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 التربوي بين البنية اللفظية والدالالت الزئبقية إشكالية املصطلح

 كتب الجيل الثاني في مرحلة الابتدائي نموذجا

               The problem of educational term between the verbal and the mercurial   

The second generation in the primary school wrote a modal  

 

 
 

 معلومات المقال :الملخص

تعد قضية املصطلح التربوي من أكثر القضايا املعجمية التي تواجه املشتغلين بعلم املصطلح وعلم التربية        

في أغواره ومعامله الخفية التعرف على طرائق وضع املصطلح العربي والغربي؛  بالولوجسمح والذي والتعليم، 

بينها، كما كشف عالقة املصطلح  طرائق  تقوم على آليات تحدد خصائص اللغات وصفاتها وانتصبت فوارق 

ببنيته اللفظية ودالالته الزئبقية املتغيرة باعتبار املصطلح عملة بوجهين بنية وداللة، دال ومدلول، وال يختلف 

ثنان أّن اللغة العربية من بين ما تعاني منه  في قضية املصطلح عدم ثبات املصطلح على داللة واحدة بالرغم ا

لم تتغير، ويبدو أّن هذه الظاهرة امتدت إلى املصطلح التربوي، وجاءت هذه الورقة البحثية من أّن البنية ثابتة 

  .لتبين تأثير ذلك على التحصيل املعرفي والاكتساب اللغوي لدى املتعلمين
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      The issue of the educational term is one of the most lexical issues facing 
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 التربوي بين البنية اللفظية والدالالت الزئبقية إشكالية المصطلح

االبتدائي نموذجاكتب الجيل الثاني في مرحلة    
identify ways of developing the Arabic and Western term, Methods based 
on mechanisms that determine the characteristics and qualities of 
languages and set differences between them. He also revealed the 
relationship of the term with its verbal structure and its changing mercury 
connotations, considering the term currency with two sides of structure 
and significance, indicative and signified, and the two do not differ that 
the Arabic language is among what it suffers from in an issue, It seems 
that this phenomenon has extended to the educational term, and this 
research paper came to show the effect of that on cognitive achievement 

and linguistic acquisition of learners. 

Keywords: 

 Keyword: The 
educational term 

 Keyword: Structure  
and semantics 

 Keyword: Linguistic 
acquisition 

 

 : . مقدمة1

املصطلح عماد املعرفة ومفتاح العلوم وأهم السبل املؤدية لالكتشافات واملثبّتة لالختراعات؛ إذ ال يمكن ألّي علم 

من العلوم أن يقوم بدونه كونه مرتكزا تؤسس عليه العلوم وتتمّيز عن بعضها، فليس بوسع أي باحث أن يتناول علما 

عن مصطلحاته وداللته من خالل فهمها فهما دقيقا وتوظيفه توظيفا يستهدف الداللة املقصودة ال يتجاوزها إلى بعيدا 

غيرها من الدالالت غير مستهدفة، لذا تنامت قضية املصطلح ومشكالته ونالت اهتمام الباحثين وشغلت فكر اللغويين 

علم وال سيما علم التربية، أضحت الحاجة ملحة لضبط  منذ زمن، وبكونه الركيزة ألاساسية التي يتأسس عليها كل

مفاهيمه في الاستعمال، ومادام التواصل التربوي أساسه مصطلحاته وجب الاستقرار على مصطلحات دالة داللة دقيقة 

تهدفة، على مفاهيم ال تقبل الهالمية، ألن الداللة الزئبقية للمصطلح ستزيده غموضا وهذا ال يخدم املعرفة العلمية املس

 وال الاكتساب اللغوي ملصطلحات اللغة املرجوة في ش يء، وعليه تحددت إلاشكالية التالية:

من حيث البنية والداللة؟ وما تأثير الداللة الزئبقية للمصطلح  ما واقع املصطلح التربوي في كتب مرحلة الابتدائي

 املصطلحات التربوية بنية وداللة؟  الواحد في التحصيل املعرفي والاكتساب اللغوي؟ وما السبيل لتوحيد

 ملصطلح التربوي بين التعدد اللفظي والداللة الهالميةا. 2

يعد مفهوم التربية من املصطلحات التي تحمل أكثر املفاهيم عمومية وشمولية ولها العديد من الدالالت كونها مجال 

لذلك  ،والنفسية والاجتماعية التي خاضت فيهمعرفي منظم، وهو مصطلح مشكل الختالف املدارس الفلسفية والتربوية 

تعددت دالالته ومعانيه وفق حقب زمنية مختلفة، واختلف املتخصصون في الشؤون التربوية حول وضع مفهوم مشترك 

بالرجوع إلى البنية اللغوية للمصطلح التربوي على افتراض اتساعه بغية للتربية نتيجة اختالف ألافكار وطبيعة الدراسة، و 

جمعه وتحديده، ووضع أسس تمّيز بعضه عن بعض ومع ما يحمله من مفاهيم ومضامين سيكون لها دور في استيعاب 

الداللة بصورة أفضل باعتبار البنية والداللة وجهان لعملة واحدة هي املصطلح، وإلابقاء على داللته قارة ال تتغير بتغير 

كم في املعرفة العلمية املستهدفة واستيعابها، ومنه وقبل تسليط الاستعمال ومواقفه يسهم بطريقة أو بأخرى في التح

 الضوء على ما تتطلبه تفاصيل إلاشكالية حري بنا الوقوف عند مدلوالت املصطلح وقضاياه.
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بوبكر الصديق صابري، د -  حميدة بختي  

 مفهوم املصطلح 1.2

احتل لفظ مصطلح شأنا كبيرا في الواجهة اللغوية العربية والغربية وكان صداه واضحا من خالل الدراسات 

وية املكثفة والجادة واملتغيرة عند كثير من علماء وباحثين أجانب وعرب، واتصل علم املصطلح باللسانيات اللغ

التطبيقية عاّمة والدراسات املعجمية بالخصوص وألقى بظالله على اللغة العربية، وأحدث ثورة في علم املصطلح الذي 

والعبارات الاصطالحية، وإشكاالته اللغوية واملعرفية  يختص بدراسة املصطلحات ويدرس القواعد التي تضبط ألالفاظ

 واتصاله الوثيق بالعلوم ألاخرى.

 الداللة اللغوية-أ          

لح تصالح القوم بينهم  املصطلح لفظ مأخوذ من جذر )ص.ل.ح(، حيث جاء في لسان العرب البن منظور:" الصُّ

ملعجم الوسيط ا أماوتصالحوا واّصالحوا، الصالح: ضّد الفساد"، والصلح: السلم، وقد اصطلحوا وصالحوا واّصلحوا 

 ما القوم :زال اصطلح الفساد عنه زال و صلوحا:، صالحا و ،صلحمعنى الخالف والتعارف والاتفاق قوله:"  فأضاف

، ومنه فاملصطلح لغويا يقود إلى (06، صفحة 1991)منظور، واتفقوا ..." عليه تعارفوا ألمرا علىو خالف من بينهم

  مفهوم الاتفاق، واستبعاد أي خالف. 

 الداللة الاصطالحية-ب

"والاصطالح عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الش يء  هـ( مجموعة من التعريفات فيقول:610ينقل لنا الجرجاني )

ملناسبة بينهما. وقيل: الاصطالح: إخراج الش يء باسم بعد نقله عن موضوعه ألاول وإخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر 

، (22، صفحة 1996)الجرجاني، عن معنى لغوي إلى معنى آخر لبين املراد. وقيل: الاصطالح لفظ معين بين قوم معينين"

م املراد نقله، واعتبر املصطلح " وحدة يحدد الجرجاني معنى الاتفاق ومقابلة اللفظ من معنى إلى معنى آخر يناسب املفهو 

مركبة من دال ومدلول، تتمثل أهميته في معرفة الش يء اللغوي الذي ينبغي أن يتالءم مع املدلول املحّدد سلفا؛ أي 

نبحث عن الدال أو التسمية اللغوية للمدلول أو املفهوم. أما الاصطالح فينطلق من الدال )اللفظ أو الشكل( إلى املدلول 

( أحد أعالم Dubuc، وهذا ما فسره دوبوك ) (161، صفحة 2612)خالدي، ملعنى(؛ أي نبحث عن للشكل على املعنى) ا

ه متعلق بلغة اختصاص؛ إذ 
ّ
علم املصطلح الغربي بقوله:" أن املصطلح هو العنصر املكّون لكّل صنافة مصطلحّية، وأن

ه تسمية ش يء ما خاص 
ّ
وأضاف دوبوك للتعريف السابق ، (Dubuc, 2005, p. 33) "بمجال معينيمكن تعريفه بأن

وأسس ومصطلحات تضبط معامله  علم بمصطلحاته، فال يمكن ألي علم من العلوم أن يخلو من قواعد تخصص كل

ومفاهيمه، كما أعطى يوسف وغليس ي مفهوما للمصطلح بصفة عاّمة بقوله:" هو عالمة لغوية خاصة تقوم على ركنين 

( أو Formeمفهومها أحدهما: الشكل )أساسيين، ال سبيل إلى فصل دالها تعبيري عن مدلولها املضموني أو حّدها عن 

( ... يوحدها التحديد أو Concept( أو التصّور )Notion( أو املفهوم )Séné( وآلاخر املعنى )Dénominationالتسمية )

، ومنه فاملصطلح (26-21، الصفحات 2666)وغليس ي، ( أي الوصف اللفظي للتصّور الذهني"Définitionالتعريف )

اصطالحيا هو مقابلة كل وحدة داللية بوحدة لفظية تدل عليها وتميزها عن غيرها، بذكرها تستدعي بالضرورة الداللة 

 املستهدفة وهذا ناتج من الاتفاق على البنية لالستدالل على املعنى.

 مفهوم املصطلح التربوي  2.2

ة والتربوية والاجتماعية يكمن أساسا في إشكالية تحديد تعريف إشكال ابستمولوجي في العلوم إلانساني إّن أكبر

للمصطلح التربوي وبتعدد املصطلحات تتعدد الدالالت، وبتعدد العلوم تتعدد املصطلحات وتتخصص بها املعارف، ومن 
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 التربوي بين البنية اللفظية والدالالت الزئبقية إشكالية المصطلح

االبتدائي نموذجاكتب الجيل الثاني في مرحلة    
ين املصطلح بين املصطلحات املميزة للمعارف الدالة عليها املصطلح التربوي؛ فبمجرد الوقوف عند مدلول الالحقة يتع

املستهدف وتتحدد املعرفة املشار إليها باملصطلح وتتميز؛ لذا نجد املصطلح التربوي يختلف عن املصطلح الفلسفي، وكالهما 

يختلف عن املصطلح اللساني؛ فإذا كان الجامع بينها كونها مصطلحات لغوية فإن الفارق بينها بوجود الالحقة تخرجه من 

ة املتخصصة أي من املعجم العام إلى املعجم املتخصص، وهذا ما يمنح فضل املصطلح املستهدف الداللة العامة إلى الدالل

التميز عن املصطلح املتروك، ال لش يء إال ألن املصطلح املستهدف تحدد معامله املعرفة العلمية التي يشير إليها فبذكر كل 

 مصطلح إال ويحدد املعرفة املستهدفة.

عالمة لغوية لها عالقة باملفاهيم املستعملة واملتداولة في علم التربية وما يكتنفها من  مز أواملصطلح التربوي هو كل ر  

غموض ولبس واختفاء دالالتها وعالقتها بالعلوم إلانسانية ألاخرى كعلم النفس وعلم الاجتماع والفلسفة وأبعادها كظاهرة 

بية، "ومعنى هذا أّن علم املصطلح ينطلق من املفاهيم وينبغي فاعلة في جميع مكوناتها وفضاءاتها التي لها صلة بمجال التر 

)حجازي، صفحة تحديد معنى كل مصطلح للداللة على مفهوم محدد في داخل التخصص... وله عالقات بالعلوم ألاخرى"

، التي ال تبرح تندمج مع بعضها البعض لتكّون كتلة متجانسة  تتكامل في بينها لتقود املتعلم برفق إلى استيعاب املعرفة (21

 العلمية املستهدفة. 

واملصطلح التربوي شأنه شأن املصطلحات اللغوية ألاخرى في الوضع يخضع آلليات إجرائية وظيفية حتى ينتج خالصا 

دنا إلى الحديث عن تلك آلاليات التي تجمع املصطلحات املختلفة باختالف املعرفة العلمية التي لالستعمال؛ وهذا ما يقو 

 توظف فيها.

 آليات وضع املصطلح العربي 2.2

يتم وضع املصطلح العربي بطرق وآليات عديدة اتخذها العلماء لنقل آلاالف من املصطلحات في صدر إلاسالم سواء من 

وعلوم الفرس واليونان والصين وغيرهم، فهذه آلاليات تستخدم أيضا لنقل املعارف والفكر العلوم الفقهية واللغوية 

 والحضارة وثقافة الشعوب من وإلى اللغة العربية، من أهم هذه آلاليات الترجمة والاشتقاق والنحت والتعريب واملجاز.

 الترجمة 1.2.2

في تعريف الترجمة فاستخدمت فعل ترجم بمفهومه اتجهت املعاجم العربية القديمة جميعها إلى وجهة واحدة 

الواسع؛ حيث جاء في لسان العرب" يترجم الكالم أي ينقله من لغة إلى أخرى، والشخص يسمى الترجمان وهو الذي 

مفهومه للترجمة حيث  ، أما في املعجم املحيط للفيروز أبادي فقد اختلف(21، صفحة 1991)منظور، يفسر الكالم"

ويقر على أّن كلمة ترجمة  (62)الفيومي، صفحة يقول:" الترجمان هو املفسر وترجمة عنه، والفعل بدل على أصالة التاء"

ومثلها ترجمان وترجم عربية صريحة ألاصل ال لبس فيها، وهي ليست من أصول أعجمية بل اقتبسها 

(، فاملعنى drogman( معناها ترجمان وجعلوها من مفردات لغتهم كما اقتبسها الفرنسيون وقالوا )dragmanالانجليز) 

اللغوي لفعل ترجم استقر على معنى التفسير، ويجدر إلاشارة إلى أن ابن املقفع قد أشار لكلمة الترجمة بمصطلح آخر أال 

وتبّين أن لفظ ترجمة جاء بمعنى إلابانة والوضوح والتفسير  أخرى،وهو "النقل" للداللة عنها؛ أي نقل الكالم من لغة إلى 

والنقل من شكل لغوي آلخر ومن لغة ألخرى، واعتبرها وبشكل عام فالترجمة وسيلة وغاية لتمازج ألافكار وتالقي الثقافات 

 واملعارف في شتى حقول املعرفة.

( Langue sourceّنها نقل رسالة من لغة ألاصل )على أ Traduction (:" Jean du boisكما عّرفها جون دوبوا )

(، وتطلق على الفعل ونتاجه... وترتبط بالنصوص املكتوبة، وإذا تعلق ألامر بنقل شفوي Langue cibleإلى لغة الهدف )
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بوبكر الصديق صابري، د -  حميدة بختي  

دوبوا في تعريفه على النص املكتوب  ، ركز (autre, 2002, p. 486) ("Interprétariat) شفهيةفيطلق عليها ترجمة 

املقابل اعتبر محمد النحاس الترجمة "  ليبّين عناصر الترجمة ويمز بين أنواعها وضبط لكل منها مصطلحا خاصا به، في

، (11، صفحة 2663)النحاس، نقل نص من لغة املصدر إلى لغة الهدف مع الحفاظ على التكافؤ الداللي وألاسلوبي"

حيث دعا للمحافظة على الداللة  وألاسلوب انطالقا من النص باعتبارها؛ أي أّن الترجمة نقل للتصّور الذهني أو 

املدلول انطالقا من املفهوم ألاصلي في النص ألاصلي، في حين نجد أّن بيتر نيومارك حاول أن يوضح الاتجاهات ألاساسية 

( أي القيمة أو ألاهمية signifiance ة الاتصالية هو الرسالة الداللية فهو املغزى  )للترجمة بقوله:" لب الترجم

، فهو يركز على مدى دقة الترجمة وقدرتها على نقل أكبر عدد ممكن من (129، صفحة 1960)نيومارك، الدائمة"

صالية وما تحدثه من تأثير على القراء، والداللية  التي تفسح املجال الدالالت من املعنى ألاصل ويخضعها للترجمة الات

للمترجم لتصورات متعددة تجعله في حيرة من أمره، ويحيلنا من خالل التعريفات السابقة أّن الترجمة تخضع ملنطلقات 

ه ال يمنع من صياغة مفهوم شامل وموحد من لغة ألاصل
ّ
إلى لغة الهدف مع  ومرجعيات وابستمولوجية املترجم إال أن

ضرورة نقل التصور الذهني والفهم العميق له من اللغة ألاصل للتمكن من إيصال الدال مع مدلوله إلى اللغة الهدف 

 دون إلاخالل باملعنى.

 الاشتقاق والتوليد 2.2.2

باحتفاظها بصفاتها تميزت اللغة العربية بصفة الاشتقاقية مقارنة باللغات ألاخرى ورسمت معاملها عبر الزمن 

وخصائصها اللغوية، والاشتقاق أهم وسائل نمو اللغة وتوليدها وهو:" أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنى ومادة 

أصلية، أو هيئة تركيب لها، ليدّل على معنى ألاصل، بزيادة مفيدة ألجلها اختلفا حروفا أو هيئة، كضارب من 

، وتوالدها وتكاثر كلماتها للداللة على معان جديدة، "وأكبر أصول الاشتقاق في اللغة (36، صفحة 1991، )حسنضرب"

العربية هو املصدر، فمن مصدر السمع مثال يشتق الفعل املاض ي سمع واسم الفاعل سامع واسم املفعول مسموع.... 

، والاختالف (12، صفحة 2616)دويدري، ألاصلي للمصدر" وتكون هذه املشتقات متفقة في حروفها ألاصلية، وفي املعنى

يكمن في صيغة كل مشتق يسمى هذا النوع من الاشتقاق الاشتقاق الصغير، أما إذا تناسب اللفظ واملعنى واختلف 

نوع ثالث يسمى الاشتقاق ألاكبر أو ترتيب الحروف يسمى باالشتقاق الكبير مثال طاف وطفا ويسمى أيضا القلب، وهناك 

إلابدال" وهو انتزاع لفظ من لفظ مع تناسب بينهما في املعنى واملخرج، واختالف في بعض الحروف نحو عنوان الرسالة 

لك يحمل الداللة نفسها، ، واعتبر العلماء النون والالم متناسبان في املخرج وبذ(13، صفحة 2616)دويدري، وعلوانها"

أما في اللغات الهندوأوروبية فقد ارتسمت معاملها اللغوية في إلابدال بالرجوع إلى الكلمات أحادية الهجاء، وإمعان النظر 

( هو زيادة حرف suffix(، والكسع أو التذليل )préfixيسمى هذا النوع بالصدر ) فيما أضيف إلى أول الحرفين الثنائيين

 الهجاء في آخر الكلمة مثال: نّب، نبس، نبش، نبر.... 

 النحت والتركيب 2.2.2

أبدع العرب في تليين اللغة العربية منذ العصر الجاهلي ونقلوا الفصاحة وأزالوا الغموض عنها، وتغيرت داللة 

اللغويين القدامى واملحدثون النحت وأول من ألالفاظ بمرور الزمن وتحّولت من الوضع ألاول إلى الوضع الجديد، وتناول 

تطرق إليه كمصطلح الخليل بن أحمد الفراهيدي واهتم باألبنية املنحوتة وأوضح قائال:" أخذوا من كلمتين متعاقبتين 

ال الحوقلة ) ال حول وال قوة إال ، وأعطى أمثلة كثير نذكر على سبيل املث(06، صفحة 1901)أحمد، كلمة واشتقوا فعال"

باهلل(، البسملة )بسم هللا الرحمن الرحيم(، الحمدلة ) الحمد هلل(....،  وجاء النحت "في الاصطالح أن تعمد إلى كلمتين 

، (13ازي، صفحة )حجأو جملة فتنزع من مجموع حروف كلماتها كلمة فذة تدل على ما كانت تدل عليه الجملة نفسها"
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االبتدائي نموذجاكتب الجيل الثاني في مرحلة    
ويعتبر النحت من آلاليات التي توضع به املصطلحات العلمية والتربوية حتى في اللغات الهندوأوروبية ومن أمثلة النحت 

( وتعني باللغة العربية الضباب املختلط بالدخان، وكلمة Smoke+ fog( إشارة إلى ) Smogفي إلانجليزية: فكلمة )

 وتعني الحكمة. Sophiaووتعني حب  philoمنحوتة من جملة  محبة الحكمة  philosophiaفلسفة 

ويرى بعض اللغويين املحدثين أّن النحت ظاهرة لغوية هندوأوروبية أقل فائدة في النتاج املصطلحي نظرا لعدم 

يه ووسيلة مفيدة لتنمية توافقه مع الدالالت اللغوية ألاصلّية العربّية وفي الواقع أنه موروث غربي لسنا بأمس الحاجة إل

اللغة العربية؛ وفي هذا الشأن فإننا نعبر  عن كثير من املعاني العلمية بتراكيب متنوعة، فإذا كانت هذه التراكيب قصيرة 

وسهلة فيمكننا أن نستمر في استعمالها على حالها، أّما إذا كانت طويلة صعبة فمن مصلحة العلم واللغة أن ننحتها 

مالها وانتشارها، ويشاطر هذا الرأي عبد السالم املسدي حيث يولي اهتمامه بالنحت كآلية عصرية ألجل تسهيل استع

وإن كان ارتباطه ألاصلي يرجع إلى اللغات الهندوأوروبية التي ال تضاهي اللغة العربية في خصائصها وصفاتها باعتبارها من 

 ي الحاصل في ظل التطّور التكنولوجي والتقني السريع.اللغات السامية؛ التي حافظت على بقائها رغم التالقح اللغو 

يعد التركيب وسيلة وآلية تكوين املصطلحات العربية، واملقصود به "ترجمة العناصر املكونة للمصطلح ألاوروبي إلى 

ا اللغة العربية وتكوين تركيب عربي من أكثر من كلمة يؤدي معنى املصطلح ألاوروبي. وهناك مصطلحات كثيرة كونته

العربية الفصحى الحديثة بطريقة التركيب والنحت. والفرق بين الطريقتين كبير، ففي النحت تفقد العناصر املكونة 

، لذا نجد أّن (11)حجازي، صفحة بعض صوامتها وحركاتها، وفي التركيب تحتفظ العناصر املكونة بكل صوامتها وحركاتها"

ه نشأ في العصر الحديث واتصل باملصطلحات الهندوأوروبية في ترجمتها اللغة العربي
ّ
ة تميل للتركيب دون النحت رغم أن

في مقدمتها املصطلحات املركبة املزجية من الوحدة الصرفية )ال( أو )ما( مثال: السلكي، ال مركزي، الفقاري، ال 

ملركب املزجي، وقد شملت املصطلحات الحديثة في مجاالت انضغاطية، ال زهرية.... ويجوز إضافة )أل( التعريف في هذا ا

عدة للداللة على مفاهيم علمية تخص املجال التعليم العام. أما التركيب املزجي إلاضافي فيتكون "من اسمين نزل ثانيهما 

صبا وجرا، ويجر منزلة التنوين مما قبله كعبد هللا، وأبي قحافة، وحكمه أن يجري ألاول بحسب العوامل الثالثة رفعا ون

، يضاف لها  ألاسماء ) شبه، عدم، غير، بين، ذو، فوق، تحت، وصيغة (112، صفحة 2611)الاشهب، الثاني باإلضافة"

نسب( على سبيل املثال: شبه منحرف، عدم التكافؤ، غير عضوي، ذوات الفلقة، رباعي ألاوراق، عنقودي الشكل.... 

ا يخص النوع الثالث من التركيب يطلق عليه التركيب املزجي املختلط الشائع في املصطلحات الكيميائية خصوصا وفيم

ِبَناْت، كبريتات أو احتفاظ  Lactترجم عنصره ألاول  Lactateفمصطلح 
َ
بـ: لبن، واحتفظ املصطلح العربي بالنهاية ل

(، تختلف الالحقة في icتها أجنبية مثال: نحاسيك = نحاس + يك )الكلمة العربية بكل صوامتها وحركاتها وإضافة في نهاي

، واملصطلح  نفسه يتغير مع الفرنسية  بإضافة sulphide باإلنجليزيةإلانجليزية )يد( مثال في: كبريت + يد= كبريتيد 

بينها وتشكل تركيبا ، مما يحيلنا إلى أن اللغات تتداخل وتتالقح فيما sulfureالالحقة )ور(: كبريت + ور= كبريتور 

مصطلحيا بمفهوم جديد يساهم في نقل التصّور واملدلول بدال ورمز لغوي أو مصطلح يحفظ املفاهيم ويجعل لها 

 مقابل في كل اللغات.

يقابلها في  (antiكما تتعامل اللغات الهندوأوروبية مع سوابق املصطلحات التي تلتصق في بدايته، مثال: السابقة )

(، antitropic(، منعكس )منعكس الاستقامة anticaogulantعّدة مصطلحات وهي: مضاد )مضاد للتخثر اللغة العربية 

وغيرها من السوابق  ،(antigen)(، ومستضدantibiosis(، مضاد )مضاد حيوي antipetalousمقابل )مقابل التويجية 

 واللواحق.

أما املجاز هو إحدى آليات الوضع املصطلحي ووسيلة من وسائل التوليد اللفظي يلجأ لالستجابة للحاجات اللغوية 

تحّوالت  إلنجاز للتعبير عن املفاهيم املستحدثة وإحياء ألالفاظ امليتة أو تغيير داللتها و"مكمن  املجاز استعداد اللغة 



 عنوان المقال
 عنوان المقا
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بوبكر الصديق صابري، د -  حميدة بختي  

مدلوله ليالبس مدلوال قائما ومستحدثا وهكذا يصبح املجاز جسر العبور  داللية بين أجزائها: يتحرك الدال، فيزاح عن

، املجاز هو" استعمال اللفظ في غير ما وضع له (22، صفحة 1962)املسدي، تمت عليه الدوال بين الحقول املفهومية"

الوضعية أو الحقيقية( إلى داللة علمية )مجازية أو اصطالحية( جديدة أصال؛ أي نقله من دالالته املعجمية ) ألاصلية أو 

، فيكون املجاز ظاهرة لغوية تسهم في زيادة (62، صفحة 2666)وغليس ي، على أن تكون هناك مناسبة بين الداللتين"

 الرصيد اللغوي واملعرفي و التحّول الداللي للغة.  

 تعريب والاقتراضال 2.2.2

التعريب آلية ضرورية البد منها لتنمية اللغة العربية؛ إذ يعتبر من أسهل الطرق وأسرعها في نقل املفاهيم واملعارف 

ه "مصدر 
ّ
الجديد من وإلى اللغة العربية، والتعريب في مدلوله اللغوي يعني إلابانة والوضوح فقد ورد في لسان العرب أن

طقه أي هذبه من اللحن، وإلاعراب  الذي هو النحو، إنما هو إلابانة عن املعاني باأللفاظ ... عّرب بالتضعيف وعّرب من

، أما املعنى الاصطالحي فيدخل ضمن ظاهرة (63، صفحة 1991)منظور، ويقال عّربت له الكالم إعرابا إذا بينته له"

اللغوي، فقد عرفه السيوطي بقوله:" املعّرب هو ما استعمله العرب من ألالفاظ لغوية عاملية يطلق عليها الاقتراض 

، صفحة 1961)السيوطي، املوضوعة ملعان في غير لغتها، وعن تعريب الاسم ألاعجمي أن تتفوه به العرب على مناهجها"

ألاعجمية وأقرضت كثيرا من مفرداتها إلى للغات ألاخرى، وهذا دليل ، فاللغة العربية اقترضت الكثير من الكلمات (206

على تعايش اللغات عبر التاريخ وتطّورها، حيث تستقطب الجديد من املفاهيم، ولم تسلم لغة من اللغات من هذه 

خصصاتها، الظاهرة اللغوية وصار اليوم أداة فعالة في استقبال مصطلحات الجديدة على اختالف حقولها املعرفية وت

ويشترط في تعريب املصطلح ألاجنبي ضوابط وقواعد وتوصيات  وضعتها وأكدت عليها مجامع اللغة العربية نذكر من 

 أهمها:

  ترجيح ما سهل نطقه في رسم ألالفاظ املعربة عند اختالف نطقها في اللغات ألاجنبية، فإذا وجدت طريقتان

 .لنطق الكلمة الواحدة نختار النطق ألايسر

  التغيير في شكله حتى يصبح موافقا للصيغة العربية ومستساغا، وقد يشمل هذا التغيير أصوات الكلمة أو

 صيغها أو كليهما.

  ه يخضع لقواعد اللغة العربية وخصائصها منها الاشتقاقية وأدوات البدء وإلالحاق
ّ
اعتبار املصطلح عربيا فإن

َل  وزنمن أمثلة ذلك مصطلح تليفون الذي اشتق منها على 
َ
ْعل

َ
 ( تلفن يتلفن تلفنة وتليفونا.)ف

وتبقى جهود مجامع اللغة العربية ال ترقى للمطلوب في وجود زخم هائل من املصطلحات ألاجنبية الجديدة؛ إذ يقول 

 الدكتور الفاس ي الفهري في هذا الصدد:" إّن تحّرك اللغة العربية في هذا امليدان كشأنه في ميادين ثقافية وعلمية أخرى،

اتسم بالبطء الذي ال يتيح مواكبة الركب، ولم يوفق اللغويون العرب في تالقي حدوث تراكم في املصطلحات التي يتعّين 

، فال بد من حالة (391، صفحة 1961)الفهري، نقلها من اللغات ألاخرى، ولم ترق الجهود الفردية إلى مستوى التحدي"

قصوى لوضع خطة استعجاليه تستهدف كل من له عالقة من قريب أو بعيد  باملجامع اللغوية العربية، وذلك استنفار 

بحوكمة الوضع الحالي للغة العربية والابتعاد عن كل التوجهات والتعصبات الفكرية وإلايديولوجية التي ال طائل من 

 ورائها سوى اختالف الرأي وإثبات الوجود.

  التربوي في كتب الجيل الثاني مرحلة الابتدائي دراسة في البنية والداللةاملصطلح . 2
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 التربوي بين البنية اللفظية والدالالت الزئبقية إشكالية المصطلح

االبتدائي نموذجاكتب الجيل الثاني في مرحلة    
تعتبر الكتب املدرسية من الوسائل الهامة في العملية التعليمية، فهو املرجع والوعاء الذي يستمد منه املتعلم املادة 

يهدف من ورائها بناء كفاءات  العلمية  ويستقي منها معارفه، وتتضمن في طياته وحدات تعليمية مقترحة في املنهاج

م 
ّ
م، انطالقا من الكفاءة القاعدية وصوال للكفاءة الختامية حتى تنسجم مع املتعل

ّ
محددة في مختلف مستويات التعل

)محفوظ، وقدراته املعرفية وألادائية، ويعتبر الكتاب هو" الذاكرة التي تحفظ ما مض ى ليكون نقطة البدء ملا قد حضر"

باعتباره من أكثر الوسائل استخداما في العملية التعليمية، فهو "نظام كلي يهدف إلى مساعدة  (111، صفحة 1963

املعلمين ويشتمل على عّدة عناصر: ألاهداف واملحتوى وألانشطة والتقويم، وبهذا يهدف إلى مساعدة  املعلمين 

، 2666)محمد الحيلة، ما على تحقيق ألاهداف املتوخاة كما حددها املنهاج" واملتعلمين في صف ما، وفي مادة دراسية

م مصطلحات تعليمية وتربوية ومهارات وسلوكات وكفايات تنمي قدراته الذهنية والعقلية على (31صفحة 
ّ
،يكتسب املتعل

اني املوجهة ملتعلمي الطور الابتدائي في الجزائر هي الوثيقة التي التفكير والتحليل والاستنتاج، وتعتبر كتب الجيل الث

تجسد البرامج الرسمية لوزارة التربية الوطنية ومحل دراسة هذه العينة من أجل نقل املعارف للمتعلمين وإكسابهم 

م الحديثة املقاربة بالكفايات ورصد وإ
ّ
مات وفق طرائق التعل

ّ
حصاء املصطلحات بعض املهارات وتفعيل سيرورة التعل

 التربوية ودراستها انطالقا من البنية اللغوية وصوال إلى الداللة والتصّور الذهني املراد التحكم فيه.

ونظرا ألهمية الكتاب  ،ة فيهيإّن دراسة كتب الجيل الثاني في طور الابتدائي بمختلف مستوياته وتعدد مواد الدراس

ه يخضع إلى ضبط املصطلحات التربوية ضبطا دقيقا مراعيا في ذلك الفروق  ،املدرس ي كوسيلة تعليمية أساسية
ّ
فإن

مي، وقد أفض ى إحصاء املصطلحات التربوية املتناثرة في ثنايا 
ّ
الفردية والقدرات الذهنية للمتعلمين في كل مستوى تعل

حات التربوية تنطوي تحت آلية الكتب املدرسية كمادة لغوية إلى اختالف في البنية ألاساسية وتنّوعها، فجل املصطل

 الاشتقاق.

وبالرجوع إلى املدونة لتحصيل ما جاء فيها من مصطلحات تربوية وإلاحاطة بكل دالالتها الوظيفية، فقد جاءت  

معظم املصطلحات على أبنية ألافعال منها ما ورد في دفتر ألانشطة في اللغة العربية السنة ألاولى ابتدائي تعدد 

َعَل( ثالثي مجرد ورد على صيغة املصطلحات التر 
َ
بوية التي تحمل داللة وظيفية واحدة فمثال: ما جاء على صيغة )ف

َسِمي، الصورة ص 
ُ
َضُع، أ

َ
َعُل( مثال:  أ

ْ
ف

َ
ِمم ص  23، أستعين ص22املضارع )أ

َ
ت
ُ
ُل(، وردت هذه  26وأ ّعِ

َ
ف
ُ
على صيغة )أ

ناقص في العبارة أو الكلمة واستعمال الصورة املحسوسة املصطلحات التربوية تحمل داللة وظيفية واحدة هي تكملة ال

مع املصطلح من شأنه تقريب الداللة ولكن في الحقيقة تشتيت ذهن املتعلم وتركيزه على ما هو محسوس وابتعاده على 

 (، من الكتاب نفسه والتي10، أشير، أمأل ص12فهم داللة البنية اللفظية ، وفي املقابل فقد ورد مصطلح ) أضع ص

َضُع حمل في طياته داللتين 
َ
توحي إلى داللة واحدة وهي وضع الكلمات الناقصة املناسبة في السياق املناسب ، فمصطلح أ

ْدِخُل ص
ُ
 ص12وظيفيتين ألاولى هي التكملة والثانية هي الوضع، في نفس الكتاب نجد أّن املصطلحات )أ

ُ َ
ْمأل

َ
، 11، أ

ِمُل ص
ْ
ك

ُ
ِعٌل( بدالالتها ألاصلية املختلفة قد أدت داللة وظيفية ( ببنية لغوية فعلية على صي11وأ

ْ
ف

ٌ
َعُل( و صيغة )أ

ْ
ف

َ
غة )أ

َضُع، واملتبصر يرى أّن تعدد املصطلح التربوي فاق ثماني )
َ
في املرحلة الابتدائية التمهيدية  -( مصطلحات66واحدة هي أ

حدا يؤدي وظيفة داللية واحدة في جميع للسنة ألاولى لتحمل داللة وظيفية واحدة كان البد من انتقاء مصطلحا وا

م ألّن درجة تركيز واستيعاب املتعلم صغيرة ومقارنة هذا التعدد للمصطلح التربوي تستدعي معارف وخبرات 
ّ
أنشطة التعل

ِصُل( بسهم ص
َ
، أ

ُ
ْرِبط

َ
م الابتدائي أن يستكمل الداللة كما هي، كما ورد مصطلحي ) أ

ّ
، 26درجة استيعاب ال تكفل ملتعل

ِعل( تحمل داللة واحدة هي الربط بين ما يناسبه في السياق  29
ْ
ف

َ
من نفس الكتاب مصطلحين لبنية لغوية على صيغة )أ

ِحط ص ، اللغوي 
َ
( في دفتر 20، ألّون ص20، أرسم 31باإلضافة إلى استعمال املصطلحات التربوية املتعددة مثال: )أ

ل( أنشطة الرياضيات والتربية العلمية والتكنولوجية لل ّعِ
َ
ف
ُ
َعل( و)أ

ْ
ف
َ
مستوى نفسه واختالف أبنيتها الفعلية على صيغتي )أ
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لتحمل داللة واحدة هي التتبع للوصول إلى الهدف املسطر مسبقا، وما يستدعي الانتباه أّن ألانشطة املتناولة في كل 

م وتتغير م
ّ
 ن كتاب إلى آخر.الكتب في مرحلة الابتدائي متنوعة ألابنية الفعلية مكررة في كل مراحل التعل

مت صمتعددة تربوية  ت مصطلحاتوقد استعمل
ّ
، 32 فحة)أجند معارفي، الحصيلة، معالجة، حل املشكلة، تعل

، 21،22،23الصفحات )من كتاب السنة الرابعة ابتدائي تكررت في السنة الثالثة والخامسة ابتدائي رياضيات في  31

لة ) أنجز، أحل، أتمّرن(، وبالنظر إلى املصطلح التربوي أجند على ...( من كتاب السنة الثالثة تحمل دال 33،32،31

ل والتجنيد يحتاج إلى كل القدرات النفسية والحسية والسلوكية واملعرفية املسبقة وإدماجها للوصول إلى  صيغة أفّعِ

رف لتثبيتها في تمارين ألاهداف املسطرة مسبقا وفق مناهج التعليم الابتدائي، أما الحصيلة فهي وضع كل القدرات واملعا

مات مختلفة، في املقابل نجد مصطلحات تربوية تحمل الداللة الوظيفية السابقة مثال: )أطبق ص
ّ
، 02ووضعيات وتعل

مت ص30أنجز ص
ّ
مت  90، تعل

ّ
م و تعل

ّ
( في كتاب الرياضيات السنة الثالثة، ويمكن التركيز على املصطلح التربوي أتعل

لتي وردت في عدة مواضع في كتب الجيل الثاني مصطلح بداللتين مختلفتين ألاولى هي من الكتاب نفسه وا 02، ص30ص

مت ص
ّ
كتاب  66الاستخالص والاستنتاج والداللة الثانية هي إلانجاز والحل والتطبيق والتمرين، كما ورد مصطلح تعل

قاعدة الرياضية أو مجموعة السنة الرابعة ابتدائي، يطرح فيه حل املشكلة أو مجموعة من التمارين واستنتاج ال

مات في املراحل التعليمية القادمة، في هذا املوضع نجد 
ّ
القواعد التي يجب على املتعلم اكتسابها بغية توظيفها في التعل

مت حمل داللتين في الوقت نفسه )إلانجاز والاستنتاج( إلدماج املعارف وتشويش ذهن املتعلم في 
ّ
املصطلح التربوي تعل

مي حدده املنهاج هذه املرحلة 
ّ
التي تستوجب الحرص على تثبيت املكتسبات اللغوية وغير اللغوية وفق تخطيط تعل

 ويطبقه املعلم، ولكن هذا ألاخير يصطدم باملحتوى الذي جعل مهمته إجرائية لتحصيل املعرفة العلمية املستهدفة. 

ُل( ص كما استعمل مصطلحين يحمالن داللة واحدة ببنية لغوية متغيرة )أوجد، عَّ
َ
ف

َ
ت
َ
ِعل، أ

ْ
ف

َ
 31، ص30أتعّمق( )أ

من كتاب السنة الرابعة رياضيات، وتعني أبحث  أضيف استنبط واستنتج وأكمل عن املعلومة الناقصة في املشكلة 

لحلها وهي تشبه إلى حّد كبير ألالغاز التي تحتاج إلى مفاتيح لغوية واستنباط املفاهيم املحذوفة منها يمكنه إضافة تسطير 

فت ا
ّ
لحلول املمكنة للمشكلة، وهذا ما يجعل املتعلم يقع في صعوبة حل املشكالت الرياضية؛ ألّن املصطلحات التي وظ

بمفاهيم غير قارة ومتعددة تحتاج إلى تفسير وفهم معمق بالنظر إلى الاستعدادات اللغوية والنفسية والاجتماعية وقدراته 

 ملدلول بالقدر املطلوب.الذهنية التي في أغلب ألاوقات ال تستوعب ا

وعند تفحصنا لكتاب التربية العلمية تعددت املصطلحات التربوية  التي تحمل داللة وظيفية واحدة فعلى سبيل 

ُعد( ص
َ
ْحُسب، أ

َ
ُعل فهي تصب في داللة واحدة هي إجراء عملي يوظف  26املثال: املصطلحين )أ

ْ
ف

َ
على بنية لغوية واحدة أ

مات وتثبيتها، وقد نجد أمثلة فيه املتعلم كل مكتسباته 
ّ
القبلية والحالية من سلوكات ومعارف متنوعة إلدراك التعل

ف املصطلح التربوي ببنية لغوية واحدة 
ّ
عديدة في املدونة تعدد فيها املصطلح ببنيات مختلفة لداللة واحدة، كما وظ

ل الذي  استعمل املصطلح 21والدال على مدلوالت كثيرة نذكر منها في الكتاب نفسه ص د، الصورة على صيغة فّعِ حّدِ

م وتحليل املعطيات للوصول إلى تحديد 
ّ
ها تحتاج إلى ترصيف ذهن املتعل

ّ
ب، مّيز، وأدرك( كل

ّ
يحمل دالالت متعددة هي )رت

ف، الجدول املتعدد الدالالت ل َصِنّ ّعِ
َ
 املفهوم القار، وفي الصفحة نفسها استعمل املصطلح  من البنية اللغوية نفسها  ف

م تحديد الداللة 
ّ
وهي ) أحاط، أشار، بّين، أقام، وضح(، يحمل هذا املصطلح التربوي دالالت زئبقية ال يستطيع املتعل

مقارنة بسنه وقدراته الذهنية التي تحتاج إلى تدريب متواصل والعملية التعليمية هنا مركبة باستحضار الصورة الذهنية 

وتبيين معاملها وتحديد ونمطها وتوضيحه للوصول إلى توظيف التعليمة التي  اللغوية وغير اللغوية املكتسبة وتوضيحها

م على بنية مصطلحية واحدة بدالالت متعددة. 
ّ
 أسندت للمتعل
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االبتدائي نموذجاكتب الجيل الثاني في مرحلة    
من كتاب التربية  11،12،13،12ولم تغب آلية التركيب إلاضافي في مصطلح )المادي(: ال+ اسم جامد )مادي(+ صور ص

أصبح هذا التركيب شائعا في العربية الفصحى وفي مجاالت متعددة للداللة على  املدنية سنة رابعة ابتدائي، حيث

مفاهيم علمية وثقافية وفلسفية واجتماعية وحتى سياسية، ويدخل ضمن تركيب املصطلحات تركيبا مزجيا من الوحدة 

تعليم هي التعدد الصرفية حيث شمل هذا املصطلح التربوي مجاالت عدة للداللة على مفاهيم متعددة في مجال ال

الثقافي املادي كاللباس والحلي والطعام، والتراث الثقافي املتنوع المادي يتمثل في الفلكلور والرقصات الشعبية والغناء 

والشعر وغيرها، تمثل هذه املفاهيم الكثيرة واملتعددة بالنظر إلى املوروث الثقافي واللغوي الجزائري في مناطق متعددة من 

أنماطها، هاجسا كبيرا في تحديد الدالالت والدوال التي تحمل في طياتها تشابهات واختالفات ومعان غير  الوطن واختالف

ثابتة، لذا يبقى املتعلم تائها بين البنية اللغوية املتعددة والدالالت الزئبقية التي ال يمكن الوصول إليها في ظل الحركة 

 املتسارعة للمفاهيم املتغيرة. 

جنبية ألاولى )الفرنسية( التي ارتسمت خصائصها من اللغات الهندوأوروبية والتي تقوم على الخاصية أما في اللغة ألا 

إلالصاقية التي تقوم على توليد كلمات جديدة لدالالت جديدة من خالل السوابق واللواحق أو ما يسمى الاشتقاق 

هذه اللغة التي أسندت إلى مستويات ثالث؛ الثالثة اللصقي، والتحاقها بصف اللغات الاشتقاقية كان لزاما التعريج إلى 

والرابعة والخامسة ابتدائي وفق اختيار سن الثامنة كمنعرج لتعليم اللغة الثالثة في مناهج التربية والتعليم في مرحلة 

ظيفها، واملصطلح الكتاب هو املرجع والوعاء الذي يلجأ إليه املتعلم واملعلم الكتساب املعارف وتو واعتبار أّن الابتدائي، 

مات والباعث واملعزز في حّدة الاستجابة، وبالرجوع إلى 
ّ
التربوي فيه هو الركيزة  ألاساسية في تحديد وتوحيد وتثبيت التعل

 املدونة نجد تعدد املصطلح التربوي لداللة واحدة من كتاب دروس الفرنسية السنة الثالثة ابتدائي ما يأتي:  
Recopie = Ecris 

Exemple : Exercice 5 p17 Ecris dans ton cahier 

Exercice 3 p17   Recopie dans ton cahier 

Mets = Ecris 

Exemple : 

Exercice 3 p53 Mets en ordre les mots pour écrire une phrase 

Exercice 5 p86 Ecris une phrase avec les mots suivants 

وبنيتها اللغوية املتغيرة تحمل داللة واحدة وهي الكتابة،  Ecris ،Mets ،(Recopie)املصطلحات التربوية أّن نجد 

م اللغة الثالثة كان ألاجدر التركيز على توحيد املصطلح الواحد للداللة 
ّ
وبالنظر إلى أّن املتعلم في املرحلة ألاولى لتعل

 الواحدة ذات املفهوم الواحد، وألامثلة متعددة في الكتاب منها:   
Dis = Répète 

Exemple : 

Exercice 3 p12 écoute et répète le dialogue 

Exercice 4 p13 écoute et dis les objets 

أما فيما يخص تعدد الداللة ملصطلح واحد فقد انتقينا مثاال في كتاب الفرنسية للسنة الخامسة وتغيير جلي واضح 

  complèteللداللة مقارنة بالبنية الواحدة للمصطلح التربوي: 
Exemple :          

    Exercice 1 p30 complète l’accord de l’adjectif 

Exercice 3 p18 complète puis dis les dialogues 
Exercice 4 p19 complète par l’adjectif de couleur 

داللة الصورة التي تحمل حمل ثالث دالالت هي على التوالي )أكمل، صّرف، اربط( باإلضافة إلى  complèteفاملصطلح 

م وتجعلها غير مستقرة مع املفاهيم املراد ترجمتها وانجازها لتثبيت املكتسبات.
ّ
 عّدة دالالت أخرى ترتسم في ذهن املتعل
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وهناك من يرى أّن التعدد من شأنه تنويع املوروث اللغوي والتركيز على الكم وما يكتسبه املتعلم وال يراعي الكيف  

معامله بدقة ووضوح في اختيار وتحرير املصطلح الواحد للداللة الواحدة وألامثلة متعددة في طيات الذي به تتحدد 

صفحات املدونة، بالنظر إلى طرائق التدريس املعمول بها؛ التدريس باملقاربة بالكفاءات التي تظهر فيها الفروق الفردية 

مية، فال
ّ
داللة أو املدلول التي يحملها الدال تتجّسد صورة ذهنية عند للمتعلمين وتجعلهم محور العملية التعليمية التعل

م بالنظر إلى التعدد الداللي  وتعدد ألانشطة والحصص التربوية مقارنة مع درجة الاستيعاب التي من املفروض أن 
ّ
املتعل

معاملها اللغوية يتقبلها، ضف إلى ذلك الصورة التجريدية للمصطلح التربوي في أغلب ألاحيان ال تنقل  بمفاهيمها و 

والنفسية والسلوكية وحتى الاجتماعية كصورة ذهنية متكاملة، لذا نجد علماء النفس والتربية لهم نظرة في طرائق تعليم 

الطفل انطالقا من املحسوس وامللموس وتجسيد الرموز اللغوية بصورة محسوسة أو مجسم لنقل التصّور من صورته 

م.املادية إلى صورته املعنوية، والا 
ّ
 بتعاد الكلي عن التجريد خصوصا في بداية التعل

والواضح أّن مسار املصطلح التربوي مضطرب وعيب مصطلحي مموج املعالم ذا صلة بمسار علوم مختلفة كعلم 

النفس والتربية والاجتماع والفلسفة، وارتسمت معامله في البحوث التطبيقية للمقاربة بين هذه التخصصات، وهو ما 

من املفاهيم التربوية يكتنفها الغموض والالتباس؛ ألّن املفاهيم نشأت في علم من العلوم وهاجرت إلى آخر  يفسر الكثير 

لتنتقل وتنشأ وتستقر في مجال غير مجالها، وهذا ألاخير إشكال معرفي مصطلحي للمشتغلين بالتربية والتعليم كظاهرة 

تقارب العلوم إلانسانية مع علوم التربية، فما محل مجامع تربوية عويصة التفكيك بالنظر إلى ترسيخ قناعة تداخل و 

ستار على السياسات التربوية؟ والتي تعكس مختلف أشكالها الاللغة العربية من تحديد املصطلحات التربوية من رفع 

ية املوجهة الكتب املدرس التربوية فيالفكرية وألايديولوجية والاجتماعية، وتؤدي دورا هاما في تأطير وضع املصطلحات 

م في مرحلة الابتدائي بالخصوص؛ والتي تتماش ى ومدى استيعابه وتحديد مفاهيمها بّدقة والبحث عن الوسائل 
ّ
للمتعل

 الكفيلة بتكوين مصطلحات يقننها ويوحدها ويتفق عليها.

 خاتمة: .5

مية اقتراحات قد تكون و يمكن مما تقدم أن تكون بعض املقترحات  إجابات عن التساؤالت؛ 
ّ
مسهلة للعملية التعل

التعليمية، ووضع معالم جديدة لتوحيد املصطلح الواحد الدال على معان عدة، ألّن تعدد املصطلح ملعنى واحد من 

شأنه أن يورث اضطرابا لدى املعلم واملتعلم معا في ضبط املفهوم وبالتالي نقل املعرفة العلمية التي ستصل مضطربة 

عائقا في التحصيل املعرفي والاكتساب اللغوي؛ بمعنى ال املعرفة العلمية تبقى قارة في ذهن  بدورها إلى املتعلم ويكون 

 املتعلم، وال املصطلح يحافظ على استعماله لفظا وكتابة، ومن أهم املقترحات التي يجب التركيز عليها هي:

  الدرس في املادة الواحدة أو في توحيد املصطلحات التربوية في النشاطات التعليمية في الاستعمال أثناء إنجاز

املواد املختلفة؛ ألن ذلك سيسهم في تواتر ذكر املصطلح وهذا ما يساعد على ترسيخ داللته في ذهن املتعلم، 

 وينتج عنه الاستعمال اللغوي املنشود في إنتاجه العلمي املعرفي.

 جما تربويا يروج له عند املعلم إنشاء معجم متخصص لكل مادة تعليمية على حده، باجتماع املعاجم ننش ئ مع

 واملتعلم معا من خالل املقررات الدراسية بشكل تصاعدي بحسب املستوى التعليمي واملواد املقررة.

  تحقق أ وب يكون قاعدة أساسية تمنح املتعلم فكرة على خصائص املادة املتعلمة معرفيا ولغويا وحتى مراحل

 جهه إلى الغرض من تناول الدرس املقرر بيسر.إنجاز الدروس، وهذا ما يساعد املتعلم ويو 

  اللسانيات التطبيقية وعلوم التربية والنفس في إعادة صياغة املصطلح التربوي في كتب  املتخصصين فيتكليف

الجيل الثاني مرحلة الابتدائي الذي يتماش ى واملستوى التعليمي والتركيز على الوثائق التربوية املترجمة في الصور 
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 التربوي بين البنية اللفظية والدالالت الزئبقية إشكالية المصطلح

االبتدائي نموذجاكتب الجيل الثاني في مرحلة    
مات والوثائق 

ّ
والجداول، ومطابقتها للمصطلحات املراد ترجمة مفاهيمها اللغوية وغير اللغوية ما يوضح التعل

 للمتعلم، فبواسطة التحقق من املصطلحات يتم الولوج إلى حقائق املفاهيم.

 التربوية والدقة في تحرير املفاهيم في جميع املستويات التعليمية مرحلة الابتدائي مطلب  ضبط املصطلحات

مهم، من شأنه إزالة كل ما يكتنفها ويعترضها من غموض في الاستعمال وما يلحقها من اختالف في املقاربة؛ ألّن 

املفاهيم واملصطلحات هي مفاتيح العلوم منها نستمد ونحصل املعارف العلمية، وتجديدها يعّد عمال ملزما 

 م املصطلح وعلم التربية.  ومسلكا لكل باحث يود املقاربة بين العلوم املتداخلة، منها عل
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