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 .العظيم هللا صدق " رونكف  ت

 }البقرة سورة 521اآلية{ 

 جل هلل الحمد ف الحمد يتوجب كان إن و جل و عز هلل أوله فالشكر الشكر يتوجب كان إن

 و األنبياء خاتم و أجمعين الخلق سيد املعلمين معلم على السالم و الصالة و و الشكر جالله

 من و أجمعين صحبه و آله على و التسليم أزكى و الصالة أفصل محمد عليه سيدنا املرسلين

  .  الدين يوم إلى بإحسان تبعه

 : بعد أما   

الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة، جزيل الشكر و العرفان إلى من ربياني صغيرة ب أتقدم

 إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم و املعرفة إلى جميع أساتذتنا األفاضل.

من نصح و  قدمه ليعلى ما " املكروم سعيد "الدكتور  أستاذي املشرف و أخص بالذكر 

 .توجيه و مساعدة إلخراج عملي هذا إلى النور 

وال يفوتني ايضا أن اتقدم بالشكر الجزيل إلى اعضاء اللجنة العلمية املوقرة التي تشرف 

 على تقويم هذا البحث، و إثراء مضمونه.

  .بن باديسهيئة التدريس بجامعة عبد الحميد إلى كل أعضاء 

 

 اشكرً 



 الحمد هلل الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إليه لوال فضل هللا علينا،أما بعد:

 أهدي ثمرة جهدي هذا :

على راحتي، و أتمنى لو تشمخ من أخجل من وجهها الذي ترتسم عليه آثار السهر ....إلى

 جبهتي و تعلو قامتي أكثر فأكثر حتى تليق باالنحناء لها،إليك أمي.

أول خطواتي، وحين سقطُت عل مني كيف ألملم يديه و علمني كيف أمشي  إلى....من مد  

 عثراتي  و أبدأ من جديد، أبي الغالي.

ت طريقي ببركاتها، إلى من عرفت األخالق من رعت طفولتي بأناملها و فرش ....إلى

 إلى روح جدتي الطاهرة.على يديها، 

 .(ريان فاطمة الزهراء، مروة، وسام، محمد، جاة،ن)إلى....من قاسموني رحم أمي:

إلى....من كانوا مالذي وملجئي، ومن تذوقت معهم أجمل اللحظات، ومن سأفتقدهم، إلى 

 غزالن(. وردة، سليمة، شيماء، سمية، ،إكرام،خولة  وفاء،باهلل:)من جعلهم هللا أخوتي 

، تظّل مقصرة أمام ي بوصفهمومهما خطت األيد مهما نطقت األلسن بأفضلهمإلى....

 .عبد المؤمن( محمد، روعتهم وعلّوهمتهم:)عمر،

ي حرفاً من اإلبتدائي حتي الجامعي. و على رأسهم أستاذي المشرف إلى....كل من عل من

 عني خير الجزاء.زاهم هللا ج(.  المكروم سعيد)الدكتور: 

 كل أساتذة و طلبة األدب العربي، بجامعة عبد الحميد بن باديس .إلى....

 .وطني الغالي الجزائرالمليون و نصف المليون شهيد، ....بلد إلى

 إلى....هذه األمة الجريحة.

 إلى....فلسطين األبية.

 إلى....كل من حملهم قلبي ولم يكتبهم قلمي، فمعذرة.

 إليكم جميعاً....أهدي هذا البحث.
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 ةــــــــدمـــــمق

تؤكد جل الدراسات التربوية أهمية النص في الفعل التعليمي التعلمي، ذلك أنه السبيل 

إذاً وسيلة بيداغوجية وتعليمية، كما أنه أيضاً هدف  األمثل الكتساب اللغة و تعلمها، فهو

 غة.مسطر؛ ألن كفاءة إنتاجه هي الهدف الحقيقي من تعلم الل  

 –والنص األدبي تحديًدا  –إن  هذه األهمية البالغة التي يكتسبها النص بجميع أنواعه 

ا ما يتعلق يستغل في تحقيق أبعاد تربوية هامة، منهحقيقة ال خالف حولها، و ذلك لكونه 

بتنمية جوانب معرفية و وجدانية لدى المتعلم، ومنها ما يتعلق بتعميق كفاءاته اللغوية، و 

توسيع معارفه الثقافية، ذلك أن أي نص أدبي ال محالة يزخر بزاد ثقافي يفتح ذهن المتعلم، و 

ن المفردات و يزيده فهًما للحياة، كما أنه أيًضا مادة لغوية، ولهذا فهو يكسب المتعلم ثروة م

به من ميزات و خصائص معجمية و تركيبية ال توجد في باقي التراكيب نظًرا لما يتمتع 

 النصوص .

دبية رهن المرجوة من وراء تدريس النصوص األإنَّ تحقيق هذه األبعاد التربوية 

حول بالطريقة التي تقدم بها، أي رهن بالمنهجية المتبعة في تحليلها، ولذا فإن فشل الطريقة ي

ضمن  -دون تحقيق هذه األبعاد المرجوة، ولهذا عمدت البرامج التربوية   -ال محالة  -

على مستوى تدريس مادة إلى إحداث تغييرات جذرية  -اإلصالحات التربوية الجديدة 

النصوص األدبية، واصفة الطريقة القديمة بالجافة و العقيمة، مؤكدة أنها السبب في تدني 

 إذ عودتهم آلية اإلجابة، وجمدت فكرهم و إبداعهم.مستوى التالميذ ، 

جاءت المناهج الجديدة المبنية على المقاربة بالكفاءات بطريقة جديدة للتعامل و لهذا 

مع النصوص األدبية و معالجتها، و من هنا ارتأيت أن أبحث في هذه اإلصالحات، و في 

م إلى تالميذ  وتحديًدا تالميذ السنة  -الطور الثانوي كيفية تعاملها مع النص األدبي الُمقد 

 سوما بـ:وفجاء بحثي م، -األولى 

ّ-بّاآلدانةّأولىّثانويّشعبةّصّاألدبيّفيّضوءّالمقاربةّبالكفاءاتّالسّ ةّالن ّتعليمي ّ"

 ."نموذجا

 ملها في ما يلي:جي أويقوم هذا البحث على جملة من األسئلة واإلشكاالت الت  

 ؟اة بالمقاربة بالكفاءاتوالمسم   ما هي هذه المقاربة الجديدة -

عامل للت   –المبني على المقاربة بالكفاءات  –اها المنهاج الجديد تي تبن  ريقة ال  ما هي الط   -

 ولى ثانوي؟األنة الس   لتالميذمة ة المقد  مع النصوص األدبي  
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ولى األنة ة في الس  صوص األدبي  ة الن  ي تستند عليها تعليمي  الت   ةظرية الن  هي الخلفي   ما -

 أو بعبارة أخرى ما هي مرجعياتها البيداغوجية و اللسانية؟ ي؟و  عليم الثانمن الت  

 عليم؟ن األستاذة فعال من تطبيق المقاربة بالكفاءات في ممارستهم لمهنة الت  هل تمك   -

صوص ة الن  رها المنهاج لتدريس ماد  اإلصالحات التي سط  مع الميذ كيف يتفاعل الت   -

 ة؟األدبي  

 ؟اإلصالحاتلهذه  عطبيق الناجالمعوقات التي تحول دون الت  ما هي  -

  يمكن اختصارها في:ا عن األسباب التي دفعتني الختيار هذا الموضوع فأم  

سأحتاج إلى هكذا مفاهيم إن  نيألن  ة عليمي  الجامحة في البحث في مجال الت   رغبتي -

                                              . ريسدالت  قني هللا في الوصول إلى مهنة وف  

التي تمثل مركز ثقل كل و، ةاألدبي  األهمي ة البالغة الت ي تكتسبها تعليمي ة الن صوص  -

 . الثانويفي  ةغة العربي  رس الل  ام لدي تقد  المواد الت  

تغير واقع تدريس النصوص في المرحلة الثانوية، بعد أن ثبت عجز النظام القديم،  -

جيء بنظام جديد واستراتجيات جديدة لتحليل النصوص و دراستها، فكان هذا دافعا ف

 . للبحث في مدى جدية هذه التغييرات

تعليمية النص األدبي مجاٌل مغٍر و خصب، ذلك أنه تتجاذبه تخصصات إن البحث في  -

 بالنظريات التربوية التعليمية.عدة، منها ما يرتبط بنظرية النص، و ما يرتبط 

 ها :من أهم   لعل  ، ويسعى هذا البحث إلى تحقيق جملة من األهداف

ربية ي جاءت بها وزارة الت  ربوية الجديدة الت  الوقوف على هذه اإلصالحات الت   -

 . ةالوطني  

صوص في ضوء هذه المقاربة الجديدة بعة في تحليل الن  ريقة المت  الوقوف على الط   -

وفي مدى  ،معها الميذ واألساتذةعل الت  والبحث في مدى تفا )المقاربة بالكفاءات(

 . لهم لهاتقب  

تذة في تطبيقهم للمقاربة اتي تعترض األسعوبات والعراقيل ال  الص   هم  أرصد  -

 . بالكفاءات
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 الية: ة الت  عالجت البحث وفق الخط  ، هدافلهذه األ اوتحقيق

الفصل عنونت حيث ، خاتمة وملحق، ثالثة فصول، مةهذا البحث إلى مقد   متقس  

تناولت في ، مته إلى ثالثة مباحثقس   محضا راسة وكان فصال نظرياة الد  صطلحي  ل بماألو  

وفي المبحث الثاني  ،موضوعها ها،أقطاب، ة بكل مفاهيمهاعليمي  عريف بالت  ل الت  المبحث األو  

فيما  وعرضت خصائصه، ،األدبي بوجه خاص صص بوجه عام والن  عريف بالن  الت  

نواعها ومفهومها من أو ،خصائصها ،اءاتفعريف بالمقاربة بالكالث للت  الث  ث صت المبحخص  

 ... منظور تربوي

مته بدوره قس   ،في ضوء المقاربة بالكفاءات بالمنهج النصياني والموسوم ا الفصل الث  أم  

 ،ص األدبية الن  ص وأثره في تعليمي  ل على علم الن  األو   ثجت في المبحعر   ،إلى ثالثة مباحث

هذا  ة وأن  خاص   ،صوصص في مجال تدريس الن  ي دور علم الن  ص  ه تقئوكان الهدف من ورا

ي جاء بها ة الجديدة الت  عليمي  ة للمقاربة الت  ة اللساني  ل المرجعي  ات يمث  غوي بالذ  الل   المنهج

،  ةاني عرض االختيارات المنهجي  به المبحث الث   خص  هذا ما و (صيةاإلصالح )المقاربة الن  

  فيه دراسة األهداف التعليمية. عرضت فقد أما المبحث الثالث

إلى عرض مضمون كتاب تطرقت فيه ، محضاً الث فقد كان فصال تطبيقيا ا الفصل الث  أم  

ص األدبي في ضوء الن  تدريس فقد عالجت فيه خطوات  ،ولى ثانوي والوقوف عندهاألنة الس  

 .المقاربة بالكفاءات بالتفصيل

ل إليها تائج التي توص  في الخاتمة الوقوف على المعالم الكبرى للن   –أخيرا  –م حاولت ث  

 . ل إليهالتوص   جلي  منها ما تم  أة فكنت أعود إلى كل محط  ، هذا البحث

استعنت بمجموعة من ، تي سبق عرضهاة ال  طبيقي  ة والت  ظري  بهذه المباحث الن   إللماملو

من المراجع  طائفة، أتي في صدارتهاي، البحثد قضايا هذا دة تعد  وهي متعد  ، المراجع

ة تعليمي  ) بشير إبرير، ما يليمن أهمها  ،ءاتوبالمقاربة بالكفا، ةغة العربي  ة الل  بتعليمي   الخاصة

ج يرومحمد الد   ،ة(ة العربي  غة الل  أنطوان صياح )تعليمي  و ،(طبيقظرية والت  صوص بين الن  الن  

يضاف إليها بعض المراجع األخرى ككتاب خولة طالب اإلبراهيمي و، (دريس الهادف)الت  
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منهاج كربوية باإلضافة إلى الوثائق الت   ،ص()نحو الن   سانيات( وأحمد عفيفي)مبادئ في الل  

 . ة وغيرهمغة العربي  ودليل أستاذ الل  ، ةغة العربي  الل  

حليل القائم عن الت  ، ذي اعتمدته في هذا البحث فهو المنهج الوصفيا عن المنهج ال  أم  

واقع حيث  كنت  بصدد وصف ، ةراسات التربوي  في مثل هذه الد   األمثله واالستقراء ألن  

 .باإلضافة إلى ما يستدعيه هذا الوصف من تحليل وتفسير، صوصة الن  تدريس ماد  

هو افتقار مكتبة الجامعة إلى المادة  هاأهم   فلعل  ، واجهتنيتي عوبات ال  ا عن الص  أم  

الكافية إلثراء هذا الموضوع، مما دفعني إلى التنقل إلى جامعات أخرى، وكذا تشعب 

 الموضوع.

ي عزائي هو أن   فإن   ،عمل عوبات وغيرها متاعب ال يخلو منها أي  كانت هذه الص   نئول

، خبرة أوفر  ر لي مستقباليتوف  اه أن أتمن  ا وكل م ،ةعليمي  حظيت بشرف البحث في مجال الت  

 .راسةإليه في هذه الد   تللتعميق ما توص  ، وأدوات أنسب

م بخالص شكري وامتناني إلى أستاذي المشرف إال أن أتقد   ،في األخير وال يسعني 

لى كل  أعضاء إو، ي كل خيرهللا عن   فجزاه ،هذا البحثل هتبني   ى" علالمكروم سعيدكتور "الد  

ة و ،بن باديسبجامعة عبد الحميد دريس الت   من  يعلى ما قد مه ل ألستاذ شهرياخاص 

من ساعدني من  أيضا إلى كل   ركم بجزيل الش  كما أتقد   ،دريسمعلومات قيمة في ميدان الت  

 . قريب أو بعيد على إتمام هذا العمل

 . العالمين ق والمعين والحمد هلل رب  هللا الموف  و

 



 

 

 تحديدات مصطلحية
 

 املبحث االول: مفاهيم عامة حول التعليمية 

 

 املبحث الثاني: مفاهيم عامة حول النص األدبي 

 

 هيم عامة حول املقاربة بالكفاءاتاملبحث الثالث: مفا 
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 موضوع إليها يستند التي المفاهيم بغرض المصطلحات من جملة الفصل هذا تضمن

 ولما (األدبي و خصائص المقاربة بالكفاءات النص،بالكفاءات التعليمية،المقاربة) :وهي بحثنا

 المعاجم تفقد إلى أولا  يدفعنا األمين البحث فإن أصولها إلى بالرجوع تعرف األشياء كانت

 .تربوية مصطلحات هي حيث من عليها التعرف ثم اللغوية، الناحية من دللتها على للوقوف

 :ةعليمي  ة حول الت  مفاهيم عام  : لالمبحث األو  

 ،أتقنه ،مهوتعلَ  رَ م  األَ  مَ "َعل: ن العرب لبن منظور ما يليجاء في لسا« :لغة ةعليمي  الت  

ُت الش   وأحب أن يعلمه أي يخبره  ،برهخَ الرجل  لمَ ه وَخبرته وعَ يء بمعني عرفتونقول علم 

 .1(61)األنفال: »﴾هللا يعلمهم،وآخرين من دونهم ال تعلموهم ﴿

 اصطالحا: ةعليمي  الت  

مقابلة ة مصطلحات ة عد  غة العربي  نا نجد في الل  عليمية ينبغي اإلشارة أن  قبل تعريف الت   -6

وكذلك إلى ظاهرة  ،رجمةد مناهل الت  ذلك يرجع إلى تعد   للمصطلح األجنبي الواحد ولعل  

فإذا ترجم إلى لغة أخرى نقل  ،ةة وحتى  في لغة المصطلح األصلي  رادف في اللغة العربي  الت  

حه يوض   كما رادف إليها وفيما يلي نورد أشهر المصطلحات التي عرف بها هذا العلمالت  

 :2ط التاليالمخط

 

                                           
دار الكتب  ،التحقيق عامر أحمد حيدر ،منشورات محمد علي بيضون ،لسان العرب ،ابن منظور األنصاري اإلفريقي 1

 .681ص: 62مادة )علم( ج  ،القاهرة بيروت  ،العلمية

 . 88ص، عالم الكتب الحديث ،طبيقبين النظرية والت   ،برير تعليمية النصوصابشير  2 
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 هي ترجمة للكلمة  ةعلمي  الت  ة أو عليمي  "الت   :قيلفعليمية ص األصل اللغوي للت  ا فيما يخ  أم  

Didactique   ت من الكلمة اليونانية التي اشتق Didaktikos    تي باتت تطلق على نوع وال

 . 1عليمي"ر الت  عالش   ةي  ة أو تقنعر يتناول شرح معارف علمي  من الش  

اغي  في المصطلح الط   غير أن   ،المصطلحات تتعارف من حيث الستعمالكل هذه 

والبعض يفضل  ،ةكلمة تعليمي   اآلونة األخيرة يشيع استعمالدريس وفي و علم الت  هالستعمال 

 با ألي لبس أو غموض.تجن   ،ديداكتيكأي ة للمصطلح رجمة الحرفي  الت  

ة ة في كتابه ديداكتيك ماد  مي  علي( الت  J.G.Gagnonف جان كلود غانيون )وقد عر  

Didactique d’une discipline   2نة تتضم  اميكي  ة ودينة إجمالي  إشكالي  : هابأن   6793سنة: 

إعداد  وتدريسها غايات في طبيعة و وكذا ،ةفي طبيعة المادة الدراسي  ال وتفكيرا تأم   -

باستمرار لعلم عة والمتنو   دةالمتجد  ة انطالقا من المعطيات لفرضياتها الخصوصي  

 .وعلم الجتماع ...إلخ البيداغوجياو فسالن  

 .تدريسالبة للفعل البيداغوجي المتعلق ة وتطبيقي  دراسة  نظري   -

 ،دريسبعلم الت   هو يهالمقصود بالديداكتيك أو ما يسم   إلى أن   ،ريجويذهب محمد الد  

التي يخضع لها  ،علمالت   قفموا شكال تنظيموأل تهدريس وتقنياة لطرق الت  راسة العلمي  ه " الد  بأن  

 الوجداني أو الحس  شودة سواء على المستوى العقلي أو األهداف المن لميذ قصد بلوغالت  

 .3"الحركي 

راسية من اد الد  بالمو   اأساسة مرتبطة عليمي  الت  " ابقة نستنتج أن  ل المفاهيم الس  من خال

ة كذا الوسائل المعد  و ،على الحاجات واألهداف خطيط لها اعتقاداة الت  وياتها وكيفي  حيث محت

ظرية الن   مبادئالفهي تضع  ،مين ووسائل تقويمها وتعديلهاتبليغها للمتعل   لها وطرق وأساليب

 .4"علمالت  تنظيم رق ووالط   ة للمحتوىة لحل المشكالت الفعلي  ري  الضرو

                                           

 .636ص ، 2886 ،الجزائر ،نويردار الت   ،فاف بمقاربة الكفاءات واألهدافدريس العلمي والفني الش  الت   ،خالد لبصيص 1 

 .68ص ،المرجع السابق ،إبريربشير  2 

 .61، ص 2883 ،6ط ،دار الكتاب الجامعي ،مدخل إلى علم التدريس، محمد الدريج 3 

 .83،ص 2881بيروت  ،ةغة العربي  هضة لل  دار الن   6، ط6ج ،ةة اللغة العربي  تعليمي   ،صياح أنطوان 4 
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 ة(:عليمي  الت  العملية عليمية )مكونات أقطاب الت  

ة هي: ن من ثالث أركان أساسي  ة تتكو  عليمي  الت   عليم أن  ربية والت  في الت   يري الباحثون 

وتهتم بالبحث في هذه األقطاب مجتمعة لتحقيق تعليم جيد من خالل . م والمعرفةالمتعل   ،مالمعل  

ربوية أو ما يعرف الت  ة ص العملي  ل في مجملها ملخ  تي تمث  الثة وال  تفاعل هذه العناصر الث  

 :1الي( الت  Triangle Didactiqueيداكتيكي )الوث الد  أو الث  ث بالمثل  

 

 

 

 

 

ة لذا وجب معرفة قدراته مي  علالت   –ة عليمي  ة الت  العملي   وأساسمحور  يعد  ": مالمتعل   -أ

ف على معرفة هذه يتوق   ،س في مهنتهنجاح المدر   حيث أن   ،وخصوصياته واستعداداته

 ،إذا استغلت استغالل تربويا حسنا ،راسيالد  حصيل الخصوصيات نظرا لرتباطها بالت  

كما له موقفه  ،عليميةله موقفه من النشاطات الت   ،متفاعل مع محيطه ،نامي م كائن حي  فالمتعل  

ته لما راتصو  له و وإخفاقاتهعليمي بنجاحاته الت   وله تاريخه،ومن العالم،من الوجودو ،من العلم

له مشروعا تعليميا يحصل له  إن  . علمعلى الت   اإلقبالعه عن زه وما يمنمه ولما يحف  يتعل  

م منهم وما من عاش معهم ومن رافقهم ومن تعل   معو ،بخالصة خبرته في العائلة والمدرسة

                                           

 .66ص المرجع السابق، ، نطوان صياحأ 1 
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هذا  .1"اتيذي يبني معرفته معتمدا في ذلك على نشاطه  الذ  م هو ال  والمتعل  . مه من كل هذاتعل  

 .ة ألجله وتوضع في خدمتهعليمي  تقام الت   ركنة وهو ي  عليمل من الت  كن األو  هو الر  

له من مكتسبات م من المعارف وما يحص  مه المتعل  " تشمل كل ما يتعل  : المعرفة -ب

ة كفايات في عملي  و فه من موارد وما يمتلكه من مهارات وما يستثمره من قدراتوما يوظ  

 .2"عة التي يقوم فيها ببناء معرفته وباستثمارها في مواقف الحياة المتنو   همتعل  

وذلك لتفادي الخطأ  ،م والمعرفةة العالقة بين المتعل  اح  على أهمي  صي   أنطوانويؤكد 

 ،ةعليمي  ة الت  م فردا محايدا في العملي  ة التي جعلت من المتعل  قليدي  ربية الت  ذي وقعت فيه الت  ال  

فالمناهج تختار من  ،رج في مفاهيمهادز المعرفة بالت  "وينبغي أن تتمي   :ذا الصددفيقول في ه

وتبني  ،درج بين هذه المعارفم العقلي وتقيم الت  عمر المتعل   يالءمالمعارف األكاديمية ما 

ولكل مضمون المعرفة تبنى  ،ألن  لتحصيل المعارف تحصيال ناشطا،عالألفلعليمي الوضع الت  

. 3لبرهان واإلقناع طرائقهما الخاصة ..."رد طرائقه الخاصة وللبنائه فللس  ة خاص  ائق طر

 . ةعليمي  اني من أقطاب الت  هذا باختصار ما يخص القطب الث  و

ه ن  إ ،له معرفته وخبرته وتقديره ،م والمعرفةهو الكائن الوسيط بين المتعل  ": المعلم -ج

إذ  ،مة التي يقوم بها المتعل  المعرفة في العملي  ر لنقل ما هو ميس  إن   ،ليس وعاءا يحمل معرفة

اني من كن الث  ه الر  إن  ، ل العمل فيه علم ومبرمج ومعد  ه مهندس الت  إن   ، ل فيها الوساطة فقطيشك  

ه في تعليمه أن وإن كان هم   ،ة من دونهعليمي  كن الذي ل قوام للت  وهو الر   ،ةعليمي  أركان الت  

 . 4علمي "ه الت  يستغني عنه المتعلم في مسار

 

          ،علممن نظريات الت   خطيط والستفادةس القدرة على الت  ر  كما ينبغي أن تكون للمد

ونقل خبرته إلى تالميذه على ضوء تجربته  ،تهوفق تقديم ماد   ،في أداء رسالته كفءويكون 

اح صي أنطوانز عليه الباحث هذا ما رك  مين وته في تحسين مستوى المتعل  وكفاءته ومدى فعالي  

العالقة بين  "إن   :هذا الخصوص ة فقال فيغة العربي  ة الل  ل من كتابه تعليمي  في الجزء األو  

                                           

 .28، ص2ج المرجع السابق، ،أنطوان صياح 1 

 .28، صالمرجع نفسه 2 

 .28ص،2جالمرجع نفسه، 3 

 .26ص المرجع نفسه، 4 
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م بين طها المعل  اجعة التي ينش  دة تحكمها الوساطة الن  معق  ،بةمين عالقات مرك  م والمتعل  المعل  

ومنهجهم  ،لمسارات تفكيرهم في مرافقة ،مين أنفسهمبين المتعل  و ،مين والمعارفالمتعل  

من )بيداغوجيا الكفاءات(  م في البيداغوجيا الحديثةع المعل  ل موقفقد تحو   ،سهم المعرفيوتلم  

 ،علم مع تالميذهب الذي يقبل أن يعيد الت  ق إلى العارف المجر  اق المسيطر والمتفو  العارف السب  

المختلفة التي يسيرون بها نحو  اإليقاعاتوانسجاما مع  ،عليه قفونالذي ي انطالقا من الخط  

 .1"المعرفة

 

 :ةعليمي  موضوع الت  

أو في  ،دريس مثالالت   ىمحتو في ل تنحصر ،عليمية في موضوعات عديدةتبحث الت  

وهذا يعني أن  ،ةعلمي  الت  عليمية الت  ة ومكونات العملي   بعادما تشمل جميع أوإن   ،ريقة فحسبالط  

  :2والموضوعات من مثل اإلشكالتد من أن يطرق العدي نفي هذا المجال يمك  صخص  المت

وسطهم وتهم اقدر ،ةفسية والجتماعي  خصوصياتهم الن   ،همسن  : ميننة المتعل  معرفة عي   (6

تي ة الم بالماد  التعلم ودوافعه، وكذا عالقة المتعل   حوافز وذلك لمعرفة وتحديد ...

 مها.واجهه أثناء تعل  ت عوبات التييدرسها وطبيعة الص  

... وكذا ة فسية والمعرفي  وخصائصه الن   ،هالبحث في طبيعة تكوين بمعني: الُمعل م (2

 ته.لماد   تبليغه  ممارسته وطرائق أساليب

من حيث انتخاب المعارف الواجب  ،دريسة بمحتوى الت  عليمي  الت   هتم  ت: المحتوى (3

ة ة تحليلي  م دراسة وصفي  الديداكتيكي أن يقد   الباحثحيث بإمكان  ،وتنظيمها تدريسها 

 ن.نة في مستوي معي  ة معي  محتوى ماد   فية أو نقدي  

ة( هل هي قادرة على أو ريفي   ةة مدني  )بيئة اجتماعي   ؟هو موقعهاما : عليمسة الت  مؤس   (6

 ؟نظامهاما هو  و؟ عليمية للمدرسين  بهاتوفير الوسائل الت  

                                           

 )بتصرف( 61، ص6جالمرجع السابق،، أنطوان صياح 1 
 .61-68، ص المرجع السابقبشير إبرير، 2
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ما هو : األهداف مستوىة على الديداكتيكي أسئلة عد  يطرح الباحث : معرفة األهداف (1

 هل تركز على مهارات معينة؟؟ة أو إجرائيةخاص   ،ةهل هي عام   ؟نوعها

 .م ألجل تبليغ المعلومات والمعارفيقوم به المعل هي كل ما: األنشطة (1

 مخبر ..... ،أشرطة ،صور ،مطبوعات ،كتاب: الوسائل (9

فعال تحقيق  هل تم   ليتساءل ،تائج المنجزةبالن  يهتم الباحث الديداكتيكي : لنتائجا (8

وما مكمن الخلل في حال وجود ثغرات؟  ؟حقيقنسبة هذا الت   ماو ؟رةاألهداف المسط  

 أو الوسائل . ،م أو المحتوىعل  المتأو م ريقة أو المعل  ق األمر بالط  هل يتعل  
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 ص األدبي.ة حول الن  مفاهيم عام  :انيالمبحث الث  

 :ص لغةمفهوم الن  

 ،يءفعك الش  رص الن  ن منظور في مادة "نصص" ما يأتي "ورد في لسان العرب لب

ما رأيت رجالا : وقال عمر بن دينار ،ظهر فقد نُص  رفعه وكل ما أُ :اا ص  نَ  هُ ص  نُ الحديث يَ  ص  نَ 

نََد  ص  نَ أَ  فََع وأَس   وكذلك ،رفعهويقال نَص  الحديث إلى فالن أي .للحديث من الزهري أي أَر 

 .1"ونصُّ كل شيء ُمنتهاهُ  ،يء وغايتهالش  ص أقصى نصصته إليه ... وأصل الن  

وأظهره  رفعه الشيء  " نص  :تيفي المعجم الوسيط في مادة نصص اآل أيضاوجاء 

 المتاعَ ث عنه ونص  رفعه وأسنده إلى المحد  :الحديث قال نص  ها، ويبيه جيدظال ت  ص  يقال نَ 

سألته ماستقصى : فالنا ويقال نص  فالنا أقعده على المنصب  نص  و .فوق بعض بعضه جعلَ 

ف تي وردت من المؤل  ة ال  ألصلي  ا: صيغة الكالم والنصُّ .عن شيء حتى استخرج كل ما عنده 

 .2"ومب لغ أقصاه يء منتهاهالش   نصُّ .و ص عند األصوليين الكتاب والسنة والن  

ة هو: م العربي  " في المعاجعليه كلمة "نص   أكثر ما تدل   فإن   ،بناء على ما سبق ذكره

 .يءالش  عن الوضوح والظهور واإلبانة 

عودة إلى األصل فبال ،سيجالن   غات األوربية على معنىذه الكلمة في الل  ه في حين تدل  "

سيج " بمعني" الن  Textusتين من " مشتق   texte Text"كلمتي  " نجد أن  تيني لكلمة "نص  الال  

" "Tissuة بدورها من "مشتق  " الTexereتيني يربط معنى الال   األصلإذن ، ج" بمعني نس

نة تماسكها مكو  نة تنتهي بتشابك الخيوط ويات معي  باع عملبات  سيج فمثلما يتم الن   ،سيجص بالن  الن  

ترابط بعضها يتي الكلمات والجمل ال  ص أيضا نسيج من ، فالن  قطعة قماش متينة ومتماسكة

 .3"سقةة مت  متماسكا ووحدة تام   انص   نة في األخيرمكو  ببعض 

 

                                           

 .168ص المرجع السابق، ، األنصاريابن منظور 1 

 .721، مادة نصص، ص 6787 ،دار الدعوة استنبوالمجمع اللغة العربية المعجم الوسيط،  2 

 .67تحليل الخطاب األدبي وقضايا النص، منشورات دار األديب، ص  ،عبد القادر شرشار 3 
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 ص اصطالحا:مفهوم الن  

بعاد ص فضاء ألالن   ص وتحديد ماهيته وأبعاده مبحثا صعبا ذلك أن  تعريف الن   يعد  "

ة ة وقيم حضاري  ة وأنساق اجتماعي  قواعد لغوي   هافهو شحنة انفعالية تحكم ،دة متنازعةمتعد  

عريفات المختلفة باختالف من الت   الباحث اليوم يقف أمام ركام هائلل ة وهذا جعوأخالقي  

 .1"قدية سانية والن  المدارس الل  

ع دون تتب  عريفات البحث على ذكر بعض الت  هذا صر في تقسننا ومن هذا المنطلق فإن  

منها عرض ولهذا فسن ،ةة كانت أو نقدي  لساني  جاهات المختلفة سواء ويل والت  هذا المسار الط  

لنختتم  ،عاريف التي ل تخدم موضوع بحثناص دون غيرها من الت  ما يضيء لنا مفهوم الن  

  نا.تي تهم  ة ال  عليمي  من وجهة نظر الت   صلن  بعرض مفهوم ا

ظر إليه فمن  د زوايا الن  دت دللته كما سبق القول تبعا لتعد  ص كمصطلح قد تعد  الن   إن  

"كل متتالية من الجمل يكون بينها عالقات، أو على  هص بأن  ف الن  منظور لساني صرف يعر  

 .2بين بعض عناصر هذه الجمل عالقات" األصح  

نة من تتالي جمل ة مكو  ص هو وحدة لغوي  الن   عريف يمكننا القول بأن  تبعا لهذا الت  

مجموعة الملفوظات اللغوية القابلة أيضا وفق المنظور ذاته أنه "ص ن  ف العر  يُ . ومترابطة

مسليف له يأخذ .ذي يمكن أن يكون مكتوبا أو منطوقاغوي ال  لوك الل  نة من الس  نه عي  إ ،حليلللت  

طويال أو ،منطوقا أو مكتوباإلى أي ملفوظ سواء كان  بها ليشير ( في معناهاكلمة )نص  

 Le) ةها مثل رواية الوردنصا مثل تعد   (Stop)فكلمة "قف"  جديدا أو قديما، ،قصيرا

rose)Roman de la "3. 

يراعي  صين في تعريفهم للن  يغوعليها بعض الل  زتي رك  ة ال  ة البنيوي  اصي  خإضافة إلى ال

بني البشر ووسيلة  واصل بينأداة للت  ":صفيرى في الن   ،بليغيلت  واصلي افريق آخر البعد الت  

ما ن  إو ذاته جاه ليس هدفا في حد  ص في نظر أصحاب هذا الت  الن   أي أن   ،لنقل أفكارهم وأرائهم

                                           

 .262، ص 2886السعيد بوسقطة، شعرية النص بين جدلية المبدع والمتلقي، مجلة التواصل، جامعة عنابة ، جوان  1 

ة بن ضيف هللا 2  مة 6 الطلحي، دللة السياق،ط رد ة هللا بن رد   .211، ص2883،مطابع  جامعة أم القرى، مكة المكر 

  .211، صالمرجع نفسه 3 
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تفاعل لشكل لساني  ص الن   "إن  : فه هاليداي بقولهعر  ولهذا ي .1"واصلهو طريق للخطاب والت  

ة وهذا تأكيد منه على أهمي   2وحدة لغوية في طور الستعمال" النص  ويقول أيضا:  اجتماعي 

قافية ...، ذلك لث  وكذا عالقته باألبعاد الجتماعية وا ،صذي أحدث فيه الن  ياق ال  الس   إلىظر الن  

ياق يأخذ معناه من خالل الس  جاه "نظر غيره من أنصار هذا الت  وفي  ،نظره يص فالن   أن  

الذي وهب  هجاوقد وصل األمر بهذا الت   ،3"اتي يتواجه داخلهوالمعرفة ال   ،ذي يحيط بهال  

" Texteص "فريق بين الن  مقياسا للت   اعتبار هذا البعدا إلى حد ص معنى تواصليالن  

 ا فهي نص  تواصلي   ضات غركل وحدة لغوية أد  " وهذا يعني أن   "Nom texteنص" "و"الال  

 .4"وكل ماعدا ذلك ليس نص  

بجميع  واضحا يلم  تحديدا ص ن تحديد مفهوم الن  ابمك عوبةه من الص  وأخيرا نخلص إلى أن      

ه يحمل لنا أن   تعريفا بداهذا الخصوص نذكر في غوية خالفات الل  الودون الخوض في  ،جوانبه

ة فيما بين لغوي ذو عالقات ترابطي   منجز:"هف على أن  حيث يعر  ص للن  را شامال تصو  

ر وبينه وبين الموقف عالقة حضور متبادل )تأث   ،ناته المتتابعة وذو غرض إبالغيمكو  

 .5"وتأثير(

دون  ،وترابطها هناتوعلى تتابع مكو   ،صغوي للن  ابع الل  عريف تأكيد على الط  الت  هذا ففي      

ظام اللغوي( داخلي )الن   بعدان، بعد صللن   أن  من هنا نفهم  ،بليغيواصلي الت  إغفال لجانبه الت  

 :6مباشرة القارئ له تفترض مايلي ولهذا فإن   ،(بليغيواصلي الت  اإلطار الت  وبُعد خارجي )

بمعني معرفة الفترة  (Contexte énonciatifالعتماد على معرفة سياق الحديث ) (6

ينتمي إليه  يروف القريبة والبعيدة والجنس الذمعرفة الظ   ،فمعرفة المؤل   ،منيةالز  

 الخطاب...

 .غة )نحو الجملة(معرفة نحو الل   (2

                                           

 .28، ص2886، مكتبة زهراء الشرق القاهرة،6أحمد عفيفي، نحو النص: ات جاه جديد في الدرس النحوي، ط 1 

  ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 6الس لطة، ط -العالقة  –عبد الواسع الحميري، الخطاب والنص: المفهوم  2 

 .687صفحة  2888والتوزيع، بيروت 

 .76، ص المرجع السابقبشير ابرير،  3 

 .71ص المرجع نفسه 4 

ة بن ضيف هللا الطلحي،  5   .216، صالمرجع السابقرد ة هللا بن رد 

 .271،.ص 6777مفتاح بن عروس في عالقة النص بالمقام: سورة الكهف نموذجا اللغة واألدب، جامعة الجزائر 1 
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ص يكون للن  وبهذا  ص(ن  ص )نحو القة بتنظيم الن  امتالك مجموعة من القواعد المتعل   (3

خارجي يربطه المرسل والظروف ساق والنسجام، وبعد ل في الت  بعد داخلي يتمث  

 :ذين البعدين كما يلياتمثيل ه يمكنو ،ةمنية والمكاني  الز  

 

 

 ص األدبي:مفهوم الن  

م متناسق يعالج موضوعا أو بناء منظ   في تي تطردنسيج من األلفاظ والعبارات ال  "هو 

ة التي تعتمد ة بالجمالي  بة غير األدبي  االكتو ز على أنماط الكالم اليوميموضوعات في أداء يتمي  

ال بتعبير سوسير مرتبة ويحتل فيها الد   ،مزوالر   يحاءإلاوصوير ل واإليقاع الت  على التخي  

ة تسعى إلى ة جمالي  نية لغوي  ه "بن  أكما ، 1"ص الغير األدبيمدلول مقارنة بالن  أعلى من ال

عالقات مبتكرة بين  إقامةانطالقا من  ومدهشةدة باهرة ة متفر  غة في أشكال تعبيري  يل الل  كتش

. 2يطرة على وجدانه"ه والس  دهشت ،إعجابه إثارة ،أثير في المتلقيبقصد الت  ، الكلمات والجمل

د الذي ينشأ عن جمالية والتفر  الة تها األساسي  سمص األدبي بنية لغوية الن  ": هذا أن  معني و

صوص في غير وع من الن  حيث تستخدم الكلمات في هذا الن   ،ةمخالفة معيارية القواعد اللغوي

                                           

 .261ص  ، المرجع السابق،السعيد بوسقطة 1 

دمشق  ،اتحاد الكتاب العرب ، منشوراتمقاربات نقدية في األدب واإلبداع: النص والممانعة ،محمد راتب الحالق 2 

 .66ص ،6777
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هذا  ولذا يعد   غوي فيها عالقات مدهشة وغير معقولة ...ي اإلسناد الل  ويؤد   وضعها،أصل 

ص تي تضمن للن  مات ال  الس   ة من أهم  عام  ها صفة يلكغة وتشياح والعناية بالل  النزو العدول

 .1"ة بدوره في ضمان هذه األدبي  يسهم ذي المضمون ال  لكن دون إهمال وته األدبي أدبي  

 : خصائص النص األدبي

عن الخطابات والنصوص العادية  دبي بعدد من الخصائص التي تميزهيتميز النص األ

 :2األتيهمها أ

غة ونحوها ضمن الفضاء الواسع لقواعد الل  )ا استخداما خاص   غةيستخدم الل   نص   (6

 . ة فريدةة عليها بصمات شخصي  ويبني عليها أنساقا لغوي   ،(وصرفها

 األسلوبيستخدم ما إن   ،لمنطقيحليل ااستعمال البرهان العقلي ول الت   ل يعرف نص   (2

 وهذا ما ،الوجدان والعاطفةمخاطبة و واإليحاءأثير الت  و ،اإلقناعالبياني القائم على 

 ة.الصور الفني  بناء عري المعتمد على الخيال وى بالخطاب الش  يسم  

 .ة في نصهفاألديب متموضع بقو   ،دغطي والتوح  ة لدرجة الت  عنص ممتزج بذات مبد (3

خبار إلعالم واإللذي يندب نفسه نن العادي ال  س  لخالفا ل ،ل يقدم حقائقنص   (6

 بحيث ل يفهم منها إل  ال والمدلول ويطمح إلى تحقيق معادلة تكافؤ بين الد   ،والتأريخ

 واحد.معنى 

يظهر غير ما  ص  ه نألن   ،أويلته للت  ر قابلي  دة وهذا ما يفس  معان متعد  يحتمل  نص   (1

 لقبول العديد من القراءات. ال أوجه مستعد  يخفي فهو حم  

 العملية جوانب بكل بالكفاءات المقاربة اهتمام الخصائص هذه من انطالقا فالمالحظ

 للتاطوير، بيداغوجية إناها نقول يجعلنا مل وهذا للمضامين، إهمالها وعدم التعليمية،

 .السابقة للبيداغوجيات وليست إقصاء

 

 

 

                                           
 .66ص  المرجع السابق، ،راتب الحالق محمد  1
 .27-28ص ،نفسهالمرجع  2
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  .المقاربة بالكفاءات ة حولمفاهيم عام  : الثالمبحث الث  

 :والكفاءة المقاربة مفهوم أوالا 

 المقاربة مفهوم 1-

 فلم :عامر أبي حديث وفي .البعد نقيض والقُرب )ب ر ق( الجذر من المقاربة: لغة ) أ

 وأَ  .منه يبعدون النااس جعل ثم عامر بالد جاوزوا حتاى يقربون أي له، مقاربين النااس يزل

 .متقاربة إِبلُهم كانت إذا قياس غير على مقاربون، فهم القوم، قرب

 ولاى إذا للشيء ويقال مقاربة البيع في وقاربته .تقارب أي الوعد، اقترب :ونقول

 واتركوا كلها األمور في اقتصدوا أي ،[وقاربوا سددوا:] الشاريف الحديث وفي.تقارب :وأدبر

  .1والتاقصير فيها الغلو

 .منه لدنووا غيره من الشيء تقريب تعني بهذا فالمقاربة

 ألن إليها، الوصول وليس المطلقة الحقيقة من القتراب :"تعني : اصطالحاا  ) ب

 أو عمل خط جهة، من أناها كما والزمان المكان في محدد غير النهائي يكون أو المطلق

 .2"معين هدف لتحقيق إستراتيجية

 تصور خاللها من يتم التي والستراتيجيات والمبادئ التصورات مجموع:"وهي

  . 3"وتقييمه وتخطيطه منهاج دراسي

 التعريف أما للكفاءة، اللغوي التعريف مع تطابقاا  أكثر األول التعريف أن فالمالحظ

 .التربوي التعليمي بالجانب ربطها فقد الثاني

 

 

                                           
 . 269ص ، األنصاري، المرجع السابقمنظور ابن  1
 . 15م،ص  2013السالمية، والتربية العربية المتوسط،اللغة التعليم لمناهج المرافقة الوثيقة الوطنية، التربية وزارة 2
  15.نفسه،ص المرجع 3
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 :مفهوم الكفاءة

 :لغة )أ

  َولم  يلد د لممالص هللا أَحد للُ  هوا  قُل   ﴿ :تعالى لقوله والناظير، المثيل تعني :الكفاءة

 وروح :ثابت بن حسان قال" :بقوله تعريفها منظور ابن ويورد .1﴾ ُكفُؤااأحد يُكن له ولام يَولد

 .نظير ول مثيل له ليس السالم عليه جبريل كفاء،أي له ليس القدس

والمرأة  الرجل يتساوى أن وهو النكاح، في الكفاءة ومنه والمساوي الناظير :والكفء

 .ذلك وغير والدين والناسب الحسب في

 .2"له مكافئاا  يكون ما قدر أي الواجب، كفاء لل الحمد :كالمهم ومن

 :اصطالحا (ب

تُعرف  البيداغوجي الميدان ففي ومجالتها، ميادينها بتعدد الكفاءة تعريفات تتعدد

بالفعل  يستخدمه أو التادريس عملية بعد المعلم يكتسبه أن يتوقع الذي التجاه أو الخبرة":بأناها

 .3 "األخرى المهارات لكتساب كرافد به ويستعين الحياتية تعامالته في

 .التدريس عملية بعد مكتسباا  سلوكاا  تمثل بهذا فهي

والتجاهات  والمهارات المعارف من نظام من تتشكال تٌعلم عمليات نتاج":وهي

 .4 "المدرسية أو المهنية الوضعيات من صنف نحو وتوجهه الفرد فيتمثلها والمواقف،

شكل  على منظامة واإلجرائية، التصورية المعارف من نظام" :بأناها جيلي ويعرفها

 .5"ناجح نشاط بفضل المشكل بتحديد تسمح والتي عمليات تصاميم

وهذه  واإلمكانات، المكتسبات من جملة تسخير تتطلاب الكفاءة أن والخالصة

السلوكية  المعارف العقلية، المعارف العلمية، المعارف مثل متنوعة مختلفة اإلمكانات

 ...والقدرات

                                           
 1…4.اآليات :اإلخالص سورة 1
  269.ص المرجع السابق، ،األنصاريمنظور ابن 2
  303.ص البتدائي، التعليم لمرحلة البيداغوجي الدليل حثروبي، الصالح محمد 3
  109ص ،  2012الجزائر، وزو تيزي األمل، دار بالكفاءات، التعلم مقاربة محمد، عسعوس 4
 109 .ص نفسه، المرجع 5
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ايجابية  بصورة للتحرك قوة على حصل قد يكون كفاءة على يحصل الذي والشاخص

 .والجتماعية المدرسية حياته في

تدفع  التي الدللة هذه المتعلم، إلى بالنسبة دللة طياتها في تحمل أن الكفاءة هذا ومعنى

في  مطروحة مشكلة لحل أو بعمل القيام أو لإلنتاج التٌعلمات من جملة توظيف إلى المتعلم

 .اليومية حياته في أو المدرسي نشاطه

  :1هي أقسام أربعة إلى عامة بصفة الكفاءات تنقسمو

 معين مهني أو نوعي مجال أو معينة، دراسية بمادة المرتبطة وهي:الناوعية الكفاءة 1

 ترتبط ل التي العامة الكفاءات بها ويقصد الممتدة، الكفاءة أيضاا  تسمى:الختامية الكفاءة 2

 ولهذا مختلفة، مواد أو عدة مجالت إلى توظيفها يمتد وإناما معينة، دراسية مادة أو بمجال

 الضبط من عليا وبدرجة مكوناته، في بالغنى يتاسم الكفاءات من الناوع هذا فإن السبب

 :أمثلتها ومن واإلتقان،

 التافكير آليات امتالك أ(

 مشكلة وضعيات حل منهجية امتالك ب(

 ...وغيره التاواصلية القدرات تنمية ج(

 .منها شمولية أكثر ويجعلها الناوعية الكفاءة عن يميزها ما وهذا

 األسس وتشكل الدنيا، أو الجوهرية أو األساسية بالكفاءة تسمى:القاعدية الكفاءة 3

 .غيابها في التاٌعلم يحدث ل والتي لحقة، تٌعلمات بناء في اعتبارها من بد ل التي الضرورية

 والتاكوين، مفيدة وهي تٌعلمات، بالضرورة عليه تنبني ل التي الكفاءات هي:اإلتقان كفاءة 4

  .1الدراسة في فشله إلى يؤدي ل المتعلم طرف من عدم إتقانها أن إلا 

                                           

 المعلمين،المقاربات (بتكوين خاصة مصوغة العلمي، والبحث األٌطر وتكوين العلي والتاعليم الوطنية التاربية وزارة 1 

 19. ص م، 2006 أبريل الحديثة، والبيداغوجيات
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اإلتقان  كفاءة عن تختلف أناها القاعدية الكفاءة مفهوم على التاعرف خالل من فالمالحظ

 لم حتى وإن اإلتقان كفاءة في يحدث بينما بحدوثها، مرتبط التاعلم أن ذلك الضرورة حيث من

 .تتحقق

 والمتعلم الكفء بالمعلم التاعريف بنا يجدر الكفاءة مفهوم على التاعرف بعد

 .التاعليمية العملية في الكفاءة فيها تتوفر أن ينبغي اللذان العنصران الكفء،باعتبارهما

 على يتوافر الذي هو ليس التاربوي، عمله في النااجح المعلم إن:الكفء المعلم أ(

 لهذه والتانفيذ التاطبيق منزلة ينزل الذي هو وإناما التادريس، عملية ومخطاطات في نظريات

 .2يقدم دروسه عندما الناظريات

 :3 مثل ومعارفه، قدراته تسخير إلى ذلك في يحتاج وهو

 .الوضعيات تحليل على القدرة -

 .ووضوح بطالقة التاعبير -

 .واستفساراته المتعلمين أسئلة على لإلجابة الستعداد -

 .فعال بشكل القسم تسيير على القدرة-

 .الستشارة تتطلاب التي األعمال إنجاز في التاربوي الطاقم مع التاعامل-

 .الكتشاف إلى والدفع التوجيه من واإلكثار التالقين في القتصاد -

 .وتقويمها المنجزة لألعمال المستمر التاقييم -

 . لتالميذه قدوة المعلم يكون وبهذا -

                                                                                                                                    
  20.ص ،السابق المرجع العلمي، والبحث األٌطر وتكوين العلي والتاعليم الوطنية التاربية وزارة 1
 . 9ص الجديد البرنامج وفق)الثانوي التعليم من األولى السنة بكتاب الخاص األستاذ دليل :خيط ومحمد شلوف حسين 2
 . 10ص نفسه، المرجع 3
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 مختلف تسخير من يتمكن الذي التلميذ"الكفء بالتلميذ يقصدالكفء: التلميذ ( ب

 عدداا  اكتسب تلميذ على الكفاءة صفة نطلق أن يمكن فال ، "معينة وضعياتلمعالجة  مكتسباته

 المحافظة في تطبيقها عن وعجز فيه، يعيش الذي بالمحيط صلة ذات من المهارات كبيراا 

  مثالا   على المحيط

 1علمه يغنه فلم به يتداو ولم نفسه دواء علم بمريض   أشبه بهذا فهو

معارفه  إدماج على قادراا  كان إذا إلا  صاحبها سلوك في تظهر ل بهذا فالكفاءة

 .المطلوب األداء في المكتسبة

 المقاربة بالكفاءات:

مين ر كفاءات المتعل  يتطو ز علىالمقاربة بالكفاءات نظام تعليمي جديد يرك  ": مفهومها

ها إن   ،ن الهتمام بتدريس المعارفمفي بناء المناهج بدل  ةإعطاءها األولوي  و ،وتنميتها

ة ة ذات نزعة بنائي  وقيم نوعي  ، و نفسي ةبيداغوجية و ةمقاربة حديثة ترتكز على أسس تربوي  

 ةعليمي  الت  ة ركيز على الماد  اتية عوضا عن الت  م وقدرته الذ  ة لنشاط المتعل  تعطي فيها األولوي  

عليمي من مراكمة المعلومات والمعارف )الكم المعرفي( إلى ل فيه الهدف الت  تحو  بشكل ي

 .2"الميذ وتنمية مهاراتهمالهتمام بتطوير قدرات الت  

 معارف من مما يمتلكه انطالقاا  ، التاعليمية العملية في المتعلم إدماج" بها يقصدو

 في لتالميذه مسبقة فردية خبرات على مناهجه بناء على المتعلم فيها يعكف ومدارك قبلية،

هذه  على ويطلق وظيفية، تصبح لكي والمتآلفة المترابطة ، المتعددة العناصر ظل إدماج

 ."اإلدماج بيداغوجيا البيداغوجيا،

 ذات وضعيات في متاصل بشكل مكتسباته مختلف المتعلم توظيف"هو واإلدماج

 . 3"منسجمة بطريقة العناصر من مجموعة بين التافاعل دللة،أي

                                           
 .66ص ،السابق لمرجعحسين شلوف و محمد خيط، ا 1
، 2881، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2نص من أجل مقاربة شمولية، طالعربي السليماني، الكفايات في الت عليم،  2

 .17ص
 . 6الجزائر،ص الشلف بوعلي بن حسيبة جامعة تداولية، مقاربة الجزائر في العربية اللغة تعليمية بوقصة، هللا عبد 3
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 :1التاالي بالمخطاط المقاربة لهذه التامثيل ويمكن

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 . 7ص ، السابق المرجعبوقصة،  هللا عبد 1
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 :بالكفاءات المقاربة ومميزات خصائصها

 :1اآلتيةقاط تحديد خصائص هذه المقاربة في الن  يمكن  

عليمي للفعل الت  م محورا تجعل المقاربة بالكفاءات المتعل  : معليم حول المتعل  تمركز الت   -

عليم متمحورا تي تجعل الت  ال   قليديةللمقاربة باألهداف وباقي المقاربات الت  علمي خالفا الت  

 م الذي تعتبره مالكا للمعرفة.وحول المعل   ،ةعليمي  ة الت  حول الماد  

 عبير عن رأيهحق المتعلم في الت  بتؤمن المقاربة بالكفاءات : م استقالل ذاتيامنح المتعل   -

 قد والختالف عبير والن  ة في الت  فهي تمنحه كامل الحري  ولذا ،فاع عنهوالد  

سمات  م تعد  بث المبادرة والخالف واإلبداع في المتعل   إن  : م على المبادرةتشجيع المتعل   -

 اإلنسانرد علم الذي يؤمن بتف  ها تنطلق من التصور  البنائي للت  المقاربة بالكفاءات ألن  

 اإلبداع.و بادرةوبقدرته على الم ،وتميزه عن الحيوان

تي تضمن تحقيق األهداف المعرفة في المقاربة بالكفاءات دور الوسيلة ال   ل  تحت -

 ،دة تعالج في إطار شاملربية وهي بذلك تندرج ضمن وسائل متعد  خاة من الت  والمت

 كامل بينها.وتبرز الت   نشطةتتكفل باأل

راسية منهج  المواد الد  لقين وبتجاوز تسمح المقاربة بالكفاءات بتجاوز الحفظ والت   -

 المنفصلة .

لتهتم  ،علمالفعل التعليمي التعلمي المهتم أساسا بنواتج الت   ىجزئة التي تقع علتتفادى الت   -

متناهيا من السيرورات ل دة التي ترافق الفعل لعتباره كماا ة المعق  ة العقلي  بمتابعة العملي  

 .المتداخلة والمترابطة فيما بينها

المقاربة دليال على الجهود المبذولة من أجل التكوين، وذلك ألخذها الفروق تعتبر 

 الفردية بعين العتبار.

فالمالحظ انطالقا من هذه الخصائص اهتمام المقاربة بالكفاءات بكل جوانب العملية 

التعليمية، وعدم إهمالها للمضامين، وهذا مل يجعلنا نقول إناها بيداغوجية للتاطوير، وليست 

 إقصاء للبيداغوجيات السابقة.

                                           
 .18 17ص، المرجع السابق ،.العربي السليماني1



 

 

المنهج النصي في ضوء  
 المق اربة بالكف اءات

 
 :لسانيات النص املبحث األول 

 

 املبحث الثاني: االختيارات املنهجية 

 

 املبحث الثالث: دراسة األهداف التعليمية 
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 . لسانيات الن ص :لالمبحث األو  

 :صعريف بعلم الن  الت  

تينات من القرن برز إلى الوجود في نهاية الس  ، شأةث الن  يعلم حد" هو: صعلم الن  

أو ، صفتارة ينعت بلسانيات الن  ، د اآلراءة تسميات نظرا لتعد  وقد أطلقت عليه عد  ، العشرين

علم اللغة ، صعلم الن  ، صنحو الن   :ى بـروتارة آخ أو لسانيات الخطاب...، صيةسانيات الن  الل  

 ص.الن  غوية من مجال الجملة إلى مجال راسة الل  فق حول انتقال الد  وكلها مسميات تت   صي..الن  

ى مظاهر والوقوف على شت  ، صوصبدراسة بنية الن  ل هذا المنهج اللساني الحديث ويتكف  

ص هو الن   أن  وهي ، وذلك من منطلق فكرة جوهرية يستند إليها، صي فيهارابط الن  الت  

وبذلك يعتبر هذا العلم بديال جديدا لنحو ، غويينحليل والوصف الل  رئيسي في الت  الموضوع ال  

 .1سانية الجملية "راسات الل  أو الد  ، الجملة

وذلك بعد أن  ،ختلف عن لسانيات الجملة في كونها تجاوزتها"تص إذا فلسانيات الن  

إلبعادها الجوانب ، واصليةغوية الت  راسات الل  لسانيات الجملة لم تعد تفي بأغراض الد   ن  أثبت 

ة ص هو الوحدة القاعدي  الن   جاه لساني جديد يعتبر أن  فظهر ات  ، صاليةاالجتماعية واالت  

اللغوي،  حليل  ة للت  خذ كوحدة أساسي  ومن ثمة فهو األجدر بأن يت  ، بادالت الكالمية والخطابيةللت  

ولكن ينبغي اإلشارة إلى أن المقصود من كلمة "نص" ليس ذلك المفهوم البسيط الذي ألفناه 

ما وإن  ، من جملةفي العادة أكثر  كتابيا تضم  دة محد  في كالمنا العادي من أن ه وحدة لغوي ة 

د األستاذة أمينة ك  وتؤ .2فويا" حدث تواصلي لغوي كتابيا كان أو ش كل وص هالن   المقصود أن  

 :ددوتقول في هذا الص   ،صة تعاملها مع الن  سانيات تكمن في كيفي  أهمية الل   ن  أحسني ب

ة جوانبه الجمالي  على زة ص مرك  ل الن  تها في كونها تحل  ص أهمي  "وتكتسي لسانيات الن  

                                           
نموذجا  االبتدائيالسنة الرابعة من التعليم الكتابي للمتعلم في ضوء المقاربة النصية  اإلنتاجبناء الكفاءة ، صالح غيلوس 1

 .21ص، 1002-1002، ببوزريعة اإلنسانيةالمدرسة العليا لألساتذة في اآلداب والعلوم ، رمذكرة ماجستي
ول للمعهد الخاص وقائع الملتقى الوطني األ، مداخلة األستاذة أمينة حسني، المقاربة النصية وعالقتها باللسانيات الحديثة 2

 .1.ص1022ماي 12 -12، وآفاق قعيمية وابالتعل
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ة وهو يتفاعل مع ذة الجمالي  ص الل  متلقي الن    ندق عى تتحق  حت  وتية والبالغية ركيبية والص  والت  

 .1النص"

، غة"فرع من فروع علم الل   :هو صعلم الن   أن  تعريف شامل مفاده ص إلى نخلوأخيرا 

ها وذلك بدراسة جوانب عديدة أهم  ، ة الكبرىص باعتباره الوحدة اللغوي  بدراسة الن   يهتم  

ودور ، صيلن  ا اقالسي  و ،ة وأنواعهاوالمرجعي  ، وأنواعه، ماسك ووسائلهالت  رابط أوالت  

ص المنطوق والمكتوب ن الن  راسة تتضم  الد   ذهوه، )المرسل والمستقبل( المشاركين في النص

 .3صوص"ذغوية لبنية النراسة الل  "الد   :ه باختصارإن  ، 2سواء" على حد  

   ص ودواعي تأسيسه:نشأة علم الن 

سانية الحديثة راسات الل  ى الد  وحت  ، غوية القديمةراسات الل  الد   من المعروف أن  "إن ه 

على الجملة كأعلى  اهتمامهاقصرت ل من القرن العشرين صف األو  ت طيلة الن  تي استمر  ال  

قعيد وذلك من أجل الكشف والت  ، لمنها موضوع بحثها األو   تبحيث جعل، راسةللد  مستوى 

شكيك في شرعية الت    أن  غوي عند البشر إال  لوك الل  غوية التي تحكم الس  القوانين الل   لمختلف

، 4بدأ يثار على بساط البحث ال لساني" -راسة كوحدة جديرة بأن تكون موضوع الد   -الجملة 

 البديل "ولعل   عن الحل  وهذا القصور ال ذي بات واضحا في لسانيات الجملة أد ى إلى البحث 

ساني األمريكي زليغ ص هو الل  ة إلى تحليل الن  من سعى إلى االنتقال من تحليل الجمل لأو  

( Discours analysesبحثا بعنوان "تحليل الخطاب" ) 2291 حينما نشر سنة، هاريس

وقد استخدم فيه إجراءات ، م فيه منهجا لتحليل الخطاب )المنطوق والمكتوب(قد   2291سنة 

 .5ص"سانيات الوصفية بهدف اكتشاف بنية الن  الل  

                                           
 .01ص، السابقالمرجع المقاربة النصية وعالقتها باللسانيات الحديثة،  1
 .23، ص2، ج1000دار قباء القاهرة، ، 2طإبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، صبحي  2
 .23ص المرجع نفسه، 3
  -نموذجاوعلوم  آدابثانوي  الثالثة  -بوعروة، النص األدبي وأهميته في تعليمية اللغة العربية في المرحلة الثانوية  حميدة 4

 .11ص، العربي األدبو اللغةقسم جامعة قاصدي مرباح ، مذكرة ماجستير
 .22ص، المرجع السابق، بريرإبشير  5
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ه ينبغي تجاوز مشكلتين وقعت فيهما رأى هاريس أن   ’هذا الهدفق ولكي يتحق  

 :1لوكية( وهماغوية ) الوصفية والس  راسات الل  الد  

 راسة على الجمل والعالقات فيما بين أجزاء الجملة الواحدة.قصر الد   :ىاألول

، حيحالص  ه يحول دون الفهم أى أن  ر وهذا ما، االجتماعيغة والموقف الل   الفصل بين :انيةالث  

 :هماعتمد منهجه في تحليل الخطاب على ركيزتين اومن ثم 

 وزيعية بين الجمل.العالقات الت   -2

 غة والموقف االجتماعي.بط بين الل  الر   -1

غويين من بعده إلى ه العديد من الل  تنب  ، ذي نشره زليغ هاريسوبفضل هذا البحث ال  

واصل الت   ذلك أن  ، مستوى أعلىغوية من مستوى الجملة إلى راسة الل  ضرورة تجاوز الد  

ما يحدث باستعمال وحدات وإن  ، مين ال يحدث من خالل استخدام الجملفاعل بين المتكل  والت  

ة "الجملة ليست هي الوحدة القاعدي   :ذلك أن   ؛صوص والخطاباتل في الن  لغوية أكبر تتمث  

ه ص انسجامويكتسب الن  ، بادلبليغ والت  ص هو وحدة الت  بل الن  ، بادالت الكالمية والخطابيةللت  

لدى اإلنسان ينبغي  قيالحقيي غوشاط الل  وإذا أردنا دراسة الن   فاعل .بادل والت  من خالل هذا الت  

مون  أثناء ممارستهم تي يحدثها المتكل  صي ال  سيج الن  هتم بأنواع الن  نتجاوز إطار الجملة لأن ن

ل في إبعادها وقعت فيه لسانيات الجملة يتمث  ذي "الخطأ ال   :ومن هنا نفهم أن   .2الكالمية "

، ياقس  الظر إلى في مقابل تركيزها على الوصف من دون الن   ةبليغيللعوامل االجتماعية الت  

االهتمام  ىومن ثمة إل، استهمي هذا القصور في درص إلى تالفا أدى بعلماء لغة الن  مم  

قافي والمقاصد ومستقبله والمحيط الث  ، صق بمنتج الن  من أمور تتعل   هصل باق وما يت  ي  بالس

 .3والغايات"

م ص مدار اهتماماتهنة جعلت من الن  ص مجموعة معي  ها هنا بعلماء لغة الن  ونقصد 

ذي حاول تشييد صرح نظري ال  ( Vans Diykن ديك )وقضاياهم اللسانية من أمثال "فا

                                           
 .39ص، 2222القاهرة ، ة العامة للكتابالهيئة المصري  ’البديع بين البالغة العربية واللسانيات النصية ، جميل عبد المجيد 1
 .232ص، 1000 ،الجزائر، دار القصبة للنشر، دئ في اللسانياتامب، خولة طالب اإلبراهيمي 2
 .32ص، 1009جوان ، 22ع ، جامعة عنابة، مجلة التواصل، من لسانيات الجملة إلى علم النص ،بشير إبرير 3
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 Some aspects of)ص" الن  يد من خالل كتابة "بعض مظاهر نحو لهذا العلم الجدمتكامل 

text grammar ص في كتابه "الن   2222ره عام يوالذي عمل على تطو 2221( سنة

 الحقيقيس ونه المؤس  ويين يعد  غ( وهذا ما جعل بعض الل  Text and context) ياق"والس  

ين معاصرين له غوي  هذا الكثير من الكتابات في هذا العلم على يد ل لتتوالى بعدا ’صلم الن  لع

 .1برنكر وغيرهم"، دريسلر، شميث، جلسون هارفج، لشتمب :أمثالمن 

مع  ام إال  يبلغ نضجه الت  لم  يصلن  غة ا"علم الل   أن   راسات إال  هذه الد   كل   من رغمبال  لكن 

يل ذي حاول تأص( ال  Robert de beaugrande) ساني األمريكي روبيرت دي بوجراندالل  

شاملة   ةنظري   تأسيسبغية ، ة دراسات فان ديكابقة خاص  ة الس  صي  ات الن  راسوتطوير هذه الد  

وهكذا ظهر علم النص وبدأت . ووسائله ومعاييره  أشكالهصي من حيث حو الن  تبحث في الن  

وأكثرها إفادة من ، باعتباره آخر المناهج وأحدثها، طوربلور فالت  في الت   واتجاهاتهمالمحه 

 .2واستيعابا لها"، ابقة عليهالمقوالت الس  

 األدبية:صوص ص في تدريس الن  أثر علم الن  

ها خطأ إلى ص جر  صوصي في تعاملها مع الن  رائق القديمة للبعد الن  الط   إهمال "إن  

صيد فسير من أجل دعم الر  رح والت  ب الش  تي تتطل  ال   واأللفاظمن المفردات  ص وعاءاعتبار الن  

غوية الواجب حفظها راكيب الل  يغ والت  انا من الص  أو اعتباره أيضا خز  ، مالمعجمي للمتعل  

ز تي ترك  صية ال  هذه الممارسة الن   والحقيقة أن   .سج على منوالهاد عليها من أجل الن  والتعو  

ها عيبها هو أن   أن   إال  ، ة عديدة ال يمكن نكرانهاراكيب لها فوائد تعليمي  على المفردات والت  

 تيجة بعدصي لتكون الن  ك البعد الن  مهملة بذل، ص في مستوى الجملةعامل مع الن  حصرت الت  

ل رصيدا معجميا ه يحص  كما أن  ، تكوين جمل سليمة نحويًا لميذ قادرا علىذلك أن يصبح الت  

ص طويل سواء على المستوى الكتابي أو ال يستطيع تكوين ن  ، ه في مقابل ذلك أن  إال  ، معتبرا

ى إلى ضرورة االستنجاد ز على الجملة أد  رك  تي ترائق ال  الط   فشل هذه إن   .فويالمستوى الش  

رس ل الد  فبعد أن تحو  ، غاتوذلك باستثماره تربويا واالستفادة منه في تعليم الل  ، صبعلم الن  

                                           
 .22ص، 1002، المرجع السابق، أحمد عفيفي  1
من خالل كتاب مدخل إلى علم اللغة  جيةالنص وبعض إشكاالته النظرية وقضاياه االبستمولو، عبد اللطيف البدادي 2

 .21ص، 1022ماي ، جامعة طنجة، دبيةمجلة طنجة األ، النصي
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ة ضرورة ي  عليمالمشتغلون بالت   رأى، صظري من دراسة الجملة إلى دراسة الن  اللساني الن  

رس ر يلحق بالد  كل تجديد وتطو   ذلك أن  ، طبيقيظري على المستوى الت  الن   حولهذا الت  مسايرة 

عليمية لما للسانيات من أثر ديد على مستوى الممارسة الت  جساني يجب أن يتبع أيضا بالت  الل  

 .1غات"ة الل  مباشر على تعليمي  

لت لت كما تحو  عليمية تحو  صية الت  الممارسة الن   سبق نستنتج بأن   ومن خالل ما

إلى  صبنية الن  تي تعالج غة ال  على فهم واستيعاب قواعد الل   تركيزال   سانية منراسات الل  الد  

بط ووسائل الر  ، وطرق بنائها، صية بأنواعهال في معرفة مختلف األبنية الن  مستوى أعلى يتمث  

 بين أجزائها.

ة ومن بين هذه طبيقي  غة لفوائد علم النص الت  ة الل  لى هنا ندرك حاجة تعليمي  "إإذن: 

ففي حين كان تركيز ، صالن   ةيوئمقرالعمل على تيسير ، صوصدريس الن  مجال ت الفوائد في

والعمل على ، عبةص من الكلمات الص  ة على تخليص الن  للمقروئي   هاقليدية في تيسيررق الت  الط  

يسير مسألة الت   صي أن  بالبعد الن   تي تهتم  راسات الحديثة ال  ن الد  تبي  ، دةمل المعق  يط الجتبس

ص واستيعابه فهم الن   ذلك أن  ، ص ككلل في معرفة تنظيم الن  ق بمستوى أعلى يتمث  تتعل  والفهم 

، بط بين أجزائهومعرفة طرائق الر  ، واشتغاله بعيد على الوعي بطرق بنائه إلى حد  يتوقف 

 .2مط الذي ينتمي إليه"وع أو الن  زات الن  وكذا معرفة ممي  

صوص وتحليلها لننتقل ما تركنا فهم الن   "وإذا :ويقول أحد الباحثين في هذا الخصوص

ا كان أي  ، م الذي يطلب منه كتابة نص ماه يتعين على المتعل  نجد أن   اإلنتاجي إلى المستوى

ذلك أن ، بط بين أجزائهوكذلك طرائق الر  ، وع وخصائصهة هذا الن  ينوعه أن يكون مدركا لبن

م من ن المتعل  ة التي تمك  مور األساسي  صوص وطرق بنائها من األألنواع الن   ةمني  الض  المعرفة 

ن ة التي ينبغي أن تلق  ص وأنواعه من المعارف األساسي  بنية الن   ة فإن  ومن ثم   .الكتابة

 .3نهم من اإلنتاج الكتابي"مك  ة تلكونها معارف قاعدي  ، مينلمتعل  ل

                                           
 .23 -22ص، المرجع السابق، ةروحميدة بوع 1
 .22ص، نفسه عالمرج 2
 .21ص، المرجع السابق، أنطوان صياح  3
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المستوى  ة عديدة سواء علىصي فوائد تعليمي  الهتمام بالبعد الن  ل ا سبق أن  نستنتج مم  

عبير ل في الت  والمتمث   اإلنتاجيصوص وتحليلها أو على المستوى ل في فهم الن  القرائي المتمث  

 بشقيه.

من خالل تعريضه لنصوص  ق إال  ال يتحق   واإلنتاجالفهم  لمهاراتيلميذ اكتساب الت   "إن  

ة على خصائصه البنائي   دهنة كافية من كل نوع إلى حين تعو  على عي   العهبإط  وذلك ، عديدة

ة بكل نوع سيصبح عندها قادرا على ومعرفة ضمني  ، فإذا ما اكتسب كفاءة عالية، غويةوالل  

ص قبل ع أشياء في الن  أو توق  ن بحيث يصبح بإمكانه تكه  ، نص آخر عامل بيسر مع أي  الت  

وال من إنتاجه على من كما سيكون عندها أيضا قادرا على كتابة نص  ، الوصول إليها

       صية وتسمى هذه القدرة على الفهم واإلنتاج بالكفاءة الن  ، لع عليهاط  اصوص التي الن  

"La compétence Textuelle  قدرة الفرد على فهم  :هاف باختصار على أن  " وتعر"

عليمي فهي تشير إلى ضرورة ا على المستوى الت  ة" أم  األقوال وإنتاجها في مواقف تواصلي  

مييز بين والت  ، نصوص فهما سليماذنهم من قراءة وفهم الالميذ كفاية تمك  إكساب الت  العمل على 

صوص بمعرفة خصائص كل نوع وكذلك إكسابهم القدرة على إنتاج مختلف أنواع الن  

 .1ة من انسجام وتناسق وترابط وغيرها"معايير النصي  النصوص تشتمل على مختلف 

ص تطبيقات عديدة في مجال تدريس الن  لعلم  نقول بأن  ، ما سبق ذكرهخالصة و

متجاوزا بهذا ، صيحليل المدرسي صوب العناية بالبعد الن  ه الت  ه يوج  ذلك ألن  ، صوصالن  

ه إلى وحدات مفصولة عن بعضها ؤص وتجز  ق أوصال الن  جاهات القديمة التي كانت تمز  االت  

عامل معه من هذا والت   ،متماسكص ككيان واحد ظر إلى الن  لميذ الن  ى للت  ى يتسن  البعض حت  

 المنطلق.

 

 

 

                                           
 .22 -22ص، المرجع السابق، حميدة بوعروة 1
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 . ارات المنهجيةاالختي :المبحث الثاني 

غة الل   اها اإلصالح كأساس لبناء مناهجة التي تبن  ارات المنهجي  يالوقوف على االخت إن  

، األهدافق إلى دراسة ل التطر  من الحديث عنه قب والبد   هام  أمر ،يانوعليم الث  ة في الت  العربي  

 صوص.بعة في دراسة هذه الن  قة المت  يرالمحتوى أو حتى الط  أو 

نة األولى ثانوي باالعتماد على المقاربة بالكفاءات ة للس  العربي  ج اللغة اه"بني منلقد 

 لسانيا اها خيارصية بعد  وعلى المقاربة الن  ، بيداغوجيا بديال للمقارنة باألهداف اها خياربعد  

ل أن تكف  و ه سبقألن   ،المقاربتين باختصار تينها وفيما يلي سنقف عند .1ما لهذا البناء"مدع  

ة ألنها ستساهم لكن سنركز على المقاربة النصي  ، ربة بالكفاءاتال بتعريف المقالفصل األو  

تعرف عليه في المبحث وهذا ما سن ،صوص األدبيةدراسة الن   فيما بعد في توضيح مسار

 القادم.

 المقاربة بالكفاءات: 

عليمية باالعتماد على عن بناء المناهج الت  ة ربوية الجزائري  عدلت المنظومة الت  لقد "

قادرا  را ومنهجا حديثاها تصو  بعد   اتولجأت إلى اختبار المقاربة بالكفاء، المقاربة باألهداف

 إلى محورم ة التي تعيد المتعل  ي سلبيات المقاربة القديمة بفضل منطلقاتها البنائي  فعلى تال

ة اإلدماج التي تتجاوز سلبيات البيداغوجيا وتتماشى مع يفضل خاصبو، عليمةة الت  العملي  

ّ  منطلقات المقاربة بالكفاءات التي تقوم بضرورة نفي الفوا اد صل والحواجز بين المو 

 .2"راسيةالد  

، البالغة، رفحو والص  الن  ، غة العربية )قواعدم نشاطات الل  قد  "ت   :ومن هذا المنطلق

وذلك باالعتماد على ، ة بينهابشكل مندمج دون إقامة حواجز زمني   (قد األدبيالن  ، العروض

 الرافدةشاطات تدريس هذه الن  فبعد الفراغ من دراسته وتحليله يشرع في ، ص األدبيالن  

ص األدبي بالعودة إلى الن  ، رسعرية التي تتوافر على أحكام الد  ار األبيات الش  باختي

                                           
الديوان ، من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي األولىج السنة هاة، مشروع الوثيقة المرافقة لمنوزارة التربية الوطني 1

 .2ص، 1009الجزائر جانفي ، الوطني للمطبوعات المدرسية
الديوان ، السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي :منهاج مادة اللغة العربية وآدابها، وزارة التربية الوطنية 2

 .2ص،1009المدرسية، الجزائر، مارسالوطني للمطبوعات 
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س باالعتماد مثال بشكل مستقل يدر   (رفحو والص  س نشاط )قواعد الن  أن يدر   دلفب، المدروس

 .1ص األدبي وذلك باستخراج األمثلة الالزمة منه وهكذا بالنسبة لباقي األنشطة"على الن  

وبالغة ، شاطات من قواعدالمنهاج الجديد ينظر إلى هذه الن   ا سبق أن  نستنتج مم  

م على كشف ص األدبي وتساعد المتعل  تخدم الن   رافدةها نشاطات ونقد على أن  ، عروضو

 ة.ق لديه الكفاءة المرجو  معطياته ومناقشتها حتى تتحق  

 

 :صيةالن  المقاربة 

حيث ، ص ونظامهبدراسة بنية الن   ة تهتم  صية مقاربة لغوية تعليمي  الن   اربةلمق"ات عتبر 

اعتماد هذه المقاربة  م  ت، وليس إلى دراسة الجملة ككل  ص ه فيها العناية إلى دراسة الن  تتوج  

على زرائق التي ترك  بعد فشل الط  ، صها خيارا لسانيا يستند على مقوالت لسانيات الن  بعد  

صاته ى تخص  بشت   دريسفي الت   ةأساسي  عامة بيداغوجية د هص بعد  وبداية االهتمام بالن   ،لةالجم

ف عنه توق  تغة ال ينبغي أن م الل  تعل   ثبت أن   أنوذلك بعد ، ةة خاص  غة العربي  وفي تدريس الل  

 إن   ص.بل يجب أن يتجاوز ذلك إلى االهتمام بوحدة أعلى هي الن  ، الكلمة المفردة أو الجملة

لميذ من ن الت  صية يمك  س له المقاربة الن  ص من هذا المنطلق الجديد الذي تؤس  عامل مع الن  الت  

وفق المواقف واألوضاع  وإنتاجهاصوص درة على فهم الن  ة وهي القاكتساب كفاءة نصي  

 .2المناسبة"

 :تينصية يخدم وظيفتين تربوي  إذن فإن "تطبيق المقاربة الن  

قف بصورة أفضل على محتويات نصي حليل الن  بواسطة الت  ف، لقي والفهمق بالت  تتعل   :ألولىا

 ة في تعالقمالمتحك   تاآلليا  ندرك  اوفي مستوى أكثر تجريد، أصحابهاصوص وقصدية الن  

 صية.البنيات الن  

                                           
 .9صمشروع الوثيقة المرافقة لمنهاج السنة أولى من التعليم الثانوي، المرجع السابق،  1
 .20، صلمرجع نفسها 2
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صوص والمنطق الذي يحكم بها الن   تشتغلتي ة ال  فهم الكيفي  د فبمجر  ، ق باإلنتاجتتعل   :الثانية

 .1ماسك"اشتغالها يمكن استثمار ذلك في إنتاج نصوص  شبيهة بها من حيث االنسجام والت  

لقي( والكتابة بين القراءة )الفهم والت  تي تجمع ا سبق العالقة الوطيدة ال  ضح مم  يت  

له ص األدبي  فيحل  م من الن  ط ألن ينطلق المتعل  حيث يخط  ، صية)اإلنتاج( في إطار المقاربة الن  

ا من عنده باحترام الخصائص المناسبة ويستخلص خصائصه ثم ينسج على منواله نص  

 يعد  : "ولهذا .2ص"ل هي الن  ص ونقطة الوصو"نقطة االنطالق هي الن   :ومن ثمة فإن  ، لنمطه

غة في تدريس نشاطات الل   ربويصية محور الفعل الت  قاربة الن  الم فص إذن في عرالن  

 .3العربية"

 . عليميةدراسة األهداف الت   المبحث الثالث:

 في لةنة األولى ثانوي )ممث  اة في بناء منهاج الس  ة المتبن  المنهجي  ارات يختبعد عرض اال

هداف التي وضعها صية( صار باإلمكان عرض ودراسة األالمقاربة بالكفاءات والمقاربة الن  

 الية:قاط الت  عليمية في الن  على هذه المقاربات الت   المنهاج استنادا

رق والط  ، اختيار المحتوى ساسها يتم  أه على ألن  ، ة بالغةي  عليمية أهمهداف الت  لأل

 قييم.أساليب الت  ة والوسائل وكذا يعليمالت  

 ين:ي  أساسعليمية إلى قسمين داف الت  م األهتنقس و

 سة من نصوص ونحو ة المدر  الماد   شترك في تحقيقها فروعتة هداف عام  أ

وفيما يلي ، د لتدريس كل فرع على حدىة تحد  ... وأهداف خاص  وبالغةوعروض ، وصرف

ة بتدريس ة وكذا األهداف الخاص  العربي  غة ة الل  ررة لتدريس ماد  ة المق  نستعرض األهداف العام  

 صوص موضوع بحثنا.نشاط الن  

 

                                           
 .10صمشروع الوثيقة المرافقة لمنهاج السنة أولى من التعليم الثانوي، المرجع السابق،  1
 .33، صالمرجع نفسه 2
 .32المرجع نفسه، ص  3
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   1ةاألهداف العام: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 .21ص ، ،المرجع السابقمنهاج اللغة العربية وأدابها للسنة أولى ثانوي أدب وعلوم والتكنولوجيا 1

 

نة أولى من الهدف الختامي المندمج لنهاية الس  

 انوي العام )جذع مشترك آداب(عليم الث  الت  

في مقام تواصل دال، يكون المتعل م قادرا على تسخير 

عة في أشكال متعد دة من مكتسباته القبلية إلنتاج نصوص  متنو 

 الت عبير

 كتابيالمجال ال1الكفاءة/ فويالمجال الش   2الكفاءة/

إنتاج نصوص في وضعية 

تواصلي ة: ذات داللة 

للت لخيص أو الت حليل أو 

 الت عليق

كتابة نصوص حجاجي ة 

وتفسيري ة في وضعيات ذات 

داللة، ونصوص لنقد أثر 

العصور المدروسة أدبي من 

بتوظيف مفاهيم الن قد 

 المناسبة
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 الية:الت  ل المالحظات ت الهدف العام يمكن أن نسج  تي ضم  لنا هذه الخطاطة ال  إذا تأم  

ومن هنا ، فوي والكتابيز الهدف الختامي المندمج على كفاءة اإلنتاج بشكلها الش  يرك   (2

ض فتعر  ، صيةيه المقاربة الن  تركيز المنهاج على كفاءة اإلنتاج راجع لتبن   يظهر أن  

نصوص جديدة على منوالها  إنتاجم إلى نصوص عديدة يؤدى به فيما بعد إلى المتعل  

عبير ة الت  نص في حص   إنتاجص األدبي      االنطالق من الن   :عبيرفي نشاط الت  

 الكتابي.

ترك أنماط ة بينما فسيري  ة والت  اجي  صوص الحجالن   ج البدء بتدريسااختار المنه  (1

وذلك ، الثة ثانويانية والث  نة الث  إعالمية( للس   –سردية  –صوص اآلخرى )وصفية الن  

 لميذة الت  ة بالغة في تكوين شخصي  ي  ( من أهم ريةفسيت  الحجاجية والصوص )لما لهذه الن  

 .نوات المقبلةدة للس  ر بصورة جي  تحض  ة ليوتنمية مهاراته العقلي  

كتابة نصوص لنقد أثر  :رها المنهاج في المجال الكتابيمن بين األهداف التي سط   (2

لهدف يبدو هذا ا لكن، قد المناسبةالن   مصطلحاتأدبي من العصور المدروسة بتوظيف 

هم لم يسبق لهم خاصة وأن   ،نة أولىسبة لتالميذ الس  بالن   ر طموًحا جًداعليمي المسط  الت  

قد عرف على الن  وربما يبقى الت  ، ور المتوسطقد األدبي في الط  على الن   اأن تعرفو

 .صعوبة  األدبي ومفاهيمه هدف أقل  

 

 صوص:ة الن  تدريس ماد  بة األهداف الخاص  

إلى تحقيق األهداف   -صوص األدبيةالن   فيما يخص  - ولى ثانوياأليسعى منهاج السنة 

 :1اليةالت  الوسيطة المندمجة 

  ب داأل :كنولوجينوي العام والت  عليم الثا  من الت   األولىنة الوسيطية المندمجة للس  األهداف

 صوص:والن  

                                           

 .22،ص ، المرجع السابقمنهاج اللغة العربية وأدابها للسنة أولى ثانوي أدب وعلوم والتكنولوجيا  1
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 عليميةاألهداف الت    المندمجة الوسيطيةاألهداف 

ص يكتشف معطيات الن  

ة اخلية والخارجي  الد  

 ويناقشها.

    صيكتشف المعنى العام للن. 

    غموضها.ل مواطن عابير الغامضة ويعل  ن الت  يعي 

    ئيسة.د األفكار الر  يحد 

    ة .ة والمجازي  ي  عابير الحقيقد الت  يحد 

    ثر.عر عن الن  ز مقومات الش  يمي 

   ة اسي  ة والسيواالجتماعي  يستنبط القيم الفكري ة

 ص.الواردة في الن  

    عبير األدبي.ة في الت  ل لمظاهر القو  يعل 

    عرية صوص الش  من الن  ة يستنتج األحكام األدبي

 ة.ة تلقائي  ثرية بطريقة ذاتي  والن  

    ن من خالله وجه ينقد األساليب والعبارات نقدا يبي

 عبير.كة في الت  الركا   أسبابو الغموض

    ص من المضمون.يكتشف مناسبة الن 

    ز به من ف على عصر األديب وما يتمي  يتعر

 رات.مؤث  

    ر مدلوله.مز ويفس  ن الر  يعي 

    نوع واحد. ين منيوازن بين عملين أدبي 

 

 

 صد بناء الن  يحد  

    ة الغالبة ع لتحديد النمطي  لع على توثيق متنو  يط

ة أو حجاجي  ، ةتفسيري  ، ةوصفي  ، ةسردي   :صعلى الن  

 ة.حواري  

    لها بإبراز ص ويعل  اهرة الغالبة على الن  يكتشف الظ

 خصائصها.
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   مة وأحداث وزمان ص من مقد  الن   أقساميعرض

 وخاتمة.ومكان وموضوع وموقف 

    ة انتقاء الكلمات والعبارات في بناء يكتشف أهمي

 األفكار.

  

االنسجام  و تساقاال  يكتشف 

 صفي تركيب فقرات الن  

    أثره في إثبات المعنى وتأكيده.و كراريذكر الت 

    ن األفعال واألحداث وما بينها من عالقة.يعي 

    على عالمات الوقف  ص اعتمادان معاني الن  يتبي

 رفية.الص  يغ حوية والص  واألحكام الن  

   يستعين بالقواعد النحوية لمعرفة العالقات القائمة

 بين الكلمات والمفردات.

 

يشرح شرحا معجميا ويبني 

 المعنى.

 .يكتشف معنى الكلمات انطالقا من سياق الجملة 

 على المعجم أو على  إثبات معنى الكلمات اعتمادا

 مرجع مناسب.

   بينهاغوية يفهم معنى الكلمات بإقامة العالقات الل ،

 رادف(.الت  ، باقالط  ، )الجناس

   ف منها.تي تتأل  ن معاني العبارات بتحليل العناصر ال  يبي 

قدية يتحكم في المفاهيم الن  

 صوص واستثمارها.لفهم الن  

    انطالقا من قد األدبي تعريف الن  س على يتمر

 صوص.دراسة الن  

    قد.البالغة رافد من روافد الن   يستنتج أن 

    ن وظيفة األدب في الحياة بجميع صورها.يبي 

    تقنيات  من خالل وق األدبيعلى الذ  س يتمر

 عبير عند األدباء.الت  

    قد ة الن  اتية في عملي  ة والذ  يوازن بين الموضوعي
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 األدبي.

    األدبي من خالل مات نقد األثر يستخلص مقو

 .صدراسة الن  

 

 ةم من حيث الجوانب التي ترتكز عليها إلى ثالثها تنقسلى هذه األهداف أن  يالحظ ع

 أقسام:

 ص وماالعام للن   م المعنى: حيث ي درك المتعل  ودراسة لغته، صق بفهم الن  أهداف تتعل   (2

 ق بمفرداته وأساليبه.يتعل  

م د المتعل  حيث يحد  ، ةوهي من منطلق المقاربة النصي   :ف تتعلق بالجانب النصياأهد (1

 ويكتشف االت ساق واالنسجام في تراكيب الن ص. ص بناء الن  

قد والبدء في بمفاهيم الن   عريفت  ال وهذا من خالل :قديبالجانب الن  أهداف تتعل ق  (3 (2

 تدريبهم على آلياته.

 ة.صوص األدبي  ة الن  ماد  رها المنهاج لتدريس سط   األهداف التيكانت هذه مجمل 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 راسة تطبيقية د
 

 عرض مضمون الكتاب املدرس ي و دراسته 

   

  خطوات تدريس النص األدبي للسنة األولى في ضوء املقاربة

 بالكفاءات

 

 ل في ظ-في هذه املرحلة-صميم لدرس في النصوص االدبيةت

 املقاربة بالكفاءات
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 عرض مضمون الكتاب ودراسته. :األولالمبحث 

ّأهمي ّّيحتلّ  ّالمدرسي ّعملي ّالكتاب ّفي ّبالغة ّالت ّة ّوالتعل ّة ّألن ّعليم ّأم ّمن الوسائلّّهمّ ه

ّالمعلوماتّوالمعارفّوال ّّعليميةّالتيّتستسقىالت ّ بينّّلواصفيّالت ّّاهامّادورتيّتلعبّمنها

ّوالمتعل ّالمعل ّ ّإن ّم ّاألوّ م. ّالمسؤول ّالت ّه ّوترجمة ّنقل ّعن ّواألهدافّالتل ّيحدّ صورات دهاّي

ّالمنهاج ّفإنّ ، ّّلذا ّعردراسته ّطريق ّاألهمي ّعن ّفي ّغاية ّأمر ّأليّ ضّمضمونه دراسةّّة

ّمنّالموادتعليمّ  ّيةّلمادة علىّالمعطياتّجّالّأنّنعرّ ولكنّقبلّعرضّالمضمونّينبغيّأوّ ،

ّةّبالغةّفيّدراستناّهذه.لهذاّالجانبّمنّأهمي ّلماّكليةّللكتابّالشّ 

 :كليةالمعطيات الش  

ّة:كليّللكتابّهوّبياناتهّالعامّ لّماّيمكنّأنّنبدأّبهّدراستناّللجانبّالشّ أوّ ّإنّ 

 نةّهّلتالميذّالسّ موجّ ّهة"صوصّوالمطالعةّالموجّ قّفيّاألدبّوالن ّ"المشوّ ّ:عنوانّالكتاب

 جذعّمشتركّآداب.،ّانويعليمّالث ّأولىّمنّالت ّ

 قامّبتأليفّهذاّالكتابّكلّمن:ّ

 ّكوين.ربيةّوالت ّشّالت ّمفت ّّ:حسينّشلوف

 ّانوي.عليمّالث ّأستاذّبالت ّّ:أحسنّتليالني

 ّ ّانوي.عليمّالث ّمحمدّالقروي:ّأستاذّبالت

 ّ ّالت ّأل ّوزارة ّوصاية ّتحت ّالكتاب ّف ّةالوطني ّربية ّطباعوتمّ ، ّالوطنيّبالدّ ّتهت يوان

ّ.4102-4102ّطّ،الجزائر،ّةالمدرسي ّللمطبوعاتّ

 ّالغالفّالخارجيّللكتابّالذيّرسمتّعليهّصورتانّنّ:طريقةّاإلخراج قفّبدايةّعند

ّالعلمي ّ ّالعربي ّّاالجتماعية ّوّةةّوالثقافي ّتعكسانّالحياة ةّةّفيّعصورّزمني ّةّاإلسالمي ّللحضارة

ببهوّواحتوتّعلىّصورةّلمجلسّعلمّ،ّالغالفّرتّوجهورةّاألولىّفتصدّ اّالصّ أمّ ،ّقديمة

ّحراويةةّالصّ لّتعكسّالبيئةّالعربي ّسارهاّتظهرّشجرةّنخيوعلىّي،ّقصرّذيّطرازّإسالمي

ّالصّ  ّهذه ّالكتاب:وعلى ّعنوان ّكتب ّفيّ"المشوّ ّورة ّيليه ّأصفر ّعريضّوبلون ّبخط ق"

ّأخضر ّبلون ّالعنوان ّتكملة ّوالن ّّ:األسفل ّاألدب ّالم"في ّوالمطالعة اّأمّ ّهة".وجّ صوص
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فنّجواريّيعز،ّلّمجلسّطربّوغناءوهيّتمث ّ،ّهرّالغالفانيةّفرسمتّعلىّظورةّالث ّالصّ 

راّامعم،ّابعّاإلسالميبمجلسّسمرّبأحدّالقصورّالفخمةّذاتّالط ّّعلىّالعودّوحضورّملتفّ 

ةّالغالفّّيحملّصوراّمنّعمقّالحضارةّالعربي ّّنستنتجّمنّخاللّهذاّالوصفّبأنّ وّ.وأثاثا

راثيّللكتابّكماّيعكسّبصورةّواضحةّمحتوىّوهوّبهذاّيعكسّلناّالمضمونّالت ّ،ّةاإلسالمي ّ

 عرضهّالحقا.نصوص"ّالذيّسمادةّ"األدبّوالن ّ

  ّتيهّسمّوهوّيحملّبينّدف 46/03ّطّالقياساتّأخرجّّهذاّالكتابّالمدرسيّفيّحجمّمتوس

ّالن ّصفحةّمنّنوعّ 442ّ عةّمنّحيثّالحجمّنوّ وقدّطبعّبخطوطّمتّ،اعميةّالورقّاألبيضّ

ّونوالل ّ ّالن ّ، ّكتبت ّأسودصوصّبحيث ّلون ّالعناوين، ت ّخص  ّحين ّفي ّالن ّ، صوصّعناوين

ّجعل،ّزاحليلّبلونّأحمرّأكثرّبروومراحلّالت ّ صفحةّمنّصفحاتّالكتابّكلّبأعلىّّكما

 ّ.ونسمكاّوبنفسّالل ّّشريطّورديّفاتحّعريضّيقابلهّفيّاألسفلّشريطّآخرّأقلّ 

   ّالخاصّ ّ:سومور والر  الص ّالمدرسية ّالكتب ّتشتمل ّما ّالن ّغالبا ّبتدريس صوصّعلىّة

لميذ،ّلكنّماّبسّوالغموضّوجذبّانتباهّالت ّصورّورسوم،ّوذلكّلماّلهاّمنّدورّفيّإزالةّالل ّ

ماّّور،ّولعلّ هّتقريباّمنّالصّ نةّأولىّثانويّهوّخلوّ هّلتالميذّالسّ نصوصّالموجّ زّكتابّال ّيمي ّ

ّتقدّ ميّالكتابّإلىّاالدفعّمصمّ  ّهو ّسنّالت ّستغناءّعنها ّالصورّفالت ّّ،الميذم ركيزّعلىّهذه

ماّوردّّنّ إوعلىّالعمومّفّ.ط(ورّاالبتدائيّوالمتوسّ ربماّيكونّأكثرّفيّمستوياتّأدنىّ)الط ّ

ّ:صّوقراءتهّحيثّأرفقتيءّالكثيرّعلىّفهمّالن ّالشّ ّ-رىّنفيماّّ-فّضمنّصورّلمّي

ّتخطيطي 0ّ ّ)ك/صورة ّة ّاريكاتورية( ّعلى ّعربي ّحصانلفارس ّ"ةبنص"الفروسي ّ،

ّ.63ادّصّلعنترةّبنّشدّ 

ّفوتوغرافي ّ/4 ّ)صورة ّبنصّ"قيقيةحة ّلنخلة ّالط ّ( ّخالل ّمن ّالجاهليالشّ بيعية ّ"عر

ّ.33ص

ّالصّ ّأرىّأنّ ّولكنّال ّأهاتين ّقد ّفاورتين ّكبيربّ-دتا ّالن ّّ-شيء ّصّوفهمهفيّقراءة علىّ.

باعةّوطريقةّدّمنّحيثّالط ّهّمقبولّالحجمّوجي ّن ّأماّيمكنّقولهّحولّشكلّالكتابّّنّ إومّفمالع

ّيخصّالمأمّ ّاإلخراج. ّفيما ّضا ّالقص-مون ّبيت ّالت ّفستتكف ّّ-ديوهو ّالمباحث ّبعرضهّل الية

ّودراسته.
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 :المضمونيةالمعطيات 

 ّولّعنّتحقيقّالمسؤّهألن ّّ؛ةعليمي ّةّالت ّةّبالغةّفيّالعملي ّمناسبّأهمي ّالّرالمقرّ ّاختياريحتل

ّالمسط ّ ّرةاألهداف ّفإيوعل، ّخطّنّ ة ّوتحليله ّالمحتوى ّهذا ّهامّ ودراسة ّالة ّأنّّة يمكن

نةّرةّلتالميذّالسّ صوصّالمقرّ عرضّفيماّيليّمحتوىّمادةّالن ّنولذاّسّ،يتجاوزهاّهذاّالبحث

ّثانويّأولى ّالن ّّبعّ تّ لن ّ، ّهذه ّطبيعة ّبدراسة ّالمنتقاةصوصّذلك ّفيكيفي ّو، ّتنظيمها الكتابّّة

ّينبغيّأوّ ّ.المدرسي ّالت ّّاللكنّقبلّهذا ّال ّالوقوفّعند ّفيّأوّ قديم ّلّالكتابذيّورد هّالّألن ّ،

ّتيّتصدرفهذهّالمقدماتّال ّّ،متهنهّالكتابّدونّإلقاءّنظرةّعلىّمقدّ يمكنناّالحديثّعماّتضمّ 

نّفيّالعادةّلكونهاّتتضمّ ّ،ةّهامةّلكلّبحثّتعليميلّفيّالحقيقةّمادّ الكتبّالمدرسيةّتشكّ ّابه

ّالت ّالت ّ ّباألسس ّالت ّعريف ّوالمقاربات ّالمتبن ّربوية ّاةعليمية ّتتضمّ ، ّشروحاّكما ّأيضا ن

ّروس.فيّتقديمّالدّ ّباعهات ّاوتوجيهاتّعنّالمراحلّوالخطواتّالواجبّ

 ّ ةّهي:مّإلىّثالثةّأقسامّأساسي ّقسّ ّوقد،ّصفحاتّ(3)ّستّ ّقديمّعلىّمدارجاءّالت 

بالمقاربةّبالكفاءاتّباعتبارهاّالمقاربةّالبيداغوجيةّالمعتمدةّلّاألمرّفّالتقديمّأوّ عرّ  (0

ّالث ّيّبناءّمناهجّالت ّف ّانويعليم ّاإلدماجنّبأن ّبي ّو، ّقرينةّبيداغوجيا دّبعدّهذاّليحدّ ،ّها

ّالمدرجةّفيّالكتابّ)الن ّاألنماطّالن ّ معّتبريرّ(ّفسيريصّالت ّالن ّ،ّصّالحجاجيصية

ّاالختيار ّالمدخلكماّحدّ ّ،هذا صوصّليختتمّعليميّالمعتمدّفيّتدريسّالن ّالت ّّدّأيضا

روسّدّللدّ حضيرّالجي ّقديمّبدعوةّاألساتذةّإلىّاالجتهادّفيّالت ّلّمنّالت ّهذاّالجزءّاألوّ 

ّّ ةّالت ّكالميذّإلىّامتالكّملجلّتوجيهّالت ّأمنّ ّصوصّاألدبية.عاملّمعّالن 

 لمّنعمدّّولكنّ،األدبيصّقديمّلعرضّخطواتّدراسةّالن ّنيّمنّالت ّوخصّالجزءّالثا ّ (4

 .ذلكبالثّثّالث ّالمبحّصّ خسنّناألن ّ،ّالخطواتعرضّهذهّّإلىّالمقالفيّهذاّ

لّفيّتمكينّوالمتمث ّ،ّنةّاألولىقديمّبتحديدّالهدفّالختاميّالمندمجّلنهايةّالسّ اختتمّالت ّ (6

هذاّ،ّةةّفيّوضعياتّتواصلّدال ّةّوتفسيري ّمّمنّإنتاجّوكتابةّنصوصّحجاجي ّالمتعل ّ

 ،ّقديمّالذيّوردّفيّالكتابّالمدرسيمضمونّالت ّفيماّيخصّ

ّوحدات
الن صّ

ّاألدبي

صاحبّ

الن صّ

ّاألدبي

عددّ

الفقراتّأوّ

ّاألبيات

فحة ّالص 
الن صّ

ّالت واصلي

صاحبّ

الن صّ

ّالت واصلي

عددّ

ّالفقرات

رقمّ

فحة ّالص 



 .دراسة تطبيقية                                                                 الثالثالفصل 
 

63 

 

 

 

 اليّبعرضه:لّالجدولّالت ّصوصّفسيتكف ّاّعنّمحتوىّمادةّالن ّأمّ 
 

 

ةّموطنّالعربّومهدّاألدبّالعصرّالجاهلي:ّشبهّالجزيرةّالعربي ّعطياتّمختصرةّعنّمّّّ

ّ.02-01العربيّصّ

ّ

ّ.33صّهـ(20إلسالمّ)منّظهورّاإلسالمّإلىّسنةّامعطياتّمختصرةّعنّعصرّصدرّ

10ّ

ّفيّاإلشادة

بالصلحّ

ّوالسلم

زهيرّبنّ

ّأبيّسلمى

04ّ

ّبيتا
02-03ّ

ظاهرّالصلحّوالسلمّ

ّفيّالعصرّالجاهلي

ّد/أحمد

ّمحمدّالحوفي
4ّ

43ّ

61ّ

ّالفروسية14ّ

عنترةّابنّ

شدادّ

ّالعبسي

06ّ

ّبيتا
63-63ّ

والفروسيةّالفتوةّ

ّعندّالعرب

عمرّ

ّالدسوقي
3ّ23-20ّ

16ّ

وصفّ

البرقّ

ّوالمطر

عبيدّابنّ

ّاألبرص

3ّ

ّأبيات
31ّ

الطبيعةّمنّخاللّ

ّالشعرّالجاهلي

تأليفّلجنةّ

منّأدباءّ

األقطارّ

ّالعربية

00ّ32-33ّ

12ّ
األمثالّ

33ّ-03ّ33ّ/ّوالحكم
معلمّاألمثالّوالحكمّ

ّفيّالجاهلية

د/ّحسينّ

ّمروةّ

6ّ

6ّ

33-33ّ

33ّ

12ّ

تقوىّهللاّوّ

اإلحسانّإلىّ

ّاآلخرين

عبدةّابنّ

ّالطيب

04ّ

ّبيتا
30ّ

قيمّروحيةّوقيمّ

ّاجتماعيةّفيّاإلسالم

د/شوقيّ

ّضيف
3ّ

33ّ

33ّ

13ّ

منّشعرّ

النضالّ

ّوالصراع

كعبّبمّ

ّمالك

04ّ

ّبيتا
33-011ّ

الشعرّفيّصدرّ

ّاإلسالم

د/حسنّ

ّإبراهيمّحسن
3ّ

004-

006ّ
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ّ

ّ

023ّهـ(ّصفحة064ّهـّو20معطياتّمختصرةّعنّالعصرّاألمويّ)

ّفتحّمكة13ّ
حسانّبنّ

ّثابت

02ّ

ّبيتا

040-

044ّ

شعرّالفتوحّوآثارهّ

ّالنفسية

النعمانّعبدّ

المتعالّ

ّالقاضي

2ّ
043-

043ّ

13ّ

منّتأثيرّ

اإلسالمّفيّ

الشعرّوّ

ّالشعراء

ّ

ّ

النابغةّ

ّالجعدي

00ّ

ّبيتا
043ّ

منّآثارّاإلسالمّعلىّ

ّالفكرّواللغة

د/ّزكرياّ

الرحمانّعبدّ

ّصيام

3ّ
063-

021ّ

13ّ
فيّمدحّ

ّالهاشمي ين

الكمينّبنّ

ّزيد

04ّ

ّبيتا
020ّ

نشأةّاألحزابّ

السياسي ةّفيّ

ّعهدّبنيّأمية

032ّ-3ّ036ّد/أحمدّالشايب

01ّ
منّالغزلّ

ّالعفيف

جميلّبنّ

ّمعمر
033ّّبيتا00ّ

الغزلّالعذريّ

بنيّفيّعهدّ

ّأمي ة

031ّ-2ّ033ّد/زكيّمبارك

00ّ

منّمظاهرّ

الت جديدّفيّ

الش عرّ

ّاألموي

ّاألحظل
01ّ

ّأبيات
033ّ

الت جديدّفيّ

المديحّ

ّوالهجاء

033ّ-3ّ033ّد/شوقيّضيق
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ّّ

ّ

 

النظرّفيّهذاّالجدولّالذيّيختصرّلناّالمعطياتّالمضمونةّللكتابّفسنسجلّّأمعناّإذا

ّالتالية:المالحظاتّ

ّالت ّّ:الأو   ّالمدخل ّعلى ّالن ّاالعتماد ّتنظيم ّفي ّمعّوّصوصاريخي ّتماشيا ّذلك جاء

ّالذي ّحدّ ّالمنهاج ّتنظ ّّالعامّ ّاإلطارد ّالن ّالذي ّوفقه ّاألدبيةصوصّم ،(ّ ّنظام ّصراألعوهو

،ّصوصلمداخلّالمعتمدةّفيّتنظيمّالن ّاّأشهراريخيّمنّويعتبرّالمدخلّالت ّّ(المتعاقبةّاألدبية

ّّوأكثرها ّيت ّّهألن ّاستخداما ّالقديم ّ)من ّمنطقيا ّزمنيا ّتسلسال ّالحديث(ّإلىبع ّفهوّوبالت ّ، الي

وهذاّ،ّإليهامرحلةّوصلّآخرّغايةّإلىّّنشأتهمنّ،ّهمني ّالزّ ّهبعّمراحلويت ّّاألدبيتاجّيدرسّالن ّ

ّتقديمّتاريخيّيسبقّعرضّنصوصّكلّ ّإدراجّوعليهّفقدّتمّ ،ّلميذعلىّفهمّالت ّّإيجاباينعكسّ

غايةّّإلىفحةّالعاشرةّمنّالصّ ّدّمثالّلنصوصّالعصرّالجاهليّبتقديمّامتدّ حيثّمه ّ،ّعصر

وشرحاّلكلمةّ،ّنّعرضّخريطةّلمواطنّالقبائلّالعربيةّالقديمةتضمّ ّ،ابعةّعشرفحةّالرّ الصّ 

ّالعقلي ّ)الجاهلي ّ ّالحياة ّوبعضّمظاهر ّالجاهلي( ّو)العصر ّوالفكري ّة( ّفيه...وات ّة ّنفسّة بعت

ّ.األمويوالعصرّّاإلسالميسبةّللعصرّالمنهجيةّبالن ّ

ّالشّ ّثانيا: ّالن ّهيمنة ّعلى ّيخصّ عر ّفيما ّالن ّّثر ّاألدبيةصوص ّلمحتوىّّإنّ : ّواحدة قراءة

ّلمالحظةّالابقّتكفيّيّالجدولّالسّ فّةصوصّالواردالن ّ صوصّتوازنّالموجودّبينّعددّالن ّال 

ّّ عريةّالمدرجةّوعددّالن ّالشّ  منّالمجموعّّبالمائة31ّتفوقّنسبةّالشعرّّإذ،ّثريةصوصّالن 

 .تّعشرّوحداتّكاملةرةّخصّ ةّمقرّ فمنّضمنّاثنتيّعشرّوحدةّتعليمي ّ،ّالكليّللنصوص

نسبة  ن  أ إذنفمن الواضح  .ين نثرييننت الوحدتان الباقيتان نص  حين تضم   في، عرللش  

04ّ
توجيهاتّ

ّإلىّالكتاب

عبدّ

الحميدّ

ّالكاتب

فقرتانّ

(4)ّ
413ّ

الكتابةّفيّ

العصرّ

ّاألموى

401ّ_3ّ413ّشوقيّضيف
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 .الكتاب المدرسيعرية في صوص الش  ا بالمقارنة مع نسبة الن  ثرية ضئيلة جد  صوص الن  الن  

واصلية صوص الت  تعتبر الن   :ةاألدبي  صوص واصلية بعد الن  صوص الت  الن   إدراج ثالثا:

، عمقوسع والت  من الت   يءبش ةاألدبي  صوص نتها الن  واهر التي تضم  نصوص نثرية تعالج الظ  

، رينقاد والمفك  والن   األدباءكبار  إنتاجمن ، وهي كما يظهر في الجدول نصوص طويلة نسبيا

 األسبوعبع في تي أدبيفكل نص ، ل معها ثنائية ملتحمةوتشك   ةاألدبي  صوص تالية للن   تأتي

ص تواصلي داعم له يعالج نفس الموضوع الذي سبق وتناوله هذا الن   الذي بعده بنص  

 .األدبي

ق في عم  مين على الت  ليساعد المتعل  "واصلي ص الت  هذا الن   ةت برمجفقد تم   إذن

فالهدف ، لميذوتناسب لغة الت  ، ر الفهمبلغة تواصلية تيس   األدبيص اهرة التي تناولها الن  الظ  

، األدبيص هرة الواردة في الن  م يتفاعل مع الظا  واصلي هو جعل المتعل  ص الت  الن   إثباتمن 

فيكون هذا ، العقل إلىيكون  ثر اقرب ماوالن  ، ص يكون نثراالن   أن  حيث ، بعادهاأن ويتبي  

 .1"اهرة المطروقةالظ   إلىسبة لميذ بالن  فكر الت   إثراءواصلي مصدر النص الت  

 

ضوء  ياألولى ثانوي فللس نة  ص األدبيتدريس الن   خطوات :الثانيالمبحث 

 .  المقاربة بالكفاءات

ّعرضّخطواتّتدريسّالن ّّ ّصّاألدبيقبل ،ّ ّكل ّبالت ّالت ّّشيءوجبّقبل وزيعّذكير

ّةّفيّتعليمه.ساسي ّأهّنقطةّألن ّ،ّرّلنصّاألدبمنيّالمقرّ الزّ 

 . )خاص بجذع مشترك آداب( مني:الز  وزيع الت  

عليمّنةّاألولىّمنّالت ّةّفيّالسّ غةّالعربي ّةّالل ّصّلمادّ المخصّ ّياعيّاألسبوعالحجمّالسّ 

ةّأسبوعياّعلىّنشاطاتّالجذعّّع(ّساعاتّموزّ 13انويّالعامّ)جذعّمشتركّآداب(ّهوّ)الث ّ

ّتي:كاآل

                                           
ّّّّّّّّّ.43ص،ّّآدابثانويّالعامّوالتكنولوجيّجذعّمشتركّّأولىاللغةّالعربيةّالخاصّبكتابّالسنةّّأستاذدليل1ّّ
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ّ

ّوقيتتوزيعّالت ّّ.أج.مّشاطاتّالن ّ

ّ+ساعةّ+ساعةّ(ّساعتان)ّس12ّّّالنصوصّاألدبّو

ّوالن ّ ّاألدب ّلنشاط ّدراسة ّفيها ّيتم ّحيث ّصن ّالصوص

ّيتعل ّ ّوما ّومضمونه ّمعطياته ّالمقرّ بتحليل ّبالمسائل رةّق

ّقد.رفّوالبالغةّوالعروضّوالن ّحوّوالصّ فيّالن ّ

  ّرّداولّعلىّأنّتؤخّ هةّذاتّساعةّواحدةّبالت ّعبيرّالشفويّأوّالمطالعةّالموجّ ةّللت ّحص

 هة.فويّإذاّكانتّمرتبطةّبموضوعّالمطالعةّالموجّ عبيرّّالشّ ةّالت ّحصّ 

  ّحيثّيحرصّاألستاذّّ،عبيرّالكتابيّذاتّساعةّواحدةجّنهايةّاألسبوعّبحصةّالت ّيتو

ّالمتعل ّ ّلجعل ّاستغاللها ّيسخّ على ّمين ّرون ّخاصةّمكتسباتهم ّالمرتبطة القبلية

ّالسابقةبالن ّ ّالت ّّ،شاطات ّوضعيات ّلعالج ّعليهموذلك ّالمقترحة ّعبير ّلمناقشةّ، أو

 المشاريع.

ّاألمرّالّيصتدريسّالن ّّإنّ  ّفيّحقيقة ّإلىّوصّاألدبية ّألنّ ّ،ضوابطّوقوانينخضع

ّيتطلبّإبداعّفتدريسهّ''دّبقوانينّوضوابطّتحكمهالّيتقي ّّوالفنّ ّهوّفنّ يّ"صّاألدبالن ّ ّادائما

ّة.نصّأسلوبّخاصّوطريقةّخاصّ ّفلكلّ ،ّسالمدرّ منّّاواجتهاد

باعهاّت ّسّالمدرّ ينبغيّلّالخطواتالمناهجّالجديدةّقامواّبوضعّجملةّمنّّلكنّواضعي

ّوهذهّالخطواتّهي:،ّصورةاألدبيّعلىّأكملّوجهّوأحسنّّنصدرسّال ّنّمنّتنفيذّليتمكّ 

 " ّكماّيقومّ،ّصوصّبتحديدّالكفاءاتّالمستهدفةّمنهسّقبلّتنفيذّدرسّالن ّيقومّالمدر

ّبتحديدّالوسائلّالتيّيتمّ  ّفيّتدريسّالن ّّأيضا كاالستعانة1ّّصّاألدبي"االستعانةّبها

                                           
،0ّ،4113ّمحسنّعليّعطيةّتدريسّاللغةّالعربيةّفيّضوءّالكفاءاتّاألدائية،ّدارّالمنهاجّللنشرّوالتوزيع،ّعمانّّط1ّ

ّ.433ص
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ّوالقواميس ّببعضّالمعاجم ّالكتابّالمدرسي، ّأخرىّّبورةسّ الوّناهيكّعن ووسائل

 باعّالمراحلّاآلتية:ت ّاجّعلىّ...وبعدهاّيعرّ 

،ّصعرفّعلىّصاحبّالن ّمجموعةّمنّاألسئلةّالهادفةّللت ّطرحّخاللهّّيتمّ ّ:مهيدالت   -0

ّالط ّ ّيتعرّ حيثّيجعلّاألستاذ ّالجزئي ّفونّعلىّصاحبّالن ّلبة ةّصّمنّخاللّاألسئلة

كلمةّموجزةّّهووباختصارّشديدّ"،ّاةّقصيرةّجدّ عريفّبهّفيّمدّ التيّتقودهمّإلىّالت ّ

 .1ص"عنّحياةّاألديبّوعصرهّفيماّلهّعالقةّبالن ّ

ّعرضّالن ّّ:صتقديم موضوع الن   -4 ّ"بمعني ّاألستصّحيث ّعلىّيعتمد ّتقديمه ّفي اذ

صّالمرادّوبعدهاّيتمّعرضّالن ّّ،2"صمينّفيّجوّالن ّدخالّالمتعل ّإلّاإليجازّالهادف

 ص.فحةّالمتضمنةّللن ّبفتحّكتبهمّعلىّالصّ الميذّالت ّّمطالبةدراستهّمنّخاللّ

 :3يليحيثّيحرصّاألستاذّأثناءّعمليةّالقراءةّعلىّماّّص:للن  قراءة األستاذ   -6

 ّ لبةّباالنتباهّعلىّقراءتهّمنّأجلّمحاكاتهامطالبةّالط. 

 ة.نموذجي ّّةصّقراءةّتعبيري ّلبةّوقراءةّالن ّمّالط ّالوقوفّأما 

 ّ اإللقاء.حوّوحسنّغةّوالن ّمراعاةّقواعدّالل 

 ّلبةلمتابعةّالط ّرفعّالعينّبينّالحينّواآلخر.ّ 

سّيأتيّدورّالمدرّ ّفبعدّقراءةّ،للنصةّةّوالفردي ّالميذّالجهري ّقراءةّالت ّ"ّ:باإلضافةّإلى

الميذّعندّالقراءةّأدوارّالت ّسّإلىّتقسيمّكماّيلجأّالمدرّ ّ.يعملونّعلىّمحاكاتهاالميذّالذينّالت ّ

ّكلّواحدّ ّمنّالن ّحيثّتقتصرّقراءة ّعلىّجزء ّبتصويبّ،ّصمنهم علىّأنّيعتنيّاألستاذ

ّ ّحين ّوقوعهااألخطاء ّأذ، ّفي ّيثبتّالخطأ ّال ّالت ّحتى ّالميذهان ّأنّ، ّإلى ّقراءاتهم وتستمر

ّ.4صّويحسنواّقراءته"فواّعلىّالن ّيتعرّ 

ّ

ّ

                                           
حسينّشلوفّوآخرون،ّالمشوقّفيّاألدبّوالنصوصّوالمطالعةّالموجهة:ّالسنةّأولىّثانوي،ّوزارةّالتربيةّالوطنية1ّّ

ّ.12الديوانّالوطنيّللمطبوعاتّالدراسية،ّص
ّ.33وزارةّالتربيةّالوطنية،ّمنهاجّالسنةّالثانيةّثانوي،ّص2ّ
ّ.433،ّص،ّالمرجعّالسابقمحسنّعليّعطية3ّّ
ّ.33وطنية،ّمنهاجّالسنةّالثانيةّثانوي،ّصوزارةّالتربيةّال4ّ
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 غوي:صيد الل  إثراء الر   -4

فيّتعيينّّاألستاذصّفيجتهدّةّللن ّاألولي ّّالقراءات"منّخاللّّ:غويصيدّالل ّالرّ إثراءّيتمّ

ّبالشّ راكيبّالل ّالمفرداتّوالت ّ ّالجديرة ّرحغوية ّلغتهفمعانيّالن ّ، ّإالّبفهم ّتفهم ّصّال واللغةّ،

علىّاإلكثارّّاسّليسّمجبررّ والمد،ّماوالمعنىّالخفيّيكتشفّمنّخاللهّ،مفرداتّوتراكيب

ّراكيبلت ّرحّاللغويّللكلماتّوامنّالشّ  ّينبغيّأنّيتوقفّعوإن ّ، ّكافياّّلىما ّيجده ّبما بعضها

ّالمتعل ّ ّإلدراك ّالكلماتّ.1"للمعنىم ّمركزاالمفتاحي ّّبمعنىّشرح ّمفصال ّشرحا ّباقيّّ،ة أما

ّاّلتدعمّالفهم.الكلماتّفتشرحّشرحاّشفوي ّ

 :صاكتشاف معطيات الن   -5

رّماّيتوف ّافّ"مينّإلىّاكتشحيثّيعملّاألستاذّخاللّهذهّالمرحلةّعلىّتوجيهّالمتعل ّّ

،ّةحقيقي ّّىوأخرةّتعابيرّمجازي ّوّومشاعرّوانفعاالتّوعواطف،ّوأفكارّمعانّ صّمنّعليهّالن ّ

ّ.2ص"موقفّاألديبّوغرضهّمنّالن ّوّأثيرت ّالخذهاّاألديبّوسيلةّلإلقناعّوواألساليبّالتيّيت ّ

ّاالكتشافّمنّخاللّاألسئلةّالتيّتستهدفّالوقوفّعلىّمعطياتّالن ّّويتمّ  ّوّ،صهذا فتّالال 

ّأنّ ل ّّالنتباه ّالفكر ّإجهاد ّيعني ّيعنيّتحسيّوإطالةاالكتشافّال ّما ّبقدر مينّالمتعل ّّسالنظر

ّوإمدادهمّبالمعطياتّالواردةّفيّالنص.

ّ

 ص:الن  مناقشة معطيات  -6

ّ ّالنص،"وتُعتبر ّدراسة ّفي ّمرحلة ّالمتعل ّّأهم ّيوضع ّتسخيرّحيث ّوضعية ّفي م

بالمعانيّقّاألمرّسواءّأتعل ّ،ّصفيّالن ّقديةّعلىّالمعطياتّالواردةّمكتسباتهّليسلطّملكتهّالن ّ

قدّإبداعياّعلىّأنّيكونّالن ّ،ّةغةّالعربي ّبجمالياتّالل ّّوعبيرّالمختلفةّأت ّبأساليبّالّوواألفكارّأ

ّالظ ّ ّتعيين ّالفكري ّيعتمد ّأبعادها ّمختلف ّتقييم ّثم ّوالفني ّاهرة ّالرّ ة ّضوء ّفي ّالقبليّة صيد

3ّم"للمتعل ّ .ّ ّهنا ّاألستاذ ّيسعى ّبّ-تدريجيا-كما ّالل ّإلى ّاألوّ ناء ّالكفاءةّبنات ّلتحقيق لية

                                           
 .12،ّصالمرجعّالسابقحسينّشلوفّوآخرون،1ّّ
 .13نفسه،ّصالمرجع2ّّ
 .13صّنفسهالمرجع3ّّ
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ّالمرسومة ّلتدريبّالت ّّوالشكّأنّ ، ّالنصّمناسبة ّمنّدراسة ّالمرحلة ّعلىّإدراجّهذه الميذ

،ّمناقشةّمعانيّالنصّيفّففتوظ ّ،ّةي ّحيثّتدمجّالمعرفةّالجديدةّفيّالمعارفّالقبلّ،معارفهم

ّللن ّ ّيعطي ّالذي ّويحوّ ّصاألمر ّبالحياة ّينبض ّجديدا ّ"شكال ّعملّل ّإلى ّاألدبية المعرفة

ّ.1رسّاألدبيّإلىّإبداع"والدّ 

ّ

 :صتحديد بناء الن   -7

وصفيّّوسرديّأّوحجاجيّأّ:صّاألدبيّأهويدّنوعّالن ّ"فيّالبدايةّيجبّإقرارّوتحد

رديّصّالسّ لّالن ّةّأوّغيرهاّتتخل ّأوّحجاجي ّ،ّةهّقدّتكونّهناكّعناصرّوصفي ّتفسيريّألن ّّوأ

منّعلىّينوعاّماّيهّلكنّرغمّذلكّفإنّ ،ّتجانسصوصّالال ّمنّخصائصّالن ّّأوّالعكسّألنّ 

حيثّعملّاألستاذّعلىّمساعدةّتالميذهّ،ّصاألنواعّاألخرىّوهوّماّيسمحّبتحديدّنمطّالن ّ

ثمّتدريبهمّمشافهةّوكتابةّعلىّ،ّصّواكتشافّخصائصهمطّالغالبّعلىّالن ّمنّأجلّتحديدّالن ّ

ّ.2مطّالمدروس"إنتاجّنصوصّمنّالن ّ

ّمينّإلىّكشفّنمطّوتبيانديّبالمتعل ّتهتّأسئلةصّمنّخاللّتحديدّبناءّالن ّوعموماّيتمّ

ّنةّلهاّفيّمواقفّذاتّداللة.زمعّتدريبهمّعلىّإنتاجّنصوصّموا،ّخصائصه

ّ

ّ

 :صساق واالنسجام في تركيب وبناء فقرات الن  هر االت  ص مظاتفح   -8

عاّومنسجمّوليسّتجمّ سقّمت ّ،ّمترابطّفيّأفكارهّمتوافقّفيّمعانيهصّمنتوجّالن ّّإنّ "

هذاّّ.ىّبينّاألفكاروحت ّ،ّمنّوجودّروابطّبينّهذهّالكلماتّوالجملّاعتباطياّللكلماتّبلّالبدّ 

ّيسمّ لةّللن ّديدّبينّاألجزاءّالمشكّ ماسكّالشّ الت ّ ّأمّ ىّباالت ّصّهوّما ّاالنسجامّفهوّنظرةّساق. ا

ىّالعالقةّعلّهّيدلّ كماّأن ّ،ّليةكالليةّوالشّ صّفيّالبنيةّالدّ شاملةّتضعّفيّالحسبانّمقاربةّالن ّ

                                           
ّ.13حسينّشلوفّوّأخرون،ّالمرجعّالسابقّص1ّّ
 .31،ّصالمرجعّنفسه2ّ
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ّاإلنجازي ّ ّاألفعال ّيتعل ّّ.ةبين ّال ّالن ّإذ ّبمظاهر ّبالت ّوإن ّّ’صّفقطق ّأيضا ّالدّ ما ّأوّصوير اللي

ّالمعرفي ،ّ ّاالت ّعرّ يواألستاذ ّبعناصر ّتالميذه ّالدّ ف ّباب ّمن ّواالنسجام ّالجماليةّساق راسة

،ّصوصلةّلتماسكّالن ّاألدواتّالمشكّ وإطالعهمّعلىّ،ّهذاّمنّجهةّةراكيبّاللغوي ّلأللفاظّوالت ّ

ويتمّهذاّالفحصّمنّخاللّأسئلةّالمعلمّّ.1وكذاّتدريبهمّعلىّمحاكاةّبنائهاّمنّجهةّأخرى"

ّفالتيّتهدفّإلىّجعلّالت ّ ّيالميذّقادرينّعلىّاكتشافّهذهّالمظاهرّوالعملّعلىّمحاكاتها

ّمناسباتّأخرى.

ّ

 :صإجمال القول في تقدير الن   -9

ّ ّهذه ّالن ّوتعتبر ّتحليل ّفي ّالمراحل ّآخر ّصوصالمرحلة ّيتوصّ ، ّ"حيث ّاألستاذل

معّإبرازّخصوصياتّأسلوبّ،ّصةّللن ّةّوالفكري ّالميذّإلىّتلخيصّأبرزّالخصائصّالفني ّبالت ّ

ّالقيمّالواردةّفيّالنص.ّواستنباطّأهمّ 2ّ"الكتاب

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 

 

                                           
ّ.13حسينّشلوفّوّأخرون،ّالمرجعّالسابقّص1ّ
 نفسه،ّبتصرف.ّالمرجع2ّ
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في ظل المقاربة  -المرحلةفي هذه -: تصميم لدرس في النصوص األدبية المبحث الثالث

 بالكفاءات

ّ:1النص

ّداءـــــــقعّموعدهاّكتثيرّالن ّّّّّّّّّّّّّّّّّّناّإنّلمّتروهالعدمناّخي -0

ّمـــاءعلىّأكتافهاّاألسلّالظ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّةّمصعداتيبارينّاألسن ّ -4

ّّــاءـــســـتلطمهنّبالخمرّالن ّّّــراتّّّّّّّّّّّّّّّادناّمتمطـ ّتظلّجي -6

ّوكانّالفتحّوانكشفّالغطاءّّّّّّّّّّّّّّّعناّاعتمرناّتعرضوااّفإمّ  -2

ّاءـــــــــــهللاّفيهّمنّيشّيعزّ ّّبرواّلجالدّيومّّّّّّّّّّّّّّّوإالّفاص -2

ّاءــناّّّّّّّّّّّّّّّّوروحّالقدسّليسّلهّكفـــــوجبريلّأمينّهللاّفي -3

ّاءــــــــــفقلتمّالّنقومّوالّنشّّّّقوهّّّّّّّّّّّدتّبهّفقومواّصدّ شه -3

ّداءــــــفشركماّلخيركماّالفّّّّّّّأتهجوهّولستّلهّبكفءّّّّّّّّّّّ -3

ّاءـــــــــأمينّهللاّشيمتهّالوفّّّّّّّّّّّّّّّهجوتّمباركاّبراّحنيفاّ -3

ّواءـــــــفمنّيهجوّرسولّهللاّمنكمّّّّّّّّّّّّّويمدحهّوينصرهّس -01

ّاءــــوقلعرضّمحمدّمنكمّّّّّّّّّّّّّفإنّأبيّووالدهّوعرضي -00

ّدالءـــــرهّالوبحريّالّتكدّ ّّّّّّّّّّّّّّلسانيّصارمّالّعيبّفيه -04

 

ّ.عّمشتركّأدبنةّاألولىّجذالسّ ّ:الفئة المستهدفة

ّدراسةّالنصّاألدبي.ّ:شاطالن  

ّبنّثابت(.افتحّمكةّ)حسانّّ:الموضوع

 

 

                                           
كتابّ-مقتطفّمنّكتاب"ّالمشوقّفيّاألدبّوالنصوصّوالمطالعةّالموجهة"ّالسنةّاألولىّثانويّجدعّمشتركّآداب1ّّ

ّ.044ّ،040تحتّإشرافّحسينّشلوفّوآخرون،ّصّ–المدرسيّ
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ّّ:الكفاءات المستهدفة

ّاألحداث.عرّمعّةّفيّتفاعلّالشّ أثرّالفتوحاتّاإلسالمي ّ*

ّ.صّوخصائصه*تحديدّنمطّالن ّ

ّصّكتابةّومشافهة.محاكاةّالن ّ*ّ

ّعلمأنشطةّالت ّّعليمأنشطةّالت ّّرسمراحلّسيرّالدّ 

  ّفّعلىّالتعر

ّصصاحبّالن ّ

  ّّببعضّالشعراءمنّيمكنّأنّيذك ّرنا

ّللرّ  ّصل ّالمعاصرين ىّهللاّعليهّسول

 مّوسل ّ

  ّّانّبنّثابتّ؟ماذاّتعرفونّعنّحس

 ّكعبّبنّمالك،ّثابتحسانّبنّ،ّالخنساء. 

  ّّحس ّالوليد ّأبو ّثابتّاألنصار"هو ّبن ّيان

ّالخزرجي ّمخضرم، ّشاعر ،ّ ّأشهروهو

ّالرّ  ّصل ّشعراء ّوسل ّسول ّمىّهللاّعليه فقدّ،

ّعنّظلّ  ّويدافع ّالكفار ّالجديدّالدّ ّيهجو ين

31ّهّعاشّن ّإلّيق1ّ"هـ21ىّتوفىّسنةّحت ّ

ّسنةّفيّالجاهليةّومثلهاّفيّاإلسالم.

 

 

 

 ّ ّصّتقديمّالن

 ّّالهجاء ّشديد ّثابت ّبن ّحسان كان

للكفارّوكانّالرسولّصلىّهللاّعليهّ

ّيشجّ  ّلهوسلم ّويقول ّذلك ّعلى ّ:عه

ّالقدسّمعك.ّاهجهم" ىّ"فحت ّّوروح

ّعلي ّالسّ جبريل ّمناصراّه ّكان الم

ّعليهم. ّأنّّلهجائه ّسنحاول واليوم

شيءّجديدّ"وهوّتفاعلّعلىّفّنتعرّ 

فيّصدرّاإلسالمّمعّالفتوحاتّعرالشّ 

ّةّوالنصّاألتيّنموذجّلذلكاإلسالمي ّ

ّ.2"فاعلالت ّ

ّ

                                           
ّ.040صالمرجعّالسابق،ّ،ّحسينّشلوفّوّأخرون1ّ
ّ.040صّّنفسهالمرجع2ّّ
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ّالت ّّ.ة(قراءةّاألستاذّ)قراءةّنموذجي ّّصالن ّ ّالفردي ّقراءات ّواحدّالميذ ّكل ّباقتصار ة

ّ.منهمّعلىّجزءّمنها

ّصيدإثراءّالرّ 

ّ*اشرحّالكلماتّاآلتية:

ّ.كداءّ)فيّالبيتّاألول(،ّقع.ّالن ّ

ّ.سلّ)فيّالبيتّالثاني(.ّاأل

ّ.الثالث(راتّ)فيّالبيتّ.ّمتمط ّ

ّ..ّتلطمهنّ)البيتّالثالث(

ّ.كداء=ّجبلّفيّمكةّ،النقع=الغبار

ّمتصب ّمتمط ّّ،األسل=الرماحّ =ّ باتّرات

ّعرقاّلكثرةّالجريّوالسرعة.

ليهاّمنّغبارّبخمرهنّتلطمهنّ=ّتنفضّماّع

ّتشجيعاّلهاّعلىّالمشاركةّفيّالمعركة.

ّالسّ دّ حّصّاكتشافّمعطياتّالن ّ ّد الذيّّيالتاريخياق

ّقيلتّفيهّهذهّالقصيدةّ؟

  ّّدّمكانّالمعركة؟حد

  ّّدها؟ناتّعدّ لهذاّالجيشّمكو

  ّّاعرّالخصوم؟دّالشّ بمّهد

  ّّالتيّافتخرّمنّهيّالش خصية

فيّحربّالمسلمينّبهاّالشاعر

ّضدّخصومهم؟

 ّبصّالشاعر ّدعوةّشهد دق

ّلتصديقهالرّ  ّفئة ّودعا ّ.سول

ّمنّهيّهذهّالفئة؟

 ّ ّالن ّاألنصارفي ّمن ّعهد ّص

ىّهللاّسولّصل ّنصرةّالرّ علىّ

ّىّذلكّ؟أينّيتجل ّمّعليهّوسل ّ

  ّّالش ّافتخر ّيدلّبم ّوعالم اعر

ّذلك؟

 ّّة.تحّمكّ فقيلتّّهذهّالقصيدةّفي

 .ّمكانّالمعركةّهوّجبلّأحد

  ّّالخيلّناتّالجيشّهي:مكو ،ّةاألسن ّ،

ّ.األسل

  ّاعرّخصومهّبالحربّإنّهمّدّالشّ هد

ّمنعوهمّمنّالعمرة.

  ّاعرّبمشاركةّالملكّجبريلّافتخرّالش

فيّقتالهمّالمسلمينّمعّّ-السالمّعليه-

ّالمشركين.ّضدّ 

 ّ ّارّقريش.هذهّالفئةّهمّكف

 :ّيتجلىّذلكّفيّقوله

ّفإنّأبيّوالدهّوعرضينّ

ّلعرضّمحمدّمنكمّوقاء.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

  ّّالش ّبقوّ افتخر ّالختام ّفي ّلسانهّاعر ة

ّيدلّ الشّ ّوببالغته ّوهذا علىّّعرية

ّو ّخصمه ّبعيوب ّذلكّأمعرفته ثر

ّعليهم.

ّ ّمناقشةّمعطياتّالنص ّفي ّاستعمل مستهلّالالشاعر
  ّّالحربّللد ّطول ّعلى اللة

ّيدلّ  ّفالماضي علىّّواستمرارها،
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ّالماضي "عدمنا"ّّصيغة

"تثير"ّّبالماضيّوربطها

ّحّذلك؟لماذا؟ّوضّ 

 ّ ّوظ ّ"يبارين"ّفّالشّ لماذا اعر

ّجمعاّولمّيفردهاّ"تباري"؟

ّوالث ّ ّيدلّاالستمرار ّوالمضارع بات

ّد.علىّالتجدّ 

  ّّالحصانّّألن ّتنزل ّكانت العرب

ّالت ّ ّفي ّاإلنسان ّفجمعهاّمنزلة عامل

ّلف ّالكثرةّضإبرازا ّإلبراز ّوكذلك لها

ّةّلها.العددي ّ

ّ  ّتظل"ّ ّبـ"متمط ّعالقة ّفيّ" رات"

 الث؟البيتّالث ّ

 ّ ساءّلماذا؟اعرّالن ّالشّ فّوظ 

 ّ ّأداءفّالشّ وظ ّّاعر ّفي البيتّ"إما"

ّال ّ ّمعي ّرابع ّهذاّلغرض ّهو ّما ن.

 ال؟أفادتّأوّ الغرضّوماذاّ

  ّّخص ّنفسهّالشّ ّلماذا ّبالشهادة اعر

 امن؟وحدهّدونّغيرهّفيّالبيتّالث ّ

 ّعالمّيعودّضميرّ"الهاء"ّفيّالبيتين

 اسعّ؟امنّوالت ّالث ّ

 ّّالعاشر ّالبيتين ّفي ّالمخاطب من

 والحاديّعشرّ؟

 ّالل ّّما ّبالصّ عالقة ّفيّسان رم

 ؟المعركة

  ّّفهاوظ ّةّالتيّورةّالبياني ّوماّهيّالص

ّلذلك؟

  ّّالتعبّالذيّاللةّعلىّشدّ للد الخيلّّأصابة

 اّكالمطر.العرقّمنصب ّّأصبححتىّ

  ّلةّعلىّمشاركتهنّفيّالحربالللد.ّ 

 ّالت ّّأفادت ّالقتالّخيير ّأو ّالعمرة بين

 .هديدّوالوعيدواستعملهّلغرضّالت ّ

  ّّالشّ ّألن ّمنّأمورّاعرّبصدقّالنبوّ شهادة ة

 العقيدة.

 مصلىّهللاّعليهّوسل ّ-ّسولالرّ علىّّيعود- 

 .المخاطبّهوّمعاويةّبنّأبيّسفيان 

 ّفكلّمنهماّيقطعّ،ّمشابهةالعالقةّبينهماّهي

ّالسّ ّ.صاحبه ّيشففضربة ّقد منهاّّىيف

ّاصاحبه ّالل ّّلكن، ّوالّهجاء ّيسلم ّال سان

 ىّالموت.يشفىّمنّأذاهّاإلنسانّحت ّ

 ّ ّّالبياني ّوالص ّمؤكّ ورة ّتشبيه ّهي ّلغيابّة د

ّومفصّ  ّوجهّاألداة ّلوجود ّتمثيلي ّغير ل

ّ.فيه"ّعيبّبهّفيّ"الّالشّ 

ّ

ّ

ّ

ّصدّبناءّالن ّأحدّ 

  ّصّ.مطّالذيّينتميّإليهّالن ّدّالن ّحد 

  ّّجيشّحد ّتصف ّالتي ّاألبيات د

 المسلمين.

  ّهديدّوالوعيد.دّمواضعّالت ّحد 

  ّّالشّ حد ّافتخار ّموضع ّمبي ّد ناّاعر

 ّ ّالن ّالن ّمن ّالوصفيص ّألنّ السّ ّمط ّردي

ّالت ّالشّ  ّّلمعركةّفتحّمكةّّأهباعرّيصفّلنا

ّالحربيعل ّو ّسببّهذه ّلّشعريا وهوّمنعّ،

 المسلمينّمنّأداءّمناسكّالعمرة.

 ّ ّالث ّلجيشّاألبيات ّوصف ّفيها ّاألولى الثة

 المسلمين.
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 نوعه.

 ّتجسّ ّما ّالتي ّاألبيات ّهي مدحّد

 ىّهللاّعليهّوسلم؟سولّصل ّالرّ 

ّ

ّ

ّ

 

ّ

 ّ موجودةّفيّالبيتينّهديدّوالوعيدّمواضعّالت

 ابعّوالخامس.الرّ 

 ّّوالحادي ّالعاشر ّالبيت ّفي ّهجاء هناك

هجاءّيمسّاألخالقّوالّيمسّّوهو،ّعشر

 األعراضّكماّكانّمنتشرا.

  ّاعرّيفتخرّبقوةّالشّ ّ’ابعّعشرفيّالبيتّالر

،ّأدبيبيانهّوالقدرةّعلىّالهجاءّفهوّافتخارّ

ةّللعربّجاهلينّوهيّالميزةّالجمالي ّ،ّبياني

 ين.ومسلم

  ّّمدحّالرّ األبياتّالتيّتجس ىّهللاّسولّصل ّد

ّمّهماّالبيتّالحاديّوالثالثّعشر.عليهّوسل ّ

ّ

ّ

ّ

ساقّاالت ّّصأتفحّ 

واالنسجامّفيّتركيبّ

ّص.فقراتّّالن ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

  ّمّفيّالبيتينّدّمالمحّضميرّالمتكل ّحد

صّواألخير.ّماّعالقةّذلكّبالن ّلّاألوّ 

 العام؟

 ّ ؟ّوهلّ"أنا"مّعالمّيدلّضميرّالمتكل

ّالن ّّيدلّ  ّعلى ّفيّذلك ّالسياسي ظام

 ذلكّالعصر؟

 ّ مير ّالض  ّأثر ّجوّما ّعلى "ها"

 ص؟الن ّ

 ّماّهيّدالالتّحرفّالجر"الباء"؟

  ّّاألو ّالبيت ّوظ ّفي ّالشّ ل ّضميرّف اعر

ّالمتكل ّ ّجمعا ّوظفّ"نام ّاألخير ّوفي "

وهيّعالقةّمشاركةّ،ّضميرّالمتكلمّالمفرد

ّاألدوار ّبين ّوتفاعل ّالشّ ، ّدورّفأبرز اعر

ّف ّالن ّّيالجماعة ّبإعالمّصناعة صرّواختتم

ّالرّ  ّحماية ّفي ّالفرد ّهللاّصل ّ-سولشأن ى

 ّ-عليهّوسلم

  ّّوالّّيدل ّالجماعة ّفي ّالفردية ّذوبان على

علىّّوهذاّيدلّ الجماعة.صوتّّيعلوّثمةّإال ّ

ّالن ّ ّالوالءّسيطرة ّعلى ّالقائم ّالقبلي ظام

 للقبيلةّأوّالجماعة.

 ّمتجلّ أ ّذلك ّالدّ ّثر ّفيّّلمهمّ اروفي للخيل

ّلحق ّ ّإهدار ّدون ّالقتال ّمن ّالعنايةها فهيّ،

 تها.لشهرتهاّوأهمي ّّحديثّالعامّوالخاصّ 

 ّ لثّعلىّفيّالبيتّالثا ّّ"تّاألولىّ"بالخمردل

ّ ّبواسطةاإللصاق ّالممسوكةّّبمعنى الخمر

"ّّامنّ"شهدتّبهانيةّفيّالبيتّالث ّلث ّواّباليد.
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ّبالرسولدل ّ ّاإلستعانة ّعلى ّهللاّ-ّت صلى

ّوسلم ّاإليمانّ-عليه ّشهادة ّأداء ّفي أماّ،

ّالت ّ ّفدلتّعلى ّالبيتّالعاشر ّفي أكيدّالثالثة

ّ"لستّلهّكفاء".ّباعتبارهاّزائدةّّونقول

ّ

ّ

ّ

إجمالّالقولّفيّتقديرّ

ّصالن ّ

 ّ صّوأفكاره؟ماّموضوعّالن 

 ّصّماّهوّومنّخاللّالن ّّ–فيّرأيكم

ّالسّ  ّالذي ّحاربّبب ّأجله من

 المشركون؟

 ّهي ّتأث ّّمظاهرّما ّبالث ّالشّ ر قافةّاعر

ّ؟اإلسالمية ّ

 ّ ّالن ّموضوع ّمكّ ّهو:ص ّأوّفتح ّسلما ة

ّحربا ّأمّ ، ّتقسالرّ ّاألفكارا ّفيمكن مهاّيئيسة

 إلى:

ّالقوّ  -0 ّاإلسالمي ّمظاهر ّواستعدادهّة ة

ّللمعركة.

 عيدّللمشركينّبالحرب.وّتهديدّو -4

ّودعوةّ -6 ّالمعركة ّفي ّجبريل مشاركة

 ة.سالةّالنبوي ّإلىّاإليمانّبالرّ 

ّالرّ  -2 ّلمعاويةّمدح ّوهجاء سول

 والمشركين.

ّاألدبي ّّ-2 ّبالقدرة ّوافتخار ّوالشّ تعظيم عريةّة

ّالمشركين.وأثرهاّعلىّ

  ّّالس ّالرّ ّهو:بب ّهللاّصل ّ-ّسولمنع ى

ّوسل ّ ّّ-معليه ّاالعتمار ،ّةبمكّ من
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ّوهجاؤهمّله.

 رّمنّخاللّاستعمالهّيتجلىّهذاّالتأثي

ّ ّاأللفاظ ّاإلسالميةّاللبعض لغوية

ّاعتمرناّمنها: ّالفتح، ّجبريل، روحّ،

ّحنيف.،ّالقدس

ّالمذكّ  ّالت ّمنّخاللّهذه ّربويةرة ّالدّ نالحظّأن ّ، ّفيّتقديم ّقبلّالبدء ّالمعل ّرسّيحدّ ه مّد

ّالم ّالدّ سالكفاءة ّمن ّرستهدفة ّالدّ ، ّنهاية ّفي ّتحقيقه ّإلى ّيسعى ّما ّرسوهي والكفاءةّ،

ّالنصّ إضافةّ،ّوكتابةصّمشافهةّهيّالقدرةّعلىّمحاكاةّالن ّّ-فتحّمكةّ-المستهدفةّمنّهذا

ّوّألثرّمينإلىّإدراكّالمتعل ّ ّالفتوحاتّاإلسالمية ّالشعر ّالشّ دور ركّاإلسالميّفيّمواجهة

ّ:لّمرحلةّهيوأوّ ّ؛رسّيسيرّوفقّمراحلوالدّ ،ّةوالكفرّبصفةّخاصّ 

ّّ:هيدالتمّ  ّانطالق ّوضعية ّرسالدّ هو ّالمعل ّ، ّيضع ّالمتعل ّحيث ّالجوّ م ّفي العامّّمين

،ّروسرسّبماّسبقهّمنّالدّ ومحاولةّربطّالدّ ،ّصعرفّعلىّصاحبّالن ّرسّمنّخاللّالت ّللدّ 

ّمين.ةّللمتعل ّمكتسباتّالقبلي ّلللىّبمثابةّتقويمّأوّ ّفهو

ّقراءةذيّيقرأهّمّال ّصّمنّطرفّالمعل ّقراءةّالن ّّتأتيانّبنّثابتّعريفّبحسّ وبعدّالت ّ

معّتوجيهّوتصويبّمنّ،ّلبةةّلبعضّالط ّالقراءةّالجهري ّتأتيّثمّّ،نموذجيةّمنّأجلّمحاكاتها

معّ،ّيتمّخاللّهذهّالمرحلةّتحديدّالكلماتّالغامضةكماّ،ّةّّوقوعّاألخطاءسّفيّحالالمدرّ 

ّالمدرس ّمن ّبمساعدة ّشرحها ّعلى ّالعمل ّال، ّسبيل ّعلى ّنذكر ّالكلمات ّهذه الّّمثالفمن
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ّفقدناّ:الحصر =ّ ّعدمنا ّالرّ األسن ّ، =ّ ّماحة ّللن ّ، ّالعام ّالفهم ّمرحلة ّتبدأ ّصوبعدها حيثّ،

ّ ّبأسئلة ّطلبته ّالمعلم ّالن ّمكّ تيستدرج ّاكتشافّمعطيات ّمن ّصنهم ّتحديدّ، ّيطلبّمنهم كأن

ىّهللاّسولّصل ّعرّحسانّالرّ وبماّوصفّالشا ّ،ّالذيّقيلتّفيهّهذهّالقصيدةّاريخيالت ّاقّالسي ّ

ّفيجيبّالط ّعليهّوسل ّ ّاألسئلةّوالم؟ ّبالت ّلبةّعلىّمثلّهذه األفكارّّأهمّ عبيرّعنّتيّتسمحّلهم

ّ.معّالعملّعلىّاستخراجهاّوتغييرهاّبأسلوبهمّالخاصّ ،ّالواردةّفيّالقصيدة

مّفيّسبكّتساؤالتّفيجتهدّالمعل ّ،ّصوهيّمناقشةّمعطياتّالن ّ،ّالمرحلةّالمواليةّاأمّ 

فهيّ،ّةوالخفي ّاهرةّالوقوفّعلىّدراسةّالقصيدةّوالغوصّفيّمعانيهاّالظ ّّمنالميذّنّالت ّتمكّ 

ّتحليلي ّ ّال ّمرحلة ّوالعالقات ّبعضّالعناصر ّعن ّفيها ّيبحث ّالن ّة ّفقرات ّتربط ّصتي معّ،

ّالقصيدة ّداخل ّإليه ّتشير ّإلىّما ّاإلشارة ّعالقة، ّالبيتّبـ"متمط ّّ''''تظلّ ّفمثالّما ّفي رات"

ؤالتّاسامن؟ّفمنّخاللّهذهّالت ّهادةّدونّغيرهّفيّالبيتّالث ّولماذاّخصّالشاعرّالشّ ،ّالثالث ّ

ّالمتعل ّ ّيقوم ّمعّدق ّمونّبعملياتّمختلفةّكالت ّوغيرها ّتلكّالت ّحليلّوالمقارنة راكيبّةّمالحظة

ّمنّأجلّاستنتاجّواكتشافّمعانيها.

ّالموالية ّالبناءّ؛وفيّالمرحلة ّتحديد ّالن ّّ،مرحلة ّاألولىّمن ّالفقرة ،ّصيطلبّتحديد

كأنّيطلبّ،ّالفكرةّتضعهمّعلىّجوهرتيّمنّشأنهاّأنّال ّو،ّملبةّبأسئلةّالمعل ّحيثّيستعينّالط ّ

ّاألبيات ّتحديد ّالتيّتصفّجيشّالمسلمينّمنهم ّتلكّاألبيات، ّتحديد الفكرةّّيستنتجونّفعند

،ّابقةريقةّالسّ فكرتهاّبنفسّالط ّّوندحدّ يفانيةّبعدهاّإلىّالفقرةّالث ّّاولينتقل،ّؤالانطالقاّمنّالسّ 

مرحلةّالبناءّهذهّمرحلةّّأنّ ّهوةّإليهّاإلشارّىّتستخرجّجميعّاألفكار.ّوماّيمكنّوهكذاّحت ّ

ّأنّ ،ّتيّتدورّحولّفكرةّواحدةدونّاألبياتّال ّلبةّيحدّ الط ّّتركيبيةّألنّ ّ؛ةّتطبيقيةتركيبي ّ ّكما

ّتتطل ّ ّلبةبّتعبيرّووصفّمنّطرفّالط ّهناكّأسئلة ّنمطّالن ّ، ّالت ّكتحديد فهذهّّ،عليلصّمع

ّة.بّلمعركةّفتحّمكّ يصفّلناّالتأه ّاعرّالشّ ّرديّألنّ القصيدةّتنتميّإلىّنمطّالوصفّالسّ 

ّ ّهامّ ّتأتيثم ّجدّ مرحلة ّفحصّاالت ّّ؛اة ّوهي ّأال ّواالنسجام ّفقراتّساق ّتركيب في

،ّمائركاإلحاالتّالتيّتشيرّإليهاّمختلفّالضّ ّ؛فهذاّالعملّيدعمّالفهمّبجميعّجزئياته،ّصالن ّ

اعرّنّذلكّتوظيفّالشّ ومّ،كليّالقائمّبينّمعانيّأشطرّاألبياتالليّوالشّ بطّالدّ ومظاهرّالرّ 
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فاعلّبينّةّالمشاركةّوالت ّاللةّعلىّعالقلّوالبيتّاألخيرّللدّ لضميرّالجمعّ"نا"ّفيّالبيتّاألوّ 

ّالجماعةّفيّتحقيقّالنصر.ّدورّوهذاّماّيؤكد،ّاألدوار

،ّةلةّشاممرحلةّتقييمي ّّإن هاّ،صإجمالّالقولّفيّتقديرّالن ّّ؛ّفهي:أماّالمرحلةّاألخيرة

ّ،صواستنتاجّالمغزىّالعامّللن ّ،ّةصّالعامّوأفكارهّالجزئي ّتحديدّموضوعّالن ّّلّأساساّفيتتمث ّ

ّوهوّبمثابةّتقييمّتحصيلي.

صوصّفيّظلّبيداغوجياّالكفاءاتّيختلفّعماّوخالصةّالقولّأنّسيرورةّنشاطّالن ّ

عريفّةّللت ّتيّأعطتّأهمي ّوال ّ،ّلقينوالتيّاعتمدتّعلىّالت ّ،ّكانّعليهّفيّالبيداغوجياّالقديمة

مّبرصيدّلغويّثريّعل ّفيّحينّنجدّالمقاربةّالجديدةّتسعىّإلىّتزويدّالمت،ّصبصاحبّالن ّ

ّومفيد ّوجديد ّالن ّك، ّعلىّتحديدّطبيعة ّتجعلهّقادرا ّيحدّ ،ّصوصّوتمييزّأنواعهاما دّفالمعلم

لكنّهناكّبعضّالعقباتّ،ّةريقةّالحواري ّهذهّالكفاءاتّمسبقاّويسعىّإلىّتحقيقهاّمعتمداّالط ّ

ّاألهدافّفيّالميدانّتقفالتيّ ّفيّتحقيقّهذه ّكحجرّعثرة لينّفبعضّالمعلمينّغيرّمؤه ّ،

الميذّةّبينّالت ّوبإمكانهاّأنّتزيدّفيّتوسيعّالفروقّالفردي ّ،ّروسّوفقّهذهّالطريقةلتسييرّالدّ 

قةّمجاالّفالّتتركّالفئةّالمتفوّ ،ّعكسّذلكّوآخرىقةّةّإذاّكانّهناكّفيّالقسمّّفئةّمتفوّ خاصّ 

وهوّماّ،ّمينةّبينّالمتعل ّوهذاّماّيؤديّإلىّعدمّمراعاةّالفروقّالفردي ّ،ّاآلخرينّمينللمتعل ّ

ّة.كماّتجعلهّيوظفّمكتسباتهّفيّحياتهّاليومي ّّسّبعينّاالعتبار.المدرّ ّهيجبّأنّيأخذ

ّ

ّ
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                                                     خـــاتــــمـــــــة                       

 

، سانييها البيداغوجي والل  دبي في شق  ص األة الن  تعليمي   هذه الرحلة البحثية معبعد 

شعبة أدب عربي،  انويعليم الث  ولى من الت  نة األدبي في الس  ص األع واقع تدريس الن  تتب  وبعد 

تم  ؛صالحالتي جاء بها اإلالجديدة هانات الر  و جياتياالستراتو المقاربات هم  أووصف 

 :هاهم  أطبيقي الت  و ظريالجانبين الن   تي تخص  تائج ال  لى مجموعة من الن  إل التوص  

ألعوان العملي ة  مهاتي تقد  ال  الجليلة  نظرا للمعارف، ةهمي  بالغ األ علما  عليمية الت   تعد   -

 ة.صوص األدبي  بما في ذلك نشاط الن  الت عليمي ة في جميع المواد الدراسي ة 

 علم، سانياتة يتبادل معها المنافع مثل الل  ة حقول معرفي  ص يستفيد من عد  ها تخص  ن  إ -

 ة...علم االجتماع وعلوم التربي   ،فسالن  

ة بوظائف تعليمي  ، صوصزة عن باقي الن  متمي   ةدبي بوصف  بنية لووي  األ صينهض الن   -

مجاال خصبا  وهو بهذا يعد  ، زهتي تمي  ال   ةتركيبي  الة وكثيرة نظرا للخصائص المعجمي  

فضال عن تعميق ، قافيةوإثراء معارفهم الث  ، الميذة للت  الوجداني  و ةلتنمية القدرات العقلي  

  .وويةكفاءتهم الل  

و ال ذي ، ةجتماعي  االو فسيةراسات الن  مسار الد   ذي مس  االنعطاف ال  و توييرال   ن  إ -

لت مع  الن ظرة  د متلق ي يشحن  المتعل م بالكم  الال زم من لى الط  إتحو  ه مجر  فل من عد 

لى العدول إدفع القائمين على الت عليم ، لى اعتباره محور العملي ة الت عليمي ةإالمعلومات 

بعد ها خيارا بيداغوجيا ، لى المقاربة بالكفاءاتإ والل جوء، عن المقاربة باألهداف

 بديال.

م في ل دور المتعل  لى الط رائق الن شطة التي تفع  إتقتضي هذه المقاربة الحديثة الل جوء  -

وذلك عن ، رسالمشاركة في بناء سير الد  تفتح ل  مجال و ةة التعلمي  ة التعليمي  العملي  

خالفا ، معل  حلول لها بتوجي  من الميجاد إم على طريق وضعيات مشكلة يشتول المتعل  

 .لقاءاإلو لقينتي اعتمدت على الت  ريقة القديمة ال  للط  
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ل ذي تحو  وال  ، سانيةراسات الل  مسارات الد   ذي مس  االنعطاف  ال  و وييركما أحدث الت   -

عليمي ال في األسلوب الت  تحو  ، صلى دراسة الن  إووي من دراسة الجملة س الل  رمع  الد  

ا على ص منصب  قليدي مع الن  عامل الت  فبعد أن كان الت  ، صوصالمستعمل في معالجة الن  

حيث بات  ،صيعلى البعد الن  عليمية الجديدة تركز هات الت  أصبحت التوج  ، الجملة

نتاج إو نهم من فهمتمك  ، ةالميذ كفاءة نصي  الت  كساب إصوص هو الهدف من تدريس الن  

                  نصوص جديدة.

ص ككيان واحد لى الن  إظر ليتمكن الت الميذ من الن  ، صيعلم الن ص بالبعد الن   هتماكما  -

 متماسك األجزاء ال يمكن الفصل بين وحدات .                      

صوص فبعد الوقوف عند أهداف تدريس نشاط الن  ، طبيقيق بالجانب الت  ا فيما يتعل  م  أ

بعة في تحليل وكذا الخطوات المت  ، د طريقة تدريس تي تحد  وجيهات ال  ومختلف الت  ، ومحتواه

                                               :     ل المالحظات التاليةصوص يمكن أن نسج  هذه الن  

  عليم الث انوي باالعتماد على المقاربة                   نة األولى من الت  س  ة للوة العربي  منهاج الل   بني -     

صية بعد ها وعلى المقاربة الن  ، ها خيارا بيداغوجيا بديال للمقاربة باألهدافبالكفاءات بعد  

  .ما لهذا البناءا مدع  خيارا لساني  

على جوانب مختلفة صوص ة الن  رها المنهاج لتدريس ماد  تي سط  هداف ال  زت األرك   -

ال أن أكثر هذه األهداف بروزا هي ال تي عالجت إ، دراسة لوت و صتعنى بفهم الن  

 انسجام .   و ساق ص ات  تفح  و الجانب النصي  كاألهداف التي تخص بناء الن ص

         :اليةقاط الت  بخصوص  الن    لصوص فيمكن أن نسج  ق بمحتوى نشاط الن  ما فيما يتعل  أ

 ة المدرجة.     دبي  صوص األاريخي في تنظيم  للن  المنهاج على المدخل الت  اعتماد  -

 .نةرر لهذه الس  راسي المق  راثي القديم على المحتوى الد  ابع الت  غلبة الط   -

صوص اسع بين عدد الن  حيث يظهر بوضوح الفرق الش  ، رى النثعر علهيمنة الش   -

 صوص النثرية. عدد الن  و عريةالش  
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التي جاءت ، وهي النصوص التواصلية، صوصمن الن  المنهاج لنمط جديد  برمجة -

  ثر.أنها بلوة الن  و ةة بهدف شرحها وتفسيرها خاص  صوص األدبي  الن  بالموازاة مع 

في ضوء هذه المقاربة الجديدة وتدريسها صوص بعة في تحليل الن  ريقة المت  الط  تعتمد  -

لة أفت ،صيةعلى المقاربة الن  )المقاربة بالكفاءات( للخطوة التي سبقتها تي كل خطوة مكم 

  ص ككيان واحد. عامل مع الن  ى للتلميذ الت  حتى يتأت  

 كما أن  ، مثل للمقاربة بالكفاءاتطبيق األلى الت  إاعة الس   لم تصل المدرسة الجزائرية لحد   -

 هذه األخيرة لم تتدارك كل نقائص المقاربة باألهداف.

لميذ ال ألن الت  ، روسفي تقديم الد   الحواريةو ريقة اإللقائيةالط   يمزج جل األساتذة بين -

 في بعض الحاالت. لقينللت   األستاذ عودةراسية دون ة الد  ة تنشيط الحص  مكاني  إيملك 

باستثناء ، نة أولى ثانوي مناسبة لمستواهممة لتالميذ الس  صوص المقد  معظم الن   -

 مة.األساتذة تأخيرها لفترات دراسية متقد  ل بعض تي فض  ة ال  صوص الجاهلي  الن  

النشاطات الرافدة في فهم وقراءة استوالل )ورافض لفكرة  دمؤي  انقسم األساتذة بين -

 .(ةصوص األدبي  الن  

ص األدبي غير ص لدرس الن  اعي المخص  الحجم الس   ترى نسبة كبيرة من األساتذة أن   -

 رس.ط الد  ي  أن ينش  لميذ هو من علخاصة إن عدنا لفكرة الت  ، كاف  

تحول في ، ص األدبيالصعوبات في تدريس الن  و تواج  األستاذ مجموعة من العراقيل -

لبي لميذ من دوره الس  ل الت  ل في تنق  مجملها دون تحقيق مطلب المقاربة بالكفاءات المتمث  

لقين الت  كما تحول كذلك دون انتقال األستاذ من دور ، فاعلالى دور البناء والمشاركة والت  

ها:، ووجي إلى الت    لعل  أهم 

   حضير هتمام بالت  عدم االة والماد   كإهمالهم ؛وهذا عائد لعوامل، الميذضعف مستوى الت

 رس.المسبق للد  

 ب على األستاذ متابعة تالميذه.ا يصع  داخل األقسام مم   االكتظاظ 
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   ة المقترحة.صوص األدبي  صعوبة بعض الن 

   ة.عليمي  ة الت  المساعدة في العملي  عليمية قل ة الوسائل الت 

ما يواجهون  فيها من مرغم بال، ة بأنشطتها المختلفةوة العربي  الميذ لدراسة الل  ميل الت   -

 صعوبات.

 .روسعدم اهتمامهم بتحضير الد   -

 األدب.و ة في ميدان الشعرتهم القبلي  اقل ة مكتسب -

 رس.بناء معرفت  والت فاعل مع الد  على تلميذ عجز ال  -

 

وأن أكون ، أرجو أن أكون قد استطعت اإللمام ببعض جوانب الموضوع، في الختامو

في وصف واقع تدريس الن صوص األدبي ة في ضوء المقاربة بالكفاءات وصفا  قتقد وف  

 أخرى تتدارك ما أغفل  هذا البحث. بحوث أمامموضوعيا يفتح المجال 
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 نموذج مذّكرة لدرس فتح مكة لحسان ابن ثابت. 

 : الّسنة األولى جذع مشترك أدب.الفئة المستهدفة

 : دراسة النص األدبي.شاطالنّ 

 : فتح مكة )حسان ابن ثابت(.الموضوع

 : الكفاءات المستهدفة

 *أثر الفتوحات اإلسالميّة في تفاعل الّشعر مع األحداث.

 *تحديد نمط النّص وخصائصه.

 محاكاة النّص كتابة ومشافهة.* 

 علمأنشطة التّ  عليمأنشطة التّ  رسمراحل سير الدّ 

  ّف على التعر

 صصاحب النّ 

  ّرنا ببعض الشعراءمن يمكن أن يذك 

ى هللا عليه سول صلّ المعاصرين للرّ 

 م وسلّ 

  ّان بن ثابت ؟ماذا تعرفون عن حس 

  كعب بن مالك، حسان بن ثابت، الخنساء. 

  ّيان بن ثابت األنصار"هو أبو الوليد حس 

وهو أشهر ، شاعر مخضرم، الخزرجي

فقد ، مى هللا عليه وسلّ سول صلّ شعراء الرّ 

الّدين الجديد  يهجو الكفار ويدافع عن ظلّ 

 35ه عاش نّ إل ي" قهـ05حتّى توفى سنة 

 سنة في الجاهلية ومثلها في اإلسالم.

 

 

 

  ّص تقديم الن 

  كان حسان بن ثابت شديد الهجاء

وكان الرسول صلى هللا عليه للكفار 

 :عه على ذلك ويقول لهوسلم يشجّ 

ى "فحتّ  "اهجهم وروح القدس معك.

ه الّسالم كان مناصرا جبريل علي

واليوم سنحاول أن لهجائه عليهم. 
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شيء جديد "وهو تفاعل على ف نتعرّ 

في صدر اإلسالم مع الفتوحات عرالشّ 

ة والنص األتي نموذج لذلك اإلسالميّ 

 فاعل".التّ 

ة باقتصار كل واحد الميذ الفرديّ قراءات التّ  .ة(قراءة األستاذ )قراءة نموذجيّ  صالنّ 

 .منهم على جزء منها

 صيدإثراء الرّ 

 *اشرح الكلمات اآلتية:

 .كداء )في البيت األول(، قع. النّ 

 .سل )في البيت الثاني(. األ

 .رات )في البيت الثالث(. متمطّ 

 .. تلطمهن )البيت الثالث(

 .كداء= جبل في مكة ،النقع=الغبار

بات رات = متصبّ متمطّ  ،األسل=الرماح 

 عرقا لكثرة الجري والسرعة.

ليها من غبار بخمرهن تلطمهن = تنفض ما ع

 تشجيعا لها على المشاركة في المعركة.

التاريخي الذي ياق د السّ دّ ح ص اكتشاف معطيات النّ 

 قيلت فيه هذه القصيدة ؟

  ّ؟د مكان المعركةحد 

  ّدها؟نات عدّ لهذا الجيش مكو 

  ّاعر الخصوم؟د الشّ بم هد 

  ّخصية التي افتخر من هي الش

في حرب المسلمين بها الشاعر

 ضد خصومهم؟

 شهد بصدق دعوة  الشاعر

سول ودعا فئة لتصديقه. الرّ 

 من هي هذه الفئة؟

  ّص عهد من األنصار في الن

ى هللا سول صلّ على نصرة الرّ 

 ؟ ى ذلكم أين يتجلّ عليه وسلّ 

  ّة.قيلت  هذه القصيدة في فتح مك 

 .مكان المعركة هو جبل أحد 

  ّة، نات الجيش هي: الخيل، األسنّ مكو

 األسل.

  ّاعر خصومه بالحرب إن هم د الشّ هد

 منعوهم من العمرة.

  ّاعر بمشاركة الملك جبريل افتخر الش

مع المسلمين في قتالهم  -عليه السالم-

 المشركين. ضدّ 

  ّار قريش.هذه الفئة هم كف 

 :يتجلى ذلك في قوله 

 فإن أبي والده وعرضين 

 لعرض محمد منكم وقاء.                    

  ّة لسانه اعر في الختام بقوّ افتخر الش
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  ّاعر وعالم يدل بم افتخر الش

 ذلك؟

على  عرية وهذا يدلّ وببالغته الشّ 

معرفته بعيوب خصمه وأثر ذلك 

 عليهم.

 مناقشة معطيات النص

  المستهل الشاعر استعمل في

صيغة الماضي "عدمنا" 

وربطها بالماضي "تثير" 

 ح ذلك؟لماذا؟ وضّ 

  ّاعر "يبارين" ف الشّ لماذا وظ

 جمعا ولم يفردها "تباري"؟

  ّاللة على طول الحرب للد

على  واستمرارها، فالماضي يدلّ 

بات والمضارع يدل االستمرار والثّ 

 د.على التجدّ 

  ّالعرب كانت تنزل الحصان  ألن

عامل فجمعها ان في التّ منزلة اإلنس

لها وكذلك إلبراز الكثرة ضإبرازا لف

 ة لها.العدديّ 

   عالقة "تظّل" بـ"متمطّرات" في

 البيت الثّالث؟

 وظّف الّشاعر النّساء لماذا؟ 

  وظّف الّشاعر أداء "إما" في البيت

الّرابع لغرض معيّن. ما هو هذا 

 الغرض وماذا أفادت أّوال؟

  بالشهادة نفسه لماذا خّص الّشاعر

 وحده دون غيره في البيت الثّامن؟

  عالم يعود ضمير "الهاء" في البيتين

 الثّامن والتّاسع ؟

  من المخاطب في البيتين العاشر

 والحادي عشر ؟

  ما عالقة اللّسان بالّصرم في

 المعركة؟

  وما هي الّصورة البيانيّة التي وظّفها

 لذلك؟

  الخيل للّداللة على شّدة التعب الذي أصاب

 حتى أصبح العرق منصبّا كالمطر.

  .للّداللة على مشاركتهن في الحرب 

  أفادت التّخيير بين العمرة أو القتال

 واستعمله لغرض التّهديد والوعيد.

  ألّن شهادة الّشاعر بصدق النبّوة من أمور

 العقيدة.

  صلى هللا عليه وسلّم-يعود على الّرسول- 

 .المخاطب هو معاوية بن أبي سفيان 

  العالقة بينهما هي مشابهة، فكل منهما يقطع

صاحبه. فضربة الّسيف قد يشفى منها 

صاحبها، لكن هجاء اللّسان ال يسلم وال 

 يشفى من أذاه اإلنسان حتّى الموت.

   والّصورة البيانيّة هي تشبيه مؤّكد لغياب

األداة ومفّصل غير تمثيلي لوجود وجه 

 الّشبه في "ال عيب  فيه".

  . حّدد النّمط الذي ينتمي إليه النّص 
  ّالّسردي ألّن  مط الوصفيص من النّ الن
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 صبناء النّ د أحدّ 

  ّد األبيات التي تصف جيش حد

 المسلمين.

 .حّدد مواضع التّهديد والوعيد 

  ّد موضع افتخار الّشاعر مبيّنا حد

 نوعه.

 د مدح هي األبيات التي تجسّ  ما

 ى هللا عليه وسلم؟سول صلّ الرّ 

 

 

 

 

 

يصف لنا التّأهب لمعركة فتح مكة    الّشاعر

ويعلّل شعريا سبب هذه الحرب، وهو منع 

 المسلمين من أداء مناسك العمرة.

  ّالثة األولى فيها وصف لجيش األبيات الث

 المسلمين.

  ّهديد والوعيد موجودة في البيتين مواضع الت

 ابع والخامس.الرّ 

  هناك هجاء في البيت العاشر والحادي

يمس األخالق وال يمس وهو هجاء ، عشر

 األعراض كما كان منتشرا.

  ّاعر يفتخر بقوة الشّ  ’ابع عشرفي البيت الر

، بيانه والقدرة على الهجاء فهو افتخار أدبي

ة للعرب جاهلين وهي الميزة الجماليّ ، بياني

 ومسلمين.

  ّى هللا سول صلّ د مدح الرّ األبيات التي تجس

 عشر.م هما البيت الحادي والثالث عليه وسلّ 
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أتفّحص االتّساق 

واالنسجام في تركيب 

 فقرات  النّص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حّدد مالمح ضمير المتكلّم في البيتين

األّول واألخير. ما عالقة ذلك بالنّص 

 العام؟

  عالم يدل ضمير المتكلّم "أنا"؟ وهل

يدّل ذلك على النّظام السياسي في 

 ذلك العصر؟

  ما أثر الّضمير "ها" على جو

 النّص؟

 ما هي دالالت حرف الجر"الباء"؟ 

  في البيت األّول وظّف الّشاعر ضمير

المتكلّم جمعا "نا" وفي األخير وظف 

ضمير المتكلم المفرد، وهي عالقة مشاركة 

وتفاعل بين األدوار، فأبرز الّشاعر دور 

الجماعة في صناعة النّصر واختتم بإعالم 

صلّى هللا -شأن الفرد في حماية الّرسول

  -عليه وسلم

  يدّل على ذوبان الفردية في الجماعة وال

يعلو ثمة إالّ صوت الجماعة.وهذا يدّل على 

سيطرة النّظام القبلي القائم على الوالء 

 للقبيلة أو الجماعة.

  أثر ذلك متجّل في الّدورالمهّم للخيل في

القتال دون إهدار لحقّها من العناية، فهي 

 وأهميّتها.حديث العام والخاّص لشهرتها 

  دلّت األولى "بالخمر" في البيت الثاّلث على

اإللصاق بمعنى بواسطة الخمر الممسوكة 

باليد. والثّانية في البيت الثّامن "شهدت به"  

صلى هللا -دلّت على اإلستعانة بالرسول 

في أداء شهادة اإليمان، أما  -عليه وسلم

الثالثة في البيت العاشر فدلت على التّأكيد 

 ارها زائدة  ونقول "لست له كفاء".باعتب
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إجمال القول في تقدير 

 النّص

 ما موضوع النّص وأفكاره؟ 

  ومن خالل النّص ما هو  –في رأيكم

الّسبب الذي من أجله حارب 

 المشركون؟

  ما هي مظاهر تأثّر الّشاعر بالثّقافة

 اإلسالميةّ؟

  موضوع النّص هو: فتح مّكة سلما أو

الّرئيسة فيمكن تقسيمها حربا، أّما األفكار 

 إلى:

مظاهر القّوة اإلسالميّة واستعداده  -1

 للمعركة.

 تهديد و وعيد للمشركين بالحرب. -2

مشاركة جبريل في المعركة ودعوة  -6

 إلى اإليمان بالّرسالة النبويّة.

مدح الّرسول وهجاء لمعاوية  -6

 والمشركين.

تعظيم وافتخار بالقدرة األدبيّة والّشعرية  -0

 لمشركين.وأثرها على ا

  ّى هللا صلّ -سول بب هو: منع الرّ الس

ة، من االعتمار بمكّ  -معليه وسلّ 

 وهجاؤهم له.

  يتجلى هذا التأثير من خالل استعماله

لبعض األلفاظ اللغوية اإلسالمية 

منها: اعتمرنا، الفتح، جبريل، روح 

 القدس، حنيف.
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 هــ .4171القرآن الكريم ، برواية حفص عن عاصم ، دار الفكر للطباعة و النشر، بيروت، 

 : المصادر

ق في األدب والنصوص والمطالعة الموجهة  " حسين شلوف وآخرون، "المشو   -4

 ثانوي جدع مشترك أداب الكتاب المدرسي. ىنة األولالس  

لمنهاج الس نة األولى من الت عليم وزارة الت ربية الوطنية، مشروع الوثيقة المرافقة  -2

يوان الوطني للمطبوعات المدرسي ة، الجزائر  الث انوي العام والت كنولوجي، الد 

 . 2772جانفي 

 : المراجع

، مكتبة زهراء 4، طحويرس الن  جاه جديد في الد  ص : ات  ، نحو الن  أحمد عفيفي -3

 .2774،رق القاهرةالش  

، 2ط ،عليم : نص من أجل مقاربة شمولية، الكفايات في الت  العربي السليماني -1

 .2772، ار البيضاء، الد  جاح الجديدةمطبعة الن  

، بيروت غة العربيةهضة لل  دار الن  ’4، طج غة العربية،، تعليمية الل  احأنطوان صي   -2

2772. 

 ، عالم الكتب الحديث.طبيقظرية والت  بين الن   صوصة الن  تعليمي   ،ربشير إبري -2

الهيئة المصرية  ،صيةة واللسانيات الن  البديع بين البالغة العربي  ، جميل عبد المجيد -0

 . 4991، القاهرة ة للكتابالعام  

، رنوي، دار الت  فاف بمقاربة الكفاءات واألهدافدريس العلمي الش  ، الت  خالد لبصيص -1

 .2771 ،رالجزائ

 ، الجزائر.خولة طالب اإلبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، دار القصبة للنشر -9

،مطابع جامعة أم  4هللا بن ردة بن ضيف هللا الطلحي، داللة السياق،ط ردة -47

 .2773مة ة المكر  ، مك  القرى

،دار قباء 4طبيق، طظرية والت  صي بين الن  ، علم اللغة الن  صبحي إبراهيم الفقي -44

 .4، ج2777القاهرة ،



04 

 

 

 ب.،  منشورات دار األديتحليل الخطاب األدبي وقضايا النص ر،عبد القادر شرشا -42

، النص وبعض إشكاالته النظرية وقضاياه االبستمولوجية من طيف البداديعبد الل   -43

ماي ’دبية، جامعة طنجةخالل كتاب مدخل إلى علم اللغة النصي، مجلة طنجة األ

2744. 

، المؤسسة 4، طالسلطة-لعالقةا-: المفهوم ، الخطاب والنصلحميريعبد الواسع ا -41

 .2771، بيروت وزيعشر والت  راسات والن  الجامعية للد  

، دار المنهاج ة في ضوء الكفاءات األدائيةغة العربي  تدريس الل   ’محسن علي عطية -42

 .2770، 4، عمان  طوزيعشر والت  للن  

 .2771، ، العين4دار الكتاب الجامعي، ط، دريس الهادفالت   ،ريجمحمد الد   -42

 .2773 4، طدريس، دار الكتاب الجامعي، مدخل إلى علم الت  ريجمحمد الد   -40

، مقاربات نقدية في األدب واإلبداعص والممانعة :، الن  قمحمد راتب الحال   -41

 .4999، دمشق حاد الكتاب العربمنشورات ات  

 وفق االبتدائي التعليم لمرحلة البيداغوجي الدليل محمد الصالح حثروبي، -49

 .الجزائر مليلة عين دارالهدى، الرسمية، والمناهج المرجعية النصوص

 .2012 الجزائر وزو تيزي األمل، دار بالكفاءات، التعلم مقاربة ،محمد عسعوس -27

 المعاجم والقواميس:

، منشورات محمد علي بيضون ابن منظور األنصاري اإلفريقي، لسان العرب -24

القاهرة ، مادة )علم( ج  حقيق عامر أحمد حيدر ، دار الكتب العلمية ، بيروت الت  

 .112ص 42

ة ، ماد  4919استنبوال  ،، دار الدعوةالمعجم الوسيط ،غة العربيةمجمع الل    -22

  .922، صفحة نصص
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 :الوثائق التربوية

نة األولى من : الس  ة اللغة العربية وآدابهاوزارة التربية الوطنية ، منهاج ماد   -23

ة، يوان الوطني للمطبوعات المدرسي  ، الد  كنولوجيانوي العام والت  عليم الث  الت  

 .2،1 ص،2772، مارسالجزائر

عليم انية من الت  نة الث  ، المناهج والوثائق المرفقة للس  ربية الوطنيةوزارة الت   -21

 .الثانوي

نة األولى من غة العربية وآدابها : الس  ة الل  ، منهاج ماد  ةربية الوطني  وزارة الت   -22

ة، يوان الوطني للمطبوعات المدرسي  ، الد  كنولوجيعليم الثانوي العام والت  الت  

 .2،1 ص2772مارس، الجزائر

ولى من ، مشروع الوثيقة المرافقة لمنهاج السنة األةربية الوطني  وزارة الت   -22

، ديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، التعليم الثانوي العام والتكنولوجيال

 . 2772الجزائر جانفي 

عليم انية من الت  نة الث  ، المناهج والوثائق المرفقة للس  ربية الوطنيةوزارة الت   -20

 .انويث  ال

غة لل   ئيبتدااألولى إنة الوثيقة المرافقة لمناهج الس   ،ربية الوطنيةوزارة الت   -21

 .2773العربية 

 ة:سائل الجامعي  الر  

ة في المرحلة غة العربي  ة الل  ته في تعليمي  دبي وأهمي  ص األحميدة بوعروة ، الن   -29

 انوية "رسالة ماجستر".الث  

صية م في ضوء المقاربة الن  الكتابي للمتعل  صالح غيلوس ، بناء كفاءة االنتاج  -37

رة ماجستير ، المدرسة العليا عليم اإلبتدائي نموذجا مذك  ابعة من الت  نة الر  الس  

 .2771-2770نسانية ببوزريعة ،لألساتذة في اآلداب والعلوم اإل
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 دوات والملتقيات:الن  

األستاذة أمينة حسني ، وقائع الملتقى الوطني سانيات الحديثة ، مداخلة صية وعالقتها بالل  المقاربة الن   -34

 .2741’ماي 21-29وآفاق ،  قععليمية وااألول للمعهد الخاص بالت  

 :تالمجل  

واصل، ة المبدع والمتلقي ، مجلة الت  ص بين جدلي  عيد بوسقطة ، شعرية الن  الس   -32

 .2774، جوان 1ع’ابة جامعة عن  

اللغة ’: سورة الكهف نموذجا  مفتاح بن عروس في عالقة النص بالمقام -33

 .4999،41ع،واألدب، جامعة الجزائ

عبد هللا بوقصة، تعليمية اللغة العربية في الجزائر، مقاربة تداولية، جامعة  -31

 .-الجزائر–حسيبة بن بوعلي، الشلف 
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 الفهرس

 

 

 

 المحتويات الصفحة
 شكر و تقدير 

 إهداء 
ث-أ  مقدمة 

 الفصل األّول: مصطلحّية الّدراسة 
 المبحث األّول: مفاهيم عاّمة حول الّتعليمية 20
20-20  مفهوم الّتعليمية لغة وإصطالحا 
20-20  أقطاب الّتعليمية )مكونات العملّية الّتعليمية( 

 المّتعلم 20
 المعرفة 20
20-20  المعلم 
20-20  موضوع الّتعليمية 

 المبحث الّثاني : مفاهيم عاّمة حول الّنص األدبي 20
لغة –مفهوم الّنص  20  
20-11  إصطالحا 
11-10  مفهوم النّص األدبي 

 خصائص الّنص األدبي 10
 المبحث الّثالث : مفاهيم عاّمة حول المقاربة بالكفاءات 10
واصطالحامفهوم المقاربة لغة  10  
10-10  مفهوم الكفاءة لغة واصطالحا 
10-10  مفهوم المقاربة بالكفاءات 

 خصائص و مميزات المقاربة بالكفاءات 10
 الفصل الّثاني : الّنص األدبي في ضوء المقاربة بالكفاءات 

 المبحث األّول: لسانيات الّنص 01
01-00 لّتعريف بعلم الّنصا   
00-00 تأسيسه نشأة علم الّنص ودواعي   
00-00  أثر علم الّنص في تدريس الّنصوص األدبية 

اإلختيارات المنهجية المبحث الثاني : 00  
00-00  المقاربة بالكفاءات 
00-00  المقاربة الّنصّية 
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دراسة األهداف الّتعليمية المبحث الثالث: 02  
02-01  األهداف العاّمة   
01-00  األهداف الخاّصة بتدريس ماّدة الّنصوص 

 الفصل الّثالث: الّدراسات الميدانية 
 عرض مضمون الكتاب المدرسي ودراسته 00
00-00  المعطيات الّشكلية 
00-00  المعطيات المضمونّية 

 خطوات تدريس الّنص األدبي للّسنة األولى في ضوء المقاربة بالكفاءات 00
00-00  الّتوزيع الّزمني 
00-00  خطوات تدريس الّنص األدبي 
00-00  تصميم لدرس في الّنصوص األدبية 
00-00  تحليل لتصميم الّدرس 
00-01  خاتمة 
00-00  المالحق 
02-00  المصادر والمراجع 
00-00 تمحتويافهرس ال   
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 كلمات مفتاحية:

التي تعني تعلم أو علم، والتي اشتق بدورها  Didactiqueاشتق مفهوم التعليمية من كلمة التعليمية: 

،ارتبط هذا المصطلح بالبيداغوجيا ومجال التربية، اضافة الرتباطه  Didactitosمن المصطلح اليوناني 

 بالوسائل المدعمة للتعلم والتعليم.

عبارة عن عملية منظمة التي يمارسها المعلم بهدف نقل ما في ذهنه من معارف و معلومات التعليم: 

 الى الطالب المتعلمين.

تزويد الطالب بها وتيسيير المعلومة وتبسيطها هو الشخص المسؤول عن توزيع المعرفة وعن المعلم: 

 لهم.

هو من يتلقى التعليم وهو الهدف األساسي الذي تقوم عليه عملية التعليم وهو من يتلقى المتعلم: 

 الخبرات والمعلومات بطريقة ما من المعلم.

لوصول إليه صيله عما سواه، والمعرفة تستخدم للداللة عما تم اهي العلم بذات الشيء وتفالمعرفة: 

بتدبير وتفكير، وهي قدرة الفرد على استعاب وادراك ما يدور حوله من حقائق والوعي في الحصول على 

 المعلومة.

ذو منظومة معرفية تتأسس على المعرفة، ويعرف النص األدبي بأنه متن الكالم يعتبر النص األدبي: 

 الذي يعبر األديب عن مشاعره وما يجول بخاطره.

هي الطريقة في إعداد الدروس و البرامج التعليمية، تنص على التحليل الدقيق المقاربة بالكفاءات: 

للوضعيات التي يتواجد فيها المتعلمون ، وعلى تحديد الكفاءات المطلوبة ألداء المهام و تحمل المسؤوليات 

 ية.الناتجة عنها، كما تنص على ترجمة هذه الكفاءات إلى أهداف وأنشطة تعليم

 ملخص:

 يحاول هذا البحث الموسوم بـــ "تعليمية النص األدبي في ضوء المقاربة بالكفاءات 

" الكشف عن واقع تدريس النص األدبي في ظل النظام -السنة األولى ثانوي شعبة األداب أنموذجا-

داكتيكية إلى وصف و تتبع المقاربات و االستراتجيات و الرهانات الديالتعليمي الجديد، و هو يهدف 

الجديدة التي سطرها المنهاج الجديد لتدريس هذه المادة التعليمية، و ذلك بعرض المقاربات التعليمية 

المتبناة، و خلفياتها النظرية، ووصف عملية تدريس النص األدبي أهدافا، ومحتوى، و طريقة، مع رصد 

 هذا الدرس. رصعوبات و المعوقات التي تعترض سيأهم ال

RESUME : 

Cette étude intitulée "Didactique du texte littéraire par l'approche par 

compétence –première année secondaire comme modèle "-  essaie de montrer la 

réalité d'un constat sur l'enseignement du texte littéraire à la nouvelle pédagogie. 

L'étude a pour but de décrire et suivre les approches et les stratégies et les défis 

didactiques nouveaux tracés par le nouveau programme de l'enseignement de 

cette matière didactique, ceci en exposant les approches didactiques adoptées et 

ses profils théoriques,et décrire l'enseignement du texte littéraire : ses buts, ses 

contenus et ses méthodes, en tenant compte des difficultés qui perturbent le bon 

déroulement de ce cours (Matière).   


