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  .أهديكم هذا العمل املتواضع عسى أن جيعله اهللا علما نافعا وعمالً مقبوالً 

  الباحثة

  



  شكر وتقدير

  :غمرين باجلميل إن كلمات الشكر هي كل ما أملك إزاء من 

  أشكر اهللا الذي مّن بكرمه علي بإخراج هذه املذكرة، وأمحده أن هداين هلذا

الذي احتضن هذا البحث منذ أن  المشرف الدكتور بشير إبرير أشكر عاملنا اجلليل ودكتورنا القدير أستاذي 

عن شكره فلن أوفيه  كان فكرة إىل أن رأى نور الوجود، فال تسعه كلمة شكر ومهما شكرته تعجز الكلمات

حقه، وال أجد ما أرد به مجيله سوى االعرتاف به، أسأل اهللا له دوام الصحة والعافية وجزاه عنا خري اجلزاء 

  .وأوفاه

أخص بالشكر اجلزيل أساتذيت األفاضل أعضاء جلنة املناقشة املوقرة  الذين سامهوا لقراءم الواعية ومالحظام 

  .العمل القيمة يف إثراء مضمون هذا

 ...وكل من ساهم يف إجناز هذه املذكرة بنصيحة أو وقفة أو كتاب 
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  :مقدمة 

حيتل قطاع الرتبية والتعليم مكانة مهمة بالنظر للتأثريات اليت حيدثها يف اتمع، اهلادفة إىل حتقيق التطور 

، الثقافية، واالقتصادية، وغريها لذا جند أن امليدان الرتبوي والتعليمي حيظى والتقدم يف مجيع ااالت االجتماعية

باهتمام كل الدول دون استثناء؛ و بدرجات متفاوتة وخمتلفة ، حيث إن هذه الدول تبذل جمهودات كبرية 

ا وإجباريا، يعد لتحقيق التقدم املرجو، وااللتحاق بالركب احلضاري، وعليه فإن االهتمام بالتعليم، وجعله إلزامي

أكرب التغريات الثقافية اليت يشهدها العامل منذ عقود كثرية، واجلزائر كغريها من البلدان أولت عناية كبرية لقطاع 

الرتبية والتعليم من خالل القيام بإدخال مجلة من اإلجراءات والتعديالت على منظومتنا الرتبوية يف كل املراحل 

  .إخل...ج وطرق التدريس، برامج إعداد املعلمني واألساتذة، وغريها التعليمية، واليت مشلت املناه

ومن بني التغريات اليت أدخلت على املنظومة الرتبوية يف اجلزائر إدراج التدريس بالكفاءات يف مجيع 

األطوار التعليمية؛ اليت دف إىل إكساب التالميذ مفاهيم ومعارف ومهارات يوظفها يف حل وضعيات 

دف أيضا إىل إعداد مواطن قادر على مواجهة املشكالت احلياتية بكفاءة عالية، كما يشهد مشكالت، و

  .العامل يف العقود األخرية، االهتمام بتعليمية املواد، من خالل جهود الباحثني واملختصني يف التعليمية 

مادة اللغة العربية وآداا  ومن بني املواد التعليمية اليت حتظى باهتمام ضمن املنظومة الرتبوية اجلزائرية 

وذلك من خالل ما تتضمنه من مواضيع متنوعة تدرس للمتعلمني، تسعى الوزارة من خالهلا إىل حتقيق بعض 

واليت ترمي إىل تنمية مهارات فعالة ونافعة لدى املتعلمني قابلة ألن تتحول إىل   األهداف البيداغوجية العامة،

  .سكفاءات بفضل استثمار عقالين ومدرو 

إن اللغة العربية لغة كرمها اهللا بالبقاء حيث جعلها لغة القرآن الكرمي، ومنوها وتطورها داللة على 

استمرار حياا، وقد اتسع صدرها لكثري من األلفاظ والثقافات والعلوم واملؤلفات، وكانت أداة التفكري ونشر 

  .ا إىل التطور والنهوضالثقافة اليت أشرقت منها احلضارة فأمدت أوربا بشعاعها لتحركه



ويف العصور احلديثة أخذت اللغة العربية تتطور ويأت هلا عوامل جديدة وأنشئت اامع اللغوية، 

وتعددت اجلامعات وأصبحت لغة التعليم يف مجيع املدارس، مما وجب علينا أن خنلص هلذه اللغة ونعين بتعليمها 

قي اللغات احلديثة األخرى، ومبا أا أداة تواصل وتفاعل فقد ألطفالنا وأن نتعهدها بالدراسة وننهض ا كبا

نالت احلظوة عند الباحثني، كل تناوهلا بالبحث والدراسة من موقع ختصصه، فكان نصيب خرباء تعليمية 

اللغات وافراً، وذلك ملا أولوها من عناية واهتمام، قصد تيسري تعليمها للناشئة؛ حيث حصروها يف وحدات 

د أن انتقوا من الرصيد اللغوي الضخم، املفردات والعبارات املناسبة ملستوى املتعلم وسنه، مث حبثوا تعليمية بع

عن الطرائق التدريسية الناجعة الكفيلة بتبليغ احملتوى اللغوي يف أحسن الظروف، وتطعيمها بوسائل بيداغوجية 

  .تساعد على حتقيق األهداف الرتبوية املنشودة

صر حيوي فاعل ومتفاعل وغري حمايد يف تركيب العناصر واملكونات الثقافية اليت ولئن كانت اللغة عن

تتكون منها عالقات أفراد اتمع الواحد، واألسس اليت تقوم عليها سلوكام وعادام وتقاليدهم املتعارف 

يم السعي خللق جيل عليها؛ كان لزاما على علماء الرتبية  ومؤطري املناهج والساهرين على حقل الرتبية والتعل

متكامل الشخصية على املستوى املعريف والنفسي، وكذا األخالقي الرتبوي املستمد من روح اتمع ومقوماته 

  .ومعتقداته

وبالرغم من توجهات علماء الرتبية من حيث حتقيق النتائج وإصالح املناهج الرتبوية إال أم يتفقون، 

ة هي من أهم ما جيب على النشء التحلي ا، ليس على املستوى أو يكادوا يتفقون على القيم األخالقي

  .  الدراسي فقط، بل يتعداه لتحقيقها على أرض الواقع، و جتسيدها يف احلياة العامة

ولعل املنظومة الرتبوية اجلزائرية، ال تكاد حتيد عن هذا اإلطار فبالرغم من أا استلمت نظاما تعليميا 

هداف اليت رمسها هلا النظام االستعماري الفرنسي، إال أا قامت بإصالح املناهج مهيكال حسب الغايات واأل

  .الرتبوية وفق املبادئ والقيم اليت يؤمن ا اتمع العريب اإلسالمي عموماً، واتمع اجلزائري خصوصاً 



" املرحلة الثانويةالبعد اللساين الثقايف يف النص املدرسي يف منهاج اللغة العربية ب" حبثنا هذا يتناول

بالدراسة وصفًا وحتليًال ونقداً، للوصول إىل إجابات على عدة تساؤالت انطالقا من عمل نظري وآخر 

  :تطبيقي، وفيما يلي عرض ألهم التساؤالت 

  ما هي مضامني النصوص املدرسية يف املرحلة الثانوية؟ وما مستلزمات وطرائق تناوهلا مع املتعلمني ؟*

  قررة مالئمة للمتعلمني يف هذه السن ؟هل النصوص امل* 

  ما طبيعة اللغة املستعملة يف هذه النصوص ؟* 

  ؟) حذف، إضافة(هل حمتوى النصوص كاف أم به نقائص ؟ وهل يتطلب تعديالت * 

  ما مدى حتقق ملمح خترج تلميذ التعليم الثانوي يف اجلانب اللغوي والثقايف ؟* 

  رتض املتعلمني يف حتصيلهم اللغوي ؟ما هي الصعوبات واملشاكل اليت تع* 

  ما هي الصعوبات واملعيقات اليت تعرتض املعلمني يف تعليمية نشاط النصوص ؟ * 

إزالة الغموض عن كثري من : قد سعيت يف هذا البحث أيضا إىل حتقيق مجلة من األهداف لعل أمهها 

الثقافة، احلضارة، : (ذلك مصطلحات  املفاهيم احلضارية اليت تشكل الواجهة الثقافية للعصر احلديث ومن

، إضافة إىل حتديد مفهوم املقررات الدراسية ومتييزها عن باقي  املصطلحات اليت تتداخل معها يف )إخل...العوملة

وتكمن أمهية املقررات املدرسية يف كوا الوسيلة املثلى ) إخل...املنهاج، الكتاب املدرسي: (املفهوم مثل 

  .فاهيم الثقافية للمتعلمنيواألنسب لتمرير امل

كما دف هذه الدراسة إىل تتبع طبيعة املفاهيم الثقافية الغالبة يف املقررات الدراسية مع مقارنتها مبا  

  . كان مقدما من قبل

وأما عن مسألة اختيار هذا املوضوع فذلك راجع لدواع ذاتية وأخرى موضوعية، فالدواعي الذاتية تتمثل 

  :يف



  .بالثانوية يل من اخلربة ما جيعلين أعاجل هذا املوضوعبصفيت أستاذة * 

  .ميلي إىل ميدان التعليمية*

  :أما الدواعي املوضوعية فتتمثل يف 

  .حالة اإلصالح اليت شهدا املنظومة الرتبوية عامة واملقررات الدراسية على وجه التحديد*

  .التيار اجلنويب املتخلفاشتداد الصراع احلضاري القائم بني التيار الشمايل املتقدم و *

وقد مت اتباع املنهج الوصفي التحليلي عرب مسافة البحث إذ هو األنسب يف مثل هذه البحوث، حيث 

متثل دور املنهج الوصفي يف املالحظة والوصف حملتوى النصوص املدرسية أدبية كانت أم تواصلية، واملنهج 

يأيت يف األخري دور املنهج النقدي لتبيان النقائص اليت التحليلي يف تفكيك وحتقيق البعد اللغوي الثقايف، ل

  .ختللت أبعاد النصوص من  أجل جتنبها أو عالجها و تثمني اإلجيابيات والتشجيع عليها

قسمت هذه الدراسة إىل ثالثة فصول تتصدرها مقدمة ممهدة للتوجه العام للموضوع، وتعقبها خامتة 

  .حتصي أهم النتائج املتوصل إليها

اليت شكلت جوهر البحث منهجيا، وعلى  رأس " املفاهيم"ت يف الفصل التمهيدي موعة من تعرض

هذه املصطلحات، مصطلح اللسانيات ودورها يف عملية التواصل الثقايف، وال سيما دور اللسانيات االجتماعية 

الثقافة، واليت حدد  اليت استفادت احلقول العلمية من نتائج حبوثها امليدانية مث تطرق البحث إىل مصطلح

مفهومها من منظور عريب وآخر غريب، وميكن اإلشارة إىل أن هذا املفهوم خيتلف بتغري املؤثرات الفاعلة يف 

الثقافة والعوامل املتحكمة يف تفاعل الثقافات، مث حتديد عالقة الرتبية والتعليم بالثقافة بغية توضيح أهم الوسائل 

ا أن تؤثر على التعليم سلبًا أو إجياباً، وكذلك دور املدرسة يف بناء شخصية الثقافية واحلضارية اليت من شأ

الفرد مبا يتماشى وطبيعة اتمع وتطلعاته احلضارية؛ مث إىل مفهوم املنهاج، وضبط جمموعة من املفاهيم األخرى 

األخري ماهية النص من  لنحدد يف. إخل...اليت تتواجد معه يف حقل تربوي واحد مثل الكتاب املدرسي والربنامج

  .وجهة النظر البيداغوجية



فقد كان ذا منحى منهجي؛ من " أسس انتقاء املقرر الدراسي و مضامينه: "أما الفصل الثاين املعنون بــ 

، ومن خالل كذلك حتديد )إخل...أهداف، وحمتوى، طريقة(خالل حتديد عنصر بناء النص املدرسي من 

أن تراعى عند انتقاء حمتوى لغوي وثقايف، فحددت معايري انتقاء احملتوى اللغوي   اجلوانب املعيارية اليت يفرتض

املتمثلة يف معيار الشيوع ومعيار التوزيع، مث اتبعت مبعايري انتقاء احملتوى الثقايف املتمثلة يف معيار توافق احملتوى 

نص املدرسي يف ضوء واقع اتمع، مث مع الواقع االجتماعي والثقايف للمتعلم، بعدها تطرق البحث إىل أبعاد ال

أشرت إىل عنصر آخر تناولت فيه أهم املعايري العلمية والبيداغوجية يف اختيار املواضيع التثقيفية، وختم هذا 

الفصل خبطوة إجرائية حياول حتليل واقع األهداف الرتبوية للغة العربية يف مرحلة التعليم الثانوي، كمرحلة متهيدية 

املقررات الدراسية حتقيقها يف  واضعويقي، من خالل معرفة األهداف العامة واخلاصة اليت ينشد للفصل التطب

  .حمتوى مقرر اللغة العربية

حتليل احملتوى اللغوي الثقايف يف مقرر السنوات الثالث من : "أما الفصل الثالث فجاء معنونا بعنوان 

والنصوص واملطالعة املوجهة بالدراسة والتحليل  ، عاجلت فيه كتب األدب)نظام جديد" (التعليم الثانوي

والنقد، حيث بينت فاعلية الكتب املدرسية يف العملية التعليمية، بعدها انتقلت الباحثة إىل اجلانب الشكلي 

إخل، وتأكيدا لنتائج ...بوصف املدونة وعرض خمتلف البيانات وذلك بتحليل املقدمة، وتقدمي خمتلف األنشطة

ملدرسي ارتأينا تدعيمه بتحليل اجلوانب الثقافية يف النص املدرسي ومدى تالؤم اللغة مع حتليل الكتاب ا

  .املضامني الثقافية وكان اية البحث خامتة وردت فيها أهم النتائج واالقرتاحات

أما عن الصعوبات اليت جاتين فهي باألساس حمدودية الدراسات اليت تناولت املوضوع وقلتها، وإن 

  .وبة احلصول عليها، مما مل يسعفين إمكانية االطالع على كل جوانب املوضوع وخفاياهوجدت فصع

وعلى الرغم من ذلك فقد بذلت جهدي ألمل وأحيط بأكرب قدر ممكن من حيثيات املوضوع، وحاولت 

ن إضافة لبنة جديدة وبسيطة جدا يف ميدان التعليمية، وهو جمال الزال وسيبقى خصبا واسعا حباجة ملزيد م

 .اإلثراء والبحث والتنقيب، فعملي هو عمل الطالب الباحث املبتدئ ليس إال

  



  : وإلخراج هذا العمل إىل النور ساعدتين مجلة من املصادر واملراجع أذكر على سبيل املثال 

  ".دليل عمل يف إعداد مواد تعليمية لربامج اللغة العربية: "رشدي أمحد طعمية *

  ".ى الثقافة اإلسالميةأضواء عل: "نادية العمري *

  ".الوسائل التعليمية واملنهج: " عبد احلافظ سالمة *

  ".االجتاهات احلديثة يف تطوير وختطيط املناهج: "حلمي أمحد الوكيل، حسني بشري حممود *

  ".ثقافة تربوية، الرتبية مبادئ وأصول: "فايز حممد احلديدي *

وإذا كان ال بد من كلمة أختم ا فال أملك أطيب من  ويف اخلتام ال يسعين إال أن أشكر اهللا تعاىل، 

الذي شرفين بإشرافه " بشري إبرير: "كلمات شكر وتقدير واعرتاف باجلميل أخص ا أستاذي الفاضل الدكتور 

على هذا البحث، وخصين باالهتمام والعناية الفائقة، وقدم يل مالحظات صادقة وتوجيهات قيمة، كما أعانين 

نت أفتقدها، فال تسعه كلمة شكر، وال أجد ما أرد به مجيله سوى االعرتاف به فجزاه اهللا عنا بالكتب اليت ك

  .خري اجلزاء وأوفاه

كما أتقدم بشكري اجلزيل إىل كل أساتذيت األجالء وزمالئي الطلبة وكل من ساهم يف إجناز هذا 

  .البحث من قريب أو من بعيد

من نقائص فإن أصبت فذلك هو املبتغى، وإن مل  وحسيب أن ألتمس العذر ملا يشوب هذا البحث

  .وهللا احلمد من قبل ومن بعد. أصب فحسيب أنين حاولت

 واهللا ويل التوفيق    
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   :قدمةم

 واملؤهلة املدربة املستقبل، صنع على القادرة العقول إعداد هو تعليمي نظام ألي األساسي اهلدف إن        

 على القادرة الذهين، القهر أساليب وكشف النقد ممارسة ميكنها واليت ، عنها واإلجابة األسئلة طرح على

 ذلك أجل ومن واالستفهام، التساؤل ممارسة عن وتعجز فظاحل سوى حتسن ال عقول إعداد جمرد ال اإلبداع،

 الفكر يف االستثمار على قائما العاملي التنافس أصبح حيث التعليم، ميدان حنو واملفكرون الباحثون اجته

 وتكرس وخصوصياته، الفرد ماضي على حتافظ دراسية مقررات إعداد خالل من إال يكون ال الذي البشري

  .وثقافته اآلخر فكر يف حدثيست ما على انفتاحه

 والطبيعة وثقافته، اتمع طبيعة االعتبار بعني تأخذ فهي اتمع، فلسفة من تنبثق النظام فلسفة إن

 البكالوريا،( التعليمية ومستويام مؤهالم حبسب اتمع أفراد تصنف اليت الرتبوية اتمع وتقاليد اإلنسانية،

  ) .إخل...الدكتوراه املاجيستري،

 الثقايف اللساين بالبعد املتعلقة التساؤالت بعض طرح املدخل، هذا يف سنحاول األساس، هذا وبناًء على      

 حتديد املنهجي التحرج علينا فرض وقد الثانوية، باملرحلة العربية اللغة مقرر على معتمدين املدرسي، النص يف

 العمل دائرة لتحديد نظري مدخل مبثابة تعد اتالتعريف: "  أن إذ للبحث األساسية املصطلحات مفاهيم

  .1"الدقيق املنهجي التنظيم من ونوع ومنطقته،

 املقررات ومفهوم والثقافة اللسانيات مصطلح مثل بعدها، يأيت ما لفهم مفاتيح تعد إذن فاملفاهيم

  ) .إخل... درسيامل والكتاب املنهاج كمفهوم:( معها تتداخل اليت املصطلحات بقية عن ومتييزها الدراسية

 ما لنتبني البيداغوجية، النظر وجهة من السيما النص مفهوم حتديد إىل املدخل هذا خالل من نعمد كما

 اإلنسانية بالثقافة وعالقاته وحاجياته ومشكالته اجلزائري، اتمع خصوصيات وفق املناهج بناء يف يراعى
 

                                                           

 .صرفبت ،"أخرى قراءة العربية البالغة" املطلب، عبد حممد.د  1



  :  اللساني البعد: األول المبحث

I.والمصطلح المفهوم إشكالية :  

 حتميا أمراً  احلديثة للمفاهيم تغطيته ومدى العريب، املصطلح تأصيل إشكالية مناقشة قضية أمست  

 جمال يف الراهنة والتحوالت احلاجة ملقتضى مطابقته مدى يف النظر إمعان العريب اللسان علماء من يقتضي

 هويته يكتسب وال يستقر ال النوع هذا من الذي املصطلح إن: " حيث اإلنسانية، والعلوم الثقافات تطور

 ذات يف األصلي مبعناه ملتبسا فيها يكون واالستعمال التداول من فرتة بعد إال معرفيا، كائنا بوصفه به اخلاصة

 التكهن قبيل من فسيكون وإذن. والتدقيق الضبط مرحلة يف األخرى هي تكون جديدة معاين حيمل الوقت

 دون بعينه فالن أن أو كذا، مبناسبة أو كذا، يوم ولد قد ذاك أو املصطلح هذا بأن القول غري، ال ،والتخمني

 أو املعريف، اإلطار حتديد - ضروريا بل مفيدا يكون ما وكثريا- ميكن فإنه ذلك ومع ،به قال من أول هو غريه،

  .  1"علمية ضرورة ظهوره جعل الذي بل املصطلح، فيه ظهر الذي الفكري السياق

 املعرفة، فنون من فن إدراك أو العلوم من علم يف والولوج الغوص من التمكن عدم إىل خنلص هنا ومن

 ولو ،)اللغوي( اللساين البعد مفهوم بتناول البحث هذا نبدأ أن بنا جليا كان مصطلحاا، عرب باملرور إال

  ؟ اللساين البعد فما له، العريضة اخلطوط لتتضح موجزة، بصورة

  :   عدللب اللغوي المفهوم.1

 ويف. 2."قبل ومقابل القرب خالف:  أصالن والدال والعني الباء" َب،ُع،دَ " من اللغوي أصله يف البعد
ْدَينَ  بـُْعًدا َأالَ : "  الكرمي القرآن

َ
  .3"مثَودٌ  بـَُعَدتْ  َكَما مل

 تساعا بلوغ أجل من النظر إمعان معناه باإلطالق املراد باملعىن يرتبط مما" البعد: " معاين أهم ومن

  .وآثاره ومآله وغايته الشيء مدى
                                                           

 العربية، الوحدة دراسات مركز ،9ط املعرفة، عامل ،)2العريب العقل نقد( العربية الثقافة يف املعرفة لنظم نقدية حتليلية دراسة العريب، العقل بنية اجلابري، عابد حممد.د  1
 .109 ص ،2009 أغسطس آب، بريوت،

 .142،143 ص ،1994 هـ،1415 األوىل، الطبعة الفكر، دار اللغة، يف املقاييس معجم فارس، بن أمحد  2

 ."95" اآلية هود، سورة  3



 ال املعاين وهذه ،1"املدى اتساع:  والبعد... فيه أمعن:  األمر يف قصد): "الوسيط املعجم( يف ورد .

  .هـ395 ت) فارس ابن( ذكره الذي اللغوي األصل من خترج

 خالل من الشيء قاصدم إىل الوصول يف املتمنعة والغائية البعيدة النظرة) الُبعد( لفظة من فاملقصود.

  .وقواعده أصوله

  (La Linguistique) : اللسانيات مفهوم.2

 وإمنا فحسب، املعاصرون األوروبيون  يتناوله مل معينة، وبنية قوانني ذات طبيعية ظاهرة البشري اللسان"

  .2"أيضا والغرب واليونان اهلنود من ومتالحقة ومثال كثرية أجيال

 تصنف وهي الصوتية، األدلة بواسطة بينهم فيما للتواصل البشر يستعملها اليت امللكة تلك اللغة متثل

 واللغة أفراده بني التفاهم عملية يف أساسا وتعترب اتمع، يف العيش عن تنجم اليت اإلنسانية املؤسسات ضمن

 اهتمام ولأ وإن متنوعة، ألسن شكل على إال توجد ال" اإلنسانية احلياة من متنوعة جبهات التصاهلا نظرا

  .3"للتبليغ أدوات شيء كل قبل هي األلسن هذه أن لنا تبني وقد األلسن، هذه دراسة هو اللساين

  :  للغة العلمية الدراسة.1.2

 واملصطلحات واملفاهيم املناهج يف املتمثلة املعرفية اخلصوصيات من مبجموعة يتميز علم اللسانيات

  .والعلمية باملوضوعية يتسم أنه كما اخلاصة،

                                                           

 والنشر للطباعة اإلسالمية املكتبة العربية، اللغة جممع الوسيط، املعجم ،)النجار علي حممد الزيات، حسن أمحد القادر، عبد حامد( وآخرون مصطفى إبراهيم  1
  .63 ص تركيا، استنبول، ،)1،2( ج والتوزيع

 البشري اللسان علم يف جملة( اللسانيات، العربية، اللغة مدرسي مبستوى النهوض يف اللسانيات أثر احلديث،  اللسانيات علم إىل مدخل ، صاحل حلاجا/ د مقال  2
 . 19 ص ،1974 ،1973 عام 04:  العدد والصوتية، اللسانية  العلوم معهد اجلزائر، جامعة تصدرها

 . 31 ص اآلفاق، دار سعدي، الزبري.د ترمجة العامة، اتاللساني يف مبادئ مارتيين، أندري  3



 نظرية الفيزيائي، الصوت الصوت كعلم جماورة علوم من ومعطياا مفاهيمها بعض اللسانيات تستمد"     

 مبفاهيم العلوم تلك تزود ،وباملقابل. 1وغريها *االجتماعية واألنثربولوجيا الفيزيولوجيا النفس، علم االتصال،

   2.مبوضوعها متميزة تبقى علوم،ال بتلك تربطها اليت الصالت كانت مهما لكن أساسية، ومعطيات

 حني بدقة اللسانيات موضوع (Ferdinand de Saussure)) سوسري دي فردنيان( حدد لقد

 اجتماعي نتاج نفسه اآلن يف هو وأساسي، حمدد منها جزء هو إذ باللغة، يلتبس ال الذي اللسان، يف حصره

 تلك تقام بأن يسمح حىت اتمع يتبناها ية،الضرور  االصطالحات أو األوضاع من وجمموعة اللغوية، للملكة

 تأدية من أي الكالم، خالل من إال مشاهدته ميكن وال يظهر ال اللسان فإن ذلك ورغم األفراد، لدى امللكة

  .له األفراد جمموع استعمال كيفية ومن له فرد كل

 يف جاء وقد ،3واحداً  موضوعا ال مواضيع عدة متثل فهي لذلك األشكال فمتعددة كليتها يف اللغة أما

 اإلنسانية اللغة يدرس الذي العلم: "هي اللسانيات أن (Jean Dubois)) بوا دي جلون( اللسانيات معجم

) علم( وكلمة املعيارية واألحكام التعليمية النزعة عن بعيدا الوقائع ومعاينة الوصف على تقوم علمية دراسة

 الدراسة يف يطلب ما أول ألن غريها، من الدراسة هذه ييزالتم قصوى ضرورة  هلا التعريف هذا يف الواردة

  .4"إثباا من التحقق ميكن موضوعية أسس من واالنطالق منهجية طريقة اتباع هو العلمية

 واملوضوعية، العلمية:  مها أساسيتني بصفتني تتميز اللسانيات أن التعريف هذا خالل من لنا يتجلى

  .قوم بكل اخلاصة األلسنة خالل من البشري للسان وعيةاملوض العلمية الدراسة فهي وبذلك

  

  
                                                           

  .جمموعة العلوم اليت تدرس اإلنسان من الزاوية االجتماعية والثقافية: األنثرولوجيا االجتماعية *
  Cuvillier (Armand), Nouveau Vocabulaire philosophique Armand Colin : Paris, 1956, P 20- : يُنظر 1
  ,Gleason (H.A), Introduction à la linguistique, tar par Françoise Dubois, charlier, larousse ; Paris -: يُنظر 2

1969,  P 07.  

 .Saussure (Ferdinand De ), Cours de linguistique générale Payot et Rivages,Paris, 1995, P25-:  ينظر 3

 .11 ص ،1999دمشق الفكر، دار قدور، حممد ألمحد تاللسانيا مبادئ عن نقال اللسانيات، معجم. 4



    : واللسان واللغة الكالم بين التمييز.2.2

 أنّ  ويبدو ،(Langue, langage et parole):  هي مفاهيم ثالثة بني مييزون الغربيني املؤلفني إن

 فرقا هناك أن واحلقيقة" العريب اللسان" ما ويقصدون ،"العربية اللغة" عباريت أحيانا يطلقون العرب املؤلفني

 واللغة (Parole) الفرنسي املصطلح يطابق إمنا الكالم أو القول أن وذلك. واللسان واللغة الكالم بني واضحا

  (La langue) 1.         واللسان (le langage) تطابق

  .والكالم واللسان اللغة بني متييزه عند" اللسان علم" مفهوم) سوسري دي( عليها أسس  اليت املفاهيم أهم من لعل

  :   واللغة اللسان.1.2.2

 وأطلق الفم يف املعروف اللحمي العضو فهو .2"وآلته الكالم جارحة) "احلسي املعىن( األصل يف اللسان

 حيدث ما على أو املسبب على واآللة السبب إطالق قبل من املنطوقة) اللغة( مفهوم على) اللسان( مصطلح

 عنها وخيتلف اللغة:  اللسان مفاهيم ومن) الصويت اجلهاز( النطق أعضاء أهم من اللسان أن إذ اآللة، بتلك

 -األصل يف اللسان إىل نسبة-) وغريها واأللسنية، اللسانيات،: ( مثل مصطلحات جاءت هنا ومنا .أيضا

  .كثرية أخرى وظائف له كانت وإن الكالم، آلة ألنه اللغة، مبعىن

 عدة حيتوي الذي وهو ،أعم اللسان أن للغة املقابلة مفاهيمه بعض يف اللغة عن اإلنسان مييز ما وأهم

 اللغة تكون عندما خاصة الواحد، باللسان ترتبط متقاربة تظل لكنها ،كثري أو بقليل بينها فيما ختتلف لغات

 اللغة وبني (langage) اللسان بني فرق هناك) البنويني( وعند احلديثة اللسانيات يف أنه كما.اللهجة مبفهوم

(langue) 3.  

                                                           

 .63 ص ،2003 ،5ط اجلزائر، عكنون، بن املركزية، الساحة اجلامعية، املطبوعات ديوان اللغوي، النفس علم يف حماضرات عيسى، بن حنفي 1

 الفريوز:  أيضا وينظر ،)405 ص( 1،1/ج ،93 بريوت، ،1ط العلمية، الكتب دار اللسان، لسان الكتب، لتحقيق الثقايف املكتب رضا، وعلي عبدأ، إشراف 2
 .265 ص ،4/ج بريوت، للجميع، العلم دار احمليط، القاموس أبادي،

 .123 ص ،1985 تونس للكتاب، العربية الدار العامة، األلسنية يف دروس عجينة، وحممد الشاوش وحممد القرمادي صاحل ترمجة فردينان، سوسري دي 3



 الفلسفية التحديدات من جمموعة وليس عليها، املتواضع األدلة من نظام: " فاللسان أخرى جهة ومن

 ت( جين ابن" العريب اللغوي عرفها كما فحدها اللغة أما ،1"الشواذ كثرة والقواعد واحلرف، والفعل لالسم

 حذف بعد وثبة وكرة قلة، ونظريها لغوة: " وأصلها ،2"أغراضهم عن قوم كل ا يعرب أصوات أا) "هـ392

  .3"ولغون لغات واجلمع ،الكلمة الم

 بشكل-  عندهم هي إذ ،احملدثني اللغويني الباحثني من للغة تعريفه يف كثريا" جين ابن" بـ اقرتب وقد

 كمال" قول" ياملسد" أورد وقد عليها، التواضع مت وقد ،معان أو دالالت هلا صوتية إشارات رموز -عام

 اإلنساين النطق جهاز حيدثها اليت األصوات هي أو وعالمات، رموز من نظام فهي نفسها اللغة أما": بشر

 Antoine)" مييه أنطوان" ويقول. 4"املعين اتمع يف معينة اصطالحية دالالت فتؤدي األذن تدركها واليت

Meillet) العامل لغات" كتابه يف "(les langues du monde) ":جهاز كل تعين لغة كلمة إن 

 الكثرة عن النظر بصرف اإلنسان، بين من يعينها جمموعة يف املستعملة بالنطق التفاهم وسائل من كامل

 نستطيع إننا: " قوله التعريف هذا إىل يضيف مث".احلضارية الناحية من قيمتها أو البشرية، اموعة هلذه العددية

 وسائل بعض عن بعضها وخيتلف بشرية، جمموعات من العامل هذا نعد أن تطيعنس ما بقدر اللغات من نعد أن

 بعد إال أخرى، جمموعة أبناء مع يتفاهم أن منها جمموعة أبناء من الواحد يستطيع ال حبيث بالنطق، التفاهم

  .5"وتعليم تلقني

 ظاهرة: "للغةفا باحث، كل منها ينظر اليت الزاوية حسب وآخر باحث بني اللغة تعريف خيتلف وقد

 6"اللغات كانت ما االجتماعية احلياة فلوال.جنسه أبناء مع التفاهم إىل اإلنسان حاجة تقتضيها اجتماعية

  .ذاا اللغة طبيعة حتدد ال التعريفات هذه مثل ولكن اتصال وسيلة
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  : والكالم اللغة.2.2.2

 منه هي فإمنا واحد، بشيء يسل عندنا والكالم اللغة إن: " والكالم اللغة بني سوسري دي فرق لقد

 من وجمموعة الكالم مللكة اجتماعي نتاج نفسه اآلن يف فهي يقال، واحلق أساسيا، كان وإن معني قسم مبثابة

 لنا بدا مجلة الكالم أخذنا وإذا. امللكة هذه ممارسة من األفراد ليمكن االجتماعي الكيان يتبناها املواضعات

 فهي اللغة أّما...اجتماعي هو ما وإىل فردي هو ما إىل نفسه، اآلن يف موزعا املقومات متباين األشكال متعدد

  .1"التبويب مبادئ من ومبدأ بذاته كل ذلك، عكس على

 للوهلة يبدو مما الرغم وعلى ومتواصالن، متالزمان فإما والكالم اللغة بني فروق من يكن مهما ولكن

 االنسجام لعنصر الفتقارها العلمية صفتها من أبعدها و مالكال لسانيات أمهل قد سوسري دي أن من األوىل

  .والوحدة

 احلال هو سوسريكما قبل من الكبري العلمي باالهتمام حتظ مل األمر واقع يف الكالمية الوقائع إن

 علماء بعض دعا وقد واحلصر، التضييق إىل مال حيث اللساين الدرس يف سلبا ذلك أثر وقد للغة، بالنسبة

  .والسعة احلركة جمال إىل ا واالنتقال والضيق، اجلمود من اللسانيات ختليص إىل اللغة

 للمتكلم ميكن كيف إذ التارخيية، الناحية من أوال يأيت والكالم اللغة، أركان لتثبيت ضرورة الكالم إن"

  ؟ الكالم أفعال أحد يف الربط هذا مثل وجد قد يكن مل إذ للكلمة، بصورة فكرة يربط أن

 من حيصى ال عدد بعد إال الدماغ يف تستقر ال فاللغة غرينا؛ إىل باإلصغاء لغتنا نتعلم ناأن كما

 .2"اللغة تطور يف السبب هو الكالم يكون وأخريا اخلربات،

 قابل زماين حدث وهو خاص فردي األخري فهذا الكالم، هي ليست اللغة إن القول ميكن وهكذا

 اجتماعي طابع وذات ثابتة تبقى وكلمات وحروف أصوات هي ثحي من اللغة أن حني يف والتجدد للزوال

  .عام
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 أخرى بأشكال يتم أن ميكن التواصل أن ذلك كلها، اللغة وليست اللغة أشكال من شكل فالكالم

  .الكالمي التواصل مستوى إىل ترقى، ال أا إال كالمية غري

 ال اللسان ألن النشوء، حيث من نللسا سابق منهما كل واللغة، الكالم فإن: "كله هذا على وبناءً 

 ما كل حصيلة ألنه ما، يتأثر فهو فيهما؛ ويؤثر واللغة، بالكالم يتأثر فاللسان. أجيال مضي بعد إال يستقر

 ألن فيهما، يؤثر اللسان فإن أخرى، جهة ومن... اللفظية السلوكات جمموع وناتج أقوال من األفراد عن يصدر

 ملكة لديه اللغة تصبح أن إىل والبلغاء، الفصحاء حذو حيذوا وأن التغيري أساليب نيتق أن دائما حياول املتكلم

  . 1"لفكره طيعة وأداة راسخة

 مبعىن( تواصلي نظام عن عبارة اللسان كان فإذا والكالم، واللسان اللغة بني خنلط أن جيب ال لذلك

 متجانسة لغوية بيئة يف ذلك يكون أن على ،)البشري التواصل يف املتحكمة القوانني من جمموعة أو معيار

 اللغة فإن). مستمع/متكلم( املثايل للفرد البشري، التواصل اللسان ،ويقنن)إخل... واحلضارة الثقافة يف مشرتكة(

  ).العقل ميزة مثل( املخلوقات باقي عن اإلنسان ا يتميز اليت اإلنسانية امللكة تلك هي

. والتواصل التعبري من يتمكن أن فاملهم خيطئ، أن وبإمكانه صيبي أن فبإمكانه امليزة هذه استغل فإذا

 جمموعة أصال ألنه بذلك اللسان نصف أن ميكننا ال بينما اخلاطئة، أو بالصحيحة اللغة نصف أن ميكننا لذلك

 عمليال أو التطبيقي اجلانب أنه أي الواقع، يف للسان الفعلي اإلجناز فهو الكالم عن أما. الصائبة القوانني من

  الفرد هذا إن فنقول اللسان يفرضها اليت القوانني مقارنة األفراد كالم ندرس أن أيضا هنا ميكننا لذلك للسان،

 من بالرغم لكنه مشروعة، غري السرقة أن يعرف الذي - مثال - السارق مثل متاما اخرتقها، أو القاعدة طبق

 طريق عن) اللسان( بقوانني باالستعانة) كالماً ( ميتكل املتكلم اجلملة، هذه يف ذلك كل وأخلص. يسرق ذلك

  ) .اللغة( ملكة
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  : اللغوي التحليل مستويات.3

 جمموعة خالل من لنا تنكشف (Le Phénoméne linguistique) )اللغوية( اللسانية الظاهرة إن

 املفاهيم وهي ،مجاعة أو فرد هو حيث من اإلنسان حياة يف وتشكلها جتسدها اليت األبعاد أو املستويات من

 ناحية أي فمن. أسرارها استكناه دف احلديثة اللسانية الدراسة حوهلا تتمحور إذ الظاهرة جلزئيات النظرية

  ؟ اللسان يدرس

 الصويت البعد أّما الرتكييب، والبعد الداليل، والبعد الصويت البعد:  وهي الثالثة أبعاده من اللسان يدرس

 يسمى ما أو باملعاين الداليل البعد يتعلق بينما املعني، اللسان قوانني حسب وترتيبها األصوات تتابع فيخص

  .اللسانية الرتاكيب طبيعة حتدد اليت الوظيفية العالقات تلك يف الرتكييب البعد ويتمثل املفاهيم، أو باألفكار

  :  منه يُراد األبعاد أو املستويات هذه إىل اللغوي النظام تقسيم إن

  .1متسق حنو على بنائها ومتثل للغة، تصورنا تنظيم.1

 فيما نلخصها املستويات أو األبعاد وهذه معني، وقت يف معني بلون العناية وزيادة التعليمية، العملية تيسري.2

  : يلي

 الواسع، عاملنا يف القائم التواصل الصوت أشكال من شكال الصوت يعد   :الصوتي المستوى 1.3

 دراستنا، يف املهم وهو بعضه، نسمع كما واحليوان، الطري ألسنة على وبعضه الطبيعة، عناصر من بعضه نسمع

  .األماكن من وغريه واجلامعة، والشارع البيت يف الناس حديث يف

 القوي:  منها أنواع هي وإمنا واحدة، وترية على تكون ال كما واحد، نسق على األصوات نسمع وال

 املزعج ومنها...) واألغصان الورق حفيف كصوت( اخلافت الضعيف ومنها ،)األسد وزئري الرعد، كصوت(

:  األذن لسماعه تسرتيح الذي املريح الرقيق ومنها...) اآلالت بعض من نسمعه الذي كالصوت( املنفر

  .األصوات علم موضوع هو الذي الكالم األخري النوع هذا ومن ،...)والغناء النشيد كصوت
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 األصوات جانب إىل تضم علوم وهي ،)اللغوية العلوم( بـ رفتع علوم جمموعة من فرع األصوات وعلم

 خاص اهتمام العلوم هذه من واحد ولكل"). الرتاكيب" النحو، وعلم الصرف، علم: ( مثل أخرى فروعا

  .ولغوية طبيعية بنوعيها األصوات يدرس الصويت فاملستوى.اللغة جوانب من معني جبانب

 بنية داخل بالصوت فتتعلق اللغوية وأما.فيزيولوجي وآخر يائيفيز  جانب جانبني، يف تظهر  فالطبيعية

  . 1والداللة للفكر حاملة معينة لغوية

 األلسنة، خمتلف يف عنه االستغناء ميكن ال حيث اللسانية الدراسات قطب األصوات علم يشكل

 من االنطالق مبدأ وهو املختلفة مناهجها من منهجا تتخذه هام مبدأ على تقوم الدراسات تلك وأن خاصة

 مكتوبة أم منطوقة الكالمية السلسلة يف وحدة أصغر يعد الصوت إن وإذ الظاهرة، دراسة يف الكل إىل اجلزء

 .اهلندية الدراسات ذلك على مثال وخري الصوت دراسة من انطلقت اللغات أصل يف األحباث أغلب فإن

 مثال احملال فمن الصويت، اجلانب اعاةمبر  إال يتم ال املستويات تلك من مستوى أي يف بدقة البحث إن

 بعض على االعتماد دون الرتكيبية الدراسة تكتمل أن أو وتناسقها، األصوات معرفة دون الكلمة بنية دراسة

 الصوتية القوانني تدرك أن أو وخارجها، اجلمل داخل للكلمات الصويت التكوين يعرف كأن الصوتية الصور

  .2الصويت اجلانب كيان متثل اليت اهلامة

 وبعض للفونيمات املختلفة الصوتية الصور معرفة على بدوره يرتكز الذي الداليل اجلانب عن ناهيك

 كالتغريات: معينة صوتية أسس على تقوم النحوية املعاين من الكثري أن شك وال كالتنعيم،:  الصوتية الظواهر

  ).اإلعرابية احلركة تغري( الكلمات أواخر تصيب اليت

 خمتلف يف الرتكيبية البنية منط حتدد اليت الوظيفية بالعالقات املستوى هذا يرتبط:  التركيبي وىالمست 2.3

 ووظيفته قسم كل وأنواع الكلمات أقسام يف يبحث الذي الرتاكيب بعلم يعرف ما ضمن تدرس واليت األلسنة
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 مجل، إىل العبارة وتقسيم ربطها، ةوطريق ببعض بعضها اجلملة أجزاء وعالقة وترتيبها اجلملة وأجزاء الداللة، يف

  .الرتكيبية العالقات خمتلف بني العالقات تلك يف ويبحث والصرف النحو علمي بني جيمع علم فهو وبالتايل

 التجانس هذا يف بدخوهلا تشكل اليت اجلملة لوحدات الرتكييب النحوي باملستوى يقصد أنه املعلوم من

 هذه من حقها اجلملة العربية اللغوية الدراسات استوفت ولقد" حويةالن الوظائف" تسميته على اعتدنا نسقا

 تفصيل من خالهلا من متكنت الدقة، يف غاية ومعايري قواعد ضبط من النحو خالل من ومتكنت الناحية

  .للكلمات الوظيفية األدوار

 التنويه  إىل رةاملعاص بالدراسات حذا مما عليه تقف الدراسة هلذه يكتب مل النص مستوى وعلى أنه غري

 مناذج اخلطاب حتليل خالل من قدم الذي" هاريس" جهود ظهور بعد خاصة النص، بنحو االهتمام بضرورة

  .1اجلملة حنو جتاوزت

 حنو إىل اجلملة حنو ملستوى نقل أنه أساس على النص لسانيات نظر وجهة من النص حنو حتديد ميكن

  .  2النص

 من يقصد ولكن توابع، من عنها يرتتب وما اإلعراب ظاهرة" نصال حنو"  قولنا بالضرورة يعين وليس

 Macro) الكربى البنية بفرضية نذكر وهنا للمعىن، وتشكيلها تعالقها يف اجلمل" الرتكييب اجلانب" ذاك

Structure) خالل من ذلك بعد وتثبيته إليه الوصول ميكن ،3"ظاهرا جوهرا نص كل باحتواء ترى اليت 

  .أحنائه عرب تتوزع اليت الثانوية البنيات

 حتكم اليت اإلعرابية والصرفية النحوية والقواعد القوانني ضبط هو إذن الرتكييب املستوى من فاهلدف

  .معينة لغة يف اجلملة تركيب
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  ،1اإلنساين التفكري قدم قدمية الداللية الدراسة أن إىل اللغوية الدراسات تشري : الداللي المستوى.3.3

 ببعض أيضا العرب املفكرون ساهم وقد الداليل، بالبحث خاصة اهتمامات واهلنود يونانال لدى ظهرت حيث

  .املعىن معىن علم يف) هـ471 ت" (اجلرجاين القاهر عبد" مع خاصة تتطور مل وإن حىت الدراسات

 ليتنق أن دون اجلملة أو املفردة، األلفاظ دراسة على يقتصر حمدودا الغالب يف الداليل البحث ظل لقد

  .2عشر التاسع القرن خالل إال احلديث الداللة علم يظهر ومل شاملة، كلية بنية بوصفه النص حتليل إىل

 كانت إذ النصوص إىل العالقات من حامساً  حتوالً  حتول حيث الداللة علم توسع السبعينات خالل

 تعريف يف مثليت اجلديد اإلشكال فأصبح النص قواعد عن صادرة داللية نظمية تراكيب تعد النصوص

 األساسية بالقضية تعىن صارت بل النقدي التفسري مشكالت إىل تشري تعد مل فالقراءة وتكوينها،  النصوص

  .       النصية االسرتاتيجية يف داخل كاحتمال القارئ استجابة لتعرف

  :  الثقافي البعد:  الثاني المبحث

I.الثقافة مفهوم  :(La Culture) 

 مع الوصف تطابق مدى يف ندقق أن دون) مثقف( بأنه االطالع سعة لكميت من نصف ما كثريا

 ويعتقد املعمق، اجلدي باملعىن ميتلكها من وبني السطحي، باملعىن الثقافة ميتلك من بني اجلمع فيتم املوصوف،

  .وحفظها املتنوعة املعارف احتواء عند تقف) الثقافة( بأن الدارسني بعض

  :   لغة الثقافة.1.1

 وثَِقافاً  ثـَْقفاً  الشيء ثَِقفَ :  منها معان عدة يف) فَ .قَ .ثَ ( مادة) هـ711 ت) (منظور ابن( جيمل

 وهو الشيء ثَِقفَ  ويقال .َلْقفٌ  ثـَْقًف،:  فقالوا وأتبعوه َفِهم، حاِذق ثـُُقفٌ  وثَِقٌف، ثـَْقفٌ  ورجل َحِذقه،: وثـُُقوفة
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 حيتاج مبا املعرفة ثابت أنه واملراد. وذكاء فطنة ذو أي ثَِقفٌ  َلِقفٌ  غالم وهو:  اهلجرة حديث ففي التعلم، سرعة

  .1... "إليه

 مبعىن العربية قدماء بني متداوال كان الثقافة مصطلح أن نستنتج للمفردة اللغوي التعريف خالل من

 لالعم إىل إضافة التعلم سرعة يف وخفة مهارة تتطلب اللغوي اجلانب من فالثقافة التعلم، وسرعة واحلذق الفطنة

  .به حييط ملا التام والوعي اإلملام إىل صاحبها يوصل مما املستمر

  :  اصطالحا:  الثقافة.2.1

 تعريف إجياد صعوبة يربز مما اللغوي معناها من بكثري أوسع" ثقافة" لكلمة االصطالحي املعىن إن

 على وبناءً  العلمية، وختصصام املعرفني توجه اختالف اختلفت هلا االصطالحية التعريفات أن ذلك هلا جامع

 فيه ما كل: " فهي واألفكار اآلراء من جمموعة شكل على) الفلسفة معجم( يف الثقافة مفهوم جاء فقد ذلك

 املعارف كل وتشتمل اتمع يف أو الفرد لدى واحلكم النقد مللكة وتنمية للذوق وذيب للذهن استنارة

 وفكرية عملية ومناذج طرق وهلا جمتمعه، يف الفرد ا يسهم اليت القدرات ومجيع واألخالق والفن واملعتقدات،

 اتمعات عنوان وهي احلاضر يف أضاف ما إليها وأضاف املاضي من استمدها اليت ثقافته جيل ولكل وروحية،

  .2"البشرية

 وشخصية معينة صورة النهاية يف تكون شىت مقومات حصيلة تعد الثقافة أن التعريف هذا من نستشف

 عناصر تشكل أمة كل ثقافة فإن لذا .وتطلعات وآمال وأفكار، تصورات من حتمله ما بكل أمة، ألي خاصة

  .والروحية النفسية الناحيتني من شخصيته وإكمال باإلنسان، االرتباط وثيقة ألا ألبنائها، بالنسبة مهمة

 والسماح الثقافات من اغريه يف االنصهار من ومحايتها ثقافتها، بنشر تارخيها عرب األمم اهتمت فقد

  .حملها باحللول لغريها
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 الذي املركب الكل ذلك":  بقوله الثقافة عّرف فقد (Tylor)" تايلور"  األنثربولوجي العامل أما

 عليها حيصل اليت املادية واإلمكانات والعادات القدرات من وغريها... والقانون واألخالق والفن املعرفة يشتمل

  .1"اتمع يف عضوا باعتباره الفرد

 ينتجه ما كل يتضمن مادي قسم:  قسمني إىل تنقسم الثقافة أن التعريف، هذا من جليا لنا يتضح

 والقيم والتقاليد والعادات األعراف يتضمن) معنوي( مادي غري وقسم حسية، خمرتعات من اإلنسان

 وأا األفراد من أكرب الثقافة أن) تايلور( يؤكد إذ.حياته خالل الفرد ميارسها سلوكية عناصر وهي واألخالق،

 منط وترسم ماهيته وحتدد تسّريه فهي اختياره دون ا ويتطبع يكتسبها اإلنسان وأن اإلنساين االجتماع نتاج

 تلقائيا امتصاصا يكتسبها فهو قيمه، منظومة وترتب اهتماماته مسارات وتصنع سلوكه مناذج وتبين تفكريه

 ثقافيا حمتوى به يقصدون فواضعوه له؛ خمطط األمر املدرسي للكتاب لنسبةبا ولكن جمتمع، يف عضوا بوصفه

  .اللغة تظهره حمددا

 االجتماعية والطبقات الفئات من كثري لدى ومتباينة كثرية تعريفات هلا متداولة لفظة إذاً  فالثقافة

  .العامل يف والشعوب األمم خمتلف يف واملثقفني

 أخذته علمية شهادة صاحب على نطلقه أن علينا جيب عام مصطلح جمرد ليست" مثقف" فكلمة

 خرجيي من كثري عند حيدث كما - إال ليس -  املنهجية شروطها تطبيق على الدراسة ملقاعد جلوئه دوافع

 بشهادة مباشرة نربطه بأن املطلق اإلميان على جيربنا دافع من هناك وليس). املتعلمني( أو التعليمية املؤسسات

 هنا أيضا نؤمن أن ميكن إذ. واالصطالح العام املفهوم مستوى بني ما الكلمتني بني ننواز  لكي "مثقف"

  ".متعلما مثقف كل وليس مثقفا، متعلم كل ليس بأن: " السائدة باملقولة

 اتمع خيلقها اليت -  ونقلها واستخدامها خلقها ووسائل - والروحية املادية القيم كل"  الثقافة متثل

 يف واخلربة اآلالت أي( املادية الثقافة بني التمييز املعتاد من فإنه حتديدا، أكثر ومبعىن ريخالتا سري خالل من

واألدب  والفن العلم جمال يف املنجزات أي( الروحية والثقافة)  املادية الثروة من ذلك وغري اإلنتاج ميدان
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 االقتصادية النظم بتتابع طورهات ويتحدد تارخيية، ظاهرة والثقافة) إخل...والرتبية واألخالق والفلسفة

  .1"واالجتماعية

  باحلضارة، كليا ارتباطا مرتبطة الباحثني بعض نظر وجهة من فالثقافة التعريف، هذا على وبناءً 

 على تقتصر واحلضارة االعتقادية األمور على تقتصر فالثقافة احلضارة، عن ختتلف الثقافة أن يرى من وهناك

 وتوازا الثقافة مشولية فبمقدار احلضاري، البناء عملية يف اهلام العنصر ولكنها ع،للمجتم املادي الرقي عناصر

  .اتمع يف أركاا وترتسخ احلضارة، عمود يرتفع واستقرارها

 الثقافة، من املعنوي أو الفكري اجلانب متثل احلضارة وأن احلضارة، تشمل الثقافة أن آخرون يرى فيما   

 جبوانبها واجلماعات األفراد حبياة تتصل الثقافة" ألن احلضارة من وأمشل أعم ثقافةال يرجح أن للمرء وميكن

  .2"عليها والسيطرة احلياة فهم على واتمع الفرد بقدرة فتتصل احلضارة أما واملادية، الفكرية

 القيم منظومة متثل الثقافة كانت فإن احلضارة، من أوسع الثقافة أن التعريف، هذا من جليا لنا ويتضح

  .ما جمتمع يف والتكنولوجي العلمي التقدم متثل فاحلضارة جمتمع ألي والفنية واألدبية واالجتماعية الروحية

 بل العامل، تسود أن ميكن واحدة وتكنولوجية علمية حضارة حنو يتجه العوملة زمن يف العامل كان وإذا

 بني مشرتكة قواسم وجود ينكر أن لمرءل ميكن وال. وخصوصياا الثقافات تعدد على احملافظة من البد

 اآلخر مع احلوار لقيم ويؤسس الذاتية احلضارية الرؤى يعمق الذي هو الثقايف: " فاالختالف احلضارات،

  .3"معه والتفاعل

 ذلك على واألمثلة اإلنسانية احلضارة ازدهار يف سببا كان الثقايف التنوع بأن يشهد احلضاري فالتاريخ

 واحلديثة القدمية األوروبية للحضارة بالنسبة أو واإلسالمية، العربية للحضارة بالنسبة سواء حتصى وال تعد ال

 ،)واليونانية الفارسية، اهلندية،( األخرى احلضارات خمتلف مع اإلسالمية العربية احلضارة تفاعلت فقد منها،
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 حضارات مع) اليونانية( بيةالغر  احلضارة تفاعلت وكذلك اإلسالمية، العربية احلضارة جوهر بذلك فتشكل

: املفهومني بني التمييز من وبالرغم الشرق، مع احلديثة األوروبية احلضارة كذلك تفاعلت كما القدمي، الشرق

 األمم ثقافات مراعاة دون حضارة تقوم أن ميكن وال احلضارة، مقومات عن مبعزل الثقافة وصف ميكن فال"

 يف والرقي للتقدم مقياسا تعد اليت السمات من جمموعة تأخذ دنيةامل أو فاحلضارة وعليه الشعوب، وتطلعات

  .1االجتماعية يف منه املادية اجلوانب من أسرع الرقي ويكون اتمعات،

 فيه تالشت بشكل وااالت األوجه املتعددة االتصال عمليات بزيادة األخرية الدولية التحوالت متيزت

  .صغرية ريةق عن عبارة العامل أصبح حبيث احلدود

 طبيعيا انعكاسا ذلك ويعترب مسبوقة، غري أشكال يف الصراع أو التعاون من حاالت ذلك عن نتج وقد

 تفاوت إىل والغرب الشرق بني سائدا كان الذي التنافس حتول أخرى جهة ومن العوملة ظاهرة تداعيات لتفاقم

  .واجلنوب الشمال بني صارخ

 ظهرت اليت العوملة، مصطلح إىل اإلشارة يتطلب بينهما، القائمة قةوالعال واحلضارة الثقافة عن فاحلديث

 الصعيد على ليس كبرية ضجة أحدثت فقد املستويات، مجيع على عنها احلديث وكثر األخرية، اآلونة يف

 بل فحسب الدويل الصعيد على ليس كبرية ضجة ذلك يف ساعدها األصعدة، مجيع على بل فحسب، الدويل

 املعلومات شبكة خالل من املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت ثورة ذلك يف ساعدها ة،األصعد مجيع على

 كافة بني التواصل قنوات يسري الذي السريع العلمي التطور: " عن مثال خري فهي  (L’Internet) العاملية

  .2"النهضة هذه بثمار يتمتعون احلضاري تفاوم رغم وجعلهم املعمورة، سكان

 األقمار عرب والتواصل االتصال جماالت تعرفها اليت املدهشة التطورات طياته يف القول هذا يضم

 املعلومات، إذن فعصرنا. املعلومات هي - حاليا – عليه يعتمد مقوم أهم وأن واألنرتنت، واحلاسوب الصناعية

 بني املتبادلة قاتالعال ازدياد ظاهره يف يعين مصطلح) : "خليل الدين عماد( رأي على الثقافية فالعوملة لذا
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. واألفكار املعلومات انتشار يف أو األموال، رؤوس انتقال أو واخلدمات، السلع تبادل يف املتمثلة سواء األمم،

 القيم من الفرد وجتريد واألسرة واتمع واجليوش والدول األمم تفكيك:  معناه فإن األمر حقيقة يف أما

  .1"اجلنسيات متعددة والشركات املؤسسات أمام واحلدود، زاحلواج ورفع الدينية، واملبادئ واألخالق

 تصبح حبيث املعلومات  بانتشار تتعلق:  األوىل: " عمليات ثالث على ينطوي العوملة عملية فجوهر

 بزيادة فتتعلق:  الثالثة العملية أما الدول، بني احلدود بتذويب تتصل:  الثانية والعملية الناس مجيع لدى متاحة

 قيمتها هلا عاملية كونية ثقافة لصياغة اجتاها هناك أي اإلنسانية اجلماعات بني والتجانس لتشابها معدالت

 السمات يف  التوحيد حنو العامل دفع وبالتايل...والشعوب األمم سلوك ضبط منها الغرض ومعايريها،

  .2"واخلصائص

 اليت املدرسة إىل هذا عصرنا يف املهمة هذه ،أحيلت جيل إىل جيل من تنتقل الثقافة كانت أن فبعد

 املالئم االجتماعي احمليط يصنع التعليم فإن ،وهلذا الشعوب ثقافة على احلفاظ مسؤولية عاتقها على أخذت

  .ومنوها الثقافة الزدهار

 جماالت مجيع يف لتنطلق وتتعهد، األجنة فيه تزرع الذي الرحم وهو التنمية، هو التعليم فإن وبالتايل

 تطوير حنو متجهة وحمتوى، وأهداف فلسفة هلا تكون أن ينبغي مراحلها، خمتلف يف التعليمية يةفالعمل احلياة،

 يف البشرية تشهدها اليت اهلائلة العلمية التطورات مواكبة للطالب يتسىن حىت والفكرية، العقلية اإلنسان قدرات

 بشكل سيساهم العصر وتطورات سجمين مبا التعليمية، العملية تطوير أن املؤكد ومن الزمن، من احلقبة هذه

 ترتكز األمم كل إن: " قائال بلعيد صاحل ويضيف اتمع، يف واملعرفة الثقافة شأن إعالء يف وأساسي نوعي

 واليت القادمة، لأللفية  املساير والتطوير التغيري تعمل اليت فهي الرتبوية، منظومتنا حتمله الذي املضمون على

 املؤسسات تفعيل وإىل إبداع إىل حتتاج العوملة ألن. والعمل التفكري سلوبأل جديد تغيري فيها سيحصل

 أن استطاعت اليت واتمعات األمم تلك هي املتقدمة، اإلنسانية واتمعات فاألمم. 3"والثقافية اإلنتاجية
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 العلم مع الدائم صلهوتوا الطالب إلبداع املناسبة البيئات وتوفري اجلديدة، العلمية وفق وتسعى بتعليمها، تعتين

 .والثقافة

  : بالثقافة اللغة عالقة.3.1

 فال التفاهم حيدث ولكي التفاهم، منها اهلدف شخصني بني اتصال وسيلة هي البسيط بتعريفها اللغة

 مسبقا عليها متفق وثقافية واجتماعية سياقية معاين من حتويه وما الوسيلة هذه رموز معرفةيف االشرتاك  من بد

 بني الروابط أقوى هي إذ أساسية، أمهية ذا دورا اللغة تلعب وسعته، طبيعته كانت مهما جمتمع، كل ففي"

  .1"هلا وضمان املشرتكة حيام إىل رمز نفسه الوقت يف وهي اتمع هذا أعضاء

 كلمة لكل والسياقي الثقايف واالستخدام املعىن معرفة دومنا اجلمل وتراكيب الكلمات معاين فمعرفة

 عالقة" والثقافة اللغة بني العالقة أن والواقع بطالقة التحدث اللغة متعلم أجاد وإن ناقصة معرفة هي بوتركي

 فهي. اتمعي الواقع يف تفعل ثانية جهة ومن جهة، من اتمع بتطور تتأثر اللغة أن ذلك ومتفاعلة، متبادلة

  .2"الواقع هلذا دليل مبثابة

 االرتباط هذا ومتانة قوة وأن جدا، كبري والثقافة اللغة بني االرتباط أن القول ميكن فإنه هذا على بناءً 

 مصداقية مدى على تأثريه ينعكس الثقافات بني والتشابه التقارب وأن والثقافة، اللغة بني العالقة أن إىل تشري

  .اللغات خالل من الثقايف التواصل

 القومية، وحىت الوطنية للهوية رمز وهي وعي وبدون بوعي البشرية بالذات وجداين التصاق هي اللغة

 يف يسهم ما وإن احلية، واألمم للشعوب والرتاث  والتاريخ احلضارة بوتقة هي بل الكلمات حرب ليست واللغة

  .الثقافة تطوير هو وانتشارها اللغة إثراء
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 الوقت يف وهي قافةالث لنقل أداة خري معانيها ووضوح وأدائها تركيبها يف السلمية اللغة فإن العموم وعلى

 األلوان شاملة املعاين حمددة ألفاظ من الناس عقول يف تركزه مبا ألا الثقافة، تطوير على معني خري نفسه

 أكمل على وظيفته أداء على العقل تساعد اليت باملعطيات وتزويده الفكر لنشر فاعلة أداة تصبح املعرفة،

  .والوجوه

 العالقة هذه تعمقت وكلما باللغة، الثقافة وتنفعل بالثقافة، اللغة نفعلت جدلية؛ بالثقافة اللغة عالقة إذن

  .الثقافة وازدهرت اللغة ازدهرت

 وجعل واالجتماعية الثقافية بالقيم ومسلحة للمستقبل موجهة نوعية ذات تربية تقدمي على العمل إن

 الرتبوية، املنظومة توجه ويؤكد يدعم الذي للربنامج نظرة يستلزم فهذا ذلك، عن مسؤولة الرتبوية املنظومة

  .املنهج أجزاء من جزء هو األمر حقيقة يف والربنامج

  :  المنهج.2

  :  المنهج تعريف.1.2

 عرف املنهج أن إىل إضافة تناقض، وما تشابه ما وفيها منهج، لكلمة التعريفات من العديد هناك

  .التعليمية العملية عناصر من أساسي عنصر ألنه ذلك تطويره، إىل تسعى ومازالت سعت اجتهادات

 يقدم أن ينبغي ملا شامال تصورا يظل فإنه تعريفاته اختلفت مهما املنهج أن هنا، بالذكر جيدر والذي

 ألنه الرتبوية املنظومة صورة هو فاملنهج واجتاهات، قيم من لديه ينمي أن ميكن وما مهارات، من للمتعلم

 القيم ضوء على الفرد تنشئة بينها من احلال وبطبيعة األخرية ذهه إليها تسعى اليت العامة األهداف يعكس

  .االجتماعية

  

  



  :  لغة المنهاج مفهوم.1.1.2

 إىل يصل حىت الفرد ينتهجها اليت الطريقة: " مبعىن وكانت اليونان عند ظهرت قدمية، كلمة املنهاج

 التيين جذر من مشتقة وهي (Curriculum) هي املنهاج على الدالة اإلجنليزية والكلمة معني، هدف

  .1"اخليل سباق مضمار: ومعناه

 ،"اللغة مقاييس" ومعجم" احمليط حميط" كمعجم العربية املعاجم يف أيضا" منهاج" لفظة وردت كما

  ".العرب لسان" ومعجم

 وهو أوضحه األمر، يل وج الطريق، النهج،) "واهلاء النون( باب يف" اللغة مقاييس" معجم يف جاء   

  .2"املناهج واجلمع أيضا، الطريق: واملنهج املنهاج، يم،مستق

 يف أيضا ووردت جا، صار الطريق، واستنهج الواضح، الطريق هو املنهاج) "منظور ابن( ويقول

 طريق على ترككم حىت ، - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول ميت مل" ، -  عنه اهللا رضي - العباس حديث

  .3"املستقيم الطريق: والنهج .بينة واضحة طريق أي ناهجة،

 ِمْنُكمْ  َجَعْلَنا ِلُكل ":تعاىل قوله يف إام وال فيه لبس ال البّني  الطريق مبعىن العزيز التنزيل يف وردت كما

َهاجاً  ِشْرَعةً    .4"َوِمنـْ

  : اصطالحا.2.1.2

 على تعمل اليت التعليمية الفرص مبجموعة التالميذ تزويد طريقها عن يتم خطة" :بأنه املنهاج يعرف

  .5"تعليمية مدرسة أو تعليمية منطقة يف منفصلة خاصة بأهداف مرتبطة عريضة عامة أهداف حتقيق

                                                           

 .22 ص ،2000 ،1ط األردن، والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار واملنهج، التعليمية الوسائل سالمة، افظاحل عبد  1

 .150 ص الفكر، دار ،)َن،َهـ،جَ ( مادة ،1ط ،05جملد اللغة، مقاييس فارس، بن أمحد  2

 .4312 ص ف،املعار  دار ،)َن،هـَ،جَ ( مادة النون، باب السادس، الد العرب، لسان منظور، ابن  3

 .48 اآلية املائدة، سورة  4

 .28 ص ،1998 ،1ط القاهرة، العريب، الفكر دار تقدميها، تطورها، إعدادها، العربية تعليم ملناهج العامة األسس طعمية، أمحد رشدي  5



  .1"وخارجها داخلها للتالميذ املدرسة يئها اليت املربية اخلربات جمموعة: " بأنه يعرف كما

 املعرفية باخلربات البالط تزويد خالهلا من يتم طريقة هو التعريفني هذين من نفهمه الذي واملعىن

 متكن حيث العربية للغة بالنسبة األمر وكذلك هلم، تعطي اليت املادة فهم من متكنهم اليت والنفسية الوجدانية

 من كل ويعرف. نصوصها حتملها اليت القيم وخمتلف تعملها اليت الثقافة وفهم املادة ذه االتصال من التلميذ

 2: بأنه املنهاج (DANIEL COSTE) "كوست دانيال"و (ROBERT GALISSON)" غاليسون روبري"

 وبيداغوجية ونفسية لسانية فرضيات أو املبادئ على املبنية العقلية العمليات جمموع هو املنهاج أن مبعىن

  .حمدد هلدف تستجيب متناسقة،

 والتطبيقية النظرية اخلربات مجيع يعين املنهاج أن هو التعاريف تلك مجلة من نستخلصه الذي والتعريف

 حتقيق بغية للمرتيب واملتكامل الشامل النمو بقصد وخارجها داخلها املؤسسات من مؤسسة توفرها اليت

  .حديث ومفهوم تقليدي مفهوم:  مفهومان الرتبوي واملنهاج. هلا املسطر التعليمية األهداف

  : للمنهاج التقليدي المفهوم.2.2

 الرياضيات،:  معينة مادة يف للطالب تقدم اليت املعلومات": عن عبارة التقليدي مبفهومه املنهج كان

  الفنية  الرتبية األدب،

  .3"مادة لكل املخصص املدرسي الكتاب يف املوجودة املادة على بذلك اهتمامه فركز

                                                           

 .19 ص ،1999 عريب،ال الفكر دار ، املناهج وختطيط تطوير يف احلديثة االجتاهات حممود، بشري حسني و الوكيل أمحد حلمي  1

2 Méthode ; n, F, une « méthode » et une somme de démarches raisonnés basées sur un ensemble 
cohérent de principes ou d’hypothéses linguistique psychologique, pédagogique et repondant à un 
objectif  déterminé ». 

Robert Galisson et Daniel Coste , Dictionnaire de didactique des langues, Hachette, P 341. 
 .19 ص السابق، املرجع ، حممود بشري حسني و الوكيل أمحد حلمي  3



 إمهال: " إىل يؤدي وبالتايل معلومات، من تضمنه وما املدرسي، املقرر على املفهوم ذا املنهج ركز فقد

 توجيه إمهال أدى املعلومات التالميذ إكساب على الرتكيز وكذلك املنهج بناء يف األساس هو الذي ذالتلمي

  .1"واالجتماعية النفسية وحاجاته ميوله وكذا التلميذ سلوك

 عندما الكثري خيطيء" أنه) 2003بيداغوجيات( يف جاء كما املفهوم هذا إىل وجه الذي االنتقاد أما

 فقد وبالتايل مدرسية، كتب تشغلها مواد من الدراسة مقاعد على الطالب يدرسه ما هو) املنهج( أن يظنون

 استدعت فقد وبالتايل.2"الضيق املفهوم هذا على يقتصر أن بكثري أوسع املناهج مفهوم إىل احلاجة استدعت

  .للمنهج حديث مفهوم إىل احلاجة

 إىل اآلن نتعرض التقليدي مبفهومه نهاجامل على التعرف بعد : التربوي للمنهاج الحديث المفهوم. 3.2

 حتت ا ميرون اليت اخلربات مجيع أو التالميذ ا يقوم اليت النشاط أنواع مجيع: " فهو احلديث، مبفهومه املنهاج

  .3"خارجها أو داخلها ذلك كان سواء منها وبتوجيه املدرسة إشراف

 توجيه حتت املتعلم يكتسبها اليت اتاخلرب  كل:" أنّه (kearny and Cook)" وكوك كارين" وعرفه

  .4"املدرسة

:  التالية العناصر على يرتكز جنده للمنهاج احلديث املفهوم خالل من أو التعريفني هذين خالل ومن

  ).أنواعها بكل اخلربات(االجتماعية، النفسية، الوجدانية، املعرفية، اخلربات املتعلم،

 هذه وتعترب املواد، من جمموعة أو معينة مادة تقدمي يف خطته أساسها على تبىن منطلقات له املنهاج إن

 تتبع أن بد ال إذ مرحلة بكل اخلاصة التعليمية األهداف منها تشتق اليت األساسية املصادر مبثابة املنطلقات

 من املنهج ينطلق أن بد ال كذلك واالجتماعية واالقتصادية السياسية وفلسفاته اتمع فلسفة من املصادر هذه

  .5املتعلم طبيعة وكذا فلسفتها الدراسية املادة طبيعة

  
                                                           

 .20 ص نفسه، املرجع  1

 .43 ص ،2003 بيداغوجيات، الرتبوية، للوثائق الوطين املركز  2

 .27 ص السابق، املرجع سالمة، احلافظ عبد  3

 .35 ص ،1998 سنة باملنصورة، والنشر للطباعة عامر املوديالت، ضوء يف والتنظيمات األسس املناهج علم علي، السيد حممد  4

 .15 ،14 ص ،2001 الكتب، عامل ،2ط التدريس، وطرق املناهج يف حديثة اجتاهات كويك، كوثر  5



  :  المنهج منطلقات.3

  : التراث ومظاهر االجتماعية العوامل.1.3

 وخصوصياته جمتمع كل لظروف نظرا وذلك املنهج خمططي على تأثريا األسس أقوى العامل هذا يعترب   

 إطار يف اتمع يوضع أن بد فال األخرى، تمعاتا من غريه عن ا يتميز اليت ومشكالته وقيمه وعاداته

 وعادات، تراث من به يعتز وما وتقاليد قيم من فيه وسائد موجود ما وهو وموارده وأهدافه اتمع احتياجات

 ترسيخها على املنهج يعمل عليها وللحفاظ حضارية، ومظاهر ثقافات من مييزها ما أيضا للمجتمعات أن كما

  ؟ واحلضارة الثقافة ومظاهر لغوية أبعاد على املدرسي النص حيتوي هل نتساءل هنا ،و ديداجل اجليل أذهان يف

  : الفلسفي األساس.2.3

 وأنشطته حمتواه وانتقاء أهدافه وحتديد املدرسي املنهج ختطيط يف وكبريا مهما دورا األساس هذا يلعب

 وألن العملي، إطارها الرتبية متثل بينما اإلنسان حلياة النظري اإلطار تعد فالفلسفة تقوميه، وأساليب التعليمية

 تعمل حيث: " هلا التطبيقي اإلطار ختتلف فكذلك آخر إىل مكان من وتتمايز ختتلف الشعوب فلسفة

 حد يف للمواد بالنسبة األمر وكذلك حمتواها، أو وأهدافها الرتبوية العملية طبيعة حتديد على الرتبوية الفلسفة

 تبعا نفسها املادة ختتلف كما الرياضيات مادة وطبيعة فلسفة عن األدب مادة وطبيعة فةفلس فتختلف ذاا،

  .1"التعليمية واملرحلة التلميذ عمر ملراحل

  : المعرفي األساس.3.3

 احلال  وبطبيعة كمحتوى املدرسي املنهج سيتضمنها اليت والعلوم واملعلومات املعارف جمموعة: " وهو

 باملعرفة الطالب تزويده هو واملعلمني املربني فهدف والفلسفي االجتماعي ساسواأل يتناسب احملتوى فإن

  .2"والعلمية املوضوعية األشياء تعليم على املنهج فريكز حولنا، من احملسوس العامل يف موجودة واملعرفة والتعليم،

 لتحقيق املعلم هلاخال من يتوصل وطريق أداة هو املنهج بأن القول، ميكننا السابق التعريف على بناءً 

 ذلك األهداف من حققه مبا إال تقاس ال احلقيقية قيمته فإن مثة ومن قبل، من مسطر معني، هدف أو غرض

                                                           

 .144 ص ،1985 الفالح، مكتبة ،5ط املعاصرة، املناهج سرحان، احلميد عبد الدمرداش يُنظر،  1

 .47 ص السابق، املرجع الرتبوية، للوثائق الوطين املركز  2



 قيمته فإن عليه و. ومعلميه وأسرته الطالب من كل يرجوها اليت املنزلة إىل بطالبنا نصل أن فعال، أردنا حنن إذا

   .الواقع أرض على عمليا تنفيذه مدى يف تكمن

  : نموه وخصائص المتعلم طبيعة.4.3

 واهتماماته حاجاته حيث من بالطالب العالقة ذات القواعد أو الركائز أو املقومات جمموعة: " به ونعين

 املنهج، يف االهتمام مركز املتعلم أن ،ذلك1"مراعاا املدرسي املنهج خمططي على جيب واليت وميوله  وقدراته

 اجلسيمة جوانبهم مجيع من املتكامل النمو على املتعلمني يساعد أن جيب ملنهجفا الدراسية، املادة وليست

  .ورغبام وميوهلم وقدرام استعدادام اكتشاف على يساعد كما واخللقية، والعقلية

 فمعرفة املدرسي، املقرر له سيوجه الذي التلميذ طبيعة احلسبان يف يضعوا أن املناهج خمططي فعلى

 مع تتالءم حبيث املنهج هذا مكونات اختيار على املنهج خمطط تساعد التلميذ لشخصية املميزة اخلصائص

  .اخلصائص هذه

  : للمدرسة االجتماعية والوظيفة المنهج.4

 الذي واملعيار احلايل جمتمعنا من حاال أحسن تمع األفراد إعداد مصدر فهي"اجتماعي دور للمدرسة

 املدنية للتغريات نفسه يهيئ أن ميكنه جيل إخراج هو ذلك يف وهدفها م،القي معيار هو ذلك يف املدرسة تنفذه

  . 2"املثالية القيم معيارها مبواصفات املدرسة خارج يعيش وأن

 الرمسية غري األخرى املؤسسات مع تتعاون تعليمية كمؤسسة املدرسة قيام على يعمل احلديث واملنهج

 معها تشرتك وإمنا فراغ، يف تعمل ال فاملدرسة وبذلك والرتبية، التعليم يف عملها على تساعدها واليت كاألسرة

 واقع تناسب اجتماعية تنشئة وتنشئهم األفراد تربية لتحقيق بينها فيما تتعاون أخرى، اجتماعية مؤسسات

  .األسرة املؤسسات هذه أهم ومن وأهدافه، اتمع

                                                           

 .17 ص السابق، املرجع حممود، بشري حسني و الوكيل أمحد حلمي  1
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 ليست فاألخالق األخالق، وتركت شيء بكل متاهت إذا ناقصة شك دون والرتبية" 1الرتبية مهمة هي وثانيها

 يف أخفقنا وإذا التعليم، مهمة يف جنحنا الغرض هذا بلغنا حنن فإذا الرتبية، من اهلدف ولكنها فحسب مهمة

  .2"تعرتضنا اليت املسائل أكرب حلت الرتبية من النوع هذا يف واجبنا نؤدي كيف تعلمنا ومىت مهمتنا

 واملبادئ القيم على للمحافظة املواطنني إعداد هي للمدرسة األوىل ةالوظيف أن ينكر من هناك ليس

 عليها وحيافظ ا يعتز ومقدسات وقيم وتقاليد عادات و مشكالت جمتمع فلكل. اتمع يف السائدة األساسية

 يطمح آمال و حلها إىل يسعى اليت مشكالته جمتمع لكل أن كما وإمكاناته  آماله وفق لتطويرها وخيطط

  .حقيقهالت

 االجتماعية والعالقات والقيم الثقافية فاحلياة العصر هذا مالمح أحد هو الذي املتسارع، التغري أمام

 وأمام نفسه، اجليل حياة يف بل فحسب، آخر إىل جيل من ال مرات عدة والتحول  للتغيري عرضة ستكون

 طريق عن أصبح اآلن فاالتصال اسيةالسي احلدود ستزول وتلفزيون وإذاعة صحافة من احلديثة االتصال وسائل

  .االتصاالت هذه مثل متنح اليت الرقابة وسائل متلك ال) اجلزائر( ومثلها العربية والدول الصناعية، األقمار

 عن نتحدث فبينما وتعليميا، تربويا أجياهلا ا تعد اليت الطبيعة على يتوقف دولة أي فمصري إذا

 عن ختتلف وقيم املتغريات ملواجهة القادم اتمع وبالتايل الفرد يئة تموحت تفرض اليت القادم العصر متطلبات

 على أوالدكم تربوا ال: " قال حني) عنه اهللا رضي(  طالب أيب بن علي وصدق املعاصرة، احلياة مقومات

  ".زمانكم غري لزمان خلقوا فإم أخالقكم،

 أهداف حتقيق على تعمل اجتماعية مؤسسة ريةاألخ فهذه للمدرسة، األوىل بالدرجة موكلة املهمة وهذه

 هلم الالزمة والقيم واالجتاهات باملعلومات وإمدادهم التالميذ برتبية مسؤوليتها خالل من عليها واحملافظة اتمع

  .الرتبية وزارة إىل أوال موكولة تبقى وغريها اجلهود وهذه احلياة، يف
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  : المجتمع ومشكالت المنهج.5

 على كلها ليست األخرية وهذه املشكالت بعض أخرى إىل مرحلة من وانتقاله تطويره يف اتمع يواجه

 حلوهلا تعتمد بيئية مشكالت:  أوهلا : نوعني إىل اتمع مشكالت تقسيم وميكن معني، نوع ومن واحد منط

) ملواصالتا أزمة أو الطاقة، مشكالت أو الشرب، مياه مشكلة: ( مثل العلم يكتشفها اليت احلقائق على

  .اجلديدة أو القدمية القيم بني الصراع عن ناجتة جدلية فلسفة أو فكرية مشكالت:  وثانيتها

 ومن وسلبياته، بإجيابياته االجتماعي والواقع التلميذ بني الفاصل هي التعليمية املؤسسة أصبحت فقد

 مرحلة يف فهو احلضاري بالركب اللتحاقا حياول الذي اجلزائري اتمع ومنها الثالث العامل جمتمعات أن املعلوم

 يف تعتمد موضوعية مشكالت: " بـ) خضر صالح( صنفها وقد مجة، مشاكل من تعاين املرحلة وهذه انتقالية،

 النوع وهذا االجتماعية، بالقيم تتعلق جدلية ومشكالت الشرب، مياه مشكلة منها العلمية احلقائق على حلها

 وهذه.  1"اتمع يف ودورها املرأة:  املشاكل هذه ومن كثرية يحاتوتوض تدخالت يتطلب املشاكل من

 للمجتمعات يتأتى فلن أخرى، على القيم بعض تفضيل على تقوم اليت األحكام من نوعا تتطلب املشكالت

  .كلها األمة صالح يكون اتمع فبصالح ضعف نقطة متثل ألا املشاكل هلذه حلول وجدت إذا إال تقدمها،

 املرحلة يف واملسطرة املقرتحة األدبية للنصوص والثقافية اللسانية األبعاد حتديد إىل نتطرق نأ وقبل

  .النص مفهوم على نقف أن الالزم من أنه نرى الثانوية،

  : النص مفهوم:  الثالث المبحث

 التعاريف من هائل زخم أمام الوقوف إىل يضطرنا لسانيا مصطلحا بوصفه النص ماهية حتديد إن

 البيداغوجية النظر وجهة من فهو خمتلفة، ومرجعيات ومنطلقات خاصة، نظر وجهات إىل معظمها يف ندتست

 وعلوم والبالغة والعروض والصرف بالنحو املتعلقة اللغوية املعارف فيه تلتقي حمورا متثل تعليمية وحدة: " يعد
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 علوم تقدمها صارت اليت املتميزة يةاملعرف املعطيات إىل باإلضافة والتاريخ، واالجتماع النفس كعلم أخرى

  .1"التعليمية العملية على بالنفع تعود جليلة فائدة من ذلك يف وما النصوص دراسة يف اللسان

 كونه مينعه مل ذلك أن إال إنسانية ثقافية ومادة متعلمة مادة كونه عن خيرج ال النص إن:  القول وميكن

 دالالت ذات لغوية بنية فهو التعليمية، العملية حمور النص يكون: " هنا ومن أبعاًدا، حتمل خلقية تربوية مادة

 وتتجلى تظهر  ثقافة أو معرفة فكل. ما ثقافة أحضان يف وترعرع نشأ معريف وحمصول متنوعة ووظائف متعددة

  .2"معها التفاعل أو التواصل ليتم والفهم القراءة إىل حيتاج النص هي كربى لسانية وحدة خالل من

 كتابة جتعل وقد نصا ما كتابة جتعل فقد النصوص متييز يف واملهم البارز الدور للثقافة أن نرى سبق مما

 النظريات بتلون وتلونت مفاهيمه، وتنوعت النص، قراءة تعددت فقد وعليه النص، مرتبة إىل ترتق ال أخرى

  .آخر دارس عن متيز دارسا يتال واحلضارية، والنفسية الثقافية اخلصوصيات وحبسب النقدية واملدارس األدبية
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   الصةخ

 فهو السهولة، من قدر على املدرسي النص سيما ال األديب الدرس أن البعض يعتقد ما قدر على

 ما الصعوبة من فيه األديب الدرس أن العريب، األدب أساتذة اعرتف فقد التعقيد، من القدر نفس على كذلك

  .األهداف على أساسا يركزون األساتذة فإن تعليمه عملية ولتسهيل نفسه، األستاذ عن حىت يغيب

 التعليم من الغاية وهو والقياس للمالحظة قابل سلوك إىل نصل وبالوسيلة الوسيلة، يربر فاهلدف

 تلقينهم جمرد منها ينتظر ال فإنه التعليمية املؤسسة لدى عهدة أوالده يضع حينما اتمع وأن خاصة.ككل

 مواطنني ليكونوا إعدادهم أيضا منها ينتظر بل املواد، من وغريها والتاريخ واحلساب اللغة يف واملعلومات املعارف

  .االجتماعية حيام يف للنجاح إليه حيتاجون وما جمتمعهم بقيم وتزويدهم صاحلني

  :منها اهلدف فهل التعليم، عملية صعوبة مدى تربز هنا ومن

   ؟ للتلميذ وأبعاد قيم من هيتضمن وما واالجتماعي الثقايف اإلرث إيصال

  ؟ معينة ملهنة وإعداده الفرد تكييف أوأنه

   ؟ ووجدانه وعمله تفكريه أساليب تطوير أو

  .ذلك؟ كل هو أم

 املرحلة يف النصوص تدريس من العامة األهداف عن احلديث نفضل التساؤالت هذه عن لإلجابة

 اختالف على األدبية النصوص تذوق على دراقا التلميذ فيها يكون نضج مرحلة اعتبارها على الثانوية

  .أجناسها

 

 

 



 

 

  

  

 

  الفصل النظري
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  : المقدمة 

 حاولنا يف بداية البحث وضع موضوع الدراسة يف إطاره النظري وذلك من خالل مقاربة املوضوع

األهداف، احملتوى، (أسس انتقاء املقرر الدراسي باملفاهيم العلمية، وسنحاول يف هذا الفصل التطرق إىل 

ال سيما اللغوية والثقافية منها يف ضوء واقع اتمع،  حتديد أبعاد النص املدرسيو . )الطريقة والكتاب املدرسي

   .أمنوذجا املرحلة الثانويةمتخذين 

يف اختيار املواضيع التثقيفية اليت تساعد يف تنمية القدرة  العلمية والبيداغوجية بعض املعايرينصف كما 

  .الفكرية للمتعلمني

وكخطوة إجرائية ارتأينا أن نعرض لواقع األهداف العامة واخلاصة اليت تعتمدها املنظومة الرتبوية، وذلك 

مراجعة علمية وبيداغوجية صارمة يف كما يهدف هذا الفصل إىل حماولة بناء . بنوع من التحليل واملناقشة

  .  مالحظاتنا امليدانية وحتليلنا حملتويات املنهاج املدرسي، لتكون مرتكزا لدراستنا التطبيقية يف الفصل الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  



   المدرسي النص بناء عناصر:  األول المبحث

  :  األهداف..1

 ميدان يف إدخاله حد إىل معناه يعتوس إىل الباحثني بعض ومال التاريخ، عرب األدب مفهوم تغري

 كلمة أصبحت أن إىل العربية علوم على مقصورا ليصبح تضييقه إىل البعض مال و والدينية التشريعية الكتابات

  .والكتاب الشعراء على وقفا األدب

 سلوكات يف تغيري إحداث هو تعليمية مادة أي تدريس من اهلدف أن به ومسلم معروف هو كما

 يف يكون قد تغيري إحداث تدريسها من القصد أخرى تعليمية مادة أي شأن شأنه ذلك يف دبواأل الطالب،

  .والتقاليد العادات يف أو املعتقدات أو الفكر

 وألن حتقيقها، إىل تسعى أهداف وجود يف كياا وطبيعة ووجودها مشروعيتها تستمد الرتبية إن

 وفلسفته يتماشى املواطنني من منطا تنتج أن املدرسة نم ينتظر الذي اتمع من جزءا الرتبوية املنظومة

 اليت األهداف حتقيق خالل من إال يتجلى ال النمط وهذا واالقتصادي، السياسي ونظامه وأخالقه  ومعتقداته

 مادة ولكل هدف تعليم لكل إذا جمتمعه، أهداف حيقق دام ما سعادته حتقيق إىل يصل وبالتايل اتمع رمسها

  .خاص هدف درس كلول عام هدف

  . 1"التفكري عليه يرتكز وما بلوغها، على والعمل الغاية أنه ":اهلدف تعريف يف جاء : لغة الهدف.1.1

 : التربوي المجال في الهدف. 2.1

 مروره بعد الطالب سلوك يف إحداثه املطلوب التغري ألشكال الدقيق املوضوعي الوصف:" به يقصد

 األستاذ يتوقع نتائج صورة يف أهداف حتديد الدرس سري بطاقة تصميم لبيتط فهو.2"معينة تعليمية خبربة
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 على اطالعنا بعد األساتذة مجيع طرف من به يعمل ما وهذا قياسها ميكن حبيث املتعلم سلوك يف حدوثها

  .امليداين التدريب أثناء عملهم طريقة

 لدى املتوقعة رياتللتغ صرحية صياغة: " بأنه للهدف) Bloom :1968( بلوم تعريف يف جاء

 فيه مرغوب منوذجي سلوك: " بأنه) Mager:1972( ماجر عرفه حني يف ،"تربوية سريورة خالل التالميذ

 لدى إثارا نريد اليت التغريات يصف به مصرح قصد كذلك وهو للمالحظة، قابلة سلوكية بألفاظ عنه ومعرب

  .1"التلميذ

 مستوى على حتدثه الذي التغري تصف صياغة نع عبارة هو التعريفني هذين حسب اهلدف فيكون

  .وآدائه املتعلم سلوك

  : التربوية األهداف أهمية.3.1

 أو النهاية نقطة متثل أا ذلك تأكيد إىل حباجة ليست تربوي عمل كل يف الرتبوية األهداف أمهية إن

 جون( عنه قال الذي نساناإل تكوين أجل من تبذل تزال وما واملساعي، اجلهود أجلها من بذلت اليت الثمرة

 تلميذي أعلم أن األوىل مهميت" (1776-1878) (Jean Jacques Rousseau)) روسو جاك

 شيء كل قبل جيب فعندي حماميا، أو جنديا أو طبيبا يكون أن يهم ال  فعندي ذلك، تعلم ومىت يعيش كيف

  . 2"ملركزه دائما كفئا سيكون لكنه هلا، حيلو كما آخر إىل مكان من األقدار تنقله وقد إنسانا

 حيث الثانوية باملرحلة العريب األدب منهاج يف االهتمام من كبريا قدرا الرتبوية األهداف حازت لقد

 معلومة األهداف كانت ما ،بعد درس كل بداية يف ا والتصريح  الكتب يف تصديرها املناهج منظرو عمد

 من األخري هذا فاقرتب التلميذ، لدى  أيضا معلومة أصبحت حتقيقها على يعمل الذي األستاذ طرف من فقط

  . التعلمية التعليمية العملية صلب

  .سواء حد على والتلميذ األستاذ من لكل التعليمية العملية مسار حيدد فاهلدف
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   : األهداف اشتقاق مصادر.4.1

 ووضع مقررارا صياغة إنف منه و اتمع وليدة الرتبوية املنظومة أن على الرتبية منظرو و الباحثون جيمع

  . واالجتماع الثقافة و الرتبية جماالت يف اتمع يتبناها اليت اإلسرتاتيجيات عن خترج لن أهدافها

  :  وحاجاته المجتمع فلسفة.1.4.1

 وطاقاا مؤسساا بكافة تعمل الرتبية إن إذ األهداف، الشتقاق األول املصدر اتمع فلسفة تعترب

 حاجات أن كما طريقها، يف ويسري اتمع بفلسفة يتشبع جديد جيل خلق يف املسامهة على وإمكاناا

  .1األهداف اشتقاق ومصدر مادة األخرى هي متثل اتمع

 وعن فلسفته عن خترج فلن ، الواقع من مستمدة األهداف أن لنا العريب األدب أساتذة وضح وقد

  .ومشكالته تمعا اجتاهات مع تواز خط على دائما فهي حاجاته

  : الدراسية المادة طبيعة.2.4.1

 أهداف غري القراءة فأهداف للطالب تعليمها يريد اليت الدراسية باملادة املعلم وعي الضروري من

  .2التعبري

 :  المتعلم طبيعة.3.4.1

 من مصدرا وميثل املناهج، عليها تبىن اليت األساسية والركيزة التعلمية التعليمية العملية حمور املتعلم يعترب

 وعاداته وحاجاته وميوله، واستعداداته قدراته ومراعاة املتعلم معرفة جيب لذا األهداف، اشتقاق مصادر

  .3ومشكالته واجتاهاته
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 وحاجام العربية اللغة تعلم من ودوافعهم بالدارسني اخلاصة النفسية اجلوانب على املعلم تعرف فضرورة

 يضع أن من متكنه للمتعلم السيكولوجية اجلوانب من ذلك وغري املعرفية ويامومست وقدرام األدبية وميوهلم

  .إجيابية واستجابة املتعلم لدى صدى تلقى وبالتايل املميزات، وهذه تتناسب أهدافا

 اليت الدرجة بنفس والعاطفي االجتماعي النمو على تؤكد اليت هي املراهق نظر يف الناجحة فاملدرسة"

  .1"العقلي لنموا على فيها تؤثر

  :  التربية فلسفة.4.4.1

 كان فإذا األهداف، اشتقاق مصادر من مصدراً  تعترب أا كما اتمع، فلسفة من الرتبية فلسفة تنبع

 ذلك ويتطلب الدميقراطية، مبادئ على فتقوم الدرب نفس على تسري بأن مطالبة الرتبية فإن دميقراطيا اتمع

 وبالتايل اتمع اجتاه نفس يف تتجه الرتبية فلسفة فإن شعارا، اتمع رفع وحيثما ه،وطريقت الفرد شخصية احرتام

 واملهارات املعلومات بعض التالميذ إكساب على تركز اليت الرتبوية األهداف صياغة على ينعكس ذلك فإن

  . 2"والرتبية اتمع حنوه توجه الذي نفسه باالجتاه دائما ترتبط اليت واالجتاهات

  :  التدريس في المعاصرة االتجاهات. 5.4.1

 يف جديدة وطرق أساليب تظهر حيث التعليم، ميدان يف باجلديد وعي على املعلم يكون أن ينبغي

  .3التحسني احلال بطبيعة التجديد غرض ألن مسايرا جيب التدريس

 الغرض وه واحد وغرض هدف عن خترج ال جديدة، وأساليب طرق زوترب  تظهر جديد يوم كل ففي.

  .للتلميذ والشامل الكامل التعليمي
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  : التعليمية واألهداف التربوية األهداف بين العالقة.2

 متثل العامة فاألهداف وخاصة، عامة إىل تنقسم الشكل حيث من األهداف أن سابقا أوردنا كما

 هو آخر مستوى نياملستوي هذين بني ويتوسط السلوكية األهداف متثل اخلاصة واألهداف الرتبوية األهداف

 القياس وصعبة حمددة غري تربوية أهداف العامة فاألهداف."التعليمية األهداف ميثل والذي املتوسط املستوى

 و لألستاذ، تقومي مصدر تكون ألن تصلح ولن املدرسي املنهج لواضع مرشدا تكون ألن تصلح لن وبالتايل

 فتمكن التعليمية األهداف متثل واليت صياغة وأوضح داحتدي أكثر أهدافا منها نشتق أن هو إجراء فأحسن عليه

 لتعليم طريقة وحتدد التلميذ مستوى قياس من األستاذ متكن كما املناسب، احملتوى اختيار من املنهج واضع

  .1"التلميذ هذا

 ما، جمتمع يف السائدة االجتاهات من مشتقة أهداف ألا ذلك جماال أوسع الرتبوية األهداف وتعترب

 األهداف حتقيق ميكن فال واإلميان العقيدة من الرتبوية األهداف تشتق أن فيجب إسالميا اتمع كان افإذ

  .2"تعليمية أهداف إىل برتمجتها قمنا إذا إال هذه الرتبوية

 سنة( الثالث السنوات إىل وجه الذي اجلديد املدرسي الكتاب تضمن هل نفسه، يطرح الذي والسؤال

   ؟ الواقع من مستمدة تربوية أهدافا ثانوي) ثالثة نةس ثانية، سنة أوىل،

   : المجتمع وفلسفة التربوية األهداف.3

 املقومات هذه والثقايف، املادي بشقيه التعليمي للبناء التحتية البنية تعترب ومقومات مصادر للرتبية

 املواثيق نستقي ومنها ريالدسات تصاغ ومنها مباشرة غري أو مباشرة بصورة البشري السلوك مظاهر خلف تكمن

 إن) : "بشارة جربائيل( قول حد وعلى املختلفة، ااالت يف اإلنتاج سياسات حتكم اليت األهداف ونشتق

 اتمع حدود عن خترج لن األخرية وهذه الغاية، هو اهلدف دام ما نفسه واحلال الوضع سيأخذ الرتبية هدف
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 التطور مسايرة وكذا عليها، تقوم اليت واالجتماعية االقتصادية فهوظرو  اتمع ذا تعىن فهي فيه نشأت الذي

  .1"اتمع هذ يف يسري الذي

 جمتمع كل وأهداف وأساليب مبادئ تشرح شىت روافد حصيلة املطاف اية يف الرتبية فلسفة متثل إذ  

  .االقتصادية ومسريته الدينية وثوابته السياسية وأوضاعه التارخيية خصوصياته حسب

 والتعليم للرتبية فرد كل حاجة هو للرتبية هدف وجود يف األصل فإن البداية نقطة إىل عدنا ما وإذا  

 الفنون وتقدير املهارات واكتساب جمتمعه يف الدائمة بالقيم والتمسك والفين الشعيب بالرتاث والتمتع

  .إخل...والعلوم

 الشامل االكتمال ميثل الذي األمسى دفباهل) : "غالب حنا( قول حد على ندعوه أن ميكن ما وهذا  

  .2"البشرية للشخصية

  :  األدب تدريس من الهدف.4

 قطعا يؤلف فنان تصور من تتبع شعورية جتربة عن تعبري هو ونثرا شعرا بنوعية األدب أن يعرف كلنا  

 الذوق ملكة وتكوين والقيم، باملفاهيم وتزويده التلميذ، شخصية بناء على يعمل فهو نبيلة، رسالة حتمل شعرية

 متعة مصدر أيضا ميثل كما موهبته، صقل و مهاراته، تنمية و لغته، إثراء من يتمكن ىتح لديه األديب

  .ومؤانسة

 حتمل فهي إنسانية جتربة" العربية اللغة فنون تدريس: " كتابه يف) مدكور أمحد علي( الدكتور خلص وقد  

 صورا باألحرى أو واالجتماعية النفسية املشاكل أيضا حتمل أا كما اإلنسانية، والقيم واألخالق املثل بالتايل

 وبناء مستقبله تكوين يف فتؤثر التجربة هذه والدارس القارئ إىل قتنقل تشعباا بكل اإلنسان حياة من

  .3اخلربة وبالتايل والتجربة واحلكمة واالطمئنان الراحة له فتوفر املكبوتة رغباته عن وتنفس شخصيته

                                                           

 .28 ،27 ص السابق، املرجع جربائيل، بشارة:  يُنظر  1

 .25،26 ص ،1970 الكتاب ارد ،2ط املتجددة، الرتبية يف التعليم وطرائق مواد: غالب حنا:  يُنظر  2

 .206 ص ت، د ،1ط العريب، الفكر دار العربية، اللغة فنون تدريس حلمي، مدكور أمحد:  يُنظر  3



II.لمحتوىا (Le Contenu)  :  

 يطرح الذي فالسؤال للتلميذ، حتصل أن نريد تغريات إىل للوصول ا املصرح الغاية هو اهلدف كان إذا

 ختططها اليت املدرسية املقررات حمتويات يف جنده ذلك وجواب   ؟ اهلدف ذلك لبلوغ الوسيلة هي ما:  نفسه

  .بالدنا يف معتمد هو كما الرتبية وزارة

  : المحتوى يفتعر .1

 أحوية واجلمع وحواء، وحموى، حمتوى، احلي بيوت تمع تقول العرب: " العرب لسان يف جاء:  لغة.1.1

  . 1"وحماو

 اإلنسانية واخلربات واملهارات واملعارف والقيم واملعايري احلقائق جمموعة: "  أنه على ُعّرف:  اصطالحا.2.1

 األهداف حتقيق أجل من معها ويتفاعل ا، املتعلم حيتك اليت الناس وحاجات واملكان، الزمان بتغري  املتغرية

  .2"فيها املنشودة الرتبوية

 الكتاب يضمها اليت واملعلومات واحلقائق اخلربات جمموعة هو احملتوى أن التعريف هذا من نستقريء

 أهداف حتقيق بغية نةمعي دراسية لسنة موجهة وأحاسيس وأفكار وأراء لغوية، غري أم كانت لغوية  املدرسي

 ويعد املنهاج، مكونات كل متس إسرتاتيجية وفق يكون املدرسي الكتاب يف والثقايف اللغوي فاحملتوى حمددة،

 تواجهه املنهج واضع فإن لذا أهدافه، حتقيق خالهلا من ميكن اليت األساسية، املنهج عناصر أهم من احملتوى

  .املسطرة لألهداف حمتوى أنسب واختيار حتديد مشكلة

 مجلة أذهاننا إىل يتبادر املدرسي النص وبالتحديد األديب الدرس حمتوى هنا بالذكر خصصنا حنن ما وإذا

   ؟ األديب الدرس يف نُدّرس ماذا:  األسئلة من

   ؟ وكيف خنتاره أين من
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   ؟ بالذات األديب الدرس هذا ندرس ملاذا مث

 يف أكثر األضواء نسلط فسوف املدرسي، النص يف الثقايف اللساين البعد هو حبثنا موضوع كان وإذا

  .بالذات اجلانب هذا على اإلجابات وضع

 فقد اللغوي حمتواها يف الدراسية املقررات تكرسها اليت الثقافة طبيعة تتبع يقتضي البحث هذا أن ومبا

  .العلمي إطاره يف الثقايف احملتوى مفهوم نضع أن املنهجي التحرج علينا فرض

 «Contenu Culturel»:    الثقافي المحتوى .2

 جهة من املادية الثقافة يعكس الذي فهو اللغوي للمحتوى الثاين الوجه" ما لنص الثقايف احملتوى ميثل

 واملالمح الثقافية املؤلف توجهات تعكس الثقافية للعناصر متداخلة شبكة فالنص الروحية، الثقافة يعكس كما

  .1"التعليم منظومة تضنحت اليت االجتماعية للبيئة العامة

 واالجتماعية واالقتصادية السياسية وأنظمتها الشعوب حياة طرائق باعتبارها حتتل الثقافة أن ومبا

 مكون وأا اللغوي، الوعاء حمتوى كذلك وباعتبارها اللغة، وتعلم تعليم يف ومرموقة مهمة مكانة والرتبوية

  بل الثقافية، العناصر اللغة تعليم كتاب أو للغة لتعليميةا املادة حتمل أن بد ال لذلك له، ومكمل أساسي

 اللغة تعلم أن إىل استنادا اللغة وتعلم تعليم مادة يف كليا اندماجا العناصر هذه تندمج أن وينبغي

 بـ إال ذلك يتأتى فال الفكرية، الثقافية احلصيلة منو الوقت ذات ويف اللغوية املهارة منو مقدار على يتوقف

 من الرتبوية فلسفتها تستمد الذي اجلزائري للمجتمع واللغوي والثقايف والفكري االجتماعي السياق ةمراعا"

 السياسية األخرى املنظومات سائر مع انسجام يف وطرائقها منهجها تؤسس ذلك خالل ومن وثقافته فلسفته

 من. املرجعية واألصول املعرفية األسس يف منسجمة متناسقة عامة جمتمعية منطلقات إىل باالستناد واالقتصادية

  .2"املتعلم يعايشها اليت العصر متغريات مراعاة جيب آخر جانب
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 العصر أن أساس على خاصة، نوعية من هو الذي العصر متعلم: " حيتاجه ما مراعاة عن فضال هذا

 خالل من وذلك العوملة متعلم أو احلداثي املتعلم أي والتعليم، الرتبية جمال يف عهدناه ملا متاما مغاير عصر هو

 على ستحكم وإما العصر، منجزات وتستوعب نوعية حتوالت من حوهلا من جيري ما على تتفتح املدرسة جعل

  . 1"بالالتارخيية نفسها وعلى املتعلمني

 املتعلمني وتزويد ومتشعبة غنية ثقافية مبواد التعليمية الكتب تضمني أن جليا لنا يتضح عرضه تقدم ومما

 واحلضاري الثقايف أمتهم خمزون على سيحافظون الذين هم املتعلمني هؤالء ألن وحتمية، ملحة ورةضر  ا،

 واملدرسة واألسرة واتمع الدولة مسؤولية ثقافيا املتعلمني تسليح فإن وعليه املستقبل يف األجيال إىل ونقله

  .والكتاب واملعلم

   ؟ اختياره معايري هي فما ما، نص أو كتاب يف موعةا واملعلومات املعارف جمموع هو احملتوى كان وإذا

  :  المحتوى اختيار معايير.3

 األدبية فاملوضوعات عملية، ملعايري ختضع ألا ذلك أبدا سهال أمرا تعد ال احملتوى اختيار عملية إنّ 

 القيم عن دثيتح موضوع اختيار هو مثال األمر كان وإذا فرعية، وأخرى رئيسية حماور موضوع ولكل متعددة

 األصل يف ميثل الذي املوضوع وهذا يتناسب حمتوى اختيار فعملية والثقافية االجتماعية واملبادئ واألخالق

  :  يلي فيما خضر صالح الدكتور يوضحها خطوات لثالث ختضع تربوياً  هدفاً 

 االختيار هذا يتم حيث يسي،الرئ اال أو املوضوع اختيار هو احملتوى اختيار عملية يف واملهمة األوىل اخلطوة"

 املوضوع يكون أن جيب كما آخر، موضوع على موضوع تفضيل أساس على وليس اهلدف مبناسبة مرتبطا

 حبيث مرنا يكون أن جيب كما له، املخصص) آخر موضوع على موضوع( الساعي واحلجم يتناسب املختار

 املوضوع يشملها اليت األساسية األفكار ختيارا يف فتتمثل الثانية اخلطوة أما جديدة، أفكار باحتواء يسمح

 وضع وبعد نفسها، املادة يف خمتصني وخرباء خاصة جلان قبل من األفكار هذه اختيار ويتم. أوال املختار

 عن يعرب صادقا مثاال تكون أن جيب حبيث الرئيسية، باألفكار اخلاصة العلمية املادة خنتار املناسبة األفكار
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 والبيئة للتلميذ مالئمة أكثرها خنتار الغرض ذا تفي اليت العينات من جمموعة جند ما وعادة الرئيسية، الفكرة

  .   1"فيها يعيش اليت

 هذا خنتار أساسها على اليت املعايري حددت فقد واسعة ميادين بني من املناسب احملتوى خنتار وحىت

  : يف تتمثل واليت احملتوى

  :  الصدق.1.3

 يتضمنها اليت املعلومات كانت إذا صادقا احملتوى يكون"  أن إمنا و األخالقية القيمة به نعين ال و

 والنقد التفكري يف طريقة التلميذ اكتساب على بقدرته تعىن احملتوى داللة أن كما األخطاء، من وخالية دقيقة

  .2"صادقة معلومات حيمل كان إذا إال ذلك، له يتسىن ولن

 مواكبتها ومدى املنهاج يتضمنها اليت املعلومات بدقة يتصل دقالص أن القول هذا خالل من يبدو

 أحدث معلومات وجود أو املعلومات هذه يف أخطاء وجود إن إذ متثله، اليت املعريف الفرع يف احلديثة للتطورات

 حتقيق من لتمكن وحديثة دقيقة تكون أن جيب املعلومات فإن وعليه صدقا، أقل جيعلها ما جمال يف منها

  . دافاأله

  : باألهداف مرتبطا المحتوى يكون أن.2.3

 األهداف هذه لتحقيق املتاحة الفرص زيادة إىل ذلك أدى باهلدف احملتوى ارتباط زاد كلما إنه حبيث"

  .3"التعليمية بالعملية االحنراف إىل يؤدي فإنه اهلدف عن احملتوى ابتعد ما وإذا

 مع يتناسب ال العلمية للمادة احملتوى كان وإذا جمتمعه قيم التلميذ يعرف أن هو اهلدف كان فإذا

 ذلك ألجل املبذول اجلهد وكل املادة هذه دراسة يف األستاذ يستعملها اليت والوسائل الطرائق خمتلف فإن ذلك

  .احملتوى هذا أجله من وضع الذي اهلدف إىل يصل لن ألنه الريح مهب يف سيذهب
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  : التلميذ فيه يعيش الذي المجتمع بواقع المحتوى يرتبط أن.3.3

 باهلدف، مرتبطا احملتوى كان وإذا التلميذ فيه يعيش الذي اتمع من مستمدا اهلدف كان إذا

 حيملها اليت املعلومات فتتقاطع" التلميذ فيه يعيش الذي اتمع يف احلياة وواقع احملتوى يتماشى أن فبالضرورة

 يعاين اليت املشكالت وكذا اتمع هلذا والصناعية والزراعية سياسيةوال االقتصادية احلياة مع نثراً  أو شعراً  ما نص

  . 1"االجتماعي للواقع مالئمة أكثر فيكون منها

 أكد وقد االجتماعي، واقعه عن البعد كل بعيدا جيل وإنشاء تربية إىل نسعى أننا نتصور أن ميكن فال

  .فيها رأيهم إدالء وحىت ومناقشتها للمواضيع ااجنذاب أكثر يكونون التالميذ بأن العريب األدب أساتذة لنا

  : التلميذ وقدرات وحاجات ميول المحتوى يراعي أن.4.3

 السبب وهلذا.2"الدافعية هي التعلم عملية قدرة شروط أهم من أن الرتبوي النفس علماء  يذكر"

 وحاجام التالميذ وميول اهتمام ميثل الذي األساس هذا على مبنيا للمحتوى اخلرباء اختيار كان فقد بالذات

  .3والنفسية العقلية وقدرام التالميذ ملستوى مناسبا احملتوى بذلك فيكون املعرفية،

 واليت املراهقة يف تتمثل واليت الثانوية املرحلة طالب ا مير اليت باملرحلة املوثق هذا ربطنا إذا خاصة

  .خاصاً  تعامال تستدعي

 اليت األدبية األلوان من أن" "العربية اللغة فنون تدريس: " كتابه يف مدكور أمحد علي الدكتور ويذكر

 وتبادل التعاون إىل مييلون الطالب إن حيث مجاعية، حياة حيمل الذي املسرحي األدب هي الطالب إليها مييل

 ىننس وال اإلسالمي، التصور مع متفق سليم توجيه إىل حاجة يف ألم احلب أدب إىل مييلون كما األفكار،

  .4"والبطولة الوصف أدب

                                                           

 .117 ص السابق، رجعامل حممد، حسونات و رمضان أرزيل  1

 .91 ص السابق، املرجع الفتاح، عبد كاميليا  2

 .117 السابق، املرجع حممد، حسونات رمضان، أرزيل   3

 .215 ص السابق، املرجع حلمي، مدكور أمحد  4



  : المؤسسة خارج والواقع الدرس محتوى بين االجتماعية القيم.5.3

 اليت الدروس حمتوى باألحرى أو املدرسة أصبحت اجلميع، متناول يف وسيلة اإلعالم أصبح عصر يف

 بتكوين مزودا لرتبويةا املؤسسة على يقبل املتعلم جند بل" والتعليم للتكوين الوحيدة الوسيلة ليست للتلميذ تقدم

 وكذا اإلعالم وسائل مع... موضع يف الدراسي الفصل يف يلقن الذي احملتوى أصبح هلذا خارجي

  .الدروس حمتويات لوضع املناهج خمططو منها ينطلق أن جيب اليت اخلاصة ثقافته للتلميذ أن ذلك.1"األسرة

 ترتبط ال جديدة أهداف عن بحثال السهل من فإنه الثقافة، هذه نلغي أن الصعب من كان وإذا

 وإشراكه اخلارجي العامل على للتفتح للتلميذ اال فتح يف تتمثل أخرى بعوامل ترتبط بل ذاا حد يف باملعرفة

 اإلعالم وسائل أن يؤكدون فهم األستاذ من دائم بتوجيه ولكن فقط سامع جمرد كان بعدما تعليمه عملية يف

 وسائل من وال املقرر احملتوى من ال يستفيد لن فإنه معني مبحتوى التلميذ أجربنا حنن وإذا حتمية أصبحت

  .اإلعالم

III .الطريقة   :  

 حيول أن املعلم يستطيع فكيف األستاذ، طريق عن للتلميذ تتوفر اليت العلمية املادة هو احملتوى كان إذا

 سلوك يف تظهر وقيم قدرات أو ميذ،التل على يظهر سلوك صورة إىل النظرية صورا من العلمية القيمة هذه

  .الدرس بداية يف التعليمية الرتبوية الطريقة دور ويربز يظهر هنا ومن اخلارجي، التلميذ

   التدريس طريقة تـــعــريــف.1

 السرية هي الصوفية اصطالح يف والطريقة مذهبه، الرجل طريقة):" احمليط حميط( معجم يف ورد : لـــغـــة.1.1

  .2"تعاىل اهللا إىل سالكنيبال املختصة

                                                           

 .107 ص ،1990 ،07ع فاس، جملة واملتعلم، املدرس بني جديدة تربوية عالقات عن البحث أجل من الزاهر، حممد  1

 .550 ص ،1987ط بريوت، الصلح، رياض ساحة لبنان، مكتبة العربية، للغة مطول قاموس احمليط حميط البستاين، بطرس  2



 أهداف حتقيق سبيل يف املعلم خيتاره الذي األسلوب أو النمط: " هي التدريس طرق : اصطالحا. 2.1

 اليت واملبادئ القواعد جمموعة أو املتعلمني قبل من تنجز أن جيب اليت األفعال جمموعة:" كذلك وهي.1"الدرس

  .2"التعليمية ليةالعم قيادة أجل من التدريس فعاليات على تطبق

 أجل من التعليم عملية أثناء املعلم يتبعها اليت اخلطة هي التدريس طريقة أن املفهومني هذين من ويفهم

  .هلا املسطرة األهداف حتقيق

 متكن اليت الطريقة هي فما حياته، يف االجتماعية القيم من قيمة التلميذ يعرف أن هو اهلدف كان فإذا

   ؟ سيختار فأيها التدريسية الطرائق من خمتلفة أنواع هناك كان ما إذا اهلدف هذا إىل الوصول من األستاذ

VI.المدرسي الكتاب :  

 كثريا يعتمد األديب الدرس وإن خاصة وحديثا، قدميا شيوعا التعليمية الوسائل أبرز من املدرسي الكتاب

) إخل...مطالعة نصوص،( اسيةالدر  املادة حمتوى يتضمن الذي الوعاء يعتربه حيث املدرسي الكتاب على

  .املعلومات هذه الستيعاب جهده يبذل والتلميذ احملتوى، أمهية من أمهيته املدرسي الكتاب فاستمد

  :  المدرسي للكتاب األساسية الوظيفة.1

 أهم ومن التلميذ وأبرزهم مستخدميه احلال بطبيعة متس املدرسي للكتاب األساسية الوظائف إن

  .املدرسية للوثائق الوطين املركز عن الصادرة الة يف جاء كما املدرسي لكتابل األساسية الوظائف

  : التبليغية الوظيفة.1.1

 عرب تدرجييا اكتساا يكون حيث حمدد، موضوع ويف معينة دراسية مادة يف املعلومات اختيار وتتطلب

 تالميذ متناول يف جلعلها وتبسيطها اتاملعلوم هذه غربلة أيضا ينبغي كما الدراسي، املسار املتتالية السنوات

 وإطار معينة، معرفية فلسفة وفق معارف يقدم املدرسي الكتاب فإن ذلك، إىل إضافة. املعني الدراسي املستوى

                                                           

 .110 ص ،1991 املريخ، دار العربية، اللغة يف التدريس ظافر، إمساعيل حممد.د  1

 .108 ص ،13 ع املربز، العلوم، حتصيل أساس اللغوي التمكن متيجة، بشري  2



 االجتماعية للمتغريات نظرا غريها، دون معينة لفرتة صاحلا جيعله ما هذا و معينة، لغوية مقاييس و حمدد تارخيي

  .احلاصلة واالقتصادية يةوالسياس والثقافية

  : والتنظيمية الهيكلية الوظيفة.2.1

 بذلك وهو املعارف، الكتساب التعليمية للوحدات والتسلسل التوزيع من نوعا املدرسي الكتاب يقرتح

  :  منها نذكر طرائق بعدة للتالميذ والعقلي املعريف املستوى وفق بيداغوجيا تنظيما وينظمه التعليم يهيكل

  . النظرية إىل للتلميذ العملية بةالتجر  من*

  .املكتسبات واختبار التطبيقية التمارين إىل النظرية من*

  .النظري اإلعداد إىل التطبيقية التمارين من*

  . التوضيحية والصور األمثلة إىل العرض من* 

  .والتحليل املالحظة إىل التوضيحية والصور األمثلة من* 

 : التوجيهية الوظيفة.3.1

 املعارف تدبر يف وكذا والتحصيل، التلقي عملية يف التلميذ تعلم توجيه يف دور املدرسي للكتاب

 املدرسي الكتاب فإن أخرى، جهة من... للتلميذ اخلاصة اخلربات يف التحكم قصد خمتلفة بطرائق املكتسبة

 واملعلمني، التالميذ وبني والراشدين، األطفال بني الرابطة العالقة وعن لالتصال، معني مفهوم عن عادة يعرب

  . 1للتلميذ والثقايف االجتماعي الوسط إىل باإلضافة

  

  

                                                           

 .07 ص ،03 عدد ،2005 فرباير، يناير، املريب، جملة الوطنية، الرتبية رةوزا  1



  01 رقم الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 متنوعة جماالت عدة من ينطلق املدرسي الكتاب أن يبني الذي التوضيحي الرسم خالل منو 

 الكتاب أجلها من مليع و ، فيها تعمل ااالت هذه و)  إخل... اقتصادية فلسفية،أو صفية، اجتماعية،(

  .التلميذ هو التفاعل هذا حمور يظل كما املدرسي

 على يعمل حيث وجمتمعه، التلميذ بني وصل مهزة ميثل املدرسي الكتاب فإن املريب، جملة خالل من و

 اآلخر، مع والعالقات بالسلوك الصلة ذات املكتسبات بكل املتعلقة والثقافية االجتماعية الرتبية يف اإلسهام

 للحياة، التلميذ أو املتعلم إعداد هي  للمدرسة األساسية الوظيفة وأن خاصة عموما، االجتماعية احلياة معو 

 ليصل حمتوياته تكوين يف اهلدف هذا من ينطلق وبالضرورة فإنه ذلك يف الوسيلة هو املدرسي الكتاب دام وما

 التعليم من األدب ألساتذة سنوجهه والذي أذهاننا إىل يتبادر الذي والسؤال الفرد، مستوى على حتقيقه إىل

 الرتبوية املنظومة إصالح إطار يف جاء جديد كتاب الثالث للسنوات املدرسي الكتاب أن ذلك الثانوي،

  .*اإلدماج بيداغوجيا إىل الداعية

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 ناحية من جمتمعه وواقع وقيمه وكفاءاته ومعارفه خبرباته منها يكتسبه ما وربط ناحية من الدراسية املواد خمتلف بني روابط التأسيس حنو املتعلم تقود:  بيداغوجيا *
 . أخرى



  : المجتمع واقع ضوء في المدرسي النص أبعاد:  الثاني المبحث

 مراحل مجيع يف تكون بل  -البعض يتصور كما -الثانوية املرحلة على تقتصر ال األدب دراسة إن

 وقصص وحمفوظات أناشيد من يقدم ما خالل من األدب دراسة تكون االبتدائية املرحلة ففي العام، التعليم

 عندهم، التعبري وملكة قدرام وتنمية ذوقهم وتربية السامية األخالق على التالميذ تنشئة بغرض ومسرحيات،

 قائله عن موجزة صورة وتقدمي األدبية النصوص تقدمي خالل من األدب دراسة تكون املتوسطة املرحلة ويف

 من ابتداء وعصوره األدب تاريخ تقدمي فيتم الثانوية املرحلة يف أما. به احمليط واجلو فيها، قيل اليت واملناسبة

 مع املختلفة العصور من املختارة دبيةاأل النصوص تقدمي يتم حيث احلديث باألدب وانتهاء اجلاهلي األدب

 قضايا دراسة يتم النصوص دراسة خالل ومن بالنص، اجلمالية التذوقية والنواحي الفين التحليل على الرتكيز

  .األدبية بالدراسة يتعلق ما وكل والنقد البالغة دراسة تتم وكذلك األدب تاريخ

  : الثانوية المرحلة في النصوص تدريس من الهدف.1

 املرحلة هي الثانوية املرحلة أن غري التعليمية، املداخل مجيع يف كثرية أهداف األدبية النصوص راسةلد

  .منها واالستفادة ونقدها وتذوقها ونثرها شعرها األدبية النصوص استيعاب على قادرا التلميذ فيها يكون اليت

 نرى ذلك قبل لكن الثانوية، ةاملرحل يف النصوص تدريس من الرتبوية األغراض على نقف أن وسنحاول

  .التعليمية املداخل كل يف النصوص تدريس يف العامة واألهداف األغراض على نقف أن الضروري من أنه

  : النصوص مادة تدريس من الغرض.2

 والبعيد، واملتوسط القريب، املدى على املنظور املدى يف حتقيقها تريد أهداف هلا تعليمية عملية أي إن"

 جانب إىل.1"الرتبوية القيم من جمموعة تدريسها وراء من يرجى اليت املواد هذه إحدى هي صوصالن ومادة

  .وثقافية لغوية مادة هي النصوص فمادة ذلك

  :  التالية النقاط يف النصوص دراسة من املتوخاة األهداف إمجال وميكن

                                                           

 .135 ص ،1996 ،1ط الرسالة، مؤسسة التدريس، لطرق العلمي هاملوج اهلامشي، توفيق عابد  1



 علمية بطريقة املعرفة عامل جيول علهوجت مداركه ،وتوسع رحبة آفاقا التلميذ أمام تفتح النصوص قراءة أن.".1

  .منظمة منهجية

  .وممارسة أداًءا وتعميقها واألدبية، اللغوية املكتسبات تعزيز..2

 بنتاجها عصرها وطبيعة األدب، جمال يف واضحة بصمات تركت اليت األدبية الشخصيات على التعرف..3

  .1"املتميز والفكري األديب

 الشخصية تكوين يف كبري أثر له الكلمات جمال يف الفين اإلبداع ألن تتحقق نأ ميكن اليت الرتبوية القيم. 4

 .اإلنساين السلوك وتوجيه

   وزيادة الثقايف أفقه وتوسيع املتعلم مدركات زيادة على يعمل فهو تعليمي األدبية النصوص درس. 5

  .2عاطفته يف ويؤثر املتعلم وجدان يثري أنه كما ومبجتمعه مبدرسته صلته

 عالقاا على احلياة يصف األدب ألن والسياسية واخللقية االجتماعية النواحي من التالميذ خربات تنمية. 6

  .والشريرة اخلرية نواحيها جبميع

 :   النصوص انتقاء قواعد.3

 هلذه يتوافر أن جيب" ذلك أجل من األدب، تدريس جناعة يف كبريا أثرا النصوص اختيار حلسن إن

 حتمل ومرتابط متكامل بشكل مجيل، تعبري يف مجيلة كأفكار فتبدو الفين اجلمال من كبري حظ النصوص

 إىل وحيبب... مطرب وإيقاع موسيقية، ولغة رفيع بأسلوب بليغا، عرضا معروضة وإنسانية، اجتماعية مدلوالت

  .3... "الشخصي وأسلوم ذوقهم على ويؤثر ونثره، شعره يف األديب الرتاث التلميذ

                                                           

 .119 ص اجلزائر، ،20ع املربز، جملة النصوص، تدريس مغمويل، إمساعيل  1

 .121 ص السابق، املرجع مغمويل، إمساعيل  2

 .131 ص نفسه، املرجع  3



 مراعاا جيب اليت واألسس القواعد من جمموعة الرتبية جمال يف الدارسون وضع فقد كذل أجل ومن

  : التالية النقاط يف الشروط هذه بعض نذكر أن وميكن النصوص، اختيار أثناء

  .وأسلوباً  وخياال فكرة وحاجته، النمو ملرحلة مناسبتها.1

  .اللفظ يف رابةوالغ الرتكيب، يف والوعورة املعىن يف التعقيد عن بعدها.2

 تنويع حيسن كما الغري، مع التعامل يف منه يفيد إذ معه بتجاوب الطالب فيشعر بالواقع، النص فكرة صلة.3

  .1عاطفة ووصف مدح من احلياة يف واسعة آفاقا لتشمل موضوعاا

 يقةالطر  إبعاد أجل من وغريه، الرفيع األدب لتشمل انتقائية طريقة وفق النصوص اختيار أيضا وجيب

  .2العمل يف اجلاهزة

 باستمرار، ومناهجها الكتب اختيار طرق تطوير ينبغي إذ صعب، أمر النصوص اختيار فإن وبذلك

 مع يتالئم مبا الدائم التطوير من بد وال معينة وملرحلة معني بلد يف معينة حاجة يليب إمنا كتاب كل ألن

 يف الكثرية واملتغريات السرعة عصر يف باستمرار تتبدل اليت وميوهلم التالميذ رغبات ويوافق احلياة، مستجدات

 عصر يف واألخالق القيم غرس وظيفة على االختيار صاحب حيافظ أن وينبغي اإلنسانية، البيئات خمتلف

 عليها، الناس اهللا فطر اليت الثوابت تنسى وأن قرار هلا يقر أال كادت حىت باإلنسانية، التكنولوجيا فيه عصفت

  .والسماء األرض عليه قامت الذي واحلق

  :    الموجهة المطالعة.4

 من سواء كبري، باهتمام حتظى اليت األدبية املواد أهم من - األدبية النصوص أن -  سبق فيما رأينا

 من بالرغم األديب النص أن لنا تبدى كما األساتذة وكذا الرتبوية، العملية على املشرفني أو املنظمني طرف

                                                           

 .2006 ،2005 املوجهة، واملطالعة والنصوص األدب يف املشوق اجلزائري،  الوطين الرتبوي املعهد  1

 .227 ص ،2003 ،1ط الشروق، دار تدريسها، وطرق مناهجها العربية اللغة الوائلي، عباس الكرمي عبد سعاد.د الدليمي، حسني علي طه  2



 - إجيازا ولو - وسنحاول أبعادا حتمل خلقية، تربوية مادة كونه مينعه مل ذلك أن إىل ثقافيةو  لغوية مادة كونه

  .النصوص دراسة يف عندها وقفنا اليت اجلوانب بعض إلبراز املوجهة املطالعة مع الوقوف

  :  المطالعة تعريف. 1.4

 ميكن ال املاضي من ئاشي غدت حىت عنها واستغىن املطالعة، هجر قد منا العديد جند هذا يومنا يف

 العلوم أنواع شىت من وارتوائهم أبنائها، ثقافة إىل باألساس يرجع ورقيها وازدهارها األمة منو أن متغافلني إعادته،

  .باملطالعة إال ذلك يتم وال واملعرفة،

 بنظرة املطالعة إىل وينظر إال الرتبية، علماء من واحد فكل باملطالعة، خاص حمدد تعريف مثة ليس

 اليت الرموز تفسري تشتمل واقعية انفعالية عقلية عملية: " أا على بعضهم عرفها وقد غريه، نظرة عن ختتلف

 والتذوق، واحلكم والنقد االستنتاج وكذلك. املعاين وهذه السابقة اخلربة بني والربط املعاين وفهم القارئ يتلقاها

 .1املشكالت وحل

 أي يقرأ ما وفهم) املتلقي( القارئ يتلقاه ما تفسري تشرتط يفالتعر  هذا خالل من فاملطالعة وعليه

 من يواجهه ما حل يف الستخدامها ذلك كل وإمنا والتذوق، واحلكم االستنتاج يأيت مث) النص معاين(

  .حياته مواقف يف ا واالنتفاع مشكالت،

 القراءة مرحلة يتعدى القارئ أن أي النص لفهم كبريا، جهدا تتطلب ذلك جانب إىل واملطالعة

  .الفهم مرحلة إىل املتسرعة

 أو القومي األديب الرتاث من خمتارة قطع أا على تعريفها ميكن املوجهة املطالعة فإن يكن، ومهما

  .حنوها أو فكرية أو أدبية أو فنية، قضية تعاجل العاملي،
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  : الثانوية المرحلة في الموجهة المطالعة تدريس من الهدف.2.4

 الدراسات وتوصلت والبحث؛ الدراسة من كبري بنصيب والنفس الرتبية علماء من لعةاملطا حظيت

 وحسن اللغوي، القاموس سعة يف أمهيتها تبدو -  املطالعة - أا إىل الثانوية املرحلة يف أجريت اليت تلك خاصة

 بصوت القراءة ىعل والقدرة القراءة يف والسرعة العايل املستوى ذات الكتب وفهم... الطالب لدى الفهم

  .والكتابة التحدث يف واملهارة واضح،

 معارف الكتساب وسيلة فهي  - النصوص بعد - الكبرية املكانة هلا جعلت فقد ذلك، أجل ومن

 حب فيهم وتشبع أذواقهم، وذب الفكرية، قواهم وتنشط التالميذ، خربة دائرة توسع كما جديدة،

 تساعد أا كما بعيدة وأمكنة أزمنة يف حيدث ما ومعرفة اآلخرين ومعرفة أنفسهم ملعرفة النافع االستطالع

 وأمكنة أزمنة يف حيدث ما ومعرفة اآلخرين، ومعرفة أنفسهم، ملعرفة النافع االستطالعو  التكيف عامة بصورة

 أنه حىت االستقرار، بعدم يتسم عصرنا أن خاصة الشخصي التكيف على عامة بصورة تساعد أا كما بعيدة

 واملساعدة، التوجيه إىل ماسة حاجة يف - اخلربة قليل وأغلبهم - الشباب فإن ولذلك القلق، عصرب مسي

  .تواجههم اليت املشكالت من كثري على للتغلب

 ولكن القراءة، جمرد ليس املطالعة من الغرض أن يدركوا أن التالميذ على جيب األساس، هذا وعلى

  .معا والعقل الفكر وتنمية املعرفة، لكسب واألفكار اآلراء عن والبحث يقرأ، ما فهم املطالعة من الغرض

  :  نذكر الثانوية املرحلة يف املوجهة املطالعة مادة تدريس من املربون إليها يسعى اليت األهداف أهم ومن

  .ونقدها يطالعها اليت الرئيسية األفكار حتليل على الطالب قدرة.1

  .األسلوب حتسني قصد والرتاكيب، راتالعبا من مناسبة ذخرية الطالب اكتساب.2

  ).الكاتب أسلوب نقد( النقد على الطالب قدرة. 3

  .يطالعه الذي األديب للفن استجابة والفكرية، الفنية اجلانب تنمية على الطالب قدرة تنمية. 4



 على القدرة يف واملتمثلة بالطالب، اخلاصة اجلوانب على تركز وجدناها األهداف، هذه تأملنا فإذا

 واليت النصوص حتملها اليت املضمونية اجلوانب فيه أمهلت وقد والنقد املناقشة على والقدرة الفين، مستواه حتسني

  .سلوكه يف ويدجمها منها، يستفيد أن التلميذ على جيب

  :  التثقيفية المواضيع اختيار في والبيداغوجية العلمية المعايير:  الثالث المبحث

 اهلائل الكم بني من التعليم مادة بتحديد تتعلق ألا وذلك املنهج قلب توىاحمل اختيار عملية متثل

 قيمة للمحتوى أن يرى فبعضهم آلخر وقت من املوضوع حول اآلراء اختلفت وقد للمعرفة، والسريع واملرتاكم

 يرى نمابي احلياة مواقف يف الستخدامه هو تعلمه أن اآلخر البعض ويرى فقط، لذاته يدرس أن وبذلك بذاا

 احملتوى اختيار فإن ذلك على وبناء. والقيم االجتاهات و واملهارات القدرات لنمو جمال احملتوى أن آخرون

 اآلراء اختالف بسبب وذلك املنهج واضع تواجه اليت املشكالت أحد يعد األهداف حيقق الذي بالشكل

 املعرفة طبيعة حول احلاصل الرتباكوا حوله التقليدية واالجتاهات حتديده، يف خاصة مصطلحات واستخدام

  .تعلمها املراد

 أن ينبغي لذلك وتطويره، املنهج بناء يف أساسية عملية تعد األخرى هي فإا احملتوى تنظيم عملية أما

 اليت واملعايري األسس على مبنية خمططة هادفة خربات - وتنظيما اختيارا - احملتوى يشملها اليت اخلربات تكون

  .املطلوبة الرتبوية األهداف حتقيق أجل من سالمته تضمن

  : اختياره ومعايير المحتوى تنظيم.1

 عدة يشمل جمال وكل جماالت، عدة تشمل فاملادة سهلة، عملية يعترب ال احملتوى اختيار إن

 واضع ويواجه وحقائق، ومفاهيم معارف تتضمن فرعية وأخرى رئيسية حماور عدة موضوع ولكل موضوعات،

 اختيار عملية فإن لذا املعرفة من هائل كم بني من املوضوعة لألهداف حمتوى أنسب اختيار لةمشك املنهج

 االستدعاء وقابلية والتوزيع الشيوع معايري يف تتمثل مضبوطة علمية معايري على أساسا تقوم اللغوي احملتوى

  .يولوامل واالهتمام واألمهية الصدق ملعايري فيخضع الثقايف احملتوى أما والتذكر،



 من لعل حمكمة خلطوات اختياره خيضع أن من بد ال جيدا، ترتيبا وترتيبه احملتوى تنظيم لنا يتسىن وحىت

  :أمهها

  : الرئيسية الموضوعات اختيار.أ

 تفضيل على بناء تتم ال اخلطوة وهذه املنهج، حمتوى اختيار عملية يف مهمة أول هي اخلطوة هذه تعترب

 أي لألهداف، ومناسبتها املوضوعات هذه ارتباط مدى على بناء يتم أن بجي بل آخر، على ملوضوع عفوي

 مرتابطة عينة املختارة، املوضوعات متثل أن جيب كما املوضوعة، لألهداف املوضوعات هذه ترمجة مدى على

 وما املوضوعات هذه حجم يكون أن على التلميذ يدرسها أن ينبغي اليت واألبعاد احملتوى طبيعة فيها تظهر

  :  التايل النحو على وهي التعليمية، العملية يف هلا املخصص الوقت يناسب أبعاد من تتضمنها

 ،للمادة املكونة األساسيات األفكار هذه تعد: الموضوعات تحتويها التي األساسية األفكار اختيار *

  .كامال إملاما باملادة لمي حىت التلميذ يعرفها أن جيب اليت الضرورية املعلومات على حتتوي أن جيب وبالتايل

 وتفي األهداف من ممكن عدد بأكرب ترتبط اليت املادة وهي : الرئيسية باألفكار الخاصة المادة اختيار *

 وخربم التالميذ مستوى وتراعى وميوالم، التالميذ اهتمامات مع وتتماشى احمللية، البيئية حباجات أكثر

  .1قدرام تنميو  احلياتية مبشكالم وترتبط السابقة،

  :  والثقافي اللغوي المحتوى اختيار معايير.ب

 حندد أن ميكننا فال بينهما، الفصل يقصد ال حدة على كال والثقايف اللغوي احملتوى ملعايري التعرض إن

 دحند أن ميكننا فال تالزم، و تكامل عالقة بينهما تربط والثقافة اللغة أن ومبا وضبطها، الدراسة اختيار معايري

 اللسانية العناصر مجلة ميثل الذي اللغوي، احملتوى اختيار معايري إىل التطرق دون الثقايف احملتوى اختيار معايري

 حتقق عليها متعارف لغوية أنظمة إىل اردة واملضامني األفكار ترمجة ووظيفته ما رسالة ملضمون املشكلة

  .التواصل
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 : اللغوي المحتوى اختيار معايير.2

  : الشيوع معيار.أ

 ذات كانت واألمة، اتمع أفراد بني املتكررة باستعماالا وذلك الكلمة، شيوع معايري أهم من يعد

 حيث الكلمات مستوى على الغالب، يف والتواتر الشيوع دراسات أجريت وقد اللغة، تعليم يف وقيمة منفعة

 البيانات ومجع الشفوية اخلطابات يف أو اللغوية، املدونات من ممكن عدد أكرب تتبع املعيار، هذا يتطلب

  . 1"التنسيقية معانيها وضبط اللغوية السياقات خمتلف يف الكلمات من كلمة لتواتر اإلحصائية

 البىن من الفعلية املتعلمني احتياجات حتديد هو املعيار هذا وفق اللغوية املادة اختيار من واملقصود

 واالنفعايل العقلي منوهم مراحل من مرحلة يف غريهم مع صلبالتوا هلم تسمح اليت اللغوية واملفردات

 الوظيفية، مهمتها حققت اللغة إن القول ميكننا االحتياجات هذه حتقيق من املتعلم متكن فإذا. واالجتماعي

 أو زمنيا تركيب، أو لفظة تواتر نسبة عن البحث: " كذلك (Fréquence) ،"الشيوع" مبصطلح ونعين

 وتواترها ترددها نسبة يف تتساوى ال اللغوية الرتاكيب أن ذلك املنطوق، اخلطاب أو كتوبةامل النصوص يف كميا

  .2"جدا نادر هو ما ومنها قليلة، وثالثة متوسطة، وأخرى االستعمال، كثرية تراكيب فهناك االستعمال، يف

 يعين الكلمة شيوع كان فإذا التعلم، عملية يف وفاعليتها الكلمات تواتر ظاهرة جيدا يوضح القول هذا

  .الثقايف مستواهم يف ويتباينون التعلم، مستوى حيث من أفراده يتفاوت الذي اتمع أوساط يف استعماهلا كثرة

 ثقايف أو حضاري مصطلح استعمال عند خاصة مراعاته، ينبغي لذلك املعايري، أهم من الشيوع ومعيار

 املوجهة املفردات اختيار يف خاصة أمهية"  إىل صاحل اجاحل الرمحان عبد الدكتور يشري الصدد وذا علمي، أو

 واألكثر االستعمال من أوسع جمال هلا اليت والرتاكيب الكلمات يفضل حيث اخلصوص وجه على املتعلمني إىل
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 والعلوم، والثقافة للرتبية العربية املنظمة العريب الوطن يف العام التعليم مراحل يف التعبري وأساليب النحوية القواعد تعليم مناهج تطوير السيد، أمحد حممود أنظر  2

 .388 ،387 ص م،1987 تونس،



 القدرة فإن وبذلك ،1"القدامى العرب عند الشائعة الفصيحة الرتاثية للكلمات إمهال دون األلسنة على دورانا

 يف أنفع الشائعة فاملفردات التعليمية، الكتب يف املقدمة املفردات أمهية تؤكد الشائعة املفردات يدحتد على

 وعليه شيوعا، األقل املفردات قبل تقدم أن جيب شيوعا األكثر املفردات أن كما النادرة، املفردات من التعليم

 ترمجة على املتعلم تعني اليت الكلمات من املالئم الرصيد اختيار اللغوي احملتوى بوضع القائمني على ينبغي

 .االجتماعية احتياجاته وتليب الشخصية معامالته له تسهل اليت والثقافية احلضارية ومفاهيمه أفكاره

  :   التوزيع معيار.ب

 مدى" بالتوزيع ونعين الشيوع، معيار بعد األمهية يف الثانية املنزلة (Répartition) التوزيع معيار حيتل

 فالكلمة 2".جمال من أكثر يف واسع انتشار هلا كلمات هناك أن إذ املختلفة ااالت يف الكلمة الاستعم

  .متعددة علمية ميادين يف تستعمل ألن يؤهلها ما هلا الواحدة

  : التذكر أو االستدعاء قابلية معيار.ج

 الصنف أن هو فيه شكال ومما: " دراستها له السابق واملعارف للمعلومات املتعلم استدعاء يف يتمثل

 ووفق معينة مرحلة يف اللغة تعلم أثناء يف املعجمي الرصد اختيار يف واألصلح األنفع هو استدعاؤه يسهل الذي

  .3"ومضبوطة مسطرة أهداف

 واألمناط، واجلزئيات الكلمات من كل اسرتجاع على املتعلمني قدرة تنمية من التأكد يتم هنا ومن

  .الذهنية النشاطات وكافة

 والفكرية الثقافية اخلصوصات - تعليمية نظر وجهة من - يراعي أن جيب اللغوي احملتوى تدريس إن

 اتمع إىل ثقافتهم نقل على قدرة الوسائل أكثر ومن الواحد، اتمع روابط أقوى من اللغة أن باعتبار وذلك
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 ثقافتنا عن منفصلة غري اللغة كانت كلما:" طاييب السالم عبد الدكتور لسان على جاء كما كله، العاملي

  .    1"ممكن غري األخرى دون الواحدة تدريس كان

 اتصاال تتصل ألا واملضامني املفاهيم تنمية من البد اللغوي احملتوى من املرجوة األهداف تتحقق وحىت

 صعوبة من الرغم لىوع. التعليمية املادة من حتصيلها ميكن اليت واألفكار واملعارف واملعلومات باملعاين مباشرا

 للمادة الثقايف املضمون عبء أن ذلك الضبط هذا حتقيق من مفر ال أنه إال التعليمية املواد يف املفاهيم ضبط

 السالم عبد ويضيف اللغة مهارات لتعلم املادة صالحية على يساعد ال الذي بالشكل ثقيال يكون ما كثريا

 يدخل أن عليه وجب اللغة تدريس هي باملعلم أنيطت اليت وىلاأل املهمة أن به املسلم من كان وملا:"طاييب

 الثقايف احملتوى تدريس دمج استوجب وعليه اللغات، تعليم عملية يف إجباري كعنصر الثقافية املالزمات

 املدرسة اللغة ثقافة على التعليم وسائل حتتوي أن ينبغي املتعلمني مستوى عن النظر وبغض اللغوي، باملعجم

 عملية على سلبا ينعكس الذي الشيء املتعلمني لدى االطالع حب من تقلل ثقافيا احملايدة ملدرسيةا فالكتب

  .2"وتعلمها اللغة تعليم

 يف االختصاص ذوي بني والتعاون االنسجام يتطلب والثقايف اللغوي مبكونيه احملتوى اختيار فإن وعليه

  .الرتبية وعلوم االجتماعية واللسانيات النفسية واللسانيات العامة كاللسانيات:  ااالت شىت

 تعليمية لعينة الثقايف احملتوى خيتار ضوئها يف اليت املعايري بعض حتديد إىل سنعرج سبق مما وانطالقا

  3: يلي فيما جنملها اليت املعايري من (Nicolas) نيكوالس يذكر  .معينة
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 فضال وعلميا، وصحيحا وأصيال واقعيا يكون عندما صادقا احملتوى يعترب : (Validity) الصدق معيار.1

  .املوضوعية األهداف مع متشيه عن

 مع الطالب، حياة يف قيمة ذا يكون عندما مهما احملتوى يعترب (Significance): األهمية معيار.2

 تنظيم بوأسالي العقلية، املهارات بتنمية مهتما. واملهارات والقيم املعرفة ميادين من املختلفة اجلوانب تغطية

  .لديه االجتاهات تنمية أو للتعلم متاحة جعلها أو املعرفة

 خيتار عندما الطالب اهتمامات مع متمشيا احملتوى يكون (Interest): واالهتمامات الميول معيار.3

  .هلم مهما يعترب مبا بالطبع التضحية دون األولوية فيعطيها وامليول، االهتمامات هذه أساس على

 الطالب، قدرات يراعي عندما للتعلم قابال احملتوى يكون: (Learnalility) للتعلم يةالقابل معيار.4

  .التعليمية املادة عرض يف التدرج ملبادئ مراعيا بينهم، الفردية الفروق مع متمشيا

 تعرتف ال التعليم من أمناطا يشمل ما عندما جيدا احملتوى يكون:  (Universality) العالمية معيار.5

 بالعامل الطالب يربط أن ينبغي للمجتمع احمللية الصيغة احملتوى يعكس ما وبقدر البشر، من اجلغرافية باحلدود

  .حوله من املعاصر

 الدراسي، املنهاج مكونات باقي إىل اإلشارة دون من ما حمتوى اقرتاح عن احلديث اليوم ميكننا ال إنه

 املردود لنا حيقق لن جيد حمتوى فصياغة التعليمية، العملية أقطاب باقي حبضور إال يستقيم لن حديث إن بل

 يف ميكننا ال كما وفقها، سيطبق اليت الطريقة أو وجتسيدها، حتقيقها إىل يرمي اليت األهداف أمهلنا إذا الالزم

  .معاملها وحتديد الثقافة توجيه يف رئيسني كعنصرين واملتعلم املعلم دور إغفال األحوال من حال أي

  الثانوية المرحلة في العربية اللغة لمقرر تربويةال األهداف.3

 عملية املدرس خيطط فعندما حتقيقها، يتم حمددة أهداف من تنطلق أن ينبغي تعليمية عملية كل إن

 التالميذ، مردودية على وحيكم معينة طرائق ويوظف املادة حمتوى خيتار فهو. متعددة قرارات باختاذ مطالب فإنه

 فمسألة حمددة، أهداف من االنطالق الالزم من فإنه. ودقيقة متينة أسس على مبنية راتالقرا هذه تكون ولكي



 املكونة األقطاب باقي مع تتكامل األهداف ألن املدرسي، املنهاج خطوات أهم من تعد األهداف اختيار

  ).العامة واألهداف والتقومي، الرتبوية، والوسائل البيداغوجية والطرائق احملتوى( للمنهاج

 وترتبط املتعلم سيكتسبها اليت واملواقف واملهارات القدرات إىل تشري اليت تلك"هي العامة واألهداف

  .1"بتنوعها وتتنوع الدراسية املواد وخمتلف التعليمية التخصصات مبختلف

 يقهاحتق ميكن أهداف فهناك حتقيقها، إىل نسعى أهداف على قائمة احلياة يف اليومية ممارساتنا أن املؤكد فمن

 عمرا حتقيقها يتطلب ما وهناك لتحقيقها الزمن من قصريا وقتا تتطلب أخرى وهناك وفورية، سريعة بصورة

  .بأكمله

 وعليه الرتبوية، األهداف ذلك يف ووسيلتها فيها مرغوب تغيريات إلحداث مقصودة هادفة عملية الرتبية

 مشروع إجناح يف أمل ال إذ فيه، يعيشون يالذ اتمع وضمن املتعلمني واقع من مستوحاة تكون أن ينبغي

  .الكربى اتمع لفلسفة معاكس اجتاه يف يسري تعليمي

 لتالميذ املوجه املنهاج يف العربية اللغة ملقرر واخلاصة العامة األهداف حتديد العنصر هذا يف وسنحاول

  .الثانوية املرحلة

  : يلي فيما وتتمثل:  العامة األهداف.1.3

  :  والديمقراطية يةالجمهور  قيم.أ

 وحقوق األغلبية سلطة واحرتام لآلخر االستماع على والقدرة الغري واحرتام واحرتامه القانون معىن تنمية

 وباعتباره ذاا، حبد وغاية قيمة هو مدنية، أم كانت وطنية تنشئة كل غاية هو اإلنسان أن وكما .األقليات

 على تعتمد الصاحلة احلكومة" فإن اجلماعة إطار ضمن إال شخصيته تتحقق ال جوهره، يف اجتماعيا كائنا

 على القادرون هم حسنا تعليما املتعلمني وإن السليمني، والوعي اإلدراك ذوي للمواطنني الصاحلة املشاركة
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 التعليم نسبة فيها ارتفعت متقدمة جمتمعات يف نشأت الدميقراطيات فأغلبية أكثر، بإجيابية املشاركة

  .1"والتثقيف

 ونظام إيديولوجيا بصفتها والدميقراطية الدميقراطية، الدولة هي اجلمهورية للدولة األساسية امليزة أن مباو 

  .والتسامح الغري، واحرتام والتضامن، كاملواطنة، اجلمهورية قيم ترسيخ من متكن اليت الوسيلة هي سياسي

 يسهل حىت املتعلمني، لسن مناسبة مبصطلحات املدرسي، احمليط يف الثقافة هذه ترسخ أن ينبغي وعليه

  .مثال االنتخابات كتمثيل مبرونة، واألفكار املفاهيم مترير

 للغري اإلصغاء على القدرة تنمية بدورها تتطلب اليت التعبري حرية تقتضي الدميقراطية أن البديهي ومن

 حتقيق عدم حال يف قرتاعاال طريق عن -  األقلية حقوق احرتام مع -  األغلبية حبكم القبول وكذا واحرتامه،

  .إمجاع

  : الهوية قيم.ب

 خالل من إال هذا يتأتى وال حتمله، الذي احلضاري اإلرث وتثمني الوطنية اللغات يف التحكم ضمان

  .العربية لألمة والثقافية الروحية املعامل وتعزيز وحدوده، وجغرافيته بلدنا وتاريخ ديننا، تعاليم

  : االجتماعية القيم.ج

 االجتماعي االنسجام مواقف بتدعيم وذلك والتعاون، والتضامن االجتماعية العدالة ىنمع تنمية

 . واحد آن يف العمل وتذوق واملبادرة االلتزام روح بتنمية وذلك اتمع، خلدمة واالستعداد

 بين جهود توحيد إىل تسعى ومضبوطة دقيقة اجتماعية إسرتاتيجية تتحقق اهلدف هذا خالل ومن

  .بينهم فيما التعاون مبدأ كريسوت البشر،
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 لدى وحمبذة مقبولة قيم كلها العمل وحب االجتماعي واالنسجام والتعاون االجتماعية العدالة فقيم

 لبين حق عاملية إنسانية قيم بساطة بكل ألا والدينية، الفكرية مرجعياا اختالف على واألمم الشعوب كل

  .كافة البشر

  : االقتصادية القيم.د

 بفاعلية املسامهة بضرورة وتوعيته املستقبل مهنة اختيار على املتعلمني وحتفيز املنتج، العمل حب ةتنمي

 على  واالعتماد بكده رزقه على حصوله كيفية من املتعلم متكني إىل اهلدف هذا يسعى كما.اتمع داخل

  .عبهش وعلى نفسه على العالة وطنه، اقتصاد يف مباشرا مسامها بذلك ويكون نفسه،

  : العالمية القيم.ه

 التحكم وكذا النقدي التفكري من ومتكينه االستداللية، قدرته وتوسيع املتعلم لدى العلمي الفكر تنمية

 العامل هذا يف مكانته وإبراز ذاته، وحتقيق وإنسانيته ثقافته على احلفاظ على القدرة إلعطائه العصرنة، وسائل يف

  .صغرية قرية ياوالتكنولوج العلم بفضل أصبح الذي

 املواطنة روح تعزيز إىل الرامية األهداف من مجلة استخالص ميكن سابقا املذكورة القيم كل خالل من

 تنمية عن فضال واملتكاملة املشرتكة واملنافع املصاحل أساس على العالقات وتوطيد االنتماء وتقوية املسؤولة

 العام واحمليط الوطن مستقبل على انعكاسات له مجاعيا أو يافرد به يقوم ما بأن ووعيه  باملسؤولية املتعلم حسن

 احلقوق يف  املواطنني بني واملساواة واإلنصاف العدل مقوماته من متضامن جمتمع أسس لدعم وإعدادهم

  .والواجبات

 العاملية الثقافات على االنفتاح وبوجود الوطنية بالثقافة االلتزام إىل اجلديدة املناهج جيل يرمي كما

  .  ا واالعتناء وإثرائها الثقافات هذه تطوير يف اإلجيابية واملشاركة العصر مستجدات وعلى اإلنسانية، والقيم

  

  



  :  الخاصة األهداف.2.3

 يف التقارب كان وكلما اللغوية أو األدبية أو العلمية النشاطات خالل من تتحقق اليت األهداف وهي

 املواد حتتويها اليت املضامني مع كليا تنسجم أن جيب مشرتكة أهداف جمموعة يف تشكل كلما واألنشطة املواد

 ألنشطة أهداف وهي التلميذ، لتعلمات وضبطا منهجية أكثر اخلاصة فاألهداف" وبذلك األنشطة، وهذه

 ال بالتدريس املعلم قيام أن هو، بسيط لسبب وذلك التلميذ، من دائما صياغتها تنطلق حمددة، ومادة خاصة

  .1"التلميذ لدى التعلم حصول بالضرورة

 املطالعة التعبري، العروض، البالغة، اللغة، قواعد النصوص،( املادة بفروع تتعلق اخلاصة األهداف إن مث

 باملقاربة يعرف مبا استبدلت اجلديدة الرتبوية املنظومة ا جاءت األهداف أن إىل هنا اإلشارة وجتدر ،)املوجهة

  .2"والعلمي املنهجي إلطارها ومتحيص باألهداف املقاربة امتداد" هاواقع يف هي اليت بالكفاءات،

  : هي أنواع ثالثة إىل اخلاصة األهداف تصنيف وميكن

  .للمتعلم واألديب اللغوي بالتكوين املتصلة وهي : المعرفية األهداف.1

  .والتعلم العمل على القدرة املتعلم بإكساب املتصلة وهي:  المنهجية األهداف. 2

  .املطالعة طريق عن الذايت والتكوين وكتابيا شفهيا اللغة املتعلم مبمارسة املتصلة وهي : التعليمية هدافاأل.3

 الذايت التعلم يف رغبة املتعلم يكسب أن: " إىل عامة العربية اللغة تدريس يف األهداف وحتاول

 دائما تسعى اخلاصة األهداف اربةمق فإن ،وبذلك3"املعرفة حتصيل يف الذات على واالعتماد الذايت واالعتماد

  .املعارف من مبجموعة وإفادته والنقد، واملناقشة التحليل على القدرة اكتساب من املتعلم متكني إىل
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 املناقشة مع الثانوية باملرحلة العربية اللغة ملقرر اخلاصة األهداف عرض العنصر هذا يف سنحاول

  .والتحليل

  :   الثانوي التعليم من الثالث السنوات في لعربيةا اللغة لمقرر الخاصة األهداف.3.3

  :   الثانوي التعليم من األولى السنة في العربية اللغة لمقرر الخاصة األهداف.  1. 3.3

 مقرر يف والتكنولوجي العام الثانوي التعليم من األوىل السنة متعلم لدى متثلها اخلاصة األهداف إن

  :  على قادرا ماملتعل يكون أن هي العربية، اللغة

  .للمعىن ومتثيل للحركات وضبط األداء يف وحسن النطق يف بسالمة مقرونة اجلهرية القراءة -

  .للكلمات املتعددة املعاين فهم -

  .املوضوعية والتزام احلجة بإقامة النص أفكار مناقشة -

  .والرتاكيب والعبارات الكلمات بنية يف اخلطأ من الصواب متييز -

  .واجلزئية الرئيسية أفكاره ومناقشة املقروء حمتوى فهم -

  .1واملنهجي الفكري مستواه حدود يف مقالة أو نص أو قصة تلخيص -

 هلا ملا واملناسبة واإلمياءات املوحية اإلشارات باعتماد املعربة القراءة على األستاذ حيرص أن جيب وبذلك

  .اللسانية البنية يف الدالالت توجيه على قدرات من

 املادة، هذه يف يقدم ما حول معلومات إعطاء مع القراءة عن الفهم مهارة يستهدف الثاين هلدفا وجند

 ذاا، القراءة طبيعة : زوايا ثالث من إشكالية" يتطلب فالفهم ولذلك األمهية، بالغة الفهم مهارة تعترب إذ

  .1"ذاا العمليات تلك ضوء  يف الفهم أي القراءة، لتدريس طريقة حتديد مث فيها، الدائرة الفهم عملية وصف
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 األحاسيس عن التعبري من ومتكينه القدرة املتعلم إعطاء يف هام دور له الشفوي املنطوق فاجلانب

 مهارة بعد اللغوية امللكة املتعلم إكساب يف تساهم اليت اللغوية املستويات أهم من يعترب ألنه حبرية، والوقائع

  .اجليد االستماع

 أو قصة تلخيص على قادرا املتعلم جعل إىل يسعى إذ للغة، املكتوب باجلانب خرياأل اهلدف ويتعلق

 املستوى بعد الثانية املرتبة حتتل الكتابة فمهارة ولذلك واملنهجي، الفكري مستواه حدود يف مقالة أو نص

  .مباشرة الشفوي

  : الثانوي التعليم من الثانية السنة في العربية  اللغة لمقرر الخاصة األهداف.2.3.3

  :  على قادرا يكون السنة هذه من املتعلم خبروج

  .املقروءة النصوص على األحكام إصدار -

  .املقروء يف الفين اجلمال مواطن إبراز -

  .منتظم وفكر سليمة بلغة املقروء تلخيص -

  .النفس يف أثريت وقوة مجال من فيها ما وإظهار معانيه األدب ا يلبس اليت البالغية الصور بني التمييز -

  .التوثيق مصادر مبختلف واالنتفاع املراجع واستخدام املسائل وتقصي املنهجي البحث -

 مبراعاة واجلمال والقوة الوضوح حيث من األسلوب وجودة الكالم بالغة عليها تقوم اليت األسس توظيف -

  .اإلدماج خاصة

  .التغيري وسالمة احلجة قوة باعتماد عليه املطروحة القضايا من قضية يف الرأي إبداء-

  .التعليل مع النفس يف أثر من يرتكه وما األديب للنص الفنية اخلصائص حتديد-
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  .دال تواصل مقام يف وتفسريية حجاجية نصوص كتابة-

  .1النصوص من متنوعة أمناط يف الكتابة -

 النص تمشكال يف الغوص على املتعلم قدرة مدى يرتجم األول اهلدف فإن األساس هذا وعلى

 هذا يتأتى وال. عليه صحيح عام حكم وتكوين ممكن، وجه أفضل على لتذوقه املتعددة، مظاهره عن والكشف

  .منظمة طريقة واتباع والذوق اخلربة وبعض املتأنية الواعية بالقراءة إال التحليل

 بعض يصدرون وإمنا للتذوق، احلقيقي باملفهوم األدب يتذوقون ال الثانوية املرحلة تالميذ أن على

 النص املتعلم مبعايشة يهتمون ال الذي الثانوية املرحلة مدرسي بعض أن إىل ويرجع عليه، العقلية األحكام

 يف التعبري وسائل من وسيلة أو جزئية كل وأثر اجلمال مواطن كشف على ومساعدته فيه، واندماجه األديب

  .األديب أو الشاعر أحاسيس نقل

 للنصوص وممارسة األدب لروائع ومعايشة عامة ثقافة إىل فيحتاج البيانية بالصور املتعلق اهلدف أما

. وروعته األدب جبمال االستمتاع من ميكنه رفيع أديب ذوق للمتعلم يتحقق حىت اللغوية الثقافة إىل باإلضافة

 على قادرا املتعلم جعل إىل مبوجبها تسعى إذ للغة، املكتوب باجلانب متعلقة دائما األخرية األهداف وتبقى

  .املدروسة العصور بآثار ترتبط نقدية ونصوص فعلية وضعيات يف حجاجية أو سردية أو وصفية نصوص كتابة

   :الثانوي التعليم من الثالثة السنة في العربية اللغة لمقرر الخاصة األهداف. 3.3.3

  :  على قادرا يكون السنة هذه من املتعلم خبروج   

 املادة نشاطات تدريس مبحاور عالقة وذات حجاجي أو سردي أو وصفي ابعط ذات نصوص وكتابة إنتاج.-

 ومجالية التعبري مصداقية ومبراعاة احلجاج أو السرد أو الوصف خصائص بتمثل داللة ذات وضعيات يف وذلك

  .العرض

  .1اإلمجال وجه على واألدبية اللغوية الكفاءة يف  التحكم -
                                                           

 .32 ص ،2006 مارس اجلزائر، والتكنولوجي، العام الثانوي التعليم من الثانية للسنة املرافقة والوثائق املناهج بعد، عن والتكوين للتعليم الوطين الديوان مطبعة  1



 صياغة مت قد ،فإنه) اجلامعة إىل العبور جسر( الدراسي املسار يف يةأمه من السنة هذه تكتسبه ملا نظرا -

  . الثالثة السنة تلميذ مع متماشية لتكون الثانية و األوىل السنة أهداف

  

  

  

  

  

  

  

  

  :  خالصة

 عليه شاملة نظرة أخذ و الدروس إعداد قبل املنهاج على األستاذ اطالع وجوب هو إليه خنلص ما

 واالرجتالية العفوية بذلك يتجنب و. األنشطة خمتلف يف املطلوبة الكفاءات حيقق و دجي إعداد له يتسىن حىت

  .الرتبوية األسرة ذهنيات من كثري لدن من اجلزائرية املدرسة يف سادت اليت

 

 

                                                                                                                                                                                                      

 ص م،2006 مارس اجلزائر، ،)وآداا العربية اللغة( والتكنولوجي العام الثانوي التعليم من الثالثة السنة نهاجم الثانوي، التعليم مديرية للمناهج الوطنية اللجنة  1
05. 



  

  الفصل التطبيقي

  
  

  

   :مقدمة



 فاهيمامل بعض حصر خالل من وذلك النظري، إطاره يف الدراسة موضوع السابق الفصل يف تناولنا

 مادة مقرر دراسة الفصل هذا يف وسنحاول واحملتويات، األهداف ذلك يف سيما ال بالدراسة واعتمادها

 ختطيط على جدي وبشكل جاهدة اجلزائرية الرتبوية املنظومة عملت فقد حتليلية، وصفية دراسة النصوص

 نظاما استوردت أا من الرغم فعلى اجلزائري اتمع روح من ذلك يف منطلقة العصر، تساير حديثة مناهج

 لتطلعات يستجيب نظام معامل لرتسي و األوىل، كمرحلة االجتماعي الراهن مع كيفته أا إال غربيا تعليميا

  .حبتة وطنية صبغة ذي ثانية مرحلة يف األمة

  مراميها و األهداف إىل النصوص بتحليل بدءا ومضمونا شكال الكتاب لتحليل سنتعرض كما

بالرتكيز على احملتوى الثقايف الكامن خلفها ويشكل  تدريسها، طرائق و النصوص حتليل مفهوم كذا و وغاياا

  . مرجعياا الثقافية

 األمناط حصر و اخلتامية و القاعدية الكفاءات حتديد مع وروافده مضامينه و عناصره فعاجلنا النص أما

ومدى مراعاا   التنشيط، وأساليب والتواصل معه عاملالت وطرائق تناوهلا وكيفية خصائصها، وتبيان التعبريية

    .للجانب الثقايف الذي حتمله النصوص

  

  

  

  

  

  



  1تحليل محتوى كتب اللغة العربية للسنوات الثالث بالمرحلة الثانوية: المبحث األول 

I. فاعلية الكتاب المدرسي في العملية التعليمية:  

اإلنسان تقاس مبا حيسن أي بكفاءاته اليت متكنه من أن  حنن يف عصر العلم واإلنتاج الصناعي، قيمة

يكون منتجا ولذلك كان لزاما على وزارة الرتبية أن تتبىن املقاربة بالكفاءات أي تنمية كفاءات يف التلميذ حىت 

ة وهلذا بين املنهاج على هذه التقني.أي أن يكون عمليا منتجا نافعا غريه ومنتفعا" ابن عصره"يستطيع أن يكون 

  . وبين الكتاب املدرسي على حتقيق بعض الكفاءات يف التلميذ من خالل أنشطة

النصوص، القواعد، املطالعة املوجهة، (  واللغة العربية تدرس يف مجيع املراحل الدراسية يف شكل أنشطة

دى املتعلم وتنظيم وهدفها هو تعزيز وترسيخ املكتسبات القبلية ل. يف املرحلة الثانوية ) إخل...والتعبري الكتايب 

  .لغته وإكسابه ما حيتاجه من ألفاظ وصيغ للتعبري عن أفكاره ومشاعره

II. وصف الكتاب المدرسي:  

  :الشكل العام واإلخراج الطباعي للكتاب المدرسي .1

إن أسلوب حتليل احملتوى التعليمي للكتاب املدرسي ميكن الباحث من إعطاء وصف دقيق ملا يتضمنه 

من احلقائق واملفاهيم العلمية، ويكشف مواطن القوة والضعف مع تقدمي املبادئ األساسية  الكتاب املدرسي

للتصحيح والتعديل، وتسهيل اختيار احملتوى التعليمي املناسب، لذا فإن عملية حتليل الكتب املدرسية تعد 

لوسائل التعليمية، عملية تشخيصية، هدفها تطوير املناهج من نواحي عدة؛ كاختيار األهداف الرتبوية، وا

وأساليب التقومي وطرائق التدريس وأساليبه، اليت تتناسب مع حاجات الطالب النفسية، وقدرام العقلية 

 واملهارية، وحاجام االجتماعية، ومن مث املساعدة على بناء 

  .1"شخصية متكاملة من النواحي كلها اليت تضمن هلم القدرة على مسايرة جمتمعام والتكيف معها

                                                           

  ".توظيف النظرية التبليغية يف تدريس النصوص باملرحلة الثانوية اجلزائرية" يف هذا القسم من جهود الدكتور بشري إبرير، يف رسالته  حبثناأفاد 1



سنحاول تطبيق جمموعة من اخلطوات النظرية على مضمون الكتب من أجل معرفة واقع كتب النصوص 

واملطالعة املوجهة للسنوات الثالث من التعليم الثانوي، ويتم التحليل على مستوى الشكل واملضمون، وأبعاد 

  .الكتب لغويا وثقافيا

ة مفصلة للدرس يتم إعدادها قبل التدريس إن حتضري الدروس عملية عقلية منظمة تؤدي إىل وضع خط

بوقت  مناسب، ودف إىل رسم صورة واضحة ملا سيقوم به املدرس وتالميذه خالل املدة اليت يقضيها  معهم 

  .يف  الفصل أو ما يقومون به من عمل خارجه

ضمنها موضوع وتشتمل اخلطة على تعيني حدود املادة املراد إعطاؤها للتالميذ، وترتيب احلقائق اليت يت

الدرس، ورسم طريقة حمدودة وواضحة ميكن ا توصيل املعلومات إىل أذهان التالميذ بالشكل الذي يتناسب و 

  .قدرام العقلية واجلسمية

على الرغم من الطموح املشروع لتجديد املنظومة الرتبوية وإصالح دعائمها عن طريق جتديد الكتب 

رباا وتزيني عتباا اخلارجية والداخلية بأحدث التقنيات، يبقى السؤال املدرسية وتغيري مواضيعها وحتديث خ

أين يتجلى التجديد والتحديث يف هذه الكتب املدرسية على املستوى : اجلوهري املطروح يف هذه الدراسة هو 

  البيداغوجي واملعريف ؟ وهل يساير ما تعرفه الساحة الثقافية يف هذه األلفية ؟ 

  :التساؤالت حيسن بنا أن نتناول الكتاب بالتحليل من حيث العناصر التاليةلإلجابة عن هذه 

  :اإلخراج الطباعي .1.1

تشجع أغلب الدول التأليف املستمر للكتاب املدرسي املفيد، وتساعد كتاا على نشر الكتاب، وتم 

غري  أن من املؤسف تأليف . ةمبراقبة الكتب الصادرة فال يسمح إال مبا يالئم عقيدة األمة وأهدافها التعليمي

الكتب املدرسية يف جمتمعنا العريب عامة واجلزائري خاصة ما زال قاصرا على فئة معينة هي الفئة األكادميية 

                                                                                                                                                                                                      

، حبث مقدم "دراسة حتليلية حملتوى كتاب العلوم للصف السادس االبتدائي باململكة العربية السعودية يف ضوء معايري تدريس العلوم"بن حممد بن داود، اجلرب، جرب  1
  .886ص م، 2005يوليو  27، 26، /مناهج التعليم واملستويات املعيارية، الد الثالث، جامعة عني مشس" إىل املؤمتر العلمي السابع عشر،



إخراج الكتاب من حيث حجمه، ونوع ورقه، وحروف طباعته، وخلوه من األخطاء " 1الرتبوية، فإذا كان

على درجة عالية من اجلودة، " دة به، مث مجال األلوان املستخدمة فيهاملطبعية، ووضوح الوسائل التعليمية املوجو 

  .ستساهم حتما يف إقبال املتعلم عليه، واالستفادة من حمتوياته ومضامنيه أميا إفادة

  فما شكل كتب النصوص واملطالعة املوجهة لتالميذ الطور الثانوي ؟ وعلى أية صورة مت إخراجها ؟ 

عموما بنوع من املخاطرة ال سيما الكتب املدرسية، فال جمال للخطأ أو تتسم عمليات طباعة الكتب 

  .اازفة يف مثل هذا النوع من االستثمار ويلعب التخطيط والدراسة اجليدة دورا هاما يف عملية النجاح

فللطباعة دور هام يف إخراج كتاب واضح ومجيل، إذ أن اختيار مادة الكتاب املدرسي مهمة جدا، 

تكون متناسبة مع قدرات واستعدادات املتعلم وحاجاته وميوله وقدراته وهي بالطبع ختتلف من وذلك لكي 

مرحلة إىل مرحلة، وكلما كان الكتاب املدرسي وفق استعدادات التالميذ أقبلوا عليه وزاد شغفهم به وفائدم 

وضيحيا للعناصر الشكلية لكتب منه وتأثرهم مبا فيه علميا وتربويا وثقافيا؛ لذلك فقد حاولت أن أضع جدوال ت

  :األدب والنصوص واملطالعة املوجهة، وهي على النحو التايل 

  

  

  

  

  

 

 

                                                           

  .238، ص 1999، القاهرة، 4فكري حسن ريان، التدريس، أهدافه، أسسه، تقومي نتائجه، تطبيقاته، عامل الكتب، ط.د  1



  : عدد الصفحات والدروس واألنشطة التي تم تحليلها في كل كتاب ) 01(الجدول 

عدد   نوعية الكتب   عناوين الكتب

  الصفحات 

عدد الدروس 

  والوحدات

عدد األنشطة 

  والنصوص

  عدد الساعات

اب املشوق يف كت

األدب والنصوص 

  واملطالعة املوجهة

السنة األوىل من التعليم 

جذع مشرتك (الثانوي 

  )آداب

222  

  

  نص أديب 12  وحدة تعليمية 12

  نص تواصلي 12

  للمطالعة املوجهة 12

  )سا04(

لنشاط األدب والنصوص 

حيث يتم فيها دراسة نص 

  بتحليل معطياته

كتاب اجلديد يف 

األدب والنصوص 

  طالعة املوجهةوامل

السنة الثانية من التعليم 

لشعبيت (الثانوي 

اآلداب والفلسفة 

  )واللغات األجنبية

  نص أديب 12  وحدة تعليمية 12  255

  نص تواصلي 12

  للمطالعة املوجهة 12

  )ساعات03( 

حيث يتم فيه دراسة النص (

بتحليل معطياته ومضمونه 

وما يتعلق باملسائل املقررة يف 

  .)..النحو والصرف

كتاب اللغة العربية 

  وآداا

السنة الثالثة من التعليم 

لشعبيت (الثانوي 

اآلداب والفلسفة 

  )واللغات األجنبية

  نص أديب 23  وحدة تعليمية 12  287

  نص تواصلي 11

  للمطالعة املوجهة 12

  )ساعات 04(

خيصص هذا احلجم الساعي 

لنشاط األدب والنصوص 

حيث يتم فيه دراسة النص 

ياته ومنط بنائه من حيث معط

وما فيه من مظاهر االتساق 

واالنسجام مث ما يتعلق بتعزيز 

التعلمات القبلية يف 

  )إخل...النحو

  



هذا املستوى من التحليل خطوات عدة، تتجزأ بدورها إىل عناصر فرعية نتعرف  ويضم :الشكل العام .2.1

  : عليها فيما يلي 

املستهدف بالدراسة والتحليل، قصد التعرف عليه وعلى اجلديد توثيق  الغرض منها :البيانات العامة .1.2.1

  :فيه، وتلخص بيانات كتب املرحلة الثانوية على النحو التايل 

كتاب املشوق يف األدب والنصوص واملطالعة املوجهة املوجه لتالميذ السنة األوىل من التعليم الثانوي  �

 ".جذع مشرتك آداب"

 : ساتذة، وهم على التوايل مت إعداده من قبل جمموعة من األ

 ).مفتش الرتبية والتكوين(حسني شلوف  •

  ).أستاذ بالتعليم الثانوي(أحسن تليالين  •

  ).أستاذ بالتعليم الثانوي(حممد القروي  •

املشوق يف األدب (صدر الكتاب عن املعهد الوطين للبحث يف الرتبية التابع لوزارة الرتبية الوطنية بعنوان 

  .2005/2006للسنة الدراسية ) ملوجهةوالنصوص واملطالعة ا

كتاب األدب والنصوص واملطالعة املوجهة، املوجه لتالميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي العام  �

 .والتكنولوجي لشعبيت اآلداب والفلسفة واللغات األجنبية

 :مت إعداده من قبل جمموعة من األساتذة وهم على التوايل 

 ).أستاذ بالتعليم الثانوي( أبو بكر الصادق سعد اهللا •

 ).أستاذ بالتعليم الثانوي(كمال خلفي    •

 ).أستاذ بالتعليم الثانوي(مصطفى هواري  •



اجلديد يف األدب (صدر الكتاب عن املعهد الوطين للبحث يف الرتبية التابع لوزارة الرتبية الوطنية بعنوان 

  .2006/2007للسنة الدراسية ) والنصوص واملطالعة املوجهة

  .اب األدب و النصوص و املطالعة املوجهة، املوجه لتالميذ السنة الثالثة من التعليم الثانويكت �

 :مت إعداده من قبل جمموعة من األساتذة وهم على التوايل   

 ).أستاذ حماضر جبامعة اجلزائر(الدكتور الشريف مريبعي  •

 ).مفتش الرتبية والتكوين(دراجي سعيدي  •

 ).ليم الثانويأستاذ التع(سليمان بورنان  •

 ).أستاذة التعليم الثانوي(جناة بوزيان  •

 ).أستاذ التعليم الثانوي(مدين شحامي  •

) اللغة العربية وآداا(صدر الكتاب عن املعهد الوطين للبحث يف الرتبية التابع لوزارة الرتبية الوطنية بعنوان 

  .2007/2008للسنة الدراسية 

وهي مبينة على املقاربة  ،والوزاري إلصالح املنظومة الرتبويةأُلّفت الكتب يف إطار القرار الرئاسي  �

يقصد به مدى فاعلية  - من خالل ما ورد يف املناهج -بالكفاءات واملقاربة النصية، فاملصطلح األول 

التعلمات وعمليتها على صعيد حياة املتعلم، وجدوى ما يتعلمه مرهون مبا يقدر على خزنه، فهي تقوم على 

يف حني يقصد  باملصطلح الثاين جعل  .ل العلم يستعمله العقل خري من كثري حيفظه القلبأساس أن قلي

لذا  ؛من قراءة وتعبري وكتابة ،ونقطة االنطالق لكل النشاطات اللغوية ،كل التعلمات  رالنص املقروء حمو 

اليت الثانوي جيب أن نبدأ التحليل والنقد من مقدمة  الكتب، فمقدمة كتاب السنة األوىل من التعليم 

 :  تضمنت



التعرف على صاحب النص، تقدمي موضوع النص، إثراء الرصيد اللغوي، (خطوات دراسة النص األديب  �

اكتشاف معطيات النص، مناقشة معطيات النص، حتديد بناء النص، تفحص مظهر أو مظاهر االتساق 

 .)واالنسجام يف تركيب فقرات النص، وجممل القول يف تقدير النص

باإلشارة إىل أمهية املقاربة بالكفاءات، ومدى أمهيتها يف بناء مناهج التعليم الثانوي العام  اهتمت �

 .والتكنولوجي

وردت يف املقدمة جمموعة الكفاءات اليت جيب أن حييط ا املعلم ويتزود، حىت يكون قادرا على تطبيق  �

علمية بشكل خمتصر جدا مما أدى مستجدات املنهاج الدراسي؛ كما وردت فيها أيضا حتديد األهداف الت

 .إىل ضبابيتها، وجعلها مفتوحة على قراءات وتأويالت متعددة

وما نالحظه على اهليئة املشرفة على تأليف الكتاب أا تتكون من أساتذة التعليم الثانوي ومفتش الرتبية  �

 .والتكوين، وهو عدد ال يكفي ملعرفة خبايا البيداغوجيا للكتاب

  : اب السنة الثانية فجاء فيها أما مقدمة كت    

خطوات دراسة النص األديب، إضافة إىل نشاط املطالعة املوجهة، ومن مث فاملتفحص ملقدمة كتاب السنة  �

األوىل من التعليم الثانوي ال سيما خطوات دراسة النص األديب جيدها نفسها يف كتاب السنة الثانية من 

 .التعليم الثانوي

ما يتعلق بالقدرات اليت ينبغي أن يكون عليها املتعلم قبل بداية تعليم املقرر ومن أغفلت املقدمة جانبا مه �

ذلك اخلصائص اللغوية والنفسية واالجتماعية اليت دعت إىل تأليف الكتاب، وتبىن عليها التعلمات يف كل 

 .سنة دراسية

 .تذة التعليم الثانويوما نالحظه على اهليئة املشرقة على تأليف الكتاب أا ال تتكون إال من أسا �

  : أما مقدمة كتاب السنة الثالثة فورد فيها    



 .احلديث عن النص التواصلي فقد أشار معدو الكتاب إىل طبيعة هذا النص باخلصوص �

تناولت األهداف املنشودة من حصص النصوص األدبية لتعزيز ارتباط املتعلمني برتاثهم، وبالقيم والثوابت،  �

 .تمعهم، ودفعهم إىل متثيلها واعتبارها جزءا من شخصيتهمواملفاهيم السائدة يف جم

وما نالحظه على اهليئة املشرفة على تأليف الكتاب أا تتكون من جمموعة أساتذة التعليم الثانوي ومفتش  �

للرتبية والتكوين، وأستاذ حماضر جبامعة اجلزائر، ورغم ذلك فقد حاولوا املزج بني املؤهالت العلمية والكفاءات 

وهذا ما كان . جليدة، وبني اخلربة امليدانية وهذا ما يؤدي إىل حتسني نسيب ملستوى الكتاب شكال ومضموناا

يـُْفتَـَقُد يف املناهج القدمية، والواقع أن إصالح التعليم ال يتم  إال من خالل املستوى العلمي الرفيع للمؤطرين 

 .ية، اليت تدعمها وفرة الوسائل وضبط املنهجيةوالقائمني على املناهج الرتبوية إىل جانب اإلدارة القو 

  :الكتب  اتتحليل مقدم.2

تعترب مقدمة الكتاب املدرسي مهمة، فمن شأا أن تشجع املتعلم على قراءة املضمون واإلقبال عليه، 

،إذ تزوده بتصور أويل عن أهدافه 1"فهي النافذة اليت يطل القارئ على حمتوى الكتاب من خالهلا"ولذلك 

دته التعليمية واملوضوعات املضمنة فيه، على أن تعرض هذه املقدمة بأسلوب مشوق ومناسب ملستوى وما

املتعلمني أي أن املتعلم حني يقرأها ويقرأ الكتاب يشعر بأن املؤلف خياطبه شخصيا مما جيعله أو حيفزه على 

  .مواصلة قراءة الكتاب حىت النهاية

ملعنية بالدراسة يستدعي احلديث عن فهارس املوضوعات؛ واحلديث عن مقدمة متهيدية للمواضيع ا

فهذه األخرية تضم كافة الوحدات التعليمية، املنظمة على مستويات وفئات يعتمدها املتعلم كأداة لالسرتجاع 

لذلك لوحظ أن كتاب . أو حتديد مكان األنشطة بطريقة سريعة، ألا تعتمد على التبويب والرتقيم الصحيح

صفحات، أما كتاب السنة الثانية من التعليم ) 06(األوىل من التعليم الثانوي يتكون من ست  النصوص للسنة

لذلك ) 02(صفحات، وأما كتاب السنة الثالثة فيتكون من صفحتني ) 03(الثانوي فيتكون من ثالث 

  :ففهارس الكتب جاءت على النحو التايل 
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عدد النصوص يف مجيع املستويات، إال أن فمن خالل ما أوضحه اجلدول جند أن الوحدات متقاربة يف 

هناك تباينا ملحوظا بني كل مستوى وآخر، فحني ننظر مثال يف مقرر السنة الثالثة ثانوي نكشف البون 

الشاسع بني هذا املقرر ومقرر السنة الثانية ثانوي حبيث ال رابط بينهما؛ وما ميكن مالحظته أيضا أن هناك 

ويعود هذا يف رأيي إىل اختالف اللجان اليت تكلفت بوضع املقررات  عدم االنسجام بني عدد النصوص،

  .الدراسية يف هذه املرحلة 

وقد قسمت كل وحدة إىل جمموعة من احملاور، اعتمد فيها التصنيف النوعي والتحقيب للتأريخ األديب .

  .بها وتنميطهاللتوفيق بني الطرح التارخيي املدرسي والطرح الفين األجناسي يف توزيع الكتب وترتي

إن كتب األدب والنصوص واملطالعة املوجهة تنهج جا تارخييا، حيث يتم تعريف : وبذلك ميكن القول

التالميذ يف املرحلة الثانوية مبراحل تارخيية خمتلفة مر ا األدب العريب فتالميذ السنة األوىل من التعليم الثانوي 

ويستكمل التلميذ هذه املراحل يف املستوى الثاين من التعليم  يدرسون العصر اجلاهلي، واإلسالمي، واألموي،

مث تاريخ األدب األندلسي واملغريب، ويقتصر كتاب ) األول والثاين(الثانوي، فيقرأ العصر العباسي بطوريه 

  .املستوى الثالث على األدب اململوكي والرتكي وعلى األدب يف العصر احلديث

لعة املوجهة هو الشقيق املرادف لكتاب التاريخ، وما تكتمل إذن فكتاب األدب والنصوص واملطا

كما أرفقت عناوين النصوص بأرقام الصفحات، وتنوعت هذه النصوص .الصورة، ويتحقق اهلدف العام املشرتك

لتشكل جمموعة من ااالت الثقافية والدينية والعلمية واالجتماعية؛ لتمكني املتعلم من اكتساب ثقافة متنوعة 

  .جماالت خمتلفة ذات

وبذلك ال يكون الكتاب مدرسيا إال إذا روعي فيه حسن تكييف مادته للواقع املدرسي مبتطلباته 

  .املختلفة، وروعي فيها مناسبتها ملستوى التالميذ من حيث نضجهم العقلي وميوهلم النفسي

  

  



   :مادة الكتاب . 3

رسة، واحلجم الساعي املخصص لتنفيذه، فكل مستوى املقرر والعينة املد :معيارين أساسيني مها تشمل 

فال يكون الكتاب يف املرحلة الثانوية مرحلة من مراحل التعليم جيب أن يكون هلا كتبها اخلاصة مبميزاا اخلاصة 

لكتب مرحلة  الكتب املرحلة العالية، كما أن الكتب اليت توضع للتعليم االبتدائي ال تكون خمتصرً  امثال خمتصرً 

  .الثانوي

  مستوى المقرر وعالقته بعينة الدارسين . 1.3 �

تعددت العوامل اليت تتحكم يف الكتاب املدرسي، فإن مادته ينبغي أن تتماشى مع مستوى التالميذ،  مهما

وخصائص كل مرحلة من مراحل منوهم؛ فمن غري املعقول أن يتعامل هؤالء املتعلمون مع مقرر يفوق مستواهم 

  .، أو بعيد عن بيئتهم وثقافتهم، ألن ذلك يؤدي إىل حتصيل ضعيفالذهين، وقدرام  العقلية

واملالحظ على كتب األدب والنصوص واملطالعة املوجهة أنه طغى عليها اجلانب التارخيي وبالتايل جاء على 

  .حساب التحليل، إال أننا نرى أن مسألة التسلسل مهمة للطالب يف هذه املرحلة منهجيا

ة على املستحدثات البيداغوجية، أدرجت القراءة املنهجية يف برامج التعليم الثانوي وعلى إثر انفتاح املدرس

للتدرج باملتعلم من مالحظة النص إىل تركيب عناصره مرورا بفهمه وحتليله، وبعد استغناء املدرسة اجلزائرية على 

  .ص تبنت القراءة احملايثةالقراءة اخلارجية اليت كانت تسقط معطيات سريته وتارخييه وإيديولوجيته على الن

إن التعامل مع النص يسمح للتلميذ بتدريب مهارتيه يف الفهم والتعبري كتابة وشفهيا، وذلك بواسطة متارين 

حتليلية الستكشاف األفكار الثانوية، وهيكلة أو بناء املضمون، وبتمارين تركيبية لتلخيص كل فقرة من النص 

النص؛ باإلضافة إىل البحث يف البعد الثقايف احملمول يف النص، سواء   على حدة، مث القيام بتلخيص شامل لكل

  .كانت هذه الثقافة ذات طبيعة أدبية أو غريها

فاملالحظ على النصوص عموما من حيث احملتوى أا متدرجة ومنطقية، وحتمل بني طياا نصوصا 

في اإلشادة بالصلح :"من أمثلة ذلك جيدة ختدم احتياجات املتعلم من جهة، وتساير مستواه من جهة ثانية و 



، تقوى اهللا واإلحسان إلى )61ص "(أرضنا الجميلة"، )46ص" (الحقة الرجولة"، )15"(والسالم

ومن أمثلة ذلك يف كتاب ، )196ص " (فتح مكة"، )92" (األخالق والديمقراطية"، )90ص " (اآلخرين

للموت ما "، )40ص" ( ن القدماء والمحدثينالصراع بي"، )"38ص " (بالد الصين(": السنة الثانية جند 

" ، تقسيم مخلوقات العالم)76ص "(، الدعوة إلى الصلح والميل إلى الزهد )69ص " (تلدون

، )220ص"(بالد األندلس"، )171ص "( استرجعت تلمسان"، )133ص" (أفاضل الناس"، )87ص(

)" ص(في مدح الرسول (":ة جندومن أمثلة ذلك يف كتاب السنة الثالث ،)240ص " (ألف ليلة وليلة"

"  ،)48ص" (مثقفونا والبيئة"، )38ص" (علم التاريخ"، )22ص" (إنسان ما بعد الموحدين"، )9ص(

  "ثقافة أخرى" ، )65ص" (المجتمع المعلوماتي

، )154ص(التسامح الديني مطلب الديني مطلب إنساني "، )116ص" ( اإلنسان الكبير"، )85ص(

ص "(الصدمة الحضارية متى نتخطاها ؟"، )168ص" (بر صالح الدينخطاب غير تاريخي على ق"

176.(  

املتعلم يف وسط ختتلف فيه الطبقات و ختتلف فيه العادات و الظروف، فطبيعة اتمع اجلزائري  يعيش

جندها ختتلف اختالفا كليا عن باقي اتمعات العربية؛ فهو جمتمع متفتح، و غري منغلق على نفسه،   -مثال –

فهي موضوعات . هذا إن دّل على شيء فإمنا يدل على أن احملتوى يف حد مضمونه يعرب عن الثقافة اجلزائرية و

  .هادفة، تفيد التلميذ يف حياته، ويف توسيع مداركه

للنظر يف ) 2006-2005(إّن مشروع اإلصالح الذي بدأت بوادره تظهر يف املوسم الدراسي 

تمام مبكانة املتعلم يف اآلونة األخرية، و العمل على اختيار املقرر و ما املناهج، لدليل قاطع على مدى االه

  ).إخل...الدينية، االجتماعية، و األخالقية( يفيده يف كل ااالت 

  

  



  :الحجم الساعي المخصص لتنفيذ المقرر .2.3 �

. عايل أو للحياة املهنيةميثل التعليم الثانوي يف املسار الدراسي مرحلة التنوع والتوجيه والتحضري للتعليم ال

وعليه، من املهم تزويد كل تلميذ يف اية مساره مبؤهالت مؤكدة متكنه من مسامهة نشطة يف اتمع، ولذا فإن 

  .تنمية ثقافة مشرتكة أساسية تكتسي أمهية بالغة؛ وتساهم يف حتديد التخصص التدرجيي يف جمال من ااالت

رتكني، مدة كل منهما سنة دراسية واحدة، مث يتفرعان إىل شعب كما ينظم التعليم الثانوي يف جذعني مش

  :يلي 

  : ، ويتفرع بدوره يف السنة الثانية والسنة الثالثة ثانوي إىل قسمني "آداب"جذع مشرتك .أ

 لغات أجنبية •

 آداب وفلسفة •

  :ربع شعب، ويتفرع بدوره يف السنة الثانية والثالثة ثانوي إىل أ"علوم وتكنولوجيا"جذع مشرتك .ب

 رياضيات  •

 تسيري واقتصاد  •

 علوم جتريبية  •

 :تقين رياضي بأربعة اختيارات •

 هندسة كهربائية -

 هندسة مدنية -

 هندسة ميكانيكية -

 هندسة الطرائق -



وتتضمن كل شعبة تعليما خاصا ا، وتعليما تتقامسه مع شعب أخرى، فكل شعبة تتميز عن األخرى 

واملواد األساسية يف كل منها هي اليت . امالت اخلاصة ملختلف املوادبتعليم مواد خاصة، وباحلجم الساعي واملع

تشكل العمود الفقري للشعبة، ومتيزها عن الشعب األخرى، وما يدل على أمهيتها النسبية هو احلجم الزمين 

  .املخول هلا ومعاملها

 1:الحجم الساعي المخصص لنشاطات اللغة العربية وآدابها  •

وعي املخصص ملادة اللغة العربية يف السنة األوىل من التعليم الثانوي العام إن احلجم الساعي األسب

  : ساعات أسبوعيا موزعة على الوحدة التعليمية على النحو اآليت) 6(هو ست ) جذع مشرتك آداب(

  06  01  01  ســاعات 04  

النص   01
  األديب

قواعد 
  اللغة

مطالعة   نقد أديب  عروض
  موجهة

تعبري 
  كتايب 

06  

النص   02
  التواصلي

قواعد 
  اللغة

تعبري   بــــــالغـــــــــــــــة
  شفوي 

تعبري 
  كتايب

06  

  :أنشطة الوحدة التعليمية 

دراسة النص األديب من حيث الشكل واملضمون وما يتعلق مبسائل (ساعات ) 04(أربع  :النص األدبي  �

نص األديب مندجمة دون إقامة للحاجز ، تدرس هذه املسائل انطالقا من ال)القواعد والعروض والنقد األديب

 .الزمين، عمال مبنطلق املقاربة النصية

 .ساعة واحدة  :مطالعة موجهة  �

 .ويدرس هذا النشاط عن طريق العمل بالتفويج) x 2 1(ساعتان  :تعبير كتابي  �

                                                           

مرجع ) جذع مشرتك علوم وتكنولوجيا، جذع مشرتك آداب(لسنة األوىل من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، مناهج ا  1
  .03سابق، ص 

 األسابيع

 الزمن



ا دراسة النص التواصلي من حيث اكتشاف معطياته ومناقشتها وم(ساعات ) 04(أربع  :نص التواصلي ال �

، تدرس هذه املسائل كذلك مندجمة دون إقامة للحاجز الزمين عمال مبنطق )يتعلق مبسائل القواعد والبالغة

 .املقاربة النصية

 .سا ) 01( :تعبير شفوي  �

  )شعبة األداب والفلسفة: (السنة الثانية  •

شعبة (ثانوي العام احلجم الساعي األسبوعي املخصص ملادة اللغة العربية يف السنة الثانية من التعليم ال

  : 1ساعات موزعة أسبوعيا على النشاطات كاآليت) 04(هو أربع ) اآلداب والفلسفة

  توزيع الوقت  الحجم الساعي  النشاطات

خيصص هذا احلجم الساعي لنشاط األدب والنصوص حيث يتم فيه دراسة   سا  03  األدب والنصوص
ملقررة يف النحو والصرف النص بتحليل معطياته ومضمونه وما يتعلق  باملسائل ا

  .والبالغة والعروض والنقد

  .تستغل لتقدمي املوضوع ومناقشة مث لكتابته وتصحيحه على مدى ثالثة أسابيع  سا 01  التعبري الكتايب

  . ينشط املشروع يف كل حصة رابعة من نشاط التعبري الكتايب  املشروع

  .أسبوع خامس من حصص الوضعيات املستهدفةخيصص حجم ساعي بساعة واحدة يف كل   املطالعة املوجهة 

  .تنجز خالل كل أسبوع خامس  الوضعيات املستهدفة 

  : توزع هذ النشاطات املقررة على حصص األسبوع وفق ما يأيت 

حصص لنشاط األدب والنصوص حيث يتم فيها دراسة نص باكتشاف معطياته ) 03(ختصيص ثالث  �

وفر عليه من مظاهر االتساق واالنسجام مث يتصل باملسائل املقررة ومناقشتها وما يتعلق بنمط بنائه وما يت

 .يف النحو والصرف والبالغة
                                                           

ب والفلسفة اآلدا(، الشعبتان )اللغة العربية وآداا(اللجنة الوطنية للمناهج مديرية التعليم الثانوي، منهاج السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي  1
  .03، ص 2005، اجلزائر، أكتوبر )واللغات األجنبية



ترجى حصة التعبري الكتايب إىل اية األسبوع حيث حيرص األستاذ على استغالهلا جلعل املتعلمني  �

املقرتحة  يسخرون مكتسبام القبلية املرتبطة بالنشاطات السابقة وذلك ضمن عالج وضعيات التعبري

 .عليهم

 .تنشط املشاريع خالل كل أسبوع رابع من نشاط التعبري الكتايب �

 ) :شعبة اآلداب والفلسفة: (السنة الثالثة ثانوي  •

شعبة اآلداب (إن احلجم الساعي األسبوعي املخصص ملادة اللغة العربية يف السنة الثالثة من التعليم الثانوي 

  1:يا موزعة على الوحدة التعليمية على النحو التايل ساعات أسبوع) 07(هو سبع ) والفلسفة

  توزيع التوقيت  الحجم الساعي  النشاطات

خيصص هذا احلجم الساعي لنشاط األدب والنصوص   ساعات ) 04(أربع   األدب والنصوص
حيث يتم فيه دراسة النص من حيث معطياته ومنط بنائه 

بتعزيز وما فيه من مظاهر االتساق واالنسجام مث ما يتعلق 
  .التعليمات القبلية يف النحو والصرف والبالغة والعروض

حصة لتقدمي املوضوع ومناقشة وحصة لكتابته وحصة   ساعة ) 01(   التعبري الكتايب 
  .لتصحيحه وذلك على مدى ثالثة أسابيع

  .تنشط حصة كل أسبوع   ساعة.)01(  املشروع 

إلجراء تدريبات حول إحكام موارد حصة للمطالعة وحصة   ساعة.)01(  املطالعة املوجهة 
  .املتعلم وضبطها

  

  :توزع هذه النشاطات املقررة على حصص األسبوع وفق ما يأيت 
                                                           

  .03، املرجع السابق، ص )اللغة العربية وآداا(اللجنة الوطنية للمناهج مديرية التعليم الثانوي، منهاج السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي   1
  



أما مع . مخس ساعات لتحليل النص األديب جبميع روافده هذا مع النص األديب األول) 05(ختصيص  �

اخلامسة للنص التواصلي خللوه ساعات جبميع روافده والساعة ) 04(النص األديب الثاين فتخصص له أربع 

ملناسبتها للنص األديب " نشأة الشعر احلر"عن درس " الكناية"من الروافد وهكذا دواليك، مثال تأخري درس 

الزحافات "على درس " األوتاد واألسباب"، أو تقدمي درس )09(والتاسع ) 07(الثاين، األسبوعان السابع 

يتطلب ذلك، إذ ال يعقل أن يدرس املتعلم الدرس الثاين مث األول ألن الرتتيب املنطقي واملعريف " والعلل

 ).21. 20(األسبوعان 

حصص، األوىل للتقدمي واملناقشة والثانية لإلجناز، أما الثالثة ) 03(يقدم يف ثالث :  التعبير الكتابي �

) 06(سادس مثال سقطت خانة التعبري الكتايب يف األسبوع ال) اآلداب والفلسفة(للتصحيح، ففي شعبة 

 ) .  20. 19. 18(حىت حيدث االنسجام وتكون حصة املشروع هي الرابعة، فهو غري موجود يف األسابيع 

أسبوعية للمطالعة املوجهة تتناوب ونشاط اإلدماج والوضعيات املستهدفة أسبوع بأسبوع، ) 01(ساعة  �

 .)21(وكذلك جند املشروع حمذوف من األسبوع 

وحدة تعليمية؛ وقد ) 12(شاطات قد توزعت مبحتوياا على اثنيت عشرة إن الن: وبذلك ميكن القول

مت اعتماد نظام الوحدات التعليمية نظرا ملا هلذا النظام من فوائد تربوية، من أبرزها كون الوحدة ال تم بتنمية 

ساب املهارات بتنمية القدرات وتكوين العادات واالجتاهات واكت  - أيضا –معارف التالميذ فقط، وإمنا تم 

  .وألن الوحدة أيضا تسعى إىل توحيد املعرفة لدى املتعلم وتكاملها، وتكسبه لغة وثقافة يف الوقت نفسه

إن مناهج التعليم يف مدارسنا تطبق منهجا سنويا، تتوزع فيه مضامني املقررات على مدار السنة 

أشهر، حيث تنطلق يف شهر أكتوبر وتنتهي يف اية شهر ماي، ) 08(الدراسية كاملة اليت تقدر عادة بثمانية 

يف الشهر ) 05(سة نصوصمبعىن أدق يقدم للتلميذ يف األسبوع الواحد نصان أو نص واحد، أي ما يعادل مخ

، أما تلميذ السنة الثانية ثانوي فيدرس يف األسبوع )جذع مشرتك آداب(بالنسبة ملستوى السنة األوىل ثانوي 

نصوص يف الشهر، وهو  توزيع جيد ميكن املعلم واملتعلم من ) 04(الواحد نصا واحدا، أي ما يعادل أربعة 

توزيع جيد ميكن املعلم واملتعلم من إاء مقرر النصوص يف إاء مقرر النصوص يف نصوص يف الشهر؛ وهو 



) 06( وقته احملدد له، أما تلميذ السنة الثالثة ثانوي فيدرس يف األسبوع الواحد نصان، أي ما يعادل ستة

لذا يقوم املعلم بوضع خطة . نصوص يف الشهر، وهو توزيع مكثف أثقل كاهل التلميذ واملعلم على حد السواء

ا سيفعله خالل العام الدراسي، أو خالل الفصل الدراسي، حمددا الوقت الذي حيتاج إليه يف تدريس شاملة مل

املنهاج كله، مث يف تدريس كل قسم، وااللتزام بذلك الوقت جيعله ال يبطئ وال يسرع، بل يسري باألسلوب الذي 

حجم الدرس وسهولته أو : (ة مثل يقتضيه الدرس ومستوى التالميذ، ويتم حتديد الوقت بناء على معايري معين

  ).إخل... صعوبته وحجم القسم ومستوى التالميذ

  .وإذا كان احلديث على املستوى الشكلي للكتاب، فيجب أن نشري إىل مضمونه إشارة حتليلية مباشرة

  :تقديم نشاط النصوص في كتب اللغة العربية .4

لم أن يكون مطلعا اطالعا تاما على الدروس رسالة، وجيب على املع - بطبيعة احلال -إن النص األديب 

والعرب اليت يتضمنها النص، وميكن أن يشرتك الطلبة مع املعلم يف استخالص هذه القيم، ألن هلا فائدة تتعلق 

باخلصائص الفنية للنص وتتعلق ببعض األحكام عند الشاعر أو الكاتب، وقد تتعلق الدروس والعرب أيضا مبا 

إن هذه الدروس والعرب هي اليت يفيد منها . البيئة الطبيعية أو االجتماعية أو السياسيةيصوره النص من ظواهر 

  .1الطالب يف حياته أي يف تغيري سلوكه

فمعىن ذلك أن التلميذ يستفيد من املضامني املوجودة يف النصوص وستكون له عونا يف املستقبل، فإن  

خرين متسك التلميذ  ذه اخلصلة، وإن كان النص حيذر كان النص مثال يدعو إىل التعاون واإلحسان  إىل اآل

من صفة قبيحة أو مذمومة كالرياء والتكرب، تركها التلميذ وابتعد عنها؛ وإذا كان النص األديب ال خيرج عن كونه 

لية مادة متعلمة ومادة لغوية ومادة ثقافية إنسانية إال أنه جيب أن يعىن بتغيري سلوك التالميذ من اجلوانب العق

  .والنفسية واالجتماعية

                                                           

  .15مناهجها وطرائق تدريسها، املرجع  السابق، ص  طه علي حسني الدليمي وآخرون، اللغة العربية  1



جتديد املقررات املدرسية للمرحلة الثانوية، بنصوص حية ألدباء جدد، مطلب ثقايف جزائري ملح منذ 

مدة طويلة، فالتالميذ يف اجلزائر كانوا ال يقرأون إال لألموات من الكتاب والشعراء ، حىت ظن بعضهم أن 

  ما هي مقاييس هذا االنتقاء ؟: ه نتساءل وعليالكاتب ال يكون كاتبا إال إذا كان ميتا، 

  التوجيهات  المحتوى   األهداف المميزة   الـمـحـاور

  مستوى السنة األوىل  ثانوي

  :الشعر الجاهلي .1

تبني بنية القصيدة اجلاهلية  �
 .وخصائصها الفنية

التعرف إىل أهم األغراض  �
املكونة 2واملوضوعات

 .للقصيدة اجلاهلية

استخالص القيم ومالمح  �
  اتمع اجلاهلي

املعلقات 1إحدى �
زهري بن أيب سلمى (

 ).عنرتة بن شداد

خمتارات من الشعر  �
اجلاهلي يف أغراض 

  .وموضوعات خمتلفة

حيرص املدرسون على تنزيل  �
التارخيي 1سياقه1يف1النص

 .واحلضاري واألديب والفكري

 

حيرص املدرسون على أال جيعلوا  �
التالميذ يتصورون األدب مرآة 

ع على حنو آيل تعكس الواق
 .ساذج

 

يشرح النص باالعتماد على   �
ومضامنيه 1القول1كيفيات

 .ومقاصده

 

ميكن إغناء حصص الشرح  �
  .بعروض أو حبوث

تأثري األمثال واحلكم يف  �  :األمثال والحكم .2
 .تشكيل عقلية اإلنسان

اختزان الكثري من املعىن يف  �
القليل من اللفظ، ألن 

  ".البالغة يف اإلجياز"

من األمثال خمتارات  �
واحلكم من العصر 

  .اجلاهلي

 .متجيد القيم اإلسالمية �  :الشعر اإلسالمي . 3

غرس القيم الروحية يف  �
نفوس املتعلمني عرب العقل 

  .واحلواس والوجدان

خمتارات من الشعر  �
ألدباء من 2والنثر

  .العصر اإلسالمي

شعر  :األموي 1الشعر.4
  الغزل يف القرن األول اهلجري 

صائص الفنية لشعر تبيني اخل �
 .الغزل

من 1البدوي1الغزل1متييز �
 .احلضري

: خمتارات من شعر �
 .مجيل بن معمر

  

  



استجالء صورة كل احملب  �
  .واحلبيب

  :شعر النقائص .5

  

  

  

استجالء صورة كل احملب  �
 .واحلبيب

استخدام أسلوب املقارنة  �
  .واملوازنة

خمتارات من شعر  �
الفرزدق 1جرير،

  .واألخطل

توىل الكاتب مهمة التعبري  �  : عصر األمويالنثر في ال.6

السلطة 1ثقافة1عن

سلطاا 1حتت1واالنضواء

الرمزي عن طريق تكوين 

وعي عام عرب العبارات 

  .اللفظية

نصوص ميسرة غري  �

  .طويلة

  : مستوى السنة الثانية 

  :العصر العباسي ..1

التجديد : "الطور األول 
في الشعر العربي في القرن 

  "الثاني للهجرة

تبني اخلصائص الفنية  �
املميزة لبينة القصيدة يف 

 .القرن الثاين

أساليب 1إىل1التعرف �
يف 1والتصوير1الوصف
واخلمر 1الغزل1أغراض

 .والزهد واهلجاء

استخالص أهم مظاهر  �
الكتابة  1يف1التجديد
خالل 1من1الشعرية

 .األغراض املذكورة
استجالء مواقف كل من  �

مناذج من شعر  �
بشار بن برد وأيب 
نواس وأيب العتاهية 

  .ومسلم بن الوليد

حيرص املدرسون على أال جتعلوا  �
التالميذ يتصورون األدب مرآة 
تعكس الواقع على حنو إىل 

 .ساذج

حيرص املدرسون على تنزيل  �
التارخيي 1سياقه1يف1النص

 .واحلضاري واألديب والفكري

تماد على  يشرح النص باالع �
ومضامينه 1القول1كيفيات

 .ومقاصده

ميكن إغناء حصص الشرح  �



بشار وأيب نواس وأيب 
  .احلياة واملوتالعتاهية إزاء 

 .بعروض أو حبوث

 

يتم االهتمام يف تبني اخلصائص  �
الفنية باحلجاج خاصة وذلك 

 : بالنظر يف 

 .بنية النص احلجاجي �

 .تنظيمه �

احلجج وأنواعها، (سريورته  �
 ).األمثلة ومصادرها

يتم االهتمام يف كتابات  �

لمي اجلاحظ باملنهج الع

وجتليات الفكر  االعتزايل يف 

  .جماالت املعرفة املختلفة

  : التجديد في النثر العربي 

المنزع العقلي في األدب 
  :العربي القديم 

تبني اخلصائص الفنية  �
 املميزة ألسلوب اجلاحظ

األبعاد 1استجالء �
 .احلجاجية

استخالص مقاصد املؤلف  �
من تصوير ملا طرأ على 

من 1اإلسالمي1اتمع
 .ول يف القيمحت

استجالء مظاهر املنزع  �
  .العقلي

نثر 1من1خمتارات �
  .اجلاحظ



 :في المنهج العلمي  �
باملوضوعية، الشك، التجربة 

ومقوماا كاملالحظة 
واالستقراء واملوازنة والرتتيب 

والتعديل والتجريح 
 .إخل...واالستنباط

في تجليات الفكر  �

بكيفية  : االعتزالي

االستدالل على بعض 

سائل الفكرية والكالمية امل

النقد، (باحلجج العقلية 

الشك، اجلدل، 

  )إخل...االستقراء

    :الطور الثاني 
شعر الحماسة في القرنين 

   الثالث والرابع للهجرة

قدرة اللغة العربية على  �
التعبري ووصف أدق 

 .التفاصيل يف احلياة
تبني اخلصائص الفنية  �

 .املميزة لشعر احلماسة
احلماسة استجالء معاين  �

 .يف هذا الشعر
استخالص املثل العليا  �

والقيم اليت يدعو إليها 
شعر احلماسة إبداء الرأي 

 .يف ذلك
  
  

خمتارات من شعر  �
املتنيب وابن 

  .الرومي

  :يتم االهتمام 
يف معاين احلماسة بالبطولة،  �

التغين بالقوة، الفتوة، الثقة 
 .إخل...بالنفس

يف اخلصائص الفنية املتصلة  �
ماسة بالصورة، مبعاين احل

  .واملعجم واألساليب واإليقاع



  :المغرب العربي .2
  
  
  

 .انتشار اإلسالم باملغرب �
احلركة الثقافية يف عهد  �

 .الدولة الرستمية
انفتاح املغرب على دول  �

  .املشرق

: خمتارات من شعر �
بكر بن محاد، وأيب 

  .محو موسى الزياين

  

  بالد األندلس.3
الشعر العربي في األندلس 

ة من القرن الرابع بداي
  الهجري

تبني خصائص الوصف  �
والتصوير يف الشعر 

 .األندلسي
 .استجالء أهم املعاين فيه �
التعرف إىل مظاهر  �

 .الطرافة فيه معىن ومبىن
 .إبداء الرأي يف ذلك �
  

 : خمتارات من  �
الشعر األندلسي  �

يف وصف الطبيعة 
ورثاء املمالك 

 .واملدن
  .املوشحات �

  : يتم االهتمام بمايلي  

 :في خصائص الوصف والتصوير •

 .أساليب التعبري �

 .الصورة واإليقاع  �

 : في المعاني  •

 .عالقة الشاعر بالطبيعة �

 .أشكال حضور الطبيعة �

 .صورة احلبيبة واحملب �

 : في مظاهر الطرافة  •

مظاهر التفرد يف الشعر األندلسي  �

  .يف اإليقاع والتصوير واملعاين

  مستوى السنة الثالثة ثانوي 
  عفعصر الض.1

 .حتديد جنس النص �
 .تبني بناء النص �
التوسع يف حتليل املعاين  �

 .انطالقا من املباين املتواترة
 .تبني مقاصد القول �
إبداء الرأي يف النص مبىن  �

 .ومعىن
التعرف على ظاهرة املديح  �

النبوي عند شعراء عصر 
 .الضعف

يتعرف على أسباب جلوء  �
شعراء عصر الضعف إىل 

 .الزهد

نصوص أدبية  �
شعرية ونثرية خمتارة 
من عصر الضعف 

 ):املماليك(
البوصريي، ابن (

نباتة، القزويين، ابن 
  ).خلدون

ألستاذ املتعلمني على يدرب ا •
مالحظة النص لتحديد هويته 

املؤلف، العصر، السياق، (
 .إخل...املصدر،

التفكيك مرحلة وصفية لكل  •
الوحدات، (مكونات النص 
اجلمل، احلقول 

، للتعرف إىل )إخل...املعجمية
الظواهر املهيمنة يف النص قصد 

  .استثمارها يف التحليل



درسات لوقوف على أهم الا �

املتعلقة بالفنون الشعرية 

اليت شاعت يف عصر 

الضعف والتفسريات احمليطة 

 .بذلك

االطالع على ظاهرة  �

التخلف احلضاري وأهم 

 .أسباا

التعرف على خصائص النثر  �

العلمي، ويف عصر الضعف 

وعلى أصناف العلوم وعلى 

املصطلحات العلمية 

 .الشائعة آنذاك

التعرف على بعض فروع  �

نسانية يف إنتاج العلوم اإل

يف عصر (ابن خلدون 

 ).الضعف

التعرف على أهم الدراسات  �

املتعلقة بالنثر العلمي يف 

عصر الضعف وسبب 

انشغال العلماء بالتدوين 

  .يف اال العلمي

  : العصر الحديث .2
  : من شعر المنفى

تبني ما توحي به عالقة   �
اإلنسان باملكان من 

 .مشاعر ومواقف
استجالء ما ينتج عن هذه  �

عرية خمتارات ش �
لشعراء احلنني إىل 

حممود (الوطن، 

يهتم باملكان مبا هو فضاء  �
 :يتصل بـ 

الوطن، (احلياة اجلماعية  �



العالقة من تأمالت 
 .وأفكار

تبني دور املكان يف حتديد  �
 .منط احلياة

التعرف على أسباب ظهور  �
شعر املنفى يف أدب النهضة 

 .العربية احلديثة
التعرف على عالقة  �

السياسة ببعض الفنون 
 .غنائيةالشعرية ال

التعرف على مفهوم احلنني  �

 . إىل الوطن أو الروح الوطنية

التعرف على بعض  �

خصائص الكالسيكية من 

 .خالل شعر أمحد شوقي

الوقوف على ظاهرة احملاكاة  �

 واإلحياء يف اإلبداع الشعري

الوقوف على بعض  �

الدراسات النقدية اليت 

تدرس العالقة الوطيدة بني 

  .السياسة واألدب

سامي البارودي، 
أمحد شوقي 

  ).إخل...

 ...).البيت، احلي، املدرسة
احلنني إىل (وجدان اإلنسان  �

املكان، الذكرى اليت يوحي ا 
املكان، ما يرمز إليه املكان، 

 ...).من أبعاد ودالالت
قضايا األرض يف عالقتها  �

 .باإلنسان
تأثري املكان يف منط عيش  �

  .األفراد واجلماعات

التوسع يف فهم النزعة  �  :النزعة اإلنسانية

اإلنسانية وسبب اهتمام 

 .الشعراء ا

تبني خصائص الكتابة  �

 .الشعرية للرومانسية

استجالء جوانب خمتلفة  �

خمتارات من الشعر  �

ألدباء من املشرق 

  .واملهجر

يشرح النص باالعتماد على   •

كيفيات القول ومضامينه 

 .ومقاصد صاحبه منه 

حيسن استثمار املعيش واخلربات  •

  .الشخصية يف بناء التعلمات



من الكون الشعري 

 .الرومانسي

م األدب استجالء مفهو  �

 .عند الرومانسيني العرب

الوقوف عند القواسم  �

املشرتكة بني األدب 

 .واألخالق واحلضارة

التعرف على مفهوم الرفض  �

واحلس الثوري ورسوخ البعد 

العاطفي و اخللقي يف 

 .الشعر

التعرف على بعض  �

خصائص املذهب 

الرومانسي يف الشعر العريب 

 .احلديث

الوقوف عند بعض  �

الداعية  الدراسات النقدية

إىل التجديد وإىل النزعة 

 .اإلنسانية يف األدب

  

  : الشعر الحر 

الشعر العربي الحديث من "

  "مظاهر الحداثة

تبني اخلصائص الفنية يف  �

 .الشعر العريب احلديث

استجالء أهم معاين  �

الكون الشعري يف 

 .القصيدة احلديثة

خمتارات من شعر  �

نزار قباين ، حممود 

  .درويش

حيرص األستاذ على التأليف بني  •

خمتلف النصوص الستخالص 

 .مظاهر احلداثة

: من معاين الكون الشعري  •

املرأة، الوطن، القيم (



 .إبداء الرأي يف ذلك �

الوقوف عند التزام الشعراء  �

العرب املعاصرين بالقضايا 

 .القومية

الوقوف عند انشغال  �

 الشعراء العرب املعاصرين

 .بقضية فلسطني

قضية مهمة،  الوقوف عند �

هل من واجب الشاعر 

االلتزام  بقضايا جمتمعه 

  .وبقضايا األمة أم ال

  ).اإلنسانية

تبني اخلصائص الفنية  �  ائريةشعر الثورة الجز 

 .للشعر الوطين

استجالء معاين الوطنية  �

صورة الوطن، التعلق به، (

 ...).الدفاع عنه، الوالء له

 .حتليل األبعاد احلجاجية �

الوقوف عند اهتمام الشعراء  �

 .اجلزائريني بالثورة

الوقوف عند بعض الظواهر  �

: الفنية يف الشعر احلر 

اللغة، املوسيقى، الصورة، (

 ).لرمزا

الوقوف عند انشغال  �

الشعراء العرب بالثورة 

خمتارات لشعراء من  �

املغرب العريب 

 :واملشرق العريب 

  .حممد الصاحل باوية - 

  .شفيق الكمايل - 

حيرص املدرسون على تنزيل  •

النص يف سياقه التارخيي 

 .واحلضاري واألديب والفكري

يشرح النص باالعتماد على   •

كيفيات القول ومضامينه 

 .ومقاصده

  



 .اجلزائرية

استخالص بعض مظاهر  �

 .التجديد يف الشعر احلر

يعي عالقة اإلنسان باملكان  �

والبعد الذي يكتسيه هذا 

املكان يف ارتباطه بأحداث 

تارخيية تبقى راسخة يف 

 .ذاكرة الشعوب

االطالع على خمتلف اآلراء  �

ائريني املتعلقة باألدباء اجلز 

الذين يكتبون باللغة 

  .الفرنسية

هر الحزن واأللم عند مظا

 :الشعراء المعاصرين

 

 

 

  

 

شواغل الشعراء بقلم المرأة 

  :والرجل

تبني مواقف الشعراء العرب  �
من قضايا اإلنسان 

 .والعصر
تبني مواقف الشعراء العرب  �

من مسألة املرأة يف 
ااالت السياسية والثقافية 

 .واالجتماعية
 .إبداء الرأي يف ذلك �

الوقوف عند مظاهر احلزن  �

واألمل لدى الشعراء العرب 

 .املعاصرين

تبيان سبب امتزاج األمناط  �

النصية يف القصيدة 

 .الواحدة

نصوص شعرية  �
حديثة ألدباء عرب 

  .من املشرق

تناول مواقف الشعراء يف إطار  •
اهتمامهم مبسألة املرأة إسهاما 
 .يف حتريرها أو دعًما ملكاسبها

تناول هذه الشواغل باعتبارها  •
  .شواغل إنسانية



استخالص مظاهر احلزن  �

واألمل عند الشعراء العرب 

املعاصرين وتعليل خمتلف 

أسباا نفسيا واجتماعيا 

 .وحضاريا

تبيان مدى جتسيد الشعراء  �

والعرب أثر األمل واحلزن يف 

 .أعماهلم األدبية

استخالص بعض قيم  �

اإلسالم يف التعامل مع 

  .الغري

مظاهر التجديد في 

  : رة القصيدة العربية المعاص

  :توظيف الرمز واألسطورة

تبني مقومات احلجاج  �

 .والتفسري يف النصوص

توظيف مقومات احلجاج  �

والتفسري لبناء موقف من 

 .القضايا املطروحة

التعرف إىل اجلوانب من  �

اآلداب واحلضارة العربية 

 .قدميا وحديثا

كتشاف مدى توظيف ا �

الرمز واألسطورة يف 

 .القصيدة العربية املعاصرة

ف عند مظاهر الوقو  �

لتجديد يف القصيدة العربية 

 .املعاصرة

خمتارات من  �

نصوص حديثة 

ذات صبغة 

حجاجية وتفسريية  

ألدباء مشارقة 

 :تتناول 

جوانب من  �

احلضارة العربية 

 .اإلسالمية قدميا

 بعض شواغل �

اإلنسان العريب 

 .املعاصر

يف حوار  •

 .احلضارات

يدرب املتعلم يف حصص شرح  •

النص والتدريب على النص 

وإصالح دراسة النص، على 

 :التقنيات التالية 

 .التلخيص والتوسع  �

 .التفسري �

 .التعبري عن الرأي �

  .الدعم والدحض �



الوقوف عند اهتمام النقاد  �

واألدباء املعاصرين بالرمز 

ويعي أبعاد توظيفه يف 

  .الشعر العريب

   .يف الفكر والفن •

: فن المقال وخصائصه

  "حرية التعبير"

الفنية تبني اخلصائص  �

املميزة لكتابه كل من طه 

حسني وحممد البشر 

 .اإلبراهيمي

استنتاج خصائص فن  �

 .املقال شكال ومضمونا

إدراك دور رجال اإلصالح  �

 .يف ازدهار فن املقال

تصنيف النص حسب منط   �

 .كتابته 

استنتاج خصائص املقال  �

 ).طه حسني(النقدي عند 

التعريف بعوامل ازدهار  �

 الفكر واألدب يف العصر

احلديث خاصة املقالة 

  .والصحافة

نصوص نثرية  •

حجاجية تتناول "

دور رجال 

اإلصالح يف 

: ازدهار فن املقال 

طه حسني وحممد (

  ).البشري اإلبراهيمي

يتم االهتمام يف اخلصائص  �

 :الفنية بــ

 . أمناط الكتابة •

  .أسلوب طه حسني ولغته •

تبني اخلصائص الفنية املميزة  �  :الفن القصصي
 .رية اجلزائريةللقصة القص

استجالء األبعاد االجتماعية  �
 .واإلنسانية

التعرف على الفن  �
 :القصصي

خمتارات من  �
جمموعات قصصية 
ألدباء من املغرب 

) اجلزائر(العريب 
بالرتكيز خاصة على 

:  

  
  
حتسن استثمار املعيش واخلربات  �

  .الشخصية يف بناء التعلمات



  .نشأته وتطوره وخصائصه
الكشف عن مدى تأثر  �

القصة القصرية اجلزائرية 
بالواقع اجلزائري عرب مراحله 

 .املختلفة
حتديد وحتليل العناصر  �

 .القصصية

تبيني الرتابط العضوي بني  �

اإلبداع الفين القصصي 

والواقع السياسي 

 .واالجتماعي

استنتاج منط النص  �

 .القصصي وعناصره

حتليل واستنتاج صورة  �

الشخصية وعالقتها 

 .باملوقف القصصي

حتليل دور اللغة ووظيفتها  �

التعبريية يف العمل 

 .القصصي

اكتشاف املصادر الفكرية  �

 .والواقعية للقصة اجلزائرية

حتديد العالقة العضوية بني  �

اري الواقع االستعم

واملضمون الفكري هلذه 

 .القضية

التحكم يف بعض آليات  �

  .زليخة السعودي -
  .حممد شنويف -



دراسة نص قصصي أو 

  .روائي

حي العربي األدب المسر 

  :المشرقي

تبني اخلصائص الفنية  �

 .للكتابة املسرحية

استجالء األبعاد الفكرية  �

 .واإلنسانية

التعرف على تطور هذا الفن  �

األديب عرب مراحل العصر 

احلديث، وتبني ميزة كل 

 .مرحلة

استنتاج خصائص األدب  �

املسرحي العريب يف املشرق، 

يف بدايات نضجه مع 

 .احلكيم، مضمونا وأسلوبا

تعليل األحكام النقدية اليت  �

 .يتوصل إليها

يتعرف دارسا وناقدا على  �

خصائص املسرحية العربية 

 .يف بالد املشرق

تعليل األحكام النقدية  �

والتعمق يف دراسة عناصر 

 .العمل القصصي

اكتشاف ونشأة وتطور  �

املسرح العريب وتطوره وكذا 

أهم توجهاته الفكرية 

من مسرحية       -

لتوفيق " هر زادش"

  .احلكيم

كابوس يف الظهرية -

  " .حسني عبد اخلضر"

  : يتم االهتمام مبا يلي 

 :في البنية الفنية  �

 .الفعل املسرحي �

الشخصيات خصائصها  �

 .والعالقات بينها

أنواعه، (اخلطاب املسرحي، احلوار  �

 ).خصائصه، وظائفه

 .اإلشارات الركحية �

يتم كذلك االهتمام يف تبني -

شهر "فنية يف مسرحية اخلصائص ال

  :بــ " زاد

 :البناء التراجيدي  �

 .املقدمة االحتفالية �

 .سر شهر زاد  �

 .الرحيل �

 . اخليانة �

 .الفاجعة �

 :أطراف الصراع التراجيدي �

خصائص البطل :اإلنسان  �

 .الرتاجيدي

حتول شخصية شهريار من ملك  �

إىل إنسان قلق متوتر فغري مبال 

 .فمتطرف



املكان واجلسد مبا مها حدان  �  .والفنية

 .آسران

 :مظاهر الصراع التراجيدي �

 ).شهريار(العقل واملكان  �

 ).قمر(الروح واجلسد  �

 بناؤه، تطوره ، : الحوار  �

  :خصائص الخطاب فيه،و وظائفه

 .اإلشارات الركحية، وظائفها �

يتم االهتمام يف استجالء  �

 :القضايا بــ .

 .معىن احلياة �

 .املعرفة  �

 .املوت �

 .اإلنسان واجلسد �

 .اإلميان �

ص باالعتماد على  يشرح الن �

كيفيات القول واملضامني 

 .واملقاصد

حيرص املدرسون على تنزيل النص  �

يف سياقه التارخيي واحلضاري 

  .واألديب والفكري

تبّني بعض مميزات األدب  �  : المسرح الجزائري 

اجلزائري احلديث من 

 .خالل الكتابة املسرحية

التعرف على صورة اتمع  �

 .رةاجلزائري ومساته إبان الثو 

استنتاج بعض خصائص  �

 .املسرح اجلزائري

حتليل بعض عناصر النص  �

 .املسرحي

حتديد العالقة بني األدب  �

املسرحي واحمليط 

 .االجتماعي

التعرف واستنتاج أهم  �

مراحل تطور املسرح 

  .اجلزائري وخصائصه

" اللة فاطمة سومر"- 

املرأة الصقر إلدريس 

  .قرقورة

"  املغص"من مسرحية - 

  .ألمحد بودشيشة

حجر الزاوية يف منهجية تدريس اللغات، إذ أنه انطالقا من  - كتابيا و شفويا–تعترب دراسة النص 

حتليل النص ميكن الوصول إىل حتقيق خمتلف األهداف املقرتحة يف الربنامج، سواء كانت تلك اليت تتعلق باللغة، 

  .أو تلك املرتبطة بالثقافة



ياره للنصوص تلك اليت تتضمن أهم ااالت اليت سيتناوهلا ومن البديهي أن يتحرى األستاذ عند اخت

مع التالميذ، فيعمل قبليا على استحضار أهدافها النوعية واإلجرائية، ممّا سيسمح للمتعلمني باالطالع تدرجييا 

  .والتوصل إىل إدراك جمموعة من القواعد اللغوية املستهدفة يف الّنص. على خمتلف املظاهر احلضارية

تنوع املوضوع و اهلدف منه فإّن دراسة النص املدرسي تسعى إىل تنمية شخصية املتعلم تنمية  و مهما

  ).اال الفكري، الوجداين، و النفس حركي( متكاملة متوازنة يف ااالت الثالثة 

و فاملتتبع ملناهج األدب يف املرحلة الثانوية جيدها تركز أكثر على تقدمي نصوص من الشعر للمتعلمني، 

( ال حيتل النثر سوى مساحة قليلة على خريطة األدب يف املرحلة الثانوية، و خباصة فنون النثر األديب 

، باإلضافة إىل أن النصوص األدبية املقررة متثل جانًبا واحًدا من األدب العريب، و ال تعطي تصورًا )كالرواية

ة إىل التعرف على روائع الشعر وعيون النثر األديب عاًما عن احلياة و الثقافة و الرتاث العريب؛ فاملتعلم حباج

  .العريب و العاملي

يتبع املنهج التارخيي يف دراسة األدب يف املرحلة الثانوية، و يعتمد هذا املنهج على دراسة األدب تبعا 

الطور ( سي لتسلسل العصور التارخيية بدًءا من العصر اجلاهلي، و مرورًا بالعصر اإلسالمي، مث األموي، مث العبا

  .، و انتهاء بالعصر احلديث)األول و الثاين

و هلذا املنهج مزايا كما أن له بعض العيوب، فمن مزاياه أنه يركز على املؤثرات اليت أثرت يف األدب 

على مّر التاريخ، و يعرض ما يطرأ من فنون أدبية يف كل عصر، و يدرس األدب على أنه فن ناٍم من الفنون؛ 

يعرض بعض الفنون اليت ظهرت بكل عصر يف عجالة سريعة، كما أن املنهج يُهمل الشعراء و  ومن عيوبه أنه

، و حيرم )الدسائس -املؤامرات(األدباء املغمورين يف كل عصر، و يركز على الصراعات و الفنت السياسية 

  . املتعلم من الربط بني العصور، و املقارنة بينها

للمنهج التارخيي حصة األسد يف مقرر األدب باملرحلة الثانوية، فإن  إن كان: وخنلص ممّا سبق إىل القول

  :ذلك ال ينفي متاما وجود مناهج أخرى؛ ُوجدت لتصنيف املادة األدبية القدمية، و هو املنهج املوضوعايت

  ). الشعر اجلاهلي( بنية القبيلة . 1

  ).عصر صدر اإلسالم( بنية العقيدة . 2



  ).أمية  عصر بين( بنية السياسة . 3

  ).عصر بين العباس( بنية التحول . 4

  ).األندلسي/ الشعر املغريب( بنية اجلهاد . 5

مثال، و طغيان الطابع  -كالنص الديين  –أيضا كما نتساءل يف األخري عن نصوص غائبة يف املنهاج 

ت املتعلم و األديب على النصوص مع التقليل أو تغييب النصوص العلمية و التقنية اليت تنسجم مع تطلعا

  .          رغباته الذاتية

هذا من حيث  املضمون، وما يشد االنتباه أيضا عند متابعة هذه النصوص أن برنامج اللغة العربية 

مكتوب بشكل منظم يف الكتب، مما يسمح للتالميذ ألن حيضروا دروسهم، ولكي يكونوا على علم بالدرس 

نامج خمصصا لألستاذ دون غريه من التالميذ، حيث كانت العملية التايل، يف حني أن الكتاب القدمي كان الرب 

  .التعليمية تقتصر على دور األستاذ، وجعل التلميذ مستقبال مبا يقوله األستاذ فحسب

      :المرحلة الثانويةأنواع النصوص الواردة في كتب اللغة العربية ب.5

العديد من املوضوعات اليت تناسب مستوى  الواردة يف كتب العربية للمرحلة الثانوية تعاجل النصوص

تأيت االختالفات يف القراءة من أن كل واحد "املتعلم وقدراته من جهة، وميوله ورغباته من جهة أخرى، حيث 

كون هذه .1"منا يقرأ النص يف ضوء خرباته وجتاربه مع النصوص وكذلك يف ضوء ثقافته ومعرفته بالوجود

  .يغ والرتاكيب اليت ينبغي أن يستنبطها املتعلمالنصوص تتوفر على مجلة من الص

تدرس النصوص املختارة من عدة جوانب، حيث يسعى األستاذ جاهدا مع تالميذه إىل الكشف عن معاين 

مع العلم أن هذه البنية ختتلف من منط من النصوص "النص وأبعاده من جهة، ومبناه وهيكلته من جهة أخرى، 

على   - يطلع من خالل دراسة النص - فعلى األستاذ أن جيعل املتعلم : "،ومهما يكن من أمر 2"إىل آخر

  .3"االستعماالت اللغوية واألسلوبية غري املألوفة، واليت تصنع اجلمال الفين للنص

                                                           

، اجلزائر، )اللغة العربية وآداا(وجي اللجنة الوطنية للمناهج، مديرية التعليم الثانوي، مشروع الوثيقة املرافقة ملنهاج السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنول 1
  .10، ص 2006جانفي 

  .10املرجع نفسه، ص  2
  .11رجع نفسه، ص امل 3



ومن جهة أخرى ينبغي على األستاذ أن يدرس النصوص األدبية بالرتكيز على خصائص النمط الذي 

ومناقشة القضايا االجتماعية  ) واري، اإلخباري، التفسريي، احلجاجيالسردي، الوصفي، احل(تنتمي إليه 

والثقافية والفكرية مبا يناسب قدرة االستيعاب املتعلم واهتماماته؛ ذلك أن املنهاج يوصي بأن يكون املتعلم يف 

  : اية كل سنة من مراحل التعليم الثانوي قادرا على 

  : السنة األولى ثانوي 

 .ة وتفسريية يف مقام داليجكتابة نصوص حجا �

 .الكتابة يف أمناط متنوعة من النصوص �

 

  :السنة الثانية ثانوي 

ي وذات عالقة باحملاور املطروحة يف تدريس جإنتاج وكتابة نصوص ذات طابع وصفي أو سردي أو حجا �

  : نشاطات املادة وذلك 

مصداقية التعبري ومجالية يف وضعيات ذات داللة متثل خصائص الوصف أو السرد أو احلجاج ومبراعاة  •

 .العرض

 .التحكم يف الكفاءة اللغوية واألدبية على وجه اإلمجال •

  : فبخروج  التلميذ من هذه السنة يكون قادرا على  :أما السنة الثالثة 

 .حتديد أمناط النصوص مع التعليل  �

 .التمييز بني خمتلف أمناط النصوص �

لسردي، من السردي إىل الوصفي، من التفسريي إىل من احلجاجي إىل ا(إعادة تركيب أمناط النصوص  �

 ).إخل...اإلعالمي، من الوصفي إىل احلجاجي، من السردي إىل احلواري من احلواري إىل احلجاجي

 ).إخل...تفسريية، سردية، حجاجية، وصفية، تعليمية، حوارية، إعالمية(إنتاج وكتابة نصوص متنوعة  �

  .ص اليت تنتمي إىل العصور األدبية املدروسةالنقد األديب ألمناط خمتلفة من النصو  �



تنوعت النصوص يف كتب اللغة العربية للمرحلة الثانوية، وبإلقاء نظرة على اجلدول جند أن عدد النصوص 

هو مخسة وعشرون نصا من بني  سبعة وثالثني نصا، وعدد ) سنة أوىل ثانوي(النثرية يف املستوى األول 

فعدد النصوص النثرية هو ) سنة ثانية ثانوي(صا فقط؛ أما يف املستوى الثاين النصوص الشعرية هو اثنا عشر ن

مخسة وعشرون نصا، كذلك من بني ستة وثالثني نصا، وعدد النصوص الشعرية هو أحد عشر نصا فقط، أما 

شعرية أربعة وثالثون نصا من بني ستة وأربعني نصا، وعدد النصوص ال: السنة الثالثة فعدد نصوصها النثرية هو 

هو اثنا عشر نصا فقط، واعتمدنا يف تصنيف هذه النصوص على النمط الذي تندرج فيه، فالنصوص النثرية 

الشعر : النمط السردي، الوصفي، احلجاجي، التفسريي، احلواري، أما النصوص الشعرية فتشمل :تضم 

  : العمودي والشعر احلر، وكان توزيعها كاآليت 

 .رون نصااثنان وعش : النصوص السردية •

  .تسعة نصوص :النصوص الوصفية  •

 .ثالثة عشر نصا :ية جالنصوص الحجا •

 .سبعة نصوص :النصوص الحوارية  •

 .سبعة وعشرون نصا  :النصوص التفسيرية  •

 .نصان :النصوص اإلخبارية  •

 .نصان :النصوص اإلرشادية  •

  :أما النصوص الشعرية فتوزعت كما يلي 

 .سبعة وعشرون نصا: الشعر العمودي  �

 .مثانية نصوص :ر ــلشعر الحا �

  

  

  

 



  ةوالجدول التالي يبين نسبة كل نمط على حد

  
  شـعـريــــة  نـــــشــــــــريـــــــــــــــــــة  أنواع النصوص

  حرة  عمودية  إرشادية  إخبارية  تفسيرية  حوارية  حجاجية  وصفية  سردية   توزيعها

  08  27  02  02  27  07  13  09  22  عدد النصوص

  % 6.83  % 23.07  %1.70  %1.70  % 23.07  % 5.98  %11.11  % 7.69  % 18.80  النسبة
70.05 %  29.90 %  
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  :وميكن متثيل هذه النسب بالدائرة النسبية التالية

  



نها اليت توظف قصد وهذه النسب تؤكد ميل واضعي املنهاج إىل اختيار النصوص النثرية خاصة  التفسريية م

تقدمي معلومات غري معروفة من لدن القارئ، ويقوم بتوسيعها وعرض قصد تقدمي معلومات غري معروفة من 

  .لدن القارئ ويقوم بتوسيعها وعرض أسباا ونتائجها أما النصوص الشعرية فكانت قليلة مقارنة بغريها

 نظرية من نطلقت افإاملرحلة الثانوية،  تالميذ إىل توجه يتال العربية اللغة كتب إىل انتقلنا إذا أما

 األدبية املادة قسمت وقد. األدب بنظرية أيضا يسمى ما أو األدبية للنصوص األجناسية املقاربة أو التجنيس

 : التالية األجناسية األمناط إىل

 .احلوار - الوصف -السرد: الحكي   -1

 .اإلقناع -التفسري -اإلخبار :الحجاج   -2

 .الغزل - الوصف -املدح: العمودي الشعر   -3

 .والنضال املقاومة شعر -االغرتاب شعر -املدينة شعر: التفعيلة شعر   -4

 الذي الفين املنهج: األديب النص قراءة يف النقدية املناهج من جمموعة التصنيف هذا يف ويتقاطع ، هذا

 وشعر العمودي الشعر/ والغزل والوصف دحامل( الشعرية وأغراضه فنونه حسب العريب األدب دراسة إىل يهدف

 معينة نصوصا متيز ووظائف ومرتكزات ثوابت إىل النصوص يفكك الذي األسلويب البنيوي واملنهج ،)التفعيلة

إخل؛ ...واإلقناع والوصف واحلوار والسرد واحلجاج احلكي: مثل ،األجناس شعرية غرار على أخرى نصوص عن

 هذا أن هذا ويعين. والنضال املقاومة وشعر االغرتاب، شعر: مثل املوضوعايت نهجامل أو األدبية الظواهر ومنهج

 على ارتكزت فقد األدبية املؤلفات أما. اإلبداعية للمادة التصنيف مقاربات وتعدد املنهجي بالتنوع يتسم املقرر

  .وشرقيةجزائرية  إبداعية نصوص اختيار خالل من واملسرح الرواية: فنني

 امليثاق فلسفة مع انسجاما جديدة مرحلة دخل قد الثانوي التعليم يف العربية اللغة منهاج  إنعليه ف و

 وتنويع الدراسية، الكتب ونشر الطباعة جمال يف والتقين اإلعالمي التطور من االستفادة يف تتمثل ،للرتبية الوطين

 توقعهما، وأفق لذوقهما تستجيب يتال النصوص اختيار حرية معا واملدرس للمتعلم يتاح لكي األدبية املؤلفات

  .السابقة املدرسية الكتب ا اتسمت اليت اللسانية التعقيدات من والتخلص



الوحدة ): "المشوق في األدب والنصوص والمطالعة الموجهة(في تنشيط وحدة تعليمية من كتاب .1.5

 1"األولى نموذجا

مغلق وهذا ما يفسر تذييل النصوص األدبية يف  كان النص األديب يتناول من منطلق تقليدي  :النص األدبي 

  .الكتاب املدرسي بدراسة مفصلة للنص، وهي دراسة يف واقع األمر تعكس قراءة صاحبها دون سواه

املقاربة بالكفاءات من خصائصها دفع املتعلم إىل االستقاللية برأيه وتشجيعه على املبادرة  وملا كانت

قا من كونه نصا احتماليا، نصا متعددا، نصا منجما أي نصا مفتوحا على فكان طبيعيا أن يتناول النص انطال

بتوجيه من  -ومن هذا املنطلق يف دراسة النص األديب يتمكن املتعلم . قراءات متنوعة تسهم يف إغنائه  وإثرائه

يف تناول أن يبسط ملكته الفكرية والنقدية على النص مربزا رؤيته اخلاصة ويف مثل هذا األسلوب   -األستاذ

  .النص تفعيل ملبادرة املتعلم  واستغالل مكتسباته

وإذا كانت املقاربة بالكفاءات متنح املبادرة إىل املتعلم، فإا ال تستثين األستاذ من هذه اخلاصة، وهلذا جيب على 

  .األستاذ أن يعمل جاهدا لتنشيط وتفعيل دروسه

  : املبنية على النحو التايل  ومن هذا املبدأ نتطرق إىل مراحل تناول النص األديب

، يطلب )وهو زهري بن أيب سلمى(ليجعل األستاذ التالميذ يعرفون صاحب النص  :التعريف بصاحب النص .أ

  .منهم مسبقا حتضري حياة الشاعر بإجياز ومبا له عالقة بالنص

لتعريف وعند شروعه يف تنشيط الدرس، يعمد إىل استدراج التالميذ بأسئلة جزئية تقودهم إىل ا

  .بصاحب النص وجبوانب النزعة السلمية يف طبع الشاعر وهذا يف مدة ال تتجاوز ربع ساعة

يف هذه املرحلة، يقرأ األستاذ  قراءة سلمية مبراعاة جودة النطق وحسن األداء ومتثيل  :تقديم موضوع النص .ب

      .     املعىن حبيث يصور يف قراءته ما يزخر به النص من عواطف وقوة تأثري

تعقب قراءة األستاذ بقراءات التالميذ، وتكون قراءة كل واحد منهم مقتصرة على جزء من النص، مع 

عناية األستاذ بتصويب األخطاء تصويبا مباشرا سريعا حىت ال يثبت اخلطأ يف أذهان التالميذ، وينبغي أن تتكرر 

                                                           

املشوق يف  األدب  حسني شلوف، حممد خيط، دليل أستاذ اللغة العربية اخلاص بكتاب السنة األوىل من التعليم الثانوي العام و التكنولوجي، جذع مشرتك آداب، 1
   .15و النصوص و املطالعة املوجهة، ص



إجادة القراءة فترتك إىل ما بعد شرح النص قراءات التالميذ إىل أن يتعرفوا على النص وحيسنوا قراءته، أما 

  .ودراسته

من خالل القراءات األولية للنص جيتهد األستاذ يف تعيني املفردات  :إثراء الرصيد اللغوي للمتعلمين .ج

والرتاكيب اللغوية اجلديرة بالشرح؛ إذ إن من أبسط احلقائق الرتبوية وأمهها يف شرح النص أن معانيه ال تفهم إال 

  .همت لغتهإذا ف

مفردات وتراكيب؛ وعليه، فمهارة الدارس يف التحليل اللغوي تؤدي دورا هاما يف اكتشاف املعىن  واللغة

اخلفي من خالل الرتكيب الظاهر، ذلك أن دراسة النص عندما تنطلق من أدواته املشكلة لنظمه، فإا تصل 

رح اللغوي للكلمات والرتاكيب، وإمنا ينبغي وليس على األستاذ أن يكثر من الش. بالدارس إىل الشرح الصحيح

أن يتوقف على بعضها مبا جيده كافيا إلدراك املتعلم للمعىن، على أن يتم الشرح بالتعرف املعجمي على املعىن أو 

  .معاين الكلمة، مث التعرض إىل ما توحي به من دالالت انطالقا من السياق الذي وظفت فيه

: ويقال. أي تكلم بالظن" َرجمَ "اسم مفعول من الفعل : املرّجم ). مُ الـُمرجَ (مثال ذلك شرح كلمة 

واحلديث . وضع عليه الرجام؛ أي احلجارة املنصوبة على القرب: ورّجم القرب . تكلم مبا ال يعلم: رجم بالغيب 

  .الذي يرجم فيه بالظنون أي حيكم فيه بظنوا: املرّجم 

  .دما حيدث يف سياق شرح معاين النص وأفكارهوالشرح اللغوي إمناّ يكون مفيداً عن

 :      اكتشاف معطيات النص.د

األستاذ يف هذه املرحلة بصدد توجيه املتعلمني إىل اكتشاف ما يتوافر عليه النص من معان وأفكار، من مشاعر 

وقف األديب وانفعاالت وعواطف، من تعابري حقيقية وجمازية، من أساليب اختذها األديب وسيلة للتعبري، من م

  .وغرضه من إنشاء النص

والالفت لالنتباه أن االكتشاف ال يعين إجهاد الفكر وإطالة النظر بقدر ما يعين حتسيس املتعلمني 

  .باملعطيات الواردة يف النص حتضريا ملناقشتها يف املرحلة املوالية



مبسطة تسمح يتوصل األستاذ إىل جعل التالميذ يكتشفون معطيات النص عن طريق صوغ أسئلة 

واألسئلة الواردة يف الكتاب بالنسبة إىل هذه املرحلة مصوغة من . ألكرب عدد ممكن منهم باملشاركة يف الدرس

  .باب االستئناس، وميكن لألستاذ أن يفرع سؤاال يراه عاما، وأن يضيف أسئلة ختدم اكتشاف املعطيات

 :مناقشة معطيات النص .هـ

يث يف هذه املرحلة يوضع املتعلم يف وضعية تسخري مكتسباته املناقشة أهم مراحل دراسة نص؛ ح

ليسلط ملكته النقدية على املعطيات الواردة يف النص، ويف هذه املرحلة من الدرس يسعى األستاذ تدرجييا إىل 

على  وعلى األستاذ أن حيرص. بناء اللبنات األولية لتحقيق الكفاءة املرسومة يف اجلانب املتعلق بالنقد ألثر أديب

مث يعمد إىل ) فكرية كانت أو فنية(أن يصوغ أسئلة تدفع التالميذ إىل النقد اإلبداعي الذي يعتمد تعيني الظاهرة 

توجيههم إىل تقسيم خمتلف أبعادها الفكرية والفنية يف ضوء رصيدهم القبلي، واملهم أال يكون النقد وصفيا 

ة للمتعلمني أن يتأولوا وأن يتوغلوا باقرتاحام يف طرح أكرب منطيا، يغلب عليه طابع النمذجة ، وإمنا يتيح الفرص

قدر ممكن من البدائل واملعاين املختزنة يف أنساق الّنص و جمازاته مبا يفيد انفتاح الّنص على مجلة من الدالالت 

  .و املعاين

ارفهم وال شك يف أن هذه املرحلة من دراسة النص مرحلة مناسبة لتدريب التالميذ على إدماج مع

حيث تندمج املعرفة اجلديدة يف املعارف القبلية، فتوظف يف مناقشة معاين النص األمر الذي يعطي للنص شكال 

  .ينبض باحلياة

ما املعىن الذي : "فإذا أخذنا على سبيل املثال السؤال الوارد يف الكتاب يف مرحلة مناقشة املعاين 

  .17ص "  على املتحاربني ؟ما أثر هذا املعىن" تفانوا"الفعل  - صرفا-يفيده

إن اإلجابة عن الشطر األول من السؤال تتعلق مبعارف سابقة، حيث سبق للتالميذ أن درسوا الفعل 

وأن من معاين هذه الصيغة التشارك احلاصل " تفاعلوا"ارد واملزيد؛ وتعرفوا من خالل صيغ املزيد على صيغة 

قد أفىن بعضهم بعضا؛ يف حني أن املعهود بني احلرب أن خيرج أحد وإذن فالفعل يفيد أن املتحاربني  .بالتبادل

الغيا  النصر لكال " َفِينَ "جعل الشاعر الفعل " تفاعلوا"الطرفني منتصرا واآلخر منهزما وبالصيغة الصرفية 

تحاربني ذه الصيغة من شأنه أن يولد يف نفس امل" تفانوا"والفعل . املتحاربني بل جعلهما مطية الدمار والزوال



وعندما يدرك املتحاربون هذه احلقيقة عن احلرب، فال . قوة اليأس والقنوط وهي قوة ال تعد هلا إال قوة التفاين

ذه الصيغة ضربة قوية " تفانوا"فكان الفعل . يسعهم إال اإلحجام بدل اإلقدام والرجوع القهقري بدل االقتحام

) تفاعلوا" (فين بصيغته الصرفية"قد أدركوا داللة الفعل  -بقة من خالل معارفهم السا -ال شك يف أن التالميذ 

جيعلهم يكتشفون معاين جديدة بصيغة هذا الفعل اعتمادا على  -عن طريق أسئلة جزئية  -ولكن األستاذ 

  .السياق

  .وذا األسلوب يتمكن األستاذ من استغالل املعارف القبلية للمتعلمني جلعلهم يبنون معارف جديدة

  : د بناء النص  تحدي.و

يف البداية، جيب اإلقرار بأن أي نص أديب، ال يظهر باعتباره نصا حجاجيا أو سرديا أو وصفيا أو 

حيث إن عناصر وصفية أو حجاجية أو غريها . إخل، ظهورا انتمائيا حمضا لنمط من هذه النصوص...تفسرييا

ول بأن إحدى خصائص النصوص هي وإذن، فمن باب املوضوعية الق. تتخلل النص السردي وكذلك العكس

الالجتانس، ولكن رغم ذلك، فإن نوعا يهيمن على األنواع األخرى، وهو ما يسمح بنعت نص بأنه نص سردي 

إخل، وهناك عالمات نصية وبنائية ونوعية تسمح بالتعرف على الطبيعة الغالبة على ...أو حجاجي أو وصفي 

  .من، فإن البنية احلجاجية مثال تكون يف خدمة البنية السرديةالنص فإذا كان عنصر السرد هو الغالب املهي

على هذه املعطيات يف حتديد منط النصوص، يدعى األستاذ إىل مساعدة تالميذه على حتديد  واعتمادا

على إنتاج نصوص من النمط   - مشافهة وكتابة  -النمط الغالب على النص واكتشاف خصائصه، مث تدريبهم 

  .صائصهاملدروس، باتباع خ

" يف اإلشادة بالصلح والسلم والتحذير من ويالت احلرب" وبالرجوع إىل النص األديب للوحدة األوىل 

لزهري بن أيب سلمى، للوقوف على حتديد بناء النص، نالحظ أن األبيات اخلمسة األوىل ذات طابع سردي 

لطابع السردي يظهر باستعمال وهذا ا. حيث إن الشاعر أخربنا عن سلسلة من األحداث وقعت يف زمن معلوم

  .ملؤشرات الزمن واستعمال أفعال بصيغتها املاضية

  

  



  : مثال 

 على كل حال من سحيل ومـــبـرِم   يـميـنـًا لنعم السّيدان ُوِجــْدتـُمــا •

  

 

 تــفـــانــوا ودقوا بيـنـهـم عطر منشمِ     تداركتما عبساً وذبيان بعدما  •

 

سادس، أخذ الشاعر يبين حججه إلبعاد املتحاربني عن احلرب ومن ذلك ذكره لقبيلة وبدءا من البيت ال

 -" كل"واستعمال الشاعر للفظ . اليت أقسمت كل مقسم على الصلح مث نقضته.أحد طريف احلرب" ذبَيان"

 ردها إىل على حنثها؛ وبالتايل" ذبيان"إمنا أراد به تأنيب ضمري القبيلة  -وهو نائب مفعول مطلق مبني للنوع 

  .حقيقة مقسمها وهو ضرب من اإلقناع

ويف األبيات املوالية يواصل الشاعر البحث عن دعائم اإلقناع بتبيان قيمة آرائه املبينة على ضروب من 

  .االستدالل والربهان، جمسدا آراءه باستعمال احلجة واملثال وكذا باستعمال روابط  منطقية منظمة للتفكري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 فعل ماض مبني للمجهول الزمن  مؤشر

 فعل ماض تفانوا فعل ماضمؤشر  فعل ماض

 



 : مثال 

 م اهللا يَعلمِ ــتـكَ ــَما يُ ـهْ ـى ومَ َـ فـخـلي     فــال تكـتـمـن اهللا ماَ يف نـُُفوسُكم •

 
 اإلخبار عن رأي

 لـيـوم احلسـاب أو يُـعـّجل فيـنقـمِ     يـؤخْر فيوضْع يف كـتاب فيـدّخـر •

 

 

 حلديِث الـمــرجـمِ َومـَا ُهـَو عنها با    َوَما احلرُب إالّ ما علمـتـم وذقــتم •

 

 

 

 وتَـْضـَر إذا ضريـتمـوها فتـضَرمِ   َمَىت تـْبـَعـثُـوَها تـَْبـَعـثُـوَها ذمـيـمـة  •

 

  

  

 وتلـَقح كشـافـا مث تنـتج فـتتـئم                            فـتعـرككم َعـْرَك الّرحـى بثـفاهلـا •

 

 

 

  كأحـمـر عاد مث ترضـع فـتـفطـم     ـأم كـلهـمفتـنتـج لكم غلـمان أش

  

  

 وجه اإلقناع الرابط المنطقي

 إذكاء قيمة اإلقناع  ــي عــلى مــرجــع وجـــه لإلقـنــاع مبـن

  الرابط 
 المنطقي 

  الرابط 
 المنطقي 

تأسيس وجه اإلقناع 
على خلفية معرفية 

 رأي داعم لإلقناع الّسابق  الرابط المنطقي 

 الرابط  اإلخبار عن رأي 

 أفعال االستدالل على قيمة الرأي 

  الــرابــط
  إثبات صورة مرعبة عن فعل الحرب تــعــداد عـواقــب

 الحرب المدمرة بنية االستدالل على ضرورة التمسك بالصلح برهانا على مذمويتها وضرواتها

امتداد عواقب الحرب إلى األجيال الالحقة مما ينبئ بسوء عاقبة االستمرار 
وهذا درب من إقامة الحجة على ضرورة اإلعراض عن الحرب . في خوضها

 السلم واإلقبال على



وعلى العموم، إذا كان السرد قد استأثر باألبيات األوىل من النص غري أن بقية األبيات وقف فيها 

الشاعر موقف املرافع ضد احلرب معتمدا على مظاهر من الرباهني واالستدالالت غايتها نبذ احلرب والتنفري 

  .منها

اذ إىل توجيه تالميذه إىل اكتشاف النمط الغالب على النص عن طريق اإلكثار من وإمنا يصل األست

  .دراسة النصوص ومطالعة الكتب النقدية املعاصرة

  :تفحص االتساق واالنسجام في تركيب فقرات النص.د

إن هذه املرحلة يف دراسة النص األديب ذات أمهية، ألا تدرب التلميذ على الوقوف على أدوات 

  .ل النص وروابط مجله؛ األمر الذي جيعله يكتب نصوصا متماسكة جبمل متآلفةتشكي

إن النص منتوج مرتابط يف أفكاره، متوافق يف معانيه، متسق ومنسجم وليس جتمعا اعتباطيا للكلمات، 

 إذ جند جمموعة مرتاصة من اجلمل ولكنها ال تشكل نصا حمكم البناء، وحىت يتحقق ذلك ال بد من وجود روابط

  .بني هذه اجلمل

فعندما . وال حيصل االنسجام لنص ما، إال إذا كان مشتقا، حيث إن االتساق شرط ضروري لالنسجام

فهذا يدل على عدم حتكم صاحبه يف آليات تشكيل  -مثال  –نقرأ نصا خاليا من عناصر االتساق كالروابط 

  .تراعي تناسق النص وانسجامهالقواعد النحوية اليت عن طريقها توظف العناصر اليت : النص مثل 

وعلى وجه اإلمجال، فاالتساق هو ذلك التماسك الشديد بني األجزاء املشكلة للنص وحىت يكون هذا 

أي ) الشكلية اليت توصل بني العناصر املكونة هلذا النص(التماسك قائما، يتجه االهتمام إىل الوسائل اللغوية 

فاالتساق يقوم على العالقات ويشري إىل جمموعة من . ان تطورهإىل الكيفية اليت يتم ا تألف اجلمل لضم

اإلمكانات اليت تربط شيئني، وهذا الربط يتم من خالل عالقات معنوية، اليت تنتج بوساطة وسائل داللية 

  .موضوعة دف خلق نص

إنه يفرتض بينما االنسجام نظرة شاملة تضع يف احلسبان مقارنة النص يف بنيته الداللية والشكلية؛ إذ 

بظاهر النص، إمنا أيضا بالتصور  -فقط  –فهو يتعلق " العالقة بني األفعال اإلجنازية"أن االنسجام يدل على 

  .الداليل أو املعريف



أسئلة ) 18ص (واألسئلة الواردة يف الكتاب عن تفحص االتساق واالنسجام يف تركيب فقرات النص 

واملهم أن يصل بالتالميذ إىل إدراك . كلما دعت الضرورة إىل ذلك  مرجعية؛ وميكن لألستاذ أن يثريها بتعريفها

  .االنسجام الداليل يف النص واالتساق القائم بني مجله

: وعلى سبيل املثال، إن الصيغة الصرفية املشرتكة يف األبيات اخلمسة األوىل هي صيغة املثىن، على حنو 

  ).يدين، عظيمني، هديتماالسّيدان، وجدمتا، تداركتما، قلتما، فأصبحتما، بع(

فالشاعر يف هذا النص، بدأ . كان هو الرابط بني معاين هذه األبيات) األلف(وعليه، إن ضمري املثىن 

لنعم "باإلشادة بالسيدين اللذين سعيا إىل الصلح بني القبلتني املتحاربتني معربا عن هذه اإلشادة برتكيب 

لل مدحه هلذين السيدين بنية إفهام القارئ حقيقة مدحه وهو تركيب إخباري، إعالمي مث أخذ حي" السيدان

تداركتما، السعي إىل إدراك السلم واملال واملعروف، فأصبحتما : (والتعابري الدالة على هذا التحليل هي . هلما

  ).منها على خري موطن، بعيدين فيها من عقوق ومأمث، عظيمني يف عليا معد هديتما

ابري أا تتوافر على العالقة الداللية بني معاين كلماا، حيث إن هذه واملالحظ على معاين هذه التع

  .الكلمات تصب يف جمرى املدح والتنويه

ووجود عالقة داللية بني معاين األبيات جعال األبيات اخلمسة األوىل تتوافر ) األلف(وإذن فضمري املثىن 

  .على بعدي االتساق واالنسجام

صلحني اللذين أصلحا ذات البني بني القبيلتني املتحاربتني، أخذ يوجه وبعدما خص الشاعر خطابه بامل

فوظف لذلك ضمائر مجع خماطب على حنو ما هو موجود يف الكلمات اآلتية . خطابه إىل قبيلة ذبيان وأحالفها

  ).تكتمن، نفوسكم، علمتم، ذقتم،  تبعثوها،  ضريتموها، فتعرككم،  فتنتج لكم: (

الفاء : (باإلضافة إىل روابط مثل . لة للعالقة االتساقية بني مجل األبياتفكانت هذه الضمائر مشك

  ").مىت"، أفعال جواب الشرط، اسم الشرط "ليخفى"والواو، الالم يف 

ويف البحث عن االنسجام بني األبيات السبعة األخرية ندرك أن الشاعر يتحدث يف البيت السادس 

فتنتج : (بشىت صيغ التعبري إىل غاية البيت األخري حيث جاء فيه  عن ذبيان وأحالفها مث يواصل خطابه عنهما



أي ما معشر ذبيان وأحالفها؛ األمر الذي يوحي بارتباط املعاين الالحقة بالسابقة وهذه اخلاصة يف بناء ). لكم

  .التعبري ضرب من االنسجام

  : إجمال القول في تقدير النص /ح

يوصل األستاذ التالميذ إىل تلخيص أبرز اخلصائص الفنية يف هذه املرحلة األخرية من دراسة النص 

  .والفكرية للنص مع التأكيد على أبرز خصوصيات فن التوظيف اللغوي عند األديب للتعبري عن أفكاره

وكذا عن طريقته يف اإلفصاح عن معانيه وعن الوسائل األسلوبية اليت استعملها أو أكثر من استعماهلا 

  .به األديب وتعكس رؤيته اجلمالية بالدرجة األوىل وتفرده عن غريهبوصفها من مميزات أسلو 

وإمنا يتوصل التالميذ مبساعدة األستاذ إىل تقدير النص عن طريق صوغ األستاذ ألسئلة دقيقة مناسبة كفيلة 

  .بإبراز اجلانب الفكري والفين للنص

  

  : ومثال ذلك 

وقد تناول فيها احلديث عن اإلشادة بالسيدين اللذين ، )زهري أيب سلمى(أبيات هذا النص منتقاة من معلقة 

سعيا للصلح بني القبيلتني املتحاربتني مث أخذ حيذر قبيلة ذبيان وأحالفها من مغبة نقض العهد والرجوع إىل 

. احلرب؛ مبينا بأن احلرب قرينة الدمار واخلراب وأا حتمل يف طياا عواقب وخيمة متتد إىل األجيال الالحقة

اعر من حيث مبدأ ندائه إىل السلم واإلعراض عن احلرب يظهر ذا نزعة إنسانية حكيمة؛ استطاع ذه والش

  .النزعة أن يسجل شعره يف سجل الشعراء اخلالدين

  .وقد استعان جبملة من الصور البيانية املادية اليت كان هلا كبري األثر يف التأثري وتبليغ أفكاره

  .اسكة مبا توافرت عليه من روابط وعالقات معنويةهذا، وقد وردت معاين النص متم

  



): الجديد في األدب والنصوص والمطالعة الموجهة(نموذج في تنشيط وحدة تعليمية من كتاب .2.5

  1"الوحدة األولى"

وماله ) بشار بن برد(على األستاذ أن يطلب من التالميذ حتضري حياة الشاعر : التعريف بصاحب النص .1

عة العقلية يف الشعر العريب يف الفرتة العباسية وحركة التجديد يف الشعر ويف تنشيط الدرس يعمد من عالقة بالنز 

األستاذ إىل طرح أسئلة جزئية دقيقة على التالميذ تقودهم إىل التعريف بصاحب النص وجبوانب النزعة العقلية 

  .دقيقة) 15(يف الشعر العريب وحركات التجديد يف ظرف زمين  ال يتعدى 

يلي بعد ذلك تقدمي موضوع النص بقراءة سليمة مراعيا طريقة اإللقاء املناسبة جلو :  تقديم موضوع النص .2

يلي ذلك قراءات فردية من طرف التالميذ مع مراعاة العناية وتصحيح ) التجاوب مع طبيعة النص(النص األديب 

  .األخطاء مباشرة

تعيني بعض املفردات والرتاكيب اللغوية اجلديرة بالشرح اليت  حيث جيتهد األستاذ يف  :إثراء الرصيد اللغوي .3

. تؤدي دورا هاما يف اكتشاف املعىن اخلفي من خالل الرتكيب الظاهر، واليت تصل بالدارس إىل الشرح الصحيح

وال يكثر األستاذ من الشرح اللغوي للكلمات والرتاكيب بل ينبغي التوقف عندما هو كاف إلدراك املتعلم 

يعفو : عفا : ( على أن يتم الشرح بالتعريف املعجمي على املعىن مث إىل ما توحي به من دالالت؛ مثلللمعىن

متحو : وتعفو طريقه . حمته، وعفا املنزل أو األثر مبعىن احمى ودرس وبلى: وعفوا، عفت الريح األثر أو املنزل 

  ).تعاليمه

د توجيه املتعلمني إىل اكتشاف ما يتوافر عليه يف هذه املرحلة بصداألستاذ :  اكتشاف معطيات النص .4

النص من معاٍن وأفكار، من مشاعر وانفعاالت وعواطف، من تعابري حقيقية وجمازية، من أساليب خمتلفة حيث 

يتوصل األستاذ إىل جعل التالميذ يكتشفون معطيات النص عن طريق صوغ أسئلة مبسطة تسمح للمشاركة 

  .والفهم

  مة الواردة يف البيت األول من النص ؟ما مضمون احلك :مثل 

                                                           

ية  اخلاص بكتاب السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، آداب وفلسفة، آداب بوبكر الصادق سعد اهللا و كمال خلفي، دليل أستاذ اللغة العرب  1
  .13، 12، 11ولغات أجنبية، اجلديد يف األدب والنصوص واملطالعة املوجهة، ص



  .و ميكن لألستاذ أن يفرع سؤاال ال يراه عاماً، أو أن يضيف أسئلة أخرى ختدم اكتشاف املعطيات

  :مناقشة معطيات النص.5

يوضع املتعلم يف هذه املرحلة يف وضعية تسخري ملكتسباته ليسلط ملكته النقدية على املعطيات الواردة 

أن هذه املرحلة من دراسة النص مرحلة مناسبة لتدريب التالميذ على إدماج معارفهم، يف النص، وال شك 

  .فتوظف يف مناقشة معاين النص األمر الذي يعطي للنص شكال ينبض باحلياة

  :فإذا أخذنا على سبيل املثال السؤال الوارد يف الكتاب

  ؟" يقتحم، يصرعه: "ماذا أفاد الفعالن  -

وة والتأثري الشديد يف الشيء دون طواعية؛ كما أنه يوحي بفكرة التسلط يفيد الق" يقتحم"فالفعل 

  .واالستبداد يف املواقف والتصرفات

  :تحديد بناء النص .6

ألنه ال جيب اإلقرار يف بداية األمر (من باب املوضوعية فإن خصائص النصوص األدبية هي الالجتانس 

ظهورا انتمائيا حمضا لنمط من هذه ) وصفيا أو تفسرييابأن أي نص أديب ال يظهر نصا حجاجيا أو سرديا أو 

النصوص حيث أن عناصروصفية أو حجاجية أو غري ذلك تتخلل النص السردي أو الوصفي أو العكس، ورغم 

  .ذلك فإن هناك نوعا يظهر على األنواع األخرى

ن برد للوقوف على حتديد لبشار ب"النزعة العقلية يف الشعر : "وبالرجوع إىل النص األديب للوحدة األوىل 

بناء النص نالحظ إن األبيات اخلمسة األوىل ذات طابع حجاجي، ويظهر هذا باستعمال املؤشرات التالية، 

  :مثال 

 وال سالم عما قليل بسالم     أبا جعفر ما طول عيش بدائم   

ت درجته يف فقد احتوى البيت حكمة مسلم ا وهي أن املوت دارك كل فرد يف هذه احلياة مهما كان

، فنالحظ أن هذه احلكمة استمدها الشاعر من خربته يف احلياة القائمة ...اتمع، ضعيفا أو قويا، فقريا أو غنيا

  .على العقل واحلجة الناجتة عن اإلميان باملوت لكل حي



راته يف هذه املرحلة يتدرب التلميذ على الوقوف على أدوات الربط بني فق :تفحص االتساق واالنسجام .7

األمر جيعله يكتب نصا متماسكا جبمل متآلفة ألن النص منتوج مرتابط يف األفكار ومتوافق يف املعاين ومتسق 

وحيصل االنسجام ألي نص إذا كان متسقا وعليه فاالتساق هو التماسك الشديد بني . ومنسجم فيما بينه

الربط يتم من خالل عالقات معنوية اليت األشياء املشكلة للنص ويقوم على العالقات ويربط بني شيئني وهذا 

  .تنتج بوساطة وسائل داللية

االنسجام نظرة شاملة تضع مقاربة النص يف بنيته الداللية والشكلية واألسئلة الواردة يف الكتاب  بينما

  .عن تفحص مظاهر االتساق واالنسجام يف تركيب فقرات النص

  .خلمسة األوىل حدد حروف الربط املستعملة يف األبيات ا :مثال 

الذي من شأنه أن يوصل التالميذ إىل إدراك االنسجام ) الواو(فقد أكثر الشاعر من حرف العطف 

  .الداليل يف النص واالتساق القائم بني مجله

وهي املرحلة األخرية من دراسة النص حيث يصل األستاذ بتالميذه إىل :  إجمال القول في تقدير النص .8

الفنية والفكرية للنص مع التأكيد على خصوصيات فن التوظيف اللغوي، وكذا الوسائل تلخيص أبرز اخلصائص 

األسلوبية اليت استعملها واليت تعكس الرؤية اجلمالية لألديب ومتيزه عن غريه، ويتم هذا عن طريق صوغ أسئلة 

  : دقيقة مناسبة تساعد على إبراز اجلانب الفكري والفين للنص، مثال عن ذلك 

فيها جوانب الصراع القائم يف عصره وبيئته، هذا الصراع الذي أقامه على  لبشار بن برد تناولالقصيدة 

نزعة عقلية خمالفا بذلك القصيدة العربية القدمية فضمنها هجاء ومدحا يف قالب حكمي مبنيا على احلجة 

تأثري وتبليغ أفكاره، كما وردت والدليل، وقد استعان الشاعر ببعض الصور البيانية اليت كان هلا كبري األثر يف ال

  . معاين النص متماسكة مبا توافرت عليه من روابط وعالقات معنوية

 تعليمية مقاربة باعتبارها النصية املقاربة عن احلديث إىل بالضرورة جيرنا النصية األمناط عن احلديث إن

 . التعلمات لك بؤرة فيها النص يعترب إذ ؛ التعليمية األنشطة تناول يف قدميةو  جديدة

 املتعلم خيال تغذي اليت اإلبداعي الطابع ذات األدبية املبادئ من الكثري على حتتوي األدبية فالنصوص

 .  القارئ نفس يف والسرور املتعة قراءا وتبعث ،والتحليلية النقدية قدرته وتنمي مشاعره وتثري ذوقه وتصقل



 إىل املتعلمني مع األستاذ يسعى حيث نبجوا عدة من تدرس املختارة األدبية النصوص أن كما

 أو حنوية ظاهرة دراسة عن فضال أخرى جهة من وهيكلته ومبناه ، جهة من وأبعاده النص معاين عن الكشف

 .الصور وحتليل الفنية العبارات واستخراج ، صرفية

 توظيف يهعل ويسهل للغة الشاملة النظرة املتعلم لدى جيسد إمنا الطريقة ذه النص استغالل إن

 .نشاطها حمتويات

 إليه تنتمي الذي النمط على بالرتكيز األدبية النصوص يدرس أن األستاذ على ينبغي آخر صعيد وعلى

  .)احلجاجي ،التفسريي ،اإلخباري ،الوصفي، السردي(

 حبيث النص يف والتدرج التماسك قواعد على ارتكازها النصية املقاربة شروط من أن إىل خنلص ومنه

 تبدو حبيث تراكمية ال حلزونية حركة يف األخرى األنشطة من وغريها والبالغة والقواعد للنصوص التعلم علف يتم

 القدرات من مجلة واكتسابه ،املتعلم كفاءة تنمية خدمة يف املتكاملة األنشطة بني املتواصلة الفعلية الصلة تلك

 ولن. خارجها أو املدرسية حياته يف واملكتوب الشفوي تواصله يف ميارسها وكفاءات مهارات شكل يف واخلربات

 أن ينبغي اليت املشكالت إحدى وتلك وتأويلها، النصوص فهم على قادرا املتعلم كان إذا إال ممكنا ذلك يكون

 بالكفاءة يسمى ما اكتساب يف عنها غىن ال ألنه املطالعة إىل يدفعهم بأن متعلميه مع األستاذ ا ينهض

  . وظيفة يكون أن قبل رسالة التعليم بأنّ  يؤمن الذي األستاذ على زيزبع ذلك وما. النصية

تالؤم اللغة مع المضامين مدى الثقافية في النص المدرسي و  اللغوية تحليل الجوانب: المبحث الثاني

  :الثقافية

ن واحدا م" أمل دنقل"التاريخ العريب سجل حافل بالبطوالت واألجماد، ولنا فيه دروس وعرب، والشاعر 

الذين أسهموا عن طريق الرمز يف حماولة إحياء الضمري العريب ليصحو من غفلة العيش على أنقاض املاضي، 

  1فبأي خطاب ناجى هذا الضمري ؟
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سأستعني يف حتليل النص مبجموعة من اخلطوات، كتحديد طبيعة األصوات وداللتها، مث حتليل اجلانب 

كييب وعالقته بالتبليغ الثقايف، مع توضيح وظيفة الكلمات يف توجيه الصريف وداللته، ومن مث حتليل املستوى الرت 

  : معاين النص؛ ويكون ذلك على النحو التايل 

I. طبيعة األصوات وداللتها:  

تعتمد كل قصيدة من الشعر العريب يف بنائها املوسيقي على نغم  ) :نموذج(التقطيع العروضي للقصيدة .1

حبرا خيتار الشاعر ) 16(طرها يسمى الوزن أو البحر وأنغام شعرنا ستة عشر موحد يتكرر يف مجيع أبنيتها وأس

  .أحدها لينظم عليه قصيدته

ابتكرها اخلليل لتكون ميزانا للمقاطع ) ف، ع، ل(أما التفعيالت فهي كلمات أساسها األحرف 

  .ت والسواكنالصغرية اليت تقطع البيت مبوجبها فتختار لكل مقطع تفعيلة مناسبة توافقه يف احلركا

: وترتيب هذه القطع املوسيقية الصغرية وفق نظام خاص وعدد حمدد هو الذين يعني البحر، مثال ذلك 

فعولن إذا تكرر أربع مرات يف الشطر الثاين فهو حبر متقارب، هذا نظام البيت الشعري ولكن كيف هو نظام 

  القصيدة احلداثية ؟

بدل الشطرين املتقابلني وهي أسطر متتابعة غري متوازنة  تعتمد هذه القصائد احلرة على نظام األسطر

  .1الطول فقد جند يف السطر كلمة واحدة فقط وهلذا مسي بالشعر احلر

مما يؤدي إىل التداخل الوزين " وقصيدتنا قيد الدراسة من شعر التفعيلة الذي امتزج  فيه أكثر من حبر، 

  ت املهمة اليت مرت ا قصيدة التفعيلةالعروضي، وهذا التداخل العروضي هو أحد املنعطفا

يف تشكيلها املوسيقي مدفوعة بنزعة التجريب عند شعرائها، والبحث عن مربرات إيقاعية تتجاوب مع تعقيد  

  .2"التجربة الشعرية احلديثة

أمنوذجا على منط املزاوجة ) خطاب غري تارخيي على قرب صالح الدين) : (أمل دنقل(وتعد قصيدة 

؛ حيث استخدم فيها عددا من التفعيالت من حبور )أو استخدام تفعيالت متنوعة من حبور خمتلفة(املوسيقية 

                                                           

  .19، ص 1989د مصطفى حركات، قواعد الشعر، العروض والقافية، طبع املؤسسة الوطنية، اجلزائر،   1
وراه يف األدب العريب، جامعة أم حسني بن محد أمحد دغريري، صالح الدين يف الشعر العريب املعاصر يف املشرق، دراسة يف املنت، حبث مقدم لنيل درجة الدكت  2

  ).712، 711(ص ) هـ1417-1997(القرى 



خمتلفة مزج بينها؛ أحيانا قد تكون من حبور متقاربة يف إيقاعها الصويت، وأحيانا تأيت من أوزان ذات إيقاع صويت 

: على تكرار تفعيليت متباعد، مع اعتماده على نسق وزين يتكرر يف أكثر أسطر القصيدة يعتمد 

املخبونة، ) متفاعلن(استخدم  -على سبيل املثال  -مع ما يداخلها من زحافات وعلل؛ فهو ) َفِعلن/متفاعلن(

  ).فعالتن(من حبر الرمل خمبونة فصارت إىل ) فاعالتن(املخبونة املرفلة،كما استخدم ) متفاعالتن(و

  

  :التقطيع العروضي لمقطع من القصيدة النموذج 

  )متفاعالن/ متفاعلن (           أنَت َتْسَترِخي أخيًرا  َها

                        ///o//o   ///o//o   

  )فعالتن(                       فَــَوَداعاً 

                          ///o/o  

 متفاعل/ متفاعلن / متفاعلن (  يا أيها الطْبل الِبدائي الذي تـََراقصَ 

            ///o//o  ///o//o  ///o/o    

 فعلن/ متفاعلن / متفاعلن (    الموتى على إيقاعه المجنونْ 

            ///o//o   ///o//o   /// o 

بعد أن حيذف سببها اخلفيف واحلرف الساكن من الوتد ) فعولن(وأحيانا يستخدم هذه التفعيالت ويدخل معها 

  : من البسيط كما يف قوله ) فاعلن(ابعة هي ، إضافة إىل استخدامه تفعيلة ر )َفعْ (اموع لتصري التفعيلة إىل 

يـــن  متفاعلن / متفاعلن (       نَـْم يـــا صـــالَح الــد/ 
               ///o//o   ///o//o      
  فـاعـالتـن/ فـاعال / فعـالتن       نــم نتدلـى فوق قبرَك الورود  

   ///o//o   o//o/   o/o//o/ 
  )فع/ فـاعـالتـن      كالمظليين

    o/   o/o//o/            
  مسـتـفعـلـن /متـفـعـلـن/مـتـفـعـلـن(   َوَنسأُل اهللا القروض الحسنة



   o//o/o/ o//o//   o//o// 
    )فـــاعــــلن      فاتحة

     o//o/     
  :أصوات القصيدة النموذج األكثر تكرارا وداللتها .2

شفوي   شفوي  

  أسناني

بين 

  أسناني

لثوى 

  أسناني

غاري 

  لثوي 

شفوي   طبقي  غاري

  طبقي

  حنجري  حلقي  لهوي

                56: ن       25: م   غني 

  21: د       12:ب   شديد

  54: ت 

: ق     10: ك     05: ج 

11  

  18: ء   

                08: ط         مفحم شديد

  1: ذ   12:ف     رخو

  1: ث 

  3: ز 

  17: س 

  4: غ         06: ش 

  7: خ 

  20:هـ  14: ح 

                5: ص   1: ظ       مفخم رخو

                        مزجي

        25:و     55:ي            انزالقي

                64:ل        جانبي

جانبي مفخم 

  رخو

                01: ض       

                39: ر         تكراري

  .نالحظ أن هذا اجلدول ميثل خمارج األصوات وعدد مرات النطق بالصوت الواحد

سناين وجانيب، وتليه ويتبني من خالله إن الصدارة يف تكرارية النطق بصوت الالّم وهو حرف لثوي أ

  : احلروف أو األصوات التالية 

  :،وذلك لألسباب التالية  25= و /  39= ر / 44= ي / 54= ت /56= ن 

 .سهولة النطق ا •

 .ال جيهد اجلهاز النطقي عند إخراجها •



هذه احلروف نفسها اليت أمجعت كل املصادر اللغوية القدمية واحلديثة على كثرة ورودها يف الكالم  •

 . 1هولة خمرجها وترددها على ألسنة الناسلس

  صوامت القصيدة وصوائتها.3

  :نسبة ورود الصوائت في القصيدة النموذج .1.3

  : المقطع األول .1.1.3

 : 01جدول رقم 

  النسبة المئوية  عدد المرات  الحركة

  % 47.48  66  الفتحة

  % 18.70  26  الكسرة

  % 6.47  09  الضمة 

  % 2.87  مرات  04  التنوين

  % 17.26  24  السكون

  % 7.19  10  الشدة 

  % 99.97  139  اموع

 

كما يبدو لنا عدد ورود الصوائت يف املقطع األول من القصيدة ونسبتها املئوية، : يف اجلدول التايل 

مقارنة ) 66(وعدد مراا يف نفس الصفحة تقريبا  % 47.48وكما هو مبني فقد بلغت نسبة ورود الفتحة 

  .%2.87ضعيفة اليت حصلت عليها التنوين بالنسبة ال

  

  

                                                           

، 1987هوية عبد الرمحن أيوب، املقارنات اللغوية و تاريخ اللغة العربية، مقال مأخوذ من كتاب تقدم اللسانيات يف األقطار العربية ، وقائع ندوة ج/ أنظر، د  1
  .108الرباط، دار الغرب اإلسالمي، ص



  : المقطع الثاني  2.1.3

 :02جدول ر قم 

  النسبة المئوية  عدد المرات  الحركة

  % 42.66  96  الفتحة

  % 16.44  37  الكسرة

  % 13.33  30  الضمة 

  % 1.77  مرات  04  التنوين

  % 19.11  43  السكون

  % 6.66  15  الشدة 

  % 99.97  225  اموع

  .الحظات السابقةنفس امل

 :المقطع الثالث واألخير .3.1.3

 : 03جدول رقم 

  النسبة المئوية  عدد المرات  الحركة
  % 45.54  46  الفتحة
  % 18.81  19  الكسرة
  % 10.89  11  الضمة 
  % 00   00  التنوين

  % 18.81  19  السكون
  % 5.94  06  الشدة 
  % 99.99  101  اموع

  .نفس املالحظات السابقة

  



  :  04جدول : المجموع . 4.1.3

 :   3+  2+ 1الجداول 

  النسبة المئوية  عدد المرات  الحركة

  % 44.73  208  الفتحة

  % 17.63  82  الكسرة

  % 10.75  50  الضمة 

  % 1.72  08  التنوين

  % 18.49  86  السكون

  % 6.66  31  الشدة 

  % 99.98  465  اموع

ثة متقاربة جدا فكل مقطع حيمل تقريبا نفس عدد وعليه فقد تبني لنا يف األخري أن النسب الثال

  .يف مقاطع قصيدته) أمل دنقل(الصوائت وهذا لدليل قاطع على نفس الوترية اليت يسري ا 

والرسم املقابل يبني عدد مرات ورود الصوائت يف القصيدة النموذج وكما هو مبني فقد اكتسحت 

السكون، الكسرة، : ثبت وجهة النظر أعاله وتليها بالرتتيب الفتحة احلصة األكرب من مرات ورودها وهذا ما ي

  .الضمة، الشدة والتنوين

  

  

  

  

  

  

  



  :يوضح هذا ) : 04(والجدول رقم 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :  05جدول 
 :نسبة ورود الصوامت في القصيدة النموذج . 2.3

  النسبة المئوية  عدد المرات  الصوامت
  مج ن  3ن   2ن   1ن   مج م  3م     2م   1م    

  11.11  2.56   3.22  5.33  18  02  08  08  أ
  8.22  1.28   1.61   5.33  13  01  04  08  ب
  35.14  7.69  16.12  11.33  63  06  40  17  ت
  0.66  00  00  0.66  01  00  00  01  ث
  4.41  00  2.41  02  09  00  06  03  ج
  11.08  6.41  2.01  2.66  14  05  05  04  ح
  4.15  00  2.82  1.33  09  00  07  02  خ
  12.53  3.84  4.03  4.66  20  03  10  07  د
  3.01  1.28  0.40  1.33  04  01  01  02  ذ
  20.37  5.12  7.25  08  34  04  18  12  ر
  0.40  00  0.40  00  01  00  01  00  ز
  12.74  5.12  3.62  04  19  04  09  06  س
  3.95  1.28  2.01  0.66  07  01  05  01  ش
  4.74  1.28  0.80  2.66  07  01  02  04  ص
  1.28  1.28  00  00  01  01  00  00  ض
  4.01  00  2.01  02  08  00  05  03  ط
  1.28  1.28  00  00  01  01  00  00  ظ
  9.36  00  4.03  5.33  18  00  10  08  ع
  2.13  00  0.80  1.33  04  00  02  02  غ
  9.65  5.12  1.20  3.33  12  04  03  05  ق
  9.39  5.12  1.61  2.66  12  04  04  04  ف
  8.39  3.84  3.22  1.33  13  03  08  02  ك
  17.52  6.41  6.45  4.66  28  05  16  07  ل
  11.08  3.84  5.24  02  19  03  13  03  م
  39.16  19.23  9.27  10.66  54  15  23  16  ن
  5.81  1.28  1.20  3.33  09  01  03  05  هـ
  19.55  8.97  7.25  3.33  30  07  18  05  و
  28.57  7.69  10.88  10  48  06  27  15  ي



مج (د الصوامت يف املقاطع الثالثة للقصيدة مث مجعناها يف خانة يف هذا اجلدول أحصينا عدد مرات ورو 

كال على حدة لكل صوامت اللغة العربية وأحصينا كذلك النسبة املئوية هلا وذلك بضرب عدد املرات لكل ) و

والقسمة على جمموع هذه احلروف يف نفس املقطع وهكذا يف بقية املقاطع وحتصلنا على النتائج  100حرف 

) التاء(يف اجلدول فالنسبة املئوية هنا تابعة لعدد مرات توارد احلرف فإذا كان توارده كثري كحرف  املوضحة

  .جاءت النسبة أعلى ما ميكن

أّما الرسم املقابل فهو يوضح عدد مرات ورود أهم الصوامت املوجودة يف القصيدة، و كما نالحظ 

  ).ت، ن، ي، ر، و( يه على الرتتيب قد كان له نصيبا من احلروف الباقية يل) التاء( فحرف 

  
  

  

  

  

  

  



II . الجانب الصرفي وداللته :  

  :أقسام الكلمة وداللة كل قسم .1

فهي تفيد ثبوت الصفة يف صاحبها املتصف ا على سبيل الدوام، واالسم أعم وأمشل : داللة االسم .1.1

   1:الوصف منه، كما ينقسم وأثبت يف الداللة من الفعل وأقوى يف 

  .إىل جمرد يدل على مسميات ليس فيها داللة احلدث .1

  : إىل أمساء تدل على ذوات وأحداث مثل .2

  2 :أبنية المصدر .1.1.1

ومسي ) االسم أصل اللغة ومنه ولد الفعل(اسم يقع على األحداث، وهو أصل األفعال  :المصدر   

الالت متعددة املعىن، واملصادر الرباعية تعد أكثرا لصيغ تعبريا عن مصدر الصدور األفعال منه، وللمصادر د

احلدث فالتكرير يف الصيغة يدل على تكرير احلدث، أما الوصف باملصدر فهو أقوى من الوصف بالصفة، 

  .فالوصف باملصدر يشعرك أن املوصوف صار يف احلقيقة خملوقا من ذلك الفعل وذلك لكثرة تعاطيه له

  : املصادر يف القصيدة النموذج نذكر على سبيل املثال  ومن أمثلة هذه

  .ال يوجد  �فِــعـــالـــة .أ   

  .ال يوجد  �فُــــعــــال .ب  

    . حنني –زعيم  �فعيل .ج

  .ال يوجد  �فُــعـــلــــة .د

  :داللة أبنية المشتقات . 2.1.1

جاحظ (د يدل على الثبوت يف مواطن لتجدد، وقإن الوصف باسم الفاعل يدل على ا :داللة اسم الفاعل .أ

، كما يدل على النسب إىل )فالق احلب والنوى(، كما يدل على االستمرار والدوام كالصفة املشبهة )العينني

  ).ساحل �حامل السالح : شيء مثل 

                                                           

  . 109د حممد عكاشة، التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة، دار النشر للجامعات، مصر، د ط، د ت، ص  :أنظر   1
  .110املرجع نفسه، ص : أنظر   2



  :اسم الفاعل يف األزمنة الثالثة يف القصيدة كاآليت وصيغة 

  .َصاحَ = الثالثي  من الفعل � صائحاحتطب فيهم .1  : الماضي .1

  .َسِهـــرَ = من الفعل الثالثي  � ساهرونحنن .2      

  .فَـــــــر = من الفعل الثالثي  �الفارّين تستوقف . 3      

والشاعر يف هذه األمساء زواج بني املاضي ايد، عصر السلطان صالح الّدين األيويب الذي هزم 

  .لك للشاعر رسم الصراع واجلو الدرامي املأسويالصليبيني، وعصرنا عصر االستكانة والضعف ومت بذ

اسم املفعول فهو ما دل على احلدث واحلدوث وذات املفعول أو من وقع عليه " أّما  :داللة اسم المفعول.ب

  .1"الفعل

  :ومن األمثلة في القصيدة النموذج نجد 

  ).ُجـــن : (من الفعل الثالثي  � المجنونعلى إيقاعه .1

  ).راهن(من الفعل   �الـُمراهَنةيف ميادين   -د جيلجيال بع -وحنن .2

وهو فعل رباعي وتصاغ صيغة اسم املفعول بتحويل ياء املضارعة ميمًا مضمونة وفتح ما قبل 

  .الّرتف: وعليه فداللة اسم املفعول يف املثال الثاين هي .اآلخرة

  : ينقسم إىل بأنه كل ما زيد عن ثالثة و ) عكاشة(ويقول الدكتور  :داللة الجمع .ج

  ).ي ن) (ون(مجع مذكر سامل يزيد عن مفرده  )1(

  .2)ووزا فعول ألوف(ومجوع كثرة ) وزا أفعال آالف(ومجع التكسري املقيم بدوره إىل مجوع قلة ) 2(

  : أما اجلموع املوجودة يف القصيدة فهي 

  ).ي ن(مجع مذكر سامل  �الباقني 

  ).ي ن(مجع مذكر سامل  �الفارين 

  ).و ن(مجع مذكر سامل  �ن ساهرو 

                                                           

  .74عكاشة، املرجع السابق، ص /أنظر د  1
  .91عكاشة، املرجع السابق، ص /أنظر د  2



  .مجع الكثرة  �موتى  �ميت 

  .مجع الكثرة  �غرقى  �غريق 

  .مجع التكسري �جنود  �جندي 

  .مجع التكسري  �أحصنة  �حصان 

  .مجع قلة  �خيول  �خيل 

  .مجع التكسري  �معسكرات  �معسكر 

  .ج تكسري  �جرائد  �جريدة 

  .ج تكسري �ميادين  �ميدان 

جلموع كما هو مالحظ على صيغة مجع التكسري بأعلى نسبة وهذا إن دل على ولقد جاءت هذه ا

شيء إمنا يدل على الضمري اجلمعي الساكن يف نفس الشاعر فهو يتكلم عن اجلماعة بصيغة اجلماعة يف سبيل 

  .اجلماعة

ّدد ما دل على حدث مقّيد بزمن ويفيد التج: "والفعل كما يقول الدكتور عكاشة  :داللة الفعل .2.1

  .1)يُفيد متام الوقوع يف زمن مضى والتجدد يف احلال واالستقبال(واحلدوث يف زمن وقوعه 

  : الدكتور أن األفعال اردة تشارك يف الداللة فوزن ويضيف 

  ).تصلب(صلب : يأيت للداللة على غريزة أو طبيعة  �فَـــــُعـــــلَ .)1(

  .اللة على عرض أو أكرب عضوالنعوت املالزمة أو الد�فَـــــعِـــــَل .)2(

  : ومن أمثلة هذا في القصيدة 

  .تــَــْشـــَرب �َشـــِرَب 

  .للداللة على اجلمع أو التقسيم أو املنع أو الغلبة أو التحويل أو التحول أو االستقرار أو السرت �فـََعَل .)3(

  : وأمثلة ذلك من القصيدة هي 

  ).صارت هلم حطني( �َصــــاَر  

                                                           

  .95عكاشة، املرجع السابق، ص .د: أنظر   1



  ).وسقى اهللا ثرانا األجنيب(  �َسَقى  

    مّرت خيول الرتك(  �َمـــر.(  

  ).وترفع الراية(  �َرَفَع   

  ).حىت سقطت أيّها الزعيم(   �َسَقَط 

  .إخل من األفعال)...ونسأل اهللا القروض احلسنة( �َسَأل  

  .1"مر وهو مستقبل أبداً أماّ الداللة الزمنية فتتحقق من أزمنة الفعل الثالثة باإلضافة إىل داللة فعل األ"

أن املاضي يفيد وقوع احلدث أو حدوثه مطلقا، : " ويقول الدكتور عكاشة هنا :داللة زمن الماضي : أوال 

فهو يدل على التحقيق النقطاع الزمن يف احلال، ألنه دل على حدوث شيء قبل زمن التكلم وقد يأيت  الفعل 

رار أو االستقبال، فاملاضي يضيف الدكتور ينصرف إىل معىن يف صيغة املاضي وحيمل داللة املال أو االستم

  .2احلال وقد أوقعها املتكلم يف املاضي للداللة على صدق املراد وتأكيد العزم عليه

  :ونجد بعض هذه األمثلة في القصيدة النموذج 

  .بلفظ املاضي راهن �سفن القراصنة  شتتهمللعرب الغرقى الذين 

  .بلفظ املاضي وهو راهن  �لعنة الفراعنة  أدركتهمو

  الذين توالت ) منوت(واحلاضر ) مرّ (اجلمع بني املاضي  �خيول الشرك  مرتخيول الرتك،  مرت

  .فيها ازامات العرب

  داللة زمن المضارع : ثانيا 

ما يدل على حدوث شيء يف زمن التكلم أو بـَْعَدُه، ويرتجح احلال إذا جترد املضارع من القرائن 

  .ل أو االستقبالاملخلصة للحا
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، و "ما"، "ليس"ونفيه " الم االبتداء"وما يف معناه وبــ " اآلن"ويتعني للداللة على احلال مبصاحبة 

، وبإسناد إىل متوقع، وباقتضائه طلبا أو وعدا، ومبصاحبة "غدا: "، ويتعني أيضا بظروف املستقبل مثل "إن"

أو " السني"درية أو نون التوكيد أو حرف التنفيس وهو املص" لو"ناصب أو أداة ترج أو إشفاق أو جمازات أو 

  . 1"سوف"

،  2»ويف بعض املواضع" قد"و " ورمبا"الشرطية وإذا " لو"اجلازمة و " ما"و " مل"«أو باألدوات التالية 

وقد جييء بلفظ . ويضيف أنه يأيت أيضا للداللة على ما حدث يف املاضي حكاية أو ليدل على فعل مالزم

  .وهو يف املعىن ماضاملستقبل 

  : وأمثلة ذلك من القصيدة 

  .حتت األحصنة نموتُ يف ميادين املراهنة   - جيالً بعد جيلٍ  -وحنن 

  . الفارين تستوقفُ 

  .حطني= فيهم صائحا  يخُطبُ 

  .الراية ترفعُ الشاَي مع اجلنود، و تشربُ 

  .التفاح بالّسكني نقشرُ  ...املدن املرنة  تستردَ حىت 

  !قروض احلسنةاهللا ال نسألُ و
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  : داللة فعل األمر : ثالثا 

واألمر كما يقول الدكتور عكاشة يطلب به حصول شيء بعد زمن املتكلم، وهلذا فهو يدل على 

منها استخدام مادة ) لتفعل(أو ) أفَعل(االستقبال مطلقا ولألمر وجوه أخرى يف اللغة غري بناء صيغة األمر 

  .نهاألمر ومنها سياق القول أي يفهم م

  :ومن عالماته 

  : داللته على الطلب مباشرة من غري واسطة كقوله .1

  .يــَـا صـــالَح الدين  نــَـمْ 

  ...تتدىل فوق قربك الورود...  نـــم

رمزا للتاريخ املهمل يف عصر ) صالح الدين(ونالحظ من خالل هذين املثالني أن الشاعر قد اختذ من 

  .ينضج بالالمباالة والعقوق لألجداد

  : داللة الحرف : رابعا 

مـن كـل شـيء طرفـه وشـفريه وحـده، واحلـزن "يقول الـدكتور حممـد حسـيين مغالسـة يف تعريفـه للحـرف أنـه 

عند األوائل ما يرتكـب منـه الكلـم مـن  احلـروف املسـبوطة، ويطلـق علـى الكلمـة جتـوزا، ويطلـق كـذلك علـى اللغـة  

  . 1"لغات؛ قيل ) أنزل القرآن على سبعة أحرف(كما يف احلديث 

، ومســي الصــوت "خمــارج احلــروف"واســتخدم يف عــرف قــدماء النحــويني مبعــىن الصــوت يف حــديثهم عــن 

  .حرفا لوجود حدله مييزه عن غريه ويعرف به

أما عند النحاة، ما جاء مبعىن ليس باسم وال فعل، واحلروف مثل األمساء توضع مبعىن من املعاين، وال 

من األمساء واألفعال، فمعىن احلرف يتصل يف الذهن بتعلقه بغريه ويعد هذا  يفهم هذا املعىن إال ما يتعلق به
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حروف : قصورا فيه، أي امتناع حصوله يف الذهن بدون متعلق، واحلروف من حيث داللتها تقسم إىل نوعني 

  .مباين وحروف معاين

  :  لتايل وميكن أن نوضح معاين ومواقع احلروف اليت جاءت يف القصيدة انطالقا من اجلدول ا

  معانيها  موقعها  الحروف

  ها 
  أنت 
  ف

  

  يا 
  الذي
  على 
  بعد

  و 
  
  يف

  حتت 
  حىت 
  ب
  فوق

  أنت تسرتخي ها
  تسرتخي أخرياً  أنت

  وادعاف
  

  قارب الفلني  ياأيها الطبل،  ياصالح الدين،  يا
  تراقص املوتى لذيا البدائي

  إيقاعه انون  على
  سنة  بعد

  سقى اهللا ثرانا األجنيبو
  

  يادين املراهنة م في
  األحصنة  تحتمنوت 
  تسرتهُ  حتى

  خللد با
  قربك  فوق

  .للتنبيه
  . ضمري رفع منفصل بارز

  .حرف عطف يفيد الرتتيب والتعقيد
  

  .أداة نداء لطلب اإلقبال وهي للقريب والبعيد
  .اسم موصول خمتص للمفرد املذكر

  .حرف جر يفيد االستعالء
  .ظرف زمان 

  .ون ترتيب أو تعقيبحرف عطف يفيد املشاركة د
  . حرف جر

  . ظرف مكان
  .نصب الفعل املضارع تفيد الغائبة

  .حرف جر
  .ظرف مكان

  

يبني اجلدول أعاله أن لكل حرف من حروف العربية معىن خاص به وينفرد به داخل كل تركيب لغوي 

  .يقع فيه

  

  



III. تحليل المستوى التركيبي وعالقته بالتبيلغ الثقافي:  

  :من الجمل الفعلية التي جاءت في القصيدة نذكر : ي للقصيدة النظام الفعل.1

  .وأدركتم لعنة الفراعنة -

  .صارت هلم حطني -

  .وسقى اهللا ثرانا األجنيب  -

  .مّرت خيول الرتك  -

  .مّرت خيول الشّرك -

  .مّرت خيول الترت الباقني -

  .منوت حتت األحصنة  -

  .تستوقف الفارين -

  ".نيحط: "ختطب فيهم صائحا  -

  .وترتدي العقال تارة -

  .وترتدي مالبس الفدائيني  -

  .وتشرب الشاي مع اجلنود  -

  .وترفع الراية  -

  .حىت تسرتد املدن املرنة -

  .وتطلق النار على جوادك املسكني -



  .حىت سقطت أيها الزعيم -

   !واغتالتك أيدي الكهنة  -

  !نفسي -لس األمن  - نازعتين  -

  .ينمن يا صالح الد -

  ...تتدىل فوق قربَك الورود... من  -

  .نقشر التفاح بالسكّني  -

    !ونسأل اهللا القروض احلسنة -

  : النظام االسمي للقصيدة .2

  .ها أنت تسرتخي أخرياً  -

  .يا صالح الدين -

  ....يا أيها الطبل البدائي الذي -

  . يا قارب الفلني -

  .بعد سنة...وسنة  -

  ا   جبل التوباد حّياك احلي -

  .يف ميادين املراهنة -جيال بعد جيل  -وحنن  -

  .وأنت يف املذياع، يف جرائد التهوين -

  .وطين لو شغلت باخللد عنه  -



  .كاملظليني  -

  .وحنن ساهرون يف نافذة احلنني  -

قبل اخلوض يف حتليلنا ال بد أن حندد ونكشف عن خصائص اجلملة يف عنوان القصيدة، إذ انتظم 

امسا نكرة داال  -خطاب  –جاء أوهلا . ا األخري بسبع كلمات تساوقت يف بنية اجلملة االمسيةالرتكيب يف هذ

وتأخذ  . على اإلفراد، وهو موقع يؤهله إىل أن يصبح بؤرة داللية تسلب االهتمام وتثري االنتباه منذ أول التلقي

، أو ما خياطب به الرجل صاحبه يف لسان العرب معىن الكالم والرسالة، وهو املواجهة بالكالم) خطاب(كلمة 

أن ينقلها إىل املرسل إليه ) املتكلم أو الكاتب(ونقيضه اجلواب، وهو مقطع كالمي حيمل معلومات يريد املرسل 

   .، ويكتب األول رسالة ليفهمها اآلخر بناء على نظام لغوي مشرتك بينهما)أو السامع أو القارئ(

، نافية )خطاب(، صفة ملوصوف سابق )ال(اليت مبعىن ) ريغ(فيرتكب من " غري تارخيي"أما الرتكيب 

  ).تارخيي(معىن الكلمة بعدها 

اليت للجر بأداء معىن االستعالء، لتحيل " على"فهو شبه مجلة تقوم ) على قرب صالح الدين(والرتكيب 

  .الشخصية التارخيية) صالح الدين(، والقرب مرتبط بشخص )قرب(إىل املكان هنا هو 

فنحن . ل تركيب هذه املعاين لنخلص إىل الداللة العامة للعنوان، جند أنفسنا أمام عقبة جمازيةعندما حناو 

، لكننا ال نعرف شيئا عن خطاب غري تارخيي، وال كيف يكون اخلطاب ...)خطاب تارخيي على قرب(نعرف 

  غري تارخيي ؟

ح التأويل يكمن يف إجياد لكي نتجاوز هذه العقبة يتعني علينا التمسك بالتأويل، ونعتقد أن مفتا 

اسم ) صالح الدين(فهل هناك من عالقة بينهما؟ " صالح الدين"و " خطاب غري تارخيي"انسجام داليل بني 

ارتبط بالبطولة والنصر، حمطة من حمطات التاريخ، املاضي التليد، استعيد فيه ما سلب من األمة، يف حني 

  ات املتكررة حاضر اخليانة، حاضر فقدنا فيه ما خطاب الشاعر مرتبط حباضر مرير، حاضر االزام

  استعاده صالح الدين من العدو، فكيف هلذا احلاضر أن يكون تارخييا ؟



، ويعي الدور املنوط بالشاعر يف حلظات )اهلزمية/احلاضر، االنتصار /املاضي(وألن الشاعر يعي ثنائية 

  ).صالح الدين(موجهة إىل خماطب وهو  نصه خطابا، ورسالة) أمل دنقل(اهلزمية واالنكسار اعتبار 

هو هوية الشخصية اليت يتكلم عنها؛   - من خالل قراءته للقصيدة -إن أول ما يلفت انتباه القارئ 

، )حطني(فاملقدمة تقرتب من الشخصية الرتاثية من خالل ذكر االسم، والالزمة اليت تقرتن به وتصنع تارخيه 

  .ولة اليت طرأت عليه يف الزمن احلاضرويقيم ذلك تقابال مع الدالالت املتح

الذي حتررت فيه القدس من الصليبيني، وبني مكوث جيش االحتالل " حطني"فمقابلة الشاعر انتصار 

صالح "، فشخصية )صالح الدين األيويب"؛ فشخصية )وسقى اهللا ثرانا األجنيب(اإلسرائيلي يف األراضي العربية 

مة اإلسالمية بالرفعة واد وحترير القدس من الصليبيني فهي شخصية ارتبطت يف وجدان األ" الدين األيويب

  .منوذجية لكل طالب للعزة والشرف

  .مّرت خيول الترك

  .مّرت خيول الشرك

  .الّنسر  -مّرت خيول الملك 

  .مّرت خيول التتر الباقين

صري األمة، من خالل هذا املقطع تبدأ مالمح هذه الشخصية يف الظهور، فهي من املراهنني على م

وقضية الرهان لسنا طرفا فيها، ألا تقوم على مكسب وخسارة أما هنا فهي تفاوت بني خسارتني، فإن عشنا 

  .فنحن مهزومون وإن متنا فنحن حتت األحصنة

فارتباط الشاعر بصالح الدين هو كارتباط كل عريب غيور على وطنه ينتظر من يعيد لألمة جمدها 

  يرثيه ويبكيه ويعلن له أن الدنيا بعده مل تعد دنيا فال عز  وال جمد، وعزها ومن أجل ذلك نراه 



الذي يعرب ) مّرت(واستعمار يعقب استعمار؛ وهذا ما يفسر تكرار الفعل ... كل ما هنالك هزائم وانكسارات 

عن هذا احلجم من اهلزائم الذي يؤرق الشاعر؛ ومن هنا تبتدى املأساة وتظهر شراسة وطغيان القوى 

  ).حنن(وضعف وهوان الطرف املقابل ) هم(ستعمارية القدمية واحلديثة اال

  .وأنت في المذياع، في جرائد التهوين

  .تستوقف الفارين

  ".حطين: "تخطب فيهم صائحا 

  وترتدي العقال تارة،

  ...وترتدي مالبس الفدائيين

شخصية معاصرة  يف هذا املقطع تسيطر تاء املخاطبة على مساحة النص، فاخلطاب هنا يتوجه إىل

؛ فهذه األخرية هي "حطني"، تستشري يف الناس موقعة "جرائد التهوين"ويكتب عنها يف " تتحدث يف املذياع"

اليت صنعت تاريخ هاته الفرتة وأبرزت عبقرية صالح الدين األيويب، أما اليوم فإن وسائل اإلعالم هي اليت 

  .لإلعالء من شأن  النضال والتحرر" حطني"تستثمر 

شاعر أمل دنقل رجع إىل الرتاث فوجد أن أمامه كما هائال من املصادر الرتاثية السخية، فأقبل عليها ال

حيث تتنوع هذه املصادر بني الرتاث الديين، التارخيي والشعيب، ومن مالمح التجديد يف . بنهم حماوال استغالهلا

دلت على االستعمار " سفن القراصنة"عرب من خالله الشاعر عن النجاة، " قارب الفلني: "املعاين قوله 

، إضافة إىل ذلك تسخري الرمز بأنواعه "دلت على التخلف والضعف" متيمة"احلديث القادم من البحار، 

  ".جملس األمن"، "املذياع"والعصري " جبل التوباد"واألديب " صالح الدين حطني"املختلفة، التارخيي 



عاين فرغم أنه يقتبس من تقدمه إال أنه يصوغ املعاين بطريقة واملتأمل يف النص جند الشاعر جمددا يف امل

جديدة وخيتار منها ما هو جديد يف نفس الوقت فعن صياغة املعاين بطريقة جديدة وخيتار منها ما هو جديد 

  :1)أمحد شوقي(يف نفس الوقت فعن صياغة املعاين بطريقة جديدة جنده يف تضمني الشاعر من 

  ...)عنه وطني لو شغلت بالخلد( 

  )نفسي  -لمجلس األمن  -نازعتني (

غري أننا نشعر بنوع من التهكم املقصود حني غري حمطة النزاع من اخللد إىل جملس األمن واملقصود 

  .حتما هنا للحكام العرب الذين يفضلون رضا جملس األمن على احلفاظ على الوطن

) الرتاثي(ملعاصر أو املوازي لصالح الدين ليصل الشاعر يف اية القصيدة  إىل خماطبة صالح الدين ا

طالبا إليه أن يواصل نومه ) صالح الدين اليوم(عندما يصل إىل درجة من اليأس من احلال الذي آل إليه 

  : األبدي 

  نم تتدلى فوق قبرك الورود 

  كالمظليين 

من يا صالح (اصرة ففي هذا املقطع يربز التضاد بني صيغة األمر املوجه إىل الشخصية الرتاثية واملع

  .تأكيد االنقطاع وعدم إمكانية بعثة مرة أخرى وبني صيغة اجلملة االمسية املعربة عن الواقع الراهن) الدين

  ونحن ساهرون في نافذة الحنين

  نقشر التفاح بالسكين 

  "القروض الحسنة"ونسأل اهللا 
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  فاتحة

  أمين

قع املهني، إذ تتقابل داللة اخلامتة مع األرض املسلوبة يعود الشاعر يف هذا املقطع إىل التعبري بسخرية عن الوا

واملدن املرنة، وعبور خيول الرتك والترت الباقني؛ فبعدما كانت األرض تسرتد بالسيف أصبح البعض قابع ينظر 

  ).بالقروض احلسنة(ينتظر املنح والقروض وهو ما يعرب عنه ) جملس األمن(إىل 

التاريخ والواقع النصر واهلزمية، فالشاعر يستذكر أيام صالح الدين  احلديث يف النص جيمع بني ثنائية

اليت متثل اهلزمية؛ وإذا كان هذا هو موضوع ) مجال عبد الناصر(اليت متثل اد ويبكي أيام احلكام العرب 

ميكن  القصيدة فإن أهم ما مييز هذا املوضوع هو ذلك االنسجام بني جزئيه مما يشري إىل وحدة عضوية قوية ال

وملا كان الشاعر يف موقف خطاب فإننا نلمس بروز النمط احلواري، فالشاعر . عندها الفصل بني جزء وآخر

منذ البداية نشعر  به حياور صالح الدين يكلمه وحيدثه وخياطبه، وإن كان حواره غري مباشر ومن مؤشرات 

غري أن منطا . واصل الوجداين العاطفي، وقد أدى هذا احلوار وظيفة الت)أنت وحنن(ذلك استعمال الضمريين 

آخر باملوازاة مع هذا النمط نلمس أثره وهو النمط السردي الذي يتجلى يف نقل األحداث وخاصة منها 

  .التارخيية

وخيرب عن حال ) صالح الدين(قراءة النص تظهر مسات اخلطاب واستعمال الضمائر فالشاعر خياطب 

لشاعر ومن معه من العرب املهزومني ومن أجل ذلك نلمس االنتقال العرب، ويتحدث عن واقع معيشي حياة ا

بني الضمائر وهو انتقال مقصود من أجل كشف هذا الكم من العواطف واألحاسيس اليت تنتاب الشاعر 

  .وتسيطر عليه

ومن أجل تناسق أوضح بني املعاين املشرتكة واملعاين اليت جتتمع حتت حكم واحد استعان الشاعر حبرف 

ومثال ذلك مجع الشاعر ملرور االستعمار تلو االستعمار على البالد العربية حبالة االزام جيال ) الواو(ف العط

  .بعد جيل



ومن الصور املثرية يف النص تشبيه الشاعر للورود املتدلية على قرب صالح الدين باملظليني وهي صورة 

قرأ فيها شحن لعواطف ومدلوالت شعرية كثرية حتتاج إىل الكثري من التأمل الفكري من أجل فهمها، حبيث ن

  .الرغبة يف امتالك هذه القدرة العسكرية اليت نفتقدها وال نعرفها إال يف اخليال: مثل 

وعليه فالشاعر أمل دنقل ميثل مدرسة اددين املعاصرين يف األدب العريب مبا يساهم به يف جمال الشعر 

توى الكلمات الرامزة ذات الدالالت املؤثرة، فهو يسعى إىل شحن احلر، إذ مسا بالكلمات املألوفة إىل مس

اللفظة مبدلوالت شعورية جديدة مرتبطة باألحداث املعيشة، لذا نراه يوظف التاريخ األديب والتاريخ السياسي؛ 

  .فالنص منوذج من شعر التفعيلة الذي امتزج فيه أكثر من حبر وهذا من مساته

شخصية الشاعر اليت تنم عن أمل حاد وحزن عميق وعتاب شديد  فقد عكست القصيدة بعض مالمح

  .ولقد أسقط ذلك على ذكريات وأمكنة وهيئات

  

  

  

  

  

  

  

  

 



IV. تحليل الجانب المعجمي وداللته:  

  ): Champ Lexical ( تعريف الحقل الداللي .1

ها، وتوضع جمموعة من الكلمات ترتبط داللت: " بأنّه)  Semantic field( ُعّرف احلقل الداليل

ولكي تفهم معىن كلمة جيب أن نفهم جمموعة الكلمات املتصلة ا دالليا، فمعىن . حتت لفظ عام جيمعها

  .Lexical  field"(1( الكلمة هو حمصلة عالقاا بالكلمات األخرى يف داخل احلقل املعجمي 

عجم قد دار حول وبالنظر يف املعجم الشعري الذي استدعى صالح الدين وحطني، جند أن هذا امل

  : ألفاظ بعينها انتهت إىل حقول داللية أبرزها 

  :حقل الحيوان والنبات والطيور : الحقل األول 

 (Lexical units): الوحدات المعجمية: أّوال

  . خيول، األحصنة، جوادك :الحيوان .1

  . النسر :الطيور .2

  .الفلني، الشاي، الورود، التفاح :النبات .3

  :  حقل الحيوانات.أ

  .خيول، األحصنة، جواداك: الوحدات المعجمية : أوال 

  .الرتادف، خيول، جواد، األحصنة :العالقات الداللية : ثانيا 

  .حصان  الذكر، واألنثى من اخليول : جواد  :التضاد 

  .إخل....خيل، فرس، حصان، اجلواد، القارح :المشترك اللفظي 
                                                           

  .80، 79أمحد خمتار عمر ، علم الداللة، املرجع السابق، ص   1



اء،الكمية، السلهبة، الطمرة، الشوهاء الضامر، اخلاظي، اجلموم، احلصان، اللهوم، الصحباء، اجلاو  :االشتمال 

  .1إخل...اخلوصاء

  :التحليل الداللي والسمات المعجمية : ثالثا 

منذ بداياته، لذا ظلت تلح عليه يف الظهور داخل ) أمل دنقل(قد شغلت حيزا  كثريا يف ال وعي : فالخيل .1

الواحدة  تظهر يف مواطن خمتلفة ضمن سياقات حيددها موضوع منجزة الشعري حىت وإن مل يوردها، فالصورة 

  القصيدة؛ وهذا ما يربهن على قدرة الشاعر وعبقريته وأناقة حسنه، ورؤيته اإلبداعية

  .لتظهر جديدة يف كل مرة

.  2خائل ألن هذا احليوان خيتال يف مشيته: اسم مجع يطلق على هذا النوع من احليوان وقيل واحدها  :الخيل 

  .أيت وحدة اخليل عامة يف سياق القتال واحلرب وهو سياق يدل على وظيفة اخليلوت

   :حقل الطيور .ب

   .النسور: الوحدات المعجمية : أوال 

  التحليل الداللي والسمات المعجمية: ثانيا 

ضمن حقل الطيور املفرتسة، اليت تشري بدورها إىل ذوات األظافر واملكروه من ) النسور(وميكن تصنيف 

النسور وهو من سباع الطري قوي اجلناح، حاد البصر حبافة اجلوارح "الطيور اجلوارح؛ ومتثلها الوحدة الداللية 

نتفه، واملنسر : نسر اللحم بنسره نسرا : األخرى، واللفظ مشتق من النسر مبعىن نتف اللحم باملنقار نقول 

  .3"سباع الطري مبنزلة املنقار لألليف منها واجلمع نسور والنسر

                                                           
  .383، 373م، ص 2000، دط، 1لنشر والتوزيع، جزكي كرمي حسام الدين، التحليل الداليل إجراءاته ومناهجه، دار غريب للطباعة وا.د  1
  .377املرجع السابق، ص   2
  .433املرجع نفسه، ص   3



ولقد جاءت اللفظة يف القصيدة مرة واحدة بصيغة اجلمع، وقد دلت على افرتاس وسرعة الطريان 

  .واملباغتة

  :حقل النبات .ج

  .، الشاي، الورود، التفاحالفلني :الوحدات المعجمية : أوال 

ل منو تبدو صورة النبات من أكثر الصور حضورا يف شعر أمل دنقل وعلى حنو وجيعلنا نتخي: النبات .1

  .احلروف والكلمات

   :العالقات الداللية : ثانيا 

  . الفلني، التفاح :الترادف 

  .الورود، الفلني، التفاح  :التنافر 

  .الفلني، التفاح : عائلة األشجار :االشتمال 

  .الورود: عائلة األزهار       

  :التحليل لبعض السمات المعجمية : ثالثا 

زهار ويرتدد ذكرها يف شعر  أمل دنقل على حنو واسع، ولقد وردت مرة األتدور :حقل األزهار والورود .أ

  .الورودتتدىل فوق قربك ..من: واحدة فقط لنوع واحد فقط من الزهور يف قوله 

  .حتمل الشجرة أبعادا ودالالت ال ميكن للجوهرة أن حتملها :حقل األشجار .ب

حنو مناقض للذوق العام، فقد وظفها  وعليه فالطبيعة يف القصيدة قد ظهرت يف مواطن كثرية على

  .بشكل الفت ينطوي على حسن عظيم حبضورها يف ذاته

  :المكان ومتعلقاته : الحقل الثاني 



  .حطني، جبل التوباد، ميادين، املعسكرات، املدن، جملس األمن، قربك سفن،: الوحدات الداللية : أوال 

  :العالقات الدولية : ثانيا 

  .دن حطني، امل: الترادف .1

  :التحليل الداللي لبعض السمات المعجمية  :ثالثا

العزة والشموخ اإلباء والبطولة والتحدي واملقاومة (، فقد أوحى جانبها الداليل املتصل باملاضي بـ املكان:حطين 

  ).كالضعف واهلوان والقهر واالستيالب واهلزمية(، وأوحت داللتها احلاضرة باملعاين السلبية )والكرامة

تبدو أمهية املكان ودوره يف بناء النص، أنه من أكثر األنساق الفكرية يف بناء الشعر احلديث هكذا 

إذ يبدو من خالل صور ماثلة حبيثياا ودالالا املختلفة على ) حطني(تعقيدا، واملكان يف شعر أمل دنقل كان 

  .حنو يصعب إغفاله

  :تفريع هذا احلقل الرئيسي إىل فرعني ثانويني  نستطيع كذلك :االحتالل وما يتعلق به : الحقل الثالث 

  .حقل دال على  االستكانة .1

  .حقل دال على البطولة واد.2

  : االستكانة والعجز .1

 (Lexical units): الوحدات الداللية : أوال 

الترت، الغرقى، شتتهم، متيمة، العنني، جبل التوباد، خيول الرتك، خيول الشرك، خيول امللك النسر، خيول 

ميادين املراهنة، منوت حتت األحصنة، الفارين، املدن املرنة، حنن ساهرون، نقشر التفاح، نسأل اهللا القروض 

  .احلسنة، إكسبري، قارب الفلني

  



  : العالقات الداللية : ثانيا 

   :الترادف.1

  .خيول الترت، خيول الشرك، خيول امللك، النسر= منوت حتت األحصنة 

  .متيمة= إكسري  

  .منوت #إكسري : تنافر .2

  .الغرقى ، شتتهم ، الفارين: مشترك لفظي . 3

  التحليل الداللي لبعض السمات: ثالثا 

، ويعين الدور املنوط به يف حلظات اهلزمية )االنتصار واهلزمية(، )املاضي واحلاضر(وألن الشاعر يعي ثنائية 

عرب هذا اخلطاب، تلك اليت عدد فيها االزامات املتتالية واالنكسار؛ فمن املشاهد التارخيية اليت رمسها الشاعر 

  .للجيوش العربية أمام األعداء من ترك وتتار وصليبيني واستعمار حديث

  :البطولة والمجد . 2

صالح الدين، أيها الطبل البدائي، حطني، تستوقف، ترتدي مالبس الفدائيني،  :الوحدات الداللية : أوال 

  .ترفع الراية تسرتد، الزعيم، البطل تشرب الشاي مع اجلنود،

  : العالقات الداللية : ثانيا 

  .الزعيم= البطل = صالح الدين :الترادف .1

  . تسرتد= تستوقف     

  .تستوقف، ترفع : تنافر .2



  .صالح الدين، الزعيم، البطل= البطولة  :االشتمال .3

  : التحليل الداللي لبعض السمات المعجمية :  ثالثا 

لقصيدة رسم الشاعر بعض املشاهد التارخيية وخاصة منها املتعلقة بتاريخ اهلزائم العربية وتاريخ عرب هذه ا

ليربز ذا صورة الشخصية ) صالح الدين(االستعمارات؛ وهو يف كل هذا اخلطاب  يتوجه إىل الرمز العريب 

؛ )ل، وترتدي مالبس الفدائينيترتدي العقا: (ومالحمها من خالل الرتكيز على الشكل، واهليئة اخلارجية هلا 

وعليه ). إخل...تستوقف الفارين، ختطب فيهم صائحا حطني، تشرب الشاي: (والرتكيز على الفعل واحلركة 

فمشهد القائد صالح الدين بني عساكره، ويف ميادين املعارك اليت خاضها يسامرهم، يتفقد أحواهلم، ويتقدمهم 

  .ليل قاطع على فروسيته وبطولته وإقدامه وعزتهيف ساحة املعركة، ويقودهم، ويشجعهم لد

ونلخص يف هذه الدراسة غرض نظرية احلقول الداللية للعالمات اللغوية يف إظهار معناها الدقيق 

  .ووضعها حتت عنوان واحد جيمعها

القصيدة مشكلة يف ثالث حقول داللية تدور حول إحياء الضمري العريب ليصبحوا من غفلة العيش 

  :املاضي،وهذه الداللة املركزية أو اإلنسانية تفرعت إال دالالت فرعية تكونت من على أنقاض 

ولقد ملسنا بروز ) الطيور(حيوان، نبات، وجند من احليوانات : ومشل الطبيعة ومتعلقاا من  :الحقل األول 

  .أمساء عديدة من هذه املفردات

مثال اعترب كرمز للعجز وميادين املراهنة ) جبل التوباد(وقد متثل يف املكان ومتعلقاته، فمكان : الحقل الثاني 

رمزا للرتف واللهو وتبديد األموال؛ فاملكان األول حقيقي واقعي، ألفناه يف يومياتنا، ولكن ماذا عن املكان 

مسلوبة فيتداخل زمنان يف مكان واحد إال أن احلدث ) حطني(الثاين فإذا سلمنا بأن صالح الدين ميت و 

  .بتغري الزمن وبالتايل فال وجود ملعارك التحرير اليوم تغري فيهما

  .االحتالل وما يتعلق به من بطولة وجمد للمستعِمر وضعف واستكانة للمستعَمر :الحقل الثالث 



كشفت الدراسة عن الثقافة اللغوية ألمل دنقل، فقد اختار من األحداث واألشخاص ما يتناسب مع طبيعة *

فقد كانت للنكسات واالنكسارات اليت عاشتها األمة .  عنه أو تصديره إىل املتلقياملوضوع الذي أراد التعبري

العربية أثرها البليغ يف نفسية الشاعر خاصة مع استغالق الواقع العريب، وانكفائه على ذاته املنهارة يلملم 

  .وء املتغريات اجلديدةأوصاهلا، وحياول على وهن وهو أن ترميم أجزائها وإعادة رسم مالمح ذاته احملبطة يف ض

لقد حرصت الدراسة على إظهار السمات الداللية والعالقات اخلاصة لكل جمموعة حقلية وكذا حتليلها وفق *

  .السياق الذي جاءت فيه مبجرد سرد وحداا املعجمية

؛كما  كشفت لنا الدراسة مدى التزام الشاعر بقضايا أمته وتسخري طاقاته اإلبداعية من أجل الدفاع عنها*

كشفت لنا بنية اللغة اليت عرفت عند أمل دنقل وقد تبينت بشكل واضح ودقيق من خالل السمات الداللية 

  ).الرتادف، التضاد، التنافر، االشرتاك اللفظي، االشتمال(لكل كلمة مع التأكيد على العالقات يف كل حقل 

 الذي يوشي به قصائده أو نوع من كما أن تعامل أمل دنقل مع التاريخ مل يكن من قبل الرتصيع الفين*

االستعراض الثقايف، إمنا لوعيه بدور هذا التاريخ يف استنهاض اهلمم واستحضار األجماد يف جتديد الشعور 

واألحداث يأيت ألمهية الشخصية ) صالح الدين مثال(باالنتماء؛ كما أن استدعاءه للشخصيات التارخيية 

لناس، وقدرا على استيعاب التجربة املعاصرة من خالل مالبساا وموقعها التارخيي ولعلوقها بوجدان ا

  .التارخبية

  :لغة النص وبالغته .2

أمل (رصيدا لغويا، فقد عاجل الشاعر " خطاب غري تارخيي على قرب صالح الدين: "لوحظ بأن النص 

ار يف املاضي، وسلطة يف هذه القصيدة قضية سياسية مرتبطة بأوضاع شعبه املمزق، بني ظلمة االستعم) دنقل

احلكام املستبدين يف احلاضر؛ وقد وفق يف هذه القصيدة يف حتويل التاريخ األديب والسياسي إىل صور شعرية 

ورموز، كما وفق أيضا يف اختيار تلك الرموز ويف إعطائها بعدا فكريا وفنيا مثل حلقة وصل بني املاضي 

  .واملستقبل



شخصية إسالمية هلا مكانتها املتفردة تكن هلا األمة كل إجالل ارتبط موضوع القصيدة منذ البداية ب

وإكبار وإعجاب؛ لكون صالح الدين بطًال إسالميًا جماهدًا حقق للمسلمني وحدة بعد شتات، وأعاد لألمة 

اإلسالمية مكانتها حني رد الصليبيني على أعقام واستعاد املسجد األقصى املبارك، مما جعله رمزا إسالميا 

  .ا يف وجدان األمة بقيمه اخللقية والبطوليةخالد

فصالح الدين القصيدة املقصود به احللم النائم خلف اجلفون القابع بال حراك يذكر يف ذهن العريب 

املسلم، إننا جيب أن ننفض انتظار صالح الدين اجلديد ألنه لن يأيت بالنوم واليأس وعلى أرض الواقع من 

غري مجيعا إىل صالح الدين املعين، صالح الدين احلقيقي الذي يشمل صالح أحالم اليقظة؛ بل علينا أن نت

  .احلياة والعمل واألمل واليوم والغد واملعامالت والرتبية

قصيدة (فقد أضاع العرب تارخيهم، وأصبحوا بال هوية، فكثرت قصائدهم املغناة عن سري األبطال 

 يعد حلاضرهم معىن فعادوا إىل الذين سجلوا ،ومل)خطاب غري تارخيي على قرب صالح الدين ألمل دنقل

بطوالت تارخيهم وحضارم يف العصور املاضية، ورغم ذلك لن يفيد التحسر، ولن يفيد التباكي، ولن يفيدهم 

  .إال صحوة عربية تنهض م من جديد

نص وقد خلصنا يف دراستنا هذه إىل أن لكل نص خصائصه األسلوبية املستقلة، فما يكون يف هذا ال

قد اليكون يف نص آخر؛ ولعل الشيء األهم الذي وصلنا إليه يف دراستنا هذه هو أن اخلصائص األسلوبية 

يف استخدام اللغة ) أمل دنقل(مجيعا جاءت مرتبطة النسيج العام للنص، فمن خالل القصيدة تربز براعة 

  .والتعامل معها بتقنية خاصة

اليت يعتمدها املتعلم  يف التواصل مع اآلخرين، والتعبري عن  ومبا أن اللغة العربية هي األداة الرئيسية

املفاهيم واملعاين الذهنية أو الوجدانية، واإلفصاح عن حاجاته اليومية واألغراض املتصلة حبياة العصر فكراً وعلماً 

اللغوي ومتكينهم  وتبعا هلذا، فالنص يعمل على تنمية امللكة اللغوية لدى املتعلمني بإغناء زادهم. وأدباً وحضارة

من حذق أساليب العربية وتراكيبها وصيغها للتعبري عن عامة األغراض املتصلة مبحيطهم تعبريا موفيا بالغرض، 

  .مالئما للمعاين املقصودة، حيقق التواصل مع اآلخرين ويساعد على العيش معهم



السابقة من حيث  وقد جاءت طريقة اخلطاب يف التعبري عن رفض صالح الدين املزيف خمتلفة عن

ومن خالل هذه البىن حاول اخلطاب . الصيغ الداللية، والبىن الرتكيبية، إذ قامت على الوصف واإلضافة

عن رفضه هلا، وتنافره  -يف ذات الوقت  - الشعري بلورة صورة صالح الدين املزيفة يف ذهن املتلقي وعرب 

  .معها

نتقائها، واستثمارها يف تراكيب شعرية تسطع بوهج وعليه جند أمل دنقل قد برع يف ختّري املفردة، وا

الفن، وحسن التعبري؛ فقد وفق إىل حد بعيد يف استدعاء الشخصية الصالحية، والتعبري ا؛ فقد جنح يف 

التصرف يف بنية اللغة حني حاول انتقاء األلفاظ واجلمل، ورصفها يف دقة وإحكام، ووضعها يف مواضعها 

و الدهشة لدى املتلقي ولتنقل رؤيته وخلجاته النفسية، والشعورية جتاه صالح  الصحيحة لتخلق االستثارة

الدين، واجتاه الواقع الذي استدعى صالح الدين للتعبري عنه ومعاجلته؛ فالشاعر احلق هو من حيتضن 

  .الكلمات، ويتأملها، ويعيد تشكيلها

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  خالصة 

طالعة املوجهة للسنوات الثالث من التعليم نستخلص من خالل حتليل كتب األدب والنصوص وامل

الثانوي أن اإلصالحات الرتبوية اليت مست مناهج اللغة العربية أضافت تعديالت معتربة من حيث املوضوعات 

  .التثقيفية منها -ال سيما  -الثقافية اليت ختدم ثقافة املتعلم، وذلك من خالل االهتمام بالنصوص ككل 

يم واملعارف املتداولة يف الكتب فإا غنية ومتنوعة تليب خمتلف احلاجات اللغوية أّما فيما يتعلق باملفاه

أما من حيث اجلانب الشكلي للكتب فإنه يف حتسن ملحوظ إذا ما قورن حبالة الكتب . والثقافية للمتعلمني

  ).إخل...تغيري اسم الكتب، اعتماد األلوان، أغلفة الكتب(القدمية 

قتصر على املقررات الدراسية فقد اتضح أن للمحيط االجتماعي والثقايف دورا وملا كان التعليم غري م

هاما يف توجيه ثقافة املتعلم فضال عن فاعلية وسائل اإلعالم املختلفة، ومن مت بات من الضروري توجيهها 

  .التوجيه الالئق الذي يضمن ترقية فكر املتعلم وفق أهداف حمددة

ا مالئما، وأن يعرض بأسلوب واضح يتصف بالتشويق، وأن يراعي ميول االهتمام بتنظيم احملتوى تنظيم

التالميذ واجتاهام وخربام السابقة، والفروق الفردية بينهم؛ وأن يكون اختيار احملتوى الثقايف متنوعا، ما يؤدي 

قيقها ينبغي وأن األهداف اليت تسطر ونطمح إىل حت. إىل تعليم راق ومستوى مناسبا خيدم فكر أجيال املستقبل

أن تتوقف على وعي تام ودراسة مستفيضة باملتعلم ومبختلف خصوصياته الثقافية وسلوكاته النفسية وظروفه 

  .االجتماعية

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  خـــاتــمــة

  
  

  

  

  

  

  



  خاتمة 

إذا كان معىن اخلامتة هو تلخيص النتائج اليت توصلت إليها فمن العسري على أن أخلص نتائج دراسيت   

ك أن نتائج الدراسة التطبيقية واسعة وممتدة وتشمل مجيع التحليالت اللغوية برمتها، فهي منبثة يف هذه، ذل

دراسة يف منهاج كتب اللغة (ثنايا الدراسة، ولقد أسفرت هذه الدراسة للبعد اللساين الثقايف يف النص املدرسي 

  :باملرحلة الثانوية عن النتائج اآلتية ) العربية

بوية اجلزائرية عملت وبشكل جدي على ختطيط مناهج حديثة تساير العصر، منطلقة يف ذلك املنظومة الرت .1

من روح اتمع اجلزائري؛ فعلى الرغم من أا استوردت نظاما تعليميا غربيا إال أا حاولت تكييفه مع الراهن 

  .س العربية اإلسالميةاالجتماعي يف املرحلة األوىل، لتحلق بعد ذلك نظاما تعليميا خاصا، قوامه األس

اإلصالح الرتبوي اجلديد من شأنه أن يغذي قيم النص األديب، ألن طريقة حتليل النصوص خاصة صارت .2

تعتمد على مناهج كثرية واليت من شأا أن حتيط باملوضوع من كل جوانبه املتعددة، عكس املنهج القدمي الذي 

  .يتعامل مع النص مبنهج بالغي ونفسي

النصوص، (يف املرحلة الثانوية ال يلتزمون إىل حد ما مببادئ وقيم الدرس األديب بفروعه الثالثة  التالميذ.3

إن األساتذة ال يستظهرون القيم الرتبوية واألخالقية : وهذا يرجع إىل عدة أمور منها ) املطالعة، التعبري

عة التالميذ أنفسهم اللذين احنرفوا عن واالجتماعية اليت يظهرها الدرس األديب، وهناك أمور أخرى ترجع إىل طبي

الغزو الثقايف، وسائل (مقومات اتمع، وراحوا يتبعون شهوام مقلدين غريهم حتت تأثري عوامل العصر 

، كما أن األسرة فقدت دورها الفعال يف جتسيد القيم الرتبوية واالجتماعية للتلميذ وبقي )اإلعالم، اإلنرتنت

التعليمية اليت مل تستطع أن تنهض ذا احلل وحدها ألا ال سيما يف املرحلة العبء على كامل املؤسسة 

  .الثانوية تسعى إىل تكوين التلميذ وحتصيله العلمي

مثال تقوية : أن طبيعة االجتاهات السائدة يف حمتوى كتب اللغة العربية للمرحلة الثانوية منها ما هو إجيايب .4

قيم الفروسية، : ني، وتنمية الوازع الديين هلم، وتنمية جمموعة من القيم مثل العقيدة الدينية يف نفوس املتعلم



الدعوة إىل اللهو واون، : املروءة، الكرم، مساعدة اآلخرين، طاعة الوالدين، الشجاعة ومنها ما هو سليب مثل 

  .وتغين الشعراء باخلمر وذكر مزاياها

  .وى الكتب وبالتايل جاء على حساب التحليلنالحظ أن اجلانب التارخيي طغى كثريا على حمت.5

ينبغي أن نقتنع بضرورة انتقاء مادة ثقافية ختدم مشروع بناء شخصية املتعلم بناًء سليمًا يضمن التأقلم مع . 6

  .متطلبات العصر وتغرياته بعيدا عن جمرد حشو أذهان املتعلم مبا حيتاجه وال حيتاج إليه

فال توجد إشارة ألي مرجع من مراجع األدب اجلزائري املهمة، وهذا غياب مصدر املعلومات املقدمة، .7

الغياب جيرنا إىل غياب آخر أهم، وهو غياب اإلشارة إىل الدراسات العلمية أو الدراسات النقدية املهمة حول 

ه الشعر والقصة القصرية والرواية واملقالة واملسرح؛ فباعتقادنا أنه من حق الطالب أن يطلع على أبرز هذ

الدراسات لتكون معينا له إذا أراد االستزادة، ومن مث غابت كثري من األمساء اليت قدمت دراسات مهمة يف 

مولود فرعون، وكاتب ياسني، وحممد ديب، وآسيا جبار، والطاهر وطار، : (األدب اجلزائري شعره ونثره أمثال 

  ).إخل...وزهور ونيسي، ورشيد بوجدرة، وأحالم مستغامني

ل حتليلنا لكتب املستوى الثانوي، وجدنا أا عاجلت مواضيع خمتلفة متصلة بواقع التلميذ اجلزائري، من خال.8

إال أن حمتوى برامج هذه الكتب جد كثيف مقارنة مع ذهن املتعلم واحلجم الساعي املخصص يف هذا 

  .املستوى

جيب أال متسها التقلبات السياسية وال  ال بد أن تتضمن املناهج الدراسية الثوابت والقيم واملثل العليا اليت.9

  .متسها احلرية إال يف الوسائل واألساليب واحملاور

ما شد انتباهنا أيضا أن بعض النصوص األدبية كنص وصف الربق واملطر لعبيد بن األبرص مثال، قد .10

شكالية يف فهم تلك احتوت على الكثري من الكلمات الغريبة أو القليلة استعماهلا، ألن التالميذ يواجهون إ

الكلمات الواردة يف النصوص، كما يدل على هذه االشكالية عدم متكن معظم التالميذ على توظيف أو 

  .استخدام تلك الكلمات والتعامل معها يف حوارهم مع املعلم أثناء املناقشة داخل القسم



ا، إذ يستغرق األستاذ لتدريسها إن النصوص األدبية املقررة على تالميذ السنة الثالثة، كلها طويلة جد.11

حصصا كثرية، وهذا ما جيعلهم يشعرون بصعوبة املادة وثقلها، فال يستمتعون ا أو يتأثرون بروعة األساليب 

  .األدبية من تلك النصوص، لذا نقرتح أن خيفف حجم النصوص ليتمكن التالميذ من دراستها يف مدة مناسبة

دبية املقررة فإننا سنالحظ أنه مل يتم تقدمي أي نص قرآين أو نص نبوي إذا ألقينا نظرة على النصوص األ.12

ليدرس من جوانبه األسلوبية واللغوية، وهذا إن دل إمنا يدل على أن اختيار النصوص األدبية مل تبىن على 

  .دراسة فاحصة

 متكنه من أن يكون حنن يف عصر العلم واإلنتاج الصناعي، قيمة اإلنسان تقاس مبا حيسن أي بكفاءاته اليت.13

منتجا ولذلك كان لزاما على وزارة الرتبية أن تتبىن املقاربة بالكفاءات أي تنمية كفاءات يف التلميذ حىت 

أي أن يكون عمليا منتجا نافعا غريه ومنتفعا، وهلذا بين املنهاج على هذه " ابن عصره"تستطيع أن يكون 

  .لكفاءات يف التلميذ من خالل أنشطةالتقنية وبين الكتاب املدرسي على حتقيق بعض ا

اكتشف "بالنظر يف الكتاب املدرسي بسنواته الثالث نالحظ أن طريقة تناول املضامني كالنصوص مثال .14

إخل ألنفي بالغرض ألا ال تكتشف شيئا وال "...االتساق واالنسجام"و " أناقش املعطيات"و " املعطيات

  .ي الكتب املدرسية صور طبق األصل لبعضهاتناقش شيئا، وخاصة أننا نالحظ أا أ

للغة العربية يف املرحلة الثانوية وزن، ذلك ألا تعترب مقياس مفتوح حيتوي عدة أنشطة متنوعة تتناسب .15

ورغبات التلميذ املعرفية، وإذا كان من التالميذ ممن ال حيب دراسة األدب ففي نظرنا هذا راجع إىل الشعبة اليت 

  .  صة الشعبة العلمية، ألن تالميذ هذه الشعبة ميليون إىل األنشطة العلمية والرياضيةينتمي إليها خا

برنامج اللغة العربية مكتوب بشكل منظم يف الكتاب مما يسمح للمتعلمني ألن حيضروا دروسهم، ولكي .16

ون غريه من يكونوا على علم بالدرس التايل، يف حني أن الكتاب القدمي كان الربنامج خمصصا لألستاذ د

املتعلمني؛ حيث كانت العملية التعليمية تقتصر على دور األستاذ، وجعل املتعلم مستقبال ملا يقوله األستاذ 

  .فحسب



حضور الصور اخلاصة بشعراء وأدباء وبعض اخلرائط اجلغرافية اخلاصة ببيئة األديب مما ميكن التلميذ من .17

، أما الصورة فهي جمرد ختيالت لفنانني للشخصية األدبية اجلاهلية أو ربط األديب ببيئته املؤثرة يف إنتاجه األديب

اإلسالمية أو األموية أو العباسية اليت متكن التلميذ من معرفة عصر وثقافة األديب من خالل زيه، وأما الصور 

  .احلقيقية فهي ضرورية للتلميذ ملعرفة تلك الشخصيات

مع املتعلم، والعمل على إدماج املتعلمني يف الفعل الرتبوي  ضرورة التخلص من عادة التواصل العمودي.18

بكل أبعاده ونشاطاته، وتدريبهم على التفكري املنظم، واالستدالل الصحيح، إذ بات من الضروري أن تم 

اته باملتعلم الذي يعد القطب احملوري يف العملية التعليمية، مبراعاة اهتماماته الفردية، وظروفه االجتماعية وسلوك

النفسية وما يعرتيها من تقلب واضطراب ومزاجية، وإجياد احللول املعنوية واملادية هلذه املشاكل من خالل 

  .رصدها ومتابعتها ومعاجلتها عالجا سليما

ال بد أن يعتمد يف تبليغ احملتويات الثقافية على طرائق تعليمية أكثر جنوعا يف التنشيط مثل الطرائق القائمة .19

، علما بأن الطرائق تتنوع )حواري، شكل املهام، حل املشكالت، االكتشاف املوجه، واالستقراءشكل (على 

  .وختتلف باختالف أهداف النشاط وطبيعته

ويف اية املطاف حري بنا أن نعمل على ضبط الطريقة التعليمية بشكل ال يكون األستاذ هو املصدر 

ستهلك معدا بشكل مسبق وقد أكل عليه الدهر وشرب بل ينبغي الوحيد للمعرفة واملتعلم يف وضعية املتلقي امل

  .احملافظة على حرية التفكري لدى األستاذ أثناء بناء الدرس ولدى التلميذ

وجممل القول، أننا نعتقد بأن أستاذ األدب بتدريسه اجليد هلذه املادة، قد يفتح أفاقا واسعة للبيداغوجيا 

، ليس لتحقيق أهداف األدب فقط بل لكل املواد التعليمية األخرى والتعليمية خاصة وسيقدم خدمات جليلة

  .يف إطار منظومة تعليمية متكاملة

واهللا أسأل من الفضل أغد به، ومن اللطف أقربه، ومن العلم أنفعه، ومن العمل أصلحه، ومن اخلامتة أحسنها 

 .   إن شاء اهللا تعاىل
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  :الملخص باللغة العربية   

ال خيفى على أحد أن املستجدات اليت عرفتها املناهج التعليمية اجلديدة كثرية ومتشعبة الفروع؛ غري أننا 

مع الرتكيز على تلك اليت تربطها عالقة ملزمون كأحد أفراد األسرة الرتبيوية باإلشارة إىل أهم املستجدات، 
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، إضافة إىل حتديد )إخل...الثقافة، احلضارة، والعوملة(مثل جهة الثقافية للعصر احلديث، ضارية اليت تشكل الوااحل

املنهاج، الكتاب ك: (ات اليت تتداخل معها يف املفهوم حمفهوم املقررات الدراسية ومتييزها عن باقي املصطل

رات الدراسية مع مقارنتها مبا كان كما دف إىل تتبع طبيعة املفاهيم الثقافية الغالبة يف املقر ). إخل...املدرسي

  .مقدما من قبل

صي عقبها خامتة حتترها مقدمة ممهدة للتوجه العام للموضوع، و دثة فصول تتصث ثالحيشمل هذا البو 

  .أهم النتائج املتوصل إليها

 حث منهجيا؛ كمصطلح الفصل التمهيدي جمموعة من املفاهيم اليت شكلت جوهر البتناولنا يف

الثقافة وما يربطها بالرتبية والتعليم بغية توضيح أهم  حرها يف عملية التواصل الثقايف، وكذا مصطلاللسانيات ودو 

ماهية النص من  وأخريا حددنا. الوسائل الثقافية واحلضارية اليت من شأا أن تؤثر على التعليم سلبا وإجيابا

  .وجهة النظر البيداغوجية

ث يف أسس انتقاء حمور، أن يسري الفصل النظري للبوكان من الطبيعي بعد الوقوف على هذه األ

، و  )إخل...أهداف، حمتوى، وطريقة(املقرر الدراسي ومضامينه، من خالل حتديد عناصر بناء النص األديب من 

فيه أهم املعايري  ناكما تناول. توى لغوي وثقايفكذا حتديد اجلوانب املعيارية اليت يفرتض أن تراعى عند انتقاء حم

ليل واقع األهداف حت حتاولوأمتمنا هذا الفصل خبطوة إجرائية .املواضيع التثقيفية ية والبيداغوجية يف اختيارالعلم

للفصل التطبيقي، من خالل معرفة األهداف  للغة العربية يف مرحلة التعليم الثانوي، كمرحلة متهيدية الرتبوية

  .توى مقرر اللغة العربيةيقها يف حمقالعامة و اخلاصة اليت ينشد واضعو املقررات الدراسية حت



ليل البعد حردنا من خالله إثبات أو نفي الفرضيات املقدمة سابقا، ألجل ذلك قمنا بتأالتطبيقي لذا فالفصل 

  .بدراسة عينة من النصوص املدرسية نياللغوي و الثقايف يف مقرر اللغة العربية باملرحلة الثانوية مستدل

كما أن للثقافة   .ملواجهة تضخم املعرفةنتجنا بأن اللغة وسيلة للتعلم استوع دراستنا هلذا املوضمن خالل 

  . يف منظومتنا التعليمية املتعلم التبليغية والفكرية والوجدانية دور هام يف تطوير ملكات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Résumé 

 

Nul n’ignore les nouveautés qu’ont connues les diverses nouvelles 
méthodes d’enseignement qui chevauchent ; mais nous sommes obligés en 
tant que membre de la famille éducative à faire renvoi à l’une des plus 
importantes nouveautés en insistant sur celles en relation avec l’objet de 
notre recherche relative à « la dimension linguo-culturelle au texte scolaire 
dans la méthode de l’enseignement de la langue arabe à la phase secondaire 
». 

Cette étude vise à réaliser un ensemble de buts dont expliciter nombre 
de concepts civilisationnels représentant la façade culturelle de l’ère 
moderne, comme la culture, la civilisation, la mondialisation etc.) outre la 
définition des programmes scolaires en la distinguant des autres termes qui 
chevauchent avec elle (programme, livre scolaire etc.), elle vise, de même, à 
suivre la nature des concepts culturels dominants aux programmes scolaires 
en la comparant avec ce qui précède. 

La recherche cerne trois chapitres à leur tête vient une introduction 
introduisant la tendance générale du thème, suivie par une conclusion 
énumérant les résultats les plus importants auxquels l’on a aboutis. 

Au chapitre introductif, nous avons traité un ensemble de concepts 
ayant formé le corps de la recherche méthodologiquement ; comme le terme 
linguistique et son rôle avec l’opération de la communication culturelle, en 
plus de celui de la culture et ses liens avec l’éducation et l’enseignement afin 
d’expliciter les moyens culturels et civilisationnels les plus importants à 
même d’influencer l’enseignement négativement ou positivement. Enfin, 
nous avons défini la notion du texte d’un point de vue pédagogique. 

Il était naturel après avoir examiné ces questions que le chapitre 
théorique recherche les fondements du choix du programme scolaires et ses 
contenus en définissant les éléments de construction du texte littéraire 



(objectif, contenu et méthode etc.) et définir les côtés qui doivent être pris en 
considération lors du choix d’un contenu linguistique et culturel. Nous 
avons, de même, traité les critères scientifiques et pédagogiques les plus 
importants pour choisir les thèmes acculturants. Nous avons clos ce chapitre 
par une étape procédurale tentant d’analyser la réalité des objectifs 
pédagogiques de la langue arabe en la phase de l’enseignement secondaire 
comme étape introduisant le chapitre pratique, en reconnaissant les objectifs 
généraux et spéciaux que les rédacteurs du programme scolaire recherchent 
au contenu de la langue arabe. 

Sur ce, au chapitre pratique nous avons voulu confirmer ou nier les 
hypothèses avancées précédemment, pour cela, nous avons analysé la 
dimension linguo-culturelle au programme de la langue arabe en la phase 
secondaire en nous appuyant un échantillon de textes scolaires. 

A partir de notre étude du présent thème, nous avons déduit que la 
langue arabe est un moyen d’apprentissage pour confronter l’inflation du 
savoir, aussi que la culture a un rôle important pour développer les 
performances informative, idéelle et spirituelle de l’apprenti en notre 
système éducatif. 
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