، �ما �حت
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اللغو�ة �انت ش�ه منعدمة. فهذه العناصر اللغو�ة لم أكن أحضرها مس�قا، وٕانما �انت تن�ع �صورة 

تلقائ�ة، وفي أغلب األح�ان، غیر متوقعة، من المهام المراد إنجازها. فهي أنشطة استلهمتها من 

ر�ة المؤسسة على المهمة والمقار�ة �الفعل والمقار�ة اإلنسان�ة، تكتسي طا�ع المهمة، حیث أنها المقا

في �ل الحاالت، یجب أن ��ون في هذا الصدد: " ) Penny Urأوال محددة الهدف. تقول بیني أور (

حل، الغرض �س��، مم�نا تعر�فه في �لمات قلیلة، وذلك حتى �عرف الطل�ة بوضوح في جم�ع المرا

وثان�ة، تتمتع �الخصائص األخر�   .18أین هم متجهون وٕالى أ� نقطة قد وصلوا مما هم �صدد إنجازه"

المهمة أوال من المشار�ین أن �عملوا �مستعملي  تتطلب): "�Widdowsonما ینص علیها و�دوسن (

شطة الح�ات�ة للغة �معنى أنه ین�غي أن �ستعملوا نفس أنواع العمل�ات التواصل�ة الموجودة في األن

الحق�ق�ة، و�التالي فإن أ� تعلم �حصل فهو عرضي، وذلك خالفا للتمر�ن الذ� �قتضي أن �عمل 

   .  19المشار�ون أوال �متعلمین وهنا ��ون التعلم مقصودا"

وقد حرصنا على توفر عنصر التنوع في هذه المهام، �حیث أنها تارة تستثمر أحاس�س المعلم: 

عندما تستمتع لها ماذا تر�د أن تفعل؟) وتارة تستحث خ�اله: (�ماذا توحي (�یف تجد هذه األغن�ة؟ 

إل�ك هذه األغن�ة؟ أین تتخیل نفسك؟) وطورا آخر تستدعي ذ�اءه وٕابداعیته الكتشاف عالقات طر�فة: 

  (�ا� حیوان، فصل، لون، حرفة، توحي إل�ك هذه األنغام؟).

بناء على محاورة  ستثمرة، فقد تّم انتقاؤهاوف�ما یتعل� �األغاني والمقطوعات الموس�ق�ة الم

أجر�ناها مع الطل�ة، عبروا من خاللها عن میولهم وأذواقهم الموس�ق�ة المختلفة. ف�ان جلهم �فضل 

األغاني العاطف�ة أو االجتماع�ة القر��ة من اهتمامات وأذواق الش�اب. فانتقینا مجموعة من األغاني 

الحب، المرأة، ذ�ر�ات الطفولة، حب الوطن، �رة القدم... إلخ. تتناول موضوعات متنوعة: الجیران، 

األغاني  �س�طة في تراكیبها، وقر��ة قدر اإلم�ان من و  وقد حرصنا أن تكون الموس�قى خف�فة ومؤثرة،

   .المستو� الفص�ح

  ):2010( األول الفوج مع أجر�ت التي التجر�ب�ة الحصص 3-1

  الستثمارها. المصممة البیداغوج�ة والمهام المختارة، والموس�قى األغاني

  أ مدونة األولى. الحصة

   الر�ح �سا�   األطرش: فر�د المصر�  الموس�قار أغن�ة من مقاطع : الموضوع

                                                 
hat students are that can be defined in a few words, so t e«In any case, the objective should be a simple on- 18

clear in their minds at all stages where they are going, and what the point is of what they are doing”. 
Ur, P. Grammar practice Activities, Practical guide for teachers, Cambridge university Press.  Cambridge, 

1990, P18. 
articipants to function primarily as ”language users” in the sense that they must s the p«A Task require- 19

employ the same kinds of communicative processes as those involved in real- world- activities- thus, any 
learning that takes place is incidental. I-n. contrast, an ‘exercise” requires the participants to function 

primarily as “learners”, here learning is intentional”. 
  ,Tardieu, DC. La didactique des langues en 4 Mots- clés. Communication, Culture, Méthodologieانظر:

Evaluation. Ellipses Edition Marketing S.A. Paris, 2008, P42.   
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  خضراء     خضراء أ�ا تونس                                    

  أك�اد                األك�اد حارقة �ا                                    

  ب�ضاء       الب�ضاء غزالنك                                    

  ص�اد     الص�اد على تصعب                                     

  مرسى      المرسى في غزالنك                                    

 الواد        الواد حل� في والال                                                   

  المي صید تخاف وما            تعوم الشطو� على                                        

  خي. �ا والتز�د             خي. �ا والتز�د                                                   

  �الورقة. مستعینا المقاطع غن االستماع: قبل ما :1مهمة

 عمل�ة في �الغناء اآلخر، تلو الواحد قاموا، ثم المقاطع تضمنت نسخ ةالطل� على وزعت :تعلی�

  األخطاء. �صحح آخر إلى حین من المعلم و�ان �القراءة. شبیهة رتی�ة

   قلیل. �عد ستسمعها التي المقاطع هذه لحن تخیل االستماع: قبل ما :2مهمة

 وقدراته مستثمرا األغن�ة، لحن اكتشاف تنافسي، جو في اآلخر، �عد الواحد الطل�ة، حاول :تعلی�

  .لألغن�ة االستماع متلهفین طلبوا الغناء، عمل�ة و�عد التنبؤ�ة.

   ب مدونة :الثان�ة الحصة

  خضراء" أ�ا تونس الر�ح: "�سا� أغن�ة من مقاطع :الموضوع

   األغن�ة. �لمات إل�ك �ه توحي عما رسم خالل من عبر :المهمة

 مواقف فتخیلوا الص�اد. على تصعب   *** الب�ضاء غزالنك ي:اآلت �المقطع الطل�ة تأثر : تعلی�

  . معینة استراتیج�ة موقف، �ل في مستخدما امرأة، رجل فیها �غازل مختلفة،

 نشاهد حیث جبل، فوق  مغازلة �مثل الذ� سل�فانوس الطالب رسم المنجزة، الرسوم أطرف من و�ان

 ا.عص حامال �الحقها، خلفها، والرجل ج�ال تصعد امرأة

 

 

 

 

  

  

 وتطالع بی�سي تشرب مظلة، تحت الشاطئ على جالسة �امرأة المقطع لها أوحى فقد ها��ة أما

   غیر. ال الخیر، ص�اح عل�ه فترد الخیر، ص�اح لها �قول خلفها ورجل �تا�ا،
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 ی�ه.تج ال ولكنها  الخیر ص�اح لها �قول وشاب مظلة، تحت نائمة، متمددة، فتاة جومبو تخیل قد و

   ال�حر. في �س�حان ورجل ولد وهناك

  

  

  

 

 

 

  

  ج مدونة :الثالثة الحصة

  خضراء. أ�ا تونس الر�ح": "�سا� أغن�ة من مقاطع :الموضوع

  رسم؟ یتذ�ر من :المهمة

 عما السا�قة الحصة في خالله من عبر الذ� زمیله رسم تذ�ر طالب �ل من المعلم طلب :تعلی�

  األغن�ة. مقاطع له �ه أوحت

 طولبوا التي زمالءهم رسمه �ما عارفین الطل�ة �ان حیث الجمود، من جو الحصة ساد :لی�تع

  الحصة. في والف�اهة المفاجأة فغابت �اجترارها،

 د مدونة الرا�عة: لحصةا

  الر�ح). �سا� ( : األطرش فر�د أغن�ة من مقاطع : الموضوع

  خضراء     خضراء أ�ا تونس 

  ..  ك�ادأ                     األك�اد حارقة �ا

  األغن�ة؟ هذه تتحدث عم :المهمة

  األغن�ة: في وردت مختلفة عناصر 1الطل�ة إجا�ات تضمنت :تعلی�
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 الواد. وحل� المرسى مدینة+ اثنان عن األغن�ة تتكلم 

 صع�ة. التونس�ات 

 الغزالن مثل عین ...   

 حب منها فاستنتج خضراء. أ�ا تونس المغني: لع�ارة بتفطنه إجابته تمیزت فقد میناتي الطالب أما

 عند زمالؤه توقف بینما لألغن�ة، الضمن�ة المعاني إلى الطالب غاص فقد و�التالي البلد. لهذا المغني

  الصر�حة. الدالالت

  

  � مدونة الخامسة: الحصة

  السالمة. مع سافر أغن�ة :الموضوع

  الصورة؟ في تشاهد ماذا :المهمة

 قصة ترو�  الصبورة، على الهزل�ة الرسوم من مجموعة لمعلما عل� لألغن�ة، االستماع �عد :تعلی�

 �فعل ماذا ...؟ این تشاهدون؟ ماذا محتواها: حول األسئلة من جملة �طرح صورة عّل� �لما و�ان �لب.

 مثل یتحر�ون  ف�انوا الصور. طرافة أثارتها التي المتواصلة الطل�ة ضح�ات أخفته ضجر الجو فساد ...؟

  متحر�ة. دمى

  هـ مدونة السادسة: الحصة

  . 2010 موند�ال إطار في غنیت القدم �رة ل حو جزائر�ة أغن�ة :الموضوع

 مع شاهدها الذ� والكلب وسلوفان�ا الجزائر بین جرت التي القدم �رة حول عفو�ة محادثة المهمة:

  المعلم.

 تلقائ�ا، وتتطور تنمو تر�ها بل المحادثة، وجهة �حدد سؤال أ� �طرح المعلم ی�ادر لم :تعلی�

 �لة تحب هل : المعلم سائال المحادثة حسن الطالب استفتح لألغن�ة، االستماع ف�عد الجم�ع. و�مشار�ة

 الطالب: فرد میدور. �لبي مع دائما الم�ار�ات وأشاهد ط�عا : والطرافة المفاجأة متوخ�ا ، المعلم فرد القدم؟

 وسلوفین�ا. الجزائر بین الم�اراة وشاهد القدم �رة م�فه ط�عا المعلم: فأجاب القدم؟ �لة �فهم هو الكلب وهل

  بین �دم الكأة �عد الكل�ك لك قال ماذا سائال: �ادر الذ� میناتي الطالب اهتمام الموضوع أثار وهنا

ALGÉRIE   ش�قین عنصر�ن بین جامعة المثیر، الف�اهي الجو هذا في المحادثة واستمرت سلوفین�ا؟.و 

 الجزائر  م�اراة ثم والجاف الواقعي التقلید� الخطاب عن �طرافته نأ� خ�ال�ا �اخطا ولد الذ� الكلب هما:

 عر�ضة شرائح لد� الشاغل والشغل  الساعة حدیث الموند�ال، جانب إلى آنذاك، ش�لت التي وسلوفین�ا

   الجزائر�. المجتمع من

  و مدونة السا�عة: الحصة

  ).VIVALDI( ف�فالد� العالمي للموس�قار األر�عة الفصول مقطوعة تأو�ل :الموضوع
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   :االستماع قبل ما مهمة

 وعلیهم األر�عة، الفصول من فصال تصور مقطوعة إلى س�ستمعون  �أنهم الطل�ة إلى المعلم أعلن

  �ه. یتنبؤوا أن

 من مجموعة بتوفیر �ادر فصال طالب توقع �لما المعلم و�ان التوقعات، اختلفت لقد :تعلی�

 أثر�  أن و�عد ... النس�م الشمس، جمیل، الجو تغني، الطیور الر��ع:األزهار، :مثال �ه. الخاصة المفردات

  التال�ة: المهمة إلى المعلم انتقل المجال، هذا في الطالب معجم

   االستماع: �عد ما مهمة

 خاللها من حاولوا تأو�ل �عمل�ة الطل�ة قام السنفون�ة، من األول للمقطع الطل�ة استمع أن �عد

 لم أنه إال الشتاء، إنه قال الذ� حسن الطالب ماعدا الر��ع، �أنه �لهم فاتف� �ه. الموحى لالفص اكتشاف

  رأ�ه. دعم من یتم�ن

 انتقل وعندما �شأنه. الطل�ة تفاعالت تسجیل من نتم�ن فلم �الصیف الموحي الثاني المقطع أما

 والشتاء.وقد �الر�ف عالقتهما اأ�ض �سهولة الطل�ة اكتشف والرا�ع الثالث المقطعین استماع إلى الطل�ة

  استخدام من م�نتهم �ما مس�قا لهم وفرت التي المفردات استخدام من الطل�ة الموس�ق�ة المقطوعة م�نت

 لتأو�ل التخیل�ة قدراتهم تفعیل على إ�اهم  مشجعة واالكتشاف، والتأو�ل التنبؤ مثل  تفاوض�ة استراتیج�ات

  والضحك. الف�اهة أح�انا تخللته ، مسلي جو في ه�قراءت واالستمتاع الموس�قي الخطاب

 موس�ق�ة مقطوعة أو أغن�ة عن �حثنا الغر��ة، المقطوعة هذه إلى اللجوء قبل أننا إلى اإلشارة وتجدر

  : األطرش فر�د أغن�ة �استثناء ذلك، على نعثر فلم المجال، هذا في عر��ة

   . تاني من عاد     الر��ع أد�                               

  الكافي. �القدر وتصو�ر�ة متنوعة أنغامها نجد لم ولكننا

  مدونة � الحصة الثامنة:

  ) Le Siffleur et son chien: المصفر و�ل�ه (الموضوع

  : ما رأ�ك في هذه المقطوعة؟المهمة

: �عد أن عبر الطل�ة بإیجاز عن آرائهم انطلقوا �صورة عفو�ة في التحدث عن الكالب، تعلی�

عامة، ثم عن �البهم الخاصة. وقد استعملوا استراتیج�ات خطاب�ة متنوعة، تصرفوا فیها  �صورة

�أشخاص أو فاعلین اجتماعیین، ول�س �متعلمین. فبرزت في تدخالتهم مالمح �ثیرة من شخص�اتهم. 

  �ما تخللت المؤانسة ضح�ات �ثیرة. 

  

  

  

  )2012الحصص التجر�ب�ة التي أجر�ت مع الفوج الثاني (  3-2
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  الحصة األولى.

  �ح�ك �ا لبنان      �ا وطني �ح�ك.طر�ة اللبنان�ة فیروز:  مأغن�ة لل - : التعارف الموضوع

: هو أول درس مع الطل�ة األفارقة. �عد ت�ادل التح�ة �العر��ة: السالم عل��م/وعل��م  تعلی�

 تناولت قصیرة مؤانسة و�عد الطل�ة. معها فتفاعل ،السالم، انطلقت الحصة م�اشرة �االستماع لألغن�ة

 وغناء والمغن�ات، التنـزانیین المغنیین أسماء �عض الطل�ة وذ�ر المقطع، �لمات وشرح �المغن�ة، التعر�ف

 من مقاطع المعلم غناء و�ذا والمرح، التفاعل من جو في السواحیل�ة) ( األم �اللغة أغانیهم من مقاطع

 ع�ارات خالل من زمیلته أو زمیله مداع�ا �ل غنائ�ة، یل�ةتمث ش�ه في الطل�ة شرع  وشرق�ة، جزائر�ة أغاني

   مثال: �لماتها. وتنو�ع األغن�ة

   أح�ك. صد�قتي �ا جاكلین، �ا أح�ك برودنس:

  أح�ك. عز�ز�  �ا حبیبي، �ا صد�قي، �ا برودنس، �ا أح�ك جاكلین:

  الدعا�ة: في  �شارك آخر إلى حین من المعلم و�ان

  أح�ك. طالبي �ا فالن، �ا أح�ك المعلم:

  أح�ك. معلمي �ا فالن، �ا أح�ك الطالب:

 تنـزان�ا، �ا أح�ك أح�ك. وطني �ا جزائر، �ا مثال:أح�ك �الوطن. للتغني أ�ضا األغن�ة استعملت وقد

  أح�ك. وطني �ا

 إطار في رسم�ة، أو م�اشرة وغیر عفو�ة �صورة تم قد  والطل�ة المعلم بین التعارف أن نالح�

   الرتیب: الش�لي التقلید� لألسلوب خالفا وهذا التسل�ة،و  والضحك الف�اهة

   وأنت؟ فالن أنا المعلم:

  جاكلین. أنا الطالب:

   وأنِت؟ معلم أنا المعلم:

  . STUDENT جاكلین:

  طال�ة. المعلم:

  تعید. جاكلین:

 �عضهم �عرف  الطل�ة أن حیث تواصلي غیر سلوك وهذا لزمیله. نفسه بتقد�م طالب �ل �قوم ثم

  .�عضا

  1 مدونة :الثان�ة الحصة

   األطرش: فر�د المصر�  الموس�قار أغن�ة : الموضوع

  دا�ما خطاك أت�ع   دا�ما معاك دا�ما

  دا�ما وراك وراك   دا�ما بهاك أعش�

  دا�ما وراك وراك             
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  األغن�ة.  هذه إل�ك �ه توحي عما رسم خالل من عبر : المهمة

 التي والع�ارات �المفردات مإ�اه مسعفا بینهم، المعلم تنقل رسوما، الطل�ة أنجز أن �عد :تعلی�

 وقد ... تجی�ه المرأة ... لها �قول الرجل – امرأة هذه – رجل هذا : �عد ف�ما رسومهم لشرح س�حتاجونها

 رسومهم. شرح في فردا، فردا الطل�ة، شرع ثان�ة، مرحلة في ثم، الالتین�ة. �األحرف أجو�تهم الطل�ة �تب

   طر�فة. رسوم خالل من عنها عبروا مختلفة، مواقف وأنغامها، األغن�ة �لمات من لهموا،است وقد

 رجب. حمیدو رسم 

  

  

  

 

 سونو�و. مر�تشة رسم  

  

 "عندك : لها �قول نراه ال ورجال امرأة، وجه مر�تشة ورسم

   معك" أتزوج أن "أر�د ، " دائما سأت�عك " ، جمیل" وجه

  

  

  

  

 فیل��س برودنس رسم .  

  

  

  

  

 سیف. رسم  

  

  

 "هل : لها �قول امرأة، بید ممس�ا رجال حمیدو رسم

 �لب" في أنت �ثیرا، أح�ك :" عل�ه ترد والمرأة تحبینني"؟،

 قلبي). (

 : �قول وهو خطاها، یت�ع امرأة، وراء شا�ا برودنس رسم

 معك". أتزوج أن أتمنى " دا�ما عكأت�
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 معك" دا�ما سأكون  "أنا : لها �قول وهو جالسة، امرأة یخاطب و�رجل �قلب لسیف األغن�ة أوحت لقد

  جن�ك". إلى دا�ما "سأ�قى ح�اتي"، رجل "أنت �ثیرا". دا�ما "أح�ك : تجی�ه والمرأة ،

 محمد علي رسم .  

  

  

  

  

  

  

  

 

 جمعة رسم .  

  

  

  

  

  

 وهو لها، ذراع�ه فاتحا امرأة، على مق�ال رجال نشاهد حیث جمعة، رسم الرسوم هذه أطرف من و�ان

 �س�ابتها إل�ه تشیر الغضب، شدیدة تبدو التي المرأة ولكن قلبي". في دا�ما أنت تحبینني؟ ال "لماذا �قول:

    حده. عند إ�اه موقفة الرجال"،  "أكره : قائلة

  الثالثة. الحصة

  دا�ما. معاك دا�ما األغن�ة: ماراستث إطار في المنجزة الرسوم :الموضوع

وحت ع�ارات األغن�ة وأنغامها لعلي محمد برجل وامرأة أ

  یتوسطهما قلب عل�ه �لمة حب.

الرجل �قول �الما معسوال للمرأة، �ش�ه �الم المغني 

 لحبیبته في األغن�ة.
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 – �أن اآلت�ة: والع�ارات �المفردات مستعینا هزل�ة، �صورة السا�قة، الرسوم على عل� : المهمة

  ... و�ین  بین ش�ه هناك – �ش�ه - مثل

 إنجاز تثمین قصد السا�قة الحصة في المنجزة الرسوم استثمار إلى النشا� هذا یهدف : تعلی�

 الذ�  زمیلهم إنجاز على الكرام مر هؤالء �مر أن اإلبداع�ة.فبدل قدراته إلى زمالئه أنظار ولفت الطالب،

 عناصر من �حتو�ه ما  اكتشاف قصد �ثب، عن تأمله إلى ثان�ة، مرة یدعون، وذ�اءه، جهده ف�ه استثمر

 وتنم�ة طالبال معجم إثراء إلى نفسه، الوقت في النشا�، هذا یهدف �ما والتسل�ة. اللعب لهم توفر طر�فة،

  المفردات�ة. حصیلته

 والتي، الطل�ة إلى الرسوم بها أوحت التي الهزل�ة التعالی� من مجموعة نستعرض �أتي وف�ما

  تسجیلها. من تتم�ن لم الشدید، لألسف

 رجب. جمعة رسم   

  

 

 

 

 فاسدة. �طاطا ح�ة مثل ووجهه زورق، �ش�ه الرجل حذاء 

 شو�ة. مثل و�دها الطماطم ح�ة مثل المرأة وجه 

 مسدسا. تمسك المرأة  

 نظارات. تل�س عجوز المرأة �أن 

 فطر. أو شجرة مثل وحذاؤها المرأة ساق 

 فطر. أو شجرة مثل وحذاؤها المرأة قلب 

 الثوم ح�ة مثل الرجل قلب  

 طر�قه یتحسس أعمى شخصا �ش�ه الرجل 

 مطار في طائرة موجه �ش�ه الرجل  
 

 مار�تشة. رسم  

 

 الدم. �فقر مر�ض شاب وجه �ش�ه المرأة وجه  

 عن�بوت. نسیج المرأة شعر �أن 
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 مر�ضة؟ عجوزا یتزوج �یف ��ذب. هو أتزوجك. أن أر�د جمیل. وجه عندك لها: �قول الرجل 

 سیف. رسم 

  

 رجل. وجه مثل طو�ل المرأة وجه 

 ستط�ع ال �س�ح، رجل المرأة �أن� 

 ذراعه. تحر�ك أو الق�ام

 جرافة. مثل الرجل رجل 

  

 

 

 برودنس. رسم 

 بنز�ن موزع �ش�ه الشاب . 

 مرور. شرطي �ش�ه  الشاب  

 الخمسین. في تبدو المرأة 

 حذاء. �ش�ه المرأة أنف 

  

 رجب. حمیدو رسم 

 

  

  

  
  

 محمد. علي رسم 

 أذنین. و�دون  أصلع الرجل  

 أو��ضة. �طاطا ح�ة �ش�ه وجهه 

 ش�ح. مثل المرأة 

 بیت. مثل ورجالها المرأة فستان 

 ر�هة. رائحة �شم الرجل �أن� 

 سقفا. �ش�ه الفستان 

 



- 94  - 

 دم�ة. تش�ه المرأة 

 دجاجة. �ش�ه الرجل قلب  

  

  

  2 مدونة :الرا�عة الحصة

   لینة. �ا لینة : لبناني ثنائي یؤدیها أغن�ة : الموضوع

   الموس�قى؟ هذه  تجد �یف : المهمة

 فراد�، الطل�ة، عبر االستماع و�عد �لمات)، (دون  لألغن�ة االفتتاح�ة الموس�قى استثمرت : تعلی�

 واستغل "ع�شة"، خالدك: ابالش �أغن�ة سیف الطالب أنغامها ذ�رت فقد وأحاس�سهم. مشاعرهم عن

  والمرح. الف�اهة جو التفاعل فساد اللط�فة، والسخر�ة للمزاح تفاعلهم �العادة، ،الطل�ة

  

 3 مدونة :الخامسة صةالح

  �الد�. بنت : عز�ز الشاب أغن�ة : الموضوع

   تفعل؟ أن تر�د ماذا األغن�ة لهذه تستمع عندما : المهمة

 في شرعوا الغالي. الَزْ�نْ      اْلَكْحَلة الَعینْ      ْ�َالد� ْنْت بَ  اآلتي: للمقطع الطل�ة استماع �عد : تعلی�

  ؟ العر��ة... في نقول �یف واألخر�: الفینة بین سائلین، إجا�اتهم، تحضیر

 عـندما طر�فة:  سلو�اتو  نفس�ة أحوال عن معبر�ن وموس�قاها األغن�ة �لمات مع الطل�ة تفاعل وقد

 قد األغن�ة أن �ما إلخ. ... ضجیجا" أحدث أن "أحب – نفسي" في مالتح� "أفقد األغن�ة، لهذه أستمع

 �الحدیث، منشغال القاعة، أقصى في منـزو�ا �ان فوجا الحظنا حیث الطل�ة، بین معتبرا تفاعال خلقت

  زمالئه. �اقي مع الغناء في األولى، النغمات سماعه فور ینطل�،

 لم ذلك ولكن الحصة، نها�ة قبیل جاكلین طال�ةلل المتأخر الحضور هو أ�ضا انت�اهنا استرعى ومما

 أحب األغن�ة: لهذه أستمع "عندما طر�فة: أحاس�س عن زمالئها، �اقي مثل والتعبیر، المشار�ة  �منعها

 الغالي"، "الز�ن  الكحلة" "العین   �الد� بنت مغن�ا: زمیل داعبها وعندما أحب". "أحب(أن) أنام" آكل،

 إلى التعل�م�ة مؤثرة،الحصة لحظة في ، مغیرة الغالي"، الز�ن  الكحلة العین     �الد� "ولد عل�ه: ردت

 الحصة موضوع �ان ولو معدودة. عر��ة �لمات إال تعرف ال �انت الطال�ة �أن علما غنائ�ة، مسرح�ة

  صامتة. ر�ما لظلت الغناء، غیر

 4 مدونة :السادسة الحصة

   مسرارة.ال أها عز�ز: الجزائر�  للشاب أغن�ة : الموضوع

  تشاهدون؟ ماذا + تتخیلون  + وتحلمون  أعین�م تغلقون  + لألغن�ة تستمعون  اآلن : المهمة
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 العنان مطلقین مغلقة، وأعینهم ثان�ة مرة الطل�ة استمع �لماتها، وشرح لألغن�ة االستماع �عد :تعلی�

 اللمس، ثم فالشم لسمع،ا حاسة إلى المعلم انتقل ثم مخیلته. �عین �شاهده عما طالب �ل فعبر . لخ�الهم

 ذلك خالل الطل�ة و�ان . تلمس؟ تشم؟ ؟ تسمع ماذا : الخمس الحواس من حاسة مرة �ل في مستثیرا

 األنظار، برودنس الطالب  إبداع�ة لفتت وقد المداع�ات. وأصناف المزاح واألخر�، الفینة بین یت�ادلون،

 الشاذ اإلحساس بهذا الجم�ع ف�اغت عجوز، دةسی �شرة یلمس أنه الرق�قة األغن�ة نغمات تحت تخیل حیث

 اسر في م�ثوا الذین زمالئه عن نفسه، الوقت في ومیزه والطل�ة، المعلم قهقهة أثار الذ� والالمتوقع

  أنغامها. ولیونة رقة مع متالئمة �اسمة، صورا مستلهمین األغن�ة،

  5 مدونة :السا�عة الحصة

 عمر�  في �ان ال�ارح القروابي: الهاشمي الحاج المرحوم الجزائر�  للمطرب أغن�ة :الموضوع

   عشر�ن.

 لهذه استماعك خالل تسترجعها طفولتك، ذ�ر�ات من ذ�ر�  عن رسم خالل من عبر :المهمة

  األغن�ة.

  ف�هة. ذ�ر�ات الطل�ة نفوس في  الرائعة وأنغامها األغن�ة أثارت لقد : تعلی�

  
   

 طر�فة دراجة سیف رسم لقد

 لماذا سئل: ماوعند زمالءه. أضح�ت

 "أذ�ر أجاب: ؟ الدراجة هذه رسمت

  طفولتي".

 

  

  

  جسمه. تغسـل وأمـه طفال، �ان یوم برودنس وتذ�ر
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 لم جمعة لكن الصغیر. أخوه هو الطفل �أن و�قول �الخجل، �شعر جعلته،  زمالئه ضح�ات ولكن

 خالل من ذلك نالح� �ما ،جمعة ِمؤ�دا األستاذ والطفل،وتدخل برودنس بین شبها وجد حیث بذلك �قتنع

  اآلتي: المقطع

  ش�ه. PRUDENCE ش�ه هو : جمعة

  �شبهك. هو : أستاذ

  (ضحك). ال ال : برودنس

  �شبهك. �شبهك هو (ضحك) : أس

  (ضحك). : طة

  (ضحك) ال ال ال : برودنس

  الطل�ة أن إال فرنك. أخ�ه مع القدم �رة یلعب وهو ص�اه، أ�ام من یوما مر�تشة واسترجع

  قهقهتهم. ذلك فأثار عاد�ة، غیر وجدوها ستاذاأل و

  

  

  

  

  

  

 ألنه یده، �ضرب والمعلم صغیرا تلمیذا ف�ه بدا حیث والمعلم، الطل�ة قهقهة أثار فقد جـمعة رسم أما

   .8 = 1+1 السبورة على �تب

  

  

  

  

  

 والطل�ة المعلم اغتنم وقد

 �ا "ش�را : سیف لك قال جاهال"... ت�ن "قل جاهل"، "�ا مرددین: البر�ئة، والسخر�ة  للضحك الفرصة

  : اآلتي الحوار�  المقطع خال من ذلك نالح� �ما جاهل"،

  ضر�ني. : جمعة
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  ضر�ه. المعلم : أستاذ

  ضر�ه. : شع�ان

  جدا. جید  : (ساخرا) أس

  جاهال. �نت : جمعة) قاصدا ( شع�ان

  جاهال. �نت قل : أس

  جاهال. : شع�ان

  IGNORANT : أس

   نعم ++ : ج

  الحساب تعرف ال نت� : أس

  الحساب. تعرف ال �نت أهه : (ساخرا) ش

  OUI  OUI : ج

   ? POURQUOI : ؟ طالب

  (ضحك). جاهال �نت قلت : أس

  (قهقهة). : وأس طل�ة

  جاهل. هو : (ساخرا) سیف

  قهقهة. : طة

  (قهقهة). سیف �ا أحسنت جاهل هو : (ساخرا) أس

  قهقهة. : طة

  .جدا جاهل هو أهه : (ساخرا) شع�ان

    قهقهة. : طة

  جمعة. �ا ش�را قولوا + ش�را : أس

  ). ضجیجو  قهقهة ( جمعة �ا ش�را : طة

  جاهل. �ا ش�را سیف لك قال آه : أس

  (قهقهة). : أسو  طة

  أمزح. أمزح آ : سیف

 زم�اله سأله وعندما . بیته في جاس وهو عشر، الحاد�ة في صغیرا �ان یوم فتذ�ر شع�ان، أما

 سیف فعل� ومعلمه. زمالئه قهقهة فأثار سیف. أخت مع أنا �العادة أجاب: ن؟م مع و�رودنس: مر�تشة

  ومعلمه. زمالئه قهقهة فأثار سیف. أخت مع أنا �العادة : قائال

 فرد نحیلة. سیف أخت أن برودنس ووجد القسم. قهقهة مثیرا طر�ف، هو �العادة قائال: سیف فعل�

  مثلي. نحیلة هي : شع�ان عل�ه
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  6 مدونة :لثامنةا الحصة

  �المرة. تنسوني رامح مرة سنة �ل زوروني فیروز: المطر�ة أغن�ة من مقطع : الموضوع

  المقطع. هذا إل�ك �ه یوحي عما رسم خالل من عبر  : مهمة

  : الطل�ة  مخ�الت أنتجتها مت�اینة �صور األغن�ة هذه أوحت : تعلی�

 برودنس. رسم 

 و�عمل المدینة، �س�ن الذ� الغني ولدها عن �عیدة القر�ة، في طر�� حافة على جالسة تتسول، أم  

  ! نقود أعطوني تنسوني، ال تناد�: وهي م�ت�ه، في نشاهده �ما مدیرا،

 

 

 

 
  

  

 

  

  

 

 مر�تشة. رسم 

 تمنع خطیرة أسماك بها تح�� جز�رة، في وحیدة امرأة

 تنسوني. حرام زوروني، تناد�: لها، أهلها ز�ارة

  

  

 سیف. رسم 
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 �شتكي أهله، عن �عید �الهما وامرأة، رجل بین لقاء

 وحیدة، طو�لة لفترة عاشت المرأة الغر�ة. مرارة

 حرام     مرة سنة �ل زوروني حالها: بلسان تناد�،

 ثم القر�ة في �ع�ش �ان الذ� والرجل �المرة. تنسوني

  تنسوني. وال زوروني أ�ضا: �قول المدینة إلى نزح

 

 المعلـم رسم 

 مسجونة، �امرأة المعلم إلى غن�ةاأل هذه أوحت وقد

 الذ� زوجها قتلت ألنها ، سنة �عشر�ن علیها ح�م

 خلف الواقفین ألقار�ها، تقول وهي �ضر�ها. �ان

 .تنسوني حرام زوروني، الورود: لون �حم الش�اك،

 

 

 7 مدونة :التاسعة الحصة

  �المرة. تنسوني حرام  *** مرة سنة �ل زوروني فیروز: المطر�ة أغن�ة من مقطع : الموضوع

   رسم. عبر وذلك تختاره، منتوج  لترو�ج إشهار�  نص في األغن�ة �لمات استثمر : مهمة

   األغن�ة. في الواردة الكلمات �عض فیها وظفوا ومتنوعة، طر�فة إشهار�ة، مواقف الطل�ة تخیل

 والفواكه الخضر هو المنتوج .( الح�اة أعطیتكم لقد ز�ارتي. تنسوا ال  : مر�تشة .( 

  

  

  

 

 

  

 :برودنس 

 البرتقال). هو المنتوج مرة.( ولو وجرب تعال
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 :سیف 

 زوروني

   ) افر�  ( المعدني: الماء هو المنتوج صحتكم. أجل من

    

 
 
 
 

  

  

  

  

 المرة. تنسوني حرام مرة یوم �ل استعملوني : اآلتي �الرسم شارك فقد المعلم أما�  

 ). الغاسول هو المنتوج (

 

  

  

  

  

 تبدو التي برودنس، رسم في ، البرتقال �ائعة الرسوم: �عض احتوتها التي الطر�فة اصرالعن ومن

 عن الطل�ة سأل عندماو  سیف، رسم في السقو�، وشك على هوو  افر�  �شرب الذ� والرجل صلعاء. امرأة

  فرحان. جد �ان �أنه الطالب أجاب ذلك، سبب

  8 مدونة :العاشرة الحصة
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   الز�ارة؟ لي ترد� ما    جارة �ا ل�ش ل�ش      أغن�ة: : الموضوع

  الز�ارة؟ لي ماترد�       علینا أنت زعالنة                     

 زرتها؟ هل جارة؟ عندك هل اآلت�ة: األسئلة الطل�ة على طرحت لألغن�ة االستماع قبل : 1 مهمة

   ؟ الز�ارة ردت هل

 ردت ما الجارة رأ�ك في لماذا : اآلتي السؤال طرح الساب�، للمقطع االستماع �عد : 2 مهمة

  الز�ارة؟

 ! شر�رة ألنها : برودنس للطالب طر�قة إجا�ة األجو�ة بین من و�ان

 غاض�ة أو راض�ة رأ��م في هي هل الجارة لرد ستستمعون  اآلن الطل�ة: إلى المعلم أعلن : 3 مهمة

  عل�ه؟ سترد وماذا جارها على

 خیر أنت مشغولة، مر�ضة، أنا القادمة، السنة سأقدم مثل: مختلفة. بتنبؤات الطل�ة قام وقد

  أح�ابي...

   تنبؤاتهم. صحة مد� ما م�تشفین الجارة، لرد استمعوا ذلك �عد

   جناني وردة أنت *** األماني أغلى أنت

    الح�ار�. غنوة �ا *** األغاني أحلى وأنت

  9 مدونة : عشرة الحاد�ة الحصة

  : الجار رد �مثل والذ� جارة" �ا ل�ش ل�ش " أغن�ة من األخیر المقطع : الموضوع

   جارة �ا تح�ك صرنا                  وٕاشارة و�سمة نظرة                       

 أخ�اره. خناقك وصار                     الجنة الدن�ا صار                       

 عفو�ة، �صورة الطل�ة، ل�انط �اقتضاب،  المقطع ع�ارات وشرح الجار، لرد االستماع �عد : تعلی�

 : " جنة الدن�ا صار " : التر�یب منوال على ناسجین خبر، + اسم + صار : االسم�ة الجملة ممارسة في

 الش�ل�ة الممارسة هذه أتت وقد جذا�ة. العر��ة صارت فقیرا... مسجونا، شر�را، ، مجنونا فالن صار

 تواصلي، إطار في والجمع، والمثني المفرد يف " صار " استعمال بتعلم للطل�ة سمحت التي والمنظمة

 وردة زوجتي صارت �قوله: القسم سیف ف�ه �اغت �ما �عضا، �عضهم ف�ه مازج والطرافة، �الف�اهة مفعم

  �ستاني".

 �ممارسة للطل�ة المعلم، طرف من مبرمجة الالو  العفو�ة المحادثة هذه سمحت فقد ذلك، إلى إضافة

   نهایتها. إلى الحصة بدا�ة من وتسییره لالتفاع موضوع اخت�ار في حقهم

  10 مدونة :عشر الثان�ة الحصة

  عز�ز: الشاب ألغن�ة االفتتاح�ة الموس�قى : الموضوع

  القمار على تمشي �ا    الحاج. بنت �و�ة �ا                          

  الجمار على تسوج �ا        التاج بنت اللة �ا                          



- 102  - 

   تف�ر؟ حرفة أ� في الموس�قى لهذه تستمع عندما :1ةمهم

 حر�ة هناك ألن الحداد �حرفة سیف إلى والدینام���ة الخف�فة المقطوعة إ�قاعات أوحت لقد :تعلی�

 أما الحالقة. آلة �أز�ز برودنس ٕالىو  �غني، ینسج عندما ألنه الفراش �حرفة مر�تشة إلى أوحت �ما . �ثیرة

  الخشب. ینشر وهو النجار �حر�ات ر�ف�  جعلته فقد المعلم

   تف�ر؟ فصل أ� في األنغام لهذه تستمع عندما :2مهمة

 ألز�ز ، ب�ع الر  في برودنس وف�ر الحداد. عند حار جو لوجود الصیف، في سیف ف�ر :تعلی�

 دفق المعلم أما المسافر�ن. تقل التي الحافلة لصوت الصیف، في ومر�تشة الموس�قى، �ه توحي الذ� النحل

   األرض. على المطر وقع لصوت الشتاء، في ف�ر

   تف�ر؟ لون  أ� في الموس�قى لهذه تستمع عندما :3مهمة

 LA SAINTالحب( عید في الحمراء الث�اب یل�سون  الناس ألن األحمر، في سیف ف�ر :تعلی�

VALENTIN( للیل.ا في یرقصون  الناس ألن األسود، في ف�ر فقد برودنس، أما بذلك. توحي والموس�قى 

  العرس. في ب�ضاء مال�س یرتدون  الناس ألن األب�ض، في مر�تشة وف�ر

  11 مدونة :عشر الثالثة الحصة

  اإل�قاع. سر�عة موس�ق�ة مقطوعة : الموضوع

  تف�ر؟ حیوان أ� في الموس�قى لهذه تستمع عندما : المهمة

 على راك�ا نفسه یلتخ وشع�ان ، �عدو نسرا تخیل غزالة.ومر�تشة �طارد أسدا سیف تخیل :تعلی�

  وصغارها فمها، في �طعام الئذة تجر�، دجاجة بتخیله �العادة، أطرفهم، �ان برودنس �عدو.ولكن حصان

  .سارقا �طارد �ل�ا تخیل فقد المعلم، .أما مطاردتها في خلفها

  12 مدونة :عشر الرا�عة الحصة

  : محمود العز�ز دعب المرحوم المصر�  المطرب أغن�ة من االفتتاحي المقطع : الموضوع

  مندیلُ  �ا                          الحلو مندیلي                     

   �غنیلو         (قلبي) ألبي (دقت) دأت على                    

  : �لماته تغییر مع المقطع غناء في تلقائ�ا، واألستاذ، الطل�ة شرع للمقطع االستماع �عد : تعلی�

 ممم. الحلو یلمند : برودنس - )1(

  ممم. مندیلو �ا : سیف - )2(

  ألبي دأت على : أس - )3(

  ممم : جم�عا - )4(

  �غنیلو : برودنس - )5(

  ممم. ممم ممم حلوة وردتي : سیف - )6(

  ممم. ممم ممم بوستاني �ا : برودنس - )7(
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  ممم. قلبي دواء : سیف - )8(

  ممم. حا�اتي في : برودنس - )9(

 شتى، مواض�ع فیها طرقوا عفو�ة، محادثة في المعلم مع و�رودنس سیف الطال�ان انطل� ذلك �عد

  : المداع�ات هذه أطرف من و�ان واللعب. والممازحات الف�اهة من الكثیر تخلله جو في

  سید. سؤال أین : برودنس

  تفضل. : أس

  أوالد؟ عندك : ب

  نعم. عند� : أس

  ؟ �م : برودنس

  عشرون. عند� : (ضاح�ا) أس

  وضجیج). قهقهة ( ذواألستا الطال�ان

  عجوز. صار قد أنت : ب

   ؟ عجوز أنا : أس

  OUI : (ساخر�ن) و�رودنس سیف

  شر�ر. أنت برودنس �ا : (ضاح�ا) أس

  قهقهة. : وب سیف

   سیف. مثل شر�ر أنت : (ضاح�ا) أس

  .13 مدونة :عشر الخامسة الحصة

            د: محمو العز�ز عبد المرحوم المصر�  للمغني  أغن�ة من مقطع : الموضوع

  مندیل �ا                 الحلو مندیلي                     

  له �غني     قلبي دقت على                    

  : تونس�ة مطر�ة تؤدیها أغن�ة من مقطع               

  حمودة �ا          حمودة �ا جار�  �ا                   

  �امة علي ردب جار�  �ا                          

  �امة علي دبر جار�  �ا                          

  ر�ودة ر�ودة ت�ات الناس                          

  �امة. علي حرم النوم وانا                         

   �امة. علي حرم النوم وانا                         

 السنة آخر �امتحانات منشغلین الؤهمازم �ان حیث و�رودنس، سیف إال الدرس �حضر لم :تعلی�

 في األغن�ة نجاح مد� ما یختبر أن المعلم فأراد جوان. شهر منتصف في ذلك و�ان الفرنس�ة، اللغة في
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 الذ�ر، الساب� للمقطع االستماع �عد ف�لفهما طالبین. یتجاوز ال صغیر، فوج ضمن التفاعل خل�

 الطال�ان  فأنتج الكلمات. تغییر مع اإل�قاع، و�نفس اهةوالف� �الطرافة یتسم جدید، س�اق في �استثماره

  �أتي: ما سو�ا

  ح�اتي في حلمي أنت   بیتي في الحلوة دجاجتي

  لیلتي في حلمي أنت                   

  صد�قي �ا الرومي الد�ك  حبیبي �ا ... الحلو د��ي

  الحلو...حبیبي صد�قي                          

  ح�اتي ماء أنت  يقلب في ... الدم أنت

 على �أیدیهم ضار�ین الجدیدة، األغن�ة مقاطع �التناوب مرددین معا، والطال�ان المعلم غنى وقد 

  الطاولة.

   یلي: ما فأنتجا السا�قة، المهمة نفس بإنجاز الطال�ان �لف الثاني للمقطع االستماع �عد ثم

  �امة علي دبر جار�  �ا        برودنس �ا برودنس �ا جار �ا : سیف

  �امة مجنونة صارت صار أمینة                        أمینة أمینة أختي         

           ونةنمج صارت مثلها ٕاناو  مجنونة صارت مثلها وٕانا          سیف �ا سیف �ا جر�  �ا : برودنس

  مجنونا صرت مثلها أناو  : برودنس و�صحح الغناء یوقف : أس

  �عید : برودنس

  واصل. : أس

   جدا �عیدٌ  �عید المستشفى            ِسیفُ  �ا ِسیفُ  �ا جر�  �ا : ودنسبر 

  مجنونا. صرت مثلوها وٕانا              مثلوها وٕانا مثلوها وٕانا             

  ممتاز. جدا جید مجنونا. صرت مثلها وأنت : (ضاح�ا) أس

  .13 مدونة :عشر السادسة الحصة

  دا�ما. معاك دا�ما + جارة �ا ل�ش ل�ش : أغن�ة : الموضوع

 منشغلین �انوا اآلخر�ن الطل�ة أن حیث و�رودنس، سیف : الطال�ان إال الحصة �حضر لم : تعلی�

 قلد حیث والتسل�ة، للغناء الحصة �رست وقد جوان. شهر نها�ة قبیل ذلك و�ان وطنهم، إلى �العودة

  : وهزلي خشن �صوت الجار المعلم

  الز�ارة ترد� ما  (ضاح�ا)             جارة �ا �شل ل�ش                          

   وسیف. برودنس ضحك ذلك فأثار

   : الطالبین ضحك أ�ضا أثار رقی� �صوت الجارة األستاذ قلد ثم

  جناني. وردة أنت                األماني أحلى أنت                         

  وسیف. المعلم قهقهة ثارفأ الق�، صوت �حاكي رقی� �صوت الجارة برودنس قلد ثم
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   جدا. وف�اهي خشن �صوت المقطع مرددا الجار، دور سیف مثل ثم

   : والتنوع الطرافة متوخ�ا برودنس، فأجا�ه دا�ما، معاك دا�ما المقطع سیف غنى ذلك، �عد 

  ال معاك دا�ما ال معي؟                                

  ال ال ال ال ال ال عي؟م XXXو                                

  . اذهب اذهب ال ال ال ال ال معي؟ وراك وراكو                                 

   : برودنس مستلهما األستاذ، غنى أخیرا، و

   ال ال ال ال ال ! معي؟ دا�ما دا�ما                        

  خطاك أت�ع ال ال ! ؟ خطاك ات�ع                       

   أبدا أبدا وراك وراك ال  بهاك أعش� ال                       

  اذهبي اذهبي ه�ا                                  

  االختتام�ة. الحصة

 التي األغاني من مجموعة المعلم مع الطل�ة غنى حیث واللعب، للغناء الحصة هذه �رست لقد

 �ا � �ا مندیلو، �ا الحلو مندیلي مرة، سنة �ل رونيزو  جارة، �ا ل�ش ل�ش دا�ما، معاك دا�ما مثل: تعلموها

 د�ك، دجاجة، مثل: ف�اه�ة صورا صدورهم على الطل�ة عل� وقد العتید... راكب �ا خو�ا*** �ا احمد

 الملتقطة الصور خالل من ذلك نشاهد �ما والتفاعل والضحك المرح جو الحصة ساد وقد طر�فا... وجها

   : اآلت�ة
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  الثانيالفصل 

  
  

  تحلیل التفاعالت
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 .تحلیل استراتیج�ات التواصل  

 تحلیل استراتیج�ات التعلم.  

 تحلیل استراتیج�ات الخطاب. 

 .تحلیل استراتیج�ات التعل�م 
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  مقدمة 

) تهدف إلى اخت�ار وجود Quasi experimentaleلقد اعتمدنا في �حثنا دراسة ش�ه تجر�ب�ة (

)، هما األغن�ة والموس�قى، ومتغیر Variables indépendantsبب�ة بین متغیر�ن مستقلین (عالقة س

  وهو التفاعل اللفظي. )Variable dépendantتا�ع (

) قر��ة جدا من التصم�م التجر�بي 2010وقد �انت الطر�قة المت�عة مع الفوج األول (

)Expérimental designتجر�ب�ا (الفوج  )، حیث �م�ن إلى حد ما اعت�ار هذاGroupe 

Expérimental(  و) مراق�اGroupe de contrôle في الوقت نفسه، إال أّن الفارق األساسي (

یتمثل في �ون معط�ات هذا األخیر  ، �ما هو معلوم،والممیز بین النموذجین ش�ه التجر�بي والتجر�بي

  عدد�ة، خالفا لألول.

)، حیث أنها تعتمد أساسا على تحلیل تأو�لي Qualitativeو�التالي، فإّن دراستنا نوع�ة (

)Analyse interprétative لسلو�ات المتفاعلین. و�ما أنها دراسة حالة، فنتائجها محدودة أو (

  محصورة غیر قابلة للتعم�م. 

وفي هذا اإلطار ش�ه التجر�بي سنقوم �عمل میداني، لنحلل من خالله تفاعالت طلبتنا المسجلة 

اف�ة، وذلك �ي نؤمن لتحالیلنا أوفر قدر من دقة الوصف وصحة التأو�ل �ما وف� مقار�ة إثنوغر 

، فسنستثمر مفهوم االستراتیج�ة الذ� س�سمح لنا �الكشف عن 1تقتض�ه المقار�ة اإلثنوغراف�ة

استراتیج�ات التواصل والتعلم والخطاب التي استخدمها هؤالء المتعلمون، و�ذا استراتیج�ات التعل�م 

  طرف المعلم. وستم�ننا هذه االستراتیج�ات األر�ع: المستعملة من

من عقد مقارنة بین األنشطة التواصل�ة والالتواصل�ة، المستثمرة، وتقی�م مد� تواصل�ة �ل -1

  فئة، والتفاعل الصفي الذ� ولدته. 

من التعرف على األدوار المختلفة التي لعبتها األغاني والمقطوعات الموس�ق�ة التي استمع -2

لطل�ة، فمن خالل هذه األدوار سن�تشف مد� تجاوب الطل�ة مع األغاني والموس�قى التي استمعوا لها ا

  لها و�یف تفاعلوا معها لفظ�ا ؟

استلهمناها من تصن�فات فیرش  (grille d’analyse)ولتسهیل مهمتنا، صممنا لوحة تحلیل 

استرتیج�ات التواصل، �شأن  (Riley)ور�لي  (Bange)و�انج  (Fearche and Kasper)و�اسبر 

�شأن تصن�فات استراتیج�ات  (Oxford)وأكسفورد  (o’Malley)وأومالي  (Tarone)ثم تارون 

التعلم. و�خصوص استراتیج�ات الخطاب وغیرها، بنینا لوحة تحلیلنا على مقای�س وضعها �احثون 

                                                 
  .63 ص :انظر-1 
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 (Coulthard and St Clair)و�ولتارد وسان �لیر  (P.Chareaudeau)مثل: �اتر�ك شارودو 

 l’organisation des)�شأن تنظ�م أدوار الكالم  (C.Cramsh)وغیرهم... و�ذا لوحة تحلیل �رامش 

tours de parole)   وتسییر موضوعات الخطاب(Aménagement des thèmes du 

discours) ولوحة تحلیل الخطا�ات التفاعل�ة الشفه�ة ،(Grille d’analyse des discours 

interactifs oraux)  لترافرسو(V.Traverso).  

  استراتیج�ات التواصل

  الت�س��  –التعر�ف الشرح  - إعادة الص�اغة –التعو�ض�ة: المقار�ة - 

 ..االبتكار –التناوب النسقي  –الترجمة الحرف�ة 

  التفاد�)Evitement( 

 .االقتراض 

 طلب تأكید الفهم  

 التعم�م 

 استدراك الخطأ 

 عدم المخاطرة: التخلي )Abandon( 

  طلب المساعدة الم�اشرة وغیر الم�اشرة  

  استراتیج�ات التعلم

  المعرف�ة 

 المیتامعرف�ة 

 العاطف�ة 

 االجتماع�ة  

  استراتیج�ات الخطاب

 .االستماع والتعبیر عن االهتمام 

  االحتفا� �الكلمة. –تنظ�م أدوار الكالم: تناول الكلمة 

  رفضه  –قبوله  –تسییر موضوعات الخطاب: اقتراح موضوع– 

إثراءه  – (Rebondissement)إثارته من جدید  –تعدیله  –تحو�له 

(Etoffement)  وتوس�عه(Expansion).إدراج موضوعات ثانو�ة . 

   االجتذاب(Captation) –  المصداق�ة(Crédibilité) – 

  .(Légitimité)المشروع�ة 
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 استراتیج�ات الخطاب

 

  

 تناول الكلمة: حرة / غیر حرة  

 مفاوضة السلطة )Négociation du pouvoir(  

 التنافس من أجل السلطة  

 )  إلغاء الطقوس�ةDeritualisation(  

 ) عالقة المنازلRapport de places .( 

 ات الصف�ةطب�عة العالق: 

 .معلم / طل�ة -

 طل�ة / طل�ة. -

  التعبیر عن ازدواج الهو�ة: الفرد المتعلم(Le Sujet apprenant)  

   (Le sujet personne) الفرد الشخص - 

 فسخ العقد الدیداكت��ي. 

 ) الرهانات التواصل�ةLes enjeux communicatifs (  

 ) التعبیر عن البیذات�ةIntersubjectivité(  

 ) المشروط�ةModalité(  

  التراب أو الحّیز الخاص(Territoire)  

  األسلوب التواصلي(Le style communicatif)  

  الجانب�ة التفاعل�ة(le profil interactionnel) 

  :خصائص التواصل الحي 

  Ecart d’information/ Information gap)الفجوة اإلعالم�ة ( -

   (Imprévisibilité) عدم قابل�ة التوقع -

 المفاجأة والف�اهة. -

 ) التصوراتReprésentationsاالجتماع�ة (. 

 ) الهو�اتIdentités.االجتماع�ة ( 

 ) الوجهLa face( 
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 ) فعل تهدید�Acte menaçant(  

 استراتیج�ات التعل�م

 . المعلم مرشد أو خبیر 

 .المعلم منش� ومسیر للعب 

 .)Acteur comiqueممثل هزلي ( - 

 )Promoteur de l’humourمنش� للف�اهة ( - 

 )Séducteurفاتن ( - 

 .المعلم مق�م  

  أوال: تحلیل استراتیج�ات التواصل.

  مواجهة النقائص المعجم�ة. – 1

األفارقة ال �عرفون من العر��ة غیر مفردات دارجة اكتسبوها عند م�اشرتهم التعلم، �ان طلبتنا 

من خالل اتصاالتهم الیوم�ة، أو تلك المفردات العر��ة القلیلة الموجودة في لغتهم األم(السواحیل�ة) 
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مثل: د�ان، رخ�ص... وسنستعرض ف�ما یلي مجموعة من االستراتیج�ات التعو�ض�ة التي م�نت 

  م المفرداتة خالل التواصل �العر��ة.هؤالء الطل�ة من سد نقائصه

  .االستراتیج�ات الفرد�ة المؤسسة على معرفة العر��ة-1-1

  المقار�ة. -1-1-1

  مدونة ج .1مثال 

  میناتي (ضاح�ا): ال أنا أظن الكل�ك هو غیر جمیل ألنه �قول مبروك في سلوفان�ا. - )9( 

(ألنه هّنأ سلوفان�ا �فوزها على  : بدل أن �قول الطالب مثال: هو غیر لطیف أو غیر طیبتعلی�

  الجزائر) استعمل �لمة قر��ة في المعنى: غیر جمیل تعو�ضا عن المفردة التي یجهلها.

  . مدونة ب2مثال 

ا. - )26(   حسن: نعم هناك مدینة جید ِجدَّ

ا.تعلی�   : عّوض الطالب �لمة " جمیلة " �ع�ارة قر��ة: جّید ِجدَّ

  .مدونة أ3مثال 

  نا أر�د ُتَغْن قلیَل في هذه الموز��ى.میناتي: أ -)143(

  أستاذ: موس�قى + هو یر�د أن تغني هذه األغن�ة  -)144(

 : استعمل الطالب الموس�قى بدل األغن�ة.تعلی�

  8. مدونة 4مثال 

  أستاذ: هي ؟ - )47(

  سیف: تع�ان.  - )48(

  أستاذ: هي تعمل  - )51(

  سیف: هي تعمل �ثیرا  - )54(

  لمة تع�ان (ة) القر��ة دالل�ا من مشغولة. : استعمل الطالب �تعلی�

  9. مدونة 5مثال 

  سیف: نحن صرنا ز�ي في العر��ة. - )21(

  أستاذ: أنتم صرتم أذ��اء في العر��ة صرتم متقدمین  - )24(
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  سیف: متقدمین  - )25(

  : ال �عرف الطالب �لمة متقدم فعوضها ��لمة قر��ة هي ذ�ي. تعلی�

  . مدونة ج6مثال 

  ي: ولكني أنا أظن فلكرة قدم أقادم. مینات - )18(

  أستاذ: نعم ؟ - )19(

  م: مم�ن الجزایر�ة ستل�ح.  - )20(

  أس: قال لي الكلب �أن في الم�اراة القادمة الجزائر ستر�ح االنقلیز  - )21(

  : عوض الطالب " الم�اراة "  ��لمة قر��ة: �رة قدم.تعلی�

  .مدونة أ7مثال 

   أماني: �ل الناس في تونس. - )13(

: أراد الطالب أن �قول �ل الناس من تونس وحیث أنه ال �عرف أداة الجر "من" عوضها تعلی�

  �أداة قر��ة: " في".

  . مدونة أ8مثال 

    cote d’ivoireف�ر�: جنسّ�ْة جزایر�ة أر�س مع  -)136(

: �قصد الطالب أن الرجل یرقص مع عاج�ة وحیث أنه ال �عرف الكلمة العر��ة فعوضها تعلی�

  سم البلد (ساحل العاج).�ا

  11. مدونة 9مثال  

  برودونس: أنا + أتخیُر + الدجاجة تمشي  - )30(

  أستاذ: تمشي - )31(

  ب: تمشي مع َأَكْل  - )32(

  أس: وفي فمها طعام  - )35(

  ب: طعام نعم نعم  - )36(

: عوض الطالب �لمة طعام التي ال �عرفها ��لمة قر��ة هي: أكل. �ما عوض  " هي تعلی�

  سك "  أو " في فمها " �األداة: "مع".تم

  12. مدونة 10مثال 

  برودونس : عندما َ�ْسَتِمُل أنا �قول عر��ة  - )45(
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تعلی�: قصد الطالب أنه عندما �ستمع لألغاني �عبر �العر��ة. فهو قد عوض الكلمة التي ال 

  �عرفها: " أعبر " ب: " أقول " 

  التعر�ف أو الشرح:-1-1-2

  2. مدونة 11مثال

  برودونس: أنا أتخیل نفسي في الغیوم  - )64(

  أستاذ: في الغیوم ؟ - )65(

  ب: مع ++ بنت ملكة  - )66(

  : یر�د الطالب أن �قول: أمیرة تعلی�

  التفاد�.   - 1-1-1-3

  4. مدونة 12مثال

  یوسف: أنا أشاهد في مطعم + َأك مطعم  - )05(

  أستاذ: قل أنا أشاهد َنف  - )06(

  شاهد نفسي في السحاب �: نفسي + أنا أ - )07(

: غیر الطالب موضوع الكالم تفاد�ا لصعو�ات محتملة قد تعترضه �سبب نقص في تعلی�

   .معجمه

  استدراك الخطأ. - 1-1-1-4

  . مدونة ج13مثال

  حسن: هل �لب هو یتي �لة القدم ؟ - )01(

  أستاذ: نعم ؟ - )02(

  حسن: الكل هو �فعل �فهم �لة القدم ؟ - )03(

  لطالب الخطأ وأصلحه بنفسه : استدرك اتعلی�

  الت�س��. - 1-1-1-5

  و�ندرج ضمن استراتیج�ات التقل�ص التي تقوم �حذف �لمة او أكثر اختزاال وت�س�طا للجملة. 

  06. مدونة 14مثال 
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  أستاذ: لماذا غیر مم�ن أن تذهب إلى األقارب ؟ -)308(

  سیف: ألن أسماك -)309(

  أستاذ: ألن هناك أسماك  -)311(

  ال �عرف الطالب الظرف: " هناك " فحذفه : تعلی�

  

  . مدونة أ15مثال 

  میناتي: �قول ++ هناك بی�سي ولكن هذه امرأة تقول ال ش�را ال  - )83(

:  استعمل الطالب جملة �س�طة ومختزلة: " هناك بی�سي " تعو�ضا عن تر�یب أطول تعلی�

  مثل : هل تر�دین أن تشر�ي بی�سي ؟

  04. مدونة 16مثال 

  یوسف: أنا أشاهد في مطعم + أُك مطعم  - )05(

: حذفت �لمة " نفسي في أنا أشاهد نفسي " ثم في أُك " في مطعم " سدا للنقص تعلی�

  المعجمي وتسه�ال للتواصل 

  . مدونة أ17مثال 

  میناتي: أر�د أفهم المغني  -)140(

  العر��ة حذفها: �قصد الطالب أر�د أن أفهم جنس�ة المغني وحیث أنه ال �عرف الكلمة تعلی�

  . مدونة ج 18مثال 

  میناتي: ماذا �فعلك شاوشي ++ مس�ین ماذا �فعل ؟ - )16(

: بدل أن �قول الطالب: لماذا هو مس�ین ؟ اكتفى �استعمال الصفة لعدم معرفته �أداة تعلی�

  االستفهام: " لماذا "

  .مدونة ج19مثال 

  حسن: وأنا أ�ضا ال أفعل  - )44(

  یئا أستاذ: ال أفعل ش - )45(

  : حذفت الكلمة  " شیئا " قصد الت�س��.تعلی�
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  . االستراتیج�ات المؤسسة على معرفة لغة أخر�  -1-2

  الترجمة الحرف�ة. -1-2-1

  

  . مدونة أ20مثال

  میناتي: أنا أر�د ++ أنا أر�د أفهم ++ ماذا َ�ْحِمْل ؟-)184(

  أستاذ: یل�س -)185(

  میناتي: ماذا یل�س ؟ -)186(

    *porter *لطالب الفعل " �حمل " الذ� هو ترجمة حرف�ة للفعل الفرنسي : استعمل اتعلی�

 �il porte uneمعنى یل�س ث�ا�ا أو �حمل حقی�ة:  il porte des vétementsحیث �قال:

valise.و�م�ن اعت�ار ذلك تعم�ما أ�ضا .  

  التناوب النسقي. -1-2-2

  04. مدونة 21مثال 

  جمعة: أنا أشم  - )26(

  نعم++ ف�ر أستاذ: - )29(

  .Le couscousج: - )30(

  : �قترض الطالب من الفرنس�ة.تعلی�

  . مدونة أ22مثال 

  میناتي: ماذا یل�س ؟ -)186(

  حسن: مم�ن یل�س تشیت -)188(

  أس: یل�س قم�ص  -)189(

  ح: �م�س �م�س -)190(

  : اقتراض من اللغة األولى للطالب وهي اإلن�لیز�ة تعلی�

  06. مدونة 23مثال 

  أستاذ: لماذا �شتكي ؟ -)217(
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   il a déménagéسیف:  -)218(

  أس: غیر مس�نه. -)221(

  . مدونة أ 24مثال 

  میناتي: ماذا �حمل هذه رجل؟  - )58(

  سل�فانس (ضاح�ا): �اكورة  - )61(

   stickطل�ة:  - )63(

  أستاذ: عصا - )64(

  ة ": اقترض الطالب الكلمة  التي تعني عصا من لغته األم: " السواحیل�تعلی�

  05. مدونة 25مثال 

  برودونس: هادو َوالد -)118(

  : اقترض الطالب " هادو " التي تعني هؤالء من العام�ة الجزائر�ة.تعلی�

    05.مدونة 26مثال 

  أستاذ: تتسول  - )47(

   l’argentمر�تشة ؟: - )48(

  طالب ؟: السوار� - )49(

  اس: النقود تتسول النقود - )50(

  " السوارد "  من الدارجة الجزائر�ة : اقترض الطالب �لمةتعلی�

  . مدونة ب27مثال 

  ها��ة: حل� الواد ++ همم في المرسى وحو حوك الواد ++ �اِیْن  - )57(

  : ال تعرف الطال�ة �لمة " هناك " فاستعانت �الكلمة العام�ة الجزائر�ة: " �این"تعلی�

  

  االبتكار. -1-2-3

   05. مدونة 28مثال 

   ? le ballon شع�ان: لمن هذا -)247(
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  : الكرة أس -)248(

  مر�تشة: األنا -)250(

  أس: هذه الكرة لي -)251(

  .La mienne  /(Le mien): ابتكر الطالب �لمة " األنا " ق�اسا على الع�ارة الفرنس�ة تعلی�

  . االستراتیج�ات التعاون�ة -1-3

 طلب م�اشر للمساعدة. -1-3-1

  06. مدونة 29مثال 

    ? je trouve برودونس:  -)157(

  أستاذ: أجد  -)160(

  06مدونة  .30مثال 

  ? �cryیف نقول:  ؟:طالب -)227(

  أستاذ: ی��ي. - )228(     

  06. مدونة 31مثال 

  ? les arbres سیف: �یف نقول  -)121(

  أس: األشجار  -)122(

  : هنا �سعف سیف زمیله �الكلمة التي �حتاجها. تعلی�

 .طلب غیر م�اشر للمساعدة -1-3-2

: بدل الطلب الم�اشر للمساعدة، �ستعمل الطالب أح�انا استراتیج�ات مثل:الصمت تعلی�

والوقفات والتردد أو التكرار الدالة على الصعو�ات اللغو�ة التي یواجهها �سبب نقائصه المعجم�ة، 

  طال�ا، �صورة غیر م�اشرة، تدخل المعلم أو أحد زمالئه. 

  . مدونة أ32مثال 

  و�یف الجوّ  في هذه الصورة؟ میناتي:  -)185(

  جون: الجو ++ -)186(

  ف�ر�: دافئ  -)187(
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  جون: دافئ قلي +  -)188(

  أستاذ: قل�ال -)189(

: استعمل الطالب الصمت �عد �لمة الجو �استراتیج�ه لطلب غیر م�اشر للمساعدة، تعلی�

: " قلي " فأكمل األستاذ فأسعفه زمیله ب: " دافئ " ثم طلب المساعدة ثان�ة بواسطة �لمة غیر تامة

  الكلمة.

  . مدونة أ33مثال 

  حسن: تستغرق تستغرق  -)182(

  أستاذ: تستلقي قل�ال -)183(

  حسن: نعم  -)184(

  : �عتبر التكرار استراتیج�ة طلب غیر م�اشر للمساعدة.تعلی�

  04. مدونة 34مثال 

  أستاذ: وماذا + �ا + جمعة  ماذا تشم ؟ - )25(

  ++  جمعة: أنا أشمُّ  - )26(

   smell smell smellطل�ة:  - )27(

: یدل صمت الطالب هنا على ثغرة تواجهه في معجمه اللغو�. وقد استعمل هذه تعلی�

  االستراتیج�ة لتدخل زمالئه.

  

  08. مدونة 35مثال 

َنْة  ++  - )86(   سیف: سأقدم + السَّ

  أستاذ: القادمة  - )87(

  سیف: السنة القادمة  - )88(

  وقف المتبوع �الصمت دل�ال على ثغرة معجم�ة وطلب مساعدة غیر م�اشر. : �عتبر التتعلی�

  08. مدونة 36مثال 

  سیف: رجل +++ في + في امرأة -)174(
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  أستاذ: مع  -)175(

  سیف: مع امرأة  -)176(

: عمد المتعلم إلى وقفة طو�لة ثم قصیرة و�رر " في" مرتین،داللة على الصعو�ة التي تعلی�

 یواجهها.

  . مدونة أ37مثال 

  أماني: هذا رجل ++ �قول + �قول +++ د دعیني ++ دعیني -)113(

  أستاذ: أقّدم -)114(

  أماني: �قّدم  -)115(

  أستاذ: أقدم  لك ق�عة  -)116(

: تدل الوقفات المتوسطة والطو�لة ثم تكرار �قول ودعیني مؤشرات على فقر معجم الطالب تعلی�

  ا.وطلب إسعافه �المفردات التي �حتاجه

  حل المش�الت النحو�ة. - 2

  االستراتیج�ات المؤسسة على معرفة العر��ة (الت�س��).-2-1

  04. مدونة 38مثال 

  أستاذ: مااسم أختك + ها��ا جوزفین ؟ -)163(

  ) شع�ان  (ضاح�ا): ال أر�د ال أر�د 164(

أقول اسمها : اكتفى الطالب بجملة مختزلة: " ال أر�د " معوضا بها جملة أطول مثل: ال تعلی�

  أو ال أر�د أن أقول اسم أختي...

  . مدونة ج39مثال 

  أستاذ: آه مس�ین �نت مر�ضا ؟  - )52(

  میناتي (ضحك): آه ولكن �عد قلیل + أنا ل�س عند�  - )55(

  أس: �عد قلیل شفیت  - )56(

  م: نعم - )57(

  : اكتفى الطالب �قول: " ل�س عند� " قاصدا لم �عد عند� ألم...تعلی�
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  . مدونة ج40مثال 

  میناتي : أ�ضا ماذا ��ل الرئ�س الجزایر�ة ماذا ��ول ؟ - )82(

  أس: ماذا �قول حول ؟  - )83(

  م: حول  - )84(

  أس: الم�اراة  - )85(

  م: الم�اراة  - )86(

  : اكتفى الطالب �المقطع: "ماذا �قول" ؟ قاصدا ماذا قال حول الم�اراة ؟تعلی�

 لغة أخر� (التعم�م).  االستراتیج�ات المؤسسة على معرفة-2-2

 . مدونة أ41مثال 

  ف�ر�: ماذا امرأة أجی�ُه ؟ - )20(

  أستاذ: ماذا تجی�ه المرأة ؟ - )21(

  : قاس الطالب على الجملة االستفهام�ة االنجلیز�ة التي هي لغته األولى:تعلی�

 what does the woman replie to him ?   

  05. مدونة 42مثال 

  ر�ع سنوات سیف: أنا �نت ++ أ - )93(

   i was three years oldتعلی�: الطالب �ق�س على االنجلیز�ة:

  04. مدونة 43مثال 

  عبدل: أشاهد حد�قة + أنا في حد�قة وراء أكثر األشجار  - )02(

: یر�د الطالب أن �قول: وراء أشجار �ثیرة ولكن عدم معرفته �النحو العر�ي جعله �ق�س تعلی�

  .behind many trees حیث �قال: على النظام النحو� االنجلیز� 

   استراتیج�ات عدم المخاطرة (التخلي عن الخطاب). -2-3

  . مدونة ب 43مثال 

  حسن: اثنان مدینة + واحدة + مدینة + المرسى  - )28(

  أس: واألخر� ؟  - )29(
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  ح: واثنان + مدینة حل� الورد  - )30(

  أس: أ�ضا ؟  - )33(

  ح: هناك +++ آ (�ضحك)  - )34(

اكتفى الطالب بذ�ر المدینتین المرسى وحل� الواد وتوقف عن الكالم نتیجة للصعو�ات  :تعلی�

  اللغو�ة التي تعترضه. 

  حل المش�الت الصرف�ة. – 3 

  االستراتیج�ات المؤسسة على معرفة العر��ة.-3-1

  المقار�ة. -3-1-1

  05. مدونة 44مثال 

  شع�ان: لماذا أنت طو�لة من فرنك ؟  -)249(

  : لماذا أنت أطول من فرنك ؟ أس -)250(

  : استعمل الطالب النعت  طو�ل   لعدم معرفته �ص�غة التفضیل في العر��ة: أطول.تعلی�

  . مدونة ب45مثال 

  جون: هناك تونس�ات عندنا عیون مثل غزالن  - )65(

  : استعمل الطالب "عندنا" بدل عندهن ألنه مازال ال �عرف تصر�ف االسم الظرفي:عند.تعلی�

  استدراك الخطأ.-3-1-2

  08. مدونة 46مثال

  برودنس:ألن أنا مشهورة  - )92(

  أس: ل - )93(

  ب: ألنني مشهورة (مشغولة). - )94(

  االستراتیج�ات المؤسسة على معرفة لغة أخر� (التعم�م). -3-2

  . مدونة ب47مثال 

  أس: إذا هذه األغن�ة حول ماذا تتكلم ؟  - )01(

  حسن: اثنان مدینة  - )28(



- 124  - 

  ماني: �قول هناك اثنان مدینة أ - )39(

  ها��ا: ا�ض األغن�ة تتكلم حول + اثنین مدینة  - )53(

 two: ال �عرف الطل�ة ص�غة التثن�ة في العر��ة فقاسوا على القاعدة الصرف�ة االنجلیز�ة: تعلی�

towns : أو الفرنس�ة deux villes  

   12. مدونة 48مثال 

  برودنس: هناك ش�ه بین أنت وو - )85(

  أس: الرئ�س بوتفل�قة  - )86(

   oui, ouiب:  - )87(

  أس: قل هناك ش�ه بینك و�ین الرئ�س یوتفل�قة  - )88(

حیث  between you أو االنجلیز�ة  entre toi: �ق�س الطالب على الع�ارة الفرنس�ة: تعلی�

  أنه مازال ال �عرف تصر�ف بین مع الضمائر.

  حل المش�الت الفونولوج�ة.  -4

  التخلي. -4-1

  . مدونة ب49مثال 

  أس: إذن �ا میناتي هذه األغن�ة حول ماذا تتكلم ؟  - )01(

  م: في تونس المدینة مارسى أل أأأ الواد  - )02(

  أس: الواد وحل� وحل� ؟ - )05(

  م: آَووْ  - )06(

  أس: وحل� الواد ش�را  - )07(

  : یجد الطالب صعو�ة في نط� حل� فیتوقف.تعلی�

  الت�س��. -4-2

  ة أ. مدون50مثال 

  ها��ا: رجل ��ول لها س�ا خیر  - )17(

: تجد الطال�ة صعو�ة في نط� التح�ة ولعل ذلك راجع إلى تقارب صوتي الحاء والخاء تعلی�
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 فتجر� تقل�صا أو ت�س�طا �حذف الحاء وأداة التعر�ف.

  . مدونة ب51مثال

  حسن:نعم + األغن�ة تتكلم +++عتُّونسي  - )24(

  أس: عن تونس - )25(

و أن الطالب وجد صعو�ة في نط� الع�ارة لتقارب النون والتاء ولذا قام  بإدغامهما تسه�ال : یبدتعلی�

للنط�. وتجدر اإلشارة إلى غ�اب أصوات الحاء والخاء والعین في اللغة األم (السواحیل�ة) لهؤالء 

  الطل�ة. وقد ��ون هذا السبب الرئ�سي للصعو�ات الفونولوج�ة التي الحظناها عندهم. 

  : تاجاتاستن

 Risk Taking)استراتیج�ة مخاطرة  49لقد تضمنت االستراتیج�ات التواصل�ة المحللة 

strategies)  واستراتیج�ة تفاد�(évitement واستراتیجیتي تخلي ((Abandon) 9. �ما تضمنت 

  استراتیج�ات طلب مساعدة.

للخوف من ارتكاب  وهذا �عني أن الطل�ة قد فضلوا اقتحام الخطر والمغامرة على االستسالم

األخطاء، �ما أنهم فضلوا االعتماد على أنفسهم بدل االستعانة �الغیر. و�عتبر ذلك �له مؤشرا قو�ا 

على اهتمامهم وتكفلهم بتفاعالتهم الصف�ة التي وجدوها ش�قة ومسل�ة، حیث وفرت لهم، من جهة، متعة 

  التواصل�ة. ودفء التواصل ثم منحتهم، من جهة أخر�، فرصة لتنم�ة قدراتهم

المهم إذن هو مفاوضة المعنى التي �قال �أنها تنمي تقول مار�ا سایز في هذا الصدد: "

االكتساب اللغو�. فهذه المفاوضة تص�ح مم�نة من خالل استراتیج�ات المخاطرة المستعملة في 

حتى �ستمر  " ونتیجة لذلك، فقد استثمر الطل�ة جهدهم ووسائلهم اللغو�ة المحدودةاألنشطة التواصل�ة

  التفاعل وال �فتر أو یتوقف.
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  ثان�ا: تحلیل استراتیج�ات التعلم.

  . االستراتیج�ات المعرف�ة -1

) وتتم بواسطة Systématique) أو المنظمة (Formelleالممارسة الش�ل�ة (-1-1

  التمار�ن أو األنشطة التكرار�ة. 

  .9. مدونة 1مثال 

  �ة لرد الجار على الجارة �عید أحد المقاطع): صار الدن�ا الجنة.أس: (�عد أن استمع الطل- )01(

  سیف: الدن�ا الجنة. - )02(

  أس: نعم. - )03(

  س: صار برودنس مجنون.  - )04(

  أس: مجنون (ضحك).  - )07(

  برودنس: صار سیف شر�ر.  - )08(

  جمعة: صار برودنس مسجون.  - )15(

  أس: نعم صار مسجونا في جز�رة.  - )16(

  : صرنا نحن ز�ي في العر��ة. س - )21(

  أس: أنتم صرتم أذ��اء في العر��ة.  - )24(

  برودنس: العر��ة صار. - )26(

  أس: صارت.  - )27(

  ب: العر��ة صارت ِجَذ�ة. - )28(

  أس: العر��ة صارت جذا�ة. - )29(

  س: أنا صار.  - )36(

  أس: صرُت. - )37(



- 127  - 

   ? s’il ya beaucoupس:  - )75(

  ف صاروا.ب: مر�تشة  وسی - )76(

  أس: صارا مجنونین.  - )77(

  ب: صارا فقیر.  - )78(

  duelأس: صارا فقیر�ن  - )79(

: نالح� أن الطل�ة قد انطلقوا �صورة عفو�ة وٕاراد�ة في ممارسة التر�یب: فعل (صار) + تعلی�

) المؤسسة على التكرار Exercices Structurauxاسم + صفة عبر ما �عرف �التمار�ن البنیو�ة (

طة تقنیتي االستبدال والتعو�ض، وذلك للتعرف على ��ف�ة تصر�ف هذا الفعل مع الضمائر، ثم بواس

التمرس على استعمال هذا  النوع من التراكیب في س�اقات مختلفة. إال أن هذا التكرار النمطي لم �أت 

التفاعل،  منفصال عن التواصل، �ما هو الشأن، في الطر�قة البنیو�ة التقلید�ة، ولكن جاء في إطار

والف�اهة، وت�ادل المزاح، ف�ان التر�یز متزامنا على الوظ�فة التعامل�ة (النظام اللغو�) والوظ�فة 

 التفاعل�ة (اللعب والتسل�ة). 

  االستعمال الفور� للم�تس�ات اللغو�ة.  -1-2

، حیث إضافة إلى اإلستراتیج�ة السا�قة، فإن الطل�ة قد استخدموا إستراتیج�ة االستعمال الفور� 

أنهم �مجرد سماعهم التر�یب الوارد في مقطع األغن�ة (صار الدن�ا جنة)، استعملوه في تواصلهم. وقد 

) استعمال هذه االستراتیج�ة من طرف خمسة Lily Wong filmoreالحظت لیلي وونج فیلمور (

ل استعمالها فور تعلمه ع�ارة جدیدة، �حاول الطفأطفال م�س��یین، یدرسون االنجلیز�ة، حیث تنص: "

  2" قدر اإلم�ان في س�اقات مختلفة

  توظیف العناصر اللغو�ة الم�تس�ة سا�قا في مواقف جدیدة. -1-3

  .7. مدونة 2مثال  

  برودنس: أنتم مثل وردْة ْجناني. ل�ش ل�ش ْتغیر الجهة ؟  - )12(

  ر لجارته: تعلی�: اكتسب الطالب هذه الع�ارة: " وردة ْجناني" في إطار أغن�ة حیث �قول الجا

  ل�ش ل�ش �اجارة           ماترد لي الز�ارة ؟                    

               أنت وردة جناني.           أنت �لَّ األمانيفترد عل�ه الجارة:              

                                                 
Dés qu’un enfant a appris une nouvelle expression, il cherche à l’employer le plus souvent  - 2

possible dans des contextes différents. 

kramsch , C. Interaction et discours dans la classe de langue. Hatier-credif Mars 1986. P 33. 
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  فوظفها في هذا القالب اإلشهار�، مخاط�ا  الز�ون لشراء البرتقال.و�ذا الع�ارة "ل�ش ل�ش".

     07دونة . م3مثال 

  سیف: إفر� وردة ح�اتكم.  -)119(

  : استعملت �لمة "وردة" الواردة في األغن�ة في س�اِق إشهار� لترو�ج الماء المعدني إفر�.تعلی�

   07. مدونة 4مثال

  مر�تشة: ال تنسوا ز�ارتي لكد أتیتكم الح�اة  - )84(

  إطار ترو�ج الخضر والفواكه. : �لمة "ز�ارة" مقت�سة من األغن�ة السا�قة، فاستثمرت في تعلی�

   07. مدونة 5مثال 

  سیف: ذورون من أجل سحتكم.  -)115(

  : اقت�س الطالب �لمة "زوروني" من أغن�ة السیدة فیروز:تعلی�

  زوروني �ل سنة مرة      حرام تنسوني �المرة.                    

 واستعملها في إطار اإلشهار (ماء افر�).

  لي. التف�یر االستدال -1-4

  . مدونة ب6مثال 

  �عد أن استمع الطل�ة لمقطع من أغن�ة "�سا� الر�ح": 

  تونس أ�ا خضراء             خضراء.                   

  أك�اد.    �احارقة األك�اد                    

طرح المعلم السؤال اآلتي: إذن هذه األغن�ة حول ماذا تتكلم ؟ ف�انت اإلجا�ات �لها سطح�ة، 

رر ما جاء في المقطع: مدینة المرسى وحل� الواد، تونس، الشطو�، عیون التونس�ات مثل عیون تك

  الغزالن... �استثناء الذ� أضاف: 

  میناتي: أیدا �حب �ثیرا التونس ألن هو �قول تونس الخضراء.  - )72(

ا یدل : لقد استنتج الطالب حب المغني لتونس من خالل وصفه إ�اها ب " الخضراء". وهذتعلی�

على تفاعل الطالب مع األغن�ة، وانغماسه فیها.وال شك في أن استراتیج�ة الغوض إلى الدالالت 

  الضمن�ة توفر له فهما أعم�، وتذوقا أكبر لألغن�ة العر��ة، ومن ثم استمتاعا أوفر �عمل�ة التعلم. 
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  . االستراتیج�ات المیتامعرف�ة -2

  التقی�م الذاتي. -2-1

  .9. مدونة 7مثال 

  سیف: نحن سرنا ز�ي في العر��ة.  - )21(

  أس: آه نحن صرنا أذ��اء.  - )22(

  .ouiس:  - )23(

  أستاذ: أنتم صرتم أذ��اء في العر��ة صح صرتم متقدمین.  - )24(

  .12. مدونة 8مثال 

   3برودنس: أنت + عندما �ستمل أنا أنا أنا �قول عر��ة  - )45(

  أس: نعم ؟ - )46(

  ب: أنا� �اِدْم++. - )47(

م. - )48(   سیف: أتقّدِ

م. - )49(   ب: أنا أنا یتكّدِ

  أس: نعم أنت تتقدم في العر��ة + أكید أكید.  - )50(

 trainب: جدا قطار قطار  - )51(

  س: َخطوة َخطوة.  - )53(

  أس: صح �ما �قول سیف تتقدم �ل یوم.  - )56(

سجال التقدم الذ� : نالح�، في المثال األول، أن سیف قد ق�م مستواه ومستو� زمالئه، متعلی�

أحرزوه في اكتساب العر��ة.وفي،المثال الثاني، أراد برودنس القول �أنه عندما �ستمع لألغاني �ستط�ع 

التعبیر عن أحاس�سه �العر��ة، معتبرا ذلك تقدما في تعلمه، �ما یؤ�ده زمیله سبف (خطوة خطوة). 

ه، استراتیج�ة عاطف�ة، حیث أن المتعلم في الوقت نفس و�م�ن اعت�ار هذه االستراتیج�ة المیتامعرف�ة،

في �ال المثالین �عبر عن مشاعر إیجاب�ة إزاء نفسه وزمالئه، مبد�ا سروره بتقدمه وتقدمهم.�ما �م�ن  

 أن تعتبر أ�ضا استراتیج�ة اجتماع�ة،نظرا للتعاطف الذ� یبد�ه إزاءهم.

  تصید الطرافة واالستعمال اإلبداعي للم�تس�ات اللغو�ة. -2-2

                                                 

  أعبر �العر��ة )لألغاني(یر�د الطالب أن �قول: عندما أستمع  -3 
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  .11. مدونة 9المث

  برودنس:عندما استمر لالن... - )28(

  أس: لهذه األنغام.  - )29(

  ب: األنغام أنا أتخیل + الدجاجة �مشي مع َأَكْل.  - )32(

  أس: تمشي وفي فمها الطعام. - )33(

  ب: طعام نعم نعم �عیدا وْ�ِنّ�ة. - )36(

  أس: �عیدا عن أبنائها. - )37(

جاجة تجر�،فاّرة �طعام في فمها، وصغارها �الحقونها. فجاء : لقد أوحت سرعة األنغام بدتعلی�

مشهد المطاردة هذا أوفر طرافة وٕاثارة للف�اهة والضحك، مقارنة �المشاهد التي تخیلها الطل�ة اآلخرون 

  وهي: عدو الحصان واألسد والنمر: 

  شع�ان: وعندما استمع لهذ�: األنغام آ أتخیل نفسي فوق الحسان وهو یدو.  - )64(

سیف: عندما أستمع لهذ� األنغام +++ أنا أتخیر ++ أسد �عدو ورا قزالة  - )22- 20(

ghazala) 

  مر�تشة: عندما استمل لهذه األنغا:م أتَكُل الّنِمٌر. - )49(

  .  4. مدونة 10مثال 

  أس: واآلن ماذا تلمس ؟ - )52(

  جمعة: أنا ألمس �شرة الك�. - )53(

  سیف: أانا أْس�س وْجِه طر�ف. - )60(

  برودنس: عندما إْسَتِمُل َلْیَت موس��ى ++ ِإنا ألمس + َسِیَدْة عجوز. -)254(

  أس: (ضاح�ا) آ:: أنت طر�::ف آ �ا�ا�ا�ا�ا. -)255(

  طل�ة: (قهقهة). -)256(

  أس: هو: -)57(      

  طة: طوارف. - )58(

  أس: طر�ف نعم هو عندما �ستمع لهذه الموس�قى یلمس سیدة عجوز.  - )59(

  ة: (قهقهة). طل� -)263(
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  سیف: هو طر�ف. - )67(

: نالح� أن الطل�ة قد استلهموا صورا �اسمة، خالل استماعهم للموس�قى، تتماشى مع تعلی�

�شرة سیدة لطافة ونعومة أنغامها، �استثناء برودنس الذ� فضل التمیز عن زمالئه، ف�اغتهم بلمسه " 

اق الطالب وراء أف�ار سطح�ة وعاد�ة، قد تبرق " فأعجبوا �طرافته، وقهقهوا لها. وه�ذا، بدل انس�عجوز

في مخیلته، �مجرد سماع أنغام أو �لمات أغن�ة، نجده �ستحث خ�اله اإلبداعي، منق�ا عن الصور 

الطر�فة والمفاجئة التي تم�نه من التأل� والتمیز بین أقرانه. و�ش�ل اإلعجاب الذ� �حضى �ه، وجو 

انه، دافعا قو�ا یجعله أوفر انغماسا في مهامه البیداغوج�ة.و�هذه الف�اهة والتسل�ة الذ� یتقاسمه مع أقر 

، األمر الذ� �حبب إل�ه تعلم العر��ة Oxfordاالستراتیج�ة �غدو تعلمه "أسهل وأمتع" حسب ع�ارة 

  والتواصل بها. 

  .االستراتیج�ات العاطف�ة -3

 التعبیر عن مشاعر إیجاب�ة.  -3-1

  . 9. مدونة 11مثال 

  : العر��ة سار. برودنس - )26(

  أس: صارت.  - )27(

  ب: ِجَذَ�ة.  - )28(

  أس: آه العر��ة صارت جذا�ة.  - )29(

  .4. مدونة 12مثال 

  سیف: درس الیوم ممتاز.  -)294(

: یبد� الطالب، في المثال األول، شعوره إزاء اللغة العر��ة. وفي، المثال الثاني، رضاءه تعلی�

شاعر إیجاب�ة تش�ل استراتیج�ة تعلم�ة یرفع بها الطالب عن الدرس واستمتاعه �ه. وهي �لها م

معنو�اته، طاردا المشاعر السلب�ة والمث�طة، األمر الذ� �حرزه مز�دا من التحفیز والدافع�ة في اكتساب 

 اللغة. 

  الغناء.  -3-2

  .9: مدونة 13مثال 

  سیف: أنا صرت مغني.  - )38(

  أس: مغن�ا ؟  - )39(
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  .ouiسیف:  - )40(

  س: آه (ضحك). أ - )41(

  . ل�ش ل�ش �اجارة     ما ترد� الز�ارةس: (�شرع في الغناء)  - )42(

  زعالنة انت علینا      ما ترد� الز�ارة.                         

  الطل�ة: (�غنون مع سیف و�ضح�ون).  - )43(

  أس: آ:: (ضاح�ا مع الطل�ة) �ا برودنس �یف تجد سیف؟ - )44(

  برودنس: هو ممتاز.  - )45(

: بینما �ان سیف یتمرس مع زمالئه على استعمال الفعل صار، في إطار تواصلي، إذا تعلی�

�ه ینطل�، �صورة تلقائ�ة وعفو�ة، في الغناء، مولدا بذلك  تفاعال ومرحا في القسم أثار إعجاب 

  زمالئه. 

  الف�اهة.-3-3

  توطئة.    3-3-1

ة واألخر�، إلى اللعب والتسل�ة بواسطة �ي یجعل المتعلم تعلمه سهال وممتعا یلجأ، بین الفین

  استراتیج�ة الف�اهة والضحك.

  وتؤد� الف�اهة ثالث وظائف: 

مجابهة اللغة، والتحرر، مؤقتا، من قیودها النحو�ة والصرف�ة والدالل�ة وحتى الفونولوج�ة و�ذا " - 

 االجتماع�ة (التكیف مع المقام) وفسح المجال للتالعب �األلفا� واألف�ار.

 الذ� �ع�ش في مجتمع.   اء رؤ�ة منفصلة ومغایرة للواقع الذ� �فرض نفسه على الفردبن - 

استدعاء الحضور اآلخر�ن إلى المشار�ة في اللعب �اللغة والعالم، و�ع�ارة أخر�، إلى التواطؤ  - 

 4."واللعب معا

وخل� ف�اهة، �ما نص الكثیر ممن المر�ین: دور التكیف مع الظروف الصع�ة، والتغییر، الف

                                                 
; qu’il s’agisse des règles linguistiques  S’affronter au langage, se libérer de ses contraintes* - 4

(morphologie et syntaxe ou des normes d’usage: emplois réglés par des conventions sociales en 
situation) , ce qui donne lieu à des jeux de mots ou de pensée.  

* Construire une vision décalée, transformée d’un monde qui s’impose toujours à l’être vivant en 
société. 

* Demander à un certain interlocuteur (individu ou auditoire) de partager ce jeu sur le langage et  le 
monde, d’entrer dans cette connivence de «  jouer ensemble ».  

Vivero, Ma.D, Humour et crises sociales. Regards croisés L’Harmattan, Paris, 2011. P5.  
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جوهر الف�ر التعدد� (...) تشجع «) الف�اهة: Barsouksاالنسجام داخل الجماعة.و�عتبر �ارسو�س (

ظهور األف�ار الجدیدة، وتعدد�ة الرؤ�، �ما أنها تت�ح الخروج من ضی� المرجع�ات إلى استكشاف 

اهة استراتیج�ة ف�فضل هذه العوامل مجتمعة، تغدو الف� 5»المجهول، مشجعة بذلك اإلبداع�ة والتجدید

تعلم�ة مثلى، ینأ� بها المتعلم عن زنزانة الصف اللغو� التقلید�، وما یه�من عل�ه من رتا�ة وجمود، 

إلى آفاق أوفر رحا�ة وٕاثارة وجاذب�ة. وقد الحظنا أن الجنس الف�اهي، األوفر ترددا في تفاعالت 

و�ت�ادلون الدعا�ات، طل�ا  الطل�ة، هو المزاح، حیث �مازح هؤالء �عضهم �عضا، من حین آلخر،

  للراحة والتسل�ة. وف�ما یلي سنستعرض االستراتج�ات المختلفة التي �ستخدمها الطل�ة في هذا المجال. 

  االستراتیج�ات المالحظة لد� المتعلمین. -3-5

  إضفاء نعوت.  -3-5-1

  . 5. مدونة 14مثال 

میذ جمعة، ألنه �ان ال �عرف أستاذ: (مشیرا إلى المعلم في الرسم، وهو �ضرب التل - )45(

  الحساب ضر�ه). 

  شع�ان: ضر�ه.  - )46(

  أستاذ: جید جدا.  - )47(

  ش (مخاط�ا جمعة): �نت جاهال.  - )49(

  .! ignorantأس:  - )52(

  جمعة: ++ نعم. - )53(

  أس: �یف ال تعرف الحساب ؟ - )54(

  سیف: (ساخرا) أهه �نت التعرف الحساب.  - )55(

  .oui ouiج:  - )56(

  أس: قل �نت جاهال.  - )58(

  طل�ة: هو جاهل (قهقهة وجل�ة). - )60(

  شع�ان: (ساخرا) أهه هو جاهل جدا. - )66(

                                                 
e de L’Humour est l’essence de la pensée divergente. Dans ce sens, il encourage l’émergenc -5

nouvelles idées, une pluralité de visions, il permet de sortir des schèmes de référence, d’explorer 
l’inconnu, favorisant ainsi la créativité et l’innovation.  

Barsoux, J. L. European Journal vol 14, Issue 5 Octobre 1996. P 505.   
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  أس وطة: (قهقهة).  - )67(

  أس: ش�را قولوا ش�را �اجمعة.  - )68(

  طة: ش�را �ا جمعة (قهقهة وضجیج). - )69(

  أس: (مخاط�ا جمعة) آه آه قال لك سیف ش�را �ا جاهل.  - )70(

  س وطة: (قهقهة).أ - )71(

  سیف: آ أمزح أمزح.  - )72(

  أس: ط�عا تمزح.  - )73(

" طلب منهم إ� �ان في عمر� عشر�ن: �عد أن استمع الطل�ة ألغن�ة المرحوم قروابي: "تعلی�

التعبیر عما توحي �ه إلیهم األغن�ة من خالل رسم. فتذ�ر جمعة یوم ضر�ه معلمه عندما �تب على 

  م الطل�ة الموقف للسخر�ة من زمیلهم في جو من المرح والدعا�ة اللط�فة. . وقد اغتن8=1+1السبورة: 

  .4. مدونة 15مثال 

أس  (قاصدا برودنس): طر�ف + نعم هو عندما �ستمع لهذه الموس�قى یلمس + سیدة  -)259(

  عجوز. 

  طة: (قهقهة). -)263(

  أس: عجوز + آه سیدة عجوز عمرها تسعون سنة. -)264(

  ة).طة: (قهقه -)265(

  سیف: هو طر�ف. -)267(

  أس: وهو شایب.  -)268(

  شع�ان: هو شایب هو عجوز.  -)269(

  .ouiسیف: -)270(

  أس: هل أنت عجوز ؟ -)275(

  برودنس : الال.  -)276(

  أس: سیف �قول أنت عجوز. -)277(

  ب:ال ال صح�ح. -)278(
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  أس (قاصدا سیف): ط�عا تمزح. -)279(

ة اللط�فة إلى برودونس �سیدة عجوز، تخیل أنه یلمسها. لكن : أوحت األنغام الموس�ق�تعلی�

" حتى تلقفها منه شع�ان شایبزمالءه استغلوا هذه الصفة وخلعوها عل�ه. فما إن نط� المعلم ��لمة "

.وقد عبر �ل oui". وانضم سیف إلى اللع�ة �سرعة مدل�ا �صوته: عجوزمض�فا إلیها مرادفها الفص�ح "

  شع�ان وسیف واستمتاعهم �مداع�ة زمیلهم، وذلك عبر ضح�اتهم المتتال�ة.  الطل�ة عن تواطئهم مع

  إلصاق هو�ة. -3-5-2

عندما یرسم الطالب رسما معبرا، من خالله، عما أوحت إل�ه �لمات أو موس�قى أغن�ة، و�ان 

هناك شخص طر�ف في الرسم، فإن الطل�ة �غتنمون الفرصة، و�حاولون قدر اإلم�ان إلصاق هذه 

  ، واجدین في ذلك لع�ة ممتعة. ال الوالطالب ��رر:  هذا أنت؟ هو أنت؟�ة بزمیلهم مرددین: الشخص

  .5. مدونة 16مثال

  أستاذ  (مشیرا إلى الولد في الرسم): هذا ولد.  -)123(

  برودنس: هذا ولد.  -)124(

  أس: ولد صغیر.  -)125(

  ب: ولد صغیر.  -)126(

  شع�ان: ما�فعل هذا ولد؟ -)127(

  أس: �ستحم.  -)131(

  .il fait chaudطالب؟:  -)133(

  أس: الحرارة شدیدة هو �ستحم. -)134(

  .? c’est toiسیف: �یف نقول: -)141(

  أس: هل هذا أنت ؟ -)142(

  ب: الالالال. -)143(

  أس: من هو ؟ -)144(

  .my brotherب:  -)145(

  أس: قل هو أخي الصغیر. -)149(

  ب: أخي السغیر. -)150(
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 معة: هو شْ�َه برودنس.ج -)151(

  أس: هو �شبهك. -)152(

  ب: الال (ضحك). -)153(

  أس: هو(�شبهك �شبهك.  -)154(

  طل�ة: ضحك. -)155(

  برودونس: الال (ضحك). -)156(

  طة: هو �مزح (قهقهة) -)158(

: لقد ساعدت األغن�ة الطالب على استرجاع مشهد طر�ف من طفولته عندما �ان طفال تعلی�

غتسل. فوجد الطل�ة الموقف في غا�ة الطرافة والفرصة السانحة للمزاح والسخر�ة. ف�مجرد صغیرا وهو �

؟ �ادر �النفي. وقد أحس زمالؤه بخجله، فسارع جمعة إلى مالحظة الش�ه هل هذا أنتأن سأله المعلم: 

  بینه و�ین الطفل الصغیر،�ما سارع األستاذ إلى التواطؤ مع جمعة، مؤ�دا تشابههما. 

  

  

  

  موضوع المزاح أخت الزمیل.-3-5-3

قد �فضل المتعلم اللعب مع زمیله وممازحته عن طر�� ذ�ر أخته، وهذا ط�عا في إطار المداع�ة 

  البر�ئة التي ال �قصد من ورائها إال الترف�ه وتجدید الطاقة.

  وف�ما یلي هذان المثاالن:

  . 4. مدونة 17مثال

  اهد أخِت شع�ان ت��ي.سیف: عندما + استمع ++ موز��ى هذه أش -)150(

  أس: أخت شع�ان ت��ي (قهقهة). -)151(

  طة: (قهقهة). -)152(

  أس (ضاح�ا): تشاهد ؟ -)153(

  أنا أضحك أنا أضحك.  ouiس  (ضاح�ا):  -)154(
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  قل أنا ه�ذا.  je suis comme çaأس: أنا ه�ذا  -)156(

  س: أنا ه�ذا. -)157(

  طة: (قهقهة). -)158(

  �عرف أختي. شع�ان: هو ال -)159(

  أس: هو ال �عرف أختك + �المناس�ة مااسم أختك؟ -)160(

  ش: آه (ضحك). -)161(

  طة: (ضحك). -)162(

  أس: مااسم أختك؟ + ها��ة، جوزفین؟ -)163(

  ش: (ضاح�ا) الأر�د ال أر�د. -)164(

  طة: (قهقهة). -)165(

  أس:ال یر�د + سیف عندك أخت؟-)166(

  نعم.س (ساخرا): نعم  - )167(      

  أس: ما اسمها ؟ -)168(

  طالب؟: مر�د. -)169(

  سیف:اسمها. -)170(

  طالب؟: (ساخرا) مر�د. -)171(

  س: زهرة.  -)172(

  أس (ساخرا): ُزهرة ُزهرة. -)175(

  طة: (قهقهة وجل�ة). -)176(

  س: هي ناصر�ة. -)177(

  أس: صغیرة ؟ -)178(

  س: صغیرة. -)179(

  شع�ان: ال ال ال ال. -)184(

  سیف: هي صغیرة. -)185(
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  شع�ان: شا�ة هي شا�ة. -)186(

  سیف: صغیرة. -)187(

  أس: ال هي شا�ة ال �صدق ال �صدق أختك شا�ة. -)188(

  شع�ان: هي شا�ة. -)189(

  أس: عمرها ثالثون سنة. -)190(

  طة: (قهقهة). -)191(

  شع�ان: وهي جمیلة جدا. -)192(

  أس: ط�عا وهي جمیلة جدا. -)193(

ح� من خالل هذا الت�ادل بین شع�ان وسیف أننا �صدد لع�ة طر�قة، استخدم فیها : نالتعلی�

  الطال�ان استراتیج�ات مختلفة سنعرض لها في فصل استراتیج�ات الخطاب والمحادثة. 

   02. مدونة 18مثال 

سیف: عندما استمع لهذه الموس�قى أتخیل نفسي في قصر ساحر وجمیل �ستان  - )97- 85(

  أخت شع�ان.جمیل و:+ مع + 

  الطل�ة واالستاذ: (قهقهة). - )86(

  طالب ؟: اسمها + مار�ا.  - )98(

  أس (ساخرا):  �اسیف أنت شر�ر (قهقهة). -)102(

  طة: (قهقهة) ال ال. -)103(

  أس (ضاح�ا): الال أمزح ش�را أنت رائع. -)105(

  05. مدونة 19مثال 

  برودنس: أین �نت؟-)283(

  ? ma maisonشع�ان: �یف نقول  -)286(

  سیف: بیتي -)287(

  برودنس: مع من ؟ -)289(

  شع�ان: �العادة أنا مع أخت سیف.  -)292(
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  طة: (قهقهة). -)293(

  أس (ساخرا):  �العادة أنت طر�ف.  -)296(

  ش (ضاح�ا): �ل یوم �ل یوم. -)298(

  طة: (قهقهة). -)299(

  أس: �م �ان عمرك ؟ -)314(

  شع�ان: واحد واحد عشرة. -)315(

  أس: �نت في الحاد�ة عشر. -)316(

  جمعة: من أعطاك أخت سیف ؟  -)317(

  أس (قاصدا سیف): أنت أعطیته (قهقهة). -)320(

  طة: (قهقهة). -)321(

: نالح� أن شع�ان، تطیی�ا وتهدئة لخاطر زمیله سیف، ذ�ر أنه �ان صب�ا، ال یتجاوز تعلی�

ف ذلك �قوله:"حبیبي سیف أعطاني أخته". األحد عشر سنة، مدلال بذلك على براءة مقاصده، ثم أرد

  وهاتان استراتیجیتان ملطفتان لألجواء النفس�ة بین الطالب وزمیله. 

  : استنتاجات

(سمحت لهم �التعبیر عن (Fonctionnelle) وجد الطل�ة العر��ة التي اكتسبوها لغة وظ�ف�ة 

ة" األمر الذ� شجعهم على استخدام ذواتهم واللعب والترف�ه في الوقت نفسه، فأقروا �أنها "صارت جذا�

وجعل تعلمهم "سهال وممتعا"   (Interlangue)استراتیج�ات تعلم�ة مختلفة لتنم�ة لغتهم الوس�طة 

  .(Oxford)حسب ع�ارة اكسفورد 

وتجدر المالحظة أن الحدود ل�ست أح�انا واضحة بین استراتیج�ات التواصل والتعلم، حیث أن 

نفین، والمع�ار األساسي للتمییز بینهما هو أن استراتیج�ات التواصل تلبي الكثیر منها یندرج ضمن الص

حاجة استعجال�ة تقي التواصل التوقف، وذلك بإسعاف المتعلم �مفردة �فتقدها، أو بإزالة غموض �منع 

  التفاهم.

وتوطید أما �شأن استراتیج�ات التعلم، فهدفها بناء اللغة الوس�طة، وتأمین الراحة النفس�ة للمتعلم، 

  العالقات االجتماع�ة بینه و�ین زمالئه.
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  ثالثا: تحلیل استراتیج�ات الخطاب.

   استراتیج�ات اإلشهار.  -1

ج وٕاغراء الز�ون �اقتنائه. وتندرج و استعملها الطل�ة في إطار اإلشهار. وتهدف إلى ترو�ج المنت

  نواع من هذه االستراتیج�ات: ).وقد میزنا ثالثة أCaptationضمن استراتیج�ة االجتذاب (

  .االستراتیج�ات المخاط�ة للعقل والمنط�-1-1

  .7مدونة   .1مثال 

  مار�تشة: التنسوا ز�ارتي. لقد أتیتكم الح�اِة. - )84(

  أستاذ: لقد أعطیتكم الح�اة. - )85(

  : المنتوج هو الخضر والفواكه التي تظهر هنا �مصدر للح�اة ال �م�ن االستغناء عنه.تعلی�

    07. مدونة 2ثال م

  سیف: ذورون من هذه سحتكم. -)115(

  أستاذ: زوروني من أجل صحتكم. -)116(

  س: اشرب إفر� �ل یوم. اشرب إفر� دا�ما. جید جدا. -)117(

  : المنتوج هو الماء المعدني "إفر�" الضررو� لسالمة الكلى.تعلی�

  .االستراتیج�ات المحر�ة للعاطفة والخ�ال-1-2
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  07 . مدونة3مثال 

  سیف: إفر� هو وردْة ح�اتكم. -)120(

  : �ص�ح ماء "إفر�" هنا مصدرا للسعادة والراحة النفس�ة و�شر�ه تبتسم الح�اة.تعلی�

  .االستراتیج�ات المستثیرة لحاسة الذوق  -1-3

  07. مدونة 4مثال 

  برودنس: تعال وجرب ولو مرة. - )06(

  صبر عل�ه.: المنتوج هو البرتقال الذ� �ل من ذاقه لن � تعلی�

  

  .استراتیج�ات اإلطراء -1-4

    07. مدونة 5مثال 

  برودنس: أنتم مثل وردة ْجناني. - )12(

: یدغدغ الملفو� اإلشهار� �بر�اء المشتر� و�طر� شخصه، وذلك حتى �قتني المنتوج  تعلی�

  وهو البرتقال. 

  استراتیج�ات المغازلة.- 2

  رها إلى الكالم. وقد میزنا االستراتیج�ات اآلت�ة: هي استراتیج�ات �ستعملها الرجل لدفع المرأة وج

  التح�ة. -2-1

  . مدونة أ 6مثال 

جومبو: في السورة + في السولة هناك:+++ في شطوْ� هناك ال�حر +  -)172- 158-164(

واْلمظّلِ وامرأة ورجل. امرأة + یناُم + تحت في ِمظِلّ والرجْل ++ تأكْل ��ول لها س�ا خیر ولكن هي ال 

  ه.تجی�

  عرض مشروب.-2-2

    . مدونة أ 7مثال 

میناتي: في هذه السورة+ هناك هناك رجل وٕامره هناك طاولة + هذه هذا  - )83 -73 - 71(

الرجل هي أدرْس على الكرسي و�شرب بی�سي وو�تكلم مع مع إمرة + �قول هناك بی�سي ولكن هذه إمرة 

  �قول ال ش�را.
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  عرض خدمة. -2-3

  . مدونة أ8مثال 

  ماني: هذا رجل ++ ��ول ��ول +++ د دعین.أ -)113(

  أستاذ: أقدم ق�عة. -)114(

  أماني: و: ِإَمَرْ� ��ول ال ش�را. -)117(

  أستاذ: الرجل �قول دعیني أقدم لك ق�عة والمرأة تقول ال ش�را. -)118(

: �عد أن استمع الطل�ة لمقطع من أغن�ة األستاذ الراحل فر�د األطرش: تونس أ�ا خضراء، تعلی�

طلب منهم أن �عبروا من خالل رسوم عما یوحي �ه إلیهم المقطع اآلتي من األغن�ة:غزالنك الب�ضاء 

 تصعب على الص�اد.

  استراتیج�ات أخر�. -3

 .4. مدونة 1مثال 

  سیف: عندما + أستمع + موز��ى هذه أشاهد أخِت شع�ان ی��ي  -)150(

  أس: أخت شع�ان ت��ي (قهقهة)  -)151(

  هة)طة: (قهق -)152(

  أس: (ضاح�ا) تشاهد  -)153(

  أنا أضحك أنا أضحك  ouiس: (ضاح�ا):  -)154(

  طة: (ضحك)  -)155(

  قل أنا ه�ذا    je suis comme çaأس: أنا ه�ذا  -)156(

  سیف: أنا ه�ذا  -)157(

  طة: (قهقهة)  -)158(

  شع�ان: هو ال �عرف أختي  -)159(

  ما اسم أختك ؟  by the wayأس: هو ال �عرف أختك + �المناس�ة  -)160(

  ش: آه (ضحك)  -)161(

  طة: (ضحك)  -)162(
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  أس: ما اسم أختك + ها��ة + جوزفین ؟   -)163(

  ش (ضاح�ا): ال أر�د ال أر�د  -)164(

  طة: (قهقهة)  -)165(

  أس (ضاح�ا): ال یر�د ال یر�د + سیف  عندك أخت ؟  -)166(

  شع�ان: (ساخرا) نعم نعم  -)167(

  س: ما اسمها ؟ أ -)168(

  طالب؟: مر�د  -)169(

  سیف: اسمها  -)170(

  طالب؟(ساخرا): مر�د  -)171(

  سیف: ُزْهَرة   -)172(

  أس: ُزْهَرة أوه اسم جمیل  -)173(

  طة: (قهقهة) -)174(

  أس (ساخرا): ُزهرة ُزهرة    -)175(

  طة: (قهقهة وضجیج) -)176(

  سیف: هي ناصر�ة  -)177(

  ؟  أس: هي صغیرة -)178(

  س: سغیرة -)179(

  أس: (ساخرا) صغیرة آه بنت صغیرة (ضحك) صغیرة (ضحك) هي صغیرة(ضحك)  -)180(

  طة: (قهقهة وضجیج)  -)181(

  سیف: سغیرة + جمیلة  -)182(

  أس: جمیلة  -)183(

  شع�ان: ال ال ال ال -)184(

  سیف: هي صغیرة  -)185(

  شع�ان: شا�ة هي شا�ة  -)186(
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  سیف: صغیرة -)187(

  أس: ال هي شا�ة + ال �صدق ال �صدق أختك شا�ة  -)188(

  شع�ان: هي شا�ة  -)189(

  أس: عمرها ثالثون سنة  -)190(

  طة: (قهقهة)  -)191(

  شع�ان: وهي جمیلة جدا  -)192(

  أس: ط�عا وهي جمیلة جدا + وهي جمیلة جدا -)193(

زاد من طرافة الصورة  مستفزا زمیله. وقد» أخت شع�ان ت��ي«�اغت سیف القسم �مشاهدته 

عنصر ال��اء، فأثار ذلك قهقهة الطل�ة. وتخف�فا لحدة االستفزاز واجت�اح حدود الزمیل، استخدم سیف 

لتبر�ر ممازحته �طب�عة مزاجه الم�ال إلى الف�اهة، وتقد�م اعتذار ضمني إلى   6استراتیج�ة التلطیف 

  ».أنا أضحك أنا أضحك أنا ه�ذا«زمیله: 

أستاذة الطل�ة، سارع هؤالء �قهقهتهم إلى إذ�اء جذوة المواجهة بین ا اللعب وتفاد�ا لتوقف

، إال أنه هو ال �عرف أختيالزمیلین، �ما سارع شع�ان بواسطة هجوم معاكس إلى تفنید دعو� زمیله: 

أقر بدون وعي منه أن له أختا. وسع�ا الستمرار�ة هذه اللع�ة المثیرة استغل المعلم هذا االعتراف 

"؟ وهنا أحس �المناس�ة ما اسم أختكني بوجود األخت حیث أكده بواسطة السؤال عن اسمها: "الضم

شع�ان �الخطأ التكت��ي الذ� ارتك�ه والفخ الذ� یترصده، فحاول تدارك هفوته برفضه اإلدالء �اسم 

  ". ال أر�د ال أر�دأخته: "

ا تشهد على ذلك قهقهة وواضح أنه خسر عدة نقا� في هذه الجولة حیث تفوق عل�ه خصمه �م

القسم المتالحقة. و�دل إنهاء الم�اراة، وحرصا مرة أخر� على مواصلتها، افتتح المعلم الجولة الثان�ة 

"؟ فأجاب الطالب ساخرا: "نعم نعم"، مؤ�دا في الوقت نفسه، ضمن�ا، أعندك أختمتحوال إلى سیف: "

هنیهة في ذ�ر اسم أخته، فقد استجاب أخیرا  موافقته على استمرار اللع�ة واستمتاعه  بها. ولئن تردد

"، وهنا سارع المعلم ساخرا ُزهرة"، فذ�ر اسمها: "مر�د+ مر�دتحت تأثیر سؤال المعلم وتحر�ض زمالئه: "

"، متخذا ذلك فرصة للعب والتف�ه واستثارة قهقهة القسم، إال أن سیف زهرة زهرةإلى تكرار االسم: "

ل خصمه المرتق�ة، فحاول التقلیل من شأن خطئه، مستخدما تفطن لخطورة االنزالق، وردة فع

                                                 

تهدف إلى تخفیف الطا�ع  ) Procédés réparateurs) هي إجراءات استدراك�ة (Adoucisseurs Lesالملطفات:  (   -6 

المبدأین األساسیین الواجب مراعاتهما في �ل و  التهدید� أو العدواني الكامن في أ� فعل �المي. وتندرج ضمن قواعد األدب

  لیدار �عض�م �عضا. –تفاعل: ال تفرض نفسك 

 انظر:

 Teodora, C. L'Analyse conversationnelle. Deuxième Assise Théorique. Dialogos, 8/2003 
P147  
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الالالال ". إال أن شع�ان استغل الهفوة فانقض على خصمه معارضا: هي سغیرةاستراتیج�ة السن: "

، ولم �فلح سیف في ترج�ح �فته، وٕاس�ات م�ارزه، حیث أن المعلم تدخل شا�ة هي شا�ة... هي شا�ة

". ثم أكد ذلك من خالل استراتیج�ة  �صدق أختك شا�ةال هي شا�ة + اللمساعدة شع�ان: "

) حیث قدم نفسه شخصا �عرف سن أخته، فقهقه الطل�ة لطرافة الموقف Crédibilitéالمصداق�ة(

وهي معلنین، ضمن�ا، تفوق زمیلهم  شع�ان الذ� لم ��تف بذلك بل سدد آخر استفزاز إلى زمیله: "

  ".جمیلة جدا

�، حیث أن �ال الطالبین تفوق في شو� وخسر في اآلخر، و�ذلك وه�ذا تنتهي اللع�ة �التساو 

). ومعلوم �ما أسلفنا سا�قا، أن التفاعل Goffmanصان ماء وجهه �ما نص على ذلك �وفمان (

أو م�اراة ر�اض�ة، قد یخرج منها المتفاعل بوجه مشرف أو سلبي.  اللفظي عمل�ة شبیهة بلع�ة شطرنج

اللع�ة مجموعة من یل التفاعل أن المحادثة لع�ة لغو�ة �اعت�ار أن "فتر� النظر�ات الحدیثة في تحل

المواجهة وٕام�ان�ة  قواعد مشار�ین ونتائج، وأن ما یدفع المتخاطبین إلى المشار�ة في محادثة، هو

تسجیل نقا�، وتقد�م قطع وهم�ة، خالل جر�ان المحادثة. �ما أننا، في أثناء اللعب، نتناول الكلمة، 

 .7"ونمررهانحتف� بها أ

 . مدونة ج.2مثال 

  حسن: هل تحب "�لة الكدم"؟ - )1( 

  أس: �الط�ع أنا دائما أشاهد الم�ار�ات مع �لبي میدور - )2(

  حسن: هل هل �لب هو هو یتي �لة القدم؟ - )3(

  أس: نعم؟ - )4(

  ح: الكلب هو �فعل �فهم �لة الكدم؟ - )5(

  الجزائر واه ه ه سلوفان�ا أس: ط�عا �فهم �رة القدم وشاهد الم�اراة بین  - )6(

  طة: ضحك - )7(

 algériaمیناتي: هل الكل�ك هو � ماذا (ت ت) تكول لك الكل�ك یل�عد �: الكأة �دم آبین  - )8(

  وسلوفین�ا؟

                                                 
 7-Ce qui engage les Un  jeu est un ensemble de règles, de participants et de résultats.  

interlocuteurs dans une conversation, c'est l'affrontement et la possibilité, dans le déroulement de 
l'interaction, de marquer des points, d'avancer des pions imaginaires. A ce jeu, on prend la parole, 

on la garde, on l’adonne. 
 L'Analyse conversationnelle. PP 146/147. 
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أس: �عد ال اه ه الم�اراة في �رة القدم بین الجزائر وسلوفین�ا اه ه ه + قال لي ا ه ه ال:  - )9(

  ا�لبي قال لي مبروك على سلوفین�

  طة: (ضحك) - )10(

م (ضاح�ا): ال أنا أظن الكل�ك هو هو هو هو هو هو أممم هو غیر جمیل ألنه هو هو ��ول  - )11(

  مبروك في سلوفین�ا.

أس: نعم هو غیر فرحان ولكن قال مبروك في سلوفین�ا وهو قال لي مبروك وهو ی��ي قال لي  - )12(

  مبروك على سلوفین�ا وهو ی��ي.

  ل أ� أ�ضا حول في جزائر�ة؟م: ماذا ��و  - )13(

  أس: اممم آه ماذا قال حول الجزائر؟ - )14(

  م: حول الجزایر؟ - )15(

  أس: قال الجزا قول حول ال جزائر�ین أنا ال أحب غزال+++ وأه ه ه شاوشي  - )16(

  أ ه ه مس�ین شاوشي

  طة: (قهقهة) - )17(

  میناتي: ماذا �فعل �فعلك شاوشي ++ مس�ین ماذا �فعل؟ - )18(

  أس: ألنه أضاع هدف+ ألنه تلقى هدف+ وخ و�سب�ه خسرت الجزائر  - )19(

  م: ولكن أنا أظن فْل فْل فلكرة �دم أكادم - )20(

  أس: نعم؟ - )21(

  م: مم�ن الجزایر�ة س س س س س س ستل�ح - )22(

  أس: إن شاء هللا قال لي الكلب �أن في الم�اراة القادمة الجزائر ستر�ح اإلن�لیز - )23(

  نعمم:  - )24(

هل تحب "�لة الكدم"؟ لكن المعلم، تفاد�ا لرتا�ة الخطاب العاد� استفتح حسن التواصل: "

إلنتاج خطاب خ�الي مفاجئ ذ� مسحة خراف�ة، تغذ�ه الف�اهة  8"استخدم استراتیج�ة االجتذاب

                                                 

المتواصلون لحل المش�الت التي أن االستراتیج�ات الخطاب�ة التي �ستعملها  (P. Charaudeau)یر� �اتر�ك شارودو  -8 

   :تواجههم �م�ن إرجاعها إلى ثالثة أنما� من االستراتیج�ات االتصال�ة

  استراتیج�ة المشروع�ة (La Stratégie De Légitimation) وتهتم ���ف�ة تبر�ر تناول الكلمة، والمشار�ة االجتماع�ة

 .في الت�ادالت اللغو�ة
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ني، ". إال أن الطالب �ان ذا نم� عقال�الط�ع أنا دائما أشاهد الم�ار�ات مع �لبي میدوروالطرافة: "

" ؟ وٕانقاذا الكلب هو �فهم �لة الكدمففاوض هذا الخطاب الالواقعي، مبد�ا تحفظا في مسایرته: " 

"، مدعما هذا التأكید بذ�ر  ط�عا �فهم �رة القدمللتفاعل من الفشل، �ادر المعلم إلى تأكید فهم الكلب: " 

"، األمر بین الجزائر وسلوفان�اوشاهد الم�اراة حدث أورده بلهجة جادة و�أنه حق�قة عا�شها فعال: " 

الذ� أضفى مصداق�ة على خطا�ه، واستدرج، في الوقت نفسه، الطالب میناتي إلى التدخل وتناول 

الكلمة.فاستجاب هذا األخیر، معبرا عن تجاو�ه مع الموضوع، وتحمسه للخوض ف�ه والمشار�ة في 

مز�دا من التشو��، لجأ المعلم، مرة أخر�،  ". وسع�ا إلىماذا تقول لك الكل�ك بل�عد �لة الكدمبناءه: " 

إلى استراتیج�ة المفاجئة والالتوقع، مستفزا انفعاالت الطالب وحساسیته حیث أخبر �أن الكلب استلذ 

". وما لبث �عد الم�اراة قال لي الكلب مبروك على سلوفان�اخسارة الجزائر وهنا سلوفان�ا على فوزها: " 

". وٕاضفاء لمز�د ال أنا أضن الكل�ك هو غیر جمیلاعر االستن�ار: "أن جاء الرد، ساخرا، �حمل مش

من المصداق�ة والواقع�ة على الخطاب الدائر، ظهر الكلب في صورة �ائن ذ� إحساس وشعور 

" ولم یتمالك الطالب هو غیر فرحان ولكن قال مبروك وهو ی��ي�المواطنة، ی��ي تأثرا لهز�مة وطنه: "

مل�ة السحر�ة ومتعة اللعب، من التواطؤ أكثر مع المعلم، والتفاعل مع نفسه، تحت تأثیر هذه الع

" متشوقا �العادة إلى جواب طر�ف. فجاء الرد ماذا ��ول أ�ضا حولالموقف واالنغماس ف�ه، سائال: "

..." وفي هذه المرة ظهر الكلب في صورة شخص �فهم �رة القدم، قال حول الجزائر�ینمحدثا قهقهة: "

..." وقد أثار غموض هذا الرد فضول الطالب مس�ین شاوشيخص�ة في هذا المجال: "له آراؤه الش

"، نلمسه في لهجته المنفعلة، وتكرار  المس�ینمیناتي، وتلهفه لمعرفة سبب نعت شاوشي ب: "

االستفهام: ماذا �فعل + ماذا �فعل...قاصدا: ماذا فعل شاوشي حتى استح� هذه الصفة؟وقد حملت 

". ألنه أضاع هدف و�سب�ه خسرت الجزائرسیرا واقع�ا أكد ذ�اء الكلب وصحة أح�امه: "إجا�ة المعلم تف

  و�نتهي التفاعل بتنبؤ میناتي، ودعاء الكلب �فوز الجزائر في الم�اراة القادمة.

وه�ذا فإن المعلم قصد تشو�� المتعلمین، واجتذاب اهتمامهم بواسطة استراتیجیتین هما: الخرافة 

ال والم�اراة بین الجزائر وسلوفان�ا الذ� �ان حدیث الساعة وأحد االنشغاالت الكبر� ثم موضوع الموند�

  للجزائر�ین وخاصة الش�اب آنذاك.

                                                                                                                                                    

  استراتیج�ة االجتذاب(La Stratégie De Captation)  .وتهتم ���ف�ة التأثیر في اآلخر والتصرف في معتقداته 

  استراتیج�ة المصداق�ةLa Stratégie De Crédibilité) وتهدف إلى جعل اآلخر یث� ف�ما نقوله، بواسطة التأثیر في (

 معارفه.

تیج�ة االجتذاب تسعى إلى بناء موقع جذاب، فاستراتیج�ة المشروع�ة تهدف إلى بناء موقع قوة ینطل� منه الخطاب و�تطور. واسترا

  �ستدرج المتلقي حتى �سق� في الفخ. أما استراتیج�ة المصداق�ة فتهدف إلى بناء موقع صدق ینتج خطا�ا مطا�قا للحق�قة.

 .Charaudeau ,P.Une approche modulaire des stratégies  discursives du journalisme politique :انظر

2004 zrinka simunic 40. P20. ©    
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  مدونة "�"  3مثال 

  توطئة.

نحاول ف�ما یلي استكشاف �عض االستراتیج�ات الخطاب�ة التي استخدمها المتعلمون والمعلم 

الل المحادثة التي انطلقت، �صورة عفو�ة، �عد االستماع �صفته طرفا مشار�ا في التفاعل، وذلك من خ

   (Le siffleur et son chien)" المصفر و�ل�هلمقطوعة  "

  .اإلعادات(Les reprises)   

حیث �عید المتكلم خطا�ه،  (auto – reprises)بین اإلعادات الذات�ة   �Rouletمیز رولي 

  حیث �عید خطاب متخاط�ه. (reprises diaphoniques)واإلعادات الد�افون�ة 

وفي األمثلة اآلت�ة �عید المعلم ملفو� الطالب لحثه على مواصلة الكالم  ولیبین له أنه مهتم 

  ��المه ومتا�ع له:

   في تنزان�ا الكالب �ع�شون في البیتإذن اهه میناتي قلت �أن أستاذ:  - )1(

  تنزان�ا �ع�ش في البیتالكالب في تنزان�ا �ع�ش في البیت ++ الكالب في میناتي:  - )2(

   اههأس:  - )3(

  في تنزان�انعم و+ و�اكل مم�ن دجاج میناتي:  - )4(

   في تنزان�اأس:  - )5(

   و�أكل الدجاج�ع�ش في البیت میناتي:  - )6(

   في البیت + هل تعرف شخصا �ع�ش مع �ل�ه في البیت في تنزان�ا ؟ و�أكل دجاجأس:  - )7(

ل�س في ++ ل�س مثل  xxxمع �ل�ه في البیت  تنزان�ا ولكن نعم + هناك شخصا �ع�ش حسن:  - )8(

   في الیورو��ا

عالوة على اإلشعار بوجوده، فإن منتج هذه اإلعادات في هذا الصدد: " (Vion)�قول فیون 

  .9"�ظهر تقدیره إزاء اآلخر وٕازاء الموضوعات الخطاب�ة المبن�ة

والتقی�م�ة   (Phatique)اه�ة واالنت�  (Incitative)إضافة إلى وظ�فیتها التحثیث�ة 

(Evaluative) فإن هذه اإلعادات تؤد� دورا مه��ال ،(Structurant)  حیث أنها تسهم في َسلَسلة

                                                 
Outre le fait de signaler sa présence, le sujet, qui produit ces reprises, manifeste sa présence  en  9

considération de l’autre et des objets discursifs construits. 
La communication verbale. Analyse des interactions. P217.     
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(Enchaînement)   المحادثة وتنس�قها(Coordination) .  

ففي األمثلة السا�قة، نالح� �یف �ان المعلم �عید الملفوظات السا�قة و�بني علیها، فقبل دعوة 

  طالب إلى الكالم، �عید الملفو� الساب� لزمیله.ال

  اإلثراء(L'étoffement).  

�حاول المتدخل أن ��ون إسهامه بناء، �حیث أنه �لما تناول الكلمة أضاف معلومة جدیدة تثر� 

 المحادثة وتدفع التواصل: 

 .»الكالب في تنزان�ا �ع�ش في البیت«میناتي: - )2(

 ».تأكل مم�ن دجاج«میناتي: - )4(

  ».نعم الكلب مثل العس�ر� «أماني: - )22(

  ».الكلب عنده حبی�ة«أماني: - )74(

  ».عنده حبی�ة �عیدة«أماني: - )78(

  .طلب التدخل وتناول الكلمة  

   »أنا نسیت السؤال مهم ماذا ��ول الكل�ك؟«میناتي: -)115(

  ». لكنني أنا أر�د أفهم أفهم«میناتي: -)132(

�ان وأهم�ة السؤال في المثال األول لیبرر تدخله. وفي الثاني استخدم الطالب استیراتیج�ة النس

  برر تدخله بإرادة الفهم.

  المشروط�ة(La modalité)    والتعبیر عن البیذات�ة(Intersubjectivité)   

مصطلح المشروط�ة یخص المقار�ات التلفظ�ة و�دل على موقف �أن: "  (Vion)ینص فیون 

. ومعلوم أن هذا الموقف الذاتي ال ینحصر في ملفوظات المتكلم، بل 10"المتكلم إزاء إنتاجاته اللفظ�ة

 (Meunier)  �قابل �عض المؤلفین أمثال مونیيیتعد� إلى المتخاطب. �قول فیون في هذا الصدد: "

بین مشروط�ات التلف� التي تتناول العالقة الب�شخص�ة ومشروط�ات الملفوظات التي تتناول الموقف 

. وقد استخدم الطل�ة استراتیج�ات المشروط�ة عن وعي أو غیر وعي داللة 11"زاء أقوالهالذاتي للمتلف� إ

                                                 
erme de modalisation caractérise les approches énonciatives et porte sur l’attitude que le sujet Le t 10

parlant adopte vis-à-vis de ses productions verbales. 
La communication verbale. Analyse des interactions. P237. 

modalités d’énonciation (portant sur la relation Certains auteurs comme Meunier, opposent les  11

interpersonnelle), aux modalités d’énoncés (portant sur l’attitude subjective de l’énonciateur vis-à-
vis des contenus assertés.  
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على حضورهم في المحادثة وتفاعلهم القو� مع مضامنینها، معبر�ن من خالل ذلك عن مشاعرهم 

  ومواقفهم وآرائهم. 

  عدم اإلم�ان.»: ال ال ل�س مم�ن«أماني: - )49(

  : بناء فرض�ة.»مم�ن الكلب عنده مرض«میناتي: - )56(

  )Jugement de goûtالتعبیر عن الذوق. (»: أنا أحب الكلب رجل«أماني: - )68(

  استنتاج وتقی�م.»: أنا أضن الكل�ك هو جید جدا«میناتي: - )99(

  تقی�م »: ؟ أنا نسیت السؤال مهم ماذا ��ول الكل�ك«میناتي: -)115(

  ).Verbe d’opinionأ� (فعل الر »: أنا أظن الكلب سمین هو �سول«میناتي: -)189(

  التعبیر عن اإلرادة.»: أنا أر�د أفهم أفهم«میناتي: -)132(

استحسان موضوع أنسنة الكلب وتبني هذا الخطاب الخ�الي »: ��عة نعم ط�عا«أماني:  -)139(

)Fictif .(  

  االستنتاج(déduction)  والتقی�م(Evaluation)   

ى استنتاج قام �ه بناء على مواصفات الكلب التي عّبر الطالب میناتي أن رأ�ه مؤسسا إ�اه عل

  قدمها أماني.

  ».أنا أظن الكل�ك هو جید جدا«میناتي: - )99(

و�عتبر هذا في الوقت نفسه تقی�ما. فهذا یدل على حضور الطالب في التفاعل وتعاونه في 

  بنائه.

  التخص�ص(Spécification).  

وقد ». یتكلم العر��ة جیدا، ��تب و�قرأ« أخبر المعلم �أن �ل�ه متمیز عن الكالب األخر�:

استعملت هذه االستراتیج�ة لشد انت�اه الطل�ة وتنش�� التفاعل حیث أن الحصة �انت قد اقتر�ت من 

  نهایتها.

  .االستراتیج�ات التفاوض�ة  

  وتخص الش�ل والمضمون 

                                                                                                                                                    
La communication verbale. Analyse des interactions. P239.     
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  مفاوضة الش�ل. -أ

 Un feed back)ح�ح�ة قد تبرز مش�لة تعی� التفاهم، فیوفر المعلم تغذ�ة راجعة تص

correctif تز�ل الل�س والغموض، وتنتج أح�انا تعد�ال في مخرج ((Output) .الطالب  

  : 1مثال 

  : لماذا مم�ن الكلب عنده مرض مرض ؟ میناتي-)151(

  أستاذ: عنده ؟ -)152(

  : مرض مم�ن ؟ میناتي-)153(

  أستاذ: إمرأة ؟ -)154(

  طالب: مرض مرض -)155(

  ه مرضأستاذ: آ -)156(

  : 2مثال 

  : هل هو �لب عندك حزا ؟ حسن-)199(

  أستاذ: ط�عا عنده حذاء ط�عا -)206(

  : هو إزان ؟ حسن-)207(

  أستاذ: حزام نعم عنده حزام -)217(

  مفاوضة المضمون. –ب 

قد یجر� التفاوض على مستو� المحتو�. فقد شهدت المحادثة ت�ار�ن: األول عقالني �مثله 

م یتق�ال أنسنة الكلب. والثاني: المدافع عنها، و�مثله میناتي والمعلم. فهناك أخذ أماني وحسن اللذین ل

  ورد بین الطرفین ینتهي عادة بتغلب الفر�� الثاني ورضوخ األول.

  :01مثال 

  میناتي: هو �لب عندك ++ حبی�ة - )72(

  أماني: نعم ط�عا عنده حبی�ة ولكن غیر �ل�ة + �لب.- )74(

  أستاذ: نعم ؟- )75(

  أماني: غیر �ل�ة - )76(
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  أستاذ: هي قطة أم �ل�ة ؟- )81(

  أماني: �ل�ة - )82(

  : 02مثال 

  میناتي: هل الكل�ك یل�س قم�ص وسروال مم�ن ؟ -)132(

  أماني: ال ال ال ال ل�س مم�ن -)134(

  أستاذ: ل�س یل�س ؟-)135(

  أماني: یل�س في + یل�س + -)136(

  أستاذ: ماذا یل�س ق�عة ؟-)137(

  ي: ق�عة ؟مینات-)138(

  أماني: (ضحك) ��عة نعم ط�عا.-)139(

  التأكد من الفهم(Vérification de la compréhension)   .  

  �ستعمل الطالب المبتد� أح�انا مفردات یر�د المعلم أن یتأكد من أنه �فهم معناها الحق�قي.

  مثال:

  أستاذ: عندما تتكلم معه ماذا تقول له ؟-)119(

  رة إشارة. أماني: ولكن بإشا-)124(

  أستاذ: ل�س �الكالم. -)127(

  أماني: ل�س �الكالم. -)128(

  استراتیجات االجتذاب(stratégies de captation).  

تهدف هذه االستراتیج�ات إلى التأثیر في المتخاطب وجعله یتبنى أف�ار المتكلم. �قول شارودو 

(Chareaudau)  :یف �م�نه الوصول إلى " عما یجب أن �فعله المتكلم حتى �حق� هذا الغرض�

یجب إذن على المتكلم أن �سعى إلى جعل متخاط�ه �قبل الت�ادل، ینفذ إلى ؟ جذب انت�اه متخاط�ه

عالم خطا�ه و�ؤوله تأو�ال صح�حا، بل یتبناه. ولتحقی� ذلك، �ستعمل استراتیج�ات، منظما خطا�ه 

  12". �صورة تقنع أو تغر� متخاط�ه

                                                 
il arriver à capter l’attention de son interlocuteur? Il faut donc que le sujet partant –t Comment peu - 12

s’emploie à faire eu sorte que son interlocuteur accepte l’échange, entre dans son univers de discours et 
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د تحلیلها نجدها في بدایتها رتی�ة حیث جاءت المعلومات الموفرة و�شأن المحادثة التي نحن �صد

حول الكلب عاد�ة ومتوقعة. ف�ادر المعلم على تحو�لها من التعم�م إلى التخص�ص، مشجعا الطل�ة 

." وقصد إذ�اء التفاعل أعطى أماني اسألوه اسألوه عن �ل�ه اسألوهعلى التكلم عن �البهم الخاصة: "

." إال أن هذه االستراتیجة فشلت في إضحاك القسم، ف�ادر میناتي إلى و� و� �ل�ه اسما طر�فا: "

؟" فحرك هذا السؤال ح�اء  هل تنام مع الكلباستثمار ف�رة النوم مع الكلب التي أثارها من قبل حسن: "

هذا " �ما ضحك المعلم، فعل�، مستحسنا السؤال: "آه ال ال ل�س ل�س مم�نزمیله، فاهتز ضح�ا: "

؟" هو �لب عندك ++ حبی�ة". ثم ما لبث میناتي أن دفع التفاعل دفعة قو�ة �سؤاله الجر�ء: "دسؤال جی

معبدا الطر�� إلى أنسنة الكلب. وتدخل المعلم مدعما هذا المنحى الجدید للمحادثة �سؤاله أماني: 

س قم�ص هل الكل�ك یل�؟" وواصل میناتي في هذا االتجاه سائال: "عندما تتكلم معه ماذا تقول له"

؟" وهنا أخذت المحادثة منعطفا جدیدا حاسما، حیث تقبل أماني، �عد تفاوض، ف�رة  وسروال مم�ن

" و�تعاقب استراتیج�ات االجتذاب ظهر شیئا فشیئا �لب ��عة (ضحك) نعم ط�عااألنسنة، مجی�ا: "

  ". �فهم العر��ة جیدا، و�قرأ و��تبعجیب له جنس�ة ول�اس و"

 ة االستراتیج�ات المعرف�(cognitives).  

االستراتیجات المعرف�ة للمتفاعلین تبني ملفوظاتهم وف� عالقات أن: " (kramch)تنص �رامش  

 13" (بتصرف)-مقارنة»–تخص�ص- تر�یب، نعت، تعم�م- تشا�ه، تحلیل -معلول، تقابل-منطق�ة: علة

التي  (actes de parole)وهذه االستراتیج�ات المعرف�ة ناتجة �ما تنص �رامش عن األفعال الكالم�ة 

 - لماذا لم تدع فالنا إلى الحفل ؟  ب - ینجزه المتفاعلون حسب نوا�اهم وحاجاتهم التواصل�ة. مثال: أ

معلول.  الثرثرة (العلة أو –ألنه ثرثار. فطلب تفسیر یت�عه تفسیر. والعالقة المنطق�ة الناتجة هي: علة 

  السبب) وعدم الدعوة (المعلوم أو المسبب).

  م الطل�ة هذه االستراتیج�ات ألغراض شتى نورد منها: وقد استخد

  تقد�م معلومة بناء على المقارنة.: 01مثال 

�لب في التنزان�ا �ع�ش مع الناس في البیت ولكن ل�س في الیورو�ا ل�س تنام مع حسن: "- )12(

برزا ". فقد لجأ الطالب إلى المقارنة ل��ون ملفوظه أوفر إعالم�ة من ملفوظات سا�ق�ه، م�ل�ه

                                                                                                                                                    
l’interprète correctement, voire y adhérer. Pour ce faire, il fait œuvre de stratégie, en organisant son discours 

de façon à persuader son interlocuteur ou le séduire.   
Charaudeau, P - Analyse de discours et communication. L'un dans l'autre ou l'autre dans l'un ? 
Revue SEMEN 23, sémiotique et communication Etat des lieux et perspectives d'un dialogue, 

Presses Universitaires  de Franche- comté, Besançon, avril 2007, P9-10. 
:  Les stratégies cognitives des interlocuteurs construisant  leurs énoncés selon de relations logiques 13

cause/effet, opposition/similitude, analyse/synthèse, sommaire ou regroupement, généralisation, déduction, 
spécification, qualification, amplification/exemplification, contraste. 

Kramsh, C. Interaction et discours dans la classe de langue. P21. 
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  خصوص�ة الفرد التنزاني.

  معلول  –: علة 02مثال 

  »هل أنت تنام مع �لب ؟«میناتي: - )46(

  »ال ال ل�س مم�ن«أماني: - )49(

  »لماذا لماذا مم�ن الكلب عنده مرض ؟«میناتي: - )51(

 »ط�عا �لب عنده مرض«أماني: - )57(

فضه، األمر الذ� یدل فسر الطالب عدم نومه مع الكلب �المرض، وهذا تفسیر منطقي یدعم ر 

  على اهتمامه �الموضوع وتكفله �المحادثة. 

 .االستراتیج�ات التواصل�ة  

�ستخدم المتعلم استراتیج�ات �عالج بها نقصه اللغو�، تق�ه التوقف، وتساعده على االسترسال 

 . فقلما �طلب المساعدة، بل �فضل االتكال على نفسه والمخاطرة.(fluidité)في الكالم وسیولته 

 وتندرج هذه االستراتیج�ات ضمن مفاوضة المعنى والتعاون في بناء المحادثة.

 

  (approximation)المقار�ة -

  حسن: دائما مع �لب تذهبون ؟ (بدل تمشون).- )39(

  حسن: هو �لب آه رجل أو إمرأة ؟ (بدل ذ�ر وأنثى).- )63(

  میناتي: هو جید جدا (بدل مفید). - 

 دك �لب هناك (بدل هنا).میناتي: لكن هناك ال عن- )99(

  (simplification)الت�س��  -

  حسن: �ا أستاذ أر�د هو �ل�ك.-)163(

: ال �عرف الطالب �یف �قول: أر�د أن أطرح سؤال أو أعرف جنس�ة الكلب فاختزل الملفو� تعلی�

  و�سطه.

 هه) طلب المساعدة غیر الم�اشرة (من خالل التكرار والتوقف الطو�ل وعالمات التردد: اهه ا 

  میناتي: ماذا �أكل الكل�ك ؟- )26(

 أماني: اهه الكلب �اكل اهه +++ �اكل - )27(
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  أستاذ: سمك - )28(

  أماني: سمك - )29(

  (auto-correction)استدراك الخطأ -

 أماني: ط�عا + + �لب عند عند عندها عنده مرض - )51(

 .بناء الفرض�ات  

تلقي إجا�ة زمیله. وهي استراتیج�ة ذات  �حاول الطالب أن �ستب� الحقائ� و�بني فرض�ات قبل

  وتعلم�ة.   (discursive)وجهین: تخاطب�ة 

  میناتي: لماذا لماذا مم�ن الكلب عنده عنده مرض ؟

  :الرجوع إلى نقطة سا�قة)Rebondissement(  

  میناتي: هل أنت تنام مع �لب؟ - )46(

  أماني: آه ال ال ل�س (ضحك) ل�س مم�ن.)49(

  هل أنت تنام مع الكلب (ضحك) تنام مع الكلب؟  میناتي: أ�ضا-)144(

  أماني: ال ال ال -)146(

  میناتي: ماذا �أكل الكل�ك؟- )26(

  أماني: أهه الكلب �أكل - )27(

  میناتي: أنا نسیت السؤال مهم ماذا ��ول الكل�ك؟ -)115(

  أماني: �أكل دجاج وسمك فق�.-)118(

  میناتي: هل الكل�ك �شرب شا�؟-)161(

  ذ: ط�عا �شرب بی�سي �شرب أستا-)162(

  میناتي: هل الكل�ك �شرب شا�؟-)195(

  أستاذ: ط�عا �شرب شا� �الش�والتة. -)196(

�عید الطالب میناتي أح�انا نفس السؤال الذ� طرحه من قبل، وهذه استراتیج�ة تحادث�ة تم�نه من 

برق في ذهنه، یدفع �ه سد الثغرة واالسترسال في الكالم دون التوقف، وذلك في انتظار سؤال طر�ف ی

التواصل و�ضحك متخاطب�ه. وهذا دلیل على مد� تكفل الطالب �التفاعل الذ� وجده مسل�ا وممتعا، 
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  ومد� انغماسه ف�ه.

  : استنتاجات

لم �قتصر الطل�ة على استخدام االستراتیج�ات التواصل�ة والتعلم�ة الممیزة عادة للموقف اللغو� 

  (Conversationnelles)ستخدموا استراتیج�ات تحادث�ة ، بل ا(Exolingue)الالمتكافىء 

�ستعملها عادة أبناء اللغة األم، وذلك مثل: اقتراح موضوع، قبوله، إثراءه، تناول الكلمة، الرجوع إلى 

  نقطة سا�قة، اجتذاب المتلقي، إقناعه...

لت�ادالت الح�ة فاستخدام هذه االستراتیج�ات داللة على أن التفاعالت المحللة قر��ة جدا من ا

(Echanges authentiques) عیدة  عن التواصل المصطنع، المشهود عادة في األقسام التعل�م�ة� ،

  التقلید�ة.

  

  

  را�عا: تحلیل استراتیج�ات التعل�م.

  .استراتیج�ات اإلرشاد والتوج�ه - 1

  تشج�ع المتعلم على إثراء فكرته ومواصلة الكالم. -1-1

  علم.إعادة ملفو� المت -1-1-1

  .2. مدونة 1مثال 

  برودنس: أنا أجد هذه موس��ى ++ ِجَذَ�ة جدا. - )04(

  أستاذ: نعم جذا�ة. - )05(

  ب: ناِ�مة.  - )06(

  أس: همم ناعمة. - )07(

  ب: مشهورة.  - )08(

  أس: مشهورة.  - )09(

  .2. مدونة 2مثال 

  سیف: أجد هذه موس��ى ممتاز�.  - )24(

  أستاذ: ممتازة. - )25(
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  ازة + ساهرة.س: ممت - )26(

  أس: ساحرة. - )27(

  س: ساحرة ++ ِمْثِل. - )28(

  أس: مثل؟ - )29(

  س: مثَل +موس�َ�ى َغِن�َِّة شاْب خالد. - )30(

  أس: آه مثل أغن�ة ؟ - )31(

  س: أغن�ة شاب خالد.  - )32(

  أس: اهه. - )33(

  س: اسمها ع�شة. - )34(

  أس: ع�شة نعم نعم ش�را جز�ال. - )35(

علم یوفر تغذ�ة راجعة للطالب تتضمن إعادة لملفوظة، أو وسیلة ش�ه لغو�ة : نالح� أن المتعلی�

  مثل: همم، أو، آه، وذلك حتى یدفعه إلى االسترسال وتوس�ع ف�رته. 

  إغداق ع�ارات الش�ر والثناء. -1-1-2

  .2. مدونة 3مثال 

  أستاذ: �اجمعة ماذا تتخیل نفسك عندما تستمع لهذه الموس�قى ؟ - )51(

  : أنا أتخیل نفسي...جمعة - )54(

  أس: همم أهه؟ - )55(

  ج: َبْنْت ْ�الد�. - )56(

  أس: أحسنت.  - )57(

  ج: اسمها +++ مار�ا. - )58(

  أس: مار�ا؟  - )59(

  ج: نعم.  - )60(

  أس: جید جدا رائع ممتاز+ جمعة ممتاز. - )61(

  .2. مدونة 4مثال 

  شع�ان: هذه موس��ى َ�ْسُلْبني. - )77(
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  أستاذ: تسلبني. - )78(

  ش: هي تسلبني جدا.- )79(

  أس: تسل�ك �ثیرا + رائع هو ذ�ي عنده خ�ال �بیر جمیل.  - )80(

  .imaginatifش:  - )81(

  عندك خ�ال. imaginatifأس:  - )82(

  

  طرح األسئلة.  -1-1-3

  .4. مدونة 5مثال 

  برودنس: أنا أشم ُأْطرو.  - )42(

  أس: ماذا �عني ُأطرو؟ - )43(

 .perfumeب: ُأطرو ؟  - )44(

  آه عطر. parfunأس:  - )45(

  ب: ِإْطْر.  - )46(

  أس: مااسم العطر؟ مااسمه؟  - )47(

  ب:الز�ة  - )48(

  طل�ة: (ضحك). - )49(

  أس: هذا طر�ف الز�ا جید جدا ممتاز. - )50(

: تفاد�ا لتوقف الطالب عن الكالم، سأله المعلم عن اسم العطر الذ� �شمه، فأثار رد تعلی�

  المعلم إلى التعلی� على الرد �الثناء، األمر الذ� حرك عمل�ة التواصل.  الطالب ضحك زمالئه، ودفع

  إسعاف المتعلم �المفردات والتراكیب التي �طلبها خالل التواصل. -1-1-4

  .8. مدونة 6مثال 

  أستاذ : لماذا في رأ�ك الجارة ماترد الزر�اة لماذا ؟ - )37(

  سیف: الجارة هي آكدة.  - )46(

  أس: هي ؟ - )47(



- 159  - 

  س: تع�ان.  - )48(

   ? elle travaille أس: آه هي - )49(

  .ouiس:  - )50(

  أس: هي تعمل. - )51(

  س: هي تعمل. - )52(

  أس: إذن هي مشغولة. - )53(

  س: هي تعمل �ثیرا.  - )54(

: ال �عرف الطالب �یف �عبر عن انشغال الجارة، نتیجة لضعف �فاءته اللغو�ة، فابتكر تعلی�

همها األستاذ، فاستعمل �لمة قر��ة في المعنى هي: "تع�ان" (مقار�ة)، وحینما �لمة:  "آكدة" التي لم �ف

، وهناك أسعفه �المفردة العر��ة: هي oui فقبلها الطالب:  elle travailleفهم األستاذ قصده اقترح: 

ه�ذا تعمل. فتم�ن الطالب من بلورة ف�رته: الجارة لم ترد الز�ارة لجارها ألنها �انت منشغلة �عملها. و 

نشهد، في هذا المقطع، المعلم وهو �قوم بدوره التوجیهي أو التسهیلي، مساعدا المتعلم، �صورة 

  تدر�ج�ة، في التعبیر عن ف�رته.

  . مدونة أ7مثال 

  أس: ها��ة  + اآلن حاولي أن تشرحي ++ قولي ماذا رسمت +++ هذا هذه... الخ  - )01(

  ها��ة: هذا + َأل + شطو�.  - )02(

  شطو� نعم.  أس: - )03(

  ه: هذه اِإلْمرة. - )06(

  أس: هذه امرأة.  - )07(

  ه: هذا رجل.  - )08(

  أس: نعم...  - )09(

  ه: هذا الشمس.  - )10(

  : استعانت الطال�ة �اسمي اإلشارة: هذا، هذه، في شرح رسمها. تعلی�

  . مدونة أ 8مثال 

  أماني: هذا رجل ++ �قول +++ َدإني.  -)113(
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  أس: أقدم.  -)114(

  أماني: ��دم.  -)115(

  أس: أقدم ق�عة.  -)116(

  أ: ��دم الك�عة.  -)117(

  أس: إن الرجل �قول:دعیني أقدم لك ق�عة.  -)118(

  .11. مدونة 9مثال 

  برودنس: أنا + أتخیر + الدجاجة �مشي. - )30(

  أس: تمشي. - )31(

  ب: تمشي مع َأَكل. - )32(

  أس: تمشي وفي فمها.  - )33(

  ++ �عیدا.  ب: وفي فمها - )34(

  أس: وفي فمها طعام.  - )35(

  ب: طآم نعم طآم �عیدا وْ�ِن�َّة.  - )36(

  أس: �عیدا عن أبنائها.  - )37(

: نالح� من خالل هذه األمثلة الستة �یف �أخذ المعلم بید الطالب، موجها إ�اه خطوة تعلی�

 تبل�غ ف�رته �سالمة ووضوح. خطوة، مسعفا إ�اه �الوسائل المعجم�ة والنحو�ة والصرف�ة التي تم�نه من 

  .6. مدونة 10مثال 

  ? Les arbres سیف: �یف ن�ول: -)121(

  أس: األشجار. -)122(

  .3. مدونة 11مثال 

  ? bien sûrسیف: �یف ن�ول:  - )73(

  أس: ط�عا ط�عا - )74(

  تصید الفرص إلثراء الحصیلة المفرذات�ة للمتعلم وتنم�ة قدراته التواصل�ة. -1-1-5

  .3مدونة  .12مثال 

  مر�تشة: مامعنى َلْیْن َلْیْن الكهلة ؟ - )02(
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  أستاذ (مشیرا إلى عینه): العین هذه العین السوداء. - )03(

  م: آه السوداء.  - )04(

  ؟ verteسیف: �یف نقول َأ َلْیْن  - )07(

  أس: العین الزرقاء اهه العین الخضراء.  - )08(

  طل�ة: (�عیدون).  - )09(

  ؟   �bleuیف نقول العین   bleuأس: اهه  - )10(

  .bleuطة:  - )11(

أس: الزرقاء + العین السوداء + العین الخضراء والعین الصفراء. ونقول العین (مشیرا إلى  - )12(

  اللون األحمر على السبورة) �یف نقول هنا + العین ؟

  طة: حمراو�ة. - )16(

  أس: الحمراء.  - )17(

 ى َلْیَن الكهلة ؟" لتعل�م مجموعة من األلوان.معن : انتهز المعلم سؤال مر�تشة "ماتعلی�

  المساعدة على تأو�ل رسم غامض. -1-1-6

  .6. مدونة 13مثال 

  أستاذ: هذه امرأة + هذه بنت أو ولد؟ - )09(

  برودنس: ال ال ال.  - )10(

  .c’est un garçonطالب؟:  - )12(

  .une femme et ses garrçonsب:  - )13(

  ا. أس: امرأة وهذا ولده - )16(

  سیف: أین هي ؟ - )26(

  .un villageبرودنس:  - )28(

  أس: قر�ة.  - )31(

  سیف: ماذا تفعل ؟ - )43(

  .Begaitب: - )46(
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  أس: تتسول. - )47(

   .ب: الولد.. - )51(

  .Dans le bureauطالب؟:  - )54(

  أس: الولد في الم�تب + هي تقول زوروني. - )55(

  س: نعم. - )59(

  أعطوني نقود.   Donnez moiي أس: نعم ال تنسوني �عن - )60(

: الرسم للطالب برودنس، وقد استوحاه من أغن�ة السیدة فیروز: زوروني �ل سنة مرة   تعلی�

حرام تنسوني �المرة. وقد ساعد المعلم الطل�ة  على استجالء العناصر الغامضة في الرسم، وٕاسعافهم 

  �ما �حتاجونه من مفردات. 

  الكلمة.تشج�ع المتعلم على تناول  -1-2

  دعوته إلى التعبیر عن مشاعره وأحاس�سه.  -1-2-1

  . 2. مدونة 14مثال 

  أستاذ: �اجمعة ماذا تتخیل نفسك عندما تستمع لهذه الموس�قى ؟ - )51(

  جمعة: أنا أتخیل نفسي++ أجلس مع. - )54(

  أس: همم أهه؟ - )55(

  ج: َبْنْت ْ�الد�. - )56(

  أس: أحسنت.  - )57(

  ار�ا.ج: اسمها +++ م - )58(

  أس: مار�ا؟  - )59(

  ج: نعم.  - )60(

  أس: جید جدا رائع ممتاز+ جمعة ممتاز. - )61(

  . 2مدونة  15مثال 

  شع�ان: هذه موس��ى َ�ْسُلْبني. - )76(

  أستاذ: تسلبني. - )77(
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  ش: هي تسلبني جدا. - )78(

  أس: تسل�ك �ثیرا + رائع هو ذ�ي عنده خ�ال �بیر جمیل.  - )80(

  .imaginatifش:  - )81(

  عندك خ�ال. imaginatifأس:  - )82(

  تشج�عه على التفاوض والتعاون في بناء الخطاب.  -1-2-2

�ل ما �فعله المتخاطبون من تعتبر مفاوضة المعنى المحرك األساسي لعمل�ة التفاعل، وتعني:"

التفاوض أن: "  Orecchioni -(C.Kerbrat. وتر� �یر�رات أور�یوني (14"أجل تحقی� تواصل ناجح

  15"تضمن خالفا نسعى إلى حله  بواسطة التعاون ی

نستخلص من هذین التعر�فین أن التفاوض بناء مشترك للخطاب، وتعاون في حل المش�الت 

التي قد تعترض السیر الجید لعمل�ة التواصل وتفاهم المتخاطبین. وتشج�عا للمفاوضة، ومشار�ة 

ب المتداول ینحو منحى المحادثة العفو�ة، المتعلم وانغماسه �صورة أوفر في التفاعل، وجعل  الخطا

حیث تتحول عالقة التكامل التقلید�ة إلى عالقة تماثل بین الطل�ة والمعلم، فإن المعلم أبى أن ینتج 

خطا�ه �صورة أحاد�ة، خالل مشار�ته الطل�ة في التعبیر عن أحاس�سهم إزاء أنغام المقطوعة، بل 

  تر�هم �شار�ون في بنائه. 

سنر� �یف تتم هذه المفاوضة والتعاون بین أطراف التفاعل من خالل المثال اآلتي وف�ما �أتي، 

  ).66- 52، 11(مدونة

؟ ماذا سرق . فسأل المعلم: وراء سارك�اشر المعلم رسم ما تخیله ��لب �عدو، فأضاف سیف: 

مثن�ا  ،ألنه سرق دجاجة وأكلها. استحسن المعلم الف�رة وأكملها: سرك دجاجةألنه...؟ فأضاف سیف: 

، �رره ونقودفي الوقت نفسه على إسهام الطالب. وهنا تدخل مار�تشة لیثر� المشهد �عنصر جدید: 

  . وسرق نقودالمعلم في جملة اختتام�ة تصل نها�ة الخطاب �ما قبله، وتوطد تماس�ه: 

وه�ذا، فقد أسهم الطال�ان بتخ�التهما في نسج أف�ار الخطاب. �ما ساعد  المعلم في حل 

، ثم المش�لة الطف�فة وتقود بدل نقود، سارك بدل سارق الت الفونولوج�ة التي قد تعی� فهمه مثل: المش�

 المتعلقة بتماسك الخطاب والحفا� على وحدته الموضوع�ة  واستمرار�تها. 

  . استراتیج�ات التنش�� -2

                                                 
 14- 

 ésaccord que l’on tente de résoudre par la coopération La négociation implique un dانظر:           -15

  

Muller, C. La photographie déclencheuse…  Les Cahiers De L’Acedle Vol 6 N° 1 2009 P 177                  
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  االستراتیج�ات الف�اه�ة. -2-1

�ث روح التسل�ة والمتعة في القسم، استعمل من بین االستراتیج�ات المعتمدة لتنش�� التفاعل و 

  المعلم االستراتیج�ات اآلت�ة: 

  التعلی� الف�اهي على فكرة الطالب، وٕاثراؤها تشج�عا له على االسترسال في الكالم. -2-1-1

  . 4. مدونة 16مثال 

  جمعة: عندما استمع لهذ�  موس��ى أشاهد  إْمَرَحْس. -)226(

  أس: امرأة  -)227(

  اسمها روم�سة.  ج: -)232(

  أس:(ضاح�ا) آه اسمها روم�سة أو:: ه... -)233(

  طة: (قهقهة). -)234(

  أس: أنا عند� في البیت قطة + میو میو اسمها روم�سة.  -)241(

  طة وأس: روم�سة (قهقهة). -)244(

  ممازحة الطل�ة. -2-1-2

  .12. مدونة 17مثال 

  معلم.  سیف: أنا أتكلم ُلَغْة في َعر�ّ�ة ِمْثِلك - )76(

  أس: صح اآلن تتكلم اللغة العر��ة أحسن أفضل من المعلم مثل الرئ�س بوتفل�قة.  - )77(

  هو �مزح.  س (ضح�ا): - )78(

  أس والطال�ان: (�ضح�ون). - )79(

  .12. مدونة 18مثال 

  برودنس: (قاصدا زمیله سیف) �مزح هو دائما مجنون.  -)126(

  أس: ط�عا هو دائما مجنون وشر�ر. -)127(

  سیف: أنا مجنون مثله. -)132(

  ٍأس: نعم أنت مجنون وأنا أ�ضا مجنون مثلك.  -)133(

  .12. مدونة 19مثال 
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  برودنس: أنت قد صار عجوز.  -)110(

  أس: أنا عجوز!؟ -)111(

  سیف: أنت َصْرُت عجوز.  -)114(

  أس: أنا صرت عجوز !؟ -)117(

  .ouiسیف و�رودنس:  -)118(

  رودنس �ابرودنس أنت شر�ر مثل سیف. أس (ضاح�ا): �ا ب -)119(

  سیف و�رودنس:(قهقهة). -)120(

  أس (ضاح�ا): أنت شر�ر مثل سیف. -)121(

  مشار�ة الطل�ة في التعبیر عن انفعاالتهم.-2-1-3

  .2. مدونة 20مثال 

  أستاذ: أنا اتخیل نفسي جالس على أرجوحة في اللیل.   -)110(

  شع�ان: مع من؟ -)111(

  ي اللیل همم همم مع من؟أستاذ: ف -)112(

  شع�ان: نعم.  -)113(

  أس: مع قطة صغیرة میو میو.  -)114(

  ش: �لب صغیر. -)117(

  أس: مع �لب صغیر اسمه نیني.  -)118(

  ش: اسمه نیني.  -)119(

  طة: (ضحك). -)121(

ة : تمنح عالمات التردد همم همم وٕاعادة السؤال : مع من ؟ وقتا للمعلم حتى یجد اإلجا�تعلی�

  األوفر طرافة وٕاثارة للضحك. وهذا ناتج عن الطا�ع الحي  والعفو� للتفاعل.

  مشار�ة الطل�ة في مداع�ة الزمیل والتحرش �ه. -2-1-4

  .5. مدونة 21مثال 

 .? c’est toiسیف : �یف ن�ول: -)141(
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  أستاذ: هل هذا أنت ؟  -)142(

  برودنس: الالال. -)143(

  . petit frèreجمعة: -)148(

  أستاذ: قل هو أخي الصغیر.  -)149(

  ج:هو َشْ�ْه برودنس َشْ�ْه.  -)151(

  أس  (قاصدا برودنس): هو �شبهك.  -)152(

  ب: الال (ضحك). -)153(

  أس (ساخرا): هو �شبهك �شبهك.  -)154(

: �حاول جمعة واألستاذ تأكید أن الطفل الصغیر في الرسم الذ� تغسل أمه  جسمه هو تعلی�

  ما �ان صغیرا، لكنه أن�ر ذلك بدافع الخجل. برودنس نفسه عند

  .5. مدونة 22مثال 

�ستعید الطالب جمعة إحد� ذ�ر�ات طفولته من خالل رسم �ظهر ف�ه واقفا أما السبورة والمعلم 

  .8= 2+�2ضر�ه ألنه ال �عرف الحساب.فقد �تب على السبورة: 

  جمعة: نعم أفعل الحساب ومعلم ++  - )43(

  .. أستاذ: ضر�ني.- )44(

  ج: ضر�ني. - )45(

  أس: المعلم ضر�ه.  - )46(

  شع�ان: ضر�ه.  - )47(

  أس: جید جدا. - )48(

  ش  (مخاط�ا جمعة): �نت جاهال. - )49(

  أس: قل �نت جاهال - )50(

  شع�ان: جاهال - )51(

  هو جاهل.   سیف (ساخرا): - )60(

  أس  (ساخرا): هو جاهل+ أحسنت �ا سیف (قهقهة). - )62(
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  ). طة: (قهقهة - )63(

  ش  (ساخرا): أوه + هو جاهل جدا.  - )66(

  أس: نعم جاهل جدا نعم أنت جاهل. - )67(

  طة: (قهقهة). - )68(

  أس: ش�را قولوا ش�را �اجمعة.  - )69(

  طة: ش�را �ا جمعة (قهقهة وجل�ة). - )70(

  أس: آه آه قال لك سیف ش�را �ا جاهل.  - )71(

  استثمار الخطاب الخرافي. -2-2

) Stratégie De Captationطا�ا خ�ال�ا استخدم ف�ه استراتیج�ة االجتذاب:(تناول المعلم خ

التي تسعى إلى سحر المتلقي وٕاشراكه في التفاعل، طارحة جان�ا المنط� والواقع�ة.فلم یتقبل حسن هذا 

النوع من الخطاب، متشبثا �حسه العقالني. بینما وجده الطالب میناتي لع�ة مثیرة، وفرصة سانحة 

المسلي، ف�ادر مسهما مع المعلم في بناء هذا الخطاب الجدید والطر�ف، واالنطالق معه في للتعلم 

مغامرة مثیرة نحو العجیب والمجهول.وسنعرض لالستراتیج�ات التحادث�ة التي استخدمها �ل من المعلم 

  والطالب میناتي في فصل استراتیج�ات الخطاب وف�ما یلي مقتطف من الحوار.

  طل�ة ألغن�ة جزائر�ة حول �رة القدم جر� التفاعل اآلتي:�عد أن استمع ال

  حسن: هل تحب �لة القدم ؟

  أستاذ: �الط�ع أنا دائما أشاهد الم�ار�ات في التلفزة مع �لبي میدور. 

  حسن: هل هل... 

  مشار�ة الطل�ة في الغناء. -2-3

  .1. مدونة 23مثال 

  ینطل� �صورة عفو�ة في الغناء):  علي: (�عد شرحه الرسم الذ� أوحت له �ه األغن�ة- )78(

  دا�ما معاك دا�ما          أت�ع خطاك دا�ما 

  اعش� بهاك دا�ما        وراك وراك دا�ما      

  األستاذ وعلي: (�غن�ان معا المقطع).  - )79(

  . استراتیج�ات التقی�م -3
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  إصالح األخطاء اللغو�ة. -3-1

  األخطاء النحو�ة: -3-1-1

  . 5. مدونة 24مثال

  شع�ان:ما �فعل هذا ولد ؟ -)128(

  طة: ماذا �فعل ؟   -)129(

  .3. مدونة 25مثال 

)83( - .   جاكلین: أر�د: وُأِحبُّ

  أس: أر�د أن أحب.  - )84(

  

  . 12. مدونة 26مثال 

  برودنس: هناك َشْ�َه بین أنت وو... - )85(

  أس: والرئ�س بوتفل�قة. - )86(

  .oui ouiب:  - )87(

  ه بینك و�ین الرئ�س بوتفل�قة.أس: قل هناك ش� - )88(

  .10. مدونة 27مثال 

  مر�تشة: ألن الناس السفر. - )29(

  أس: ألن الناس في السفر. - )30(

  األخطاء الصرف�ة.-3-1-2

  .8. مدونة 28مثال 

  شع�ان: هي ُزْرَتِني.  - )06(

  أس: هي زارتني.  - )07(

  .5. مدونة 29مثال 

  شع�ان: لماذا أنت طو�ل من فرنك؟  -)249(

  أس: لماذا أنت أطول من فرنك؟ -)250(
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  األخطاء الفونولوج�ة. -3-1-3

  .5. مدونة 30مثال 

  برودنس: أنت تعرف �یف...  - )99(

  سیف: نعم أنا أر�ف.  -)105(

  أس: أنا أعرف. -)106(

  سیف: أنا أر�ف تسوك  -)107(

  أس: أسوق  -)110(

  .4. مدونة 31مثال 

  ب.حمید: ألمْس الكالم وَأْلِكتا - )57(

  أستاذ: القلم والكتاب. - )58(

  .9. مدونة 32مثال 

  َجِذَ�ة. برودنس: سار أر��ة  - )28(

  .جذا�ةأس: صارت العر��ة  - )29(

  . مدونة أ33مثال 

  ها��ة: الرجل ��ول لها ++ س�ا ِخیر. - )16(

  أستاذ: نعم + ص�اح الخیر. - )17(

  .10. مدونة 34مثال 

  مر�تشة: و�ل�سون مال�س بیداء.  - )69(

  أستاذ: و�ل�سون مال�س ب�ضاء.  - )70(

  . مدونة ب.35مثال 

  حسن: نعم + األغن�ة تتكلم +++ عتُّوِنسي. - )24(

  أستاذ: عن تونس.  - )25(

  .4. مدونة 36مثال 

  برودنس: أنا أشم ُأْطرو.  - )42(
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  أستاذ: عطر.   - )45(

   4. مدونة 37مثال 

  سیف: عند� جارة ساغرة. - )29(

  . أستاذ: صغیرة - )30(

  المساعدة على استدراك الخطأ.-3-1-4

  . 8. مدونة 38مثال 

  سیف: ألن أنا مر�ضة.  - )88(

  أس:ِل؟ - )89(

  سیف: ألني مر�ضة. - )90(

   8. مدونة 39مثال 

  برودنس: ألن أنا مشهورة. - )92(

  أستاذ: ِل؟ - )93(

  ب: ألنني مشهورة.  - )94(

  أس: مشغولة أحسنت.  - )95(

صة للطالب �ي یتدارك خطأه و�صلحه بنفسه، وذلك ص�انة لماء وجهه : یت�ح المعلم الفر تعلی�

« la face »   ما نص على ذلك �وفمان�(GOFFMAN) .وتقل�صا أ�ضا له�منة المعلم وتدخالته ،  

  تثمین مجهود المتعلم وتسل�� الضوء عل�ه. -3-2

ومواصلة الجهد. تهدف هذه االستراتیج�ات إلى تثمین مجهود المتعلم وتشج�عه على المثابرة 

ف�عد فراغ الطالب من تناول الكلمة، أو �عد إنجازه مهمة مثل رسم أو غناء... تغدق عل�ه ع�ارات الثناء 

والش�ر، تقی�ما للجهد الذ� بذله. وهذا التقی�م اإلیجابي الذ� ال عالقة له �الجانب اللغو�، یهدف، أوال، 

ا له على التواصل ثم، ثان�ة، إلى بث روح الف�اهة إلى تثمین أداء الطالب وتسل�� الضوء عل�ه، تحفیز 

  والمرح والتفاعل، تلط�فا للجو في القسم.

  إغداق ع�ارات الثناء والش�ر.-3-2-1

  

  .  4. مدونة 40مثال 
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  برودنس: عندما اْسَتِمُل َلْیَت موس��ى ++ أنا ألمس + سیدْة عجوز.  -)254(

  أستاذ: (ضاح�ا) آه:: أنت طر�::ف. -)255(

  طل�ة:(قهقهة). -)256(

  أس: هو... -)257(

  طة: طارف. -)258(

  أس: طر�ف + نعم هو عندما �ستمع لهذه الموس�قى یلمس سیدة عجوز.  -)259(

  طة: (قهقهة). -)263(

  .6. مدونة 41مثال 

  �عد أن فرغ الطل�ة من تأو�ل رسم برودنس: 

  أستاذ: أنت �ا سیف ما رأ�ك في رسم برودنس ؟ -)153(

  : رسم جید. سیف -)154(

  أس: وأنت ما رأ�ك في هذا الرسم؟  -)155(

  مار�تشة: أهم ممتاز.  -)156(

  برودنس: أجد رسمي ممتاز. -)162(

  .أس: نعم + أنت على ح� + رسمك ممتاز  �سجل األستاذ على السبورة:  -)163(

  سیف: ممتاز.  -)164(

  .10. مدونة 42مثال 

ر لهذه أغن�ة أنا أف�ر فْسِل السْیف + ألن هناك السْوت لحافلة ألن َأْلناِس  مار�تشة:عندما استم - )29(

  السفر. 

  أستاذ: ألن الناس في السفر + تهانینا إذا جید جدا.  - )30(

  مار�تشة: ش�را ش�را. - )31(

  أس: تهانینا..  - )32(

  برودنس: مبروك. - )35(

  أستاذ: مبروك.  - )36(
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  .1. مدونة 43مثال 

  (�عد شرحه الرسم الذ� أوحت له �ه األغن�ة ینطل� �صورة عفو�ة في الغناء). علي:  - )78(

  دا�ما معاك دا�ما          أت�ع خطاك دا�ما.

  اعش� بهاك دا�ما          وراك وراك دا�ما.      

  األستاذ وعلي: (�غن�ان معا المقطع). - )79(

  أس: ش�را ش�را ش�را ش�را ش�را ه�ا نصف�.  - )81(

  ة: (�صفقون).ط - )82(

  أس: مصفقا معهم مرحى مرحى مرحى ممتاز. - )83(

  التعبیر بواسطة الضحك والمرح عن اإلعجاب بإنجازات المتعلم. -3-2-2

  .5. مدونة 44مثال 

  .ignorantأس: صح �نت جاهال (ضحك)  - )52(

  طة وأس: (قهقهة). - )53(

  سیف  (ساخرا): هو جاهل.  - )60(

  ا سیف (قهقهة).أحسنت � :أس  (ساخرا) - )61(

  طة: (قهقهة).  - )63(

  ش (ساخرا): أوه + هو جاهل جدا.  - )66(

  أس: نعم جاهل جدا نعم أنت جاهل. - )67(

  طة: (قهقهة). - )68(

  أس: ش�را قولوا ش�را �اجمعة.  - )69(

  طة: ش�را �ا جمعة (قهقهة وجل�ة). - )70(

 أس: آه آه قال لك سیف ش�را �ا جاهل. - )71(

  استنتاجات:

المعلم مراقب، مق�م، مصحح، منظم، مستثیر، مدرب، منظم، لما سمعنا ع�ارات مثل: "لطا
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تصف أدوار تقلید�ة وحدیثة للمعلم في حجرة الدرس ولكن نادرا ما نسمع ع�ارة مثل  16" منش�، مصدر

وذلك لصعو�ة هذا الدور الذ� �قتضي استثمار استراتیج�ات وتقن�ات  )Séducteur( "المعلم الفائن"

ائم تعل�م�ة وتصم�م مهام بیداغوج�ة دائما متجددة تستثیر خ�ال المتعلم وٕابداعیته، �حیث یجد نفسه ودع

�استمرار في تعجب، إذ ال تنسى أن التعجب والحیرة مفتاحا المعرفة واإلبداع، �ما ن�ه إلى ذلك سقرا�: 

  .العالم ین�شف لإلنسان في حال التعجب""

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
pronounce the  udents try to; as assessor of accuracy as sttroller in eliciting  nationality words nAs co - 16

words ; as corrector of pronunciation, as organizer in giving instructions of the pair work, initiating it, 
monitoring it, and organizing feedback ; as promoter while students are working together as a resource if 

students need help with words and structures during the pair work. 
Hedge, T. Teaching and learning in the language classroom. Oxford University, Press 2000, P26.  
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  الثالثالفصل 

  
  

  تحلیل مقابلتین
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 تحلیل المقالتین

 مقدمة.  

  .المقابلة األولى- 1

  المشار�ون.-

  األسئلة.-

  تحلیل األجو�ة.-

  المقابلة الثان�ة:- 2

  المشار�ون.-

  األسئلة.-

  تحلیل األجو�ة.-

 .استنتاجات 
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  المقابلتان

  مقدمة:

) حول 2010األول (تهدف هاتان المقابلتان إلى تلقي تغذ�ة راجعة من طل�ة الفوج 

انط�اعاتهم وتقی�مهم للفترة التي قضوها في تعلم العر��ة، وما حققوه من نتائج إیجاب�ة أو 

سلب�ة، و�ذا آرائهم حول الدروس �صورة عامة، وطر�قة التدر�س واستخدام األغاني 

والموس�قى، وما حققته من أدوار خاصة في مجال االستظهار وتثبیت المفردات الجدیدة 

  .الذاكرةفي 

  المقابلة األولى

  طل�ة وهم: 9أجر�ت مع 

  ف�ر� إبلد�

  فر�د� لیونارد

  ألیدا إبدوار

  أماني أبینال مزوال

  سیلفانوس فیلكس

  ر�مون مو�ي

  میناتي بیردون نیوندو

  حسان علي جونغو

  جون مرسیلین

  و �ان ثالثة طل�ة قد غادروا الجامعة قبل التم�ن من االتصال بهم وهم:

  ها��ة �اللو

  ماد� سوح

  �لیوفاس مغا�ا

  تتضمن المقابلة سؤالین:
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  األغاني المستخدمة، هل �انت مساعدة أو ال �النس�ة لك؟-1

ما هي العناصر األخر� السیئة أو الجیدة في الطر�قة التعل�م�ة أو ما هي المش�الت التي -2

  صادفتها؟

Teacher : well speak 

Fikri : yes 

Teacher : speak speak 

Fikri: ok 

For me I found that the songs were helpful for us but I found a 
problem because at  

Teacher: Speak aloud 

Fikri: yes at certain times when we used to listen the songs, we 
faced certain words which were not in real Arabic but it was just 
like street language like Daradja.So it was difficult for us to 
understand and I’m sure that we can’t apply them in other country. 
Other difficult that I have faced in the song is that it was too early to 
us to listen the music because our listening scale was not high, so 
we could not hear all the words from the song.But all in all we have 

got too many vocabulary from the song. Thank you. 

  تكلم ! أستاذ: حسنا

  ف�ر�: نعم

  أستاذ: تكلم تكلم

ف�ر�: نعم. �النس�ة لي وجدت األغاني مساعدة لنا ولكن وجدت مش�لة ألننا، في �عض األح�ان، 

ا نستمع لألغاني، نواجه �عض الكلمات التي �انت غیر موجودة في العر��ة الحق�ق�ة، ولكنها عندما �ن

�انت مثل لغة الشارع، مثل الدارجة. لذا، �ان �صعب علینا فهمها، وأنا واث� من عدم إم�ان�ة 

ة لنا، استخدامها في بلد آخر. هناك مش�لة أخر� واجهتها في األغن�ة وهي أنه �ان من الم��ر، �النس�

االستماع للموس�قى ألن مستوانا في الفهم السماعي لم ��ن عال�ا، و�التالي �ان ال �م�ننا تمییز �ل 

  �لمات األغن�ة. ولكن �صورة عامة، اكتسبنا مفردات �ثیرة جدا من األغاني. ش�را

  تعلی�:

  لقد محي السؤال من الكاسیت و�ان �اآلتي:
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The songs used were they helpful or not for you ? 

  هل األغاني المستخدمة �انت مساعدة أو ال �النس�ة لك؟

  تتمثل المش�الت التي عاناها الطالب على مستو� األغاني �اآلتي:

  .الكلمات الدارجة صع�ة-

لعل هذه الصعو�ة ترجع إلى اختالف البنى الصرف�ة والفونولوج�ة بین الكلمات الدارجة والفص�حة. فقد 

 أن �سمع: أحببتك بدل حبیتك وأح�ك عوض �ح�ك والشتاء بدل الشتي وقلة بدل تعود الطالب مثال

�لة، ودقة قلبي عوض دأة ألبي... ثم هناك مفردات �عیدة تماما عن الفصحى مثل ل�ش، عالش، 

مما  ٪ 2واش، زعالنة، الصوارد... إال أن ما ورد من �لمات دارجة عبر األغاني المستثمرة ال �مثل 

  ه هذا الطالب من �لمات فص�حة.تعلمه أو سمع

و المالح� أن الطالب �عتبر، ضمن�ا، الفصحى هي اللغة الحق�ق�ة وما عداها ال �مثل لغة. وهذا رأ� 

خالفه ف�ه أغلب الطل�ة الذین یرون لكل لغة مستو�ان: فص�ح، ومستو� عامي �ستعمل في التخاطب 

  الیومي.

  .�االكلمات الدارجة ال �م�ن استعمالها إال محل-

من المالح� أن الكلمات العام�ة الواردة في األغاني المستثمرة تنتمي إلى لهجات عر��ة جد متنوعة: 

  مغار��ة وشرق�ة، و�التالي فلها مجال جد واسع لالستعمال.

  استثمار األغاني عمل�ة م��رة �النس�ة للطالب المبتدئ.-

) أن الصعو�ة ال تكمن في  Task-BasedApproachتر� المقار�ة المؤسسة على المهمة (  

المستو� اللغو� للنص المسموع  أو المقروء، وٕانما في طب�عة المهمة الم�لف المتعلم بإنجازها. ف�م�ن 

مثال االستماع إلى أغن�ة ق�ائل�ة ال �فهم منها الطالب �لمة واحدة ثم التعبیر عن أحاس�سه إزاءها 

، جمیلة... �ما �م�نه غناء ولو مقطع قصیر �مفردة أو مفردتین: موس�قى هادئة، صاخ�ة، حز�نة

منها. فالمنهج�ات الحدیثة توصي �استخدام األغن�ة من أول حصة مع الطالب المبتد� وذلك لما تشعه 

  من سعادة ومرح بین الطل�ة. ف�غادر الطالب الحصة األولى من تعلمه �انط�اع جید.

  صعو�ة فهم �ل �لمات األغن�ة.-

�لمات المقاطع المستثمرة، وٕانما الضرور�ة منها إلنجاز مهمته، والتي قد ال  لم ��لف الطالب �فهم �ل

تتجاوز أح�انا األر�ع �لمات. مثال ذلك: غزالنك الب�ضاء... تصعب على الص�اد. ففهم هذه الكلمات 

من مقطع ألغن�ة: تونس أ�ا خضراء، للموس�قار فر�د األطرش �اف�ة لتخیل مواقف مغازلة تستعمل فیها 

  راتیج�ات فاشلة.است
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Teacher: what are the other bad or good elements in my way of 
teaching or what are the problems you have met?  

Fikri:Yah the problem that I have a count when I was learning 
Arabic was yah I used to learn Arabic in the past but I didn’t have 
the place where to apply my Arabic language as I do in the French 
language. And also other problem was that I couldn’t read the letters 
well.The way you write the letters is different from the real Arabic 
because when I used to talk to other people they told me that your 
teacher sometimes progressed to write other some conjunctions 

forex:ثم ثم, that is found in real Arabic. But your way of teaching is 

very good, because you are so creative, every day you come with 
different way of teaching. Today, we are learning, may be through 

the songs, tomorrow, we are learning may be through photos yah 

Teacher:  thanks 

Fikri: thank you 

أستاذ: ما هي العناصر األخر� السیئة أو الجیدة في الطر�قة التعل�م�ة أو ماهي المش�الت التي 

  صادفتها؟

ف�ر�: نعم، المش�لة التي صادفتها عندما �نت أدرس العر��ة في الماضي هي أنني �نت ال أجد م�انا 

في اللغة الفرنس�ة. وهناك أ�ضا مش�لة أخر� وهي أنني �نت ال لتطبی� لغتي العر��ة �ما أفعل ذلك 

أجید قراءة الرسائل. إن الطر�قة التي تكتبون بها الرسائل مختلفة عن العر��ة األصیلة، ألنني عندما 

�نت أتحدث إلى أناس آخر�ن �ان �قولون لي �أن معلم�م ��ثر أح�انا من استعمال حرف العطف: ثم 

العر��ة الفصحى. إال أن طر�قتك في التدر�س جیدة جدا ألنك جد مبدع. ف�ل یوم  ثم. نعم الموجود في

تأتي �طر�قة تعل�م�ة مختلفة: الیوم قد نتعلم بواسطة األغاني، وغدا ر�ما ندرس بواسطة الصور. نعم، 

  ش�را.

  تعلی�:

في نظره،  إجا�ة الطالب غیر واضحة. ولكن یبدو أنه قد وجد لغة �عض الرسائل ر�ما غیر طب�ع�ة 

  ذات أسلوب ر��ك �سبب تكرار أداة الر��: ثم ثم بدل تنو�عها واستعمال حروف العطف األخر�.

لكن الطالب لمس إبداع�ة في منهج�ة التدر�س وتنو�عا في الدعائم التعل�م�ة مثل األغاني والصور 

تحقی� عناصر  والرسم على السبورة أو من طرف المتعلمین على الورق... فهذا التنو�ع یهدف إلى
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) والمقار�ة  HumanisticApproachالمفاجأة واإلثارة والتشو�� التي نادت  بها المقار�ة اإلنسان�ة (

). فقد �انت مثال المر��ة األمر���ة L’Approche Communicativeالتواصل�ة (

MoskovitzGertrude اض ت�اغت في �ل مرة طلبتها بهندام جدید. فتدخل القسم تارة في ل�اس ق

وتارة في ز� صحاف�ة وطورا بل�اس امرأة ثر�ة وذلك حسب طب�عة المواد المدرسة. �ما یهدف تنو�ع 

) للجمهور المتعلم. فهناك Styles Cognitifsهذه الدعائم إلى مسایرة األنما� المعرف�ة المختلفة (

ر�ة تعدد الذ�اء( الطل�ة ذوو الذاكرة السمع�ة وال�صر�ة واللمس�ة إلخ. وهذا ما نصت عل�ه أ�ضا نظ

Théorie Des Intelligences Multiples لصاحبها (GARDNER . 

Teacher: thanks. John have you something to say? 

John: yes I real appreciate your way of teaching, because it makes 
me somehow to understand Arabic. At least now, I can read Arabic. 
Before that time, I thought that there is not letters, because I have 
seen nothing there. But now, I somehow, I can read, also I can 
write. Also the way of studying by using the songs it makes me easy 
to remember some vocabulary, but if I could use the other way to 
study, may be I could forget them. But I’m sure if I get a time to 
revise through those lessons which we learnt in this class, it will 

make me very good in Arabic.  

  أستاذ: ش�را، جون، عندك ما تقوله؟

جون: نعم أعجبتني فعال طر�قتك في التدر�س ألنها جعلتني �طر�قة ما أفهم العر��ة. اآلن عل األقل، 

أستط�ع القراءة �العر��ة. قبل هذا الوقت، لم تكن هناك حروف �النس�ة لي ألنني �نت ال أر� شیئا. 

رأ وأكتب أ�ضا. �ذلك فإن طر�قة الدراسة عن طر�� استخدام ولكن اآلن أستط�ع �صورة ما أن أق

األغاني جعلتني أتذ�ر �سهولة �عض المفردات. ولكن، لو استخدمت طر�قة أخر� للدراسة، فلر�ما 

  نسیتها.       

و لكنني واث� من أنني لو أجد وقتا لمراجعة الدروس التي تعلمناها في هذا القسم ألص�ح مستوا� جیدا 

  �ة.في العر�

  تعلی�:

عبر الطالب عن سروره حیث أص�ح ��تب و�قرأ �العر��ة، �ما أكد دور األغن�ة الفعال في استرجاع 

 المفردات التي تعلمها سا�قا.

Teacher: thanks. Yes Raymond 

Raymond: yah, for me, it was very good, it was very nice moment 
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to be with you, I have learnt so many things, but for me the songs 
were too many, I would like, may be, to be few. But I like also 

stories, pictures, that wasvery good.Thank you. 

  أستاذ: ش�را ! ر�مون !

س�ة ر�مون: نعم. �النس�ة لي، �ان وقتا رائقا جدا، وقتا جم�ال معك. تعلمت أش�اء جد �ثیرة، ولكن �الن

لألغاني �انت �ثیرة للغا�ة، �نت أود لو �انت ر�ما أقل. ه�ذا، ولكن أ�ضا أحب القصص، الصور، 

  �ان ذلك جیدا جدا. ش�را.

  تعلی�:

�فضل الطالب القصص والصور على األغاني التي وجدها �ثیرة للغا�ة. ومعلوم أني �نت استثمر قدر 

رة ألذواق الطل�ة وأنماطهم التعلم�ة المختلفة اإلم�ان هاتین الدعامتین إلى جانب األغاني، مسای

)Learning Styles.(62 

Teacher: Menati 

First of all, I would to thank you because you are so eager to teach 
us.For me, the period of Arabic was so interesting. The way of 
using songs in teaching, it was very nice to me. I like that, so it has 
helped me to remember many of the vocabulary that we used to sing 
in the songs, so I advise you to continue using this way of teaching, 

is nice thanks.  

  أستاذ: میناتي

�النس�ة لي، �انت فترة العر��ة میناتي: �اد� ذ� بدء، أود أن أش�ر لك حرصك الشدید على تعل�منا. 

جد ش�قة، وطر�قة استخدام األغاني في التدر�س جمیلة جدا �النس�ة لي. أحب ذلك. و�التالي فقد 

ساعدتني على تذ�ر الكثیر من المفردات التي �نا نستعملها في غنائنا لألغاني. لذا أنصحك �مواصلة 

  استخدام طر�قة التدر�س هذه. هذا جمیل.ش�را.

  تعلی�:

وجد الطالب میناتي الغناء مساعدا على تثبیت المفردات والتراكیب اللغو�ة في الذاكرة، محققا الفائدة 

  والمتعة في الوقت نفسه. ونصح �مواصلة استخدام طر�قة التدر�س.

  

                                                 
  القصة. و  الصورةو  انظر الملحقات لالطالع على نموذجین من تقن�ة جمعت بین استثمار الموس�قى-62
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Teacher : Hassan. 

-Hassan :For me, I saw that the way of teaching is good, because 
you were using the song for teaching but it helped us for remember 
some vocabulary which can be not easy for remember, but by using 
the song it’s easy to remember.But also by using the photos, 
teaching by using the photos and other stories which help us to 

remember, and is a good way of teaching. Thank of  

  أستاذ: حسن

حسن: �النس�ة لي رأیت أن طر�قة التدر�س جیدة ألنك �نت تستخدم األغن�ة في التعل�م. لقد ساعدنا 

ذلك على تذ�ر المفردات التي لم تكن سهلة للتذ�ر، ولكن �استخدام األغن�ة سهل تذ�رها. ولكن أ�ضا 

الصور وقصص أخر� ساعدنا ذلك على التذ�ر، وهي طر�قة جیدة  �استعمال الصور، التعلم بواسطة

  في التدر�س. ش�را على

    تعلی�:

وجد الطالب أن األغاني والصور والقصص قد ساعدته �ثیرا على تذ�ر الكلمات الصع�ة فهذه الوسائل 

 مساعدة لذاكرته السمع�ة ال�صر�ة.

Teacher: Amani 

Amani: Thank you. As for me, the way of teaching by using music 
or songs is good because the music speaks about life, the real life 
which happen in our daily life, so through music I have learnt so 
many things about love and other things (lough) yah sure! And also 
whenever there is advantage, there is disadvantage may be for 
myself, I have seen one of may be as for you, about you, the 
problem was time time management. For instance we can start may 
be the period at half past twelve may be (12:30h) and the period 
should have and the period may be should have finished after may 
be two hours. But sometimes you can find the period and after may 
be 3 hours, which makes us to be so tired and uncooperative. Yah so 
my advice, you may be next time when you have other students, you 
should have may be time management. If the period is for 2H it 

should be 2H exactly. Yah that’s for me. Think you 

Teacher: Thank you very much for you precious advice.   
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  أستاذ: أماني

أماني: ش�را. أما �النس�ة لي، فطر�قة التدر�س بواسطة الموس�قى أو األغاني جیدة، ألن الموس�قى 

عن الح�اة، الح�اة �ما هي في الواقع، تلك التي نشهدها في ح�اتنا الیوم�ة. لذا، فعبر تتحدث 

الموس�قى تعلمت أش�اء �ثیرة جدا حول الحب، واش�اء أخر�، (ضحك)، نعم أكید! وأ�ضا متى �انت 

 إیجاب�ات فإن هناك سلب�ات، ر�ما �النس�ة لي. لقد رأیت واحدة ر�ما �النس�ة لك، ف�ما یخصك، وهي

مش�لة الوقت، تسییر الوقت. على سبیل المثال �م�ننا ر�ما بدأ الحصة في الثان�ة عشر والنصف وان 

ننتهي قبل الثان�ة  زواال. ولكن قد تستمر الحصة اح�انا إلى ما �عد الثالثة، األمر الذ� یتعبنا و�ضعف 

تض�� وقتك. فإذا برمجت  مشار�تنا. لذا فأنصحك ر�ما في المرة القادمة عندما ��ون لك طل�ة جدد أن

  الحصة لساعتین فستكون ساعتان �الض��. نعم هذا من وجهة نظر�. ش�را.

  أستاذ: ش�را جز�ال على نص�حتك الق�مة.

  تعلی�:

وجد الطالب أن األغن�ة تصل قاعة الدرس �العالم الخارجي. فبدل أن ت�قى منفصلة عن الح�اة، شبیهة 

مثیر للفضول واالكتشاف ینقل الطالب من الوضع التعل�مي بزنزانة سجن، تحولت إلى فضاء �اسم، 

)، فیتخیل هذا الطالب نفسه بین أصدقاء krashenالكئیب إلى الوضع االكتسابي حسب ع�ارة �راشن (

له یتسامرون في مقهى أو على الشاطئ تحت نغمات الموس�قى ، متعرفا في الوقت نفسه على عادات 

  مثال، ومجاالت أخر� أشار إلیها الطالب ضاح�ا.الناس وتقالیدها، في مجال الحب 

لكن الطالب عانى من سوء تسییر الوقت وطول الدروس أح�انا، وذلك نظرا لتأخر انطالقها (في 

منتصف ف�فر�) ثم تلب�ة لرغ�ة الطل�ة الملحة في تعلم القراءة والكتا�ة، علما �أن تعل�م هاتین المهارتین 

  ة الكالم.یتطلب وقتا أطول من تدر�س مهار 

Teacher :Euh Silvanus. 

Silvanus: Oh thank you. For me first of all, I would like to 
congratulate you for the way of teaching, I real appreciate your 
work. Buy the way, may be songs is very good, the way of teaching 
by using songs is very good, because the songs it reflect the real 
life, may be for love, for… for life of course because many students 
be aware if you teach.By the way of listening songs like that one, 
many students be aware and and be able to understand what you are 
teaching. And for by using photos, I real appreciate the way of 
teaching by using photos, it is very good because you find pictures, 
and then you show us, we interpreted what is mean, what is shown, 
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talking about, it is very helpful for improving one’s language,it’s 
good.But for bad things, to which I didn’t want, time management, 
you were not aware about time, may be the period suppose to be, to 
take 2H and for you, to take more than 2 hours, may be 3H, 4H.It’s 
too much, it makes us very tired. May be you can find other time. 

We cannot participate effective. For that you can change it is to 
make better your teaching.So, for us of course were enjoying a lot 
about you. Now we are leaving, so I real appreciate. Thank you very 

much. 

  أستاذ: أوه سیلفانوس

ة لي، �اد� ذ� بدء، أود أن أهنئك على طر�قة التدر�س. أقدر فعال سیلفانوس: أوه ش�را. �النس�

عملك. �المناس�ة، األغاني جیدة جدا. التدر�س �األغاني طر�قة جیدة جدا، ألن األغاني تع�س واقع 

الح�اة، ر�ما ف�ما یتعل� �الحب، بـ... الح�اة، ط�عا ألن االستماع لألغاني �م�ن الطل�ة من فهم ما 

ذلك استخدام الصور. لقد أعجبت فعال �طر�قة التدر�س بواسطة الصور; هذا شيء جید یدرس لهم، و�

جدا، ألنك تحضر الصور، �عد ذلك تر�نا إ�اها، فنقوم بتأو�ل دالالتها: ماذا تمثل، ثم نتكلم عنها... 

تنظ�م  فهذا مساعد جدا لترق�ة لغتنا. هذا جید. ولكن ف�ما یخص األش�اء السلب�ة التي لم أكن أر�دها،

الوقت. یبدو أنك غیر واع بذلك. فإن �انت الحصة تقتضي ساعتین، فقد تأخذ ثالثة او أر�ع. هذا 

�ثیر جدا، یتعبنا �ثیرا. �م�نك اخت�ار وقت آخر ألن مشار�تنا لن تكون فعالة. لذا �م�نك تغییر ذلك 

  لتحسین تدر�سك.

معك. نحن اآلن على وشك الرحیل. لك منا وافر و ختاما، �النس�ة لنا، ط�عا، فقد استمتعنا �ثیرا بوقتنا 

  التقدیر. ش�را جز�ال

  تعلی�:

  عبر الطالب عن سروره �طر�قة التدر�س حیث أنها استثمرت:

أغاني قر��ة من ح�اة الناس وخاصة الش�اب، حیث طرقت مواض�ع محب�ة لد�ه مثل الحب وساعدته - 

  في دراسته.

واه اللغو�. وقد أعجب �طر�قة استثمارها المشجعة الصور التي وجدها جد مساعدة لتحسین مست- 

  للطالب على استخدام قدراته االستنتاج�ة واالستدالل�ة... في إطار مفاوضة المعنى.

  �ما عبر مثل زمالئه عما ساءه في مجال التوقیت وتسییره والتعب الذ� �ان �عتر�ه أح�انا جراء ذلك.

Teacher:Thanks.Fredy 
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Fredy: for my opinion, I think your way of teaching was good and 
you have done all what you were supposed to do. For the songs, for 
the first time, when you came here and you started to teach us using 
the songs, for the first time, I couldn’t be able to catch anything 
from the songs. But at least at the end, I could catch some words, 
even these few many, but I could. So, your method of teaching was 
good, and I real appreciate your method of teaching using drawings, 
photos. I think that is what I enjoyed in the period of Arab. For 
example, creating letters from drawings, that’s all what I enjoyed. 

But the songs not too much.Merci. 

  أستاذ: ش�را. فر�د�

فر�د�: حسب رأیي، أظن أن طر�قة تدر�سك �انت جیدة، وأنك قمت ��ل ما �ان عل�ك أن تقوم �ه. 

، وشرعت في تعل�منا بواسطة األغاني، في بدا�ة �النس�ة لألغاني، في البدا�ة عندما أتیت إلى هنا

األمر، لم أستطع فهم أ� شيء من األغاني، إال أنني عل األقل في النها�ة استطعت فهم �عض 

الكلمات ولو �انت جد قلیلة، ولكنني استطعت. أ�ضا، فإن طر�قة تدر�سك �انت جیدة وأنا معجب جدا 

أن هذا ما استمتعت �ه خالل فترة تعلمي العر��ة. فمثال �طر�قة تدر�سك بواسطة الرسوم، الصور. أظن 

إنشاء رسائل انطالقا من رسوم، هذا �ل ما استمتعت �ه. ولكن �النس�ة لألغاني، لم أستمتع �ثیرا. 

  ش�را

  تعلی�:

لم �ستفد الطالب �ثیرا من األغاني حیث لم �فهم منها إال القلیل، لكنه استمتع �الصور والرسوم التي - 

 فیدة. وخاصة إنشاء رسالة انطالقا من مجموعة من الرسوم على السبورة تمثل واقعة طر�فة.وجدها م

Teacher: Thank you very much.Elida you speak in French or in 
English? 

Elida:Ok for me, I have nothing to say but I can thank you for your 
participation, for teaching us, for your volonter, but me, I was very 
happy and I enjoyed this period when you teach us through songs 

and by photos, picture (sura) en Arab.OK! Songs like daiman maak 
was très bien, très bien.So, it makes me to remember many words in 
Arab […]maybe I can say that you continue to teach other students 
by using songs. For me, I like more songs than teaching in another 
method. And another thing which I like is by writing. I can 
remember a word in Arabic and I can write. So, it makes me to 
remember well and to know how to write in Arabic. But I enjoyed 
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this period and I thank you because I get many words of Arabic and 
I know Arabic not like past. Thinks  

  أستاذ: ش�را جز�ال!ألیدا هل ستتكلمین �الفرنس�ة أو �اإلنجلیز�ة؟

أن أش�رك على مشار�تك، على تعل�منا، ألیدا: نعم �النس�ة لي ل�س عند� ما أقوله. ولكن أستط�ع 

وعلى تطوعك. ولكنني �نت سعیدة جدا واستمتعت بهذه الفترة عندما �نت تعلمنا بواسطة األغاني 

والصور (سورة) �العر��ة. أجل! أغاني مثل دا�ما معاك �انت جیدة جدا، جیدة جدا. أ�ضا، فقد م�نتني 

أن أقول واصل تعل�م الطل�ة اآلخر�ن �استخدام  من تذ�ر �لمات �ثیرة في العر��ة. ر�ما �م�نني

األغاني. �النس�ة لي، أحب األغاني أكثر من التعل�م �طر�قة أخر�. وشیئا آخر أح�ه هو التعل�م 

�الكتا�ة. أستط�ع أن أتذ�ر �لمة في العر��ة عندما أستط�ع �تابتها. وهذا �ساعدني على تذ�ر الكلمة 

وأنا أش�رك ألنني اكتسبت مفردات �ثیرة في العر��ة، وأعرف العر��ة جیدا. لقد استمتعت  بهذه الفترة 

  ل�س �ما في الماضي. ش�را.

  تعلی�:

  عبرت الطال�ة عن سعادتها �فترة التدر�س وذلك ألنها:

  تفضل التدر�س �األغاني على أ� طر�قة أخر�.- 

  تعلمت بواسطة الصور.- 

ات. ولذا فقد حرصت على تعل�م هذه المهارة تعلمت الكتا�ة التي ساعدتها �ثیرا على تذ�ر الكلم- 

) لد� �عض الطل�ة الذین �سهل علیهم استذ�ار Learning Stratégiesمراعاة الستراتیج�ات التعلم (

  المفردة إذا ما �تبوها.

  اكتسبت مفردات أخر�.- 

Teacher: Thinks.Radjeb you have to add something? 

Radjeb: yah for me, I can say thank you because you did what you 
were supposed to do. And we should to say thanks and for the way 
of teaching, the way you teach us is good because you was late to 
start. If we started at the time, we will be so nice, and we will get 
more. That is what I can say. And the time management, I can 
say,you used to teach us for a long time. But you have a reason 
because we late, we have nothing, so you should take us for a long 
time. So what I can advise to you, next time,with other students, you 
should start early. If they start at the time, they come here, you can 
ask them if they want to learn Arabic, you can start at the time. So 
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you can arrange the time of songs, the period of what, the period of 
what: and the time table will be nice, not like us. May be today, we 
startat this time, we start at the evening, people so tired. So next 
time if people like to study Arab, they should have the time table 
like of French.So they can be arranged.That’s all. And the songs, I 
real like them. I real like the songs, I real like the pictures, I never 
forget kalb, I never forget you too, maakdaiman, I never forget 

susan (kalb), like that. Thank you. 

  أستاذ: ش�را. رجب عندك شيء تض�فه؟

رجب: نعم �النس�ة لي أستط�ع أن أقول ش�را لك ألنك قمت �ما �ان عل�ك الق�ام �ه. وعلینا أن نقول 

لى طر�قة التعل�م، الطر�قة التي درست بها لنا جیدة، ألنك بدأت متأخرا، ولو انطلقت في الوقت ش�را ع

لكان ذلك أحسن، والستفدنا أكثر، لقد  �نت تعلمنا ساعات طو�لة ولكن �ان لد�ك مبرر. �نا متأخر�ن 

ن هو الشروع و�نا ال نعرف شیئا. �نت تأخذنا لمدة طو�لة. وما �م�نني أن أنصحك �ه مع طل�ة آخر�

م��را في تدر�سهم. و�هذه الطر�قة �م�نك تحدید الوقت لألغاني، المدة لهذا أو ذاك النشا�. و�هذا 

س��ون التوقیت أو الجدول الزمني أفضل، ل�س �توقیتنا. فتارة نبدأ في هذا الوقت، وتارة في المساء 

طل�ة الراغبین في دراسة العر��ة توقیتا عندما ��ون الطل�ة متعبین. ففي المرة القادمة، ین�غي أن ��ون لل

مثل طل�ة الفرنس�ة. و�النس�ة لألغاني، أنا فعال أحب األغاني، أحب �ثیرا الصور. ال أنسى أبدا �لب، 

  ال أنساك أ�ضا، معاك دا�ما. ال أنسى أبدا سوسن (�لب). ه�ذا ش�را.

  أستاذ: ش�را جز�ال

  تعلی�:

  س مثل زمالئه.عرض الطالب لمش�لة التوقیت وطول الدرو 

  عبر عن رضائه الستخدام األغاني والصور وما عل� بذهنه من ذ�ر�ات جمیلة.- 

  

  

  

  

  المقابلة الثان�ة

  أجر�ت مع ثالثة طل�ة وهم:
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  حسان علي جونغو

  أماني أبینال مزوال

  میناتي بیردون نیوندو

  تتضمن المقابلة األسئلة اآلت�ة:

  نت مفیدة او غیر مفیدة؟�یف وجدت األغاني في تعلم العر��ة، هل �ا-1

  و في ما یتعل� �االستظهار، هل ساعدتك في استذ�ار الكلمات الجدیدة؟-2

�النس�ة للكلمات الجدیدة هل تعتقد أنك تحفظها �صورة أفضل عندما تسمعها في أغن�ة أو عندما -3

  تصادفها عبر نص، نص م�توب؟

  التي استمعنا لها؟هل تذ�ر �لمات أخر� �م�نك اآلن استرجاعها من األغاني -4

Teacher : Hassan how did you find the songs in learning Arabic ?Were they 
useful or not useful for you ? 

Hassan: Yah, it is useful for me, because it says many of things about the life 
and talk about other peoples, the behavior, yah like that. 

Teacher: And concerning memorizing memorization, did they help you in 
memorizing the new words? 

Hassan: Yes of course, it helps me to get other vocabulary, many of the 
words, new words to increase the listening capability yah. 

Teacher: Concerning new words, do you think that you retrain them in a 
better way, when you hear them in a song, or it’s better than if you encounter 

them, you meet them through a text, a written text? 

Hassan: All the ways is good. By using the song is good, and also using the 
texte is good. But using the song is very good, more than using the texte, 

because using the song, it is easy to remember some kinds of the words. Yah 
it very easy to remember some kinds of the words. 

  دة أو غیر مفیدة لك؟أستاذ: حسن �یف وجدت األغاني في تعلم العر��ة؟ هل �انت مفی

حسن: نعم مفیدة لي ألنها تقول أش�اء �ثیرة عن الح�اة، وتتحدث عن اآلخر�ن حول سلو�اتهم. نعم 

  ه�ذا.

  أستاذ: وف�ما یتعل� �االستظهار، هل ساعدتك في استذ�ار الكلمات الجدیدة؟

لمفردات حسن: نعم ط�عا! تساعدني على اكتساب مفردات أخر�، على �ثیر من المفردات، من ا

  الجدیدة لتنم�ة قدرتي السماع�ة.
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أستاذ: �النس�ة للكلمات الجدیدة هل تعتقد أنك تحفظها �صورة أفضل عندما تسمعها في أغن�ة أو عندما 

  تصادفها عبر نص، نص م�توب.

حسن: �لتا الطر�قتین جدیدة: استخدام األغاني جید واستخدام النص جید أ�ضا. لكن استعمال األغن�ة 

استعمال النص ألن األغن�ة ت�سر تذ�ر �عض أنواع المفردات. نعم. من السهل تذ�ر �عض  أفضل من

  أنواع المفردات.

  تعلی�:

وجد الطالب األغاني المستثمرة مفیدة نظرا لدورها الثقافي وما تع�سه من عادات وتقالید الناس، ثم 

ة مهارة الفهم السماعي، والذ� �فوق لدورها النفسي اللغو� المتمثل في استظهار المفردات الجدیدة وتنم�

 دور النصوص الم�تو�ة في هذا المجال.

Teacher: Yes and you Menati? 

Menati: Yah but me, the way of teaching by using songs is a very nice way of 
teaching. It was very interesting for me, because I like much to sing,  and it 

is very easy to remember those words that I was using to sing and it is not 
easy to forget. It very easy to remember, example a song which says safir maa 

salama is a very easy to remember, so I can say the way of teaching by using 
songs is very interesting way of teaching for me. 

Teacher: Dou you remember other words that you can still remember from the 
songs we have listened to? 

Menati: Ah yes. I remember ex Safir maa salama…tarjaina bi salama Oktoub 
jawabek…lazizi habib …moumkin titamini… ana wa anta baid an. Naam 

also… 

Teacher: warak 

Menati: Daiman warak warak warak daiman warak 

Teacher: Tounes 

Menati: Tounes a ya khadra. Naam. 

Teacher:  نعم Thank you. 

  

  أستاذ: نعم وأنت �ا میناتي؟

تدر�س. لقد �انت میناتي: نعم ولكن �النس�ة لي طر�قة التعل�م بواسطة األغاني طر�قة جمیلة جدا في ال

جد مثیرة الهتمامي، ألنني أحب �ثیرا أن أغني، و�ان من السهل تذ�ر تلك الكلمات التي �نت 

استعملها أثناء الغناء والتي من الصعب نس�انها. من السهل �ثیرا تذ�ر مثال األغن�ة التي تقول: سافر 
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  تطمیني أنا وأنت �عیدا مع السالمة ترجع لنا �السالمة... اكتب جوا�ك لز�ز� حبیب... مم�ن

  أستاذ: هل تذ�ر �لمات أخر�، �م�نك اآلن استرجاعها من األغاني التي استمعنا لها؟

  میناتي: نعم أذ�ر مثال: سافر مع السالمة نعم أ�ضا

  أستاذ: وراك

  میناتي: دا�ما معاك وراك وراك دا�ما معاك

  أستاذ: تونس

  م: تونس أ�ا خضراء نعم

  تعلی�:

ه في االستماع لألغاني حیث أنه یهو� فطر�ا الغناء، فساعده ذلك على تخز�ن وجد الطالب ضالت

  المفردات �سهولة ثم استدعاؤها عند الحاجة. فتذ�ر �لمات �ثیرة من األغاني التي غناها.

Teacher: Amani 

Amani: Yes. In my side, the way of teaching by using music, I think it is good 
because the aim of music is speaking about the reality in life. So and we have 
seen about now the Arabic songs speak about life, for instance we have seen 

some song was talking about life, it was safir maa salama tarjaa maa salama, 
and other it was talking about love :daiman mak, something like that. So it’s 

good. 

  أستاذ: نعم وأنت؟

أماني: نعم �النس�ة لي، طر�قة التدر�س �الموس�قى أظنانها جیدة، ألن هدف الموس�قى هو التحدث عن 

الواقع في الح�اة.  فقد رأینا �یف تتحدث األغاني العر��ة حول الح�اة، مثال لقد رأینا �عض األغاني 

م حول...  مثل أغن�ة: سافر مع السالمة ترجع مع السالمة. و�انت أخر� تتحدث عن الحب: تتكل

   .دا�ما معاك دا�ما معاك. ه�ذا نعم شيء جید

  :تعلی�

ما فتئ الطالب یر�ز على الدور الثقافي لألغن�ة العر��ة وما أفادته من معلومات حول سلو�ات أهلها. 

ة عن قسم العر��ة یولد فراغا بیداغوج�ا معتبرا تشغله الكآ�ة وهو بذلك �قر ضمن�ا �أن غ�اب األغن�

  والضجر.
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  استنتاجات

  �م�ننا �عد هذه القراءة التحلیل�ة ألجو�ة الطل�ة التي تضمنتها المقابلتان، حوصلة النتائج �اآلتي:

أن طر�قة التدر�س �الموس�قى واألغن�ة جیدة. �ما أنهم قد قدروا ٪77.77وجد الطل�ة بنس�ة  - 

 .وضوع الحب الذ� �ثیرا ما تناولته األغاني المستثمرةم

الدور النفسي اللغو� الفعال الذ� لعبته األغاني في مجال  ٪ 44.44أكد الطل�ة بنس�ة  - 

 استذ�ار المدخالت الجدیدة وسهولة استرجاعها.

 .الدور الثقافي لألغن�ة والموس�قى ٪ 33.33أكد الطل�ة بنس�ة  - 

 .٪ 77.77والرسوم بنس�ة قدر الطل�ة استخدام الصور  - 

 عبر ثالثة طل�ة عن استمتاعهم �القصص. - 

بناء على هذه النتائج �م�ننا أن نؤ�د �أنه لكي یتسنى لألغاني والمقطوعات الموس�ق�ة أن تؤد� 

أدوارها التي تسهم �لها في تنش�� التفاعل الصفي، ین�غي أن ترف� �أنشطة وتقن�ات إبداع�ة، 

. وذلك ما یؤ�د مرة أخر� صحة الفرض�ة التي انطلقنا منها في هذا ودعائم تعل�م�ة جد متنوعة

  ال�حث.
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  الرا�عالفصل 

  
  

  تحلیل االستب�ان
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  تحلیل االستب�ان

  

 وصف االستب�ان 

 تحلیل االستب�ان 

 استنتاجات  
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  االستب�ان 

  وصف االستب�ان 

�ملة للتفاعالت المسجلة، حیث أنه یهدف إلى التعرف �عتبر هذا االستب�ان وسیلة �حث م

م�اشرة على آراء الطل�ة وانط�اعتهـم حول الفترة التعل�م�ة التي قضوها �مر�ز التعل�م الم�ثف  للغات، 

وحول األدوار المختلفة التي لعبتها األغاني والمقطوعات الموس�ق�ة المستثمرة خالل مسارهم التعلمي 

  ئهـم حول جوانب لم ��شف عنها تحلیل التفاعالت المسجلة.و�ذا التعرف على آرا

منهم ش�لوا عینة ال�حث، وس�عة لم �شار�وا في التعلم،  8طال�ا،  15وقد وزع االستب�ان على 

�نا نجدهم أح�انا متواجدین �قاعة الدرس، أمام أجهزة الكمبیوتر، ولكنه �انوا یتت�عون ما یجر� عن 

  واألخر� الغناء. �ثب، و�شار�وننا بین الفینة

فوزعت علیهم االستب�ان قصد اإلفادة من آرائهـم وانط�اعاتهم ومالحظاتهم التي ستثر�، ال 

  محالة، نتائج هذا االستب�ان.

أسئلة متعددة االخت�ار  4سؤاال مغلقا (نعم، ال) و 19سؤاال، منها  26وقد تش�ل االستب�ان من 

  أسئلة مفتوحة. 3و

عدم ذ�ر أسمائهـم، فصرح الجم�ع أن ذ�ر األسماء ال یؤثر في  وقد خیر الطل�ة في ذ�ر أو

حر�ة التعبیر عن آرائهم حیث أنهم على وشك مغادرة الجامعة، وأننا ر�ما لن نلتقي �عد ذلك أبدا، 

  صّنفت أسئلة االستب�ان ضمن فصلین ثم خاتمة.

  األول : الخلف�ة الفن�ة للطل�ة  المقطع

رف على عادات وأذواق الطل�ة في مجال الغناء والموس�قي، تهدف أسئلة هذا الفصل إلى التع

وهي أسئلة موجهة أساسا إلى الطل�ة خارج عینة ال�حث، أما اآلخرون فقد طرحت علیهم في أول 

  حصة من الدراسة، حیث أنه على أساسها تم انتقاء األغاني المستثمرة.

   أدوار األغاني والموس�قى :  الثاني المقطع

سؤاال یهدف إلى تلقي تغذ�ة راجعة من الطل�ة وتقی�ما حول ما حققته  17یتضمن الفصل 

  األغاني والموس�قى �مساعدة المنهج�ة المت�عة من أدوار في المجاالت اآلت�ة :

  خل� رغ�ة التواصل  - 

  توفیر االن�سا� واسترجاع الذ�ر�ات - 

  تنش�� الخ�ال واإلبداعیـة  - 
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  لجدیدةتسهیل استظهار واسترجاع المدخالت ا - 

  تنم�ة مهارة الكالم  - 

  تنم�ة المفردات الدارجة  - 

  اإلطاللة على ثقافة المجتمعات العر��ة  - 

  وهي �لها أدوار تسهم في تغذ�ة التواصل الصفي وتنش�طه.

  خاتمـة 

  �سترجع فیها الطالب أمتع األغاني التي استمعوا إلیها ثم �قدمون ما شاؤوا من مالحظات.
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  تحلیل اإلستبیـان:

  األول: الخلف�ة الفن�ة للطل�ة  المقطع

  هل تحب االستماع للموس�قى؟: 1سؤال 

  المجموع  أبدا  نادرا  أح�انا �ثیرة  عادة  دائما

2  0  6  5  1  15  

33,13 %  0%  40%  33,33 %  66,6 %  100 %  

  تعلیـ� : 

لها دائمـا. وهذا �عني أن  �ستمعون  % 33,13من الطل�ة �ستمعون أح�انا �ثیرة للموس�قى و  % 40

أكثر من نصف المجموع تتمتع �حس موس�قي یؤهلها للتفاعل مع بیداغوج�ة التدر�س �الموس�قى، أما 

) فقد �فسر ذلك �عامل الجنس حیث أنهم % 40طل�ة ( 6العدد ال�اقي الذ� ال �حب االستماع أ� 

��ة ��ونون عادة أقل م�ال إلى �لهم ذ�ور ومعلوم أن هؤالء من الكثیر من المجتمعات غیر الغر 

  الموس�قى من اإلناث.

  : �م مرة تستمتع ألغان�ك المفضلة ؟  2سؤال 

  المجموع  ال إجا�ة   أح�انا   یوم�ا 

3  11  1  15  

20 %  33,73%  66,6%  100 %  

  تعلیـ� : 

�فعلون ذلك یوم�ا وهذا �عني أن �ل  % �20ستمعون أح�انا ألغانیهم المفضلة و  % 73

لهم أغاني مفضلة �ما قد �عني أنهم �فضلون األغاني على الموس�قى الصرفة  1استثناء الطل�ة �

  (بدون �لمات).

  : هل تعزف على آلة موس�ق�ة ؟  3سؤال 

  المجموع   ال إجا�ة   ال   ها هي   نعم 

  15  1  13  (ب�انو صغیر  1  1

66,6 %  66,6 %  66,86%  66,6%  100 %  
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  تعلی� :

عزفون، وهذا مرده ر�ما إلى البیئة الثقاف�ة التي ینتمون إلیها، و�النس�ة من الطل�ة ال � % 66,86

لفئة جد قلیلة قد �فسر ذلك �العامل الدیني حیث �عتبر العزف واالستماع لألغاني والموس�قى في 

  �عض األوسا� من المحرمات، ومعلوم أن نصف الطل�ة مسلمـون.

  

  : هل تحب الغنـاء ؟  4سؤال 

  ع المجمو   ال   نعم 

9  6  15  

60 %  40%  100 %  

  تعلی� :

  �حبون الغناء وهي نس�ة جیدة تؤهلهم للتفاعل مع الدروس والتعلم بواسطة الغناء. % 60

  : هل تفضل األغانـي ؟  5سؤال 

أغاني   الوطن�ة   الدین�ة   العاطف�ة 

  الش�اب 

مش�الت 

  الح�اة

  المجموع  الطفولة   الطب�ع�ة 

9  9  0  0  5  1  0  15  

60 %  60%  0%  0%  30,33%  66,6%  0%  100%  

  تعلی� :

من الطل�ة �فضلون األغاني العاطف�ة، وٕاذا رجعنا إلى االستب�ان وجدنا ثمان�ة من هؤالء  % 60

�فضلون في الوقت نفسه األغاني الدین�ة، وقد �فسر ذلك �أن احساسهم بنوع  % 33,53الطل�ة أ� 

ا من غیر الالئ� عدم ذ�رها بتاتا، و�دعم هذا من الخجل جعلهم �ستترون �األغن�ة الدین�ة إذ وجدو 

التأو�ل أنه طیلة الحصص التعل�م�ة لم �طالب أحد �استثمار األغاني الدین�ة. والطالب الوحید الذ� 

فضل األغاني العاطف�ة دون ذ�ر الدین�ة هو نفسه الذ� صرح في أول حصة �أن االستماع لألغاني 

ل قو� على تجاوب الطل�ة مع األغاني المستثمرة التي معظمها والموس�قى من المحرمات، وهذا �له دلی

  من النوع العاطفي.

  

  



200 

   أدوار الموس�قى في تعل�م�ة العر��ة: الثاني المقطع

  ؟ تعتقد أن األغاني تساعدك على تعلم العر��ةهل :  6سؤال 

  المجموع  ال   نوعا ما   نعم 

9  5  1  15  

33,60 %  33,33%  66,6%  100 %  

  تعلیـ� : 

یهدف هذا السؤال االفتتاحي ألدوار األغاني والموس�قى �النس�ة للطل�ة الذین ش�لوا عینة من 

ال�حث إلى التعرف على تقی�مهم لفترة تعلمهم، و�النس�ة لآلخر�ن الذین لم �شار�وا في الدرس، ولكنهم 

ألغاني في �انوا �حضرون من حین آلخر إلى التعرف عن االنط�اعات التي تكونت لدیهم حول دور ا

 % 33,33وجدوها مساعدة و %60تعلم العر��ة واإلجا�ات �ما هو مشاهد في الجدول جد مشجعـة : 

  مساعدة إلى حد ما.

  : خل� رغ�ة التواصـل 

  : هل تعتقد أن األغاني والموس�قى تنشطان التواصل في القسم ؟  7سؤال 

  المجموع   ال   نعم 

12  3  15  

80 %  20%  100 %  

  تعلی� :

أن األغاني والموس�قى تنشطان التواصل الصفي، وهذا تأكید لما أثبته  %80أغلب الطل�ة یر� 

  التفاعالت المسجلة في هذا المجال.

  

  : خالل االستماع لألغاني والموس�قى هل تشعر �الرغ�ة في التواصل ؟  8سؤال 

  المجموع   ال   نعم 

15  0  15  

100 %  0%  100 %  
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  تعلی� :

) أنهـم �شعرون �الرغ�ة في التواصل خالل استماعهم %100ستثناء (صرح الطل�ة بدون ا

لألغاني والموس�قى وهذا تأكید لدورهما الفعال في تحفیز المتعلم و�عث ف�ه رغ�ة الكالم ومتعة اإلتصال 

�ما أنه تأكید على أن المواض�ع التي تناولتها األغاني قر��ة من اهتمامات وأذواق هؤالء الطل�ة الش�اب 

  وجدت أصداء عم�قة في وجدانهـم. إذا

 : توفیر اإلن�سا� واسترجاع الذ�ر�ـات 

  : أثناء االستماع للموس�قى هل تشعر �اإلن�سا� عندما تكون مهموما أو متع�ا ؟  9سؤال 

  المجموع   ال   نعم 

14  1  15  

33,93 %  66,6%  100 %  

  تعلی� :

ا نص عل�ه جم�ع المر�ین واأللسنین ) األمر الذ� یؤ�د م33,93أجاب أغلب الطل�ة �اإلیجاب (

�شأن الدور المذهل الذ� تلع�ه الموس�قى  (Lozanov)التطب�قیین واألط�اء النفسانیین أمثال لوزانوف 

 (Krashen)في تخل�ص المتعلم من المشاعر السلب�ة واألحاس�س المث�طة التي أشار إلیها �راشن 

  والشعور �اإلح�ا� ...وذلك مثل الخوف والقل� والخجل والكآ�ة والضجر 

  

  : هل توق� األغاني والموس�قى تجارب وذ�ر�ات �عیدة في مخیلتك ؟  10سؤال 

  المجموع   ال   نعم 

10  5  15  

66,66 %  33,33%  100 %  

  تعلی� :

ال شك في أن أغلب�ة الطل�ة تر� أن األغاني والموس�قى ت�عث فیهم ذ�ر�ات �عد�ة، ذلك أننا إذا 

المسجلة وجدنا ثالثة منهم قد عبروا �الرسم خالل الدروس عن ذ�ر�اتهم طفولتهم  رجعنا إلى التفاعالت

التي أ�قظتها فیهم أغن�ة المطرب قروابي "ال�ارح �ان في عمر� عشر�ن". و مع ذلك لم یجیبوا عن 

  السؤال، ولر�ما �ان ذلك سهوا منهم.

  : هل تخلف األغاني جوا دافئا في القسم ؟  11سؤال 
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  جموع الم  ال   نعم 

11  4  15  

33,73 %  66,26%  100 %  

  تعلی� :

یهدف السؤال إلى معرفة ما مد� شعور الطل�ة بروح األلفة والمرح التي تشعها الموس�قى بینهم 

حیث تزول الحواجز النفس�ة و�تفاعل الجم�ع �أسرة واحدة في سعادة وان�سا� وهذا ما أكدته أغلب�ة 

  ن خالل ممازحات �عض الطل�ة ل�عض الضح�ات والقهقهات.الطل�ة وأبرزته التفاعالت المسجلة م

   تنش�� الخ�ال واالبداعیـة  

  : هل تنش� األغاني والموس�قى خ�الك ؟  12سؤال 

  المجموع   ال   نعم 

13  2  15  

66,86 %  33,13%  100 %  

  تعلی� :

  (psychocognitif)یهدف هذا السؤال إلى معرفة ما مد� وعي الطل�ة �الدور النفسي المعرفي 

لألغاني والموس�قى وقدرتها في تنش�� مخیلتهم وتغذیتها �الصور واألف�ار واألحاس�س الطر�فة وقد 

  ).% 66,86أكدت األغلب�ة ذلك (

  : هل تساعدك على أن تكون طر�فا، إبداع�ا، مستثمرا للف�اهـة ؟  13سؤال 

  المجموع   ال   نعم 

13  2  15  

66,86 %  33,13%  100 %  

  تعلی� :

ف السؤال إلى إ�ضاح ما المقصود بتنش�� الخ�ال هنا وهي اإلبداع�ة وما تقتض�ه من طرافة یهد

  ).% 66,86وف�اهة، وقد أكد ذلك الطل�ة مرة ثان�ة بنفس النس�ة العال�ة (

  

  

  : �یف وجدت دروس العر��ة ؟  14سؤال 
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  المجموع   مملة   عاد�ة   ممتعة   طر�فة 

5  12  1  0  15  

33,33 %  80%  66,6 %  0% 100% 

  تعلی� :

یهدف السؤال االختتامي لألدوار الوجدان�ة المعرف�ة إلى معرفة اإلنطبلعات العامة التي تر�تها 

الدروس في نفوس الطل�ة �ما في ذلك أولئك الذین �انوا �حضرون بین الفینة واألخر� الحصص وال 

التعرف على هذه  )  �ما یهدف السؤال إلى%�80شار�ون، ف�انت األغلب�ة تشعر �المتعة (

االنط�اعات حول األغاني والمقطوعات الموس�ق�ة المستثمرة وفي الوقت نفسه حول المهام البیداغوج�ة 

  التي �لف الطل�ة �انجازها، ف�ال العنصر�ن م�مل لآلخر �ح�م العالقة الجدل�ة القائمة بینهما.

  تسهیل استظهار واسترجاع المدخالت الجدیدة  

  �سهولة �لمات األغاني ؟ : هل تتذ�ر  15سؤال 

  المجموع   ال   نعم 

13  2  15  

66,86 %  33,13%  100 %  

  تعلی� :

تعبر هذه النس�ة العال�ة أوال عن مد� تجاوب الطل�ة وشغفهم واهتمامهم �األغاني المستثمرة، 

رة حیث وثان�ا تؤ�د الدور النفسي اللغو� المذهل لألغن�ة والمتمثل في سهولة انتقاش �لماتها في الذاك

  .(DIN)ت�قى تتردد بدون وعي في ذهن الطالب وهو ما �عرف �ظاهرة التكررار الالإراد� 

: هل تساعدك األغاني والموس�قى في تثبیت المفردات الجدیدة التي ترد خالل الدروس في 16سؤال 

  ذاكرتك؟ 

  المجموع   ال   نعم 

14  1  15  

33,93 %  66,6%  100 %  

  

  تعلی� :
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غن�ة في تثبیت �لماتها في الذاكرة بل یتعد� إلى المفردات والتراكیب الجافة ال �قتصر دور األ

التي ترد في س�اق استثمارها، فإ�قاعات الموس�قى، وصفت المعنى ولحنه ... �ل ذلك �شد انت�اه 

الطالب إلى ما �ستخدمه من مفردات جدیدة وما �سمعه من زمالئه ومعلمه خالل الدرس، ف�عل� 

  ).% 33,93ته القر��ة المد� ثم �مر إلى ال�عیدة المد�. وهذا ما أكده أغلب الطل�ة (�سهولة في ذاكر 

  

  : هل تر� أن حصیلتك المفردات�ة في تزاید ؟  17سؤال 

  المجموع   ال   نعم 

8  0  8  

100 %  0  100 %  

  تعلی� :

ت�عنا )، وقد ت%100یخص السؤال الطل�ة المشار�ین في الدروس، وقد أجابوا �لهم �اإلیجاب (

هذا النمو في معجم الطالب خالل الحصص المسجلة التعل�م�ة، حیث أننا إذا قارنا أول درس في 

منتصف ف�فر� �آخر حصة في نها�ة جوان لمسنا فارقا معتبرا وذلك �النس�ة لكال الفوجین، األول 

 ).2012) والثاني (2010(

  تنم�ة مهارة الكالم  

  قد تحسنت ؟  : هل تر� أن مهارتك الكالم�ة 18سؤال 

  المجموع   ال   نعم 

8  0  8  

100 %  0  100 %  

  تعلی� :

  �عتبر هذا السؤال موضحا ومؤ�دا لسا�قه، وقد أكد �ل الطل�ة ما أدلوا �ه سا�قا.

  

  

  

  : هل تشعر أنك أص�حت أوفر طالقة  ؟  19سؤال 

  المجموع   ال   نعم 
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4  4  8  

50 %  50 %  100 %  

  تعلی� :

�النس�ة لعدد من الطل�ة الذین فهموا أن هذه الطالقة أو السیولة  �انت ص�غة السؤال غامضة

(fluidité fluency)  تحققت لدیهم في اتصاالتهم �العر��ة، والحق�قة أن المقصود هو ما �شعرون �ه

أثناء غنائهم األغن�ة ال غیر، حیث أن الطالب �ص�ح عادة �عد وقت قصیر من اإلستماع وتكرار 

  اطعها �سهولة، و�التالي فإن نصف الطل�ة أجابوا �النفي.األغن�ة یردد �عض مق

  

  المفردات الدارجـة تنم�ة  

  : هل تمیز �سهولة بین الكلمات الفص�حة والدارجـة ؟  20سؤال 

  المجموع   ال   نعم 

4  4  8  

50 %  50 %  100 %  

  تعلی� :

لدارجـة التي فهم نصف الطل�ة حسب ما صرحوا �ه، أن السؤال �شمل �ل الكلمات الفص�حة وا

درسوها وتلك التي �سمعونها خارج القسم، لكن المقصود هو تلك المفردات الواردة في األغاني ال غیر، 

مثل : (أها المسرارة بر�ا�ك من خروج البرا)، (العین الكحلـة) ... ونتیجة لل�س السؤال جاءت اإلجا�ات 

  منقسمـة.

  : هل هناك خل� في ذهنك بینهما ؟  21سؤال 

  المجموع   ال   نعم 

  8  5  (أح�انا) 1+2

5,37 %  22,62% 100 %  

  

  تعلی� :

: (ال). فقد �عود هذا اإلنقسام إلى غموض  5أجاب طال�ان : (نعم). وواحد : (أح�انا). و

  السؤال.
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  : هل تر� أن الكلمات العام�ة تثر� مفرداتك المفرداتیـة ؟  22سؤال 

  المجموع   ال إجا�ة    ال   نعم 

13  1  1  15  

86,00 %  6,66% 6,66 %  100 %  

  تعلی� :

) ضمن�ا �أن للمفردات الدارجة دورا إیجاب�ا في تسهیل عمل�ة %86,66أقرت أغل�ة الطل�ة (

اإلتصال، سواء في القسم أو خارجه، فقد الحظنا خالل التفاعالت المسجلة �یف �ان الطل�ة �قترضون 

، �این، هادو، السوارد، بنّ�ة، ر�حـة ... ف�انت ضمن استراتیج�ات التواصل مفردات مثل : مل�ح، زون�ة

هذه المفردات الدارجة تم�نهم من التواصل الفور� مع زمالئهم الجزائر�ین، خارج القسم، و�التالي، فهي 

في نظرهم عام مساعد ومثر للمستو� الفص�ح، ول�ست عامل تشو�ش وتشو�ه منافسا له، فتواصلهم 

ي تعلمهم ومز�دا من الثقة �النفس. ونتیجة لذلك، فإن االقتصار على �الدارجة ��سبهم شعورا �النجاح ف

المستو� األكاد�مي دون تطع�مه من حین آلخر ب�عض المفردات العام�ة قد یؤد� إلى االنفصام الكلي 

لهؤالء الطل�ة عن لغة التخاطب الیومي، ومن ثم عن أبنائها وعن الكثیر من مجاالت الح�اة 

  االجتماع�ة.

 على ثقافة المجتمعات العر��ة اإلطاللة  

  : هل ساعدتك األغاني على استكشاف �عض مظاهر الثقافة الجزائر�ة أو العر��ة ؟  23سؤال 

  المجموع   ال   نعم 

12  3  15  

80 %  20 %  100 %  

  تعلی� :

) الدور الثقافي لألغن�ة العر��ة، وهذا �عني أنهم لم �قفوا عند %80أكدت أغل�ة الطب�ة (

السطح�ة لكلماتها، بل خطوا عبر الفهم االستداللي، إلى مضامینها الثقاف�ة، فهذا الفهم الدالالت 

المعم� �ع�س مد� تفاعلهم مع ما استمعوا له. فقد صرح أحدهم على سبیل المثال : "عندما �حب 

: الرجل العر�ي فتاة فإنه �حبها �مجامع قل�ه" و�عني هذا أن تفاعله القو� مع أغن�ة فر�د األطرش 

(دا�ما معاك دا�ما، أعش� بهاك دا�ما، أت�ع خطاك، دا�ما وراك دا�ما) جعله �قف مشدوها أمام جبروت 
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العش� الذ� استحوذ على قلب الرجل وأسره، فأص�ح یت�ع خطى المرأة أینما ذهبت، فهذا حب أعم� 

  : عندما �قول لحبیبتـه (Charles Aznavour)��ثیر من حب المغني شارل أزنفون مثال : 

  السماء تنسج غطاء من صوف 

  وشوارعك الص�ف�ة تستعد للشتاء 

  ال تخافي البرودة �ا هیلین 

  سأدفئك سأدفئك 

  و�قول الحقـا : 

  إذا ما عصفت الر�اح 

  سأغل� األبواب والش�اب�ك

و�ذلك األمر �النس�ة للطالب الذ� صرح �أن "األغاني التي استعملناها لتعلم العر��ة ارتني �یف 

س في الثقافة العر��ة ین�غي أن �عا�شوا جیرانهم، فیزورونهم و�منحونهم الحب"، فإن هذا الطالب أن النا

لم یلتفت للعالقة العاطف�ة المبتذلة والمألوفة بین الجار والجارة، �ما هي الحال في أغن�ة ل�ش ل�ش �ا 

زة للمجتمع العر�ي، وهي جارة ما ترد� لي الز�ارة ؟ بل تجاوزها إلى ما ترمز إل�ه من ق�م أصیلة ممی

ز�ارة الجار واإلحسان إل�ه، �ما لفتت ع�ارة "أنت عمر�" في أغن�ة أم �لثوم انت�اه أحد الطل�ة، حیث 

  وجدها ممیزة للمجتمعات العر��ة عن غیرها من المجتمعات الغر��ة.

  : هل �م�ن أن تذ�ر �عض األمثلـة ؟  24سؤال 

  تعلی� :

  . و�انت اإلجا�ات �اآلتي :5ناء طل�ة عن السؤال �استث 10أجاب 

  الموس�قى العر��ة هادئة وش�قة، عندما �حب العر�ي فتاة، فإنه �حبها �مجامع قل�ه (مترجم) - 

  أغاني الشاب خالد  - 

أغن�ة أم �لثوم التي هي �عنوان "أنت عمر�" تؤدینا إلى فهم ثقافة المصر�ین �صفة والعرب  - 

عات الالعر��ة ال �طلقون �لمة "عمر�" ألح�ابهم مع أن �أسرها �صفة عامة حیث نالح� في مجتم

  األمر ع�س تماما عند العرب.

(بر�ا�ك من خروج البرا) في الثقافة الجزائر�ة ال �سمح للنساء �التجول في الشوارع بدون إذن  - 

  (مترجم)

  مثال : الحب (مترجم)  - 
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  الحب (مترجم)  - 

  الحب (مترجم) - 

اف �عض مظاهر الثقافة الجزائر�ة والعر��ة مثل حب الناس ساعدتني األغاني على استكش - 

  ل�عضهم ال�عض واحترام أف�ار اآلخر�ن و��ار السن (مترجم).

  ل�ش ل�ش     �ا جارة ال ترد� الز�ارة  –وراك وراك دا�ما  –معاك معاك دا�ما  - 

ر��ة ین�غي أن األغاني التي استعملناها لتعلم العر��ة أرتني �یف أن الناس في الثقافة الع - 

  �ع�شوا مع جیرانهم فیزورونهم و�منحونهم الحب (مترجم).

و�ذلك األمر �النس�ة للطالب الذ� صرح �أن "األغاني التي استعملناها لتعلم العر��ة أرتني �یف 

  أن الناس في الثقافة العر��ة ین�غي أن �عا�شوا جیرانهم، فیزورونهم و�منحوهم الحب"

  ي التي وجدتها األوفر امتاعا ؟ : ما هي األغان 25سؤال 

  و�انت اإلجا�ات �اآلتي :  2طال�ا عن السؤال �استثناء  13أجاب 

  دا�ما معاك دا�ما ول�شل ل�ش �ا جارة (مترجم) - 

  دئما معك - 

  بنت �الد� و�ان في عمر� عشر�ن  - 

  ل�شل �ش �ا جارة جا�ما معاك 

  ر�ش ر�ش �ا جارة  - 

  حبیبــي  - 

  ر�ش ر�ش �ا جارة  - 

  ل�شل ل�ش � جارة وراك وراك دا� ما معاك  - 

  بنت �الد - 

  بنت �الد�  - 

  بنت �الد�  - 

أغاني أكثر إمتاعا هي أغاني عاطف�ة لكونها تدغدغ مشاعر الجم�ع واستماع عنها ذو جنون للعاقل  - 

  أو مجنون وال ح�اء في الدین.

  و.مندیلي الحل –زوروني �ل سنة مرة  –دائما معاك  –ل�ش �ا جارة  - 

  األغن�ة التي تقول للبناء أن �م�ثن في بیوتهن ألنهم عندما یخرجن ینافسن الرجال (مترجم) - 
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  مالحـظـات أخر� 

  المالحظـات اآلتیـة : 6طل�ة �استثنـاء  9قدم 

  �ان ملـح  - 

  العر��ة لغة جد طر�فة (مترجم)  - 

  �انت الدروس جد ممتعة ومساعدة (مترجم) - 

  س�ة لي ش�قة وممتعة، لقد تعلمنا أش�اء �ثیرة و�انت جیدة (مترجم)�انت دروس العر��ة �الن - 

�ان درس العر��ة ش�قا للغا�ة وجعل مستوا� في هذه اللغة یتحسن �ان الوقت قصیرا ولكننا تعلمنا  - 

  أش�اء �ثیرة (مترجم)

 التعل�م �استخدام االغاني هو أسهل طر�قة لتعلم اللغات. حصلت على مفردات �ثیرة في وقت - 

  قصیر من السهل تذ�ر الدروس. الدروس التي تستخدم األغاني تساعد على شد اإلنت�اه (مترجم)

  أظن أن دراسة اللغة العر��ة �استخدام األغاني هي السبیل األنجع (مترجم) - 

  أعتقد أن الجزائر جمیلة وأن هذا الدرس �ان ش�قا (مترجم) - 

  مترجم).أستط�ع أن أتواصل مع أبناء البلد �العر��ة ( - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  استنتاجات 

�م�ننا �عد هذه القراءة التحلیل�ة ألجو�ة الطل�ة حوصلة النتائج التي أسفر عنها االستب�ان �اآلتـي 

:  
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تأكید األدوار الوجدان�ة والنفسیـة اللغو�ة والمعرف�ة لألغنیـة والموس�قى التي الحظناها خالل  - 

  تحلیلنا للتفاعالت المسجلة.

موقفهم اإلیجابي إزاء المفردات الدارجة التي یجدون أنها تثر� حصیلتهم التعرف على  - 

اللغو�ة، وتساعدهم على التواصل داخل القسم، في إطار أنشطتهم البیداغوج�ة، أو خارجه مع زمالئهم 

  الطل�ة أو أبناء الوطن.

هما تعرف التعرف �صورة أكبر على الدور الثقافي لألغن�ة والموس�قى العر��ة اللتین �فضل - 

  طلبتنا األجانب على الكثیر من عاداتنا وتقالیدنا، ومن تم تفاعلوا �صورة أوفر مع رصیدنا الفني.

التعرف �صورة م�اشرة على تقی�م الطل�ة لما حققوه من نتائج في مسارهم التعلمي، وعلى  - 

نتائج مجتمعة تؤ�د وانط�اعاتهم حول الدروس، ومنهج�ة التدر�س، وما أثر فیهم من أغاني ... فهذه ال

إلى حد �بیر الدور الناجح الذ� أدته األغاني والمقطوعات الموس�ق�ة المستثمرة، و�ذا األنشطة والمهام 

التعلم�ة المرافقـة في مجال تنش�� التفاعل اللفظي الذ� �ش�ل محور �حثنا، ومن تم صحة الفرض�ة 

  التي أسسنا علیها هذا ال�حث.
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  ل�حث.نتائج ا

  لقد أكدت النتائج الفرض�ة التي أسسنا علیها هذا ال�حث وذلك على مستو�ین:

  المقارنة بین األنشطة التواصل�ة وغیر التواصل�ة:-1

) أنشطـة تواصل�ة 2010لقد تضمنت الحصص التجر�ب�ة الثمان�ة التي أجر�ت مع الفوج األول (

تبین لنا أن األنشطـة التواصل�ة ولدت تفاعال وأخر� غیر تواصل�ة. وفي ضوء التحلیل الذ� أجر�ناه 

  نوع�ا أوفر من غیرها، �ما یتضح لنا من خالل المقارانات اآلتیـة:

  دمدونـة  4:الحصة رقم

  األغن�ة: تونس أ�ا خضراء 

  المهمـة: عم تتحدث هذه األغنیـة؟

معلومة لد�ه �عد االستماع لألغن�ة، سأل المعلم عن محتواها، فأعاد الطل�ة وصفه عبر حقائ� 

ولدیهم. فجاءت األجو�ـة تكرار�ة ومتشابهة، تع�س تواصال مفتعال، خال من المفاوضة والمفاجأة، هدفه 

  اخت�ار فهم �لمات األغن�ة، ال غیر:

  أماني: نعم مغن�ة تتكلم عن تونس�ا

  أستاذ: نعـم

  أماني: �قول هناك اثنان مدینة جید جدا

  أستاذ: نعم ؟

  ل� الوادأماني: اسمها + مرسى وح

  ها��ة: أیدا األغن�ة تتكلم حول تون�س�ا ++ حول اثنین مدینة.

  أستاذ: نعم ؟

  ها��ة: المرسى وحول الورد

  أستاذ: حل� الواد

  

  بمدونـــة  2الحصة رقم 

  األغن�ة: تونس أ�ا خضراء 
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  .ادالمهمـة: عبر بواسطـة رسم عما یوحي �ه إل�ك المقطع اآلتي: غزالنك الب�ضاء  تصعب على الص�

ل فیها شاب فتاة، مستخدما في �ل موقف استراتیجیـة معینة: تح�ة، ز رسم الطل�ة مواقف مختلفة �غا

عرض مشروب أو خدمة، مالحقة. ولكن الحیلة تفشل في �ل مرة. وذلك تجسیدا لصعو�ة الفتاة 

  التونس�ة.

  المقارنة: 

متوفرة في  (les enjeux communicatifs)نالح� أن الرهانات التواصل�ة  :الثان�ةالحصة 

هذا النشا� وهي: التعبیر عن اإلبداع�ة والتنافس في الطرافة. فهذا الغرض التواصلي حفز الطل�ة على 

معرفتهم �فن المغازلة الذ� �ش�ل أحد اهتمامات ومیول الش�اب في واستثمار تفعیل قدراتهم التخیل�ة 

فجاءت إنتاجاتهم أصیلة، مختلفة ومت�اعدة،  مثل سنهم، فتفاعلوا مع األغن�ة، والتحموا �شخص مغنیها،

  استثمرت فیها استراتج�ات متنوعة ومفاجئة أح�انا �طرافتها: (فتاة تصعد جبل والفتى خلفها �الحقها).

، أنتج الطل�ة خطا�ا متمتعا بوظائفه التخیل�ة النا�ع من واقع هؤالء الش�اب ففي هذا النشا�

  .تهم الش�اب�ةخص�اوالتعبیر�ة واالجتماع�ة، عاكسا ش

) للمعلم، Réactifاالستجابي (و  الدیداكت��ي ظل الطل�ة متقوقعین في دورهم الحصة األولى:

التخیل�ة عار�ا من وظائفه  همهم إنتاج جمل سل�مة، فجاء خطابهم خال من الم�ادرة والتفاوض

  .(Fantomatiques)  ش�ح�ة اصور  اوالتعبیر�ة واالجتماع�ة، عاكس

  �ة مدون 5الحصة رقم 

  : سافر مع السالمةاألغن�ة

  : وصف أش�اء جل�ة في الرسوم.المهمة

ترو� قصة �لب قدم من  على الصو�رة عل� المعلم مجموعة من الرسوم الهزل�ة ،ستماع لألغن�ة�عد اال

تر��ا ونزل �الحي الجامعي زواغي. إال أن الرسوم قد استثمرت �طر�قة غیر تواصل�ة حیث �ان المعلم 

  �شاهدها الجم�ع. ین صر�حة في هذه الرسوم�سأل عن مضام

  

  : الرسم األول

  أستاذ: ماذا تشاهدون في هذه الصورة

  أماني: أنا أشاهد رجل

  �لیوفاس: أنا أشاهد �لب �صعد في 
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  أستاذ: �صعد في ؟

  �لیوفاس: �صعد في تنان�ة 

  أستاذ: �صعد في الطائرة 

  : الرسم ثاني

  أستاذ: أین اإلبن ؟

  طل�ة: في الطائرة

  أستاذ: في الطائرة ماذا �فعل ؟

  طل�ة: �شرب

  �:مدونة  8الحصة رقم 

 (Le siffleur et son chien)مقطوعة موس�ق�ة اسمها: المصفر و�ل�ه 

�عد االستماع للمقطوعة سأل المعلم الطل�ة: ما رأ��م في هذه المقطوعة  ؟ و�عد أن عبروا عن 

في تنزان�ا وأرو�ا. ثم تحولوا  االب، وطر�قة ع�شهأحاس�سهم، انطلقوا �صورة عفو�ة في الحدیث عن الك

  إلى التحدث عن �البهم الخاصة، في جو مفعم �الف�اهة واألنس.

  : تناولت الحصتان نفس الموضوع الذ� هو الكلب، ولكن �طر�قتین مختلفتین:المقارنة

 م تواصل دیداكت��ي تقلید�، مع مواقف جاهزة ل ر: تعامل الطل�ة، في إطاالحصة األولى

، متوقعة وفاقدة (réactives)�شار�وا في بنائها، وٕانما أعادوا وصفها بواسطـة ملفوضات استجاب�ة 

مفردات وتراكیب لغو�ة، ال غیر. وقد ولد هذا النشا�  (manipulation)لإلعالم�ة، هدفها تحر�ك 

رافة تحر�وا مثل دمى ورق، ضجرا أخفته ط حیث الالتواصلي، الذ� غابت ف�ه شخص�ات الطل�ة،

  القصة التي أثارت الكثیر من الضحك. 

 نسج الطل�ة �أنفسهم موضوعات تفاعلهم حیث أنهم في إطار الموضوع الحصة الثان�ة :

: الكلب، أنتجوا مواقف ن�عت من مخ�التهم، تطورت (thème macro structurant) المه��ـل الكلي 

ها تها المعلم على قدم المساواة، وتخللتدر�ج�ا من خالل التفاوض، في إطار مؤانسة عفو�ة، شارك فی

الكثیر من الف�اهة والممازحات، التي قضت على طقوس�ة الموقف التعل�مي. وقد تكفل الطل�ة بخطابهم 

والتحموا �ه، حیث استثمروا مجموعة من االستراتیج�ات التخاطب�ة والتفاوض�ة لم نشهدها في النشا� 

م والتأثیر فیهم، مستخدمین في هذه المرة اللغة �أداة فعل الساب�، حاولوا بواسطتها اجتذاب زمالئه

ول�س �أداة نقل معلومات. فظهرت، نتیجة لذلك،   (Instrument d’action sociale)اجتماعي 
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 (Profils communicatifs)  وجانب�اتهم التفاعل�ة) Styles communicatifsأسالیبهم التواصل�ة (

ممازح، وذلك من خالل أسئلته المداع�ة والمستفزة لح�اء زمالئه حیث ظهر الطالب میناتي في صورة ال

؟، بینما ظهر الطال�ان حسن وأماني في هل تنام مع �ل�ك؟  هل الكل�ك عنده حبی�ةوحتى المعلم: 

، صورة متحفظة، م�الة إلى العقالن�ة، قلیلة المزاح والمداع�ة. ف�شف الطالب عن خفا�ا شخصیته

...) خالل التفاعل، مؤشر على حیو�ة التواصل ، مقین، فاتنازح، منتقدمم تغیر أدواره (مفاوض،و 

  ).Authentiqueوقر�ه من التفاعل الحي (

  ج:مدونة  3الحصة رقم 

  ؟من یتذ�ر رسم الطالب ... المهمة:

طلب المعلم من �ل طالب أن یتذ�ر ما رسمه زمیله في الحصة السا�قة، محاوال أن �عید هذا الرسم 

لى السبورة. ثم �عد شرحـه، یتدخل الطل�ة لتقی�م ما مد� مطا�قته للرسم األصلي الذ� ��ل تفاصیله ع

�حاولون بدورهم تذ�ره. ولم یثر هذا النشا� الالتواصلي أدنى ضح�ة، حیث جاء تكرار�ا لما سب�، 

 عار من المفاجأة والف�اهة، ذا وجهة لغو�ة استرجاع�ة محضة. فبدل أن �ستثمر ف�ه الطل�ة قدراتهم

التخیل�ة، والمعرف�ة مثل االستنتاج واالكتشاف والتنبؤ... اقتصروا على تنش�� ذاكرتهم. فساد الر�ود 

  والضجر في القسم.

  و:مدونـة  7الحصة رقم 

  . (vivaldi)المقطوعـة الموس�ق�ة: الفصول األر�عـة للموس�قار العالمي ف�فالد� 

  المهمة: التعبیر عن اإل�حاءات.

عما تثیره فیهم  مقطع، قام الطل�ة �استنتاج الفصل الذ� یوحي �ه، و�التعبیر�عد االستماع لكل 

حلم وأحاس�س لص�فة �الفصل. فاستخدم المعلم في هذا النشا� التواصلي تقن�ة:  إ�قاعاته من صور

، فأطل� الطل�ة العنان لخ�الهم، �صول و�جول في حر�ة، مدعمین (le rêve éveillé) ال�قظة

ضین، أح�انا، تأو�الت زمالئهم، في جو من المفاجأة والمرح. فقد تخیل أحد الطل�ة تأو�التهم، ومفاو 

صوت الرعد في المقطع األخیر الموحي �الشتاء، ولكن زمیله عارضه، محتجا �أنه لم �سمعه، فسارع 

  زمالؤه إلى التأكید �سماعهم له، الواحد تلو اآلخر، األمر الذ� أثار زو�عة من الضحك.

 استحثوا من خالل عاطفتهم وخ�الهم"سب�، فإن الطل�ة في هذا النشا� قد " فخالفا لما 

(Sollicités dans leur affectivité et leur imagination)   وذلك قصد إنتاج تأو�ل عاكس

)Interprétation projectiveلشخص�اتهم (.  
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  أ:مدونة  1الحصة رقم 

  تونس أ�ا خضراء  :األغن�ة

  غناء المقطع  :1مهمة 

وزعت على الطل�ة نسخ تضمنت المقطع. ثم قاموا، الواحد تلو اآلخر، �غناء المقطع مستعینین 

�الورقة. و�ان المعلم، بین الفینة واألخر�، �صحح األخطاء. وقد جر� هذا النشا� في جو من الرتا�ة 

  والفتور والشعور �الضجر، إذ �ان هدفه الوحید: تحسین مهارة القراءة والنط�.

  تخیل لحن األغنیـة :2مهمـة 

طلب المعلم أن �غني الطل�ة المقطع، محاولین التنبؤ �اللحن الذ� س�غنى �ه. و�ان �عد �ل 

عمل�ة غناء، �ق�م لحن المغني، بناءا على قر�ه أو �عده من لحن األغن�ة، مشجعا إ�اه على استخدام 

ماع لألغن�ة.  ثم جر� تفاوض نغم مختلف عن نغم زمیله. وفي النها�ة أعلن الطل�ة رغبتهم في االست

  حول اللحن األقرب منها.

: إذا قارنا بین المهمتین، وجدنا األولى ع�ارة عن تمر�ن هدفه تحسین القراءة والنط�، لم المقارنة

�حرك ساكنا في شخص�ة المتعلم. بینما نجد النشا� الثاني، المتمتع �صفة المهمة، قد خل� هدفا 

، لم ��ن موجودا من قبل، وهو: التنبؤ بلحن األغنیـة. وقد حفز هذا الدافع تواصل�ا أو دافعا إلى الغناء

البیداغوجي الطل�ة، وولد لدیهم الرغ�ة في الغناء والتنافس على الفوز �اكتشاف اللحن األصلي، 

فاستثمروا قدراتهم التخیل�ة والوجدان�ة لتحقی� هذا الغرض الغائب في التمر�ن الساب�. وقد دفعهم 

في نها�ة الحصة إلى طلب االستماع لألغن�ة حیث أنهم بذلوا جهدا وشعروا �الحاجة إلى الفضول 

إثابته، وذلك �التعرف على مد� صحة الفرض�ات التي بنوها. فالهدف التواصلي قد غطى وستر 

  الهدف التعل�مي، الذ� أتى عار�ا سافرا في المهمة األولى.

تواصل�ة التي استعرضناها ل�ست �مهام حق�ق�ة، وٕانما و�ناء على ما تقدم، نقول �أن األنشطة الال

إن هذه المهام المبرمجة "): Schlissingerع�ارة عن تمار�ن مقنعة، �ما نصت على ذلك شل�سنجر (

، تظل في أغلب األوقات ش�ال مقنعا للتمر�ن التطب�قي، صممت ألغراض لغو�ة من المدرس أو الكتاب

  . 18"محضة

  :ألغن�ة والموس�قىاألدوار التي لعبتها ا-2

لقد لعبت هاتان الدعامتان أدوارا تقلید�ة تناولناها في القسم النظر�، وأدوارا جدیدة اكتشفناها، 

                                                 
programmées par le professeur ou le manuel, restent une forme déguisée de   La plupart du temps ces tâches 18

l’exercice d’application et sont prévues pour répondre à des objectifs purement linguistiques. 
Schlissinger, S. L’objet mystérieux ou l’apport linguistique d’une jeu de société familier. Le Français dans le 

monde, Revue Périodique, Hachette/ Larousse, Paris, 171 Août –Septembre 1982, P83. 
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  أسهمت �لها في إحداث دینام���ة تفاعل�ة جدیدة. وهي �اآلتي:

    األدوار النفس�ة.-1

 بث روح المرح واالن�سا� . 

وه�أته للتواصل. ونلمس ذلك من خالل جو  لقد خلص جو المرح المتعلم من المشاعر السلب�ة،

حالة من الضحك  250الف�اهة التي ساد أغلب التفاعالت، وما تضمنه من مزاح ومداع�ة. فأحصینا 

 حالة من القهقهة. 55و

 التنف�س النفساني  (Défoulement psychique) 

لك العواطف التي ، وجدنا تدا�ما معاك دا�ماإذا تأملنا رسوم الطل�ة �عد استماعهم ألغن�ة: 

أر�د أن أتزوج معك. عندك وجه جمیل. یختبرها الش�اب عادة في مثل سنهم منع�سة في هذه الرسوم: 

 ) وتصف�ة Projection( فأتاحت لهم األغن�ة التي التحموا �مغانیها إسقاطاأنت في قلبي ... 

)Purification( .نفس�ة  

  

  

 ) التحثیثIncitation( .و�ث الحیو�ة 

تحر�ت  عواطفهم بنت �الد�    الز�ن الغالي    العین الكحلة. مع الطل�ة ألغن�ة: عندما است

وتولدت عندهم رغ�ة الق�ام �فعل ما. فلما سئلوا عما یر�دون فعله، أجابوا: عندما استمع لهذه األغن�ة 

  أر�د أن: 

  .14ص 2أرقص وأفعل ضجیج       مدونة  - 

  . 14ص  2م     أفقد التح�م في نفسي      - 

  .15ص 2م        أتزوج                  - 

  .15ص 2م      أمشي                     - 

  .18ص 2م     أحب أن أحب             - 

من خالل االستب�ان أن االستماع للموس�قى �شعرهم  %93,33وقد أجاب الطل�ة بنس�ة 

  ).199ص  �9اإلن�سا� و�ز�ل عنهم مشاعر الهم والتعب. (سؤال 

 اع الذ�ر�ات ال�عیدةاسترج. 

" في نفوس الطل�ة ذ�ر�ات طفولتهـم. وقد أكد ال�ارح �ان في عمي عشر�نلقد أثارت أغن�ة: "
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أن األغاني والموس�قى توق� فیهم ذ�ر�ات �عیدة  % 66,66االستب�ان ذلك حیث أجاب الطل�ة بنس�ة 

  ).199ص 10(سؤال 

 توطید العالقات و�ث روح األلفـة: 

  بین الطل�ة:-أ

تشف ذلك من  الجو الف�اهي الذ� أبرزناه، ثم من ع�ارات الثناء والمجاملة المت�ادلة بین نس

على  17هو طر�ف، ممتاز، متخیل، ذ�ي، �ستح� الطل�ة، والمعبرة عن اإلعجاب �ما أنجزه الزمیل: 

ح . أنا ، أو من ع�ارات االعتذار �عد استفزاز زمیل أو السخر�ة البر�ئة منه: أنا أمزح أمز عشر�ن....

ه�ذا ... �ما لمسنا هذا الجو الحم�مي أ�ضا أثناء الغناء الجماعي حیث رأینا طل�ة �انوا منزو�ین 

�غادرون مقاعدهم �مجرد سماع النغمات األولى لیلتحقوا بزمالئهم و�شار�وهم الغناء. وقد شهدنا إلتحاما 

؟  هل تر�د أن تتزوج جاكلیناذ: عم�قا بین الطال�ة جاكلین وزمیلها. ف�عد أن غنت معه، سأله األست

نعام ؟ فأجابت للتو بنغمة ف�اضة متلهفة: "هو یر�د، هل أنت موافقـةستاذ إلیها: . وتوجه األنعمفأجاب 

  ).163ص  3" (المدونة أنا موافقة

  

وقد تجسد هذا الجو األسر� خاصة عبر تلك الممازحات التي تتناول أخت الزمیل، فلو ال تلك 

  الجامعة بین الطل�ة، لما أقدموا على ذلك.الحم�م�ة القو�ة 

  بین الطل�ة والثقافة العر��ة:- ب

  ونلمس ذلك من خالل ع�ارات اإلعجاب واالستحسان نحو الموس�قى واألغن�ة العر��ة: 

  "موس�قى سال�ة"،" ساحرة"،" جذا�ة"،" زو�نة جمیلة"، "عندما أسمعها أفقد التح�م في نفسي"...- 

،    192، 184ص �ما نلمس ذلك من خالل المقابلتین تقالید العر��ة، اإلعجاب �العادات وال- 

  .206، 205ص  24، سؤال 204ص   23 سؤال واالستب�ان

  بین الطل�ة واللغة العر��ة:-ج

  "صارت العر��ة جذا�ة".- 

  .األدوار النفس�ة اللغو�ة -2

ٕاكسا�ه آل�ة وتتمثل �صورة أساس�ة في تنم�ة حصیلة الطالب المفرذات�ة والتر�یب�ة، و 

)Automaticité م��رة أثناء عمل�ة الغناء. وقد لمسنا هذا النمو التدر�جي في معجم الطالب عبر (

التي سجلناها. فقد الحظنا �یف �انت �لمات األغاني تنتقش في ذاكرة الطالب،  )22(الحصص 
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توظ�فها في مواقف و�یف �ان انغماسه في األنشطة الش�قة التي مارسها یت�ح له استدعائها �سهولة ل

  جدیدة. وٕاذا استقرأنا نتائج االستب�ان وجدنا تأكیدا لهذه األدوار �اآلتي:

  .201، ص16س %33,93تثبیت المفردات الجدیدة: - 

  .201، ص15، س%66,86سهولة استرجاع �لمات األغن�ة: - 

  .202، ص17، س%100تنم�ة الحصیلة المعجم�ة، - 

  .202، ص18، س%100تنم�ة مهارة الكالم، - 

  .182، 91، 90، 87، 84، 83و�النس�ة للمقابلتین: ص 

  اإل�حائ�ة وتنش�� الخ�ال واإلبداع�ة:-3

�ثیرا ما غذت األغن�ة والموس�قى �فضل طاقاتها اإل�حائ�ة المذعلة، مخیلة الطالب، وحس 

ا هالید� األصالة والطرافة والمفاجأة لد�ه، مشجعة إ�اه على ممارسة الوظ�فة التخیل�ة، التي نص علیه

)Halliday:وقد تجسد ذلك في مواطن �ثیرة منها ،(  

  

  

 تصید الطرافة قصد التمیز وٕاثارة اإلعجاب . 

لقد �ان �عض الطل�ة  س�اقین في هذا المجال. فعندما سئل الطل�ة، ماذا تلمسون ؟ �عد 

مة األنغام، ما استماعهم ألغن�ة الشاب عز�ز: "أها المسرارة" تخیل �لهم صورا �اسمة، متالئمة مع نعو 

). ثم أوحت إ�قاعات موس�قى 264 4عدا برودنس الذ� �اغت القسم: "ألمس سیدة عجوز" (مدونة 

سر�عة للطل�ة �صور عاد�ة مثل: حصان أو نمر أو أسد �عدو، أما برودنس، فقد أوحت له بدجاجة 

 11مدونة فة (ف�ان المشهد أوفر ف�اهة وطرافارة �طعام في فمها وصغارها خلفها في مطاردتها، 

/30 -36 .(  

و ال ننسى رسم الطالب سل�فانوس الذ� تخیل تحت �لمات المقطع. غزالنك الب�ضاء  تصعب 

على الص�اد (�سا� الر�ح للمطرب فر�د األطرش) مغازلة طر�فة: إمرأة تصعد ج�ال والرجل خلفها، 

 �طاردها، حامال عصا.  

فقد أوحت لجم�ع الطل�ة �أزواج یت�ادالن  �ما أن أغن�ة فر�د األطرش: "دا�ما معاك دا�ما"،

ع�ارات غرام�ة، �استثناء جمعة الذ� رسم امرأة تقول في غضب إلى الرجل المغازل، مشیرة �س�ابتها 

  ). 39/  1التي تش�ه مسدسا: " أكره الرجال" (مدونة 

 استثمار عنصر التناقض . 

�ن"، استرجع الطل�ة ذ�ر�ات �عد سماع أغن�ة المرحوم قروابي: " ال�ارح �ان في عمر� عشر 

طفولتهم التي جسدوها في رسوم هزل�ة، هزت القسم قهقهة. فمن ذلك، رسم برودنس الذ� یبدو ف�ه 
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طفال صغیرا �غتسل، وهو في وضع صارخ الطرافة. فإذا نظرنا إلى برودنس الطالب الشاب، الم�تمل 

ثم حولنا �صرنا إلى الرسم، الشك أننا  الرجولة، الجالس على مقعد الدراسة وعالمات الجد �اد�ة عل�ه،

  نقهقه عال�ا، لت�اعد وتناقض الموقفین.

 اختراق جدران الصف التعلمي والنفوذ إلى عوالم سحر�ة. 

)، Relaxatrice) واإلرخائ�ة (Hypnotiqueتوفر األغن�ة والموس�قى �فضل وظ�فتیهما التخدیر�ة (

  والتخیل تنس�ه مؤقتا وضعه التعل�مي. للمتعلم وفرصة للحلم )récréationش�ه استراحة (

  أستاذ: �ا جمعة ماذا تتخیل نفسك عندما تستمع لهذه األغن�ة؟

  جمعة: أنا أتخیل نفسي مع بنت �الد� اسمها مار�ا.

  برودنس: أنا أتخیل نفسي في الغیوم مع بنت ملكة.

  سیف: أنا أتخیل نفسي في قصر ساحر وجمیل مع أخت شع�ان.

ستب�ان هذه الوظ�فة التخیل�ة للخطاب الموس�قي، حیث صرح الطل�ة بنس�ة وقد أكدت نتائج اال

،  12أن األغاني والموس�قى تنش� خ�اله، وتساعدهم على الطرافة واإلبداع�ة والف�اهة. س 66,86%

  .200، ص13س،  200ص

 ان. : للموس�قى قدرة خارقة في تجسید وٕابراز الصور الذهن�ة حتى تص�ح حق�قة ماثلة للعالم�اشفة�

) أو مستنیر�ن Visionnairesوهذا ما حدث لطلبتنا حینما أص�حوا ش�ه م�اشفین (

)Illuminés) وذلك �فضل الوظ�فة التصو�ر�ة أو اإلبراز�ة ،(Visionnalisatrice واالستنار�ة (

)Illuminastique) للموس�قى، واللتین تندرجان ضمن الوظ�فة الرمز�ة (Symbolique.( 

 - 4- مدونة 

 )2( - بدل : أنا اسمي عبدل أشاهد حد��ِة أنا في حد��ِة وراء أكثُر األشجار  ع  

 )3( -    برودنس : أنا أشاهْد َاْلسحاْب  

 )7( -  یوسف: نفسي أنا أشاهد في السحاب  

  )9( -  حمید : أنا حمید آه أشاهد أمیرة  

  )11( -   مرتشة: أنا أشاهد + ِبْنْت ْ�الد�  

  )13( - حر و + �ستان جمیل  سیف : أنا : أشاهْد + + ال�  

  )15( -  جمعة : أنا أشاهد ِإْمَره  

  اللعب والتسل�ة:-4
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  لقد أدت األغاني والموس�قى دورهما �أداة لعب وترف�ه في مواطن �ثیرة.

  لع�ة البنج بونج(Ping Pong)  

  .2، مدونة 10عندما استمع هذه موس��ى أنا أتخیل نفسي في ال�حر مع أخت سیف، صشع�ان:

، 11-10سمع هذه موس��ى أتخیل نفسي في قصر ساحر وجمیل مع أخت شع�ان، صسیف: عندما أ

  .2مدونة 

 التالعب �ألفا� األغن�ة وتقلید األصوات. 

 وذلك �أن �قوم الطل�ة بتغییر �لمات األغن�ة. 

  مثال: مندیلي الحلو    �ا مندیل

    على دأت ألبي   �غني له      

  ف�ص�ح المقطع �اآلتي.

  لوة في بیتي    أنت حلمي في ح�اتيدجاجتي الح      

  ). 24-1/  13د��ي الحلو... �احبیبي     الد�ك الرومي �ا صد�قي. ( مدونة       

أو �قوم الطل�ة بتقلید صوت مغني في خشونته، أو صوت مغن�ة في رقته، مثیر�ن بذلك زو�عة من 

  ). 8-1/ 14الضحك (مدونة 

  .التعلی� الكار��اتور� على رسم الزمیل  

". وذلك من دا�ما معاك دا�مااستثمر الطل�ة رسومهم السا�قة التي أنجزوها �عد استماعهم ألغن�ة: "

، 94، ص2الحصة خالل قراءة ثان�ة ساخرة، نشطت إبداعیتهم ومنحتهم فرصة اللعب والتسل�ة.

95.  

  وجه المرأة مثل ح�ة طماطم.- 

  ساق المرأة مثل فطر.- 

  وجه الرجل مثل ح�ة �طاطا فاسدة.- 

  رجله مثل جرافة.- 

  حذاؤه مثل زورق.- 

  قل�ه �ش�ه دجاجة.- 

  Déritualisation: القضاء على طقوس�ة القسم الدراسي-5

) التقلید� الم�رس للعالقة contrat didactiqueلقد فسخت األغن�ة والموس�قى العقد التعل�مي (

و�أمر، والثاني �ستمع و�نفذ. بین المعلم والطالب. األول یتكلم  )Stéréotypéeالتكامل�ة المنغلقة (

 Apprenant + sujet)و�ذلك اكتسب هذا األخیر هو�ة جدیدة مزدوجة: متعلم + فاعل اجتماعي  
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social)  جعله �فاوض منزلته الدن�ا، و�مارس حقوقا وأدوارا جدیدة أفقدت المعلم جزءا معتبرا من

  صالح�اته وقدسیته. وقد لمسنا ذلك في المواطن اآلت�ة:

 لعالقة التقلید�ة بین الطالب والمعلم.قلب ا 

  أنشئت عالقة تماثل�ة بین المعلم والطالب، نلمسها في: 

). وذلك  114/ 12الممازحة: أص�ح المتعلم �مازح معلمه. مثال: "أنت صرت عجوز" (مدونة - 

مدونة  �عد ما قال المعلم: عند� "عشرون ولدا". أو یثني على المعلم معبرا عن إعجا�ه: " أنت ذ�ي" (

6 /346 .(  

عدم التحرج من التعبیر عن صور طر�فة تبرق في مخیلة الطالب قصد مفاجأة القسم وٕاغراقه - 

  في الضحك.

�شاهد زوجته . ف�شجعه المعلم ساخرا: عندما استمع لهذه الموس�قى أشاهد زوجتي هاوا�مثال: 

  .هاوا�

  نده حبی�ة؟هل �ل�ك ع. عندما أسمع لهذه الموس�قى أشاهد أخت شع�ان ت��ي

 .تقی�م الدرس وطلب إنهائه 

) ثم  296/ 4قبیل نها�ة الحصة الرا�عة، نجد الطالب سیف �قول: " درس الیوم ممتاز" ( مدونة 

).  طال�ا ضمن�ا 300). �عد ذلك، قال برودنس للمعلم " أنت تع�ان" (298طالب آخر یردف: " جید" (

 ا". لكن، فعقب طالب آخر، ضاح�ا: "أنا تع�ان".إنهاء الحصة. فرد المعلم ضاح�ا: "أنا لست تع�ان

 .توج�ه مجر� أو خ� المحادثة 

من أغن�ة  استفتح المعلم الحصة التاسعة بإعادة رد الجار على جارته: " صار الدن�ا الجنة".

ل�ش ل�ش �ا جارة". فاستغل سیف الفرصة للعب ومداع�ة زمیله قائال: "صار برودنس مجنون"، فرد "

صار سیف شر�را". وعقب جمعة: "صار برودنس مسجون". وه�ذا �حدد الطل�ة هذا األخیر: "

و�فرضون موضوع التفاعل الذ� هو: ممارسة التر�یب: صار+ اسم+ خبر في إطار الف�اهة واللعب، 

  جامعین بذلك بین الوظ�فتین التعامل�ة(المیتالغو�ة) والتفاعل�ة.

 ذات�ةإنشاء عالقات بی )Intersubjectives( لطل�ة.بین ا جدیدة 

أص�ح المتعلم یداعب زمیله، أو�ثني عل�ه، معلقا على إنتاجه، �عدما �ان هذا الح� ح�را على المعلم 

  وضمن صالح�اته.

 .صرف االهتمام إلى المعنى والتواصل  

لم �عد المعلم المصدر الوحید للمعرفة �ما �ان �صفته خبیرا في اللغة، وذلك �عد التحول من 

ففقدت بذلك الت�ادالت الصف�ة ص�غتها الدیداكت���ة، لتص�ح تواصل�ة اجتماع�ة،  الش�ل إلى المعنى.
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وأص�ح المتعلم فاعال أو شخصا اجتماع�ا، وطرفا مساو�ا ومفاوضا في هذه الت�ادالت، یثر�ها 

�معلوماته االجتماع�ة الثقاف�ة. فقد أوحت مثال مقطوعة موس�ق�ة للطال�ة سیف �اللون األحمر، ومن 

  )، نتیجة للتفاعل بین المقطوعة والرصید الثقافي للطالب.La saint valentinد الحب (ثمة �عی

  

  

 إحداث التفاعل رغم قلة عدد الطل�ة أو ضعف حصیلتهم. -6

قد ال یتجاوز عدد الطل�ة الواحد أو االثنین، ورغم ذلك، �حدث تفاعل معتبر، �ما الحظنا في 

برود نس وسیف �ألفا� األغن�ة أو قلدا صوت  ، حینما تالعب الطال�ان14/15/16/17الحصص

  المغني أو المغن�ة.

�ذلك، فإن الطال�ة جاكلین التي �انت ال تعرف إال �ضع �لمات، أم�نها التفاعل في الحصة 

الثالثة مع زمیلها، مغن�ة: " العین الكحلة، الز�ن الغالي، ولد �الد�". وهو یرد علیها: "العین 

  ت �الد�". و�ان تلعثمها یثیر زو�عة من الضحك.الكحلة، الز�ن الغالي، بن

و�النس�ة لإلش�ال�ة اللهج�ة، فلم نالح� أ�ة مش�لة، إذ لم �حدث أ� خل� في أذهان الطل�ة بین 

المفردات العام�ة والفص�حة، حیث �ان عدد الكلمات الدارجة محدودا جدا، �ما �انت المقاطع 

 األح�ان، من الفصحى.    المستثمرة قصیرة، ذات �لمات قر��ة، في أغلب

�ذلك فإن الجو الدافئ والمثیر الذ� �انت تجر� ف�ه التفاعالت، شجع الطل�ة على استخدام 

  استراتیج�ات مختلفة (تواصل�ة وتعلم�ة وخطاب�ة) لتسهیل تواصلهم وتنش�� ابداعیتهم.  

  اإلطاللة على ثقافة المجتمع:-7

أن األغاني  %��80ة، حیث وجد الطل�ة بنس�ة الثقافي لألغن�ة العر  رأكد االستب�ان الدو 

ص  24، سؤال204ص  23سؤال  تساعدهم على استكشاف �عض مظاهر الثقافة الجزائر�ة والعر��ة.

  . 185، 184ص %33,33. �ما أكدت نتائج المقابلتین هذا الدور بنس�ة 206 ،205

  تنم�ة المعجم العامي:-8

كلمات العام�ة الواردة في األغاني تسهم في أن ال 204ص  22س %86بنس�ة االستب�ان أكد 

إثراء حصیلتهم المفردات�ة، معترفین ضمن�ا �فائدتها وتسهیل التواصل مع زمالئهم الجزائر�ین. وهذا 

  �ع�س نظرتهم اإلیجاب�ة إزاء العام�ة التي یرونها م�ملة للفصحى. 
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  استنتاجات:

تها الموس�قى في س�اق �حثنا، وتلك األدوار التي لقد اكتشفنا عالقات طر�فة بین األدوار التي لعب

  ر.اتلعبها في إطار اإلشه

تسمح الموس�قى بلفت االنت�اه، وتسل�ة ) �شأن هذه األدوار اإلشهار�ة: "�Heckerقول ه��ر (

المستهلك، وتضخ�م معنى الرسالة اللفظ�ة أو ال�صر�ة، وتبل�غ المشاعر، وتضخ�م االنفعاالت (الوظ�فة 

 .19") واستثارة تصورات (رموز، استدعاءات متنوعة)التفخ�م�ة

وٕاذا رجعنا إلى س�اق �حثنا، رأینا �یف �انت موس�قى األغاني تشد انت�اه المتعلمین إلى �لماتها، 

في ذهن المستهلك، و�یف  )Marque du produit( ف�ستظهرونها �سهولة، �ما تثبت عالمة المنتوج

  وردت في نص لما حر�ت ساكنا مثل:�انت األنغام تضخم معاني �س�طة، لو 

 .العین الكحلة       الز�ن الغالي        بنت �الد� 

 ،فتثیر مع ما تحمل من مشاعر مغنیها، عاصفة ومن االنفعاالت واألخیلة، لد� المتعلمین 

  :تدفعهم إلى فعل شيء

  .14، ص2م  .أر�د أن أرقص - 

  .14، ص 2. مضجیجاأفعل - 

  .18، ص2. مأحب أن أحب- 

  المنتوج. اقتناءما تجعل المستهلك �قدم على � 

 20وظائف أخر� للموس�قى اإلشهار�ة ulienJi mean Re(J( جان ر�مي جول�ان  وقد أحصى

  وجدنا لها صد� في تعل�مه العر��ة، وذلك مثل:

 ) الوظ�فة التمییز�ةDémarcative( ) التي تمیز مثال بین عطر عاد�Plum Plum( 

)، وعلى المستو� البیداغوجي Guerlain, Dior( ، قرالن أو دیورالقدم ضارب في ،ستقراطير وآخر ا

 الصف الحدیث عن الصف التقلید�. موس�قىال�میز استخدام 

 ) الوظ�فة اإلشراك�ةImplicative) واإلفهام�ة (Conative(  اللتین تحاوالن اجتذاب

  مالئمة ألذواقهم.الز�ائن �استخدام موس�قى  

                                                 
La musique permet d’attirer l’attention, de divertir les consommateurs, d’amplifier le sens du message  19

verbal ou visuel, de communiquer des sentiments, d’amplifier les émotions (fonction emphatique) et de 
provoquer des imageries (Symboles, évocations diverses…). 

Marketing- etudiant.fr. La musique dans la publicité, Panthéon- Sorbonne, Université, Paris1, 2002-2003, 
P42. 

                                         .    36- 30المصدر نفسھ، ص 20 
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  من طلبتنا، حیث أقروا �أن الموس�قى �انت: وهذا ما تحق� مع الكثیر

  .ساحرة- 

  سال�ة.- 

-Très : bien.  

  . زو�نة جمیلة- 

  ألنها �انت تلبي رغ�اتهم العاطف�ة، فیجتذبون إلى التفاعل و�نغمسون ف�ه.

 الوظ�فة التز�ن�ة )Décorative(والتي تقدم الرسالة اإلشهار�ة مزخرفة في إطار نغمي ، 

)Mélodique( ها عار�ةبدل تقد�م .  

وفي القسم الدراسي تضفي الموس�قى ز�نة ورونقا مثل: الصور واللوحات الجمیلة التي نادت بها 

  المقار�ة اإلنسان�ة لتجمیل المح��.

 ) الوظ�فة الحر��ةCinétique( وحر�ات  �ةالتي تخل� تناسقا وانسجاما بین اإل�قاعات الموس�ق

  أثناء �أس العالم لكرة القدم. Nikeهار الصور اإلشهار�ة، مثل ما نجح في تحق�قه إش

وفي القسم الدراسي نجد المثیل أثناء الرقص، حیث �سعى المتعلم إلى تنسی� حر�اته مع 

  إ�قاعات المقطوعة.

 ) الوظ�فة المیلودرام�ةMélodramatique(:   والتي تنقل المتلقي، سواء في إطار اإلشهار أو

  قاعة الدرس، من الفرح إلى الحزن... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  استنتاجات عامة

إن دفع المتعلم األجنبي المبتد� إلى تناول الكلمة والتفاعل مع أقرانه، وخاصة في المراحل 

األولى من تعلمه، حیث ��ون رصیده اللغو� �قارب الصفر، عمل�ة جد شافة، وتتأكد هذه الصعو�ة 
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  ) متلق�ه و�متعه.Séduitحین ال نطال�ه �التكلم فق�، وٕانما بإنتاج خطاب طر�ف، �فتن (

وقد اكتشفنا أن األغن�ة والموس�قى بإم�انهما تحقی� ذلك، نظرا لقدرتهما العجی�ة، في تثبیت 

المدخالت اللغو�ة الجدیدة التي ستسمح لهذا المتعلم �التواصل، وفي خل� جو مر�ح وجذاب، �شعره 

  �الثقة واألمن، یوق� أحاس�سه الهاجعة، و�غذ� خ�اله وٕابداعیته.

ء على ذلك، فقد �ان هدف هذا ال�حث التعر�ف �مزا�ا األغن�ة والموس�قى اللتین ما زالتا و�نا

  مجهولتین في تعل�م�ة العر��ة واستش�اف أدوارهما التنش�ط�ة في هذا المجال.

وقد افترضنا أن االستثمار اإلبداعي لألغن�ة والموس�قى من شأنه إحداث تفاعل نوعي بین 

ین. والخت�ار فرضیتنا، انتقینا مجموعة من األغاني والمقطوعات الموس�ق�ة، الطل�ة األجانب المبتدئ

حصص  8حصة تجر�ب�ة منها  24ذات طا�ع عاطفي، استجا�ة لرغ�ات الطل�ة، استثمرناها من خالل 

حصة �عد عامین مع  16مع فوج أول من طل�ة طنزانیین، تضمنت أنشطة تواصل�ة وغیر تواصل�ة، ثم 

  .2فوج

لنتائج أن األغاني والمقطوعات الموس�ق�ة التي استثمرت �صورة إبداع�ة، تفاعل معها وقد بینت ا

  الطل�ة، خالفا لألنشطة غیر التواصل�ة.

�ما أبرزت النتائج المستقاة من تحلیل التفاعالت، ومن المقابلتین واالستب�ان الموزع، األدوار 

  أنواعها: العر��ة والشرق�ة والكالس���ة. التنش�ط�ة الناجحة التي لعبتها األغن�ة والموس�قى �شتى

  ومن أبرز هذه األدوار:

  التغییر الجذر� لصورة تعلم العر��ة لد� الطالب األجنبي. فالدعائم التعل�م�ة مثل الصورة

والقصة والنصوص الح�ة والرسوم، مهما �انت فعالیتها، تبدو تقلید�ة أمام أغن�ة أو مقطوعة موس�ق�ة. 

) والمناقشات Simulations)، والمحاكاة (�Jeux de rôlesة مثل: ألعاب الدور (و�ذا األنشطة الصف

)Débats) قد تبدو تقلید�ة أمام رقصة، أو تمثیل�ة غنائ�ة (Opérette.(  

  :اكتساب المتعلم أدوارا جدیدة لم �عهدها سا�قا، حیث أص�ح 

 ممازحا معلمه وزمالءه. - 

 ).Visionnaireم�اشفا ( - 

 مفاوضا. - 

  ).Séducteurفاتنا( - 

  وعلى صعید آخر، فقد قدمت نتائج الدراسة إجا�ات عن األسئلة التي طرحناها في المقدمة.

  حیث أبرزت:

نجاح االستراتیج�ات والتقن�ات المستخدمة في خل� تفاعل طب�عي، �عید عن التواصل - 
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  المصطنع التقلید�.

مرة، حیث تصرفوا �أشخاص تفاعل الطل�ة مع المهام البیداغوج�ة واألغاني والموس�قى المستث- 

  ول�س �متعلمین 

  نمو معجمهم اللغو� وتحسن قدراتهم التواصل�ة.- 

  عدم طرح األغاني الشعب�ة مش�الت تذ�ر.- 

 استخدام استراتیج�ات تواصل�ة م�نت الطل�ة من تجاوز نقائصهم اللغو�ة.- 

  إزالة طقوس�ة القسم، وٕارساء تصورات وعالقات اجتماع�ة جدیدة.- 

  ط�ات، فقد تأكدت صحة فرضیتنا إلى حد �عید.و�هذه المع

وأملنا أن یواصل المعلمون والمختصون على مستو� مر�ز التعل�م الم�ثف للغات والمراكز 

  األخر� �حوثهم من أجل:

  استكشاف المز�د من األدوار البیداغوج�ة والتر�و�ة الالمتناه�ة لألغن�ة والموس�قى.- 

تثمار األغن�ة والموس�قى من شأنها تحدیث منهج�ة التدر�س، ابتكار تقن�ات إبداع�ة جدیدة، الس- 

یبث في قسم العر��ة دینام���ة خطاب�ة  )Ludiqueولعبي ( (Imaginatif)وٕارساء تعلم جدید تخیلي 

)Dynamique discursive افتقدها �ح�م غ�اب التخیل واإلبداع�ة، �ما نصت على ذلك (

  .Moskovitz(21موس�وفیز (

یو، التي لم نتم�ن لألسف الشدید من استخدامها، واستثمار ما تت�حه من تقن�ات استثمار الفید- 

)، Kinésiqueوأنشطة ال حصر لها، �استثمار عنصر الد��ور، وتعابیر الوجه وحر�ات الجسم (

  ) أو الصوت أوال، والتنبؤ �الصورة، أو الع�س... Proxémiqueوالمسافة بین المغنیین (

ع المتعلم على إبراز قدراته الفن�ة، ضمن أنشطة إبداع�ة تجمع بین استثمار الرقص، وتشج�- 

  التعلم ولذة المفاجأة.

  ).Opéretteاستثمار التمثیل�ة الغنائ�ة (- 

  

  توس�ع دائرة األغاني، واستثمار األغن�ة الق�ائل�ة.- 

  ة.تغییر الفضاء الدراسي، وذلك �تقد�م دروس العر��ة في الهواء الطل�، بین أحضان الطب�ع- 

) التي  Sir Konan Doyleاستثمار القصص البول�س�ة مثل قصص السیر�ونان دو�ل (- 

)، أو Lupen)، أو قصص أقاتا �ر�ستي، أو أرسین لو�ین (�Holmesطلها شارلوك هولمز (

). واستثمارها ضمن تقن�ات Edgar Alain Poeالقصص العجی�ة مثل قصص إدغار آالن بو (

  ف عالقات بین أحداثها وألحان مقطوعة موس�ق�ة.) الكتشاMatchingالمزاوجة (

  

                                                 
     .                                                                                                                            29انظر: ص21 
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 فھرس الرموز المستعملة 

 .فھرس األغاني والمقطوعات الموسیقیة 

  مراجع البحثمصادر وفھرس 

 فھرس الموضوعات 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  فھرس الجداول

  

    حب االستماع للموسیقى-1
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    االستماع لألغاني والموسیقى وتولید رغبة التواصل-8
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    بساطاألغاني والموسیقى والشعور باالن-9
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    وجود أو انعدام الخلط بین الكلمات الفصیحة والدارجة-21
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  توضیحي للرموز المستعملة في البحثالفھرس ال
  

بعین االعتبار بعض العناصر الصوتیة خالل تحلیلنا التفاعالت المسجلة، أخدنا 
مثل الوقفات، والضحكات، والصمت، والترددات... وذلك ألنھا مؤشرات دالة على 

 ):Indices de stratégiesاستراتیجیات (

X.كلمة غیر مفھومة :  

: XXX  .سلسلة من مقاطع أو كلمات غیر مفھومة  

  (ضحك) : ضحك

  (قھقھة) : قھقة

  (صمت): صمت

  ة+ : وقفة قصیر
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  ++ : وقفة متوسطة.

  +++: وقفة طویلة.

  : تمدید مقطع

  تمدید أطول لمقطع ::

یم صاعدغ:  تن  

  أس: أستاذ

  س: سیف إذا تكرر اسم الطالب، یكتفي بذكر الحرف األول من إسمھ.

  طالب ؟ :  طالب مجھول الھویة

  طة : طلبة

  

  فھرس األغاني والمقطوعات الموسیقیة المستثمرة.

  
  عمري عشرین. "المرحوم الھاشمي قروابي". البارح كان في -1

  أھا المسرارة. "المرحوم الشاب عزیز". -2

  با� یا حمد خویة یا راكب العتید. "المرحومة التونسیة شافیة رشدي".  -3

    بحبك یا لبنان. "فیروز". -4

  بنت بالدي. "المرحوم الشاب عزیز". -5

  بساط الریح. "فرید األطرش". -6

  یما. "فرید األطرش". دایما معك دا-7

  زوروني كل سنة مرة. "فیروز". -8

  لیش لیش یا جارة. "ثنائي خلیجي". -9

  لینة یا لینة. "ثنائي لبناني".-10
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  : 01ملح� 
  المقابلة األولى:

  هل األغاني المستخدمة �انت مساعدة أو ال �النس�ة لك؟- 1

أو ما هي العناصر األخر� السیئة أو الجیدة في الطر�قة التعل�م�ة - 2

  ماه�ة المش�الت التي صادفتها؟

  المقابلة الثان�ة:

�یف وجدت األغاني في تعلم العر��ة؟ هل �انت مفیدة أو غیر - 1

  مفیدة؟

  وف�ما یتعل� �االستظهار، هل ساعدتك في استذ�ار الكلمات الجدیدة؟- 2

�النس�ة للكلمات الجدیدة، هل تعتقد أنك تحفظها �صورة أفضل عندما - 3

  ا تصادفها عبر نص، نص م�توب؟تسمعها أو عندم

هل تذ�ر �لمات أخر� �م�نك اآلن استرجاعها من األغاني التي - 4

  استمعنا لها؟ 
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  االستب�ان

                 Dear student ! please fill This questionnaireاالستب�انھذا  امألالطالب  يعزیز

   First Name                              Last Name    اللقب           االسم  

1- Do you like listening to music ? 
Always   - usually  - often - rarely            - never 

 هل تحب االستماع للموس�قى ؟ - 1

 أبدا-     نادرا-     أح�انا �ثیرة-     عادة -       دائما

2- How often do you listen to your favorite songs ? 
Daily   - Sometimes 

 �م مرة تستمع إلى أغان�ك المفضلة ؟ - 2

  ناأح�ا        یوم�ا

3- Can you play a music instrument ? 
Yes, which one ?  No 

 هل تعزف على آلة موس�ق�ة ؟-3

 ال      عم، ماهي ؟ن

4- Do you like singing ?  
Yes     No 

 هل تحب الغناء ؟-4

 ال        نعم

5- Do you prefer songs about ?  
Religion       love   patry  youth interests          life problems 

Nature  childhood 

  هل تفضل األغاني ؟-5

    اهتمامات الش�اب تلك التي تناول          الوطن�ة      الدین�ة             العاطف�ة

  الطفولة    الطب�عة                  مش�الت الح�اة 

6- Do you think that songs helped you in learning Arabic ?  
Yes    somehow   No 

  هل تعتقد أن األغاني تساعدك على تعلم العر��ة ؟-6

  ال      نوعا ما      نعم

7- Do you think that songs and music can stimulate communication in the 
classroom? 
Yes     No 
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  أن األغاني والموس�قى تنشطان التواصل في القسم ؟هل تعتقد -7

 ال          نعم           

8- While listening to songs and music, do you feel like communicating  ?  
Yes     No 

  خالل االستماع لألغاني والموس�قى، هل تشعر �الرغ�ة في التواصل ؟-8

 ال    نعم 

9- While listening to music do you feel relaxed when you are stressed or tired  ?  
Yes     No 

  أثناء االستماع للموس�قى هل تشعر �االن�سا� عندما تكون مهموما أو متع�ا ؟-9

 ال    نعم 

Yes     No 

  هل توق� األغاني والموس�قى تجارب وذ�ر�ات �عیدة في مخیلتك ؟- 10

 ال    نعم 

11-Do songs create a warm atmosphere in the classroom ?  
Yes     No 

  هل تخل� األغاني جوا دافئا في القسم ؟- 11

 ال    نعم 

12-Do songs and music stimulate your imagination  ?  
Yes    No 

  هل تنش� األغاني والموس�قى خ�الك ؟- 12

 ال    نعم 

13-Do they encourage you to be funny, creative, humoristic  ?  
Yes    No 

 
 

  هل تساعدك على أن تكون طر�فا، إبداع�ا، مستثمرا للف�اهة ؟- 13

 ال    نعم 

14-How did you Like Arabic lessons  ?  

Funny  enjoyable  normal  boring   

  �یف وجدت دروس العر��ة ؟- 14

 مملة                  عاد�ة      ممتعة               طر�فة  

15-Can you remember easily song’s lyrics  ?  
Yes    No 

  هل تتذ�ر �سهولة �لمات األغاني ؟- 15
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 ال    نعم 

16-Did songs and music help you in memorizing the new words which occurred 
during the lessons  ?  

Yes     No  

  ؟ة التي ترد خالل الدرس في ذاكرتكقى على تثبیت المفردات الجدیدهل تساعدك األغاني والموس�- 15

 ال      نعم 

17-Do you think that your vocabulary is growing  ?  

Yes     No  

  هل تر� أن حصیلتك المفردات�ة في تزاید؟- 17

 ال      نعم 

18-Do you find that your speaking skill has improved  ?  

Yes     No  

  هل تجد أن مهارتك الكالم�ة قد تحسنت؟- 18

 ال      نعم 

19-Do you feel that you have become more fluent in Arabic ?  

Yes     No  

 

  هل تشعر أنك أص�حت أوفر طالقة في العر��ة ؟- 19

 ال      نعم    

20-Can you distinguish easily between standard and colloquial words  ?  

Yes     No  

  هل تمیز �سهولة بین الكلمات الفص�حـة والدارجـة ؟- 20

 ال      نعم 

21-Is there any confusion between them in your mind  ?  

Yes     No  

  هل هناك خل� في ذهنك بینهما ؟- 21

 ال      نعم 

22-Do you think that colloquial words are useful, they enrich your vocabulary  ?  

Yes     No  

  هل تر� أن الكلمات العام�ة مفیدة، تثر� حصیلتك المفردات�ة ؟- 22

 ال      نعم 
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23-Did song help you in getting some insights into Algerian and Arabic culture?  

Yes     No  

  زائر�ة والعر��ة ؟هل ساعدتك األغاني على استكشاف �عض مظاهر الثقافة الج- 23

 ال      نعم 

24-Can you give some examples  ?  
 

……………………………………………………………………………………..……………………. 
…………………………………………………………………………………………………..………. 
………………………………………………………………………………………………………..…. 

 
25-Which songs were the most enjoyable for you  ?  

…………………………………………………………………………………………………..
…..………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………  

 

 

Other observations :  

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….. 
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  :3ملح� رقم

  - أ–مدونة 

  أستاذ: إذن �ا: + اقرأ �ا: اقرأ �ا جون اقرأ هه األغن�ة.- )1(

  یداء جون: غزالنك البیداء      ب- )2(

ـ الس�اد    س�اد       تصوب على السّْ

  غزالنك في المرسى       مرسى    

  وال في حلك الواد          واد    

  على الشطو� تعوم + + ما تخافي سید الما�    

  وال تز�د �ا خي    

  أس: جید- )3(

  جون: وال تز�د �ا خي - )4(

  ↑أس: أحسنت میناتي- )5(

  قراءة)میناتي: (یجد صعو�ة في ال- )6(

  (�عد فراغ الطال�ة) ↑جمیل جدا اهه فر�د�- )7(

  فر�د�: تونس �ا بیداء- )8(

  أس: خضراء- )9(

  فر�د�: یواصل �صعو�ة- )10(

  ↑أس: أحسنت أحسنت میناتي عفوا أماني- )11(

  أماني: (�قرأ و�صحح أح�انا من طرف األستاذ) - )12(

  ↑أس: تش�ر ممتاز حسن- )13(

  حس: تونس أ�ا خضراء- )14(

  أس: ارفع صوتك- )15(

  حسن: (یواصل �صعو�ة واألستاذ �صححه أح�انا)- )16(

أس: إذن جمیل جدا ش�را اآلن أطلب من�م أن تكتشفوا أن تكتشفوا لحن األغن�ة �غني سنستمع �عد - )17(

قلیل للمغني وهو �غني هذه األغن�ة �یف س�غنیها ما هو الصوت ما هو اللحن؟ �ل �حاول �ل طالب �حاول 

ن یتخیل لحن األغن�ة صوت األغن�ة �یف س�غني المغني هذه األغن�ة؟ حاول �ا: اهه من من أن ��تشف ا

  أماني: حاول
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  .تصعب على الص�ادأماني: (�غني من البدا�ة حتى - )18(

  أس: ش�را هل اهه هناك صوت مختلف؟ لحن مختلف لحن مختلف من من �حاول؟ من؟ تفضل.- )19(

  میناتي: (یبد� رغبته)- )20(

  : میناتي ه�ا تفضل.أس- )21(

  )تصعب على الص�ادمیناتي: (�غني حتى - )20(

أس: أنت قر�ب قر�ب من لحن األغن�ة اللحن األصلي أهه جون حاول++ و��ن ��ون صوتك أو - )21(

  لحنك مختلف عن صوت لحن میناتي عن أماني ولحن میناتي ه�ا.

  .تصعب على الص�اد  ص�ادجون: �حاول حتى - )22(

  ↑ه لحنك مختلف + مختلف قل�ال أهه فر�د�اس: ش�ر اه- )23(

  )غزالنك الب�ضاءفر�د�: (�غني و�قف عند - )24(

أس: ش�را ال �اس لحن ال �أس �ه حسن یجب أن ��ون لحنك مختلف + + عن لحن زمالئك ماذا - )25(

  تقول؟

  )المرسى(�غني و�توقف عند - )26(

  أس: ش�را إذن اآلن ماذا تر�د �ا؟- )27(

  تمع الموس��ىجون: أر�د اس- )28(

  أس: ط�عا اآلن تستمعون لـ الـ اهـ.- )29(

  طل�ة: الموس��ى - )30(

  أس: للموس�قى- )31(

  طل�ة: للموس��ى- )32(

  أس: اآلن نستمع للموس�قى.- )33(

  

  -ب- مدونة 

  أستاذ: ها��ة األن حاولي أن تشرحي++ قولي ماذا رسمت ++ هذا هذه إلخ..  - )1( 

  ها��ة : هذا+ َألـْ شطو�.  - )2(

    معلم : شطو� نعم.  - )3(

  ها��ة : ألشطو�+++ - )4(

  طل�ة : سعال. - )5(
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  ها��ة: هذه اإلمرة. - )6(

  أس: هذه امرأة. - )7(

  ها��ة هذه هذا رجل.  - )8(

    أس: نعم. - )9(

  ها��ة : هذا الشمس هذا ++ - )10(

  أس: ما هذا ؟ - )11(

  هـ : مظلة. - )12(

  أس : شمس. - )13(

  هـ : شمس. - )14(

  س : هذه مظلة نعم.أ - )15(

  هـ : هـ+++ رجل �قول لها++ س�ا خیر. - )16(

  أس : نعم+ ص�اح الخیر �قول لها ص�اح الخیر. - )17(

  هـ: فق�. - )18(

  أس : فق� جید جدا اوه هل من سؤال؟ - )19(

  ف�ر� : ماذا إمرأة أجی�ه؟ - )20(

  أس : تجی�ه المرأة ؟ - )21(

  هـ : س�ا خیر أ�ضا. - )22(

  اح الخیر أ�ضا. سؤال آخر؟ أس : ص� - )23(

  حسن :ماذا �فعل إمرأة. - )24(

  ها��ة : تقرأ تقرأ الكتاب. - )25(

  أس : جید.  - )26(

  طالب؟ : ما هذا. - )27(

  أس : مشیرا إلى الكأس ما هذا؟ - )28(

  طالب : صمت. - )29(

  أس : �أس. - )30(

  هـ: �أس. - )31(

  أس : ماذا تشرب. - )32(
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  هـ : ألـ: إمرة. - )33(

  أس : المرأة. - )34(

  هـ : المرأة تشرب بی�سي. - )35(

  أس : أحسنت جید عند�م أسئلة أخر�؟  - )36(

  طة : صمت.  - )37(

  أس : ال ش�را جز�ال �ا ها��ة. ما رأ��م في هذا الرسم ؟  - )38(

  میناتي :َ هِذِ◌ َرِسْم جید جدا. - )39(

  طة : حق�قة جید جدا. - )40(

  دا + اآلن تفضل �ا سل�فانوس قم اشرح لنا نستمع.أس : رسم ممتاز هي ذ��ة ج - )41(

  سل�فانوس :هنا هناك هناك جبِل مم�ِن مم�ِن (ضحك). - )42(

  أس : مم�ن ؟ - )43(

  س (ضحك) : مم�ني تنزا مم�ن تانزان�ا مونت �ل�مانجارو - )44(

  أس : آه مم�ن +++ �ل�منجارو في تنزان�ا؟  - )45(

  هناك : إمرأة : و: +++ ورجل �سعد جبل. س :آه في تنزان�ا نعم +++ ولكن - )46(

  أس : �صعد الجبل. - )47(

  س : نعم.  - )48(

  أس : اسألوا أین الرجل ؟ - )49(

  س (مشیرا إلى الرجل في الرسم) : رجل هنا  - )50(

  أس : و.  - )51(

  س : امرأة.  - )52(

  أس : إمرأة هناك. - )53(

  س : هناك. - )54(

  أس : هي تصعد وراء ؟ - )55(

  س : وراء جبل. - )56(

  أس : وراءه++ وراءها هل من سؤال ؟  - )57(

  میناتي: ماذا �حمل هذه رجل ؟ - )58(

  طة  (ضح�ات). - )59(



5 

  أس :ماذا �حمل هذا الرجل (ضحك). - )60(

  س (ضاح�ا) : آوه رجل �حمل �اكورة.  - )61(

  أس (ضاح�ا) : �اكورة ؟  - )62(

 stickطة (ضحك) :  - )63(

  أس : عصا. - )64(

  س : عصا - )65(

 x میناتي : و�یف جنس�ِة هذه - )66(

  أس : ما.  - )67(

  م : ما جنسیِته ؟  - )68(

  س : جنس�ة أمر���ة. - )69(

  أس : ش�را �ا ست�فانوس تفضل جون + عفوا میناتي . - )70(

میناتي : في هذه السورة+ هناك رجل وٕامرة في الم� هناك طاولة هذه هذا رجل هي أدرس على  - )71(

  .الكرسي

  أس : نعم.  - )72(

  م : و�شرب بی�سي.  - )73(

  أس : نعم. - )74(

  م : وو یتكلم مع الرجل. - )75(

  أس : مع الرجل؟ - )76(

  م: مع مع إمرة. - )77(

  أس : مع المرأة نعم.  - )78(

  م : نعم �قول س�ا خیر وهذه إمرة یـ یـ یجیب. - )79(

  أس : تجی�ه. - )80(

  میناتي : س�ا خیر. - )81(

  : ص�اح الخیر.  أس - )82(

  م : �قول هناك بی�سي ولكن هذه إمرة �قول ال ش�را ال أشرب. - )83(

  أس: جید جدا.  - )84(

  طة : جید جدا.  - )85(
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  .أس : جید جدا ش�را �ا میناتي اآلن جون  - )86(

ا جون : آه في هذه الصورة هناك رجل وٕامرة+ آوه الرجل یجلس على الكرسي و إمرة على الكرسي أید - )87(

  +++ هما هم في + في + ألـْ شطو�. 

  أس : نعم الشطو�. - )88(

  سألني. جون (مشیرا إلى زمالئه) : اسألني ا - )89(

  أس : أسئلة ؟ - )90(

  مرأة. میناتي: ماذا �فعل هذه ا - )91(

  ج : آه + الرجل ��ول لها س�ا خیر و إمرة ��ول له س�ا خیر أیدا.  - )92(

  هذه + مدلة ؟  م :لماذا یجلس �یت الـ+ - )93(

  أس : لماذا یجلس تحت هذه المظلة؟ - )94(

  جون : آه ألن هناك شمس في شطو�. - )95(

  ها��ة : أْلرجل صد��و و : اإلمرة ؟ - )96(

  جون :ل�س �عد. - )97(

  میناتي : لماذا یجلس وال �أكل وو ال �أكل شاْ�؟ - )98(

  أس : وال �شرب شا�. - )99(

  أس و طة : ضح�ات.  -)100(

  جون (ضاح�ا): ألن ال ال عنده شا�. -)101(

  أس : أین هما + في المطعم؟  -)102(

  جون : في المطعم ال ال في.  -)103(

  أس : على الشطو�.  -)104(

  جون : على الشطو�. -)105(

  أس : ال یوجد شا�.  -)106(

  جون : نعم. -)107(

  أس : ما رأ��م في هذا الرسم؟ -)108(

  سم أیدا جید جدا. میناتي : هذا الر  -)109(

  أس :أماني تفضل. -)110(

  أماني : أهه ++ ألنه: إنها مشـ مشـ مشمسة. -)111(
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                      أس : نعم -)112(

  أ : هذا رجل ++ ��ول ��ول +++ د دعني ++ دعني.  -)113(

  أس : أقدم.  -)114(

  أ : ��دم. -)115(

  أس :أقدم ق�عة.  -)116(

  ك�أة و : ++إمر� ��ول ال ش�را. أ : ��دم ال -)117(

  أس : إن الرجل �قول دعیني أقدم لك ق�عة.  -)118(

  طة : نعم.  -)119(

  أس : والمرأة تقول؟ -)120(

  أماني : ال ش�را.  -)121(

  طالب؟ : أ�ضا هناك :++ هناك شمس هناك شجرة وابن ++ یـ �سـ ولد �س�ح في �حر.  -)122(

  في هذ� في هذه الصورة. میناتي : هناك �م شخص  -)123(

  أس : ثالثة أشخاص أین هم. -)124(

  أ : هذا.  -)125(

  أس : والمرأة. -)126(

  ثنین ثالثة. طالب؟ : واال -)127(

  میناتي : أین جنس�ْة هذه شخٌص؟ -)128(

  أس : ما جنس�ة +++ الرجل ؟  -)129(

  أماني : �ل �ل أنس في تونس. -)130(

  س�ة ما رأ��م في هذا الرسم.أس :إذن جنسیتهم تون -)131(

  طة : جید جدا ممتاز مابروك مابروك. -)132(

 أس : مبروك عل�ك �ا أماني +اآلن ف�ر� تفضل �ا ف�ر�    -)133(

  ف�ر� : ش�را + في سورة هناك امرأة مع رجل امرأة مع رجل أرُ�َس �عد+++ هو  -)134(

    أس : نعم -)135(

   côte d’ivoireمع  xx �َس ف�ر�: جنسیَتْه جزایر�ة أر  -)136(

  أس : آه یرقص ؟  -)137(

      one two tree viva l’algérie ف : هناك ًغِنَ�ة  -)138(
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  أس : هل من سؤال؟ -)139(

میناتي : مغني أأأنا أر�د أأأفهم + مغني جنس�ة في المغني +++ أنا أر�د أفهم المغني فلهذه ++ مو  -)140(

  موس��ى 

  سیته ؟أس : ماهي جن -)141(

  ف�ر� : الجزایر�ة -)142(

  میناتي : أنا أر�د ُتَغنّْ َ�ِلیَل في هذه الموز��ى  -)143(

  أس : هو یر�د أن  -)144(

  میناتي : �غني  -)145(

  أس : غن هو یر�د أن تغني أنت هذه الموس�قى -)146(

  ف : موس��ى -)147(

  أس : موس�قى هو یر�د أن تغني هذه األغن�ة غن غن  -)148(

  viva l’algérieف�ر� : واحد اثنین ثالثة  -)149(

  طل�ة : ضح�ات  -)150(

  أس : هل هناك من أسئلة؟ -)151(

  ف : فق�  -)152(

  أس : ش�را ما رأ��م في هذا الرسم ؟ -)153(

  میناتي: أیدا هذه ++ممتاز أیدا -)154(

  طة : ممتاز  -)155(

  میناتي : مبروك  -)156(

  � + تفضل �ا جومبو اشرح لنا الرسمأس : مبروك �ا ف�ر  -)157(

أة امر + وامرأة ورجل+ رجل و جومبو : في السولة هناك +++ في َأشطو� + هناك ال�حر + والمظّلِ  -)158(

  ++امرأة+ ینام + تحت في مظلّْ 

  أس : المرأة تنام ؟ -)159(

  جومبو : نعم تنام  -)160(

  أس : تحت المظلة  -)161(

  ج : نعم تحت المذلة -)162(

  أس : والرجل ؟ -)163(
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  ج : ��ول لها س�ا خیر -)164(

  أس : ص�اح الخیر -)165(

  ج : ولكن  -)167(

  أس : هي -)168(

  ج : هي ال -)169(

  طالب؟ : یجی�ه -)170(

  أس : ال تجی�ه  -)171(

  ج :فق�  –) 172(

  أس : فق� ش�را جز�ال سؤال ؟ تفضلي �ا ها��ة   -)173(

  مرأة ال تجی�ه ها��ة : لماذا اإلِ  -)174(

  أس : لماذا المرأة ال تجی�ه  -)175(

  ج : مم�ن ++ مم�ن++ ال أحبها  -)176(

  أس : مم�ن ال تح�ه سؤال آخر ؟ -)177(

  میناتي : لماذا هذه امرأة ینام ؟ –) 178(

  أس : لماذا هذه المرأة تنام  -)179(

  و�ل�ال  xج : ألن + مم�ن ألن هو تع�ان و -)180(

  وأس :  -)181(

  ج : تستغرك تستغرك  –) 182(

  أس : تستلقي قل�ال  -)183(

  ج : نعم  -)184(

  میناتي : �یف الجو في هذه السورة ؟ -)185(

  ج : الجو ++  -)186(

  ف�ر� : دافئ  -)187(

  ج : نعم دافئ �لي -)188(

  أس : قل�ال سؤال آخر ؟ -)189(

  م : �م شخصا في هذه السورة ؟ -)180(

  )طة : (ضحك -)181(
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  ج :هناك + شخص أر�ع+ أر�ع  -)182(

  أس : أر�عة أشخاص -)183(

  م : أنا أر�د أفهم ماذا �حمل  -)184(

  أس : یل�س -)185(

  م : ماذا یل�س  -)186(

  طالب ؟ : (�ضحك)  -)187(

  ج : مم�ن یل�س ��شیت -)188(

  أس : یل�س قم�ص -)189(

  ج : �م�س �م�س  -)190(

  

  - ج–مدونة 

  ة من یتذ�ر رسم ها��ة ؟أستاذ : ها��- )1(

  طة : صمت- )2(

  أماني: (یر�د المرور إلى السبورة)- )3(

  أس: أنت ؟- )4(

  أماني : نعم- )5(

  .حاول أن ترسم أن تتذ�ر رسم ها��ة مم�ن تمحي هنا : امح رسم سل�فانوس  أس: تفضل - )6(

  ارسم لنا مارسمته ها��ا.- )7(

  ذ�ر عناصره)أماني : (�عید رسم ها��ة ب��ء، محاوال ت- )8(

  تسمع آثار الط�اشیر على السبورة) –أس وطل�ة : (صمت طو�ل - )9(

ه�ا هل    أس: �ا أماني اب� هناك أنتم اسألوا اسألوا اطرحوا اسئلة اهه على أماني حول الرسم - )10(

  هناك سؤال ؟

  أماني : (�ستمر في الرسم) ل�س �عد ل�س �عد- )11(

  أس: هو لم ینته �عد من اهه - )12(

  میناتي : ماذا �عمل هذ� الشخص ماذا �عمل ؟- )13(

  × × × أماني : هو یدرس یدرس هناك - )14(

  أس: هذه مظلة - )15(
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  أماني: مظلة وهناك إمرة - )16(

  أس: امرأة - )17(

  أماني : امرأة ��تب- )18(

  أس: تكتب- )19(

  أماني : تكتب وأ�ضا هناك رجول هناك رجول ��ل لها - )20(

  ا ؟أس: �قول له- )21(

  أماني : �قول لها أمم عفوِن أنس  عفوا أنس �ا أنس- )22(

  جون : �ا آنسة - )23(

  أماني : عفوا �ا آنسة- )24(

  أس: عفوا �ا آنسة نعم ؟- )25(

  أماني : اهه �م الساعة ؟- )26(

  أس: �م الساعة ؟- )27(

  أماني : ولكن اهه المرأة غیر تجیب- )28(

  أستاذ : ال تجی�ه- )29(

  تجی�ه أ�ضا الرجل �عید�  أماني : ال- )30(

  أس: نعم ؟- )31(

  أماني : �عید� - )32(

  أس: �عید- )33(

  أماني : �عید عفوني �ا آنسة �م الساعة ؟- )34(

  أستاذ : نعم- )35(

  أماني : امرأة  هو هو - )36(

  أس: هي - )37(

  أماني : هي صع�ة - )38(

  أس: صع�ة - )39(

  أماني : صع�ة �ثیرا- )40(

  لة ؟أس: هل هناك أسئ- )41(

  طة : (صمت) - )42(
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  أس: أسئلة حول الرسم ؟- )43(

  میناتي : ما هاذا �فعل هذا الرجل ؟- )44(

  أماني : �عد - )45(

  أس: ماذا س�فعل ؟- )46(

  أماني : اه �عد یذهب - )47(

  أس: سیذهب ر�ما إلى المقهى ر�ما وحده- )48(

  میناتي : من هذه إلى الكأس إلى الطاولة ؟- )49(

  ذا ؟أستاذ : ماه- )50(

  أس: هذا �أس - )51(

  أماني : آه في الكأس هناك �و�اكوال- )52(

  میناتي : أ�ضا و�یف الجو في هذه الصورة ؟- )53(

  أماني : تقر��ا ثالثة ونصف - )54(

  أس: إذن الجو حار- )55(

  أماني : الجو حار- )56(

  أس: هل هناك أسئلة أخر� ؟- )57(

  حسن : أین هو؟- )58(

  أس: من ؟- )59(

  امرأة ورجل حسن :- )60(

   ؟أس: الرجل من هو ؟ المرأة أین هي أو من هي- )61(

  أماني : رجل من جزائر�ة - )62(

  أس: الرجل من الجزائر- )63(

  أماني : وامرأة من التونسي - )64(

  أس: إذن الرجل جزائر� والمرأة ؟- )65(

  أماني : من تونس - )66(
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  -د- مدونة 

  ذه األغن�ة ++ حول ماذا تتكلم ؟: إذن �ا أماني �ا میناتي ه تاذأس - )1( 

  میناتي : المغني یتكلم ++ حول مدینة فلـ + تونس   -)2(

   أس : نعم+ واصل  - )3(

  م : في تونس المدینة مارسي أألـ+ألـ++ألـ أألواد - )4(

  أس : الواد وحل� وحل� - )5(

    م : آه ه - )6(

  ما تض�فه؟ أس : وحل� على الواد ش�را ف�ر�  عندك - )7(

  ف�ر� : نعم مغن�ة أتكلم حول مدنة في تونس�ا+ الما وألقا الواد  - )8(

  أس : ههههم - )9(

  ف : تون�س�ا + في مدینة أل القاح الواد - )10(

 أس : نعم - )11(

  مثل++ مثل: غزالنك  xxxف : و+ ألما+ هناك إمرأة  - )12(

  أس : مثل؟ (ارفع صوتك) - )13(

  ف : مثل غز غزالنك - )14(

  أس : نعم - )15(

  صعو�ة في النط�)(ف : عندك عین عین مثل غزالنك ++  - )16(

  أس : نعم؟ -)17(

  ف : هو یتكلم في + ألشطو�  - )18(

    أس : نعم  - )19(

  ف : هو �صعد ألما - )20(

  أس :نعم جید - )21(

  ف : فق� - )22(

  أس : جید جید حسن  - )23(

  حسن : نعم + األغن�ة تتكلم+++ عتونسي - )24(

  ن تونسأس : ع - )25(

  ح : نعم هناك مدینة جید جد - )26(
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  أس : نعم؟ - )27(

  ح : اثنان مدینة+ واحدة+ مدینة+ المرسى المرسى+++ - )28(

  أس : و األخر�؟ - )29(

  ح : واثنان+ مدینة خل� ألورد - )30(

  أس : حل� الواد نعم؟ - )31(

  ح : نعم+++أ�ضا - )32(

  أس : أ�ضا؟ - )33(

  ح : +++ آ+ ضحك - )34(

  ة : (ضحك)ط - )35(

  أس : جید + أماني  - )36(

  أماني : نعم + ألـ غ مـ مغن�ة یتكلم عن تونس�ا - )37(

  أس : نعم - )38(

  أ : یـ �قول هناك اثنان مدینة جید جدا - )39(

  أس : نعم - )40(

  أ : اسمها ++ مرسى وحل� الواد - )41(

  أس : الواد نعم - )42(

  أ : إنه جمیل جدا - )43(

  أس : نعم - )44(

  أ : وا ++ ولكن + التونس�ات - )45(

  أس : نعم؟ - )46(

  أ : إنه+ صع�ة �ث�ال - )47(

  أس : صح - )48(

  أ : نعم - )49(

  أس : نعم؟ - )50(

  أ : فق�  - )51(

  ماتقولین؟  أس : ها��ة عندك  - )52(

  هها��ة : أیٌد األغن�ة تتكلم حول تون�س�ا++ األغن�ة تتكلم:++ حول+ اثنین مدینة ++ ما اسم - )53(
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  أس : نعم؟ - )54(

  ها : ++ ما اسمه ++ المرسى و +حول+ حول الورد - )55(

  أس : حل� الورد - )56(

  ها : حل� الورد++ أم في المرسى وحو حوك الواد++ �این - )57(

  أس : نعم؟ - )58(

  ها : ألـ شطو� (ضحك) - )59(

  أس : جون  - )60(

  + الشطو� في مدینة + آتونس�اتالمغني تتكلم حول+ أ�ضا حول الشطو� xxxجون : آ  - )61(

  أس : نعم؟ - )62(

  ج : الشطو� في : ++ في مرسى وحل� الواد - )63(

  أس : حل� صح - )64(

عیون  xxxج : أ�ضا ألمو المغن�ة تتكلم حول+ أه ه تونس�ات اه ه هناك تونس�ات عند عندنا  - )65(

  مثل+ مثل غزالن

  أس : مثل الغزالن نعم جید جدا - )66(

  انس : مم�ن؟سل�ف - )67(

سل�فانس : أغن�ة تتكلم حول مدینة تونس+ ولكن �ا یـ ��و علشوطو�+ تونس�ات علشطو�  - )68(

  تونس�ات++ على علما� صید++ صید فق�

  أس : نعم ش�را جز�ال  - )69(

  میناتي : یر�د تناول الكلمة - )70(

  أس : عندك ما تض�فه نعم تفضل - )71(

  التونس ( یتلعثم) ألن �قول تونس الخضراء أ�ضا �حب �ثیرا xxxم : نعم  - )72(

  أس : صح�ح  - )73(

  م : نعم صح�ح - )74(

  أس : ش�را جز�ال  - )75(
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  - �- مدونة 

  أستاذ : إذن نبدأ +++ هذه الصورة ماذا تشاهدون في هذه الصورة ؟ - )1(

  � ؟ هذه ما هذه ؟ - ) 2(

  ؟ أس : ما هذه میناتي  - ) 3(

  د رجل أماني : أنا أنا أشاه - ) 4(

  أس : نعم  - ) 5(

  أماني : رجل ��دم تر��ا  - ) 6(

  أس : قادم من تر��ا نعم  - ) 7(

  أماني : تر��ا و: أمام أمام رجل هناك �لب  - ) 8(

  أس : نعم  - ) 9(

  أماني : نعم ط�عا  - ) 10(

   أس : نعم أوه �لیوفاس  - )11(

  �لیوفاس : أنا أشاهد �لب �صعد في في  - )12(

  عد في أس : �ص - )13(

  ك : �صعد في : ثنان�ة  - )14(

  أس : الطائرة  - )15(

  ك :الطائرة  - )16(

  أس : �لب �صعد إلى الطائرة  - )17(

  ك : هناك هناك هناك ما  - )18(

  أس : امرأة  - )19(

  ك : امرأة مع : فق�  - ) 20(

  أس : ماذا تفعل المرأة ؟ - )21(

  طة : صمت  - )22(

  تودع اس : المرأة تودع قولوا  - ) 23(

  طة : تودع - ) 24(

  أس : المرأة تودع إبنها هذا اإلبن وهذه األم األم تودع إبنها ماذا تقول ؟ - ) 25(

  � : سافر مع السالمة  - ) 26(
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  أس : تقول سافر مع السالمة ما هذه هذه ؟  - ) 27(

  � : هذه الطائرة  - )28(

  أس : هذه طائرة ما جنس�ة هذه الطائرة ما جنسیتها ؟ - )29(

  أماني : تر��ا  - )30(

  أس : جنسیتها تر��ة هذا اإلبن تر�ي والكلب ما جنس�ة الكلب ؟ - )31(

  � ؟ تنزان�ا  - )32(

  أس : (ضحك) ل�س من تنزان�ا هو أ�ضا تر�ي واإلبن ماذا �حمل ؟  - )34(

  أماني : �حمل محفظة - )35(

  أس : ال �حمل حقی�ة قل اإلبن �حمل حقی�ة - )36(

  دة مرات �عد األستاذ : �حمل حقی�ة.طة : �عیدون ع - )37(

  أس : اآلن الصورة التال�ة هذه الصورة التال�ة أین اإلبن ؟ - )38(

  طة : في الطائرة  - )39(

  في الطائرة ماذا �فعل  - )40(

  طة : �شرب  - )41(

  أس : والكلب ماذا �فعل ؟ - )42(

  طة : �شرب أ�ضا  - )43(

  الصورة التال�ة هنا (ضحك) - )44(

  : (ضحك)طة  - )45(

  أس : إذن الكلب ماذا تشاهدون هنا ++ أین اإلبن التر�ي أین ؟ - )46(

  Airportطة :  - )47(

  أس : المطار ماذا �حمل ؟ - )48(

  xxxطة :  - )49(

  أس : �حمل حقی�ة هو مع من ؟ - )50(

  طة : مع �لب - )51(

  أس : هو دائما مع الكلب ومن هؤالء هذا هذا من هؤالء ؟ - )52(

  أشخاص طة :  - )53(

  أس : من هم هؤالء األشخاص ؟ - )54(
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)55 (– xxx  

  ) أس : �سافرون مسافرون نقول قولي مسافرون 56(

  ألیدا: مسافرون  - )57(

  ر�مون : مسافرون  - )58(

  أس : الصورة اآلت�ة ++ هذه الصورة التال�ة ما هذه ؟ –) 59(

  ) � ؟ : هناك س�ارة 60(

  في العر��ة س�ارة أجرة أس : س�ارة س�ارة تاكسي ونقول –) 61(

  طه : �عیدون  - )62(

  أس : قل س�ارة أجرة  - )63(

  �لیوفاس : س�ارة أجرة  - )64(

  أس : اإلین مع من ؟ –) 65(

  xxxطة :  - )66(

  أس : مع الكلب ماهو اإلبن وها هو الكلب وهذا هو السائ�  - )67(

  طة : ��ررون السائ� عدة مرات �عد تقو�م األستاذ - )68(

  : أین في رأ��م أین یذهبون ؟ ) أس69(

  طة : البیت - )70(

  أس : مم�ن یذهب إلى البیت ال یذهب إلى...  ؟ - )71(

  ر�مون : المطر  - )72(

  ) أس : إلى المنزل المسافر هم أتراك من تر��ا أین یذهبون ؟73(

   hôtelطة :  - )74(

  �العر��ة ؟  hôtelأس : �یف نقول  - )75(

  xxطة :  - )76(

  فندق قولي فندق  أس : - )77(

  ها��ة : فندق  - )78(

  طة : �عیدون  - )79(

  أس : مم�ن مم�ن یذهبون إلى الفندق + الصورة التال�ة هذه الصورة التال�ة أین هم ؟ - )80(

  طة : في الغرفة  - )81(
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  أس : ماذا �فعل اإلبن ؟ - )82(

  طة : ینام  - )83(

  أس : والكلب ؟ - )84(

  طة : ینام  - )85(

  والكلب ینام أ�ضا قل أس :  - )86(

  �لیوفاس : والكلب أنام أ�ضا - )87(

  أس : أین هذه الغرفة ؟ - )88(

  طة : في الفندق  - )89(

  أس : ال هذه الغرفة في الحي الجامعي زواغي - )90(

  طة : (قهقهة)  - )91(

  أس : (ضحك) نعم في زواغي هما ل�س في نحاس ولكن هم في  - )92(

  طة : زواغي  - )93(

  : حق�قة �لیو قل حق�قة في زواغيأس  - )94(

  �لیوفاس : حق�قة في زواغي. - )95(

  

  -هـ–مدونة 

  حسن : هل هل �لب هو هو یتي �لة القدم؟ - )1(

  أس : نعم؟ - )2(

  ح : الكلب هو �فهم �لة الكدم؟ - )3(

  أس : ط�عا �فهم �رة القدم وشاهد الم�اراة بین الجزائر و اه ه ه سلوفان�ا  - )4(

    طة : ضحك - )5(

  وسلوفین�ا؟ algériaمیناتي: هل الكل�ك هو یـ ماذا (تـ تـ) تكول لك الكل�ك یل�عد یـ: الكأة �دم آبین  - )6(

أس : �عد الـ اه ه الم�اراة في �رة القدم بین الجزائر وسلوفین�ا اه ه ه + قال لي ا ه ه الـ: �لبي قال  - )7(

  لي مبروك على سلوفین�ا

  طة : (ضحك) - )8(

) : ال أنا أظن الكل�ك هو هو هو هو هو هو أممم هو غیر جمیل ألنه هو هو ��ول م (ضاح�ا - )9(

  مبروك في سلوفین�ا.
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أس : نعم هو غیر فرحان ولكن قال مبروك في سلوفین�ا وهو قال لي مبروك وهو ی��ي قال لي  - )10(

  مبروك على سلوفین�ا وهو ی��ي.

  م : ماذا ��ول أیـ أ�ضا حول في جزائر�ة؟ - )11(

  أس : اممم آه ماذا قال حول الجزائر؟ - )12(

  م : حول الجزایر؟ - )13(

أس : قال الجزا قول حول الـ جزائر�ین أنا ال أحب غزال+++ و أه ه ه شاوشي ا ه ه مس�ین  - )14(

  شاوشي

  طة : (قهقهة) - )15(

  میناتي : ماذا �فعل �فعلك شاوشي ++ مس�ین ماذا �فعل؟ - )16(

  + ألنه تلقى هدف+ و خـ و�سب�ه خسرت الجزائر أس : ألنه أضاع هدف - )17(

  فْل فلكرة �دم أكادمفْل م : ولكن أنا أظن  - )18(

  أس : نعم؟ - )19(

  م : مم�ن الجزایر�ة س س س س س س ستل�ح - )20(

  أس : إن شاء هللا قال لي الكلب �أن في الم�اراة القادمة الجزائر ستر�ح اإلن�لیز - )21(

  م : نعم - )22(

  : قال لي هذا الكلب أس - )23(

 xxx  م : نعم أ�ضني أنا ل�س فرحان الن هو الجزائر�ة - )24(

  أس : نعم؟ - )25(

  أنا ل�س فرحان فرحان  xxxم : أنا أ�ضا  - )26(

  أس : أنت أ�ضا؟ - )27(

  أماني : أنا ل�س فرحان أ�ضا  - )28(

  أس : وهل أنت فرحان؟ - )29(

  حسن : آ ال وأنا أ�ضا ال ل�س فرحان - )30(

  أس : قل لست فرحان - )31(

  ح : �عید - )32(

  أس : وهل أنت فرحان؟ - )33(

  أماني : نعم ط�عا أنا أ�ضا ل�س فرحان - )34(
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  أس : لست+ هل شاهدت الم�اراة بي الجزائر وسلوفین�ا؟ - )35(

  أ : نعم ط�عا - )36(

  بین سلوفین�ا والجزائر xxx أنا شهدت xxxم : نعم وأنا أ�ضا ط�عا  - )37(

  أس : أین شاهدت الـ: اه ه الم�اراة؟ - )38(

  م : فلـ فلغرفة - )39(

  أس : في الغرفة وأنت أ�ضا شاهدتها في الغرفة؟ - )40(

  الجزایر�ة و+ سلوفین�ا في الغرفة xxx ح : نعم أ�ضا أنا شاهدت  - )41(

  أس : ماذا �نت تفعل؟ هل �نت تشرب تأكل عندما �نت تشـ تظر إلى التلفزة؟ - )42(

  آه ه أأنا ل�س أفعل شي ألن أنا �ان ل�س فرحان  م : - )43(

  ح : نعم و أنا أ�ضا ال أفعل - )44(

  أس : لم أفعل شیئا -)45(

  ح : شیئا - )46(

  أس : وأنت أ�ضا؟ - )47(

  أ : نعم وأنا أ�ضا - )48(

  م : أأكنا أ�ضا - )49(

  أس : �نت - )50(

  ضام : �عد إیني �عد سلوفین�ا وجزایر�ة أنا أنا �نت مر� - )51(

  أس : آ ه ه مس�ین �نت مر�ضا - )52(

  م : ضحك - )53(

  أس : هل هل أخذت البرسیتامول؟ - )54(

  م : آ ه ه (ضحك) ولكن �عد ك �عد قلیل + أنا لـ ل�س عند� - )55(

  أس : �عد قلیل شفیت - )56(

  م : نعم - )57(

  أس : وأنت �نت مر�ضا؟ - )58(

  ح : نعم وأنا أ�ضا �نت مر�ض + �عد+�عد+ - )59(

  أس : الم�اراة - )60(

  ح :م�اراة - )61(
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  أس : هل ��یت؟ - )62(

  ح : نعم - )63(

  أس : ��یت �عد الم�اراة ؟ - )64(

  ح : +++ نعم - )65(

  أس : وأنت هل ��یت؟ - )66(

  نعم ألن أنا أحب + �ثیرا الجزایر xxxم : نعم وأنا  - )67(

  أس : آ ه ه ش�را جز�ال ش�را جز�ال وأنت هل ��یت؟ - )68(

  أ : ��یت نعم - )69(

  أس : ��یت �ثیرا - )70(

  أ : �ثیرا - )71(

  أس : وأ�ضا �لبي ��ى ��ى �ثیرا - )72(

  طة : (قهقهة) - )73(

  أس : �لبي میدور مس�ین ��ى أ ه ه �ثیرا - )74(

   xxxح : هل هو  - )75(

  أس : نعم؟ - )76(

  ح : هو �لب �فهم ؟ - )77(

  أس : �فهم هو �لب ذ ++ - )78(

  طة : (ضحك) - )79(

  أس : ذ�ي - )80(

  ح : ذ�ي هو �لب ذ�ي - )81(

  م : أیدا ماذا الـ الرئ�س الجزایر�ة ماذا ��ول؟ - )82(

  أس : ماذا �قول حول؟ - )83(

  م : حول (صعو�ة في النط�) - )84(

  أس : الم�اراة - )85(

  م : �عد الم�اراة - )86(

  أس : �قول إن شاء هللا في المرة القادمة سنر�ح. - )87(
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  - و–مدونة 

  أستاذ : واآلن نستمع لـ ال أ هـه نستمع لهذه الموس�قى اآلن - )1(

   )�ستمعون الفتتاح�ة سنفونیـة الفصول األر�عة لف�فالد�( :طل�ة- )2(

اسألكم اآلن ما هو الفصل هذا هل هو الر��ع أو الصیف أم   أس: هنا الفصل یبدأ ماهو هذا الفصل ؟- )3(

   ؟فصل تصف فصل ماهو هذا الفصل في رأ��م نستمع الخر�ف أم الشتاء ؟ الموس�قى تتكلم عن

   )�ستمتعون للمقطع الذ� یرسم الفصل(طة : - )4(

  جون : أنا أظن یتكلم مع الر��ع- )5(

  أس: یتكلم عن ؟- )6(

  جون : الر��ع- )7(

  أستاذ : الر��ع وأنت �اف�ر� - )8(

  ف�ر� : أنا أ�ضا- )9(

  � ؟ : أنا أ�ضا- )10(

  أس: وطة (ضحك)- )11(

  : (مشیرا إلى حسن) الر��ع أ�ضا .؟أس- )12(

  حسن : ال الصیف- )13(

  میناتي : الر��ع- )14(

  أس: لماذا یتكلم عن الر��ع في رأ�ك ؟- )15(

  میناتي : ألن هو �غني في هذا (مغن�ا) : الطیور تغني.- )16(

  طة : ضحك- )17(

  م أ�ضا ؟أس: نعم هو یرسم لنا �صف لنا �صور لنا الطیور وهي تغني صح�ح ماذا یرس- )18(

  میناتي : هناك الشمس- )19(

  ةأس: نعم الشمس تضحك الشمس ضاح�- )20(

  میناتي : هو فرحان- )21(

  جون : األزهار- )22(

  calmeف�ر� : أ�ضا - )23(

  أس: الـ ؟- )24(

  calme calmeف�ر� :  - )25(

  أس: الكلب ؟- )26(

  طة : (ضحك)- )27(

  ف�ر� : (ضاح�ا) ال ال �لب- )28(

  طة : (ضحك)- )29(



24 

  أس: ماذا قال ؟- )30(

  calme calmeف�ر� : - )31(

  آه الهدوء le calmeأس: آه - )32(

  الیدا : الر��ع الموس�ى تكلم عن ِفرحُ - )33(

  أس: عن الفرح أحسنت ألیدا- )34(

  ف�ر� : ولكن عفوا ��ون الموس��ى یتكلم هنا عن الشتاء- )35(

  طالب ؟ : لماذا ؟ - )36(

  طة : (ضحك)- )37(

  لماذا �احسن ؟ أس: (ضاح�ا)- )38(

  ف�ر� : (ضاح�ا) لماذا ؟- )39(

  طة : (ضحك)- )40(

   ؟ح�ا) لماذال لماذا تقول �أن الموس�قى تتكلم عن الشتاءاأس: (ض- )41(

  حسن : ألن مثل هناك- )42(

  أس: آه هناك أ�ضا مغني آخر- )43(

  أس: اآلن نواصل االستماع هناك الفصل التالي- )44(

  طة : �ستمعون للمقطع- )45(

  )هناك عاصفة(أس: - )46(

  مناتي : المطر أ�ضا المطر- )47(

  ف�ر� : ال - )48(

  طالب ؟ : ال- )49(

  جون : ال - )50(

  أس: (ضاح�ا) ال - )51(

  طة : (ضحك) - )52(

  أستاذ : ال لماذا ال ؟- )53(

  طة : (ضحك)- )54(

  أس: (ضاح�ا) لماذا ال ؟- )55(

  طة : (ضحك)- )56(

  ف�ر� : الغیوم- )57(

  ؟أس: الغیوم - )58(

  ف�ر� : نعم- )59(

  أس: ونستمع للفصل األخیر - )60(
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  طة : �ستمعون - )61(

  أس: ماهو الفصل األخیر هنا ؟- )61(

  میناتي : الشتاء - )62(

  أس: الشتاء لماذا ؟- )63(

  میناتي : ألن المغني �غني �الحزون - )64(

  طه : نعم ؟- )65(

  میناتي : �غني �الحزون هو أحزان- )66(

  حزن أستاذ : یوحي �ال- )67(

  الثلج× × × میناتي : أ�ضا - )68(

  أس: الثلج- )69(

  میناتي : الجو �ارد- )70(

   ج وهناك هدوء قلیل ألن هناك ثلوجو أس: نعم الجو �ارد هناك ثل- )71(

  × × ×سل�فانوس : - )72(

  أستاذ : ماذا �اسل�فانوس ؟- )73(

  سل�فانوس : ال- )74(

  طة : ضحك- )75(

  ال× ال صوت   × × اسل�فانوس : �ا أستاذ أن- )76(

  أس: (ضاح�ا) ال تسمع صوت الرعد- )77(

  طة : (ضحك)- )78(

  سل�فانوس : صوت ال- )79(

  أس: (ضاح�ا) مشیرا إلى میناتي هو سمع- )80(

  طة : (ضحك)- )81(

  أستاذ : اهه میناتي سمع صوت الرعد- )82(

  ر�مون : نعم أنا أ�ضا- )83(

  أس: (ضح�ا) أنت أ�ضا- )84(

  أ�ضا ح�ا) أنااجون : (ض- )85(

  طة : (قهقهة وجل�ة) - )86(

  ح�ا) وأنت أ�ضا سمعت صوت الرعد هو والر�ح تصفر الر�ح (األستاذ �صفر)اأس: (ض- )87(

  میناتي : الطیور تغني - )88(

  أس: (ضاح�ا) الطیور تغني في الر��ع- )89(

  طة : (قهقهة وضجیج).- )90(
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  - �–مدونة 

  یـا الكالب �ع�شون في البیت أستاذ : إذن اهه میناتي قلت �أن في تنزان - )1( 

  میناتي : الكالب في تنزان�ا �ع�ش في البیت ++ الكالب في تنزانیـا �ع�ش في البیت - )2(

  : اهه أس - )3(

  میناتي : نعم و+ و�اكل مم�ن دجاج في تنزان�ا - )4(

  : في تنزانیـا أس - )5(

  میناتي : �ع�ش في البیت و�اكل الدجاج  - )6(

  في البیت + هل تعرف شخصا �ع�ش مع �ل�ه في البیت في تنزان�ا ؟ : و�اكل دجاج أس - )7(

ل�س في ++ ل�س مثل في  xxxحسن : نعم + هناك شخصا �ع�ش مع �ل�ه في البیت  تنزان�ا ولكن  - )8(

  الیورو��ا 

  : في أورو�ا أس - )9(

  حسن : في أورو�ا  - )10(

  : نعـم أس - )11(

ع�ش مع + مع الناس في البیت ولكن ل�س في الیورو�ا ل�س + حسن : نعم الكلب في التنزان�ا + � - )12(

  تنام تنام مع �ل�ه.

  : ینام أس - )13(

  حسن : ینام مع �ل�ه - )14(

  : نعمأس - )15(

  حسن : نعم و�اكل مع �ل�ه ولكن في یورو�ا ینام مع �لبـه. - )16(

  : اهه أماني عندك �لب في تنزان�ا ؟أس - )17(

  عند� �لب في تنزان�ا ولكن �لب ل�س ُ�ع�ْش أماني : نعم ط�عا آه  - )18(

  : �ع�ش  أس - )19(

  أماني : ل�س �ع�ش في في البیت  - )20(

  : في البیت أس - )21(

  أماني : نعم الكلب هو مثل العس�ر�  - )22(

  : مثل العس�ر� + اسألوه اسألوه عن �ل�ه اسألوهأس - )23(
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  میناتي : ماذا �اكل الكل�ك ؟ - )24(

  وتك : ارفع صأس - )25(

  میناتي : ماذا �اكل الكل�ك ؟ - )26(

  أماني : اهه الكلب �اكل اهه ++ �اكل - )27(

  : سمك أس - )28(

  أماني : سمك + اهه  - )29(

  : دجاج أس - )30(

  أماني : دجاج نعم  - )31(

  : جیدأس - )32(

  ما إسم الكل�ك ما إسم الكل�ك ؟ :میناتي - )33(

  أماني : إسم و� و�  - )34(

  و� : و� أس - )35(

  أماني : و� و� نعم  - )36(

  : و� و� هل هناك سؤال ؟أس - )37(

  طالب ؟ : سعـال  - )38(

  حسن : دا�ما مع مع �لُب هو + تذهبون ؟ - )39(

  : نعم ؟ أس - )40(

   xxx sometimesأماني : آه ل�س دا�ما  - )41(

  : أح�انا أس - )42(

  أماني : األح�انا - )43(

  : أح�انا أس - )44(

  نعم أح�انا  أماني : - )45(

   ؟میناتي : هل أنت تنام مع �لب - )46(

  : �ل�ك أس - )47(

  میناتي : مع الكل�ك ؟ - )48(

  أماني : آه ال ال ل�س (ضحك) ل�س مم�ن  - )49(

  : (ضاح�ا) ل�س مم�ن ال هذا سؤال جید (ضحك)أس - )50(
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  میناتي (ضاح�ا) لماذا لماذا مم�ن الكلب عنده مرض مرض ؟ - )51(

  ه ؟أس: عند - )52(

  میناتي : مرض مم�ن ؟ - )53(

  أس : إمرأة  - )54(

  میناتي : مرض مرض  - )55(

  أس: آه مرض مم�ن الكلب عنده مرض ؟  - )56(

  أماني : ط�عا ++ �لب عند عند عند عندها عنده مرض  - )57(

  أس: أح�انا  - )58(

  أماني : األح�ان  - )59(

  أس: أح�انا  - )60(

  أماني : األح�ان - )61(

  هل هناك سؤال ؟ أس: - )62(

   ؟حسن : هو �لب آه رجل أو إمرأة - )63(

  أس: نعـم ؟ - )64(

  أماني : هو رجل هو رجل رجل  - )65(

  میناتي : لماذا عنده �لب الرجل ؟  - )66(

  أس: لماذا عندك �لب رجل ؟  - )67(

  أماني (ضاح�ا) ألنه أنا أحب الكلب رجل فق�  - )68(

  �ر أس: أحب الذ�ر قل أنا أحب الذ - )69(

  أماني : أنا أحب ذ�ر  - )70(

  أس: الذ�ر نعم من الكالب  - )71(

  میناتي : هو �لب اهه ++ عندك هو �لب عندك ++ حبی�ة  - )72(

  أس: عنده حبی�ة ؟ - )73(

  أماني : نعم ط�عا عنده حبی�ة ولكن غیر �لب غیر �لب  - )74(

  أس: نعم ؟ - )75(

  أماني : غیر �ل�ة  - )76(

    أس: غیر �ل�ة  - )77(
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  أماني : عندك عنده حبی�ة �عدة  - )78(

  أس: �عیدة  - )79(

  أماني : �عیدة  - )80(

  أس: هي قطة أم �لبـة ؟ - )81(

  أماني : �ل�ة  - )82(

  میناتي : منذ �م أنت ؟ - )83(

  أس: هو  - )84(

  میناتي : �ع�ش معك منذ �م ؟ - )85(

  أماني : منذ ثالثة سنـة  - )86(

  أس: سنوات  - )87(

  ي : سنوات أمان- )88(

  میناتي : و�م عمره الكل�ك ؟ - )89(

  أماني : عنده خمس سنة - )90(

  أس: سنوات  - )91(

  أماني : سنوات  - )92(

  میناتي : هل الكل�ك هو طو�ل أم أو قصیر ؟ - )93(

  أماني : هو طو�لة، ط�عا طو�ل نعم  - )94(

  میناتي : هو سـ سمن أو نحیـف ؟ - )95(

  أماني : هو نحیف  - )96(

  أس: نحیف  - )97(

  أماني : نعم نحیف  - )98(

  أماني : أنا أظن الكل�ك هو جید جدا - )99(

  أس: مفید هو مفید ما لون عین�ه ؟ -)100(

  أماني : ما ؟  -)101(

  أس: لون عین�ه  -)102(

  أماني : لون  -)103(

  أس: أخضر أصفر أحمر لون ؟ -)104(
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  أماني : آه (ضحك) آه (ضحك) أصفر  -)105(

  أس: أسود  -)106(

  أماني : أسود  -)107(

  أس: ما لون شعره ؟ -)108(

  أماني : آه عنده  -)109(

  أس: عنده شعر  -)110(

  أماني : عنده شعر  -)111(

  أس: أصفر أسود  -)111(

  أماني : أصفر  -)112(

  أس: أسود  -)113(

  أماني : أسود نعم  -)114(

  ول الكل�ك ؟ ماذا ��ول ؟میناتي : أنا نسیت السؤال مهـم ماذا �� -)115(

  أس: ماذا �أكل  -)116(

  میناتي : ماذا �أكل نعم  -)117(

  أماني : �أكل دجاج وسمك فق�  -)118(

  أس: عندما تتكلم معه ماذا تقول له ؟ -)119(

  أماني : +++ ت -)120(

   ؟أس: ماذا تقول له تتكلم معه -)121(

  أماني : تتكلم اهه  -)122(

  أس: معه  -)123(

  أماني : ولكن بإشارة إشارة  -)124(

  أس: �اإلشارة فق�   -)125(

  أماني : �اإلشارة فق�  -)126(

  أس: ل�س �الكالم  -)127(

  أماني : ل�س �الكالم  -)128(

  أس: وأنت تتكلم مع عندك �لب ؟ -)129(

  لكن  xxxمیناتي : ال ال ال ل�س ما عند� �لب  -)130(
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  أس: ما عندك �لب    -)131(

  میناتي : لكنني أر�د أنا أفهم أفهم الكل�ك آه هل الكل�ك یل�س  قم�ص وسروال مم�ن ؟ -)132(

  أس: اهه   -)133(

  xxxأماني : ال ال ال ال ل�س  -)134(

  أس: ل�س یل�س   -)135(

  أماني : یل�س في + یل�س +  -)136(

  أس: ماذا یل�س ؟ ق�عة ؟ -)137(

  میناتي : ق�عة ؟ -)138(

  ضحك) ��عة نعم ط�عا أماني : ( -)139(

  أس: ما لون الق�عة ؟  -)140(

  أماني : (ضحك)  -)141(

  أس: صفراء سمراء ؟  -)142(

  أماني : حمراء  -)143(

  میناتي : أ�ضا هل أنت تنام مع الكلب (ضحك) تنام مع الكلب ؟ -)144(

  أس: تنام مع الكلب ؟  -)145(

  أماني : ال ال ال  -)146(

  سنة  (ضحك) 20ي الحق�قة أنا عند� �لب نظیف ولطیف عمره أس: اهه  اهه ف -)147(

  طل�ة : (ضحك)  -)148(

  س منذ �م أنت تع�ش مع �لب ؟ 20میناتي :   -)149(

  سنة  20أس: أنا أع�ش مع �لبي قلت لكم منذ  -)150(

  میناتي : �م عمرك الكل�ك ؟ -)151(

  سنة  30أس: �م عمر �لبي ؟  -)152(

  ل آو آو میناتي : هو رج -)153(

  أس: ط�عا هو رجل   -)154(

  میناتي : (ضح�ا) لماذا تحب الرجل �ل�ك ؟ -)155(

  أس: لماذا ألنه قو� وهو مثل العس�ر�  -)156(

  میناتي : ماذا �قول الكل�ك ؟ -)157(
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  أس: �قول في �ل ص�اح �قل لي ص�اح الخیر (ضحك) وأنا أقول له ص�اح الخیر  -)158(

  طل�ة :  (ضحك)  -)159(

  حسن : غیر مم�ن  -)160(

  میناتي : هل الكل�ك �شرب شا� ؟ -)161(

  أس: ط�عا �شرب بی�سي �شرب اهه �و�ا �شرب شا� حلیب  -)162(

  حسن : �ا أستاذ أر�د هو �ل�ك  -)163(

  أس: نعم ؟ -)164(

  حسن : أین جنس�ات ؟ -)165(

  أس: آه ما   -)166(

  حسن : �لب �لب  -)167(

  أس: ما هي ؟  -)168(

  حسن : ما هي جنس�ات ؟ -)169(

أس: ما هي جنسیـته ؟ جنسیته أوز�ا أوز�ا أو ��ي من هو من از�اكستان أز�اكستان�ة (ضحك)  -)170(

  جنسیته از�اكستان�ة  

  میناتي : هل أنت مع الكلب دائمـا ؟ -)171(

  أس: ط�عـا أنا دائما مع الكلب أذهب معه إلى السینما إلى المسرح  -)172(

  یناتي : لكن هناك ال عندك الكلب هناك ؟م -)173(

  أس: نعم ال في: ++ في الجامعة ++ ال الیوم هو الكلب مر�ض  -)174(

  طل�ة : (ضحك)  -)175(

  أس: وغدا س��ون معي الكلب في الجامعـة. -)176(

  میناتي : نعم نعم نعم أنا أر�د أنظر الكل�ك  -)177(

    أس: آه أنت تر�د أن تنظر إلى �لبي -)178(

  میناتي : نعم أستاذ نعم غدا غدا  س��ون هنا وستنظر إل�ه  -)179(

  أماني : اهه �ل�ك  -)180(

  أس: نعم ؟  -)181(

  أماني : هو اهه سمن أو نحیف ؟ -)182(

  أس: آه �لبي سمین جدا  -)183(
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  أماني : أنت أنت تحب �لب سمین ؟ -)184(

  أس: نعم أنا أحب الكلب السمین  -)185(

  ماني : لمـاذا ؟ أ -)186(

  أس: لماذا ألنه اهه ألنه �غني جیدا   -)187(

  طل�ة : (ضحك)  -)188(

  میناتي : (ضاح�ا) أن أظن الكلب سمین هو �سول  -)189(

أس: اهه أنت تظن أن الكلب السمین هو: �سول  ال ال ال ال هو دائما نش�� یجر� �مارس  -)190(

  رة.   الر�اضة و�ساعدني في البیت في أعمال �ثی

  میناتي : اهه مثل هذا جید جدا ماذا یل�س الكل�ك ؟ -)191(

أس: یل�س سرواال قصیرا  واهه قم�ص قم�ص أ�ضا دائما قم�ص أصفر وحذاء وق�عة �ضع على  -)192(

  رأسه اهه حمراء  

  میناتي : �م مرة ��ل في الیـوم ��ول �م مرة في الیوم ؟ -)193(

  في الیوم  مرة 20أس: في المرة �اكل  -)194(

  میناتي : هل الكل�ك �شرب شا� ؟ -)195(

  أس: ط�عا هو �شرب الشا� �أل اهه الش�والطة   -)196(

  أماني : هل �ل�ك �مشي �طیئة أو سر�عة  -)197(

  أس: �لبي هو سمین ولكن رغم ذلك رغم ذلك �مشي �سرعة �مشي سر�عا    -)198(

  حسن : هل هو �لب عندك َحزا ؟ -)199(

  : نعم ؟أس -)200(

  حسن : هو �لب عندك حزا حزا ؟  -)201(

  أس: حزام ؟  -)202(

  حسن : نعم  -)203(

  أس: عنده ال ل�س عنده حزام  -)204(

  حسن : حـِـ -)205(

  أس: حذاء ط�عا عنده حذاء ط�عا  -)206(

  حسن : هو إزان  -)207(

  أس: نعم  -)208(
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  حسن : هو إزان عندك إزان  -)209(

  نعم عنده حزام عنده حزام جدید أس: حزام  -)210(

  ؟میناتي : دائما الكلب في البیت هو عنده حزام -)211(

  أس: ال في البیت ل�س عنده حزام في الشارع فق� -)212(

  أماني :  هل �ل�ك قو� أو ضعیف ؟ -)213(

  أس: قو� جدا قو� جدا و�ن�ح أو أو أو أو  ین�ح طول اللیل اللیل  -)214(

  أنت تنام مع الكلب (ضحك) ؟  میناتي : هل -)215(

  أس: (ضاح�ا) ال ط�عا ال أنام مع الكلب  -)216(

  میناتي : لماذا ؟ -)217(

  أس: لماذا ألن الحیوانات غیر جیدة خاصة الكلب الكلب ال مم�ن أنام مع العصفور  -)218(

  میناتي : أنا أظن مم�ن ال تحب الكل�ك  -)219(

  ا�ما وأعط�ه دا�ما شو�والطةأس: أنا أحب أنا أحب �لبي د -)220(

  میناتي : �فهم طاكشو ؟ -)221(

  أس: یتكلم العر��ة جیدا ��تب و�قرأ  -)222(

  ؟أماني : هل أنت تحس مر�ح مع �ل�ك  -)223(

أس: ط�عا أنا أحس �الراحة مع �لبي في البیت أستمع للموس�قى وهو أ�ضا �ستمع معي للموس�قى  -)224(

  و�رقص أح�انا.
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  - 1- نة مدو 

  أستاذ: نستمع: اشرح + رسمك قل + + �العر��ة  -)1(

    En Arabe? :حمیدو - )2(

  أس: إ�ه �العر��ة (مشیرا إلى المرأة في الرسم ) هذه . + امرأة امرأة  - )3(

  مرتشة: امرأة  - )4(

    أس: نعم ؟  - )5(

  حمیدو  : هل تحبینني ؟  - )6(

  أس: نعم  - )7(

  ْك �ثیرا + أنت في �ْلْب . حمیدو : نعام +  ُأِح�ُ  - )8(

  أس: قلبي  - )9(

  حمیدو: قلبي  - )10(

  أس: فق� ؟  - )11(

  ح : نعم  - )12(

     أس: ش�را + ش�را تفضل مرتشة - )13(

  مرتشة: ِعْنَدْك َوْجْه جمیل   - )14(

  أس: نعم واصل  - )15(

  ْعك داْ�ما م : أر�د + أن + أر�د أن أتزوج مع�ـ + َسـ أت�ك داْ�ما َسـ + أْت�َ  - )16(

  أس: سأت�عك دائما ممتاز   - )17(

   c’est finiم : أح�ِك �ثیرا + ال + أنساِك  - )18(

  أس: فق� قل فق�  - )19(

  م : فق�  - )20(

  تعالى تعالى   أس : ش�را �ا مرتشة + برودنس  - )21(

  جمعة: اسمي جمعة  - )22(

  أس: عفوا اسمك جمعة اشرح لنا رسمك  - )23(

  رجٌل هاذ� امرأة  ج : هذا + - )24(

  أس : جید هذه امرأة  - )25(
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  جمعة : رجل �قوْل + + أنت ح�اة  - )26(

  أس : ح�اتي  - )27(

  ج : ح�اتي : لماذا ال + تِحبَِّنْن  ؟  - )28(

  علي: ال تحبینني  - )29(

  ما اسمك ؟   أس: أحسنت �ا  - )30(

  ) علي : علي 31(

  أس : علي �قول  - )32(

  ) َ�ْلْب. gualb+ لماذا ال تحبینني+ُأِحْ�ِك داْ�ما+ أنت في َقْلْب ( رجل �قول جمعة: - )33(

  أس: آه أنت في ؟    - )34(

  علي : قلبي  - )35(

  أس : قلبي + ش�را �ا علي  - )36(

  ج : و ِإْمَراْح �قوْل  - )37(

  أس: و المرأة تقول؟  - )38(

  ج: تقوْل + َأْكَرُه الرَِّجاْل  - )39(

و أنتم أ�ضا �لكم ممتازون اآلن من ؟  �excellentال+ جمعة طالب ممتاز أس : آه ش�را جز  - )40(

  اشرح لنا + + نستمع  ستفضل �ا برود ن

  برودنس : َسـ أت�عْك داْ�ما + أتمنى + إنا َأَ◌َت َأَتَزوََّج معك - )41(

  أس: جید - )42(

  برودنس :إن شاء هللا - )43( 

  أس: إنشاء هللا - )44(

  ب : مع السالمة - )45(

  أس : مع السالمة ش�را أهه : برودنس + (ضحك) ممتاز رائع  رائع  - )46(

  طة : (ضحك)  - )47(

  � ؟ : ممتاز - )48(

أس : ممتاز + نعم من ؟ تفضل تفضل �ا أهه : + + سیف سیف أهال �ا سیف تفضل + من  –) 49(

  فضلكم ننظر إلى هنا + أه هذا ما هذا ؟ 
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 سیف: (رسم قل�ا): �لب - )50(

  : قلب صح نعم ؟ أس  - )51(

 س : أنت َرُجِل + ح�اتي سأ�قى داْ�ما إلى جن�ْك + أنا َسُ�وْن معَك دا�ما - )52(

  أس : أنا سأكون دائما معك دائما نعم ؟ - )53(

  س : أح�ْك دا�ما �ثیرا أح�ك - )54(

  أس : المرأة هنا المرأة ؟ - )55(

  المرأة  ouiس :  - )56(

 أس : تقول تقول ؟ - )57(

  المرأة + َتُقوْل + ُأِحُ�َك داْ�ما أ�ضا .س :  - )58( 

  أس : جید أهه : ش�را أنت سیف ممتاز  - )59(

    ouiسیف :  - )60(

  أس  : ممتاز أهه ممتاز سیف نعط�ه عشر�ن على عشر�ن (ضحك) - )61(

  طة : (قهقهة)  - )62(

 أس : و برودنس أ�ضا و مرتشة أ�ضا و جمعة أ�ضا و هالل أ�ضا أنت ؟ - )63(

  و : حمیدو حمید - )64( 

  أس : و حمید أ�ضا + تفضل تفضل �ا حسن  - )65(

  علي : علي  - )66(

  أس : تفضل عفوا عفوا �ا علي - )67(

  طة : (ضجیج)  - )68(

  أس : ننظر هنا (أشت) من فضلكم ننظر - )69(

  علي : هناك َرُجلٌ  - )70( 

  أس : رجل - )71(

ْم َحِبیْبَتُه الكالم المعسول  - )72(   �ما َ�ْحُضْر في َفْوْق الغاني .علي : َتَقدَّ

  أس : فوق الغاني ؟ - )73(

  la chansonعلي:  - )74(

  أس: آه األغن�ة األغن�ة –) 75(



3 

  علي: األغن�ة - )76(

  أس: نعم - )77(

     َاْتَ�ْع ُخطاك داْ�ما    معاك داْ�ما دا�ماعلي : (�شرع في الغناء ):   - )78(

  ش� بهاك دا�ما         وراك وراك دا�ما.اعَ                                     

  أس: و علي �غن�ان  : دا�ما معاك - )79(

  علي: دا�ما (ضحك)  - )80(

  أس: ش�را ش�را ش�را ش�را ش�را ه�ا نصف� - )81(

  ) طة: (�صفقون)82(

  أس:  ( �صف� معهم ) مرحى مرحى مرحى ممتاز. - )83(
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  - 2- مدونة 

  ه : برودنس �یف : تجد هذه الموس�قى ؟ �یف ؟ أس : اآلن �ا : أه - )1(

  طة : (ضجیج)  - )2(

  أس : س�وت من فضلكم �یف تجد هذه الموس�قى ؟  - )3(

  برودنس : أنا أجد هذه موس��ى + + ِجَذَ�ة جدا  - )4(

  أس: نعم جذا�ة - )5(

  ب : ناعمة  - )6(

  أس : همم ناعمة  - )7(

  ب : مشهورة  - )8(

     ید جدا جمعةأس: مشهورة + ش�را ج - )9(

  جمعة: نعم أنا أجد هذه موس��ى + طر�ْف  - )10(

  أس: طر�فة  - )11(

  ج : نعم طر�فة نعم مشهورة نعم فق�  - )12(

    أس : ش�را رائع + شع�ان - )13(

  شع�ان : أنا : أجد هذ� موز��ى + متماوجة  - )14(

  أس : أنت رائع + إرفع صوتك  - )15(

  أ�ضا ش : متماوجة + و مشهورة  - )16(

  أس: مشهور أ�ضا  - )17(

  ش : + + + ه�ذا ه�ذا ه�ذا  - )18(

  أس : ه�ذا نعم ش�را جز�ال صح�ح + حمید  - )19(

  سیف : ش�را + اسمي سیف  - )20(

  أس: اسمك سیف + عفوا �یف تجد هذه الموس�قى ؟  - )21(
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  س : أنا : + أْتـ تجد + + َتِجُد  - )22(

  أس: أجد  - )23(

  موس��ى + هذه موس��ى + + + + ُمْمـ ممتاز� س : أجد هذه  - )24(

  أس : ممتازة - )25(

  س : ممتازة + + سا ساهرة - )26(

  أس : ساحرة  - )27(

  سیف : ساحرة + + ِمْثلِ - )28(

  أس : مثل؟  - )29(

  س : مثل + + موس�ْك َغِ◌ن�َِّة شاب خالد  - )30(

  أس : آه مثل أغن�ة ؟  - )31(

  سیف : أغن�ة شاب خالد  - )32(

 أس : همم  - )33(

  سیف : + + اسمها َعْ�شة  - )34(

  أس : ع�شة نعم نعم ش�را جز�ال  - )35(

  طة : (ضحك)  - )36(

  مرتشة: (یر�د تناول الكلمة)  - )37(

  أس : نعم  - )38(

    j’ai une questionم :  - )39(

  أس : عند� سؤال  - )40(

   etم : آه + + �یف ن�ول +  - )41(

  أس : و  - )42(

  : و و آ + + اسمي مرتشة مرتشة - )43(

  أس : نعم  - )44(

  م : أنا أجد هذه موس��ى + ساهِر َوْ طوار�ْف    - )45(

  أس : نعم ماذا قال ؟  - )46(

  سیف : ساهرة - )47(
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  م : ساحرة و طوارف  - )48(

  أس : جید جدا حسن �ا أهه جمعة  - )49(

  جمعة: نعم  - )50(

  تستمع لهذه الموس�قى ؟  أس : �ا جمعة ماذا تتخیل نفسك عندما - )51(

  ج : أنا تتخیل  - )52(

  أس : أتخیل  - )53(

  ج : أنا أتخیْل نفسي أجلْس مع  - )54(

  أس : همم أهه ؟  - )55(

  ج : + + َبْنْت َ�َالِد�  - )56(

  أس : أحسنت  - )57(

  ج : ِاسمها + + + ماْر�ة    - )58(

  أس : مار�ة  - )59(

  ج : نعم  - )60(

  ائع ممتاز أس : جید جدا ر  - )61(

  ج : ممتاز  - )62(

   أس : برودنس  - )63(

  ب : أنا أتخیل نفسي في َأْلغیوم    - )64(

  أس: في الغیوم  - )65(

  ب : مع + + ِبنت ملكة  - )66(

  أس : بنت ملكة ؟  - )67(

  ب : بنت ملكة َأِمَرة   - )68(

  أس : أمیرة جید جدا ممتاز رائع شع�ان  - )69(

  برودنس : ش�را  - )70(

   أس : شع�ان  - )71(

  ش: أهه عندما نستمع هذ� موس��ى+ أنا أتخیل نفسي+ في ال�حِر مع أخـت  - )72(

  سیف. 
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  أس : (ساخرا) أها  - )73(

  طة : (قهقهة)  - )74(

  أس: (ساخرا) رائع طر�ف + مع أخت سیف رائع  - )75(

  طة : قهقهة  - )76(

  شع�ان : هذه موس��ى َ�ْسـ  َ�ْسُلْبٍني   - )77(

  أس : تسلبني  - )78(

  ش : تسلبني هي تسلبني جدا  - )79(

  أس : تسل�ك �ثیرا رائع هو ذ�ي عندك خ�ال �بیر جمیل  - )80(

    imaginatifش :  - )81(

  عندك خ�ال أهه حمید   imaginatifأس : - )82(

  سیف : ال اسمي سیف  - )83(

  أس : عفوا سیف دائما أنسى أنسى  - )84(

  موس��ى أْنَتَخیَُّر   س : عندما أستمع هذه - )85(

  أس : نعم؟  - )86(

  س : في َقْصِر ساحرة  - )87(

  أس : في قصر ساحر   -)88(

  س : وجمیل  - )89(

  أس : وجمیل - )90(

  س : + + + مع   - )91(

  أس : همم - )92(

  س : �ستان  - )93(

  أس : (معج�ا بخ�ال سیف) آه - )94(

  سیف : جمیل  - )95(

  أس : جید جدا  - )96(

  : و : + مع + أخت + شع�ان (قهقهة)  س - )97(

  طالب ؟ اسمها + مار�ا  - )98(
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  أس : (ضاح�ا) ط�عا ط�عا آه (ضحك) �ا �ا حمید  - )99(

  طة : (قهقهة) -)100(

  سیف : سیف  -)101(

  أس : (ساخرا) �اسیف أنت شر�ر (قهقهة) -)102(

  طة : (قهقهة) ال ال  -)103(

  ش�را أنت رائع أس : (ضاح�ا) ال ال أمزح أمزح -)104(

  مرتشة : اسمي مرتشة  -)105(

  أس : نعم -)106(

  م : أنا + + أتَخیْل + نفسي ِفْلـ الََّكْسَر َجمیل  -)107(

  أس: نعم + + في قصر جمیل  -)108(

  م : نعم  -)109(

  أس : نعم أنا أتخیل + نفسي أهه جالس على أرجوحة جالس على أرجوحة في اللیل -)110(

  مع من ؟  شع�ان : -)111(

  أس : في اللیل همم مع من :؟  -)112(

  ش : نعم  -)113(

  أس : مع قطة + صغیرة میو میو مع قطة صغیرة -)114(

  طة : (�قلدون ن�اح الكلب) َأْو َأْو َأْو  -)115(

  أس : همم نعم مع �لب �لب  -)116(

  ش : �لب سغیر  -)117(

  أس : مع �لب + صغیر اسمه نیني  -)118(

  : اسمه نیني ش  -)119(

  أس : نیني (ضحك) نعم + هو �لب  -)120(

  ش : آه  -)121( 

  أس : جید جدا .  -)122(
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   - 3- مدونة 

  أس : اآلن عندما تستمع لهذه األغن�ة ماذا تحب أن تفعل ؟ - )1(

  لیَن الكهلة؟ +مر�تشة : مامعنى لین - )2(

  أس (مشیرا إلى عینه) : العین هذه العین السوداء - )3(

  م : آه السوداء - )4(

  أس : أنا عیني سوداء + أنا عیني قهو�ة  - )5(

  م : نعم  - )6(

  أس : نقول قهو�ة وهي عینها قهو�ة أ�ضا (مشیرا إلى جاكلین) - )6(

  verteسیف : �یف ن�ول: َأَلین   - )7(

  الخضراء أس : العین الزرقاء أهه الَعین - )8(

  العین الخضراءطة (�عیدون عدة مرات �عد األستاذ) :  - )9(

  + العین ؟ �bleuیف نقول   bleuأس : أهه  - )10(

   ? bleu طة : - )11(

  أس : الزرقاء العین السوداء+ العین الخضراء+ والصفراء  - )12(

  سیف : أسفر  - )13(

  العین الصفراء ونقول العین (مشیرا إلى اللون األحمر على السبورة) �یف نقول هذا + العین؟ - )15(

  : حمراو�ة طة  - )16(
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  أس : الحمراء  - )17(

  طة : �عیدون  - )18(

  أس : س�وت + عندما تستمع لهذه األغن�ة ماذا تحب أن تفعل؟ نبدأ هنا ما اسمك ؟  - )19(

  حمید : اسمي حمید - )20(

  أس : حمید نعم أجب  - )21(

  حمید : س�وت س�وت + سأر�س و�فعل دجیج  - )22(

  أس : وأفعل الضجیج  - )23(

  د : ُأُألنحمی - )24(

  أس : ما معنى ؟ - )25(

   jusqu’àحمید :  - )26(

  أس : حتى  - )27( 

  حمید : حتى غدا - )28(

    أس : ش�را برودنس - )29(

  الُغنَ�ة َأف�ُد التح�م في نفسي + هذا أمر ال �سدكُ  +برودنس : عندما استمُل لـ - )30(

  أس : ش�را أهه جون  - )31(

  جون : ُأرُدو َأن َأنمَ  - )32(

  أس : نعم نعم  - )33(

  : َأبَ  جون : َألـ - )34(

  أس : نعم ؟  - )35(

    jouerجون :  - )36(

  أس : َألعَب نعم - )37(

  َأَتَزَوجَ  جون : أهه + َألَدو َأن - )38(

  أس : نعم أر�د أن أتزوج  - )39(

  finiجون :  - )40(

  أس : فق� ش�را �ا جون أهه سیف سیف  - )41(

  لهذ� ْالَغنيسیف : عندما : استمع  - )42(
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  أس : األغن�ة  - )43(

  سیف : ْالُغنَ�ُة : أنا أر�دو َأَأمْش  - )44(

  أس : َأن أمشي  - )45(

  سیف : أن أمش أر�سي - )46(

  أس : و أرقص - )47(

  س :  و أرقص - )48(

  أس : نعم ش�را  - )49(

  سیف : ش�را  - )50(

   أس : أهه شع�ان  - )51(

  très heureuxْالَغنَ�ُة أوه سأرقص �ثیرا و :: أوه++ شع�ان : أهه عندما استمع لهذ�  - )52(

  أس : آه آه وأكون سعیدا  - )53(

  ش : وأكون سعیدا خالس - )54(

  ارفع صوتك    أس : ش�را + �ا مر�تشة - )55(

  مر�تشة : أر�د أن أذور إلى وجهه �ثیرا  - )56(

  أس : أر�د أن أنظر إلى وجهها �ثیرا وجه من ؟ - )57(

  : إلى وجه بنت َبلدمر�تشة  - )58(

  أس : نعم + هل تر�د أن تتزوج جاكلین؟ - )59(

  مر�تشة : نعم اآلن  - )60(

  هو یر�د هل أنت موافقة ؟ ! أس : اآلن - )61(

  جاكلین : نعام  - )62(

  أس : قولي أنا موافقة  - )63(

  جاكلین : اآلن  - )64(

  أس : قولي أنا موافقة  - )65(

  ج : مواف�ة  - )66(

  هو أ�ضا مواف�أس : و  - )67(

  طة : ال �سدك  - )68(
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  أس : هذا أمر �صدق - )69(

  طالب؟ : ال  - )70(

  أس : أنا أصدق  - )71(

  طة : (ضحك) - )72(

  bien sûrسیف : �یف ن�ول :  - )73(

  أس : ط�عا ط�عا  - )74(

  سیف : طبئا هذا أمر ال �سدك - )75(

   أس : جاكلین - )76(

  جاكلین :أر�د ُ�ل - )77(

  ر�د أن ؟ أس : أ - )78(

  ج : َأنـُ�ــل - )79(

  َأُكـل طالب؟ : َأن - )80(

  ج : َأنـُ�ــل - )81(

  أس : ممم ؟ - )82(

  : أهه أهه أر�د أر�د و أر�د وَأحبجاكلین : و - )83(

  أس : أر�د أن أحب - )84(

  ج : أن ُأحیب  - )85(

  أس : نعم نعم (قهقهة ها ها ها + ها ها ها ) - )86(

  طة : (قهقهة)  - )87(

  جاكلین (ضاح�ة) : ش�را:ن  - )88(

  أس : العفو ذ�ي هذا  - )89(

  سیف : ا�ه ذ��ة  - )90(

  ج : ش�را ذ��ة  - )91(

  أنت ذ��ة نعم   intelligenteأس :  - )92(

  جاكلین : �ا : ْأ ْأ أر�د أر�د أر�د أن َأ نـَمَ  - )93(

  أس : أن أنام  - )94(
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  ouiج : أنام  - )95(

   مأس : تر�دین أن تنامي نع - )96(

  ج : إ� ش�را  - )97(

  أس : العفو العفو  - )98(

  ج : العفو - )99(

  أس : هذا أمر ال  -)100(

  سیف : �سدك -)101(

  أس : هذا أمر ال �صدق -)102(

  سیف : هذا أمر ال�سدك -)103(

  ولكن أنا أصدق  c’est ton affaireأس(ضحك) : هذا شأنك  -)104(

   bien sûrطالب؟ :  -)105(

 ط�عا ط�عا . أس :  -)106(

  

   - 4- مدونة 

  أس : األن تستمعون ِلـ + األغن�ة + تغلقون أعین�م و + تحلمون تتـ تتخیلون + ماذا تشاهدون ؟   - )1(

  عبدل : أنا اسمي عبدل أشاهد حد��ِة أنا في حد��ِة وراء أكثُر األشجار   - )2(

  برودنس : أنا أشاهْد َاْلسحاْب    - )3(

  أس : ش�را  - )4(

  ف : أنا أشاهد في مطام َأُكـ مطام یوس - )5(

  أس : قل أنا أشاهد َنفـْ  - )6(

  یوسف: نفسي أنا أشاهد في السحاب  - )7(

  أس : جید أنت یوسف - )8(

  حمید : أنا حمید آه أشاهد أمیرة  - )9(

  أس : آه أمیرة ممتاز  - )10(

  مرتشة: أنا أشاهد + ِبْنْت ْ�الد�   - )11(

  د بنت ْ�الدو و أنت ؟  أس : جید جدا هو �شاه - )12(
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  سیف : أنا : أشاهْد + + ال�حر و + �ستان جمیل   - )13(

  أس : جید جدا و أنت ؟  - )14(

  جمعة : أنا أشاهد ِإْمَره  - )15(

  أس : اآلن ماذا + تسمع ماذا تسمع ؟  - )16(

  جمعة : أنا أسمع الموس��ى َجیْد - )17(

  رة  برودنس : أنا َأَتْسِمُع الموس��ى مشهو  - )18(

  یوسف : أنا أسمع موس��ى رائعة  - )19(

  أس : أحسنت أنت ؟ - )20(

  حمید : أسمع الموس��ى جمیلة  - )21(

  م : أنا أسمع الموس��ى ممتاز  - )22(

  س : أنا أسمع الموس��ى + ساحرة  - )23(

  جمعة : اسمي جمعة + أنا أسمع الموس��ى راع�ة الموس��ى زو�نة  - )24(

  ذا �ا :: جمعة ماذا تشم ؟ أس : رائعة و ما - )25(

  ج : أنا أشم  - )26(

    smell + smell + smellطة :  - )27(

  ج : أنا أشم + +  - )28(

  أس : نعم ؟ + + ف�ر  - )29(

   le couscousج : - )30(

  أس : نعم  - )31(

  ج : لحم  - )32(

  أس : صح �س�س و لحم  - )33(

  س : أنا أشم موٍز�ة - )34(

  أس : موزة - )35(

  : أنا أشم موزة س - )36(

  مر�تشة : أنا أشم تفاح  - )37(

  أس : جید رائع ممتاز  - )38(
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  طالب؟: أنا أشم خلو� - )39(

  أس : حلو� جید جدا أنت طر�ف  - )40(

  شع�ان : أنا أشم برتقال - )41(

  برودنس : أنا أشم ُأْطرو  - )42(

  أس : ماذا �عني أطرو ؟  - )43(

   perfumeب :  - )44(

   أس : آه عطر - )45(

  ب : عطر  - )46(

  ما اسم العطر ؟ ما اسمه ؟  - )47(

  ب : الِز�ا  - )48(

  طة : (ضحك)  - )49(

  أس : هذا طر�ف و أنت ؟ - )50(

  طالب؟: أنا اشم أزهار - )51(

  أس : أزهار جید جدا و األن ماذا تلمس ؟  - )52(

  ج : أنا ألمس َ�َشَرَة الِك� - )53(

  َأنت ؟ میو میو و  catأس : َ�َشَرَة ق�  - )54(

  ب : أنا َتْلَمْس َوْجْه ناعم    - )55(

  یوسف : أنا �رسي  - )56(

  حمید: ألمس الكالم و الكتاب  - )57(

  أس : القلم و الكتاب  - )58(

  مر�تشة : أنا أْلَمسو َ�َشْر ناِعم  - )59(

  سیف : أنا َأْسَ�ُس وجِه طر�ف  - )60(

  م    جمعة : أنا أ�َضا أنا َألمٌس الََّ�ْشَرة ناع - )61(

  أس : نغني (�غني المعلم و الطل�ة یرددون المقطعین اآلتیین : ) - )62(

  أس : أها : الََّمْسَراَرة  - )63(

  طة : (�عیدون)  - )64(
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  أس : َبْرَ�اُ�ْك َمْن ْخروَج اْلبرَّا   - )65(

  طة : (�عیدون) - )66(

اَلة   - )67(   أس : ْسَلْبِتي : الرُّجَّ

  طة : (�عیدون)  - )68(

  أس : َزدت َلْسَمْر َو ْلْد الُحرَّة (ضحك)   - )69(

  طة : (�عیدون) (ضحك)  - )70(

  أس : (ضاح�ا) زدتي َلسمر   - )71(

  طة : (�عیدون)  - )72(

  أس : َوْلْد الُحٌرة (ضحك)  - )73(

  طة : (�عیدون) - )74(

  أس : إذن موس�قى جمیلة ؟  - )75(

  طة : موس��ى ْمل�حة ممتازة   - )76(

  تازة أس : مم - )78(

  طة : طر�فة سارحة  - )79(

  جمعة : ْزو�نة جمیلة   - )80(

  طة : رائعة ِجذا�ة به�ة  - )81(

  طر�فة   sleepsسیف : الموس��ى  - )82(

  مرتشة : سال�ة  - )83(

  أس : سال�ة  - )84(

  برودنس: موس��ى مشهورة  - )85(

  مر�تشة: موس��ى شهیرة  - )86(

  شع�ان :  موس��ى متوامجة  - )87(

  أس : موس�قى متماوجة مثل مثل أمواج ؟  - )88(

  مرتشة : أمواج ال�حر  - )89(

  أس : و مثل أ�ضا + الشعر الطو�ل  - )90(

  حمید : أشاهد ال�حِر + أسمع الموْسـ الموس��ى هذه + هذا هذا موس��ى .   - )91(
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  أس : هذه موس�قى ؟  - )92(

  ح : إ�ه هذه الموس��ى - )93(

  أس: سیف - )94(

  عندما+ أستمع + الموس��ى + + + أر�د + أ��ي  سیف : - )95(

  أس : أر�د أن أ��ي + جید جدا صح طر�ف جدا  - )96(

  حمید: الموس��ى الالجمیلة  - )97(

  أس : موس�قى ال جمیلة + موس�قى غیر جمیلة نعم نعم أنت على ح�  - )98(

  طالب؟: الموس��ى جمیلة  - )99(

  مر�تشة : الموس��ى سلی�ة  -)100(

  أس: الموس�قى سال�ة  -)101(

  س: الموس��ى ساحرة + عندما + أْسـ أسمع في الموس�قى + أر�د + + أشاهد امرأة جمیلة  -)102(

  أس : قال + عندما أستمع + + لهذه الموس�قى أشاهد امرأة جمیلة  -)103(

  سیف: نعم + أنا الح�  -)104(

  أس : أنت على ح� (ضحك) أنت على ح� صح  -)105(

  : موس��ى موس��ى َجَذَ�ة ب  -)106(

  أس : جذا�ة + أحسنت �ابرودنس ناعمة موس�قى ناعمة  -)107(

  طالب؟: عندما نسمع لهذه الموس��ى نسمع ال�حر + نعم  -)108(

  برودنس : ُأِح�ُّْك َاْسَتِمُر  -)109(

  أس : أحب أن أستمع لها -)110(

  ب : �عید -)111(

  ز��ى أشهد زوجتي حمید : عندما استمع هذا هذ� مو  -)112(

  أس : (ضاح�ا) آ::ه -)113(

  طة : (قهقهة)  -)114(

  أس : (ضاح�ا) هو �قول  -)115(

  أس و طل�ة: (قهقهة)  -)116(

  أس: (ضاح�ا) عندما �ستمع لهذه الموس�قى �شاهد زوجته هوا� . -)117(
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  طة و أس : (قهقهة)  -)118(

  سیف : (ساخرا) هو طارف  -)119(

  طر�ف  أس: نعم هو -)120(

  أمزح أمزح  ouiسیف :   -)121(

  أس: تمزح ط�عا تمزح ط�عا + �ا شع�ان عندما تستمع لهذه الموس�قى ماذا تشاهد ؟  -)122(

  ش : أهه أشاهد أهه  -)123(

  أس : ماذا تشاهد؟ اقترب -)124(

  ش : عندما نستمع هاذ� موس��ى  -)125(

  أس : نعم؟  -)126(

  ش : أهه + + -)127(

  : ماذا تشاهد ؟  أس -)128(

  ش : أشاهد أهه أخِت سیف  -)129(

  أس : (ساخرا) آه أخت سیف  -)130(

  طة : (قهقهة و جل�ة) -)131(

  أس : (ضاح�ا) نعم أنت تشاهد أنت تشاهد أخت سیف  -)132(

  طة : (قهقهة) -)133(

  أس : ماذا تشم + ماذا تشم ؟  -)134(

  شع�ان : أهه  -)135(

  ماذا تشم؟   imagineأس: تخیل  -)136(

  I smellشع�ان: تشم. أس : قل أشم  -)137(

  ش : (ضاح�ا) آه أشم ر�حة  –) 138(

  أس : رائحة طی�ة  -)139(

  ش : طی�ة جدا  -)140(

  أس: و ماذا تسمع ؟ -)141(

  ش : أهه + أسمع أهه بنات أُْغ تغني-)142(

  طة : (ضحك)  -)143(
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  تلمس ؟ أس : بنات تغني أو بنت تغني و ماذا -)144(

  ش : (ضاح�ا) أهه أنا ألمس شیئا -)145(

  أس : (ضحك)-)146(

  طة : (قهقهة)  -)147(

  أس : (ضاح�ا) ال تلمس شیئا  -)148(

  طة : ضحك  -)149(

  سیف : عندما + أستمع + موز��ى هذه أشاهد أخِت شع�ان ی��ي  -)150(

  أس : أخت شع�ان ت��ي (قهقهة)  -)151(

  طة : (قهقهة) -)152(

  أس : (ضاح�ا) تشاهد  -)153(

  أنا أضحك أنا أضحك  ouiس : (ضاح�ا) :  -)154(

  طة : (ضحك)  -)155(

  قل أنا ه�ذا    je suis comme çaأس : أنا ه�ذا  -)156(

  سیف : أنا ه�ذا  -)157(

  طة : (قهقهة)  -)158(

  شع�ان : هو ال �عرف أختي  -)159(

  ما اسم أختك ؟  by the way أس : هو ال �عرف أختك + �المناس�ة -)160(

  ش : آه (ضحك)  -)161(

  طة : (ضحك)  -)162(

  أس : ما اسم أختك + ها��ة + جوزفین ؟   -)163(

  ش (ضاح�ا) : : ال أر�د ال أر�د  -)164(

  طة : (قهقهة)  -)165(

  عندك أخت ؟  أس (ضاح�ا) : ال یر�د ال یر�د + سیف  -)166(

   شع�ان: (ساخرا) نعم نعم -)167(

  أس : ما اسمها ؟  -)168(

  طالب؟: مر�د  -)169(
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  سیف : اسمها  -)170(

  طالب؟( ساخرا ) : مر�د  -)171(

  سیف : ُزْهَرة   -)172(

  أس : ُزْهَرة أوه اسم جمیل  -)173(

  طة : (قهقهة) -)174(

  أس ( ساخرا) : ُزهرة ُزهرة    -)175(

  طة : (قهقهة و ضجیج) -)176(

  �ة سیف : هي ناصر  -)177(

  أس : هي صغیرة ؟  -)178(

  س: سغیرة  -)179(

  أس : (ساخرا) صغیرة آه بنت صغیرة (ضحك) صغیرة (ضحك) هي صغیرة(ضحك )  -)180(

  : (قهقهة و ضجیج)  هط -)181(

  سیف : سغیرة + جمیلة  -)182(

  أس : جمیلة  -)183(

  شع�ان : ال ال ال ال -)184(

  سیف : هي صغیرة  -)185(

  : شا�ة هي شا�ة شع�ان  -)186(

  سیف : صغیرة -)187(

  أس : ال هي شا�ة + ال �صدق ال �صدق أختك شا�ة  -)188(

  شع�ان : هي شا�ة  -)189(

  أس : عمرها ثالثون سنة  -)190(

  طة: (قهقهة)  -)191(

  شع�ان : و هي جمیلة جدا  -)192(

  أس : ط�عا و هي جمیلة جدا + و هي جمیلة جدا  -)193(

  عندما : َأْسِمْع هذه الموس��ى َیْ�ِ�ني  حمید :  -)194(

  أس : أ��ي  -)195(
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  حمید : أ��ي + + + أشاهد + بنِت بنٍت أحمد   -)196(

  أس : (ضاح�ا) آه تشاهد  -)197(

  طة : (قهقهة) -)198(

  أس (ضاح�ا متوجها إلى أحمد ): آه بنت أحمد إذن أنت عندك بنت بنت؟  -)199(

   noأحمد : -)200(

   !Ah si:  أس-)201( 

  حمید : بنت أحمد هو + َجْذ جذاب �ثیَر  -)202(

  أس : هي جذا�ة �ثیرا بنتك هي جذا�ة �ثیرا  -)203(

  حمید : عندما َنْسَتُم في لهذ� موس��ى أشاهد بنِت إسماعیل م�ا�   -)204(

  أس : من هو إسماعیل مقا� ؟  -)205(

  طة: (�شیرون إلى الطالب)  -)206(

  ما تشاهد هذه الموس�قى تشاهد بنت إسماعیل ؟ أس: آه عند-)207(

  طالب؟: نعم نعم -)208(

  طة : (قهقهة)  -)209(

  أس : (ضاح�ا) تشاهد بنت إسماعیل نعم �شاهد ابنتك نعم ؟   -)210(

  طالب؟: عندما أستمع َهِذ موز��ى + أشاهد البنِت الذ� یدرس في جامعة دروما  -)211(

  طة و أس : (قهقهة)  -)212(

  أس : جامعة ؟  -)213(

  طالب؟: دروما في تنزان�ا ��ار  -)214(

  أس : آه جامعة دروما في تنزان�ا  -)215(

  طالب؟: و هي أخِت حمیدو   -)216(

  أس : (ضاح�ا) آه و هي أخت حمیدو أختك نعم ؟  -)217(

  طة : و هي �ا �الشمِس َو َو َو    -)218(

  أس : (ساخرا) أوو مثل الشمس  -)219(

  طالب ؟ ا�ه  -)220(

  أس : و هي مثل الشمس جمیلة جدا ساحرة رائعة  -)221(



22 

  طالب؟: أمَّا + رأ رأ رأ رأیَت + + + قلبي ی��ي     -)222(

أس (ضاح�ا) : آه عندما رأیتها عندما شاهدتها قبلك ��ى عندما شاهدت بنته قل�ك ��ى (في  -)223(

  الماضي) صح 

  طة : (قهقهة)  -)224(

  عم ؟ (متوجها إلى جمعة الذ� یر�د تناول الكلمة)  أس : ن -)225(

  جمعة : اسمي جمعة + عندما أستمع لهذ� موس��ى أشهاد ِإْمَرَحْس  -)226(

  أس : امرأة  -)227(

  ج : سحیرة  -)228(

  أس : صغیرة .  -)229(

  ج : نعم + زو�نة جمیلة .  -)230(

  أس : زو�نة جمیلة  -)231(

  ج : اسمها رومنسا -)232(

  أس : (ضاح�ا) آه اسمها رومنسا أوو:: ه -)233(

  طة : ( قهقهة)  -)234(

  ج : هي جزائر�ة  -)235(

  سیف : هي جزائر�ة  -)236(

  أس : روم�سا هذا اسم جمیل + اسم بهي  -)237(

  ج : بهي  -)238(

  أس : بهي اسم رائع روم�سا ممتاز أو أنا أحب اسم روم�سا  -)239(

   سیف : عندما أستمع -)240(

  أس : أنا عفوا أنا عند� في البیت في البیت عند� قطة + میو میو  -)241(

  طالب؟: میو میو (ضحك)  -)242(

  اسمها روم�سا  une chatteأس :  -)243(

  طل�ة و أستاذ : روم�سا (قهقهة)  -)244(

  سیف: اسم جمیل  -)245(

  طالب؟: اسم جمیل  -)246(
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  م مل�ح أس : اسم جمیل روم�سا مل�حة اس -)247(

  سیف : عندما أستمع لهاذ موس��ى أشاهد ال�ستان جمیل + و + ال�حر -)248(

  أس : أوو: طر�ف  -)249(

  س: طر�ف -)250(

  و أنت طر�ف   imaginationأس :  جید جدا �ا سیف �ا سیف عندك خ�ال جمیل جدا خ�ال -)251(

  برودنس : معلم -)252(

  تفضل  أس : أهال و سهال �ا برودنس نعم -)253(

  ب : عندما ِاْستِمُل لیت موس��ى + + ِإنا َأْلَمْس + َسِيِ◌َدْة عجوز    -)254(

  أس (ضاح�ا) : آه :: أنت طر�ـ :: ف آه �ا: �ا: �ا: �ا: �ا: -)255(

  طة : (قهقهة)  -)256(

  أس : هو...  -)257(

  طة : هو طارف  -)258(

  یلمس + سیدة  أس : طر�ف نعم هو عندما �ستمع لهذه الموس�قى -)259(

  ب : سیدة  -)260(

  أس : سیدة عجوز  -)261(

  ب : عجوز  -)262(

  طة : (قهقهة) -)263(

على السبورة)  تسعون  90أس (ساخرا) : عجوز أه أه : سیدة عجوز عمرها تسعون سنة (��تب  -)264(

  سنة 

  !طة : (ضحك) تسعون سنة -)265(

  أس : یلمس  -)266(

   سیف : هو طر�ف و هو -)267(

  أس : و هو شایب  -)268(

  شع�ان : هو شایب هو عجوز -)269(

   ouiسیف : -)270(

  أس : نقول في العر��ة الجزائر�ة شایب  -)271(
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  طل�ة : شایب -)272(

  أس : و في العر��ة الكالس���ة نقول عجوز رجل عجوز -)273(

  سیف : هو عجوز  -)274(

  أس(مشیرا إلى برودنس) : هل أنت عجوز؟  -)275(

  برودنس: نعم + ال ال  -)276(

  أس: سیف �قول أنت عجوز -)277(

  ب: ال ال + ال صح�ح -)278(

  أس : غیر صح�ح هو شاب هو شاب  -)279(

  شع�ان : هو في عمر� أر�عین سنة  -)280(

  أس : ط�عا عمره أر�عون سنة -)281(

  ب : أین ْوَالْد  -)282(

  أس : عندك أوالد ؟  -)283(

   oui برودنس : -)184(

  أس : �م  + عشرة؟   -)185(

  ب : ْولْد   -)286(

  طة : عشرة  -)287(

  أس : عندك عشرة أوالد  -)288(

  طة : ضحك  -)289(

  أس : عنده جاك و رو�یر و : أهه فردینان و جاكي و أهه    -)290(

  ب : َوْلْد ْ�الْد -)291(

  أس : ولد �الد + صح + جید جدا  -)292(

  طة : (ضحك)  -)293(

  سیف : درس ممتاز -)294(

    créativitéأس : ممتاز هذه هذه نقول إبداع�ة  -)295(

  سیف : درس الیوم ممتاز  -)296(

  أس : درس الیوم ممتاز + ش�را جز�ال .  -)297(
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  طالب؟ : جید  -)298(

  أس : ش�را ش�را جز�ال .  -)299(

  برودنس : أنت تع�ان   -)300(

  لست تع�ان  أس (ضاح�ا) : ال أنا  -)301(

  طة: (ضحك )-)302(

  أس : أنا �ا برودنس  -)303(

  طة : (قهقهة)  -)304(

  أس : (ضاح�ا) أنا لست تع�ان  -)305(

  طالب؟ (ضاح�ا): أنا تع�ان   -)306(

  طة : (قهقهة)  -)307(

  أس : (ضاح�ا) لست تع�ان أنا ال ألن + ألن�م أنتم تمزحون  -)308(

  سیف : تمزحون  -)309(

 vous avez deأس : أنتم أذ��اء ذ�ي أذ��اء و + أنتم أهه �عني عند�م خ�ال  -)310(

l'imagination   خ�ال طر�ف  

  سیف : طر�ف + طر�ف طالب  -)311(

  أس : طالب طر�ف  -)312(

  سیف : شع�ان هو طر�ف طالب  -)313(

  أس : شع�ان هو طالب طر�ف و جاكلین طال�ة  -)314(

  طة : طر�ف  -)315(

  أس : طر�ف  -)316(

  شع�ان : على ح�  -)317(

  أس : نعم أنا على ح�  -)318(

  سیف : درس الیوم  -)319(

  أس : طر�ف  -)320(

  سیف : طر�ف  -)321(

  أس : ش�را -)322(
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  سیف: وا : ْمل�حة  -)323(

  أس : ْمل�ح  + درس الیوم طر�ف و ْمل�ح و أنت (ضاح�ا) طر�ف و ْمل�ح   -)324(

  ذ : (ضحك )طل�ة و أستا -)325(

  برودنس : غدا إن شاء هللا  -)326(

   électionsأس : غدا انتخا�ات +  -)327(
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   - 5- مدونة 

  أس : تفضل - )1(

  برودنس : من �نْت؟ + من �نْت ؟ أین �نْت ؟  - )2(

  أس : أین أنت ؟   - )3(

  ب : أین أنت ؟  - )4(

  جمعة : هو + + + معلم  - )5(

  : هذا معلم ؟ أس  - )6(

  ج : نعم  - )7(

  أس : هذا المعلم   - )8(

  ج : هذا طالب  - )9(

  أس : هذا طالب  - )10(

   ×××ج : طالب + �فعل  - )11(

  أس : �فعل + آه طال�ة + + + طال�ة تدرس - )12(

  fait   faitج : - )13(

  أس : هي : تعمل الحساب + تفعل الحساب  - )14(

  ج : تفعل الحساب  - )15(

  رودنس: و وحدة ب- )16(

  أس : واحد  - )17(

  ج : ز�د�  - )18(

  أس : واحد زائد واحد  - )19(

  طة : واحد زائد واحد  - )20(

  أس : واحد زائد واحد �ساو� اثنین  - )21(

  ج: ثمان�ة  - )22(

  أس : واحد زائد واحد �ساو� ثمان�ة + هذا خطأ  - )23(

  جمعة : خطأ  - )24(

  ل �ا شع�ان �یف نقول المعلم �ضـ؟أس: المعلم + + + �یف نقو  - )25(
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  شع�ان : َ�ْضَرْب  - )26(

  أس : �ضرب  - )27(

  ج : طالب - )28(

  أس : �ضرب الطالب  - )29(

  أس : هذه طال�ة  - )30(

  ج : نعم طال�ة  - )31(

  أس : و أنت أین ؟  - )32(

  (جمعة �شیر إلى نفسه في الرسم )  ج : معلم  - )33(

  أس : و أنت هذا ؟   - )34(

  ج : نعم نعم  - )35(

  أس : أه قل أنا + + أنا هو  - )36(

  ج : أنا هو  - )37(

  أس : هذا الطالب  - )38(

  ج : هذا الطالب  - )39(

  أس : هذا الطالب أنا هو أنت جمعة + أنا جمعة  - )40(

  ج : نعم أنا جمعة + ِإفعل   - )41(

  أس : أفعل الحساب  - )42(

  ج : نعم أفعل الحساب و المعلم  - )43(

  أس : ضر�ني  - )44(

  ج : ضر�ني  - )45(

  أس : المعلم ضر�ه  - )46(

  شع�ان : ضر�ه  - )47(

  أس : جید جدا - )48(

  شع�ان( قاصدا جمعة) : �نت جاهال   - )49(

  أس : قل �نت جاهال  - )50(

  ش : جاهال  - )51(
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     ignorantأس :  - )52(

  ج : + + نعم  - )53(

  أس : �نت ال تعرف الحساب  - )54(

  ش (ساخرا) : أهه �نت ال تعرف حساب  - )55(

  oui ouiج :  - )56(

   pourquoi?طالب؟:  - )57(

  أس : قل �نت جاهال (ضحك)  - )58(

  طل�ة و أستاذ : (قهقهة)   - )59(

  سیف (ساخر) : هو جاهل  - )60(

  طة : (قهقهة)  - )61(

  أس (ساخرا) : هو جاهل أحسنت �ا سیف (قهقهة)  - )62(

  طة : (قهقهة)   - )63(

  أس (ساخرا) : جمعة جاهل  - )64(

  طة : (قهقهة)  - )65(

  شع�ان (ساخرا) : أهه هو جاهل جدا  - )66(

  أس و طة : (قهقهة)  - )67(

  أس : ش�را + قولوا ش�را �ا جمعة  - )68(

  طة : ش�را �ا جمعة (قهقهة و ضجیج)  - )69(

  أس : آه قال لك سیف ش�را �ا جاهل  - )70(

  طة و أس : (قهقهة)  - )71(

  سیف : آ أمزح أمزح  - )72(

  أس : ط�عا تمزح  - )73(

  أس: تفضل انظروا انظروا + اسألوا سیف  - )74(

  برودنس : ماذا ؟  - )75(

  أس : ما هذا ؟   - )76(

  سیف : هذه دراجة   - )77(
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  ؟    c’est un véloأس :   - )78(

  ouiس :  - )79(

  أس : هذه دراجة + نعم تكلم  -)80(

   ×××طالب؟: و  - )81(

  برودنس : هذه دراجتك ؟  - )82(

  س : نعم  - )83(

  أس : قل هي دراجتي  - )84(

  س : هي دراجتي  - )85(

ْم ؟   - )86(   شع�ان : لماذا : + + + ُتَرّسِ

  أس : لماذا ترسم ؟  - )87(

  ش : لماذا ترسم : دراجة ؟ - )88(

  س : أذ�ر (ضحك) أذ�ر طفولتي  - )89(

  أس : نعم  - )90(

  ن س : أنا �ا- )91(

  أس : �نت  - )92(

  س : أنا �نت + + أر�ع سنات  - )93(

  أس : أر�ع سنوات  - )94(

  س : أنا �نت + في مدرسْة مع + َدَرَجْت   - )95(

  أس : مع دراجة  - )96(

  س : مع درجة  - )97(

  أس : هو �ان عمره أر�ع سنوات + + و �ان في مدرسة + و �انت عنده دراجة  - )98(

  رف + �یف ؟ برودنس : أنت تع - )99(

  أس : �یف + شع�ان �یف ؟  -)100(

  ش : (صمت) -)101(

  أس : تسوق  -)102(

  ب : تسوك  -)103(
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  ش : تسوك   -)104(

  سیف : نعم أنا أر�ف   -)105(

  أس : أنا أعرف  -)106(

  س : أنا أعرف تسوك  -)107(

  أس : �یف  -)108(

  س : �یف تسوك  -)109(

  أس : أسوق  -)110(

  أسوق درجة س :  -)111(

  برودنس : مبروك  -)112(

  أس : مبروك (ضحك) ش�را  -)113(

  طة : (ضحك) ش�را ش�را  -)114(

  أس : ش�را �ا سیف اآلن تفضل �ا برودنس  -)115(

  برودنس : سؤال ؟  -)116(

  طة : ماذا + ما هذا؟  -)117(

  برودنس : هادو َوْالدِ    -)118(

  أس : ولدك ؟  -)119(

  � ب : ولد -)120(

    your child?أس :  -)121(

  ب : ال  -)122(

  أس : هذا ولد  -)123(

  ب : هذا ولد  -)124(

  أس : ولد صغیر  -)125(

  ب : ولد سغیر  -)126(

  طة : ولد سغیر  -)127(

  شع�ان : ماذا �فعل هذا ولد ؟ -)128(

  طة : ماذا �فعل؟  -)129(
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  ب : هو -)130(

  أس : �ستحم  -)131(

  حم ب : �ست -)132(

   il fait chaudطالب؟:  -)133(

  أس : الحرارة شدیدة  -)134(

  ب : الحرارة شدیدة  -)135(

  أس : الحرارة شدیدة + هو �ستحم  -)136(

  جمعة : لماذا ؟  -)137(

  ب : الحرارة شدیدة  -)138(

 he sweats  طالب ؟  :  -)139(

  أس : هو �عرق  -)140(

   : ?c’est toiس : �یف ن�ول  -)141(

  أس : هل هذا أنت ؟  -)142(

  برودنس : ال ال ال ال  -)143(

  أس : من هو ؟  -)144(

   my brotherب :  -)145(

 ?your brotherأس :  -)146(

   ouiب :  -)147(

   petit frèreجمعة :  -)148(

  أس : قل هو أخي الصغیر  -)149(

  ب : أخي السغیر  -)150(

  �ه ش  prudenceجمعة : هو ش�ه  -)151(

  أس : هو �شبهك  -)152(

  ب : ال ال (ضحك)  -)153(

  أس : (ضحك) هو �شبهك �شیهك  -)154(

  طة : (ضحك)  -)155(



33 

  برودنس : ال ال ال (ضحك)  -)156(

  طالب؟: تمزح  -)157(

  طة : هو �مزح (قهقهة)  -)158(

  ) أس : (ضحك) هو �مزح 159(

  مرتشة : أه عند السؤال  -)160(

   أس : تفضل -)161(

    ×××م :  -)162(

  أس : ارفع صوتك  -)163(

  شع�ان : ارفع صوتك قل�ال  -)164(

  م : ما محل ؟ -)165(

  أس : ما هذا ؟ -)166(

  طالب ؟ ما محل ؟  -)167(

 ùo?طة :  -)168(

   la place? la placeش :  -)169(

  أس : أین  -)170(

  ب : أین أین ؟   -)171(

  أس : أین هذا الولد  -)172(

   la placeطالب؟ :  -)173(

  أس : الم�ان أین الم�ان ؟  -)174(

  طالب؟ : في تانزاني  -)175(

  أس : هو في تنزان�ا  -)176(

  spécialطالب؟ : -)177(

  طة : وال�ة وال�ة وال�ة   -)178(

  أس : وال�ة (ساخرا) �ل�مانجارو (ضحك)  -)179(

  �ل�منجارو  ouiطة  (ضحك) : �ل�منجارو  -)180(

  + أین �الض�� �الض�� ؟   spécifieأس : آه : معناه + -)181(
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  ب : �الض�� ؟  -)182(

  أس : أین هو �الض�� + نحن اآلن �الض�� في جامعة منتور� + في قسنطینة �الض��  -)183(

    طالب؟: معلم  -)184(

  أس : نعم  -)185(

  طالب؟: هناك + ش�ه بین  -)186(

  أس : نعم ش�ه  -)187(

    ×××(ضجیج و ضحك) : طة : -)188(

  أس : الطفل الطفل هو أنت الطفل الصغیر هو أنت + أنت اآلن تغتسل و تستحم  -)189(

  برودنس : ال -)190(

   prudence ××سیف : هناك ش�ه  -)191(

  أس : بین  -)192(

  س : بین برودنس و الولد   -)193(

  أس (ساخرا) : نعم هو أنت هو أنت  -)194(

  + هناك ش�ه م سیف : معل -)195(

  أس : هو ش�ه بین وجه برودنس  -)196(

  س : وجه برودنس   -)197(

  أس : و وجه الولد + نعم أنت على ح� �ا سیف   -)198(

  سیف : نعم  -)199(

  برودنس : أنا ممتاز  -)200(

  أس و طة : (قهقهة)  -)201(

   + plus beauأس : أنا أجمل منه  -)202(

   plus beauشع�ان :  -)203(

  برودنس : أنا أجمل منه  -)204(

  أس : أنت أجمل منه  -)205(

  طالب؟: أنت ح�  -)206(

  أس : هو على ح�  -)207(
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  س : هو ح�  -)208(

  أس : هو على ح� صح�ح ش�را  -)209(

  أس : ه�ا مرتشة تقدم هنا + اسألوا مرتشة   -)210(

  شع�ان : ماذا �فعل ؟  -)211(

    مرتشة : �نت َأِلْب  -)212(

  أس : �نت تلعب ماذا تلعب ؟ -)213(

  شع�ان : ماذا تلعب  -)214(

  جمعة : ماذا َت  -)215(

  أس : �رة القدم ؟  -)216(

  ) ؟ foot ball(مرتشة: آهه �یف نقول  -)217(

  شع�ان : �رة �رة �رة  -)218(

  أس : �رة القدم  -)219(

  طة : �رة الكدم  -)220(

  دم م : �نت َأِلُب �رُة الك -)221(

  ؟  ) où (exactlyسیف : �یف نقول + + -)222(

  أس : أین �الض�� ؟   -)223(

  س : أین �الض�� ؟  -)224(

  شع�ان : أین �الض�� ؟ -)225(

   ? Algérieبرودنس :  -)226(

  م : ال + + + في التنزان�ا  -)227(

  ب : �الض�� ؟  -)228(

  الض�� ؟  أو في تنزان�ا �  l’Algérie ش : هل �نت في  -)229(

  م : دار السالم  -)330(

  برودنس : َأْنَت َمْع َمْع ِمْن ؟   -)331(

  أس : أنت مع من ؟   -)232(

  م : أنا + +  -)233(
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  شع�ان : �نت مع من ؟  -)234(

   ?avec quiسیف :  -)235(

  م : أهه + + مع مع َحبیـ مع حبی�ة .  -)236(

  أس : مع حبیبتي  -)237(

  بتي م : مع حبی -)238(

  ب : ما اسمِك ؟   -)239(

  شع�ان : ما اسمها حبیبتك ؟   -)240(

  مر�تشة : اسمها + + + اسمها فرنك -)241(

  اسمها   c’est pasأس : فرنك آه اسمه اسمه  -)242(

    c’est un homme frankسیف: اسمه + -)243(

   oui ouiب :  -)244(

  أس : مع صد�قي فرنك  -)245(

  مع صد�قي .   oui ouiب :  -)246(

  ballon  leشع�ان: لمن هذا -)247(

  أس: الكرة  -)248(

 that’s mineطالب؟ :  -)249(

  مر�تشة : األنا -)250(

  أس : هذه الكرة لي   -)251(

  مر�تشة : هذه الكرة لي -)252(

  سیف : هذه الكرة سغیرة -)253(

  طة : قهقهة -)254(

  شع�ان : �بیرة -)255(

  طة : قهقهة -)256(

  أس : هذه �رة غیر عاد�ة -)257(

  برودنس : أتخیل فرونك ممتاز -)258(

  شع�ان : منك  -)259(
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  شع�ان و طة: ( ضحك)  -)260(

  meilleurأس :  -)261(

  ouiسیف :  - )262- 

  أس : أفضل من مر�تشة -)263(

  طة :قهقهة -)264(

  أس : فرنك أفضل من مر�تشة أنا مواف� -)265(

  دق �ا معلم مر�تشة : ال �ص -)266(

  شع�ان : عند� سؤال -)267(

  أس : تفضل  -)268(

  شع�ان : لماذا أنت طو�لة من فرنك ؟ -)269(

  أس : لماذا أنت أطول من فرنك ؟ -)270(

  مر�تشة : ال ال  -)271(

  شع�ان وطة : ضحك -)272(

  c’ést pas comme ça mais il est loinمر�تشة : -)273(

  طة: (ضحك)   -)274( 

  هو �عید عني from meأس: هو �عید  -)275(

  مر�تشة: هو �عید عني  -)276(

  أس: نعم جید فق� فق� ش�را جز�ال -)277(

  م: ش�را  -)278(

  أس: أنت طر�ف أنت طر�ف اآلن شع�ان من فضلك ه�ا �ا شع�ان -)279(

 on vous attendطالب ؟ :  -)280(

  أس : ننتظرك -)281(

  طة :ضحك  -)282(

  : أین �نت ؟ برودنس -)283(

  طالب ؟ : أین بذ�� ؟ -)284(

  برودنس : أین �نت �الذ�� ؟ -)285(
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 ? ma maison  شع�ان : �یف نقول -)286(

  سیف : بیتي -)287(

  أس : أحسنت �ا سیف إذن �نت في بیتي  -)288(

  برودنس :مع من ؟ -)289(

  comme d’habitude  ?شع�ان : مع أهه �یف نقول -)290(

  العادةأس : � -)291(

  شع�ان : �العادة أنا مع أخت سیف -)292(

  طة :قهقهة -)293(

  سیف : �العادة هو ظر�ف -)294(

  طة : قهقهة -)295(

  أس (ضاح�ا) : �العادة أنت ظر�ف -)296(

  طة : قهقهة وجل�ة -)297(

  شع�ان : �ل یوم �ل یوم -)298(

  طة : قهقهة -)299(

  سیف : �العادة هو ظر�ف -)299(

  : �العادة أنت ظر�فأس  -)300(

  ? maigreبرودنس : �یف نقول  -)301(

  أس : نحیل  -)302(

  برودنس : أخت سیف  -)303(

  أس : أخت سیف نحیلة  -)304(

  برودنس : أخت سیف نحیلة ؟ -)305(

  comme moi شع�ان : نعم نعم هي نحیلة أهه �أنه  -)306(

  أس :قل هي نحیلة مثلي -)307(

 ? combien àge toi avecمر�تشة : آه  -)312(

   ? quel àge tu avaisطة :  -)313(

  أس : �م �ان عمرك؟ -)314(
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  شع�ان : واحد واحد عشرة  -)315(

  أس : �نت في الحاد�ة عشرة  -)316(

  جمعة : من أعطاها أخت سیف ؟ -)317(

  أس : من أعطاك أخت سیف ؟ -)318(

  شع�ان : حبیبي سیف أعطاني أختها -)319(

  (ضاح�ا) : أنت أعطیتهأس  -)320(

  طة : قهقهة -)321(

  ?taxicaسیف : من أعطاك هذه   -)322(

  شع�ان أنا اشتر -)323(

  أس : اشتر�تها بنفسي -)324(

  برودنس : مبروك -)325(

  أس: مبروك مبروك جید جدا.  -)326(

   - 6- مدونة 

  أس : إذن نسأل + اسألوا برودنس  - )1(

  �؟: أنت؟  - )2(

  لى الرسم ) : أنت هو؟ أس (مشیرا إ - )3(

  طالب؟ : هي ؟  - )4(

  أس : أنت هي ؟ هذه من هذه ؟  - )5(

  سیف : امرأة .  - )6(

  أس : امرأة نعم  - )7(

  طالب؟ : امرأة  - )8(

  أس : هذه امرأة هذه بنت أو ولد ؟  - )9(

  برودنس : ال ال ال  - )10(

  أس : نعم ؟  - )11(

     c’est garçonطالب؟ :  - )12(

     femme et ses garçons  uneب : - )13(
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  أس : آه : هذه امرأة  - )14(

  ب : امرأة  - )15(

  أس : امرأة و هذا ولدها  - )16(

    ouiب :  - )17(

  أس : ما اسم المرأة ما اسم المرأة ؟  - )18(

  برودنس : أهه حمیدة  - )19(

  أس : حمیدة  - )20(

  ب : حمیدة  - )21(

  أس و : ما اسم الولد ؟  - )22(

  ب : عبدو  - )23(

  أس : عبدو نعم سؤال آخر + هذه حمیدة و هذا عبدو سؤال آخر ؟  - )24(

  مرتشة : أین هي ؟  - )25(

  سیف : أین هي؟  - )26(

   أس : نعم - )27(

    un villageب :  - )28(

  أس : هي في ؟  - )29(

  برودنس : هي في...  - )30(

  أس : قر�ة  - )31(

  طة : �ر�ة  - )32(

  �ة + َوَلُد... ب : هي في �ر  - )33(

  أس : ولدها  - )34(

  ب : و في : : في في... - )35(

  أس : في؟  - )36(

   la ville ب :  - )37(

  أس : في المدینة  - )38(

  ب : ولدها في المدینة  - )39(
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     ?qu est ce qu’elle fait طالب؟ :  - )40(

     ?qu est ce qu’elle faitأس : �یف نقول :  - )41(

  ؟ ب : ماذا  - )42(

  سیف : ماذا تفعل ؟  - )43(

  ب : حمیدة ؟  - )44(

  أس : نعم  - )45(

   baguaitب :  - )46(

  أس : تتسول تتسول  - )47(

  argent ?مرتشة:  - )48(

  ب : السوار�  - )49(

  أس : النقود  - )50(

  ب : الولُد  - )51(

  الولد ؟  - )52(

  ب : وفي  - )53(

    dans le bureauطالب؟ :  - )54(

  الولد في الم�تب أس :  - )55(

     أس : الولد في الم�تب هه نعم  - )56(

  طالب؟ : فق�  - )57(

  أس : فق� + + + هي تقول زوروني �ل سنة مرة  - )58(

  . ouiسیف :  - )59(

اعطوني نقود + + + إذا سؤال آخر �ا أهه :   donnez moiنعم ال تنسوني �عني  ouiأس :  - )60(

  �ا + َسـ س  une voitureما هذا ؟ 

  سیف : سار�ة  - )61(

  أس : س�ارة  - )62(

  طة :  (�عیدون)  - )63(

  + + الشارع  �la rueیف نقول  la rueأس : و هذا  - )64(
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  طالب؟ : الشارع  - )65(

  طة : �عیدون  - )66(

   ils sont divorcés ?سیف : �یف نقول :  - )67(

  أس : ال  - )68(

  س : و : هو و هي  - )69(

  ؟  أس : هي و هو - )70(

   the farس : لماذا  - )71(

  لماذا الولد �عید عن األم ؟  ?il est loin d’elleأس : آه : لماذا + هو �عید عنها  - )72(

  ُمَشاِكیْل ُمشاِكْل  yaبرودنس : ألن  - )73(

  س : مش�لة  - )74(

  أس : آه ألن هناك ُمْشِ�ْل - )75(

  ب : مش�ل �ثیرا  - )76(

  أس : مشاكل �ثیرة  - )77(

  ب : ألن هناك مشاكل �ثیرة  - )78(

  أس : إذن األم + ما عندها نقود + و الولد عنده نقود  - )79(

  برودنس : �ثیرا  - )80(

  أس : عنده نقود �ثیرة + هو في الم�تب  - )81(

  ب : الم�تب  - )82(

  أس : مم�ن هو س�رتیر  - )83(

  طالب؟ : مم�ن  - )84(

   le directeurمرتشة : مم�ن :  - )85(

  أس : مم�ن هو مدیر  - )86(

  سیف : هو مدیر  - )87(

  أس : إذن هو : عنده نقود �ثیرة و هي ما عندها نقود  - )88(

  برودنس : ما عندها ن�ود  - )89(

  و هي فقیرة  richeأس : إذن هو غني غني  - )90(
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  طة : ف�یرة  - )91(

  أس: �ا سیف أنت غني أو فقیر ؟  - )92(

  برودنس : ف�یر  - )93(

  یرا إلى سیف): فقیر هو فقیر نعم (قهقهة) ) أس (مش94(

  طة : (قهقهة)  - )95(

  أس (ضاح�ا) : و مرتشة هو ف�یر؟  - )96(

  برودنس : قل�ال - )97(

  أس(مشیرا إلى برودنس) : و أنت غني؟ قل أنا غني  - )98(

  ب : غني جدا  - )99(

  أس : و أنا أ�ضا غني جدا (قهقهة)  -)100(

 طة : (قهقهة) -)101(

   Prudance aussiضاح�ا): (سیف  -)102(

  أس : نعم؟  -)103(

  سیف : هو  -)104(

  أس : هو؟  -)105(

  س : ف�یر  -)106(

  أس (ساخرا): فقیر نعم فقیر صح�ح أنت فقیر (مشیرا إلى برودنس)  -)107(

  مرتشة (قاصدا برودنس): ف�یر ف�یر  -)108(

  هة). أس (قاصدا مرتشة) : فقیر و أنت أ�ضا فقیر (قهق -)109(

  طة : (قهقهة)  -)110(

  برودنس : ال ال ال  -)111(

  أس : (ضاح�ا) و أنا مثلك غني أنا غني + اذن سؤال آخر  -)112(

     ب : سؤال آخر  -)113(

  أس : ه�ا مرتشة سؤال آخر  -)114(

  مرتشة : ال ال  -)115(

  دا مرتشة) ما عندك خ�ال و أنت (قاص  il a de l’ imaginationأس : أهه سیف عنده خ�ال  -)116(
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  طة : (ضحك)  -)117(

أس : إذن هذه س�ارة + شارع + المرأة في الشارع + المرأة تتسول في الشارع + و في المدینة +  -)118(

  في القر�ة 

    سیف : معلم  -)119(

  أس : نعم تفضل  -)120(

   ? les arbresسیف : �یف نقول :  -)121(

  أس : األشجار   -)122(

   ?elle penseبرودنس :   -)123(

  أس : تف�ر  -)124(

  ب : ِلـ -)125(

    elle pense àأس :  -)126(

  مرتشة : الولد  -)127(

  أس : هي تف�ر في ولدها  -)128(

  ب :( �عید) -)129(

ب :  –)131(    chemise  أس : ماذا یل�س الولد؟ أنا أل�س سترة + و أنت تل�س قم�ص -)130(

  �م�ص 

  : و الولد ماذا یل�س ؟ أس  -)132(

   cravateطالب؟ :  -)133(

  أس : یل�س ر�طة عن�  -)134(

  طة : یتلعثمون في نط� ر�طة عن� (ضحك)  -)135(

  أس و طة: (ضحك)  -)136(

  أس : هذا فق� ؟  -)137(

  سیف: فق�   -)138(

  برودنس: غیر فق�  -)139(

  أس : آه عندك شاء آخر ؟  -)140(

  ى السیجارة)  : هو هو سیف(مشیرا إل -)141(
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  أس : آه هو ماذا ما هذا ؟  -)142(

    cigaretteب :  -)143(

  یدخن سیجارة  il fumeأس : هو یدخن یدخن  -)144(

  ب : یدخن سیجارة  -)145(

  أس: ماذا یل�س هنا ؟  -)146(

  طة: (صمت)  -)147(

  أس : نظارات + اآلن ننتقل إلى هذا الرسم  -)148(

    le thé?طالب؟ :  -)149(

  أس : هو �شرب ؟  -)150(

  طالب؟ : شا� .  -)151(

  أس : شا� هو �شرب الشا� .  -)152(

  أس : أنت �ا سیف ما رأ�ك في رسم برودنس ؟  -)153(

  ) سیف : رسم جید  154(

  أس: و أنت ما رأ�ك في هذا الرسم ؟  -)155(

  مرتشة : امم ممتاز  -)156(

   je trouve ?برودنس :   -)157(

  أس : أجد  -)158(

  برودنس : أجد  -)159(

  طالب؟ : أجد  -)160(

  أس : رسمي + قل أجد رسمي ممتاز  -)161(

  برودنس : �عید  -)162(

   19/20أس: نعم أنت على ح� رسمك ممتاز رسمك  -)163(

  سیف : ممتاز  -)164(

  أس : اآلن لمن هذا الرسم  -)165(

  سیف : سیف  -)166(

  أو هذا رسمي  أس : قل هو لي -)167(
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  سیف : هو لي هو رسمي   -)168(

    أس : إذن سؤال ه�ا برودنس  -)169(

  برودنس : هو أنت ؟  -)170(

  أس : هو أنت ؟  -)171(

  سیف : ال  -)172(

   ?qu’ est ce que c’estأس : �یف نقول  -)173(

  سیف : َرُجْل + + في + في امرأة  -)174(

  أس : مع  -)175(

  امرأة نعم سؤال ؟  س : مع -)176(

  ب : ماذا ماذا تكول؟  -)177(

  حرام تنسوني .   س : هي تكول + + هي تكول + + زوروني �ل سنة مرة -)178(

  أس : و ال تنسوني �المرة + نعم هناك أسئلة + لماذا تقول زوروني �ل سنة مرة لماذا ؟   -)179(

  سیف :  ألن  -)180(

  أس : ألنها  -)181(

       ?ça fait longtemps elle n’a pas révoنها + + �یف ن�ول سیف : أل -)182(

  أس : آه ألنها ما رأته منذ وقت طو�ل سیف �عید جزئ�ا  -)183(

  أس : سؤال آخر؟ -)184(

  سیف: �عید جزئ�ا  -)185(

  برودنس : أین هو؟  -)186(

  أس : أین هم ؟    -)187(

  ب : أین هم ؟  -)188(

  �ستان + +  س : هم هم  في + -)189(

  أس : نعم هم في �ستان  -)190(

  س : هناك + أشجار  -)191(

  أس : أشجار  -)192(

  سیف: وردة  -)193(
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   une roseأس : و وردة   -)194(

  : ?papillonس : �یف ن�ول   -)195(

  أس : فراشة  -)196(

  ) : س : و فراشة 197(

    ذا �ستان جنان نعمأس: إذن هناك أشجار و وردة و فراشة نعم ههم ه -)198(

  برودنس : هو مر�ض ؟  -)199(

  أس : الرجل مر�ض ؟  -)200(

  س : ال ال  -)201(

  أس : غیر مر�ض  -)202(

  س : غیر مر�ض  -)203(

   ?complaintس : لماذا  -)204(

  أس : لماذا �شتكي ؟ الرجل هو �شتكي ؟  -)205(

   ouiس :  -)206(

  س : لماذا ؟  -)207(

  ن + + + أْسُ�ْر لماذا هو َأْسُ�ْت س : أل -)208(

  أس : هو ؟  -)209(

   habiteس :  -)210(

   il a habiteأس : �س�ن +  -)211(

  س : ألنه �س�ن  -)212(

   ouiأس :  -)213(

  س : �یف ن�ول : أ�ضا المدینة؟  -)214(

  أس : ألنه �س�ن أ�ضا المدینة + إذن هو �س�ن المدینة  -)215(

  س : أمم  -) 216(

  أس : لماذا �شتكي ؟  -)217(

    il a déménagéس :  -)218(

  أس : آه ألنه؟   -)219(



48 

  س : ألنه  -)220(

  أس : غیر مس�نه + اآلن  هو في المدینة  -)221(

   ouiس :  -)222(

  أس : و �ان في القر�ة  -)223(

   ouiس :  -)224(

و ال تنسوني   ل زوروني �ل سنة مرة أس : هو �ان في القر�ة و اآلن هو في المدینة هو �قو  -)225(

  �المرة + تفهم �ا : برودنس 

  برودنس : أفهم  -)226(

   ?cryطالب؟ : �بف ن�ول :  -)227(

  أس : ی��ي  -)228(

  طالب؟ : هو ی��ي  -)229(

  س : ال ی��ي  -)230(

  أس : هناك سؤال آخر ؟  -)231(

   ? la conclusionبرودنس : ماذا  -)232(

  ا هو الحل ؟ أس : م -)233(

  س : هو ��ول  -)234(

  أس : هو �قول؟  -)235(

  س : َسَأكُدُم  -)236(

  أس: سأقدم  -)237(

ِنْة.  -)238(   س : سأقدْم + السَّ

  أس : القادمة  -)239(

  س : السنة الكادمْة  -)240(

  أس : هو �قول سأقدم السنة القادمة إلى القر�ة  -)241(

  س: إلى الكر�ة . -)242(

  برودنس : هو ممتاز  -)243(

  ) أس : هو ممتاز 244(
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  ) طة : و سیف (ضحك) 245(

  أس (ضحك ) : أنت ممتاز �ا سیف إذن سیف أ�ضا �م �م �ستح� �م �ستح� سیف ؟  -)246(

  ) ب : س�عة عشر .    247(

  أس : س�عة عشر  -)248(

  ب : ثمان�ة عشر  -)249(

  أس : ثمان�ة عشر مواف�  -)250(

  نا مواف� إذن ثمان�ة عشر �ا سیف سیف : أ -)251(

  سیف: ممتاز ممتاز  -)252(

  أس : عالمة ممتازة + اآلن لمن هذا الرسم ؟ لمن ؟ نعم سؤال ؟  -)253(

  طالب ؟ : هو لمرتشة ه�ا سؤال + + نسأل  -)254(

  أس : أین هما ؟ -)255(

  سیف : أین هما  -)256(

  طالب؟ : هم   -)257(

  سیف : هما  -)258(

  أس : هما نعم؟  -)259(

  مرتشة : (یجیب �الفرنس�ة)  -)260(

  أس : ال ال ال ال ال �العر��ة  -)261(

  م : (قهقهة). -)262(

      أس : مرتشة -)263(

  م : آه + َأْنِت  -)264(

  طالب؟ : هي  -)265(

  أس :  هي  -)266(

    l’îleم :  -)267(

  أس : الجز�رة  -)268(

  م : الجز�رة  -)269(

  أس : نعم هي في الجز�رة  -)270(
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  برودنس : ما ذا تقول ؟  -)271(

  مرتشة : آه :  -)272(

  أس : زوروني �ل سنة مرة + ال ؟  -)273(

  elle seule  +elle seuleم :  -)274(

  أس : هي وحیدة في الجز�رة  -)275(

  سیف : هي وحیدة في الجز�رة  -)276(

  ب : ماذا تكول؟  -)278(

   elle demande à quelqu’un visiteم : آ  -)279(

  أس : الز�ارة   -)280(

  م : �عید  -)281(

  أس : تقول زوروني �ل سنة مرة  -)282(

  م : هي تقول زوروني  -)283(

  أس : �ساعد الطل�ة على استرجاع الشطر الثاني : و ال تنسوني �المرة لمن تقول هذا ؟ لمن ؟  -)284(

       ses  proches ب : لمن؟ :  -)285(

  أس : ِلـ  أقار�ها  -)286(

  طة : ��ررون أقار�ها �صعو�ة  -)287(

   à sa familleأس : ألسرتها +  -)288(

  سیف : لماذا ؟  -)289(

    elle ne peut pasم : ألن  -)290(

  أس : ألنها  -)291(

   elle ne peut pas aller parce qu’il y grands poissonsمر�تشة :  -)292(

: آه : : هي + ال تستط�ع + + �عني غیر مم�ن أن تذهب إلى أسرتها + + ألن هناك  أس -)293(

خطیرة إذن تقول :  dangereux أسماك + أسماك �بیرة غیر مم�ن أن تزور أسرتها ألن هناك أسماك 

  زوروني �ل سنة مرة و ال تنسوني �المرة + سؤال آخر؟ 

  طة : صمت  -)294(

  + هذه األسرة ؟  أس : ال + من هذه ؟ + -)295(
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   prochesم :  -)296(

  أس : األقارب  -)297(

  طالب؟ : األكارب في المدینة ؟  -)298(

   noم :  -)299(

  أس : في ؟   -)300(

  طالب؟ : ألـ -)301(

   villageأس :  -)302(

  طالب؟ : الكِر��ة  -)303(

  أس : إذن األقارب في القر�ة و هي أین هي ؟ أین المرأة؟  -)304(

  طالب؟ : جز�رة  -)305(

  أس : في جز�رة  -)306(

  طة : في الجز�رة  -)307(

  أس : لماذا غیر مم�ن أن تذهب إلى األقارب ؟ -)308(

  سیف : ألْن أسماك  -)309(

  أس : ألن هناك  -)310(

  س : الن هناك أسماك �بیرة  -)311(

  مرتشة : معلم عند� سؤال  -)312(

    أس : تفضل -)313(

  les ondes de la tele el djazira:  م -)314(

  + إذن + ماذا �ستح� �م �ستح� أهه مرتشة؟  channelأس: آه نعم قناة الجز�رة  -)315(

  برودنس : �ستح� س�عة عشر  -)316(

    17 : أس : (�سجل على السبورة) -)317(

  م : س�عة عشرة -)318(

  أس : س�عة عشرة على عشرون فق� ؟  -)319(

  فق� طة :  -)320(

  برودنس: یر�د تناول الكلمة  -)321(
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  أس : تفضل قل عند� سؤال  -)322(

  برودنس : أنت ؟ (مشیرا إلى المعلم في الرسم)  -)323(

      أس : نعم + ط�عا (ضحك) إذن + سؤال -)324(

     ? c’est quoi çaب : + + +  -)325(

     ?c’est quoi çaأس : �یف نقول  -)326(

  اذا ؟ سیف : لم -)327(

  أس : ال  -)328(

  سیف : ماذا؟ -)329(

  أس : ال + ما هذا ؟ -)400(

  طة : ما هذا ؟  -)401(

  أس : ما هذا ؟ هذا سجن  -)402(

  طة : سجن  -)403(

  أس : سجن + + + ما معنى سجن ؟  -)404(

   ×××طة :  -)405(

   prison:   أس -)406(

   ! : : prisonبرودنس  -)407(

  سجن (قهقهة ها ها ها) .  أس : هذا  -)408(

  طة : (قهقهة) -)409(

  سیف (ضاح�ا) : أنت ذ�ي -)410(

  أس (ضحك) : أنا ذ�ي أحسنت أنا ذ�ي -)411(

  طة :(قهقهة)  -)412(

  سیف : (ضاح�ا) زوروني زوروني زوروني  -)413(

  أس : (ضاح�ا) �ل سنة مرة نعم زوروني  -)414(

  طة : (قهقهة) -)415(

  ذ�ي  سیف : أنت -)416(

  أس : (ضاح�ا) نعم أنا ذ�ي أنا ذ�ي + هذا سجن +  ه�ا سؤال آخر  -)417(
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  برودنس : من هو ؟  -)418(

  أس : من هي ؟  -)419(

  ب : من هي ؟ -)420(

  أس : هي مسجونة  -)421(

  ب : مسجونة ؟ -)422(

   prisonnièreأس : -)423(

  ب : لماذا هي مسجونة ؟  -)424(

  ألنها + + قتلت + قتلت زوجها أس : هي مسجونة -)425(

  سیف : مسجون مسجونة -)426(

  طالب؟ : زوج زوجها  -)427(

  أس : زوجها  -)428(

  شع�ان : قتلت  -)429(

  أس : هي قتلت زوجها  -)430(

  ب : مسجون مسجونة  -)431(

  أس : ه�ا سؤال آخر ؟  -)432(

  مرتشة : آه + + لماذا + لماذا قتلت ؟ -)433(

  زوجها أس :  -)434(

  م : زوجها  -)435(

  أس : لماذا قتلت زوجها لـ : أنه + �ضر�ها دائما �ضر�ها �ضر�ها (�مثل المعلم �اإلشارة) -)436(

  مر�تشة : �ضرب  -)437(

  أس : �ضر�ها -)438(

  م : �ضر�ها  -)439(

  أس : نعم ألنه �ضر�ها �ثیرا   -)440(

  سیف : دائما ؟  -)441(

  حسنت دائما �ل یوم �ضر�ها أس : دائما نعم أ -)442(

  م : ماذا تكول ؟  -)443(
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  حرام تنسوني �المرة   أس : تقول (مغن�ا) : زوروني �ل سنة مرة -)444(

  برودنس : مع من ؟  -)445(

أس (مشیرا إلى أقار�ها): مع من ؟ مع + هؤالء. من هؤالء من هم؟ زوروني ::�ل سنة مـا : رة  -)446(

  حرام تنسوني �المرة 

  طالب؟ : + + +  -)447(

  أس : األقارب  -)448(

  طة : األقارب + أسرتها نعم تقول ألسرتها زوروني �ل سنة مرة  -)449(

   elle va rester? combienجمعة : �یف نقول -)450(

  + هي مح�وم علیها �عشر�ن سنة    elle a été condamnée à 20 ans de prisonأس :  -)451(

  طة : عشر�ن سنة -)452(

  طالب؟ : أو أو �عدما -)453(

    la prison perpétuelleأس : أو دائما دائما نقول آهه السجن المؤ�د  -)454(

  سیف : السجن المعبد  -)455(

  أس و طة : (�ضح�ون)  -)446(

   ?elle a faimبرودنس :  -)447(

   ?elle a faimأس : �یف نقول : -)448(

  سیف : َجاِئـ-)449(

   أس : جائعة -)450(

  طة : جائعة  -)451(

  أس : ط�عا هي جائعة هي في السجن  -)452(

  برودنس : ماذا ماذا َیِجْب ؟  -)453(

  أس : ماذا ؟  -)454(

    la réponseب :  -)455(

  أس : آه ماذا یجیبون ؟  -)456(

  سیف : ماذا یجیبون ؟  -)457(

  أس : آه : : ال ننساِك  -)458(
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  طة : ال ننساك  -)459(

  أس : ال ننساك + أبدا + ماذا �حملون ؟  -)460(

  طالب؟ : ورود  -)461(

  أس : وردة ورود + هم یزورون المسجونة -)462(

  ب : �حملون الوردات + لماذا وردات ؟  -)463(

  أس : ألنها تحب الورود + و أنت تحب الورود أ�ضا ؟ -)464(

  ب : ال ال ال ال  -)465(

    elles lui apportaient pour la conforterم :  -)466(

 pour lui faireأهه :: إلسعادها   ِلـ ?conforterأس : آه : هم �حملون ورودا ِلـ أهه   -)467(

plaisir    

  طة : إلسعادها-)468(

  - 7- مدونة 

  أس : انظروا إلى الرسم+ ه�ا  - )1(

  طة : ضحك  - )2(

  أس : نعم ؟ - )3(

  برودنس : هي تكول ... - )4(

  أس : أهه ؟ - )5(

  برودنس : تعال وجرب ولو مرة  - )6(

  أس : أهه  - )7(

  ب : ل�ش ل�ش تغیر الجهة ؟ - )8(

  أس : أمم جیدا جدا  - )9(

  ب : تعال من فضلك - )10(

  أس : أهه   - )11(

  ب : أنتم مثل وردْة ْجناني  - )12(

  أس : نعم - )13(

  ب : من أجل سحتكم  - )14(
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  أین المنتوج ماهذا ؟  le produitأس : و+ ما هو المنتوج هنا المنتوج  - )15(

  l’orangeب :  - )16(

  ؟ orangeآه �یف نقول  أس : - )17(

    سیف : برتكال - )18(

    أس : إذن البرتقال هو المنتوج - )19(

  ب : برتكال   - )20(

  س : برتقال  - )21(

  أس : إذن �ا سیف ماذا اختار بودونس ؟ - )22(

  سیف : برتكال - )23(

  ف تجد رسمه++ �ا سیف ؟ أس : نعم �ی - )24(

  س : ممتاز  - )25(

 أس : ممتاز وأنت �ا مر�تشة ؟ - )26(

  م : جید جدا  - )27(

  أس : جید جدا ماذا هناك اسألوه ه�ا أ� سؤال  - )28(

  سیف : أین ؟  - )29(

  أس : المرأة ؟  - )30(

  س : المرأة  - )31(

  + هذه �ائعة vendeuseأس : هذه  - )32(

  س : �ائعة  - )33(

  أس : قل أین ال�ائعة  - )34(

  جمعة : السوك  - )35(

  أس : في السوق سؤال آخر ؟ �یف تجد هذه ال�ائعة ؟  - )36(

  سیف : ممتاز  - )37(

  جمعة : ممتاز - )38(

  أس : جمیلة - )39(

  طالب؟ : ساحرة جذا�ة  - )40(



57 

  س : هي ساحرة هي طارف - )41(

  أس : طر�فة - )42(

  س : هي أهه ... - )43(

  ذا�ة أس : ج- )44(

  س : جمیلة  - )45(

  م : جمیلة جدا  - )46(

  جمعة : هي ف�یرة   - )47(

  أس : فقیرة  - )48(

  ج : نعم اسمك  - )49(

  أس : اسمها - )50(

  ج : اسمها أهه ... أتسیدا   - )51(

  أس : اسمها اتسیدا+ اسم جمیل   - )52(

  ج : جمیل  - )53(

  برودنس : جمیل جدا - )54(

  أس : عند�م سؤال؟  - )55(

  ب : فق�  - )56(

  أس : فق� اآلن نبدأ+ نختار أهه نعم هذا مار�تشة+ تعال مر�تشة اجلس هناك ماذا �تبت سؤال ؟  - )57(

  سیف : لماذا ؟  - )58(

  أس : ماهذا   - )59(

  des fruitsمر�تشة : أهه  - )60(

   أس : فاكهة - )61(

    le pouletم :  - )62(

  أس : دجاج - )63(

  م : دجاج   - )64(

  أس : دجاج و�نان �یف نقول بنان ؟ - )65(

  سیف : موزة  - )66(
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  أس : موز ماذا أ�ضا؟  - )67(

  م : برتكال   - )68(

  أس : برتقال نعم و: ؟  - )69(

   pommeطالب؟ :  - )70(

  أس : تفاحة  - )71(

  م : تفاحة - )72(

  أس : تفاحة و؟  - )73(

  mangoم : منڤو  - )74(

  أس : منڤو منڤو منڤو نعم ؟ - )75(

    le laitم :  - )76(

  أس : حلیب صح إذن هذه فواكه وخضر سؤال آخر ه�ا   - )77(

   ? il yaم : �یف ن�ول:  - )78(

  أس : هناك  - )79(

  م : هناك خدر - )80(

   ? des œufs أس : ب�ض  - )81(

   oui des oeufsم :  - )82(

    ? qu’est ce que vous avez écritأس :  ال ال ... ل�س هناك ب�ض  - )83(

   م : ال تنسوا ز�ارتي لكاد أتیتكم الح�اة - )84(

  أس : لقد أعطیتكم الح�اة   - )85(

  برودنس: مبروك مبروك   - )86(

  أس : ش�را جز�ال + �یف تجد هذا الرسم ؟ ( قاصدا برودنس)  - )87(

  ب : ال �أس  - )88(

  جمعة: جید جدا   - )89(

  أس : اآلن ننظر إلى رسم سیف  - )90(

  �ا سؤال ؟ اسأل �ا مر�تشة سیف : ه - )91(

  ? qu’est ce qu’il faitم :  - )92(
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   ماذا �فعل ؟ أس :  - )93(

  س : إشَر إشرو  - )94(

  أس : �شرب - )95(

    il va tomberب : - )96(

  أس : س�سق� - )97(

  سیف : ال  - )98(

  أس : ال ؟  - )99(

  content heureuxسیف : -)100(

  هو سعید  contentأس : نعم  -)101(

    سیف : هو سعید-)102(

  أس : هو سعید هو ال �سق� -)103(

  سیف : هو ال �سق� -)104(

     ? qu’est ce qu’il boitأس : -)105(

  سیف: �شرب -)106(

  أس : ماذا �شرب ؟ -)107(

  سیف : هو �شرب ماء افر� -)108(

   أس: هو �شرب ماء افر� نعم-)109(

 ? il a soifسیف : �یف ن�ول : -)110(

  برودنس: هو حشمان -)111(

  أس : هو عطشان -)112(

  سیف : هو أتشان + �شرب افر� -)113(

   ? il ditأس: �قول  -)114(

   من هذه َسَحتُكم سیف : ُذرون -)115(

  أس : نعم زوروني من أجل صحتكم -)116(

  سیف :اشرب افر� �م یوم-)117(

  أس : اشرب افر� �ل یوم-)118(
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 كمح�ات سیف : افر� هو وردة-)119(

  أس: هو وردُة ح�اتكم  -)120(

  سیف: اشرب إفر� دا�ما -)121(

  أس : جید جدا آه هو برودنس ؟ -)122(

  برودنس: ال ال  -)123(

  سیف : ال هو رجال-)124(

  أس (ضاح�ا) :هو رجل آخر -)125(

  سیف : هو رجل آخر هو �شرب واحدة درس -)126(

  أس: هو �شرب ؟ -)127(

  إفر�  سیف : هو �شرب أر�ع-)128(

  أس: أر�ع زجاجات-)129(

  سیف : أر�ع زجاجات -)130(

  ( قاصدا بودنس)  أس : هو �شرب أر�ع زجاجات في الیوم نعم تفضل-)131(

   ? il semble commeبردنس : �یف ن�ول : -)132(

  أس : هو مثل   -)133(

  أنت   ب : هو مثل مع-)134(

 il te ressembleأس : هو �شبهك -)135( 

  : ال  سیف-)136(

  بردونس : أین هو ؟-)137(

  سیف:في د�ان  -)138(

  أس: في الد�ان �یف تجد هذا الرسم �ا جمعة ؟-)139(

 xxx جمعة : -)140(

  طة : (ضحك) -)141(

 أس : (ضحك)-)142(

  سیف(ضاح�ا) : سار مجنونا ( قاصدا جمعة)-)143(

  طة : (ضحك) -)144(
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  نا ( قاصدا جمعة) أس ( ضاح�ا): صار مجنونا ال صار تع�ا-)145(

 برودونس (ضاح�ا): ال زعالن-)146(

 أس: ال زعالن أنت صرت زعالن -)147(

  ب : ال -)148(

  أس: صرت زعالن �ا مر�تشة  -)149(

  م : ال ال معلم-)150(

  أس: �یف تجد رسم سیف ؟-)151(

  م : جید + جید جدا + جید -)152( 

 ? la publicitéول أس: وأنا أ�ضا أجده رائع آه ش�را �یف نق-)153(

   xxxطالب؟ : -)154(

  أس: اإلشهار هذا إشهار-)155(

  طة :  ( یرددون �لمة  إشهار). -)156(

  - 8- مدونة 

  أس : أهه �ا شع�ان  - )1(

  شع�ان : نعم  - )2(

  أس : هل عندك جارة ؟  - )3(

  ش : نعم نعم عند� جارة  - )4(

  أس : هل أهه زرتها �ثیرا ؟ - )5(

  َتني + َعَ◌ْیًناُزْر هي ُزر ش: نعم هي هي - )6(

  أس : هي زارتني  - )7(

  ش : هي زارتني َعَ◌ْیًنا - )8(

  أس : أح�انا  - )9(

  ش : أح�انا  - )10(

  أس : و أنت �ا مرتشة ؟  - )11(

  م : أ�ضا  - )12(

  أس : هل عندك جارة في + تنزان�ا ؟  - )13(
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  طة و األستاذ: (قهقهة)  - )14(

  ارة في تنزان�ا ؟أس (ضاح�ا) : هل عندك ج - )15(

  طة : (قهقهة)  - )16(

    j’aiمرتشة :  - )17(

  شع�ان : عند�  - )18(

  م : عند�  - )19(

  أس : عند� جارة  - )20(

  م : عند� جارة  - )21(

  أس : هل زرتها ؟  - )22(

  م : نعم  - )23(

  هل عندك جارة في تنزان�ا ؟  أس : أنت - )24(

  تنزان�ا شر�رة جدا  جمعة : نعم عند� جارة + + جارة في - )25(

  أس : شر�رة جدا  - )26(

  شع�ان (ساخرا) :  شر�رة جدا  - )27(

   أس : جید أنت  - )28(

  سیف : نعم عند� جارة ساغرة - )29(

  أس : صغیرة  - )30(

  س : إ�ه جدا  - )31(

  أس : صغیرة جدا  - )32(

   ouiس :  - )33(

  جمعة : عند� جارة + جمیلة اسمها + + مر�م  - )34(

  أس : جیدا جدا ش�را جز�ال �ا : أهه جمعة  - )35(

  ج : نعم  - )36(

  أس : لماذا في رأی�ك في رأی�ك الجارة ما ترد الز�ارة لماذا ؟  - )37(

   ×××عند� :  - )38(

  أس : عندها  - )39(
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  ج : �عض المشاكل  - )40(

  أس : عندها �عض المشاكل  - )41(

  ج : نعم نعم  - )42(

  أس : أحسنت جدا  - )43(

  + + + هذه  ×××سیف :  - )44(

  أس : الجارة  - )45(

  س : الجارة هي آكدة  - )46(

  أس : هي ؟  - )47(

  سیف : َتْعَ�اْن  - )48(

   elle  travaille ?أس : آه هي   - )49(

   ouiس:  - )50(

  أس : هي تعمل  - )51(

  سیف : هي تعمل   - )52(

  أس : إذن هي مشغولة  - )53(

  س : هي تعمل �ثیرا  - )54(

  لماذا الجارة ما ترد الز�ارة للجار + في رأی�ك؟  أس : أحسنت + برودنس  )55(

  ب : ألنه  - )56(

  أس : ألنها؟  - )57(

  ب : ألنها + + + شر�ر�  - )58(

  أس : شر�رة  - )59(

لماذا هي ما ترد الز�ارة للجار + + هو یزورها و  أس : أحسنت (ضحك) ألنها شر�رة مرتشة - )60(

  ا؟  هي ال تزوره لماذ

  م : أمم + +  ألن ألنها  - )61(

  أس : ألنها؟  - )62(

  م : + + هو + +  - )63(

  أس : ألنه : الجار ؟  - )64(
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  م : أمم  - )65(

  أس : ألنه ؟  - )66(

   couperم : + +  - )67(

  أس : ألنه قطع  - )58(

  م : ألنه �طع  - )59(

  أس : ألنه قطع العالقة - )60(

  م : األالكة  - )61(

  : معها أس  - )62(

  م : معها  - )63(

      أس : أنت شع�ان - )64(

  شع�ان : أهه ألن : + هي ُمَتَزّوِْج  - )65(

  أس : آ : ألنها متزوجة  - )66(

  ش : ألنها متزوجة مع :: مع سیف .  - )67(

  أس  (ضاح�ا ) : ألنها متزوجة مع سیف نعم أحسنت جید جدا  - )68(

  ارة تحب جارها ؟ أس : �ا برودنس هل في رأی�ك الج - )69(

  ب : ال ال سح�ح  - )70(

  أس : ال أو ال أظن  - )71(

  ب : ال أظن ذلك  - )72(

  أس : و أنت �ا (مشیرا إلى حمید ) هل الجارة في رأی�ك تحب + + جارها ؟  - )73(

  حمید : ال ال َأُذُن ذلك  - )74(

  أس : و أنت �ا سیف ؟  - )75(

  س : ال َأُذن ذلك  - )76(

  ذا لماذا ؟ أس : لما - )77(

  س : (صمت ) - )78(

  أس : هي اآلن ماذا ستقول له + هي اآلن ستغني + + ماذا ستقول له؟  - )79(

  طة : (صمت)  - )80(
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  أس : اآلن �ا سیف في رأی�ك ماذا ستقول الجارة ما هي إجا�ة الجارة ؟ - )81(

  س : + + هي أكوْل  - )82(

  أس : هي ستقول  - )83(

  سأذ�ْر .  س : سأذ�ُر + سأذ�رُ  - )84(

  أس : سأقدم  - )85(

  س : سأكدم + السنٍة الكادمة  - )86(

  أس : إ�ه ؟  - )87(

  سیف :ألن أنا مر�ضة  - )88(

  أس : لـ  - )89(

  س: ألن ألني ملیدة  - )90(

  أس : ألني مر�ضة+ جید - )91(

  بروذنس :  ألن أنا مشهورة  - )92(

  أس : لـِ أحسنت  –) 93(

  ب : ألنني مشهورة  - )94(

  أس : مشغولة أحسنت  - )95(

  ب : و أ�ضا + أنت خیر أح�ابي  - )96(

  أس : أفضل أح�ابي  - )97(

  ب : أفضل أح�ابي  - )98(

  أس : جید جدا ممتاز  - )99(

  ب : ش�را  -)100(

  أس : العفو نعم ؟  -)101(

  حمید : �ا جارَّة + أنا مر�دة سا أ -)102(

  أس : �ا جار �ا جار  -)103(

  ال + أنا مر�دة َسَأُضِرَك في اْلُمْسَتْقَ�ًال إن شاء هللا ح : �ا ج -)104(

  طة : �ستمعون لرد الجارة  -)105(

  أنت �ل األماني     ***   أنت وردة جناني          
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  و انت أحلى األغاني ***    �ا غنوة الح�ار�         

  أس : اآلن استمعتم اآلن لألغن�ة نعم ؟  -)106(

  طة : نعم نعم  -)107(

  أس : هل المغن�ة تحب الجار أو ال ؟ + + هل هي راض�ة هي تحب الجار أو ال تحب الجار؟ -)108(

  سیف : هي راض�ة هي تحب الجار  -)109(

     ?est-ce qu’est elle est heureuse) أس : لماذا...؟ هل هي فرحانة أو غیر فرحانة ؟110(

   ouiسیف :  -)111(

  أس : هي تقول ؟  -)112(

  س : هي فرحانة  -)113(

  أس : و أنت �ا برودنس ماذا تقول ؟  -)114(

  ب : فرحانة أ�ضا  -)115(

   - 9- دونة م

  أس: صار الدن�ا الجنة  - )1(

  سیف : الدن�ا الجنة .  - )2(

  أس : نعم  - )3(

  س : سار برودنس مجنون  - )4(

  أس : صار برودنس ؟  - )5(

  س : مجنون  - )6(

  أس : مجنون (ضحك)  - )7(

  برودنس : سار سیف شر�ر  - )8(

  س: سار برودنس  طر�ف - )9(

  أس : صار مر�تشة طر�ف  - )10(

  س : سار برودنس  - )11(

  أس : و مجنون أ�ضا  - )12(

  جمعة : مسجونا  - )13(

  أس : نعم ؟  - )14(
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  ج : سار برودنس مسجونا  - )15(

  أس : نعم صار برودنس مسجون مسجون في جز�رة  - )16(

   arabالب طالب طالب في س : سرنا ط - )17(

  أس : صار الطالب في ؟  - )18(

  س : صرنا نحن  - )19(

  أس : نعم ؟  - )20(

  س : نحن صرنا ز�ي في العر��ة  - )21(

  أس : آه نحن صرنا أذ��اء  - )22(

   ouiسیف :  - )23(

  أس : أنتم صرتم أذ��اء في العر��ة صح صرتم متقدمین  - )24(

  س. متقدمین  - )25(

  نس : العر��ة سار برود - )26(

  أس : صارت  - )27(

  ب: جَذَ�ة  - )28(

  أس : آه العر��ة صارت جذا�ة  - )29(

  جمعة : أنا َصْخَر َغِني - )30(

  أس : أنت صرت ؟  - )31(

  ج : غني . - )32(

  أس : غن�ا    - )33(

  ج : نعم  - )34(

  أس : صح صح جمعة صار غن�ا هو �قول أنا صرت غن�ا . - )35(

  ا صار سیف : أن - )36(

  أس : صرت  - )37(

  س : أنا صرت مغن�ا  - )38(

  أس : مغن�ا  - )39(

   OUIس :  - )40(
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  أس : آ (ضحك)  - )41(

  ما ترد� لي الز�ارة؟     ل�ش ل�ش �ا جارة س : (�شرع في الغناء) :  - )42(

  ؟ ما ترد� لي الز�ارة    زعالنة أنت علینا                 

  ن )طة : (  �غنون مع سیف و �ضح�و  - )43(

  أس : (  آ :: �ضحك مع الطل�ة ) �ا برودنس �یف �یف تجد سیف ؟  - )44(

  برودنس : هو ممتاز  - )45(

  �یف تجد سیف ؟   أس : أحسنت + هو �قول أنت ممتاز + مرتشة  - )46(

  مر�تشة : أنا + أجد سیف سیف طر�ف + (متوجها إلى األستاذ) أنت َسْهَر مدیر  - )47(

  ت ؟ أس : أنا أنا صر  - )48(

  م : سرَت مدیر  - )49(

  أس : (ضاح�ا مدیر نعم أنا صرت مدیر السوناكوم مدیر أهه - )50(

  م : بنك  - )51(

  أس : مدیر بنك  - )52(

  Algérieأس : بنك  - )53(

  أس : بنك الجزائر صح  - )54(

  سیف : َأنـ أنَت : أنت صرت صرت  - )55(

  أس : نعم  - )56(

  س : مثل + أبي  - )57(

  آ : ش�را جز�ال + صح أس :  - )58(

  برودنس : أنا ُصْرَت  - )59(

  أس : صرت  - )60(

  ب : ُصْرُت ألنََّظْف  - )61(

  أس : نظیف  - )62(

  ب : نظیف  - )63(

     أس : نعم هو صار نظ�فا هو صار نظ�فا + ه�ا مر�تشة  - )64(

  م : طلیٌب صار مجنون .  - )65(
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  أس : أنت ؟  - )66(

  سیف : (�ضحك)  - )67(

  ب : طلیب طلیب  - )68(

  أس : طالب مجنون نعم + الطالب صار مجنونا  - )69(

       ? les autresم : - )70(

  حمید و سیف  les autresشع�ان (ضاح�ا) :  - )71(

  أس  (ساخرا) : آ حمید صار مجنونا وسیف صار مجنونا + نعم  - )72(

  طة : (قهقهة)  - )73(

      أس : نعم أحسنت نعم - )74(

    s’il ya beaucoup?: سیف  - )75(

  برودنس : مرتشة و سیف صاروا  - )76(

  أس : صارا مجنونین  - )77(

  ب : صارا فقیَر  - )78(

   duelأس : صارا فقیر�ن +  - )79(

  ب : فقیر�ن  - )80(

  ? ma femme    : س : �یف نقول - )81(

  أس : زوجتي  - )82(

  س : زوجتي سارت  - )83(

  أس : صارت ؟ - )84(

  سارت وردة وردْة ُ�ْسَتني  سیف : - )85(

أس : �ستاني أوه:: جمیل جدا رائع طر�ف + + تعرف ماذا قال مرتشة ماذا قال + + + وردة آهه  - )86(

  ماذا قال سیف + + قال ؟ 

  مرتشة : ماذا ؟  - )87(

أس : ال أعرف قل ال أعرف قال زوجتي صارت وردة ْجناني + وردة �ستاني + + جید جدا ش�را  - )88(

  نعم

   -10- مدونة 
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  أستاذ : ه�ا سیف + هل ف�رت في حرفة ؟ - )1(

  سیف : عندما + استمع + لهذ� األغن�ة أنا أف�ر في الفت اداد –) 2(

  اس : في حرفة  –) 3(

  س : ارفة اداد  –) 4(

  اس : الحداد - )5(

  سیف : ألداد ++ الن + هناك حر�ة �ثیرة –) 6(

  اس : جید جدا ممتاز ألن هناك حر�ة –) 7(

  س : �ثیرة فق�  - )8(

  اس : �الفعل الحداد الحداد هو �عمل حر�ة �ثیرة أوه برودنس  –) 9(

  ouiبرودنس :  - )10(

  برودنس : إنا أف�ر في + الهالق - )12(

  اس : امم - )13(

  ب : النني + أنا استمل + األلة الهالقة  - )14(

  اس : ألنك تسمع اللة الحالقة نعم + وأنت �ا مر�تشة ؟ - )15(

  مر�تشة : این استمر هذه لهذه الموس��ي –) 16(

  اس : نعم  –) 17(

  م : انا أف�ر في الفراش + اللة عند + ینسج �عاني  –) 18(

  اس : ألنه عندما ینسج �غني + ممتاز رائع –) 19(

  أس : إذن أنا عندما استمع لهذه الموس�قى أف�ر في النجار  –) 20(

  تي شع�ان : النجار + تي تي تي  - )21(

  أس : ألن ال عالقة  - )22(

  برودنس : هناك عالقة  - )23(

  أس : عالقة بین حر�ة  - )24(

  طالب؟ : حر�ة  - )25(

  أس : النجار و هذه الموس�قى + فق�؟  - )26(

  شع�ان : فق� ش�را  - )27(
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  طالب؟ : ش�را  - )28(

  برودنس : مبروك - )29(

  أس : العفو (ضحك)  - )30(

  لهذه الموس�قى في أ� فصل تف�ر؟ أس : عندما تستمع  - )31(

   سیف : عندما استمع لهذ� اُألَغني- )32(

  أس : األغن�ة  - )33(

  سیف : األغن�ة أنا أف�ر في فسل السیف ألن هناك + جو �ار + الحداد عند الحداد  - )34(

  أس : ألن هناك جو حار عند؟  - )35(

  سیف : الحداد  - )36(

  �را جز�ال أنت برودنس نعم أس : الحداد صح�ح + صح�ح ش - )37(

  برودنس : أنا أف�ر في + + في فسل الر��ع .  - )38(

  أس : في فصل الر��ع  - )39(

  ب : في فسل الر��ع ألن أنا استعمل َاْلَصْوُت النحْل في هذه الموس��ى   - )40(

  أس : ألنك + قل ألنني  - )41(

  ب : ألنني أنا َاْسَتِمُر   - )42(

  أس : استمع   - )43(

ْوَت النَّْحْل في هذه الموس��ى     - )44(   ب : أنا استمُر َأصَّ

  أس : ممتاز رائع تهانینا تهانینا �ا برودنس - )45(

  ب : ش�را  - )46(

    أس : ش�را أنت أهه مرتشة - )47(

ِس مرتشة : عندما ُاْسَتِمُر لهذه األغن�ة أنا أف�ر فسِل السیف ألن هناك السوْت لحافلة ألن َاْلنَّا - )48(

  السفر   

  في السفر + تهانینا إذن جیدا جدا  أس : ألن الناس- )49(

  مرتشة : ش�را ش�را  - )50(

  أس : تهانینا  - )51(

  مرتشة : تهانینا  - )52(
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  طالب؟ : تهانینا  - )53(

  برودنس : مبروك  - )54(

  أس : مبروك - )55(

  مرتشة : ش�را ش�را  - )56(

أما أنا عندما استمع لهذه الموس�قى أف�ر في فصل  quant à moiأس : العفو + أما أنا أما أنا  - )57(

  الشتاء + + ألن هناك صوت المطر على األرض  

  سیف : جید جدا  - )58(

  أس : جید جدا  - )59(

  برودنس : تهانینا  - )60(

  أس : ش�را ش�را  - )61(

  سیف : عندما استمع + لهذه + أغن�ة + أنا + أتف�ر  - )62(

  أس : أف�ر  - )63(

  ألن الناس یل�سون األحنة في إید الحب  ×××س : أف�ر  - )64(

  أس : ال قبل ذلك أنا أف�ر في األحمر  - )65(

  سیف : أهمر  - )66(

  أس : األحمر  - )67(

  سیف : األحمر  - )68(

  أس : ههم ؟  - )69(

  سیف : ألن الناس َیْلَ�ُسَن األحمر في إید الحب   - )70(

  ا تهانینا أس : جید جدا ممتاز ش�ر  - )71(

  برودنس : عندما َاْستِمُر ِلـ + هذه األغن�ة أنا أف�ر في األسود ألن الناس یر�سون في اللیل  - )72(

أس : أحسنت + ألن الناس یرقصون في اللیل و هذه الموس�قى + هناك عالقة بین الموس�قى و  - )73(

  بین الرقص 

  برودنس : الر�س  - )74(

  الموس�قى و بین الرقص في اللیل أس : نعم هناك عالقة بین - )75(

  ب : الر�س في اللیل  - )76(
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  أس : أحسنت اللیل + أنت  - )77(

  مرتشة : اسمي مرتشة + عندما  - )78(

  أس  (مستدر�ا) : ال هناك عالقة بین اللیل و بین األسود  - )79(

  برودنس : األسود  - )80(

  أس : ألن اللیل أسود  - )81(

  ب : لیل أسود  - )82(

  أس : أسود و الناس یرقصون في اللیل .  - )83(

  سیف : معلم  - )84(

  أس : نعم؟  - )85(

   la nuitسیف :  - )86(

  أس : اللیل جید جدا + مرتشة  - )87(

مرتشة : أهه + + أنا + عندما َاْسَتِمُر لهذه َاُلْغـِنـیَّـة األغن�ة أف�ر في اللون األبید ألن الناس + في  - )88(

  َن مال�س َبْیَداْء  العرس + و یل�سوْ 

أس : نعم ألن الناس في العرس یل�سون مال�س ب�ضاء + مفهوم ؟ + جمیل ماذا نقول له؟ +  - )89(

  تهانینا جمیل 

  برودنس : تهانینا  - )90(

  مر�تشة : ش�را ش�را- )91(

 أس : العفو    - )92(

   -11- مدونة 

  أس : ماذا اخترت �ا شع�ان ماذا اخترت ؟ - )1(

  ا تخت حسان ش : أن - )2(

  أس : اخترت  - )3(

  ش : و عندما : استمع لهذ� أنغام + آ أخیل نفسي + فوق الحسان .  - )4(

  أس : همم فوق الحصان  - )5(

  ش : و هو یدو یدعو  - )6(

   أس :  و هو َ�عـ - )7(
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  ش : �عدو  - )8(

  أس : أحسنت �ا : سیف و هو �عد و  - )9(

  ش : �عدو   - )10(

  شع�ان ؟  أس : �یف تجدون  - )11(

  مرتشة : ممتاز  - )12(

  أس : ممتاز  - )13(

  برودنس : جیدا جدا  - )14(

  ش : هو ممتاز ل�س جید جدا - )15(

   ××سیف :  - )16(

  أس : بین بین (ضاح�ا) بین بین ه�ا �ا سیف نستمع لكـ  - )17(

  سیف : آ اختار + أسدا  - )18(

  أس : نعم  - )19(

  + + أنا أنخیر + + أسدا أسدا . س : عندما استمع لهذ� أنغام + - )20(

  أس : ههم .  - )21(

  س : �عدو ورا �زالة  - )22(

  نطقك نطقك یتحسن   prononciationأس : وراء غزالة + أنت اآلن نطقك  - )23(

  س : یتحسن .  - )24(

  أس : أو : یتحسن تقول : أسد+ �عدو+ غزالة .  - )25(

  س : یتحسن  - )26(

   برودنسأس : نطقك ممتاز + �ا - )27(

   برودنس : عندما استمرلألنـ - )28(

  أس : لهذه االنغام نعم  - )29(

  ب : أنا + أتخیر + الدجاجة + �مشي  - )30(

  أس : تمشي - )31(

   ب : تمشي + مع َأَكل- )32(

  أس : تمشي و في فمها  - )33(
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  ب : و في فمها + + �عیدا �عیدا  - )34(

  أس : و في فمها طعام  - )35(

  ام نعم نعم �عیدا َو�ن�ةب : طع - )36(

  أس : �عیدا عن ابنائها جید جدا �یف تجد؟  - )37(

  م : جید جدا ممتاز  - )38(

  أس : ممتاز رائع  - )39(

  مر�تشة : رائع مثل أستاذ  - )40(

  أس ( ضاح�ا) : ال مثلك أنت - )41(

  طة : (ضحك)  - )42(

  أس (ضاح�ا) : هو اآلن أحسن مني  - )43(

  منك  سیف : أحسن- )44(

   برودنس أحسن مني + تفضل  Meilleurأس : أحسن - )45(

  طة : (ضحك)  - )46(

  مر�تشة : اسمي مر�تشة .  - )47(

  أس : ه�ا �ا مر�تشة (ضحك)  - )48(

  األنغام ساحُر  م : عندما استمل لهذه األنغام َأَتكُل النمٌر ألنَ الـَ الـ- )49(

  أس : سر�عة  - )50(

  م : سرعة مثل النمٌر  - )51(

أس : نعم ألن األنغام سر�عة مثل النمر جید جدا جیدا جدا أما أنا أما أنا عندما استمع + لهذه  - )52(

  األنغام أتخیل + + + �لب

  سیف : �لب  - )53(

  أس : �عدو - )54(

  سیف : �عدو ورا- )55(

  أس : وراء - )56(

  سیف : سارك  - )57(

  ؟ ألنه ... أس : سارق سارق ماذا سرق ماذا سرق  - )58(
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  سیف : َسرَك - )59(

  أس : سرق - )60(

  س : َسرَك َدَجاَجة - )61(

  أس : ألنه سرق دجاجة و أكلها  - )62(

  س : و أكلها  - )63(

  أس : أحسنت أحسنت  - )64(

  مر�تشة : و ن�ود  - )65(

  أس : و سرق نقود آه ش�را جز�ال ش�را جز�ال - )66(

   -12- مدونة 

  برودنس : مندیلي الحلو ممم - )1(

  : �ا مندیلو ممم  سیف - )2(

  أس : على دأت ألبي - )3(

  جم�عا :ممم  - )4(

  برودنس : �اغنیلو  - )5(

  سیف : وردتي حلوة ممم ممم ممم - )6(

  برودنس : �ا بوستاني ممم ممم ممم  - )7(

  سیف : دواء قلبي ممم   - )8(

  برودنس : في حا�اتي ممم  - )9(

  سیف : وردتي حلوة ممم  - )10(

  ني ممم أس : �ا بوستا - )11(

  برودنس :دواء قلبي  - )12(

  سیف : في حا�اتي  - )13(

استمعنا أهه لهذه الموس�قى موس�قى جمیلة   أس (ضاح�ا) : نعم جید جدا ممتاز سیف  أهه - )14(

  وأغن�ة جمیلة أهه  مندیلي الحلو  �ا مندیُل على دأت ألبي �غنیلو أهه أغن�ة جمیلة نعم 

  سیف : نعم هي جمیلة  - )15(

  أس : أهه  - )16(
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  برودنس : جذا�ة أیدا  - )17(

  أس : جدا�ة أ�ضا أهه �ما �قول أهه برودنس نعم ؟  - )18(

  سیف : نعم نعم  - )19(

  برودنس : إنا أتخیل في نفسي لغیوم في َألغیوم - )20(

  أس : �عني أنت تتـ أنت تتخیل نفسك في الغیوم؟  - )21(

  برودنس : في الغیوم  - )22(

  جدا أس :جمیل  - )23(

  سیف : أنا أتخیل في زوجته اسَمها++ أمینة  - )24(

  أس: آه أنت تتخیل زوجتك  - )25(

   نعم نعم  ouiسیف :  - )26(

  أس : عندك زوجة ؟ - )27(

  سیف : نعم - )28(

  أس : اسمها أمینة؟ - )29(

  سیف (ضاح�ا): نعم :  - )30(

  أس : ط�عا عندما تسمع هذه الموس�قى تتخیل زوجتك  - )31(

  برودنس : أین هي ؟ - )32(

  سیف : هي أهه + في تنزان�ا  - )33(

  أس : أمم في تنزان�ا نعم  - )34(

  سیف : نعم في وال�ة دار السالم  - )35(

  أس : هي وال�ة مشهورة  - )36(

  س و ب : هي وال�ة مشهورة  - )37(

  أس : بیت السالم - )38(

  جمیلة برودنس : اسم - )39(

  أس : إسم جمیل  - )40(

  : وأنت؟ سیف  - )41(
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أس : في : في الحق�قة أنا عندما استمع لهذه الـ + موس�قى + + لهذه الموس�قى أتخیل نفسي  - )42(

فوق حصان + فوق حصان حصان مغن�ا مندیلي الحلو أهههه �ا ما :: ندیلو أسافر مسافر مثال من 

  قسنطینة إلى س���دة + في قطار (أْتْش أْتْش)  أتخیل نفسي في أهه ؟ 

  : حصان ؟  س - )43(

في قطار القطار و أنا استمع لهذه األغن�ة �عني  trainأس :عفوا أتخیل نفسي أ�ضا في قطار  - )44(

  هذا صوت صوت القطار ((أْتْش أْتْش) مثل + صوت مثل هذه الموس�قى 

  برودنس : أنت + عندما �ستمل أنا أنا صوت القطار أنا �قول عر��ة  - )45(

  أس : نعم ؟ - )46(

  : أنا� �ادم + + ب  - )47(

  سیف : أتقدم  - )48(

  برودنس : أنا أنا یتكدم  - )49(

  أس : نعم أنت تتقدم في العر��ة + أكید أكید  - )50(

   trainب : جدا قطار قطار  - )51(

  أس : جدا تتقدم جدا  - )52(

  س : َخطوة َخطوة  - )53(

  أس : ُخ�  - )54(

  سیف : �ثیر ُخطوة �ثیرة  - )55(

  ما �قول سیف تتقدم �ل یوم أس : صح � - )56(

  س : �ل یوم  - )57(

  أس : و أنا أ�ضا أتقدم (مقهقها)  - )58(

  نعم نعم نعم نعم  ouiس : (ضاح�ا) - )59(

  ب : أنت ُممتز + نحن نحن ال�اس  - )60(

  أس : العفو  - )61(

  ب : نحن ال�اس  - )62(

  أس : ال أنت ممتاز ممتاز هو ذ�ي و أنت ؟  - )63(

  رودونس سار + ذاكي س : هو ب - )64(
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  أس (ضاحاك) : صح صار ذ�ي صار ذ��ا  - )65(

  س : و لطیف  - )66(

  أس : و لطیف �ثیرا  - )67(

  ب : أنا سار ذ�ي �ثیرا  - )68(

  س : أنا أنا صرت  - )69(

  أس : نعم  - )70(

  س : أنا صرت ذ�ي في لغة العر��ة  - )71(

  ب : َ�یَن هو معلم  - )72(

  أس : �أنه معلم  - )73(

  ب : إن شاء هللا  - )74(

  أس : إن شاء هللا - )75(

  مثلْك معلم سیف : أنا + أتكلم لغة في عر��ة  - )76(

أس : صح اآلن تتكلم اللغة العر��ة أحسن أفضل من المعلم تتكلم اللغة العر��ة مثل الرئ�س  - )77(

  بوتفل�قة اآلن 

  س (ضاح�ا) : هو �مزح .  - )78(

  ذ : (ضحك) سیف و برودنس و األستا - )79(

  أس : ال + أمزح  - )80(

  س : أنت �مزح  - )81(

  أس : أنا أمزح قل أنت تمزح  - )82(

  س : أنت تمزح  - )83(

  أس : ال أنت تتكلم مثل الرئ�س بوتفل�قة  - )84(

  ب : هناك هناك ش�ه بین أنت و و  - )85(

  أس : و الرئ�س بوتفل�قة  - )86(

   oui ouiب :  - )87(

  ناك ش�ه بینك و بین الرئ�س بوتفل�قة أس : نعم قل ه - )88(

  ب : �عید  - )89(
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  أس (ضاح�ا) : هناك ش�ه بیني و بین الرئ�س بوتفل�قة  - )90(

  س : عندما + + عندما استمع لهذه موز��ى مندیل حلو   - )91(

  أس : مندیلي الحلو  - )92(

  س : أنا أتخیر + نفسي في تنزان�ا  - )93(

  خیل نفسه أس : أهه جید جدا هو یت - )94(

  برودنس : أین سؤال سید  - )95(

  أس : تفضل  - )96(

  ب : عندَك أوالد ؟ - )97(

  أس : عند� نعم  - )98(

  ب : �م ؟  - )99(

  أس (ضاح�ا) : عند� عشرون  -)100(

  الطال�ان و األستاذ : (قهقهة و ضجیج)   -)101(

  أس  (ضاح�ا) : عند� عشرون ولد واحد اسمه سیف  -)102(

  و برودنس : (أه قهقهة ) سیف  -)103(

  أس : و الثاني اسمه برودنس  -)104(

  سیف و برودنس : (قهقهة)  -)105(

  أس : و عند� بنت  -)106(

  ب : أنت بنت ؟  -)107(

  أس : جمیلة جدا اسمها جاكلین  -)108(

  س و ب : (ضحك)  -)109(

  ب : أنت قد صار عجوز  -)110(

  أس : أنا عجوز ؟  -)111(

   ouiب (ساخر�ن) : س و  -)112(

   !ب : عشرون  -)113(

  س : أنت صرت عجوز  -)114(

  ؟! أس : أنا صرت عجوز -)115(
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   ouiس:  -)116(

   ! أس : أنا صرت عجوز -)117(

   ouiس و ب :  -)118(

  أس (ضاح�ا) : �ا برودنس أنت شر�ر �ا برودنس   -)119(

  س و ب : (قهقهة)  -)120(

  ر مثل سیف أس (ضاح�ا) : أنت شر� -)121(

   أنت ومَزح ب : أنت ومَزح -)122(

  أس : قل أنت تمزح  -)123(

  ب : أنت تمزح  -)124(

  س : أنا أ�ضا أمزح  -)125(

  ب (قاصدا سیف) : �مزح هو دائما مجنون  -)126(

  أس : ط�عا هو دائما مجنون و شر�ر  -)127(

  س : مثل برودنس  -)128(

  أس : (ضاح�ا) مثلك  -)129(

  : مثله  س -)130(

  أس : صح مثله  -)131(

  س : أنا مجنون مثله  -)132(

  أس : نعم أنت مجنون و أنا أ�ضا مجنون مثلك  -)133(

  ب : مثل جمعة + صار حیوان  -)134(

  س : (ضحك)  -)135(

  أس : جمعة صار حیوان ؟ نعم نعم -)136(

  س : دائما دائما مع زوجته   -)137(

  ح أس : دائما مع زوجته ص -)138(

  ب : هو غیر �ادم  -)139(

  أس : هو ال یدرس اللغة العر��ة -)140(

   ouiس :  -)141(
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  أس : لماذا لماذا ؟ ألنه صار مجنونا -)142(

  س : هو صار مجنونا   -)143(

  أس و طة : (قهقهة)  -)144(

  أس (ضاح�ا) : مثلك أنت  -)145(

  طة : (أه قهقهة)  -)146(

  ذ�ي س (ضاح�ا) : أنا أنا  -)147(

  أس : أنت ذ�ي  -)148(

  أنا �نت مجنون  ouiس :  -)149(

  أس : و اآلن ؟  -)150(

  س : و اآلن أنا صار   -)151(

  أس : صرت  -)152(

  س : صرت ذ�ي ولطیف   -)153(

  أس : و نظیف  -)154(

  س : و طر�ف  -)155(

  أس : و طر�ف  -)156(

  س : و طر�ف قل�ال  -)157(

  �ثیرا أس : ال + طر�ف  -)158(

  ب : أین حمید أین حمید ؟ م�انش -)159(

  س : هو صار مجنونا  -)160(

  أس : صار مجنونا  -)161(

  ب : غیر مجنون + حیوان  -)162(

  أس : حیوان نعم   -)163(

  س : مثل مثل أسدا  -)164(

  أس : مثل األسد ؟   -)165(

  س (ضاح�ا) : أسد  -)166(

   أس : مثل األسد و مثل النمر -)167(



83 

  و مثل �لب  ouiس :  -)168(

  أس : و مثل الكلب (ضحك)  -)169(

  ب و س : (ضحك)  -)170(

  الد�ك صح جید جدا coqueأس : و مثل الدجاجة و الد�ك  -)171(

  طة : �عیدون  -)172(

   -13- مدونة 

  أس (مستفتحا الغناء) : دجاجتي الحلوة أمم أمم أمم  - )1(

  م سیف و برودنس : �ایتي أمم أم - )2(

  ُخلمي أم أم أم أم  سیف : أنت - )3(

  أس : في ح�اتي (ضح�ات) - )4(

  برودنس : ف�ك الحیرو أم أم أم حبیبي  - )5(

  سیف : �ا حبیبي أم أم أم  - )6(

  أس : أنت َدمُ  - )7(

  س و ب : في �البي أم أم أم  - )8(

  أس : دجاجتي الحلوة أم أم أم  - )9(

  سیف : في �ایتي  - )10(

  أم أم جم�عا :  - )11(

  برودنس : أنت حلمي أم أم  - )12(

  أس : في لیلتي أم أم ام  - )13(

  سیف : سد��ي الحلو - )14(

  برودنس : حبیبي  - )15(

  أس : أنت الدم أم أم  - )16(

  سیف : في �البي - )17(

  برودنس : أنت معاو - )18(

  سیف : ح�اتي  - )19(

  أس : أنت ماء أمم أمم  - )20(
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  سیف : ح�اتي  - )21(

  برودنس : د�ك الرومي - )22(

  جم�عا : في لیلتي  - )23(

  أس : د��ي الحلو أمم أمم  - )24(

  سیف : �ا حبیبي  - )25(

  أس : خالص - )26(

 �ا ما  - )27(
َ
  سیف : �ا جار �ا برودنس �ا برودنس ** �ا جار� دبر علي

  �ا جار� دبر علي �ا ما                         

  صارت مجنونة �ا ما** صارت مجنونة �ا ما أختي أمینة أمینة أمینة صار  

  برودنس : �ا جر� �ا سیُف �ا سیُف �ا سیُف** وٕانا مثلها صارت           - )28(

  مجنونة ** وٕانا مثلها صارت مجنونة        

  أس : یوقف الغناء و�صحح برودنس  - )29(

  برودنس : �ا جیر� �ا سیُف �ا سیُف �ا سیُف ** المستشفى �عید - )30(

  عیٌد جدا** وٕانا مثلوها وٕانا مثلوها َصرُت مجنونا�

  أس : (ضحك)   - )31(

  برودنس : وأنا مثلها َصرت مجنونا - )32(

  أس : وأنت مثلها صرت مجنونا (ضحك) جید جدا ممتاز    - )33(

   -14- مدونة 

  أس : ارفع صوتك - )1(

  سیف :         ل�ش ل�ش �ا جالة ** ما ترد� لي الْز�الة - )2(

  زعالنة انت علینا ** ما ترد� لي الْز�الة       

  زعالنة انت علینا ** ما ترد� لي الْز�الة                       

  زعالنة انت علینا ** ما ترد� لي الْز�الة       

  سیف واألستاذ :   َدَ د َد ْن َد ْن   **    َد َد َد ْنَد نْ  - )3(

  **    َد َد َد ْنَد نْ    َدَ د َد ْن َد نْ                          

  سیف :         وأنت أحلى أماني **    وأنت أحلى أغاني   - )4(
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  وأنت أحلى أماني **   ح�ار�                        

  أنت وأنت         ** أحلى أماني أغاني                        

                              xxx    وأنت ح�ار�           

  أس (مغن�ا �صوت خشن وهزلي) :  - )5(

  ل�ش ل�ش �ا جارا ** ( ضاح�ا) ما ترد� لي الز�ارا 

  ل�ش ل�ش �ا جارا ** ( ضاح�ا) ما ترد� لي الز�ارا 

  برودونس وسیف : (ضحك) - )6(

  أس : زعالنة انت علینا ** زعالنة انت علینا - )7(

  ماترد� لي الز�ارة ** ماترد� لي الز�ارة            

  أس (ضاح�ا و مغن�ا �صوت رقی� �حاكي صوت الجارة) :  - )8(

  آنت أحلى األماني ** آنت وردة جناني 

  آنت أغلى األغاني ** �ا غنوة الح�ار� 

  سیف (ممثال دور الجار، �غني �صوت خشن وف�اهي جدا) :  - )9(

  ل�ش ل�ش �ا جالة ** ما ترد� لي الْز�الة                

  نة انت علینا ** ما ترد� لي الْز�الةزعال                   

  زعالنة انت علینا ** ما ترد� لي الْز�الة                   

  زعالنة انت علینا ** ما ترد� لي الْز�الة       

  برودونس ( ممثال دور الجارة، �قلدها �صوت رقی� جدا �حاكي صوت    - )10(

  الق�، یثیر قهقهة المعلم وزمیله سیف) :   

  األماني** أنت وردة جناني أنت �ل

  الح�ار�  x** أنت  xxx أنت     

  أس : أوه ممتاز (ضحك) - )11(

  سیف : (ضحك) - )12(

  أس (ضاح�ا) : جدا جدا ممتاز رائع ممتاز  - )13(

  سیف : دا�ما معاك دا�ما ** أت�ع خطاك دا�ما - )14(

  أعش� بهاك دا�ما** أعش� بهاك دا�ما                 
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  وراك وراك دا�ما ** دا�ما معاك دا�ما                

  برودونس ( متوخ�ا الطرافة والمفاجأة والتنوع) :  - )15(

  دا�ما معاك ؟ محمي         

  سیف : معي  - )16(

  

  معي ؟ ال ال ال ال ال ال  xxxبرودونس :معي ؟ ال دا�ما معاك ال و  - )17(

  ! اذهباذهب  ال ال ال ال +وو وراك وراك معي ؟ ال                           

  أس (مستلهما برودونس) :  - )18(

  ال ال ال ال ال  ! دا�ما دا�ما معي ؟            

  أت�ع خطاك ؟ ال+ ال أت�ع خطاك             

   ال أعش� بهاك ** ال وراك وراك أبدا أبدا ه�ا اذهبي اذهبي                                          

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ملخـص ملخـص 

یهدف هذا ال�حث إلى استكشاف أدوار األغن�ة والموس�قى في تنش�� التفاعل اللفظي بین الطل�ة 

األجانب الذین �فدون علینا بین الفینة واألخر� لدراسة العر��ة، متحر�ا أنجع الطرق واألنشطة التعل�م�ة 

 وتسل�ة بیداغوجي، وذلك حتى تص�حا مصدر متعةالتي ین�غي أن تراف� األغن�ة والموس�قى في مسارهما ال

، و�فتح شهیته للتلقي 22""�ستحثهم من خالل وجدانهم وخ�الهمین ووٕالهام وٕاثارة یذ�ي فضول المتعلم

والتحاور مع أقرانه؛ إذ من خالل عمل�ة التفاوض التي تش�ل المحرك األساسي للتفاعل ��تسب اللغة 

  و�نمي  قدراته التفاعل�ة. 

ن استثمار األغاني في المجال التعل�مي ال یخلو من المشاكل والصعو�ات، �سبب اللهجة ولما �ا  

العام�ة الواردة في جل أغانینا العر��ة. فإن هذا ال�حث �سعى إلى استكشاف تقن�ات ُتذلل هذه الصعو�ات، 

  ر��ة لغیر الناطقین بها.وتعید االعت�ار إلى هاتین الدعامتین التر�و�تین اللتین طالما أهملتا في تعل�م�ة الع

وقد افترضنا أن األغن�ة والموس�قى العر��ة إذا ما استثمرتا في إطار مقار�ة إبداع�ة، فإنهما    

ستنشطان التفاعل اللفظي في الصف. و�ع�ارة أخر�، فإن هذا التفاعل لن �حصل إال بخل� ظروف 

تحم فیها المتعلمون �األغن�ة أو المقطوعة �لجدیدة �حل فیها الضحك محل الجد القاتل لإلبداع�ة، و تعلم�ة 

". �سقطون فیها أنفسهم، و�ملؤونها �حاجاتهم ورغ�اتهم وأحالمهم" أو صورة تص�ح مرآة�حیث الموس�ق�ة، 
23   

  وقد استخدمنا الخت�ار صحة هذه الفرض�ة : 

ع ) حصة م14، و(نزانیینط) من طل�ة 12حصص تجر�ب�ة أجر�ناها مع فوج أول ( 8تسج�ال لـ - 

   فوج ثاني، م�نتنا من مالحظة وتحلیل تفاعالت هؤالء الطل�ة في القسم.

  ا مع طل�ة الفوج األول.مأجر�ناه تینمقابل - 

  استب�انا وزعناه على طل�ة الفوج الثاني. - 

) أنشطة استثمرت من خاللها األغاني والموس�قى �صورة 5الثمان�ة األولى (الحصص تضمنت وقد 

ستثمرت فیها �صورة غیر تواصل�ة. ونظرا لقلة عدد الطل�ة، لم نتم�ن من ) أنشطة ا4تواصل�ة، و(

، )Groupe Expérimentalتقس�مهم إلى فوجین. و�التالي، فقد ش�لوا في الوقت نفسه فوجا تجر�ب�ا (

   ).Groupe de contrôleوفوج مراق�ة (

األنشطة التفاعل�ة، بینما وقد تأكد ما افترضناه، حیث أبرز التحلیل المقارن تفاعال نوع�ا ولدته 

  جاءت التفاعالت، في األنشطة الالتواصل�ة، فاترة مولدة للضجر.

                                                 
22 Les participants sont sollicités dans leur affectivité et leur imagination.  
Muller, C. La photographie, déclencheur d'interaction verbale. Les Cahiers de L'Acedle, Vol 6, N°12009, P5. 
23 (…) Les apprenants se projettent dans l’image, la peuplent de leurs besoins, de leurs désirs, de leurs rêves. 
Galisson, R. D'hier à aujourd'hui la Didactique générale des langues étrangères – Du structuralisme au 
fonctionnalisme. Paris : CLE  international  1980, P98.  



 

إال أّن قّلة الحصص التي أجر�ناها مع الفوج األول لم تسمح �استكشاف غیر عدد محدود من 

 16ـ األدوار التنش�ط�ة لألغاني والموس�قى، لذا واصلنا التجر�ة، �عد سنتین، مع فوج ثاني، أخضعناه ل

  حصة تضمنت �لها مهاما تواصل�ة.

حصة، والمقابلتین،  22وقد أبرزت النتائج التي استقیناها من تحلیل المدونة السمع�ة التي تضمنت 

واالستب�ان، األدوار الناجحة التي لعبتها األغاني والموس�قى المستثمرة عبر األنشطة التواصل�ة، والتي 

  دة في قسم العر��ة، أكدت إلى حد �عید فرض�ة ال�حث.أسهمت في خل� دینام���ة تفاعل�ة جدی

   

 تعل�م�ة العر��ة-طل�ة الطنزانیین-التفاعل اللفظي- موس�قى- أغن�ة�لمات المفتاح�ة : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Résumé 

La chanson et la musique fascinent  l’apprenant, le réchauffent, le bercent, le 
caressent et le délassent, lui soufflant, progressivement, l’envie de communiquer. 

Dotées d’une puissance évocatrice incomparable qu’elles puisent dans le 
pittoresque et la magie des mots ,le lyrisme et le jeu de la voix et du visage de la 
chanteuse ou du chanteur, la suggestivité intarissable du rythme et de la mélodie, elles 
parviennent à créer un univers féerique, où la classe de langue  traditionnelle, sérieuse 
et obséquieuse, se volatise, cédant la place à un apprentissage imaginatif et ludique, où 
surgit un discours fantasque, toujours surprenant  et insaisissable, tantôt chaleureux et 
accueillant(1), tantôt  drôle et amusant(2)  tantôt savoureux et friand(3) : 

1-Allez venez Milord,  

Vous assoir à ma table,   

 Il fait si froid dehors. (Piaf) 

2-En offrant au feu tout le bois qu’il réclame. 

Et s’il manque du bois je mettrai aussi 

Nos meubles dans les flammes 

Ne gardant que le lit. (Aznavour : Je te réchaufferai).  

3-Salade de fruits ,jolie, jolie, jolie (Bourvil) 

Dans ce nouveau contexte éducatif, où la parole musicale apporte: fraîcheur, 
élégance, sophistication, humour et sérénité, où se cultive le goût du fantastique et de 
l’inédit, et où le rire devient le moteur de l’interaction, s’instaurent de nouveaux 
rapports, et se créent de nouvelles identités et représentations sociales, donnant lieu à 
une nouvelle dynamique interactionnelle. 

Précisément, cette recherche se propose d’explorer ces potentialités éberluantes 
de la chanson et de la musique,  et leur rôle dans la stimulation de l’interaction verbale 
dans la classe débutante d’Arabe, langue étrangère. 

Pour atteindre les objectifs de notre recherche, nous avons procédé au choix 
d’une variété de chansons algériennes, maghrébines, et orientales que nous avons 
exploitées, dans un cadre quasi expérimental, avec deux groupes d’apprenants 
tanzaniens au cours de 22 séances.  

L’analyse des interactions verbales, celle des 2 interviews effectuées avec le 1er 
groupe, et celle du questionnaire remis au second, ont révélé le pouvoir stimulateur et 
évocateur puissant de ces deux outils pédagogiques.  

Les stratégies de communication, de discours et d’apprentissage,  déployées par 
nos apprenants, au cours de leurs interactions, témoignent d’une profonde  implication 
affective et discursive.  

En conclusion, l’hypothèse ayant fondé notre recherche, à savoir que : la 
chanson et la musique, si elle sont exploitées créativement, elles parviendront à 
stimuler l’interaction verbale dans la classe débutante d’Arabe, langue étrangère, se 
trouve, ainsi, bel et bien confirmée. 
Mots clés : Chanson;musique-intéraction verbale-étudiants Tanzaniens; didactique de 
l'arabic 



 

Abstract 

Song and music are highly evocative. In the language classroom, they provide 

variety, fun, elegance, warmth and serenity. Creating a joyful and relaxing 

setting, they entertain the learner , speak to his emotions, sensations, dreams, 

childhood remembrances, capture his imagination as Piaf captured her elegant 

and  handsome ”Milord” , the “Jolie” fruit salad charmed Bourville or the  

lovely Helene hypnotized Aznavour who, to warm her, burnt home furniture 

except the bed !. 

Fascinated and spellbound by the beauty and strength of this thrilling, tasty 

and amusing musical discourse, terribly inspiring, always changing and colorful, 

the learner feels an irresistible desire to whisper his emotions, to communicate, 

to interact with his classmates. 

Precisely, this research attempts to explore these astonishing potentialities of 

song and music, and their role in stimulating verbal interaction in the beginning 

foreign Arabic classroom where, surprisingly, these two wonderful pedagogical 

tools remain until now ignored. 

Our hypothesis suggests that if song and music are used creatively, they 

would stimulate classroom interaction. To test this hypothesis, we exploited a 

variety of Algerian, Maghrebin and oriental songs and pieces of music with two 

Tanzanian learner groups, through twenty two sessions. 

The  analysis of the recorded learners interactions, the two interviews 

conducted  with the first group and the questionnaire handed to the second one, 

attested the powerful evocative  and stimulating role of song and music. 

The communication, learning  and discourse strategies  used by our learners 

showed their deep involvement during classroom interactions. 

In the light of these findings showing the successful interactional role  of 

song and music ,we can say  that our hypothesis is confirmed. 

Keys words : song-Music-verbal interaction-Tanzanian learners-Teaching 

arabic-Language teaching 



 

 

 

 

 

 

  

  


