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 مقدمة:
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ٌعدحقلالتعلٌمٌةمنأهمالمجاالتالتًتهتمبقضاٌاالتدرٌساللغويشاملةغٌر

وعالقتها’منحٌثتحدٌدالسٌاسةالعامةللمعارفاللغوٌةوطبٌعةتنظٌمها’مجزأة

بالمعلمٌن,وبطرقاكتسابهاوبكٌفٌةتفعٌلهاوالصعوباتالمتوقعة.

وفًتدرٌساللغة’ٌمثلالنصدعامةأساسٌةفًالتدرٌسبشتىتخصصاتهعامة

ولهذاتوجهتعناٌةالمربٌنواللغوٌٌنإلىاالهتمامبالبناءالجٌدوالتماسك’العربٌةخاصة

للنصوص.ألنالنصوصعندماتكونعلىهذهالحالتسهمفًبناءعقلٌةمنظمةقادرة

والمنطقًمعالمعارفوالمعلومات.علىالتعاملالمنهجً

ومادته’هًوعاءالتراثاألدبًالجٌدقدٌمهوحدٌثهشعرهونثرهإنالنصوصاألدبٌة

التًعنطرٌقهاٌتمإنماءمهارةالمتعلمٌناللغوٌةوالفكرٌةوالتعبٌرٌة.

ًتكوٌنالمتعلموولماكانلتعلٌمالنصاألدبًفًالمرحلةالمتوسطةدورهالكبٌرف

:"تعليمية النص وجدنافًمذكرتناالموسومة’وتنمٌةمهاراتهاللغوٌة’توسٌعمعارفه

"فرصةلدراسةأهمٌةالنصاألدبًفًتعلٌمٌةاللغةالعربٌةالتعليم المتوسط فياألدبي

معتمدةفًذلكالمنهجالوصفًالتحلٌلً.

الٌةالتالٌة:ولقدافضتبناطبٌعةالبحثطرحاإلشك

التعلٌمٌة؟ماذانعنًبالنصاألدبً؟ماأهمٌةتدرٌسه؟*مامفهوم

*وهلالنصوصاألدبٌةالمقررةلتالمٌذالطورالمتوسطتتناسبوقدراتهماللغوٌة؟

وبناءاعلىهذهاإلشكالٌةوانطالقامنمقتضٌاتالموضوعقسمناالبحثإلىمدخلو

نالمقدمةوالخاتمة.ثالثةفصولفضالع

إلىالمفاهٌمالعامةفًالتعلٌمة.لمدخل,فًاحٌثتطرقنا

تضمنالعناصرالتالٌة:مفهوم"تعليمية النص األدبي ":المعنونالفصلاألولأما

النص,أنماطالنصوص,أهمٌةالنصواستراتٌجٌاتفهمالنصوص.
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"وتدريس النص األدبي في الطور المتوسطالموسوم"الفصلالثانًبٌنماتناولنافً

فٌهتطرقناإلىتدرٌساألدبفًالتعلٌمالمتوسط,وطرائقاختٌارالنصوصاألأدبٌةو

كذلكطرقتدرٌسالنصاألدبًوالنصاألدبًفًمناهجالجٌلالثانً.

هذاالبحث:التًاعتمدناعلٌهافًالمراجعومنبٌنأهم

ربٌة"ألنطوانصٌاح."تعلٌمٌةاللغةالع

"طرقتدرٌساألدبالعربً"لجاسممحمدالسالمً.

"طرقتدرٌساللغةالعربٌة"سامًٌوسفأبوزٌد.

وختاماالٌسعناإالأننعترفبالفضلالجمٌللألستاذالمشرف"لطروشالشارف"

علىمساعدتهفًإنجازهذهالمذكرةونسألهللاالتوفٌق.
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 مفهوم  التعليم والتعلم:-1

 األصل اللؽوي لكلمة التعلٌم والتعلم:-أ

ء ما  م األس  م آد  ل  وع  ﴿تعلٌما فتعلم منه قوله تعالى:’و علمه الشًء ’التعلٌم لؽة: من علم -

1﴾لهاك  
. 

2.﴾علمن ت  م تك  ا ل  م   ك  لم  وع  ﴿وقوله أٌضا"
 

هللا عز و جل والعلٌم و العلم علم من صفات  وجاء فً لسان العرب البن منظور قوله:-   

والعالم.
3

 

وجاء فً القرآن الكرٌم فً مواضع كثٌرة وصؾ المولى عز و جل لنفسه بؤنه:عالم    

وبما ٌكون ولما ٌكن بعد قبل أن ٌكون ’فهو هللا العالم بما كان و ما ٌكون قبل كونه’الؽٌوب

ه خافٌة فً األرض وال فً وال ٌخؾ علٌ’لم ٌزل عالما وال ٌزال عالما بما كان وما ٌكون’

السماء سبحانه وتعالى أحاط علمه بجمٌع األشٌاء باطنها وظاهرها دقٌقها وجلٌلها على أتم 

.قال هللا عز و جل إنما ٌخشى هللا من عباده العلماء. اإلمكان
4

 

وأنهم هم العلماء وأضاؾ ابن منظور قائال ’فؤخبر عز و جل أن من عباده من ٌخشاه 

ورجل عالم وعلٌم من قوم العلماء.’علما علما’الجهل:والعلم نقٌض 
5

 

 ومثال ذلك قول الشاعر:’كما تؤتً علم بمعنى اعتقد 

ٌ  انا ع  رث  مآن ؼ  و ظ  داك ول  ن        ل  ست بؤم  انا فل  ن  متك م  عل    ا.ار

                                                           
 31سورة البقرة اآلٌة 1
 113سورة النساء اآلٌة  2
ابن منظور لسان العرب ,تح عامرا حمد حٌدر عبد المنعم خلٌل ابراهٌم ,دار الكتب  3

 .416م,ص2003-ه1241424العلمٌة,بٌروت,مج
 28سورة فاطر اآلٌة  4
 417ص’المرجع السابق 5
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 كما تؤتً علم بمعنى عرؾ:ومن ذلك قوله عز و جل:-

ا وجعل لكم السمع و األأبصار و األفئدة و هللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شٌئ  

لعلكم تشكرون.
1

 

 و فً معنى المعرفة أٌضا قال شعر زهٌر بن أبً سلمى :    

وأعلم علم الٌوم و األمس قبله     ولكننً عن علم ما فً ؼذ عم .
2

 

وعلمته الفاتحة و الصنعة و ؼٌر ذلك تعلٌما فتعلم ذلك تعلما.’أتقنه وعرفهو تعلم األمر:  
3

 

 المعنى االصطالحً للتعلٌم و التعلم:-ب

 *التعلٌم اصطالحا:

ٌعرؾ التعلٌم أنه العملٌة المنظمة التً ٌمارسها المعلم بهدؾ نقل ما ذهنه من معلومات 

 ومعارؾ للمتعلمٌن الذٌن هم بحاجة إلى تلك المعارؾ.

و فً التعلٌم نجد أن المعلم ٌرى أن فً ذهنه مجموعة من المعارؾ و المعلومات       

وٌرؼب فً إٌصالها للمتعلمٌن ألنه ٌرى أنهم بحاجة إلٌها فٌمارس إٌصالها لهم مباشرة من 

-أي المعلم-وهو ٌكون كذلك’قبله شخصٌا وفق عملٌة منظمة فناتج تلك الممارسة هً التعلٌم

حقق فً الحصول الطالب على تلك المعارؾ.ٌتحكم فً درجة ت
4

 

حٌث ’و ٌعرؾ التعلم أٌضا أنه"تؽٌٌر وتعدٌل فً السلوك الثابت نسبٌا وناتج عن التدرٌب -

ٌتعرض المتعلم فً التعلم إلى معلوماتؤومهارات ومن ثم ٌتؽٌر سلوكه أو ٌتعدل بما تعرض 

له".
5

 

                                                           
 78النحل,اآلٌةسورة  1
 زهٌر بن أبً سلمى من معلقه أمن أم أوفى دمنة لم تكلم. 2
 161مكتبة شٌرون,د.ط,د.سص’الفٌومً المقري أحمد,المصباح المنٌر 3
المناهج وطرائق التدرٌس ,دار ’عمران جاسم الجبوري وحمزة هاشم السلطانً 4

 149د.س,ص’1ط’الرضوان
 150ص’المرجع النفسه 5
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لتعلم و ٌمارس بالطرٌقة التً ٌتم بقوله:"نشاط ٌهدؾ إلى تحقٌق ا 1995 وعرفه ؼانم-   

فٌها احترام النمو العقلً للطالب و قدرته على الحكم المستقل و ٌهدؾ إلى المعرفة و 

الفهم".
1

 

 *تعرٌؾ التعلم:

و القٌم و المهارات خالل الدراسة أو الخبرات أو التعلٌم مما ’التعلم هو عملٌة تلقً المعرفة-

تؽٌر قابل للقٌاس وانتقائً بحٌث ٌعٌد توجٌه الفرد ’قد ٌإدي إلى تؽٌر دائم فً السلوك 

اإلنسانً و ٌعٌد تشكٌل بنٌة تفكٌره العقلٌة".
2

 

و هو كذلك :"كل فعل ٌمارسه الشخص بذاته ٌقصد من وراءه اكتساب معارؾ و مهارات و 

قٌم جدٌدة تساعده على تنمٌة قدراته على االستٌعاب و التحلٌل و االستنباط".
3

 

ضا هو نشاط ٌبدٌه المتعلم فً أثناء التعلٌم أو التدرٌس بقصد اكتساب المعارؾ و التعلم أٌ   

 و المهارات و ٌكون تحت إشراؾ المدرس أو بدونه.

و هو أٌضا مفهوم فرضً ٌستدل علٌه من طرٌق نتائج عملٌة التعلم و األداء التحصٌلً     

سلوك المتعلمٌن بعد  للمتعلمٌن أو أنه مجموعة من التؽٌرات السلوكٌة التً تظهر فً

مرورهم بخبرة معٌنة.
4

 

 شروط التعلم:-2   

أي ’وجود الفرد إنسانا كان أو حٌوانا أمام موقؾ جدٌد أو عقبة تعترض إرضاء حاجاته-1

 توجد مشكلة ٌجب حلها.

 وجود دافع ٌدفع الفرد إلى التعلم.-2

                                                           
 13,ص1ط’عمان,األردن’"نظرٌات التعلم و تطبٌقاتها التربوٌة"دار الثقافةجودت عبد الهادي 1
 149عمران جاسم و آخرون"المناهج و طرائق التدرٌس"ص 2
 14ص’ٌنظر المرجع نفسه 3
 .150جودت عبد الهادي"نظرٌات التعلم"ص 4
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 بلوغ الفرد مستوى من القدرة على االستٌعاب و النضج و الفهم.-3

العمل بالعلم و االستفادة منه.-4
1

 

 الركائز األساسٌة لعملٌة التعلم:-3   

.الدافع :لكل إنسان دافع و هدؾ ٌعٌش من أجله فطالب العلم ٌكون هدفه الحصول على 1

الشهادة و هذا دافع ٌدفعه لزٌادة حصٌلته من العلم و أٌضا لتحقٌق العلم لدٌه ٌجب أن ٌكون 

 لدٌه رؼبة.

المكافئة: من طبٌعة اإلنسان أنه ٌجب أن ٌالقً التشجٌع و المكافؤة فكلما وجد استخدام -2

 اإلنسان التشجٌع كلما زاد حبه للعلم وزادت رؼبته فً الحصول على العلم.

:عملٌة التدرٌب عملٌة مهمة فً التعلٌم فكلما كثؾ الطالب التدرٌب -التطبٌقات–التدرٌب -3

 نسبة أخطائه زادت نسبة التعلم لدٌه.كلما قلت نسبة أخطائه و كلما قلت 

التقسٌم:عملٌة التقسٌم و التجزئة تلعب دورا مهما فً عملٌة التعلم فكلما قسم الطالب -4

 الموضوع والوقت كلما سهل علٌه التعلم.

المشاركة:للمشاركة أٌضا دور مهم فً عملٌة التعلم فمن الضروري مشاركة الطالب فً -5

المشاركة فعالة أو ؼٌر فعالة فالمشاركة بحد ذاتها تجعل  الفصل الدراسً سواء أكانت

الطالب ٌفكر لٌتعلم.
2

 

النصح و اإلرشاد:  إرشاد المعلم للمتعلم أمر مهم فعندما  ٌقوم المعلم بإرشاد الطالب -6

 ٌجعل الطالب ٌعرؾ الطرٌق الصحٌح للعلم.

لى سرعة االستٌعاب و تزٌد البٌئٌة:تهٌئة البٌئة الصحٌة و المناسبة لطالب العلم تساعد ع-7

 من قدرته التحصٌلٌة وقدرته على التفاعل و اإلرادة

                                                           
 15,ص242001الجامعٌة,االسكندرٌة,طأحمد محمد عبد الخالق"مبادئ التعلم"دار المعرفة  1
 17ص’المرجع نفسه 2
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 مفهوم التعليمية:-2

الداللة اللؽوٌة لكلمة دٌداكتٌك:كلمة دٌداكتٌك اشتقت من دٌداكتكوس الٌونانٌة و التً كانت -أ

تطور وقد , تطلق على نوع من الشعر ٌتناول روح معارؾ علمٌة أو تقنٌة "الشعر التعلٌمً

مدلول كلمة دٌداكتٌك لٌصبح التعلٌم أو فن التعلٌم.
1

 

و قد استخدمت هذه الكلمة فً التربٌة ألول مرة كمرادؾ لفن التعلٌم و قد استخدمها العالم    

فً كتابه 1657التربوي الٌونانً"كومٌنوس"و الذي ٌعد األب الروحً للبٌداؼوجٌا .سنة 

و ٌضٌؾ ’لعام للتعلٌم فً مختلؾ المواد التعلٌمٌة الدٌداكتٌك الكبرى حٌث ٌعرفها بالفن ا

أٌضا بؤنها لٌست فن للتعلٌم فقط بل للتربٌة أٌضا.
2

 

و هذه ’ٌقول حنفً بن عٌسى:"كلمة تعلٌمٌة فً اللؽة العربٌة مصدر صناعً لكلمة تعلٌم   

األخٌرة مشتقة من علم أي وضع عالمة أو سمة من السمات للداللة على شًء دون 

إحضاره".
3

 

-1770ظهر الفٌلسوؾ األلمانً فردٌرك هاربٌت سنة  19و فً أوائل القرن      

 الذي وضع األسس العملٌة للتعلٌمٌة كنظرٌة للتعلٌم و تستهدؾ فً تربٌة الفرد.1841

بقدر مناسب من المعلومات و المفاهٌم.و تهدؾ العملٌة التعلٌمٌة التً تزود المتعلم   
4

 

 :ٌمٌةالمعنى االصطالحً للتعل -ب

ٌعود مفهوم التعلٌمٌة بصفة عامة على أنها مجموع النشاطات و المعارؾ التً نلجؤ       

 إلٌها من أجل إعداد و تنظٌم و تقٌٌم و تحسٌن مواقؾ التعلٌم.

و ٌعرفها العالم سمٌث "أنها خالصات مكونات و العالقات بٌن الوضعٌات و        

علم تتعلق موضوعاته بالتخطٌط للوضعٌة  ووسائطها "و بعبارة أخرى هً’موضوعاتها 
                                                           

 .131,ص2004’خالد لبصٌص"التدرٌس  العلمً والفنً الشفاؾ"دار التنوٌر ,الجزائر,د.ط 1
 35,ص2006سهٌلة محسن"المنهاج التعلٌمً و أثر التدرٌس الفعال"دار الشفق,المنارة, , 2
 .22-21,ص2000.ط,محمد درٌج"التدرٌس الهادؾ"قصر الكتاب,البلٌدة,د 3
 13,ص2005عبد الحكٌم مخلوؾ"الوسائل التعلٌمٌة و تكنولوجٌا التعلٌم"مكتبة األنجلو المصرٌة,د.ط, 4
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وهناك من ٌعتبروها ’البٌداؼوجٌا و كٌفٌة تنفٌذها ومراقبتها و تعدٌلها عند الضرورة 

و تقنٌات التعلٌم.’وأسالٌب ’مجموعة طرائق 
1

 

حٌث أسند إلٌها دور بناء ’تعتبر علما مساعدا للبٌداؼوجٌا و هً فً نظر التربوي أبٌلً    

المساعدة على بلوغ األهداؾ".االستراتٌجٌات 
2

 

أما جونسون فقد نظر إلٌها على أنها مجموعة من العناصر التعلٌمٌة المنظمة بطرٌقة تدفع -

الطالب إلى التعلم و تحثهم من العناص التعلٌمٌة المنظمة بطرٌقة تدفع الطالب إلى التعلم  

لنظرٌة و المهارات و تدعم تعلٌمهم .بحٌث ٌإدي إلى اكتسابهم للمعرفة ا’تحثهم علٌه

و كٌفٌة مراقبتها و تعدٌلها عند ’العلمٌة.ٌتعلق موضوعها بالتخطٌط للوضعٌة البٌداؼوجٌة 

الضرورة.
3

 

 "بؤنها مجموعة طرق و أسالٌب و تقنٌات التعلم ".1979و ٌعرفها مٌالري  

 فٌرى أن الموضوع األساسً للتعلٌمٌة هو دراسة الشروط الالزم  1983أما بروسو       

توفرها فً الوضعٌات و المشكالت التً تقترح للتلمٌذ قصد السماح له بإظهار الكٌفٌة التً 

أو بفرضها".’ٌشؽل بها تصوراته المثالٌة
4

 

ٌبدو من هذه التعارٌؾ أن الدٌداكتٌك أو التعلٌمٌة كما ٌسمٌها البعض تهتم بكل ماهو - 

ٌتعلم التلمٌذ؟و كٌؾ تسهل أي كٌؾ ٌدرس المعلم؟ مع التركٌز على:كٌؾ ’تعلٌمً تعلمً

 عملٌة التعلٌم؟.

و ٌقابل مصطلح دٌداكتٌك فً اللؽة العربٌة عدة مسمٌات .و لعل ذلك راجع إلى تعدد حل -  

و كذلك فوضى المصطلحات ’و كذلك إلى وجود ظاهرة الترادؾ فً اللؽة العربٌة ’الترجمة 

                                                           
1  
 13,ص142006أنطوان طعٌمة"تعلٌمٌة اللؽة العربٌة"دار النهضة المصرٌة,بٌروت,ط 2
و علم النفس,وزارة التربٌة الوطنٌة,نكوٌن خاص بمعلمً المدرسة األساسٌة فً إطار  التعلٌمٌة العامة 3

 02,ص1999الجهاز المإقت,الجزائر,
 03المرجع نفسه,ص 4
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علم ’تعلٌمٌات’ تعلٌمٌة التً ٌعٌشها عالمنا العربً .و فً ما ٌلً أشهر المصطلحات:

 الدٌداكتٌك.’علم التعلٌم ’تدرٌسٌات’تدرٌسٌة’التدرٌس

 :ج/ مستوٌات التعلٌمٌة

 للتعلٌمٌة ثالث مستوٌات هً:  

 الدٌداكتٌك العام: 

وخالصة نتائجها على مجموع المواد التعلمٌة و تنقسم إلى ’تسعى إلى تطبٌق مبادئها   

حٌث تقدم المعطٌات القاعدٌة التً تعتبر أساسٌة ’ٌا قسمٌن :القسم األول:ٌهتم بالبٌداؼوج

 و كل وسٌلة تعلٌمٌة لمجموع التالمٌذ.’لتخطٌط مل موضوع 

أما القسم الثانً:الدٌداكتٌك األساسٌة:
1

 

و األسس العامة التً تتعلق ’و هً جزء من الدٌداكتٌك ٌتضمن مجموع النقاط النظرٌة   

و ’عتبار ضروري لممارسات تطبٌقٌة خاصةدون أي ا’بتخطٌط الوضعٌات البٌداؼوجٌة

 تقابلها الدٌداكتٌك النظرٌة.

 الدٌداكتٌك الخاصة:-

و تعلم مادة دراسٌة معٌنة كما تتضمن البحث فً ’و هً تهتم بتخطٌط عملٌة التدرٌس   

و من هنا تؤتً تسمسة التً ٌطرحها التعلٌم ’المسائل التً ٌطرحها التعلٌم فً مختلؾ المواد

-دٌداكتٌك العام–فً مقابل -دٌداكتٌك الخاص أودٌداكتٌك المواد-لمواد الدراسٌةفً مختلؾ ا

بل و بالنظام التربوي برمته مهما كانت المادة الملقنة.’التً تهتم بمختلؾ القضاٌا التربوٌة 
2

 

 معنى التدرٌس:-3

 المعنى اللؽوي للتدرٌس:-1

                                                           
 .08,ص2008,عالم الكتب الحدٌث,الجزائر,1بشٌر ابرٌر"تعلٌمٌة النصوص بٌن النظرٌة و التطبٌق"ط 1
 22,ص2008ة بٌروت, ,محمد صدوقً"المفٌد فً التربٌة"دار المعرف 2
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 الرسم ٌدرس دروسا :عفا.فٌقال:درس الشًء و ’إن كلمة التدرٌس مشتقة من الفعل درس

.و درست الثوب أدرسه درسا فهو مدروس و درسته الرٌح ودرسته القوم: عفو أثره   

 ومنه قٌل للثوب الخلق:درٌس.’ودرٌس أي أخلقته 

 و الدرس :الطرٌق الخفً.

 و ادرسوا الحنط دارسا أي داسوها . 

 و درس الناقة ٌدرسها درسا:راضها.

من ذلك كؤنه عانده حتى انقاد لحفظه ’ودراسة ’درسا و دراسة و درس الكتاب ٌدرسه      

و قال ابن ’و قٌل :درست قرأت كتب الكتاب 105ت" األنعامو درس  ول  ٌق  قال تعالى:"و ل  ’

عباس معنى األٌة :كذلك نبٌن لهم األٌات لٌقولوا درست أي تعلمت .و ٌقال درست الكتاب 

و ٌقال درست السورة :أي حفظتها ’ل حفظه أدرسه درسا أي ذللته بكثرة القراءة حتى سه

كتاب هللا تعالى.و ٌقال :درست الصعب حتى ’.و تسمى إدرٌس علٌه السالم لكثرة دراسته 

 رضته .و المدراس و المدرس :الموضع الذي ٌدرس فٌه.

و المدرس :الكتاب و المدرس:الذي قرأ الكتب و درسها و المدراس :البٌت الذي ٌدرس فٌه  

القرآن.
1

 

 لئال تنسوه.أي اقرأوه و تعهدوه ’و فً الحدٌث الشرٌؾ :تدارسوا القرآن   

و ذلك فً قوله ’و قد وردت هذه الكلمة ببعض مشتقاتها فً القرآن الكرٌم ست مرات -    

.  105األنعام  ﴾توا درس  ول  و لٌق  ﴿تعالى
2

و قد اسند إلى ’و هنا ذكرت بصٌؽة الماضً 

                                                           
ابن منظور أبو الفضل جمال الدٌن"لسان العرب"تح:عامر أحمد حٌدر عبد المنعم ,خلٌل ابراهٌم,دار  1

 .16-15,ص2003بٌروت,’الكتب العلمٌة
سهٌلة محسن كاظم الفتالوي"الكفاٌات التدرٌس"دار الشروق للنشر و  2

 16ص2003’1التوزٌع,األردن,ط
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.و أٌضا ورد المصدر 169األعراؾ ﴾ودرسوا ما فٌه﴿الى الماضً واو الجماعة فً قوله تع

 .196األنعام ﴾لٌناف  م لؽ  ته  اس  ر  ن د  نا ع  و إن ك  ﴿فً كلمة التدرٌس فً قوله تعالى 

.و قوله 79آل عمران  ﴾وندرس  م ت  ا كنت  و بم   ﴿لى:او جاء فً المضارع منها فً قوله تع   

تاب فٌه م ك  أم لك  ﴿و أٌضا فً قوله تعالى ’44سبؤ﴾هاون  كتب ٌدرس   اهم من  و ما آتٌن   ﴿تعالى:

و قٌل تدرسون أي تقرأون فٌه.’37القلم ﴾ونتدرس  
1

 

أما الفعل الرباعً لدرس ٌدرس تدرٌسا :فعل رباعً بالتضعٌؾ قام بإعطاء الدروس عن    

 خبرة و تجربة و حنكة و علم.

 المعنى االصطالحً للتدرٌس:-2

مفهوم التدرٌس ٌحدد كل واحدا منها صٌػ معٌنة  لقد وردت مداخل عدٌدة فً تحدٌد-

 للتدرٌس.

عرؾ التدرٌس من وجهة نظر ة تقلٌدٌة على أنه: عملٌة تقدٌم الحقائق و -               

المعلومات و المفاهٌم للمتعلم داخل الفصل الدراسً .
2

 

بٌئٌة لإلستجابة و فً تعرٌؾ آخر للتدرٌس:هو عملٌة تفاعلٌة من العالقات ال-                

و هً التً ٌتم الحكم علٌها فً ’المتعلم حٌث تمثل هذه االستجابة أهمٌة جزئٌة لتحقق التعلم

التحلٌل النهائً من خالل نتائج التدرٌس.و ٌطلق على التدرٌس التعلٌم المقصود و المخطط 

 له فهو ال ٌحدث من دون قصد و تحدٌد األهداؾ و هو أضٌق مساحة فً االستعمال من

 التعلٌم إذ ال ٌدخل فٌه تعلٌم المهارات.و هو وسٌلة و لٌس ؼاٌة بحد ذاتها.

أما التعرٌؾ الذي ٌعكس وجهة نظر التً ترى فً التدرٌس منظومة -                  

فنرى أن ’له مدخالته و خطواته أو عملٌاته و مخرجاته ’متكاملة من العالقات و التفاعالت 

                                                           
 .16المنٌر"مكتبة لبنان شٌرون,د.ط,د.ت ص الفٌومً المقري"المصباح 1
 16سهٌلة محسن"الكفاٌات التدرٌسٌة"ص 2
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من األشخاص و المعدات و االجراءات السلوكٌة التً تشترك التدرٌس :مجموعة متكاملة 

جمٌعا فً إنجاز ما ٌلزم لتحقٌق أؼراض التدرٌس على نحو فعال.
1

 

و ٌتعاون خاللها كل ’أو هو عملٌة تربوٌة تؤخذ فً اعتبار كافة العوامل المكونة للتعلٌم       

 من المعلم و المتعلم لتحقٌق األهداؾ التربوٌة المرجوة.

و هناك من ٌنظر إلى التدرٌس على أنه عملٌة تفاعلٌة أو اتصالٌة ما بٌن المعلم و -       

ٌحاول فٌها المعلم اكساب المتعلمٌن المعارؾ و المهارات و االتجاهات و الخبرات  المتعلم 

التعلٌمٌة المطلوبة مستعٌنا بؤسالٌب و طرائق ووسائل مختلفة.
2

 

ابقة للتدرٌس ٌمكن أن نستخلص أن التدرٌس هو عبارة عن و من خالل التعرٌفات الس-     

مجموعة من النشاطات التً ٌقوم بها المعلم فً موقؾ تعلٌمً لمساعدة التالمٌذ على 

 الوصول إلى أهداؾ تربوٌة محددة.

 :مفهوم استراتٌجٌة التدرٌس-3

لها خط سٌر الموصل إلى الهدؾ.و تشمل الخطوات األساسٌة التً خطط تعنً -       

فٌدخل فٌها كل فعل أو إجراء له ؼاٌة أو ؼرض.لذا ’المدرس لؽرض تحقٌق أهداؾ المنهج 

 فإن االستراتٌجٌة تمثل بمعناها العام كل ما ٌفعله المدرس لتحقٌق أهداؾ المنهج.

و استراتٌجٌة التدرٌس تتصل بجمٌع الجوانب التً تساعد على حدوث التعلم بما فً         

س و إثارة الدافعٌة لدى المتعلمٌن ومراعاة استعدادات المتعلمٌن و مٌولهم ذاك طرائق التدرٌ

و توفٌر بٌئة التعلم المالئمة و ؼٌر ذلك مما ٌتصل بالتدرٌس و تعرؾ مجموعة اإلجراءات 

و الوسائل التً ٌستخدمها المعلم أو المدرس لتمكٌن المتعلمٌن من خالبرات التً ٌستخدمها 

 التربوٌة.المعلم لتحقٌق األهداؾ 

                                                           
نادٌة حسٌن ٌونس العفون"االتجاهات الحدٌثة فً التدرٌس و تنمٌة الفكر"دار صفاء للنشر و  1

 20ص2015’2ط’عمان ’التوزٌع
 17ص’المرجع السابق 2
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و قد تعرؾ بؤنها مجموعة األمور اإلرشادٌة التً تحدد وتوجه مسار عمل المدرس و خط - 

فالتدرٌس عملٌة معقدة تتداخل و تترابط عناصرها فً خطوات ’سٌره فً حصة الدرس

 متتابعة كل خطوة تتؤثر بما قبلها و تإثر فٌما بعدها.

ءات التدرٌسٌة المتعلقة بتحقٌق مخرجات و قد تعرؾ بؤنها مجموعة الحركات أو اإلجرا-   

وأن لفظ استراتٌجٌة ٌستخدم كمرادؾ للفظة إجراءات التدرٌس.’تعلٌمٌة مرؼوب فٌها 
1

 

 أسس التدرٌس:-4

لكون التدرٌس مهنة و هو لٌس بالمهنة ’ٌحتل التدرٌس مكانا مهما فً كل المجتمعات -

فضال ’رٌة المإهلة لمختلؾ المهن األخرى ألنها تعد العناصر البش’العادٌة بل إنه المهنة األم 

 التدرٌس سابقة لجمٌع المهن.عن أن مهنة 

إن من الصعب تحقٌق األهداؾ التربوٌة و التعلٌمٌة من دون توفر األسس الرصٌنة -

 لمستوى عملٌة التدرٌس و التً تجعل من التدرٌس فعال و هً:

متعددة بؽٌة تنفٌذ األهداؾ المعرفٌة و استخدام المعلم لطرائق و أسالٌب تدرٌسٌة متنوعة و -

 الوجدانٌة و المهارٌة.

قٌام المعلم بدراسات مٌدانٌة و كتابة البحوث و التقارٌر و التجارب و سواها من الفعالٌات -

و النشاطات التعلٌمٌة التً تساعد على تهٌئة فرص و مواقؾ تعلٌمٌة من شؤنها أن تثٌر 

 المشاركة اإلٌجابٌة. دافعٌة المتعلمٌن و تتٌح لهم فرصة

إلمام المعلم بؤسس و قواعد استخدام الناجح لوسائل و تقنٌات التعلٌم على الصعٌدٌن -

النظري و التطبٌقً.
2

 

مدى مواكبة المعلم للتطورات و االتجاهات الجدٌدة فً العلوم التربوٌة و النفسٌة و نتائج -

 ٌعٌد تقوٌم أسالٌبه و طرائقه.البحوث و الدراسات فً هذه العلوم مما ٌجعل المعلم 

                                                           
 25لفكر"صنادٌة حسٌن"االتجاهات الحدٌثة فً التدرٌس و تنمٌة ا 1
 25ٌنظر المرجع نفسه,ص 2
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المعلم القادر على إثارة االهتمامات لدى المتعلمٌن قادر على إثارة التساإالت و تشجٌع -

 التفكٌر.

االٌمان بؤن التدرٌس لٌست له نمطٌة واحدة ثابتة ٌمكن اتباعها فً تدرٌس كل المواد و -

 الموضوعات الدراسٌة.

المتعلمٌن العقلً و المرتبطة بحاجاتهم و حاجات وجود المناهج المالئمة لمستوى نضج -

مجتمعهم و اتجاهات العصر الذي ٌعٌشون فٌه.
1 

                                                           
 19سهٌلة محسن كاظم"كفاٌات التدرٌس"ص 1
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 األصل اللغوي لكلمة النص األدبي:-1

 ٌشٌر هذا العنوان إلى مفهومٌن:النص و األدب.

 مفهوم النص:-1

و ذلك من ’لقد تعددت المفاهٌم و التصورات و المناهج التً استقى النص منها مفهومه   

 خالل الثقافتٌن العربٌة و الغربٌة.

 و هذه بعض التعرٌفات للنص فً الثقافة العربٌة و الغربٌة.  

 مفهوم النص فً الثقافة العربٌة:

 لغة:-أ

نص ’"نصص :رفعك الشًء  ٌعرف لسان العرب البن منظور كلمة "نص"كالتالً    

ما رأٌت رجال ’و قال عمر بن دٌنار ’الحدٌث ٌنصه نصا :رفعه.و كل ما أظهر فقد نص 

و ٌقال نص الحدٌث إلى فالن أي رفعه"’أنص من الدٌث من الزمري أي أرفع له و أسند 
1

 

اللغة البن فارس  ٌعرف "النص" بقوله:"النون و الصاد أصل ٌدل و فً معجم مقاٌٌس    

و نص لكل شًء ’منه قولهم نص الحدٌث إلى فالن رفعه إلٌه’الشًءى ارتفاع و انتهاء عل

منتهاه.
2

 

أما أساس البالغة للزمخشري :"نصص" الماشطة تنص العروس فتقعدها على المنصة     

السنام ارتفع و انتصب نص الحدٌث إلى صاحبه قال: نص ’:و هً تنص علٌها ترفعها

فً نصه و نصصت الرجل إذا أخفٌته فً المسألة و رفعته ’ ثٌقةفإن الو’الحدٌث إلى أهله 

و بلغ الشًء نصه أي منتهاه.’إلى حد ما عنده من العلم حتى استخرجته 
3

 

                                                           
 .618,ص1998د.ط,’ابن منظور "لسان العرب"مادة نص 1
 225,ص1999لبنان, ,’دار الكتب العلمٌة’2الدٌن,مابن فارس "معجم مقاٌٌس اللغة"تح ابراهٌم شمس  2
 832-831,ص1الزمخشري" أساس البالغة"تح مزٌد تمٌم ,مكتبة الناشرون,لبنان,ط 3
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أما فً المعاجم الحدٌثة نجد "الوافً" معجم وسٌط اللغة العربٌة ٌتناول مادة "نص بالقول   

....".نصص بالغ فً النص ....و نص المتاع جعل بعضه فوق بعض
1

 

 النص اصطالحا: -ب

هناك تعرٌفات  كثٌرة للنص نذكر من بٌنها تعرٌف لألصولٌٌن:"النص ما ال ٌحتمل إال   

معنى واحد أو ما ال ٌحتمل التأوٌل".
2

 

أما النحوٌٌن و اللغوٌٌن العرب:فالنص عندهم هو: الشاهد و هو قابل موثوق بعربٌة    

لإلحتجاج و االستدالل به على قول أو رأي".
3

 

و ٌرى حامد أبوزٌد أن النص هو الوسٌلة اإلبالغٌة التً ٌشترك فٌها الطرفان مرسل و -  

أن القرآن وصفه هللا بالرسالة حق و النص بمثابة الرسالة الواصلة بٌنهما و بما ’مرسل إلٌه 

 تطبٌق المناهج التحلٌلٌة علٌه .

و لكن النص القرآنً لٌس كبقٌة النصوص.  
4

 

و ال ٌمكن طبٌعة ’إن النص حسب ما ٌرى حامد أبو زٌد :أداة اتصال تقوم بوظٌفة إعالمٌة 

 خالله. الرسالة التً ٌتضمنها النص بتحلٌل معطٌاته فً ضوء الواقع الذي تشكل النص من

 *النص فً الثقافة الغربٌة:

 لغة: -أ

و ٌقصد به كل ما هو مادة TEXTEٌقابل المصطلح العربً "النص"فً الثقافة الفرنسٌة

"للنسٌج" من المصدر نسج نسٌج ٌسمى نص كل األشكال المكتوبة أو الملفوظة التً تجعل 

 ٌفوت إطار الجملة.النص عموما ما ’اللغة فً نتاج أدبً و هذا ٌعنً كل أشكال الخطاب

                                                           
 631,ص1991طبعة جدٌدة,’عبد هللا البستاي"معجم وسٌط اللغة العربٌة"مكتبة الناشرون 1
 24ص1995’1ط’بٌروت’الشرٌف الجرجانً"التعرٌفات"دار الكتب العلمٌة 2
 .121ص’محمد سمٌر نجٌب"معجم المصطلحات النحوٌة و الصرفٌةطدار الثقافة,بٌروت,د.ط 3
 27,ص1996’3ناصر حامد أبو زٌد"مفهوم النص دراسة فً علوم القرآن"المركز الثقافً,بٌروت,ط 4
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ٌحمل المفهوم الفرنسً مصطلح"النص"العدٌد من الدالالت التً ٌمكن أن نحصرها فً   

 النقاط التالٌة:

 النص مرادف للنسٌج.-

 النص ٌتضمن المكتوب أو الملفوظ الذي ٌتضمن اللغة األدبٌة.-

 النص ٌتضمن الخطاب.-

 النص أكبر من الجملة.-

 اصطالحا: -ب

ند الغرب عرف مفاهٌم عدٌدة ارتبطت هذه المفاهٌم بالمناهج النقدٌة إن مصطلح النص ع

 المختلفة التً ظهرت فً القرن العشرٌن عند الغرب.

 و قد اختلفت التعرٌفات من باحث آلخر ومن بٌن التعرٌفات ما ٌلً:    

إذ أن موضوع لعدٌد من ’ترى جولٌا كرٌستٌفا أن النص أكثر من مجرد خطاب أو قول   

بمعنى مكونة ’ رسات السٌمٌولوجٌة التً ٌعد بها على أساس أنها ظاهرة غٌر لغوٌةالمما

لكنها غٌر قابلة لإلنحصار فً مقوالتها .’بفضل اللغة 
1

 

و هذا ٌعنً أن النص له قابلٌة لالحتماالت المنهجٌة التً ٌمكنها أن تستنطقه و تخرج   

 لدالالت بشكل ال نهابً.داللته و بالتالً أصبح النص األدبً فً حالة إنتاج ل

 تبرز الجانب االتصالً السٌمٌابً.’ ٌرى هارتمن أن النص عالمة لغوٌة أصلٌة-

و النص وحده كبرى شاملة تتكون من أجزاء مختلفة تقع على مستوى أفقً من الناحٌة    

ومعنى ذلك أن النص وحدة كبرى ال ’و على مستوى عمودي من ناحٌة الداللٌة ’النحوٌة 

أن النص ٌتكون من وحدات -أفقً–و المقصود بالمستوى األول ’منهاتتضمنها وحدة أكبر 

                                                           
صالح فضل"بالغة الخطاب و علم النص"دار الكتاب المصري,القاهرة,دار الكتاب اللبنانً  1

 .269,ص2114’2ط’ةبٌروت
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أما الثانً فٌتكون من تصورات كلها تربط بٌنها ’قات نحوٌةنصٌة صغرى تربط بٌنهما عال

 عالقات التماسك الداللٌة المنطقٌة.

ٌالحظ من خالل التعارٌف السابقة أن النص قد ٌكون مكتوبا أو منطوقا .كما كل معٌار -  

ألن هذا ’و لكن بشرط أن ٌكون االكتمال سمته’الطول أو القصر لٌس بأساسً فً تعرٌفه

 من أهم مقوماته .االكتمال 

سواء تحققت ب"الكلمة "أو "الجملة"أو "العمل إن النص إذا وحدة معنوٌة و داللٌة مكتملة    

 األدبً بأكمله".

فالنص بنٌة لغوٌة وداللٌة فً شكل متتالٌة لسانٌة ذات هدف إبالغً تواصلً و هو ’إذن    

و داخل ’هما إطار واحد ٌوحد -متلقً–و ذات قاربة -منتج–كاتب مبدع ’ٌجمع بٌن طرفٌن 

–هذا اإلطار ٌقع التبادل اللغوي بحمولته السوسٌو ثقافٌة .و النص نوعان :سنن عادي 

 .-الخطاب النص األدبً–و سنن غٌر عادي ’الخطاب الٌومً

 مفهوم النص األدبي:-3

 ٌعد النص األدبً لما ٌتضمنه من أبعاد إنسانٌة و قٌم و توجٌهات توجه سلوك المتعلمٌن     

  و فٌما ٌلً أهم ’. و توصل ثوابتها لدٌهممن أهم الحصص التعلٌمٌة التً ترسخ قٌم األمة

 تعرٌفات للنص األدبً:

  قدٌمه و حدٌثه نثره و شعره و مادته ’تعد النصوص األدبٌة وعاء التراث األدبً الجٌد   

التعبٌرٌة و التذوقٌة بحٌث التً عن طرٌقها ٌتم إنماء مهارة المتعلمٌن اللغوٌة و الفكرٌة و 

تحتوي على مجموعة من األسس و القٌم الوطنٌة و القومٌة و العالمٌة التً على أساسها 

اختٌرت هذه النصوص لتمثل التراث بكل تطوراته ومسٌرته.
1

 

                                                           
 55ص’ٌنظر المرجع السابق 1
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ر عند التفكٌكٌن فلم ٌعد النص فً نظرهم جسما مكتمال أو عرف النص االدبً مفهوما آخر

التً تشٌر بصورة ال نهابٌة إلى أشٌاء مضمونا بحده كتاب أو هوامش .بل نسٌج من األثار 

 ما غٌر نفسها.

إن صعوبة إعطاء مفهوم للنص األدبً تنبه له العدٌد من النقاء ومن بٌنهم لوتمان حٌث   

دون االستناد على دالالت ’لنص األدبً غٌر ممكنة ٌقول "إن الوقوف على داللة ا

و فً تقسا سمها للموضوع ’النصوص الثقافٌة المعاصرة لها فً أطار التشابه و التكامل 

 االجتماعً.

ثم ال نكاد ’ٌقول عبد المالك مرتاض:"إن النص األدبً لٌس تفاحة لذٌذة نلتهمها بقشورها    

و لغة وال ’ و جمال و حكمة’و قبس ’روح و نفس بل إنه’نفكر فً الشجرة التً أثمرتها 

شًء ....النص هو الناصة حاال فً جاتما كالقدر و الكتابة هً الكاتب قابعا بٌن كلماتها 

 أو حٌن تمنعك أو حٌن تؤذٌك.’حٌث تضحك أو حٌن تبكٌك’

إن المقصود بالنصوص األدبٌة عند عبد العلٌم ابراهٌم هً"القطع المختارة من التراث 

ٌتوافر فٌها الجمال و تعرض فكرة متكاملة أو عدة أفكار مترابطة".’دبً األ
1

 

فإن أول ’ٌمتلك هو نٌة الخاصة ووجوده الكاملو لبن كان النص األدبً واقعٌا جمالٌا -    

ما ٌشع به ٌنبع من اتساقه الصوتً أي من إٌقاعه و موسٌقاه الداخلٌة و الخارجٌة .و هذه 

ووقع هذه الموسٌقى ’ب ابراهٌم"تكشف عن هوٌة النص االدبً مٌزة أخرى ٌراها علً نجٌ

و أثرها فً نفس المتلقً للنص األدبً".
2

 

و هذا ’إن النص األدبً مهما كانت صفته أو موضوعه فإنه ٌظهر بنٌة تجرٌدٌة افتراضٌة   

 لكً ٌمٌز حضوره و استقاللٌته داخل الحقل الثقافً.

 مستوٌات النص:

                                                           
 .16,ص112111عثمان أبو زٌد"نحو النص"عالم الكتب الحدٌث,ط 1
منشورات ’حسٌن خمري"نظرٌة النص من بنٌة المعنى إلى سٌمٌابٌة الدال"دار العربٌة للعلوم  2

 55,ص112117ط’اإلختالف
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 المستوٌات هً:ٌتضمن النص مجموعة من 

 المستوى المعجمً:-أ

و ٌعنً تلك العالقة البنٌوٌة األفقٌة ’المستوى المعجمً أحد العناصر األساسٌة للبنٌة اللغوٌة 

التً تقوم فً العبارة بٌن المفردات بوصفها وحدة داللٌة معجمٌة ال بوصفها وحدة نحوٌة أو 

أقسام كالمٌة.
1

 

 المستوى الصوتً:-ب

الوجود اللغوي الكامن ,وال تتحقق إال بتنوعاته الصوتٌة تمثلها على مستوى الصٌتات تمثل 

و تتسم هذه األخٌرة بالتحقٌق ’الكالم الفعلً,و عادة ما ٌكون لكل صٌتة تنوع صوتً أو أكثر

المادي و اإلختالف الموقعً و التقارب الصوتً و التوزٌع التكاملً و التغٌر الحر
2

 

 المستوى الصرفً:-ج

ذا المستوى على المٌزان الصرفً الذي ٌدرس أحوال أبنٌة الكلمة,و ٌختص هذا ٌعتمد ه

 المستوى بدراسة الصٌغ اللغوٌة وبناء الكلمة وطرق تصرٌفها من إشتقاق و غٌره.

 المستوى التركٌبً:-د

ووصفها وفقا ’بعضها عن بعض -المصرفات و الكلمات–ٌنشأ من العناصر الداللٌة الجزبٌة 

و تعد الجملة الوحدة الداللٌة الكبرى,و عندما تستخدم ’ٌة المألوفة فً اللغةللمناوٌل اللغو

الجملة فً السٌاق ما تصبح مرتبطة به,و إذا أرٌد دراٌتها دراسة نحوٌة بمعزل عن 

 االعتبارات التخاطبٌة فٌنبغً أن نقدر ما حذف منها حتى ٌمكن إرجاعها إلى المنوال 

الجملة التً تمثله.
3

 

                                                           
 67,ص1ولغة القرآن الكرٌم"مكتبة المنار,األردن,طعودة خلٌل"التطور الداللً بٌن لغة الشعرالجاهلً  1
 23,ص2111د.ط,’سلٌمان أبو بكر"اللسانٌات و المستوى الصوتً و الداللً"دار الكتاب 2
 24ص’المرجع السابق 3
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و نظام الجملة و تعرٌفها و ’و ٌعنً المستوى التركٌبً بدراسة الكلمات داخل الجملة   

 تعرٌف الكلمة و أنواع الجملة و غٌر ذلك عند العرب و الغرب.

 المستوى البالغً:-ت

تتبع ضرورة هذا المستوى من الطبٌعة الخاصة للخطاب أو النص وهو سمة بارزة من 

ف االستعارة و الكتابة و المجاز و التشبٌه و لكن درجة و تكون بتوظٌ’السمات المحددة

توظٌفها تختلف من نص آلخرفتوظف الصور البٌانٌة و المحسنات البدٌعٌة ضروري 

وتوظٌفها ٌختلف و ٌتفاوت بٌن النصوص النثرٌة و النصوص الشعرٌة.
1

 

 أهمية تدريس النص األدبي:-2

و لكل نص ’ل السنوات على نصوص كثٌرة تشتمل كتب اللغة العربٌة للتعلٌم المتوسط,و لك

أهداف ٌرمً إلٌها و ترجع أهمٌة تدرٌس هذه النصوص لجمٌع األطوار والسنوات إلى ما 

ٌلً:
2

 

 عرض األحداث و الوقابع ونقلها بأقصر طرٌق إلى القارئ .-

إدراك المتعلم ما فً األدب من صور ومعان وأخٌلة فً تناوله لصورة من صور الطبٌعة -

أو العاطفة بٌن العواطف البشرٌة أو ظاهرة من الظواهر االجتماعٌة و السٌاسٌة ’ةالجمٌل

 والطبٌعٌة.

كما فً القصص ذات المغزى ’االتصال بالمثل العلٌا فً األخالق و السلوك البشري-

و ’و القصابد الشعرٌة التً تعالج أفكار و مشكالت اجتماعٌة و المسرحٌات ’االجتماعً 

.الحكم و األمثال..
3

 

 إكساب المتعلم ثروة لغوٌة من النصوص.-

                                                           
 419محمد ٌونس علً "المعنى و ظالل المعنى"ص 1
 238محمد خطابً"لسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب"ص 2
 1ط ’ العون"طرابق تدرٌس اللغة العربٌة و أسالٌب تدرٌسها"دار صفاء للنشر,األردن فاضل ناهً عبد 3

 116ص
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 المتعلم حب الوطن,و االنتماء إلى األمة.تعزٌز لدى -

 و قراءة النصوص األدبٌة.’تنمٌة مٌل المتعلم إلى المطالعة-

 تروٌد المتعلمٌن بأنظمة اللغة و قواعدها بصورة غٌر مباشرة بوساطة ما ٌقرأ.-

 و تعرٌفهم بالشعراء و األدباء العرب.إثارة رغبة المتعلمٌن فً دراسة األدب -

 تعرٌف المتعلمٌن بخصابص اللغة و ممٌزاتها.-

كانت هذه أهداف واهمٌة تدرٌس النصوص األدبٌة فً التعلٌم المتوسط و الهدف األساسً -

من وراء تعلٌم هذه النصوص هو المحافظة على اللغة العربٌة و تنمٌة التذوق االدبً لدى 

 مطالعة و القٌم.المتعلم وغرس حب ال

 دراسة النص األدبً:-3

 تقوم دراسة النص األدبً على أمرٌن:

 األول:معرفة جو النص :و تضم جانبٌن 

و ٌجب التعرض إلى ماله عالقة بالنص و عدم ’حٌاة كاتب النص أو ناظم القصٌدة -1

التركٌز كثٌرا على الجوانب األخرى.
1

 

و ٌجب أال ٌكون ’ً قٌل فٌها أو غٌر ذلك السبب الذي كتب فٌه النص أو المناسبة الت-2

 الكالم فٌها كثٌرا و ٌكتفً بذكر أسطر قلٌلة حولها.

*أفكار النص: و ٌجب تجرٌد األفكار الربٌسة فً النص و جمع األفكار الهامة فً         

 مجموعات ,ثالثة أو أربعة توجز تلك األفكار.

                                                           
طه حسٌن و سعاد عبد الكرٌم"اتجاهات حدٌثة فً تدرٌس اللغة العربٌة"عالم الكتب الحدٌث  1

 .168ص’112119للنشر,ط
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لقرٌبة.لكلمات النص و ٌجب أن تكون *شرح النص:بذكر الكلمات المترادفة أو ا         

أسهل منها و االهتمام باالختصار غٌر المخل و بدون الخروج عن األهداف الربٌسة 

للنص.
1

 

 بعض األفكار منها:ي نقد النص:وٌناقش المعلم األفكار الجانبٌة أو الجزبٌة للنص ما رأ-

 مصادر فكرة النص.-أ

 أهمٌتها و أهمٌة النص.-ب

 الخاصة بالنص و فٌما إذا كانت متناسقة.ترتٌب األفكار -ج

 .-أي بٌان مدى حداثة الفكرة–حداثة الفكرة من تقلٌدها -د

 هل تتوافق الفكرة مع الواقع أم أنها غٌر صحٌحة. -ه

الطالب أو *التأثٌر فً الدارس: و تبٌن مدى تأثٌر و التأثر والنجاح للنص فً كسب تأٌٌد 

ودورها و مدى تأثٌر النص فً زٌادة العاطفة و التعاطف القارئ مع بٌان العاطفة المتبادلة 

مع كاتب النص ,ٌتبٌن فً ذلك مدى صدق الفكرة و كذلك نقد الفكرة فً بٌان ما إذا كانت 

لها قٌمة.
2

 

النقد الجمالً للنص: و ٌحدث هذا باستعراض الصور الفنٌة التً استخدمها كاتب النص و -

رة بنوعٌها التصرٌحٌة و المكنٌة,إن كانت موجودة ذلك ببٌان ما فٌه من تشبٌه أو استعا

 ,وفٌما إذا تظهر فٌه صورة الكناٌة والمجازات المرسلة و العقلٌة و غٌر ذلك.

 الثانً: دراسة النص نفسه وذلك من خالل :

و ذلك بشرح المفردات و التراكٌب شرحا لغوٌا و نحوٌا  :دراسة الناحٌة اللغوٌة و النحوٌة-

 جمل و التراكٌب.و تفهم معانً ال

                                                           
 211,ص112115ط’للنشرهدى علً الشمري وآخرون"مناهج اللغة العربٌة و طرق تدرٌسها"داروابل  1
 214المرجع نفسه,ص 2
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األفكار العامة الواردة فٌه و بٌان صلة هذه األفكار و ذلك بإبراز  :دراسة الناحٌة األدبٌة-

 ببٌبة األادب وتوضٌح العاطفة الخاصة باألدٌب و التً ٌعبرعنها.

الجزالة و اللٌن و ابتالف الحروف و -دراسة أسلوب النص:و ذلك بالتعرض لأللفاظ-

تشبٌه و استعارة -ها و صورها الخٌالٌة و التعابٌر المجازٌة و البٌانٌةوقوتها وضعف-تنافرها

و أثرها على النص.-و كناٌة
1

 

 خطوات تدريس النص األدبي:-4

إن تدرٌس أو تعلٌم النص األدبً فً جمٌع األطوار الثالثة و خاصة الطورٌن المتوسط و 

عتمد فٌه المعلم أو األستاذ على الثانوي ,لٌس باألمر الهٌن وال ٌكون تدرٌسه اعتباطٌا ,بل ٌ

و من بٌن هذه الخطوات ’المبرمجة من الوزارة ’مجموعة من المعاٌٌر و الخطوات المنهجٌة

 فً تدرٌس النص األدبً ما ٌلً:

و ’التمهٌد: و فٌه ٌتحدث المدرس عن جو النص ,و عصره,و بٌبته,و الحالة اإلجتماعٌة -1

و ٌكون أثر هذا واضحا -أو األدٌب مرآة عصره ألن الشاعر–السٌاسٌة السابدة فً عصره 

فً ثناٌا النص,مع الحرص على اإلثارة و التشوٌق.و مراعاة التسلسل الزمنً و فً هذا 

و ما ٌدرسونه و الموازنة بٌن خصابص ما ’التمهٌد تهٌا أذهان الطلبة للربط بٌن ما درسوه 

و خصابص ما ٌدرسون.’درسوه
2

 

,و عالقاته مع اآلخرٌن التعرٌف بصاحب النص:و ٌكون بذكر نبذة عن حٌاته و نسبه -2

مما ٌعتقد أن ٌكون لها أثر فً نتاجه األدبً ,و محاولة إبراز بعض المواقف فً حٌاة ’

رسٌن سٌرة أو ٌمكن أن ٌقدم المدرس للمد–األدٌب التً لها أث واضح فً النص األدبً 

.-ذاتٌة للشاعر أو األدٌب
3
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قراءة النص األدبً من المدرس: أو ما تعرف بالقراءة النموذجٌة و فٌها ٌطلب المدرس -3

و تشكٌل الكلمات غٌر ’و التهٌؤ لمحاكاة قراءته ’من الطلبة فتح الكتاب على صفحة النص

ثم ٌقرأ النص مراعٌا فً قراته حسن اإللقاء و التعبٌر الصوتً وقواعد ’المشكلة 

 ل فً أثنابه.اللغة,متحاشٌا التجوا

 شرح المعانً الضمنٌة للنص: وٌتأسس الشرح كاآلتً:-4

 ٌقسم المدرس النص على أجزاء بحسب األفكار التً ٌتضمنها. -أ

ٌطلب من أحد الطلبة قراءة الجزء األول,و بعد انتهاء ٌسأله عن معانً بعض المفردات -ب

المفردات و التراكٌب فٌسأل عن معانً بعض تلك ’التً ٌرى أن بها حاجة إلى توضٌح 

وعن معنى الجزء المقروء.ثم ٌتولى هو عملٌة الشرح و التعقٌب.و هكذا ٌتبع األسلوب نفسه 

 مع االجزاء األخرى.

 إظهار الصور الجمٌلة فً كل جزء ,و إٌقاف الطلبة على أبعادها. -ت

ها شرح المعنى العام للنص: فً هذه الخطوة ٌناقش الطلبة حول األفكار التً أراد-5

صاحب النص,و الوقوف على:
1

 

 أفكار النص وصلتها بالبٌبة.-أ

 صدق العاطفة وما ٌدل علٌها فً النص.-ب

 أسلوب االدٌب و جزالة ألفاظه.-ت

 خٌال األدٌب,و تعبٌراته المجازٌة ,و الصور البالغٌة فٌه.-ث

 صلة النص ٌروح العصر.-ج
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قابق األدبٌة التً ٌمكن و الح’االستنباط:هنا ٌتم استخالص المٌزات و الخصابص-6

فٌجٌبون عنها ثم ٌقوم ’استخالصها من النص األدبً.و ٌتم ذلك بتوجٌه أسبلة إلى الطلبة

 و ٌحرص على إشراك أكبر عدد ممكن منهم.’ و ٌزٌد علٌها بما ٌتم الفابدة’المدرسإجاباتهم 

 .-نقد النص-تقوٌم النص:-7

س للطلبة مثل:و هنا ٌتم التقوٌم على وفق معاٌٌر ٌوضحها المدر
1

 

 فكرة النص و أهمٌته.-أ

 ترتٌب أفكار النص.-ب

 وكونها غٌر مقتبسة.’مدى حداثة فكرة النص-ت

 مدى توافق الفكرة والواقع.-ث

 مستوى قدرة األدٌب على التعبٌر عن مشاعره وأ حاسٌسه.-ج

 مدى صدق عاطفة األدٌب.-د

 مستوى تصوٌر االدٌب عصره.-ه

 و أدٌب آخر عالج الفكرة نفسها.مدى اإلختالف بٌن األدٌب -ن
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 عناصر النص األدبي:

ٌحتوي النص األدبً على مجموعة من العناصر األساسٌة,ألي نص كان و هً على النحو 

 التالً:

فً عنصر اللفظ أن اللفظة المنفردة لها معنى محدود عنصر اللفظ: فٌما ٌنبغً معرفته -1

و خارج السٌاق ال معنى له وال أي أن اللفظة داخل المعجم –وأفق ضٌق ال ٌتعدى المعجم 

أما إذا كانت مع إخواتها فً سٌاقها اللغوي -توفً بالغرض المطلوب فً النص أو الخطاب

الالزم و بحسب مواضعها فً النظم فلها إمكانات متعددة للتعبٌر عن وجوه المعانً المختلفة 

الـتالٌف و قبل أن تصٌر إلى الصورة التً ٌكون و لذلك ٌنبغً النظر إلٌها قبل دخولها فً 

إختٌار الكلمة –بعد ذلك –بها الكالم إخبارا أو أمرا أو نهٌا أو إستخبارا أو تعجبا ,لٌتم 

المناسبة للنظم بحسب الموضع الذي ٌقتضٌه المقام.
1

 

و اللفظة تكون فً غاٌة الفصاحة فً موضع و لكنها ال تكون كذلك فً مواضع أخرى    

و علٌه فإن الفضل و المزٌة ٌكونان بحسب الموضع ’تبعا لألغراض التً ٌوضع لها الكالم 

و بحسب المعنى الذي ترٌد و الغرض الذي تؤوم .
2

 

 .عن فصاحة اللفظو فً هذا الصدد ٌقول عبد القاهر الجرجانً  

"و اعلم أن الذي هو آفة هؤالء الذٌن لهجوا باألباطٌل فً أمر اللفظ,أنهم قوم أسلموا أنفسهم 

حتى عدلت بهم عن الصواب كل معدل,ودخلت بهم ’و ألقوا مقادتهم إلى األوهام ’إلى التخٌل 

من فحش الغلط فً كل مدخل,و تعسفن بهم فً كل جهالة ...و من أفضت به الحال إلى هذه 

ت ثم لم ٌرتدع و لم ٌتبٌن أنه على خطأ ,فلٌس إال تركه واإلعراض عنه".الشفاعا
3
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,فهو الذي ٌقوم على عنصر األفكار: تعتبر األفكار عنصر أساسً فً النص األدبً -2

تفسٌر الحٌاة و المظاهر الطبٌعٌة و اإلنسان و ٌجب أن تتسم األفكار بعدة سمات 

 تكون قٌمة.و الجمال و أن ’ و الطالقة’ منها:األصالة

إن الخٌال ذو مكانة متمٌزة فً األدب فهو ضروري لصٌاغة الواقع و عنصر الخٌال:-3

بناءه فً عالم األدب.
1

 

 عنصر المعانً: تعد المعانً عمادة النص األدبً وقوام جمٌع ألوان االدب.-4

فً كتابه دالبل اإلعجاز:"أن المعانً قابمة فً النفس او   جانًرو قد قال عبد القاهر الج  

بتعبٌر آخر خوالج المتكلم النفسٌة هً التً توجه خطاباته الوجهة المناسبة وتتحكم فٌها و 

تكٌفها بأن تجعلها مناسبة لما تقتضٌه األحوال والمقامات و تمكن المخاطب من التفطن 

لم تترتب فً النطق بسبب ترتب معانٌها فً لخواص تركٌبها ومواضع كالمها وذلك أن الك

النفس.
2

 

وقد وصل عبد القاهر الجرجانً إلى مستوى متقدم راق فً دراسته االنواع الدالالت و نقد  

رٌتشارد –إلى صمٌم ما ٌمكن فً النص وهو معنى المعنى,و سبق ٌقرون عدٌدة كل من 

المجاز و الكناٌة,فإن معناه ٌصبح فً كتابهما معنى المعنى,وألن األدب مداره على -وأوجدن

مجاال واسعا للنظر التاوٌلً.
3

 

عنصر العاطفة:إن العاطفة تعكس كل ما فً الصدور من مشاعر و أفكار و أحاسٌس و -5

انفعاالت.
4

 

و ٌجعل -و األدٌب أو الشاعر الجٌد هو الذي ٌستطٌع أن ٌوصل إحساسه ومشاعره لغٌره-  

معاش و هذا ما ٌعرف فً الدراسات األدبٌة و عند النقاد القارئ ٌعٌش مع النص كأنه واقع 

 بالصدق الفنً.
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ألنها تقوم على تجسٌد كل ’عنصر الصور البٌانٌة: إن الصور البٌانٌة ذو أهمٌة كبرى-6

 و بث الشكل الحسً فٌه. ماهو تجرٌدي

بر حٌث تلعب الصور البٌانٌة على تقرٌب المعنى الذي ٌراد األدٌب أن ٌوصله و هً تع   

و تصور للقارئ و تقرب له الفكرة التً أراد األدٌب أو المبدع بصفة ’عن صدق مشاعره 

عامة أن ٌوصلها أو ٌقولها.
1

 

و هذا وأكثر و لكً ٌجعل األدٌب بغته قادرة على التأثٌر و اإلقناع ال بد له من اإلستعانة -   

بدٌع .و لكً ٌتذوق القارئ بالبالغة و اإلفادة من علومها المختلفة:المعانً و البٌان و ال

العمل األدبً و ٌتحسس كل ما أراد األدٌب نقله إلٌه من عواطف و أفكار ال بد له من 

 معرفة الوسابل التً أتاحت لألدٌب ذلك.

و العالقة بٌن األدب و البالغة عالقة تالزم و تكامل فاألدب ٌنهل من البالغة و البالغة -  

من دون جمال ,و ال جمال من دون بالغة .فالبالغة فن  مبثوثة بٌن ثناٌا األدب.فال أدب

ٌتصل باألدب اتصاال وثٌقا.
2

 

عنصر األسلوب: ٌأخذ عنصر األسلوب فً دراسة النصوص األدبٌة الحٌز األكبر لدى -7

 الدارسٌن و النقاد ,ألن "األسلوب هو الرجل"و بالتالً فهو ٌختلف من أدٌب إلى آخر.

و ٌتسم األسلوب بعدة سمات ,و هً:’فاظ متناسقة ٌجب أن ٌكون األسلوب ذو أل-
3

 

 قوة األسلوب:و المقصود به فصاحة الكلمات.-

 وضوح األسلوب:المتمثل فً حسن إنتقاء الكلمات و األفكار و الجمل.-

جمال االسلوب:حٌث ٌكون هناك إنسجام فً عناصر النص االدبً أو ما ٌعرف باالتساق و -

 االنسجام.
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ل فً الصدق الشعوري المفعم بوجدان األدٌب و الصدق الواقعً عنصر الصدق: ٌتمث-8

 المتمثل بصدق تعبٌر األدٌب عن واقعه و تجاربه.

عنصر اإلٌقاع الموسٌقً:نجد هذا العنصر خاصة فً الشعر حٌث ٌضفً جماال على -9

النص األدبً.
1
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 أنماط النصوص:

فإلى جانب كونه ٌسعى ’األساسٌة لعلم النصهتمامات ٌعد تصنٌف النصوص من اإل       

إلى الكشف عن القوانٌن و المعاٌٌر التً ٌستقٌم بها النص فإن له هدفا آخر ٌتمثل فً وضع 

نظرٌة عامة تصنف النصوص و ذلك بدراسة كل نوع وتحدٌد خصابصه.
1

 

ل نشأة و لكً ٌنبغً اإلشارة هنا إلى أن إشكالٌة التصنٌف هذه إشكالٌة قدٌمة ظهرت قب   

آنذاك غٌررمكتمل إال أن هذه الدراسات سعت إلى –و لبن كان الوعً  بها ’علم النص 

وضع تصنٌفات عدٌدة.
2

 

 النص الوصفً:-1

وسٌلة تعبٌرٌة تتخذ من األشخاص و األمكنة و األشٌاء موضوعا لها مهمتها تصوٌر مظهر 

 هذه الموصوفات و نقلها على ما هً علٌه دون تغٌٌر أو تزٌٌف .

فالوصف إذن هو محاولة لنقل الواقع بكل جزبٌاته وتفاصٌله ,وذلك بإٌقاف تدفق األحداث -

و التأمل فً مظاهر الموصوف من أجل بٌان و تصوٌر أدق تفصٌالته.
3

 

 و من أهم الخصابص التً ٌتمٌز بها هذا النوع من النصوص نذكر ما ٌلً: -

 التركٌز على المؤشرات المكانٌة و الزمانٌة.-

االستعارات,التشبٌهات,التً تقوم لدى الكاتب مقام األلوان لدى –كثافة األسلوب التصوٌري -

 .-الرسام

 سٌادة أفعال اإلدراك الحسً.-

 توظٌف السرد.-
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 اإلكثار من النعوت و األحوال...-

 النص السردي:-2

هو النص الذي ٌروي حدث أو مجموعة من األحداث التً وقعت فً الماضً بتتال خاص 

منظم ,حٌث ٌعتمد فٌه السارد إلى تبٌان كٌفٌة تحول األحداث و تطورها عبر الزمن,و  و

 عادة ما ٌشمل هذا النوع من النصوص على ثالثة مراحل:

ثم العقدة,فالحالة النهابٌة أو الحل.’الحالة األولٌة
1

 

و من خصابص النص السردي التشدٌد و الحرص على المؤشرات الزمنٌة,و اشتماله على  

 وابط معٌنة,لعد ذلك,قبل ذلك,ثم....ر

 النص التفسٌري:-3

النص التفسٌري هو نص ٌهدف إلى تقدٌم معلومات و معارف حول موضوع معٌن ,أو 

ظاهرة بعٌنها علمٌة,أو اجتماعٌة,أو أدبٌة ٌفترض أن تكون هذه المعلومات غٌر معروفة 

و من السمات هذا النص  من لدى القارئ فٌقوم النص بتوسٌعها و عرض أسبابها و نتاجها

اعتماده على التسلسل المنطقً و الزمنً,كما أنه ٌستلزم توظٌف الكثٌر من الرسومات 

 التوضٌحٌة و األمثلة لتقرٌب الفكرة من القارئ.

تكتب النصوص التفسٌرٌة غالبا فً زمن المضارع ,كما تستخدم المبنً للمجهول   

جمل فعلٌة طوٌلة تتكون من السبب و النتٌجة,كما ,باإلضافة إلى هذا فهً تمتاز باستخدامها ل

توظف أدوات الربط معٌنة مثل:و لهذا,لما,ثم,ألنه,أوال...
2

 

 النص الحجاجً:-4
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ٌعتبر النص الحجاجً نوعا قابما بذاته,له ممٌزاته و خصابصه سواء من ناحٌة الشكل أو 

دٌثة باعتباره حقال من ناحٌة المضمون,و هو الٌوم ٌحظى باهتمام واسع فً الدراسات الح

دراسٌا جدٌدا ثم استثماره فً دراسة النصوص.
1

 

إن النٌة أو القصد من وراء كتابة هذا النوع من النصوص هو حمل المتلقً أو المخاطب -

إذن وسٌلة من و التأثٌر علٌه بتقدٌم األدلة و الحجج و البراهٌن .إنه ’على اإلعتماد برأي ما 

و ’الرأي و تفنٌد الرأي المخالف الذي ٌراه المرسل خاطبا وسابل اإلقناع و التعبٌر عن 

 بالتالً فهو ٌحاول تغٌٌر هذا االعتماد أخر ٌرى أنه األصح.

ٌبنى النص الحجاجً على مدخل هو بمثابة المقدمة التً ٌطرح فٌها اإلشكال,ٌبدأ الكاتب    

النتٌجة و الحكم بالتدلٌل على موقفه ,و ذلك بعرض الحجج التً تدعم موقفه,لٌخلص إلى 

و ٌمكن التمثٌل لسلسلة القضاٌا ’المترتب عن هذه المحاجة و تكون مركزه فً الخاتمة

 بالخطاطة التالٌة:-مهما كانت طرٌقة تنظٌمه–المكونة للمقطع الحجاجً 

 معطٌات /أدلة/أسباب=نتٌجة.

و ’ةكما تجدر اإلشارة إلى أن هذا النوع من النصوص ٌسمى أٌضا بالنصوص البرهانٌ  

 LES TEXTESهً تسمسة ٌراها البعض أجدر بمقابلة المصطلح األجنبً 

ARGUMENTATIFES. 

لكن ٌرى جل الباحثٌن أن شٌوع المصطلح"النص الحجاجً"هو األكثر استعماال و تداوال 

على عكس "النص البرهانً" الذي سٌظل استعماله محصورا .
2

 

 النص الحواري:-5

و هو نوعان:حوار داخلً,و ’أو بٌن الشخص و نفسهكالم ٌجري بٌن شخصٌن أو أكثر 

حوار خارجً,من خصابصه:أنه نص ٌغلب علٌه استعمال اإلنشاء,اعتماد ضمابر المخاطب 

 و عنصر الحوار هو األسبق فٌه.
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و هنا تجدر اإلشارة إلى أن هناك خلط و ارتباك واقع بٌن الدارسٌن و المهتمٌن    

 و أنماط النصوص.  بالنصوص األدبٌة بٌن أنواع النصوص

فهناك من ٌصرح و ٌقول:أن أنماط النصوص هً نفسها أنواع النصوص و هذا غٌر 

 صحٌح.

حواري....و هذا –تفسٌري –حجاجً –سردي –فأنماط النصوص المتفق علٌها هً:وصفً 

 هو معقول.

–أما أنواع النصوص باختصار هً نوعٌة النصوص المتداولة و هً كثٌرة منها ص أدبً 

نص اقتصادي و غٌرها من –نص اجتماعً –نص ثقافً –نص سٌاسً –ً نص علم

 النصوص.

ما ال شك فٌه أن النص لٌس معزوال بعضه عن البعض .بل هو فً اتحاد العالقات   

 فهذه العالقات هً التً تمكننا من فهم النصوص أٌا كان نوعها.’الداخلٌة فً النص

 استراتيجيات فهم النصوص:/ 5

فهم مفردات النص:هناك العدٌد من االستراتٌجٌات المساعدة على فهم استراتٌجٌات -أ

 النصوص ,من بٌن هذه االستراتٌجٌات أذكر:

ٌشكل فهم مفردات النص المقروءة عتبة أساسٌة لفهم المعنى المقروء اإلجمالً و أول 

 مستوٌات هذا الفهم هو أن ٌحسن القارئ الربط بٌن شكل الكلمة المعروضة علٌه و قراءة

إذا فالقارئ الذي ٌفهم هو مرحلة أولى و أساسٌة قارئ ال ٌتعثر فً ’هذه الكلمة بدون تعثر

و إال أعاقته استراتٌجٌات ضبط القراءة بمستوٌات الدنٌا عن تفعٌل استراتٌجٌات ’القراءة 

 ضبط المعانً و التً هً حكما أكثر تطورا من استراتٌجٌات األداء.

استراتٌجٌات فهم الجمل: -ب
1
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مما ال شك فٌه إن اإلشكاالت التً ٌواجهها المتعلم على مستوى بنى الجمل النحوٌة تشكل   

فهناك البنى التً ٌتفاوت ’مستوى فهم المفردات له تحدٌات فهم تتجاوز  تلك المطروحة على

و هً البنى النحوٌة غٌر الٌومٌة ’فٌها نظام تتابع مكونات الجملة بٌن المشافة و المكتوب

نظام توزٌع مكونات الجملة بٌن المحكً و المكتوب و بٌن المسموع و  حٌث ٌختلف

بٌن –مبتدأ أو الفاعل –و من األمثلة على ذلك  نبى الجملة بٌن اسمٌة وفعلٌة ’المقروء

و إشكالٌة فهم دور المفعول به فً حاالت الفعل  -فاعل و نابب فاعل–المعلوم و المجهول 

 المجهول.

 النص:استراتٌجٌات فهم بنٌة -ج

ترتبط قدرة القارئ على استخراج البنٌة النصٌة العلٌا بقدراته على التوقع و طرح 

و استقراء المعانً الضمنٌة بما ٌخدم فرضٌاته أو ٌدحضها ثم بمعلوماته السابقة ’الفرضٌات 

 حول بنٌة النصوص.

 استراتٌجٌات تحدٌد األفكار األساسٌة:-د

ساسٌة على المعلومات المركزٌة أو المعلومات األكثر ٌرتكز استراتٌجٌات تحدٌد األفكار األ

عند سؤاله عن األفكار األساسٌة فً ’و بهذا المعنى قد ٌفاجا المعلم أحٌانا’أهمٌة فً النص 

نص بأجوبه المعلمٌن المتفاوتة إذ قد ٌراها هؤالء حسب مراكز اهتماماتهم فتبعد أو تقرب 

قلها أو ٌبحث المعلم عنها.من الفكرة األساسٌة التً ٌرٌد كاتب النص ن
1
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 مرحلة التعليم المتوسط و مالمحها:*

مرحلة التعلٌم المتوسط هً المرحلة التً تلً مرحلة التعلٌم اإلبتدائً و مدتها أربع     

سنوات ,فالمتعلم فٌها ٌجتاز سنة و ٌنتقل إلى أخرى لٌصل إلى سنة تخرجه من هذه 

المرحلة,و فً هذه السنة ال بد له من مالمح تدل على أنه متعلم السنة الرابعة متوسط 

1
و ’ ل ثالث سنوات من التعلم,لٌدخل بها إلى سنة الرابعة,بمعنى مالمح ٌجمعها طوا

 ٌواصل تعلمه فً هذه السنة لٌخرج بمالمح تدل على تخرجه من هذه المرحلة.

 .تدرٌس األدب فً مرحلة التعلٌم المتوسط-1

ٌشمل القسم األول الصفٌن األول و الثانً و ٌشمل ’تنقسم مرحلة التعلٌم المتوسط إلى قسمٌن-

 ً الصف الثالث و الرابع.القسم الثان

 و ٌدرس التالمٌذ فً القسم األول ما ٌلً:   

نصوصا من القرآن الكرٌم و الحدٌث النبوي الشرٌف باعتباره أن القرآن و الحدٌث أسس -

الغرض من تدرٌسها دٌنٌا  و لٌس’مراتب األدب فً المعنى و األسلوب و اإلعجاز و التذوق

 عوة إلى الجهاد و مقاومة األعداء و تحدي عدوانهم.محضا,بحٌث تتناول هذه النصوص الد

 دراسة نصوص من الفكر الحدٌث فً األقطار العربٌة تتناول:-2

 وصف المشكالت اإلجتماعٌة العامة.-أ

و تتحدث عن أهدافها ’قصصا عربٌة قومٌة و محلٌة تصف حٌاة األمة و ممٌزاتها -ب

 ومثلها العلٌا.

 اء فً سبٌل األمة العربٌة و مثلها العلٌا .الشباب للتضحٌة و الفد إعداد -ج

خطبا حدٌثة فً الشإون الحاضرة و األحداث الجارٌة.-د
2
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دراسة نصوص أكثرها من الشعر العصر الحدٌث,و أقلها مما ٌمثله فً السهولة من -3

 الشعر القدٌم و تتناول:

 موضوعات إجتماعٌة.-أ

ٌذ بجمال وطنه و عظمة أمته,و عراقة وصف الطبٌعة و اآلثار العربٌة التً تشعر التلم-ب

 حضارته.

تتصل بالوطنٌة أو الجهاد فً مختارات ألدباء األمة العربٌة فً كل قطر من أقطارها -4

 سبٌل الحرٌة و االستقالل و استرداد ما اغتصب من الوطن العربً.

مختارات من أدب كفاح األمة العربٌة و تصور كفاح هذه األمة و تصمٌمها على -5

رجاع حرٌة الشعوب العربٌة.است
1

 

و ٌدرس الطالب فً القسم الثانً الذي ٌشمل الصف الثالث و الرابع من مرحلة التعلٌم    

 المتوسطنصوصا شعرٌة و نثرٌة مختارة ضمن زمر متفقة فً موضوعاتها.

مع إعطاء أدب ما قبل العصر ’ٌعلق على كل منها تعلٌقات تبرز ممٌزاتها اإلسالمٌة   

الحدٌث جانبا من العناٌة أكثر من الصفٌن األول و الثانً السابقٌن ,و بصفة عامة فإن 

و تتدرج ’اإلعتماد على نصوص األدب الحدٌث ٌعد كبٌرا فً القسم األول من هذه المرحلة 

وبة مع تقدم الدراسة ,و ٌكتفً من تارٌخ األدب فً هذه المرحلة هذه النصوص فً الصع

و ما كان الزما لفهمها.’بما كان تعرٌفا موجزا بقائل القطعة 
2

 

 طريقة اختيار النصوص األدبية: 2*

و ’تخضع عملٌة اختٌار النصوص األدبٌة ألسس هامة منها ما ٌتعلق بالمرحلة التعلٌمٌة   

 تالمٌذ و منها ما ٌتعلق بتنظٌم المنهج و طرق التدرٌس .منها ما ٌتعلق بمستوٌات ال

 ما ٌتعلق بالمرحلة التعلٌمٌة:-
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قبل الولوج فً عملٌة االختٌار لكل مرحلة تعلٌمٌة ٌجب التعرف على أهداف التعلٌم بشكل 

فً كل مرحلة من المراحل ألن  عام و أهداف التدرٌس اللغة العربٌة و األدب العربً

  من هذه األهداف التً تشتق بدورها من البٌئة و متطلبات المجتمع.المحتوى ٌشتق أصال

فإذا ما أرٌد تنمٌة الروح الوطنٌة لدى التالمٌذ فً مرحلة من المراحل فٌجب أن تتضمن 

األناشٌد و القطع النثرٌة و الشعرٌة المختارة صورا من بطوالت العرب و مآثر 

ً ضد المستعمر و ضذ اسرائٌل و الصهٌونٌة المسلمٌن,كما تتضمن ألوانا من الشعر الحماس

حتى ٌثٌر فً النفس شعورا بضرورة التصدي للمخاطر التً تهدد العرب و ’العالمٌة

 المسلمٌن على السواء.

و إذا ما أرٌد غرس المبادئ اإلنسانٌة السامٌة و التعالٌم اإلسالمٌة فً نفوس التالمٌذ    

ٌتم اختٌار اآلٌات القرآنٌة و األحادٌث النبوٌة حٌث ’فٌجب اختٌار النصوص المالئمة لذلك 

الشرٌفة و أقوال الصحابة التً تتناول كل جانب من جوانب تعلٌم اإلسالم.
1

 

كما ٌنبغً أن تتضمن النصوص المختارة قٌم المجتمع و عاداته و تقالٌده و ثقافته بشكل    

 عام.

 ما ٌتعلق بمستوٌات التالمٌذ:-

اختٌار النص األدبً مستوى التلمٌذ المتعلم ألنه هو المستهدف  من األمور التً تراعى عند

من عملٌة التعلٌم,لذا فالنص المنتقى و المختار ٌجب أن ٌكون فً مستواه العقلً و قدراته و 

ألن النص الجاف الخالً ’خبراته حتى ٌسهل فهمه ,كما ٌجب أن تمس وجدانه وأحاسٌسه 

التً ٌجب أن تكون كعامل مشترك بٌن المادة  من العاطفة ٌفتقد بالتالً روح التفاعل

التعلٌمٌة و المتعلم نفسه.
2
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و النص المناسب هو الذي ٌثٌر فً فوس التالمٌذ الحماس لدراسة بل و اإلطالع على    

النصوص المتشابهة و خصوصا إذا ما كان متصال بحٌاتهم مشبعا لمٌولهم و حاجاتهم حسب 

مراحل نموهم المختلفة 
1

 

نص الجٌد هو الذي ٌبعث فً نفوس التالمٌذ روح االعتزاز بالدٌن و الوطن و كما أن ال

 و تثٌر فً نفوسهم العزة و الكرامة و األأخالق الفاضلة.’االهل 

 ما ٌتعلق بتنظٌم المنهج و طرق التدرٌس.- 

اختلفت وجهات النظر حول تنظٌم منهج النصوص األدبٌة وطرق تدرٌسها ,فبعض   

’ تنظٌم النصوص فً صورتها الحالٌة هو أفضل الحلول لمعالجة المشكلةالتربوٌٌن ٌرى أن 

أما البعض ’و ٌقصدون بذلك تصنٌف النصوص وفق العصور التارٌخٌة لألدب العربً

اآلخر فٌرى أن تنظٌم النصوص األادبٌة ٌجب أن ٌتم بمعزل عن الحٌاة السٌاسٌة و 

ادٌة .بغض النظر عن العصور اإلسالمٌة تطوراتها التارٌخٌة بذا ترعى البٌئة الجغرافٌة الم

 بمفهومها السٌاسً و التارٌخً.

أما الفرٌق الثاث فٌرى أن تنظٌم النصوص ٌجب أن ٌكون فً ضوء األغراض و المناسبات 

و لكل من هذه ’أو الفنون األدبٌة بغض النظر عن العصر الذي عاش فٌه األدٌب أو الشاعر 

.االتجاهات رأٌها المقنع فً توجٌهها
2

 

 الوسائل التعلٌمٌة:-3

أن مادة اللغة العربٌة عموما و مادة األدب العربً خصوصا تفتفران إلى ٌعتقد البعض     

و إن كان هذا الراي شائعا ,إال أنه بفتقر إلى ’الوسائل التعلٌمٌة التً تتفق و النص

اتب أو الموضوعٌة و بعٌدا عن الصواب ألن اللغة ذاتها من حٌث أسلوب المتكلم أو الك

 القاص أو الشاعر تعتبر وسٌلة فً حد اتها

 فمن الوسائل التً ٌمكن أن ٌستعٌن بها المعلم:-  
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المراجع العلمٌة و التارٌخٌة و األدبٌة التً تتناول العصور األدبٌة و شعرائها بالتفصٌل -

 الذي ٌفٌد التلمٌذ و ٌنهل منه ما ٌرٌد

هتمام و تدفعهم إلى القراءة و اإلطالع و دواوٌن الشعراء تثٌر فً نفوس التالمٌذ اال-

التعرف على الشعراء و أسلوبهم و الموضوعات الشعرٌة التً خاضها كل صاحب دٌوان
1

 

استخدام الخرائط الجغرافٌة الصماء و خرائط التضارٌس لتعرٌف التالمٌذ على بٌئة -

ٌلة بحٌث تشٌر على الشاعر أو األدٌب أو الكاتب من خالل موقع المدٌنة  أو عاشت فٌها القب

 أثرها على حٌاة األدٌب و انتاجه.

و تمثٌل قصة أو مسرحٌة ٌشارك فٌها التالمٌذ الذٌن ٌمٌلون إلى  استخدام المسرح المدرسً-

 ذلك.

تشجٌع التالمٌذ على التحدث إلى زمالئهم من خالل اإلذاعة المدرسٌة و مخاطبتهم من -

 خالل صحف المدرسة و الفصول.

التالمٌذ على قراءة القصص القصٌرة و الطوٌلة مما ٌساعدهم على تنمٌة التذوق تشجٌع -

األدبً لدٌهم,و ٌدفعهم إلى حرٌة اختٌار ما ٌناسب مٌولهم و اهتماماتهم.
2

 

تشجٌع التالمٌذ على إلقاء ما ٌحفطونه من شعر أو نثر و خالفه على زمالئهم داخل الفصل -

وسهم كما ٌمكن ترك الحرٌة لهم فً مناقشة ما ٌرغبون الدراسً .مما ٌولد ذلك الثقة فً نف

 مناقشته مع بعضهم البعض.

استخدام أسلوب الموازنات و المقارنات بٌن األدباء و الشعراء داخل حجرة الدراسة بحٌث -

ٌشترك تالمٌذ تالمٌذ الفصل جمٌعهم فً ذلك.
3
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و علٌه أن ’وسائل أخرى طبقا لنوع الدرس و مدى حاجته لها و ٌمكن أن ٌختار المعلم-

ٌتذكر أن الوسٌلة التعلٌمٌة لٌست هدفا فً حد ذاتها ٌل ٌراد من استخدامها تحسً العملٌة 

التعلٌمٌة و جعلها أكثر كفاٌة و قدرة على أحداث نتائج التعلٌم المرجوة.
1

 

 مفهوم الطرٌقة:

كلمة "الطرٌقة"كالتالً :الطرٌقة السٌرة و طرٌقة ٌعرف لسان العرب البن منظور  لغة:-أ

أي على حالة واحدة و فالن حسب ’الرجل:مذهبه ٌقال :ما زال فالن على طرٌقة واحدة 

الطرٌقة و الطرٌقة الحال ٌقال: هو على طرٌقة حسنة و طرٌقة سٌئة.
2

 

 3﴾اء غدقااهم م  قٌن  رٌقة ألس  وا على الط  قام  و است  و أل  ﴿و قوله تعالى:   

ٚ ﴿ٌٝ:بٚ ٚأ٠ؼب لٌٛٗ رؼ’ لبي اٌفشاء ػٍٝ ؽش٠مخ اٌششن ٚ لبي غ١شُ٘ ػٍٝ ؽش٠مخ اٌٙذٜ

 4﴾ّٝضٍ  زىُ اٌ  ش٠م  ت ثط  ز٘  ٠  

 اٌطش٠مخ اٌشعبي اإلششاق ِؼٕبٖ ثغّبػزىُ اإلششاف ٚ اٌؼشة 

٠مٛي اٌشعً اٌفبػً ٘زا ؽش٠مخ لِٛٗ ٚ ؽش٠مخ اٌمَٛ أِبصٍُٙ ٚ خ١بسُ٘ ٚ ٘إالء ؽش٠مخ 

 ٠ٍٗ ٘ٛ اٌزٞ رٕزّٟ أْ ٠غؼٍٗ لُِٛٙ أ٠ؼب :اٌشعبي اإلششاف.لُِٛٙ ٚئّٔب رأٚ

ِ  بٌؾ  ب اٌظ  ٚ أٔب ِٕ   ﴿ٚ لٌٛٗ رؼبٌٝ :    5.﴾ذداك ل  شائ  وٕب ؽ   ٌه  ْٚ ر  ٕب د  ْٛ ٚ 

ٚ اٌطش٠مخ عّؼٙب ؽشائك ٔغغٗ ٕٔغظ ِٓ طٛف أٚ شؼش غشػٙب اٌزساع أٚ ألً أٚ ؽٌٛٙب -

طغشٖ رخ١ؾ فٟ ٍِزمٝ اٌشفبق ِٓ اٌىغش أسثغ أرسع أٚ صّبصٟ أرسع ػٍٝ لذس ػظُ اٌج١ذ ٚ 

 ئٌٝ اٌىغش ٚ ف١ٙب رىْٛ سؤٚط اٌؼٙذ ٚ اٌطشائك :اٌفشق.
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 اٌطش٠مخ فٟ االططالػ:

 ٠ؼشف ثؼغ اٌزشث١٠ٛٓ اٌطش٠مخ رؼش٠فبد ِخزٍفخ ِٕٙب:

ثغ١خ ’ؽش٠مخ عّؼٙب ؽشائك ٚ ٠مظذ ثٙب ع١ّغ أٚعغ إٌشبؽ اٌّٛعٗ اٌزٞ ٠مَٛ ثٗ اٌّذسط -1

ؾم١ك اٌزغ١١ش إٌّشٛد فٟ عٍٛوُٙ ٚ ِغبػذارُٙ ػٍٝ اوزغبة ِؼٍِٛبد ِغبػذح رال١ِزٖ ػٍٝ ر

ٚ ِؼبسف ٚ ١ِٛي.
1
 

ٟ٘ اٌطش٠مخ اٌزٟ ٠غزخذِٙب فٟ رٛط١ً ِؾزٜٛ إٌّٙظ ٌٍزال١ِز أصٕبء ل١بِٗ ثبٌؼ١ٍّخ -2

اٌّبدح اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ ٠ؾز٠ٛٙب اٌّمشس اٌذساعٟ.’اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚ اٌّمظٛد ثّؾزٜٛ إٌّٙظ 
2
 

د اٌزذس٠غ١خ اٌزٞ ٠ّىٓ رىشاسٖ فٟ اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّزشبثٙخ ٚ ٟ٘ ٔظبَ اٌخطٛا-3

اٌّٛعٗ ثمظذ ٚٚػٟ ٌزؾم١ك ٘ذفأٚ ػذح أ٘ذافب رؼ١ّ١ٍخ.
3
 

رغبػذٖ فٟ رؾم١ك ’ثٙب اٌّؼٍُ ٟ٘ ِغّٛػخ ِٓ اإلعشاءاد ٚ اٌّّبسعبد اٌزٟ ٠مَٛ -4

رؼُ اٌؼذ٠ذ ِٓ األٔشطخ ٚ األعب١ٌت اٌّخزٍفخ.’األ٘ذاف اٌزؼ١ٍّخ 
4
 

ؽشق اٌزذس٠ظ ثأٔٙب عٍغٍخ فؼب١ٌبد ِٕظّخ اٌزٟ ٠ش٠ذ٘ب اٌّؼٍُ دخً اٌشؼجخ اٌذساع١خ  رؼشف-5

ٚ اعزخذاِٗ ٌٍٛعبئً ٚ ’أٞ اٌى١ف١خ اٌزٟ ٠ٕظُ ثٙب اٌّؼٍُ اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ’ٌزؾم١ك أ٘ذافٗ 

األٔشطخ اٌّخزٍفخ ٚفمب ٌخطٛاد ِٕظّخ الوغبة اٌّزؼ١ٍّٓ اٌّؼشفخ ٚ اٌّٙبساد ٚ االرغب٘بد 

 اٌّشغٛثخ.

ٔغزٕزظ أْ ثؼؼُٙ ٠شٜ أْ اٌطش٠مخ ٟ٘ ٔشبؽ وجبلٟ األٔشطخ ِٓ خالي اٌزؼش٠فبد اٌغبثمخ   

األخشٜ ٚ رىْٛ ِٛعٗ ٌٍزال١ِز ثغ١خ ِغبػذرُٙ فٟ ؽ١ٓ ٠شا٘ب اٌجؼغ ا٢خش أٔٙب ِغّٛػخ 

                                                           
 ’1975طرابلس,’الشٌبانً عمر محمد التومً"فلسفة التربٌة اإلسالمٌة"المنشؤة العامة للنشر و التوزٌع 1

 405د.ط,ص
الطالب المعلم للحدود الفاصلة بٌن طرائق و أسالٌب و ممدوح سلٌمان بن محمد"أثر إدراك  2

 .122ص’8استراتٌجٌات التدرٌس فً تنمٌة بٌئة تعلٌمٌة فعالة داخل الصف"ط
 32,ص1991’2الرٌاض,ط’محً الدٌن أو صالح"أساسٌات فً طرق التدرٌس العامة"دار الهدى 3
 .157ص1999’2ط’القاهرة’ٌثالتقانً أحمد حسنو آخرون"المصطلحات التربوٌة"عالم الكتب الحد 4
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ٚ اٌجؼغ ا٢خش ٠شا٘ب أٔٙب ِغّٛػخ ’ِٓ اٌخطٛاد إٌّظّخ غب٠زٙب ٌزؾم١ك أ٘ذاف رؼ١ّ١ٍخ 

 اٌّّبسعبد.ِٓ اإلعشاءاد ٚ 

ئْ اٌٙذف اٌشئ١غٟ ٚ األعّٝ ِٓ خالي وً ٘زٖ اٌزؼش٠فبد ٌٍطش٠مخ ٘ٛ رؾم١ك اال٘ذاف ٚ   

 اٌغب٠بد رؼ١ّ١ٍخ ِٓ أعً رغ١١ش اٌغٍٛوبد ٌٍزال١ِز.

ٚ ٠ّىٓ رؼش٠فٙب وٍه ثأٔٙب إٌٙظ اٌزٞ ٠زجؼٗ اٌّؼٍُ ٌزٛط١ً ِب رؼّٕٗ اٌىزبة اٌّذسعٟ أٚ    

ؽبد ٌٍّزؼٍُ ث١غش ٚ عٌٙٛخ ِٓ خالي اٌزفبػً ث١ٓ إٌّٙبط ِٓ ِؼبسف ٚ ِٙبساد ٚ ٔشب

اٌطشف١ٓ .     
1
 

 ػٕبطش أعبع١خ ٟ٘:4فٙزا اٌزؼش٠ف ِىْٛ ِٓ          

 أٞ ٕ٘بن ِشاؽً رّش ثٙب ػ١ٍّخ اٌزذس٠ظ.’إٌٙظ-1

 اٌّؼٍُ أٞ أٔٗ اٌؼٕظش اٌفبػً اٌٌّٛذ ٌٍطبلخ اٌذافؼخ.-2

 ذدا.اٌىزبة أٚ إٌّٙبط ٚ ٘ٛ اٌٛػبء اٌزٞ ٠ؼُ ِؾزٜٛ ِؾ-3

 اٌّزؼٍُ ٚ ٘ٛ اٌّغزٙذف ثاؽذاس اٌزغ١١ش فٟ فىشٖ ٚ عٍٛوٗ.-4
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 /طزق ذذرَش انُض األدتٍ:4

 ٕ٘بن ػذح ؽشق ٌذساعخ ربس٠خ األدة ٚ ِٕٙب:  

ؽش٠مخ اٌؼظٛس: ٚ ٟ٘ اٌطش٠مخ اٌغبئذح فٟ رذس٠ظ األدة اٌؼشثٟ فٟ غبٌج١خ اٌجٍذاْ -1

ػ١ٍٙب فٟٙ: اٌؼشث١خ أِب ػظٛسٖ اٌزٟ ارفك اٌّإسخْٛ االدثبء
1
 

ٚ سثّب ’٠ظؼت رؾذ٠ذ ثذا٠زٗ ’اٌؼظش اٌغبٍٟ٘: فزشح ِب لجً اإلعالَ ٚ إٌّز١ٙخ ثظٙٛسٖ -أ

 لش١ٔٓ لجً ظٙٛس اإلعالَ.

ٚ اثزذاء اٌجؼضخ إٌج٠ٛخ  -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ–اٌؼظش اإلعالِٟ: ٚ ٠جذأ ِٕز ظٙٛس إٌجٟ -ة

 ٚ رشًّ:

 فزشح طذس اإلعالَ اٌزٟ رجذأ ثبٌجؼضخ ٚ رٕزٟٙ ثٕٙب٠خ ػظش اٌشاشذٞ -1

 .-132ٖ-40-اٌؼظش األِٛٞ -2

 ٚ ٠ذسط ٘زا اٌؼظش ثفزشر١ٓ: -656ٖ-132-اٌؼظش اٌؼجبعٟ -3

 .-232ٖ-ٚ إٌّز١ٙخ فٟ ػبَ -132ٖ-أثٟ اٌؼجبط اٌغفبػ عٕخ اٌزٟ رجذأ ثخالفخ االٌٚٝ:

.-656ٖ-ٚ رٕزٟٙ ػبَ -232ٖ-اٌضب١ٔخ: رجزذب ثخالفخ اٌّزٛوً
2
 

ٚ ٠مغُ ٘زا اٌؼظش ؽغت ٘إالء اٌّإسخ١ٓ أٚ رمغّٗ عّبػخ أخشٜ ئٌٝ صالصخ ػظٛس أٚ    

 ئر رفىىذ اٌذٌٚخ اٌؼجبع١خ ٚ طبسد ف١ٙب د٠ٚالد .’أسثؼخ 

ٖ ٚ ٠ٕزٟٙ 656ػظش اٌفزشح اٌّظٍّخ: أٚ ػظش اٌذٚي اٌّززبثؼخ ,٠جزذب ثغمٛؽ ثغذاد عٕخ-ط

١خ اٌّززبثؼخ ٚ دٌٚزٟ اٌّّب١ٌه ثّظش ٚ اٌشبَ ٚ اٌذٚي اٌّخزٍفخ اٌذٚي اٌزشو–ثؼظش إٌٙؼخ 

ٚ ِّب١ٌه اٌذٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ فٟ اٌمبساد اٌضالس اٌمذ٠ّخ.’ػٓ اٌززبس فٟ آع١ب 
3
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ٚ ؽزٝ اٌضِٓ اٌذٞ  1213/1798ػظش إٌٙؼخ: ٚ ٠جزذب ثذخٛا اٌؾٍّخ اٌفشٔغ١خ ػبَ -د

 فىبس ٚ األٌفبظ.اٌزطٛس فٟ األٚ ٠ؾًّ  -ٔؾٓ ف١ٗ ٠غّٝ رػظش االٔجؼبس

ؽش٠مخ األلب١ٌُ ٚ اٌج١ئبد:ؽ١ش ٠ذسط األدة فٟ وً ئل١ٍُ ٚ فٟ صِٓ ِؼ١ٓ,فٕٙبن أدة -2

اٌغض٠شح ٚ أدة اٌؼشاق ٚ أدة اٌشبَ ٚ أدة ِظش ٚ األدة األٔذٌغٟ ٚ أدة اٌّغشثٟ ٚ فٟ 

٘زٖ اٌطش٠مخ رىْٛ طٛسح اٌّغزّغ ٟ٘ اٌظٛسح اٌزٟ ٠ٕمٍٙب اٌىبرت ئٌٝ ا٢خش٠ٓ ؽ١ش ٠ظٙش 

ف١ٙب اٌزجب٠ٓ فٟ اٌج١ئبد ٚ وزٌه ١ِّضح وً ال١ٍُ ٚ خظبئض ِغزّؼٗ.
1
 

ؽش٠مخ دساعخ األدة ػٍٝ ٚفك اٌفْٕٛ األدث١خ:  ٚ ٟ٘ رذسط وً فٓ ِٓ فْٕٛ األدة ػٍٝ -3

ِش اٌؼظٛس ٚ رزخز اٌفْٕٛ ِؾٛسا ٌٙزٖ اٌطش٠مخ فٟٙ رزٕبٚي اٌٛطف ٚ اٌغضي ٚ اٌّذػ ٚ 

ٚ رٙزُ ٘زٖ اٌطش٠مخ ثزم٠ٛخ اٌؾظ األدثٟ ’ٌغخ فٕب فٕب اٌشصبء ٚ اٌٙغبء ٚ غ١ش٘ب ثطش٠مخ اٌّؼب

 ٌذٜ اٌطٍجخ الرخبر٘ب اٌّمبسٔخ ث١ٓ ٔظٛص اٌغشع اٌٛاؽذ أعبعب فٟ اٌذساعخ.

ٚ رطٛسٖ ػجش اٌؼظٛس ٚ ؽش٠مخ اٌززٚق األدثٟ: رمَٛ ٘زٖ اٌطش٠مخ ػٍٝ اٌززٚق األدثٟ -4

لبٌمذِبء ’زٟ ٠ذسعٙب اٌز١ٍّز ث١بْ ارغب٘بد األدثبء ٚ اال٘زّبَ ثأرٚاق وً ػظش ِٓ اٌؼظش اٌ

وبٔٛا ٠جزذئْٛ ثبألؽالي ٚ فٟ ػظٛس أخشٜ ا٘زُ األدثبء ثبإل٠غبص أٚ اٌغغغ أٚ اإلصدٚاط ٚ 

رٙزُ ٘زٖ اٌطش٠مخ ثبٌززٚق األدثٟ ٚ اٌفْٕٛ اٌجالغ١خ .
2
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 ذًهُذ:

ثؼذح ئطالؽبد ٚ رؼذ٠الد ثغشع اٌٛطٛي ئٌٝ رؼ١ٍُ ٠زّبشٝ ٚ ِش اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌغضائش   

ٚ ِٓ عٙخ أخشٜ ٌّٛاوجخ اٌزطٛساد ٚ اٌزغ١شاد ’خظٛط١بد اٌّغزّغ اٌغضائشٞ ِٓ عٙخ

ٚ ع١ىْٛ أخش ِب ع١ؼزّذ ِٕب٘ظ اٌغ١ً اٌضبٟٔ ’اٌؾبطٍخ ػٍٝ اٌظؼ١ذ٠ٓ اٌذاخٍٟ ٚ اٌخبسعٟ 

 ِٓ اٌزذس٠ظ ثبٌىفبءاد.

 /ذعزَف انجُم انثاٍَ:1 

ثذأ اٌزخط١ؾ إلطالؽبد اٌغ١ً اٌضبٟٔ ِٓ اٌزذس٠ظ ثبٌىفبءاد ٚ اٌزٞ ششع فٟ رٕف١زٖ ِغ        

ثذءا ثبٌغٕز١ٓ األٌٚٝ ٚ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌطٛس االثزذائٟ ثبػزجبسّ٘ب 2016/2017اٌذخٛي اٌّذسعٟ 

ػٍٝ أْ ’اٌشو١ضح اٌشئ١غخ ٌجٕبء اٌٙشَ اٌزشثٛٞ ٚ وزٌه اٌغٕخ األٌٚٝ ِزٛعؾ وّشؽٍخ أٌٚٝ

ٚ اٌزٟ ٠ٕزظش ’ٚ ٠ؼُّ ػٍٝ ثبلٟ اٌّغز٠ٛبد ٚ األؽٛاس اٌزؼ١ّ١ٍخ 2019غب٠خ ٠زٛاطً ئٌٝ 

ٚ ِٓ عٙخ أخشٜ ٔمً اٌّزؼٍُ ’ِٕٙب رؾم١ك إٌٛػ١خ فٟ رؾغ١ٓ األداء اٌزشثٛٞ ٌٍّؼٍُ ِٓ عٙخ

ئٌٝ ِّبسط ٚ ِفىش ٚ ِجذع ’ِٓ ِغشد ِىزغت ٌٍّؼبسف ػٓ ؽش٠ك اٌؾفع ٚ االعزشعبع 

غّؼ ثبٌزفبػً اإل٠غبثٟ ث١ٓ اٌّؼٍُ ٚ اٌّزؼٍُ.ِٓ خالي خٍك ث١ئخ رؼ١ّ١ٍخ طؾ١خ ر
1
 

ٚ ٌىٓ ثشىً ’ِٕب٘ظ اٌغ١ً اٌضبٟٔ: ٚ ٟ٘ ِٕب٘ظ رؼزّذ أ٠ؼب ػٍٝ اٌّمبسثخ ثبٌىفبءاد -

 .2017/2016ِزطٛس,ٚ اٌزٟ دخٍذ ؽ١ض اٌزطج١ك اثزذاء ِٓ اٌّٛعُ اٌذساعٟ

 يًُزاخ انجُم انثاٍَ يٍ انًُاهج -2

فإٔب ٔغذ أْ عً دٚي اٌؼبٌُ ’شٚٔخ ٚ ػذَ اٌغّٛدٔظشا الٌزظبف إٌّب٘ظ اٌزشث٠ٛخ ثبٌّ

 رخؼؼٙب دٚس٠ب ئٌٝ اٌزؼذ٠ً ٚ اٌزؾغ١ٓ ٚ ئػبدح إٌظش ٚ ٌؼً أُ٘ ِب ١ّ٠ض اٌغ١ً اٌضبٟٔ ٘ٛ:

أغغبِٗ ِغ اٌمبْٔٛ اٌزٛع١ٟٙ ٌٍزشث١خ ٚ ثبٌزبٌٟ ِغ اٌغب٠بد اٌّؾذدح ٌٍٕظبَ اٌزشثٛٞ.-
2
 

                                                           
 11/12/2017ٌوم21ص36جتماعٌة ,العدد مجلة جٌل العلوم اإلنسانٌة و اال 1
 21ص’المرجع نفسه 2
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اسح االعزشار١غ١بد اٌزٟ ٠ّىٓ اٌّزؼٍُ ِٓ ثٕبء اػزّبد اٌج٠ٛ١ٕخ اإلعزّبػ١خ اٌزٟ رؼغ فٟ اٌظذ-

 ِؼبسفٗ ػّٓ اٌؼًّ اٌزشبسوٟ.

اٌؼًّ ػٍٝ رىبًِ ِٛػٛع أٚ ِفَٙٛ ِٓ اٌّفب١ُ٘ فٟ ػذح ِٛاد لظذ ئؽذاس اإلٔغغبَ األفمٟ -

 ٚ اٌؼّٛدٞ ث١ٓ اٌّٛاد.

اٌم١ُ رٕبٚي اٌّشبس٠غ اٌّزؼذدح اٌّٛاد ٚ ر١ّٕخ اإلدِبط ِٓ خالي رؾذ٠ذ اٌىفبءاد اٌؼشػ١خ ٚ -

ػّٓ ِب ٠غّٝ ثزشبسو١خ اٌّٛاد ثؾ١ش رظجؼ اٌّٛاد ٚؽذح ِٕغغّخ ٚ ِزٕبغّخ ف١ّب ث١ٕٙب ثذلخ 

ٌزى٠ٛٓ ٍِّؼ رخشط اٌز١ٍّز ِٓ أٞ ِشؽٍخ ِٓ ِشاؽً اٌّغبس اٌذساعٟ.
1
 

 يثادئ انجُم انثاٍَ:-3

 اٌش١ٌّٛخ:ٚ رٌه ثجٕبء ِٕٙبط ٌىً ِشؽٍخ رؼ١ّ١ٍخ.-

ِخزٍف ِىٛٔبد ِٕب٘ظ اٌغٕٛاد ٚ فٟ ع١ّغ األؽٛاس االٔغغبَ:ِٓ خالي ششػ اٌؼاللبد ث١ٓ -

ٚ ا١ٌّبد٠ٓ ٌّؼبٌغخ رفىه ِٕب٘ظ اٌغ١ً اٌمذ٠ُ وّب فظٍذ اٌىفبءاد اٌؼشػ١خ ػّبٔب ٌإلٔغغبَ 

 االفمٟ ٌٍّٕب٘ظ.

 اٌمبث١ٍخ ٌٍزطج١ك:ٚ رزُ ثبٌزىفً ثؼ١ٍّخ اٌزى١ف ِغ ششٚؽ اٌزٕف١ز .-

 اٌّمشٚئ١خ :ٚ رؼٕٟ رٛخٟ اٌجغبؽخ اٌٛػٛػ ٚ اٌذلخ.-

اٌٛعب٘خ:ٚ رٌه ٌزٛخٟ اٌزطبثك ث١ٓ أ٘ذاف اٌزى٠ٛٓ اٌزٟ رؾٍّٙب إٌّب٘ظ ٚ اٌؾبعبد -

اٌزشث٠ٛخ.
2
 

 ٚ لذ رُ االػزّبد فٟ ١٘ىٍخ إٌّٙبط ثؾٍزٗ اٌغذ٠ذح ػٍٝ أسثؼخ ِؾبٚس ٟ٘:   

 يحاور انجُم انثاٍَ:-4

                                                           
 22ص 36مجلة جٌل العلوم اإلنسانٌة,العدد 1
 المرجع نفسه,الصفحة نفسها. 2
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رمذ٠ُ *اٌّؾٛس اٌّؼشفٟ:ٚ ٠زؼّٓ اٌّظفٛفخ اٌّفب١ّ١٘خ ٚ اٌزٕظ١ُ إٌّطمٟ ٌٍّؼبسف ِغ 

 ِٕغغُ ِغ خظٛط١بد اٌّبدح ٚ اٌّفب١ُ٘ ا١ٌّٙى١خ ٌٍّبدح.

*اٌّؾٛس اٌج١ذاغٛعٟ:ٚ رزؼّٓ اٌجٕبئ١خ ٚ اٌجٕبئ١خ اإلعزّبػ١خ ٚ اٌٛػؼ١خ اٌزؼ١ٍّخ ٚ اٌٛػؼ١خ 

 اإلٔذِبع١خ ٚ وزا اٌزم١١ُ.

*اٌّؾٛس إٌغمٟ:ٌؼّبْ رمبسة ٚ راللٟ إٌّب٘ظ فٟ ٚؽذح شبٍِخ ٚ رظٛس شبًِ ٚ رٕبصٌٟ 

 ٚ أغغبَ أفمٟ ٚػّٛدٞ ٌٍّٕب٘ظ. ٌٍّٕب٘ظ

*اٌّؾٛس اٌم١ّٟ:ٚ ٠زؼّٓ ل١ُ ٠ٛ٘خ االٔزّبء ٌٍؼشٚثخ ٚ اأِبص٠غ١خ فٟ ئؽبس عغشافٟ ٚ صِٕٟ 

ِؾذٚد ٚ وزا اٌم١ُ االعزّبػ١خ اٌضمبف١خ ٚ اٌم١ُ اٌى١ٔٛخ.
1
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 انجاَة انرطثُمٍ:

 ذحهُم االصرثُاٌ انًىجه نألصاذذج.-1

اؽزٜٛ االعزج١بْ اٌّٛعٗ ٌالعبرزح ػٍٝ أسثؼخ ػشش ػشش عإاال .ٚ لذ ٚصػذ ٘زٖ األعئٍخ    

ٚ لذ رطشلذ ئٌٝ ػٕظش األلذ١ِخ فٟ اٌزؼ١ٍُ ؽ١ش لذس ’أعزبرا ٚ أعزبرح-20-ػٍٝ ػشش٠ٓ 

أعزبر أٞ ِب  18عٕخ فٟ ا١ٌّذاْ ة 15ػذد األعبرزح  اٌز٠ٓ رغبٚصٚا أوضش ِٓ خّظ ػشش 

عٕٛاد فٛعذد صالصخ أعبرزح فمؾ 10عٕخ ٚ أوضش ِٓ  15أللذ١ِخ ألً ِٓ أِب ا%٠90ّضً ٔغجخ 

 .%11أٞ ِب ٠ّضً 

 رؾ١ًٍ ٔزبئظ االعزج١بْ اٌّٛعٗ ٌألعبرزح ٚ رفغ١ش٘ب: -أ

 :هم انًُاهج انحذَثح ذزاعٍ لذراخ كم ذهًُذ؟1س

 إٌغجخ    اٌزىشاس   اإلعبثبد   

 %70 14 ٔؼُ

 %30 6 ال

 

 :01اٌغذٚي سلُ 

ِٓ األعبرزح  ٠شْٚ أْ %70ِٓ خالي ٔزبئظ اٌغذٚي اٌّزؾظً ػ١ٍٙب ٔالؽع أْ ٔغجخ         

إٌّب٘ظ اٌؾذ٠ضخ رشاػٟ لذساد اٌز١ٍّز ,ؽ١ش رشٜ ٘زٖ اٌفئخ أْ إٌّب٘ظ اٌؾذ٠ضخ ٟ٘ اٌزٟ رّٕؼ 

فٟ رؾم١ك اٌغشع إٌّشٛد ِٓ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ,فبٌّٕب٘ظ اٌؾذ٠ضخ  ٌٍّزؼٍُ اٌّشبسوخ اإل٠غبث١خ 

رؼزجش اٌز١ٍّز خضأب ٌٍّؼشفخ فمؾ ثً رؼزجشٖ ِؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ أِب ثبٌٕغجخ ئٌٝ  ٌُ رؼذ

ِٓ األعبرزح ٠شْٚ أْ إٌّب٘ظ اٌؾذ٠ضخ ال رشاػٟ لذساد وً ر١ٍّز ٚ ١ٌظ فبػ١ٍخ فٟ 30%

 اٌزؼ١ٍُ.

 :يا رأَك فٍ انرذرَش وفك انًمارتح تانكفاءاخ؟2س
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 إٌغجخ اٌزىشاس االعبثبد

 %60 12 ِٕبعجخ

 %40 8 غ١ش ِٕبعجخ

 

 :02اٌغذٚي سلُ

ِٓ األعبرزح %60ؽغت إٌغت اٌزٟ رؾظٍٕب ػ١ٍٙب فٟ اٌغذٚي فإٟٔ أالؽع أْ ٔغجخ     

٠شْٚ أْ ؽش٠مخ اٌزذس٠ظ ٚفك اٌّمبسثخ ثبٌىفبءاد ٟ٘ ِٕبعجخ فٟ ا١ٌّذاْ,ٚ ثبلٟ إٌغجخ اٌزٟ 

 لبٌذ ػىظ رٌه أٞ ثؼذَ ِٕبعجزٙب.%40لذسد ة 

ح انًمزرج نراليُذ انضُح األونً و انثاَُح يٍ انرعهُى انًرىصظ :هم انُصىص األدت03ُس

 يُاصثح؟

 إٌغجخ  اٌزىشاس  اإلعبثبد 

 %90 18 ِٕبعجخ 

 %10 2 غ١ش ِٕبعجخ

 

 :03اٌغذٚي سلُ 

ِٓ األعبرزح ٠شْٚ أْ إٌظٛص األدث١خ اٌّمشسح فٟ %90ثؼذ ِالؽظخ اٌغذٚي ظٙش أْ        

 ِٓ األعبرزح أٔٙب غ١ش ِٕبعجخ%٠10شٜ  ث١ّٕب’اٌزؼ١ٍُ اٌّزٛعؾ ِٕبعجخ 

 :عُاوٍَ انُصىص انًمزرج فٍ انكراب يالئًح نًضًىٌ انُصىص؟4س

 إٌغجخ  اٌزىشاس   االعبثبد  

 %80 16 ِالئّخ

 %20 4 غ١ش ِالئّخ
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 :04اٌغذٚي سلُ 

ِٓ األعبرزح ٠شْٚ أْ  %80ٔالؽع ِٓ خالي ٔزبئظ اٌغذٚي اٌّزؾظً ػ١ٍٙب أْ ٔغجخ        

ػٕب٠ٚٓ إٌظٛص اٌّمشسح فٟ اٌىزبة اٌّذسعٟ ِالئّخ ٚ ِٕبعجخ ث١ّٕب رشٜ اٌجم١خ أٔٙب غ١ش 

 .%20ِٕبعجخ ٚ ٘زا ثٕغجخ 

 :يا رأَك فٍ انخطىاخ انًرثعح فٍ ذذرَش انُض األدتٍ؟5س

 إٌغجخ  اٌزىشاس  االعبثبد  

 %55 11 ِالئّخ

 %45 9 غ١ش ِالئّخ

 

 :05اٌغذٚي سلُ 

ِٓ األعبرزح ٠شْٚ أْ اٌخطٛاد اٌّزجؼخ فٟ %55ٔالؽع ِٓ خالي اٌغذٚي أْ ٔغجخ       

رذس٠ظ إٌض األدثٟ ٟ٘ ِالئّخ ,ث١ّٕب لذسد إٌغجخ اٌزٟ رشفغ ٘زٖ اٌخطٛاد ٚ رشٜ ثؼذَ 

 ِٓ ٔغجخ األعبرزح .%45ِالئّزٙب ة

 :هم انرىلُد انًخصض نرحهُم انُض األدتٍ كفاَا أو غُز كافُا؟6س

 إٌغجخ اٌزىشاس االعبثبد 

 %30 6 وبف١ب

 %70 14 غ١ش وبف١ب

 

 :06اٌغذٚي سلُ 

رفغش أْ سأٞ أغٍج١خ األعبرزح ٠شْٚ أْ اٌزٛل١ذ اٌّخظض ٌزؾ١ًٍ إٌض األدثٟ غ١ش       

ٚ ٘زا ٠إدٞ ئٌٝ ’وبف١ب ٚ ٘زا ساعغ ئٌٝ وضشح االعئٍخ إٌّذسعخ ػّٓ اٌخطٛاد ٚ رىشاس٘ب 

 ذَ وفب٠خ اٌٛلذ اٌّخظض ٌٍٕض األدثٟ.ئ٘ذاس اٌٛلذ ٚثبٌزبٌٟ ػ
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:أٌ انًُاهج انرعهًُُح ذثذو نك َاجعح فٍ عًهُح انرعهُى؟و انرٍ ذضًٍ انغاَح انًُشىدج 7س

 يٍ وراء عًهُح انرعهُى؟

 إٌغجخ    اٌزىشاس    االعبثبد  

 %25 5 اٌىالع١ى١خ

 %75 15 اٌؾذ٠ضخ

 

 :7اٌغذٚي سلُ

ِٓ األعبرزح ٠شْٚ أْ %25ػ١ٍٙب ٔالؽع أْ ٔغجخ  اٌغذٚي اٌّزؾظًِٓ خالي ٔزبئظ       

لبٌذ %75إٌّب٘ظ اٌىالع١ى١خ ٟ٘ األوضش فبػ١ٍخ فٟ اٌزؼ١ٍُ ,ٚ ثبلٟ إٌغجخ اٌزٟ لذسد ة 

ػىظ رٌه ثّؼٕٝ أْ ٘زٖ اٌفئخ رشٜ أْ إٌّب٘ظ اٌؾذ٠ضخ ٟ٘ اٌزٟ رّٕؼ ٌٍّزؼٍُ اٌّشبسوخ 

 اٌفؼبٌخ ٚ اٌغ١ذح داخً اٌمغُ.

 عًهُح انرعهُى؟ :أٌ انطزائك أَجع ف8ٍس

 إٌغجخ    اٌزىشاس    االعبثبد  

 %35 7  اٌمذ٠ّخ 

 %75 15 اٌؾذ٠ضخ

 

 :08اٌغذٚي سلُ 

أغٍج١خ األعبرزح رشٜ أْ اٌطش٠مخ اٌؾذ٠ضخ فٟ رؼ١ّ١ٍخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٟ٘ األفؼً ٚ لذ لذسد      

اٌطش٠مخ اٌزٟ ٚ ٟ٘ %35أِب ٔغجخ اخز١بس اٌطش٠مخ اٌزم١ٍذ٠خ وبٔذ ٔغجزُٙ ة %75ٔغجزُٙ ة

 رمَٛ ػٍٝ اإلٌمبء ٚ اٌزٍم١ٓ ٚ اٌؾفع.

 لزاءج فٍ َرائج االصرثُاٌ انًىجه نألصاذذج.-ب

 رٛطٍٕب ثؼذ ِغأٌخ األعبرزح ئٌٝ ِغّٛػخ ِٓ إٌزبئظ ٚ ٟ٘ وبٌزبٌٟ.    
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رشٜ ػىظ رٌه %30أِب ٔغجخ %70ِشاػبح إٌّب٘ظ اٌؾذ٠ضخ ٌمذساد اٌزال١ِز ٚ ٘زا ثٕغجخ -1

 أٞ ػذَ ِشاػبرٙب.

 .%35أِب اٌمذ٠ّخ فمذ لذسد ة %75أفؼ١ٍخ اٌطشائك اٌؾذ٠ضخ فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ثٕغجخ -2

أِب ٔغجخ %75ٔغبػخ إٌّب٘ظ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؾذ٠ضخ فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ٚ ٘زا ٔغجخ رمذس ة -3

 ال رشٜ رٌه.25%

ح ِٓ األعبرز%90ِالئّخ إٌظٛص اٌّمشسح ٌٍزال١ِز اٌغٕخ األٌٚٝ ٚ اٌضب١ٔخ ٚ رٌه ثٕغجخ -4

 .%10ثٕغجخ أِب ثبلٟ األعبرزح ٠شْٚ ػىظ رٌه ٚ رٌه 

ِٓ األعبرزح ٚ %80ِالئّخ ػٕب٠ٚٓ إٌظٛص اٌّمشسح ٌٍزال١ِز ِغ ِؼّٛٔٙب ٚ ٘زا ثٕغجخ -5

 لبٌذ ػىظ رٌه.%20ٔغجخ 

ِٓ %40ِٓ األعبرزح ٚ ٔغجخ %60اٌّمبسثخ ثبٌىفبءاد ِٕبعجخ ٌٍزذس٠ظ ٚ ٘زا ثٕغجخ -6

 األعبرزح رشٜ ػىظ رٌه.

ٚ ٔغجخ %55اٌخطٛاد اٌّزجؼخ ٚ ِٕبعجزٙب أصٕبء رؾ١ًٍ إٌظٛص ٚ ٘زا وبْ ثٕغجخ ّخ ِالئ-7

 لبٌذ ثؼذَ ِالئّخ ٘زٖ اٌخطٛاد أصٕبء اٌزؾ١ًٍ.45%

 وصائم انذراصح:*      

ثؾ١ش رىْٛ االعزج١بْ ’االعزج١بْ:االعزج١بْ  ٘ٛ ػجبسح ػٓ ِغّٛػخ ِٓ األعئٍخ اٌّشرجخ -1*

 أعئٍخ.8,أِب االعزج١بْ اٌّٛعٗ ٌٍزال١ِز فمذ رىْٛ ِٓ عإاي 14اٌّٛعٗ ٌألعبرزح ِٓ 

 ػ١ٕخ اٌجؾش:رزىْٛ ػ١ٕخ اٌجؾش ِٓ ِغّٛػز١ٓ:-*2

 أعزبر20ِغّٛػخ ِٓ األعبرزح ٠مذس ػذدُ٘ ثؼشش٠ٓ -1

 ر١ٍّزا40ِغّٛػخ ِٓ اٌزال١ِز ٠مذس ػذدُ٘ ثأسثؼ١ٓ -2

 رُ رطج١ك ٘زا االعزج١بْ فٟ صالس ِزٛعطبد ٚ ٟ٘: اٌّغبي اٌّىبٟٔ:*3



 رذس٠ظ إٌض األدثٟ فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌّزٛعؾ                                  اٌفظً اٌضبٟٔ:

 

~ 58 ~ 
 

 -ػ١ٓ ربدٌظ–ِزٛعطخ ثٛفؼخ ػجذ اٌمبدس -1

 ػ١ٓ ربدٌظ.–ِزٛعطخ رشٛوخ أؽّذ -2

 ط١بدح.-ِزٛعطخ اٌؾشُ اٌغذ٠ذح-3

 أدٚاد اٌّؼبٌغخ اإلؽظبئ١خ:-*4

 اػزّذد فٟ رؾ١ًٍ إٌزبئظ اٌّزؾظً ػ١ٍٙب إٌغت اٌّئ٠ٛخ اٌزٟ رؾغت ثبٌطش٠مخ اٌزب١ٌخ:    

 ٌٍؼ١ٕخ./اٌؼذد اٌىٍٟ 100إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ =   اٌزىشاس*

 ذحهُم االصرثُاٌ انًىجه نهراليُذ.-2

 رؾ١ًٍ ٔزبئظ االعزج١بْ اٌّٛعٗ ٌٍزال١ِز  -أ

 :هم ذحة َشاط انُصىص األدتُح؟1س

 إٌغجخ  اٌزىشاس  االعبثبد  

 %95 38 ٔؼُ

 %5 6 ال

 

 اٌغذٚي االٚي:

األدث١خ ِٓ اٌزال١ِز ٠ؾجْٛ ٚ ١ّ٠ٍْٛ ئٌٝ ؽظخ ٔشبؽ إٌظٛص %95ٔالؽع أْ ٔغجخ         

ٚ ٔفغش ’ر١ٍّزا%5,أِب ٔغجخ اٌزال١ِز اٌز٠ٓ طشؽٛا ثؼذَ ١ٍُِٙ ٌٙز إٌشبؽ ف١مذس ػذدُ٘ ة 

١ًِ إٌغجخ اٌىج١شح ِٓ اٌزال١ِز ئٌٝ ٘زا إٌشبؽ ثأٔٗ ٠شعغ ٌطج١ؼخ ٘زٖ إٌظٛص اٌّمشسح ٚ 

 ِٕبعجزٙب ِغ ِغزٛاُ٘ ٚ اٌزٟ رٍجٟ ِخزٍف ؽبعبرُٙ.

 دتٍ؟: يا رأَك فٍ طزَمح ذذرَش انُض األ2س

 إٌغجخ  اٌزىشاس  االعبثبد 



 رذس٠ظ إٌض األدثٟ فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌّزٛعؾ                                  اٌفظً اٌضبٟٔ:

 

~ 59 ~ 
 

 %90 36 ِٕبعجخ 

 %10 4 غ١ش ِٕبعجخ

 

 اٌغذٚي اٌضبٟٔ: 

ِٓ اٌزال١ِز رشٜ أْ ؽش٠مخ رذس٠ظ إٌض %90ٔالؽع ِٓ خالي اٌغذٚي أْ ٔغجخ       

 ِٓ اٌزال١ِز رشٜ ػىظ رٌه.%10أِب ٔغجخ ’األدثٟ ٟ٘ ِٕبعجخ 

 أصاصُا أو ثاَىَا؟: هم ذعرثز َشاط انُصىص األدتُح َشاطا 3س

 إٌغجخ  اٌزىشاس  االعبثبد 

 %87 35 ٔشبؽ أعبعٟ

 %12 5 ٔشبؽ صبٔٛٞ

 

 اٌغذٚي اٌضبٌش: 

ِٓ اٌزال١ِز ٠ؼزجشْٚ أْ ٔشبؽ إٌظٛص %87ٔالؽع ِٓ خالي ٔزبئظ اٌغذٚي أْ ٔغجخ        

شبؽب ف١ؼزجشٚٔٗ ٔ%12األدث١خ ٘ٛ ٔشبؽ أعبعٟ ,أِب ثم١خ اٌزال١ِز ٚ اٌز٠ٓ ٠مذس ػذدُ٘ ة 

 صب٠ٛٔب.

ٚ ٔفغش سأٞ أغٍج١خ اٌزال١ِز ثبػزجبس إٌشبؽ ٔشبؽب أعبع١ب ثأٔٗ ٠مَٛ ػ١ٍٗ ثم١خ األٔشطخ 

 االخشٜ.

 :هم فهًد نهُصىص األدتُح يٍ خالل؟4س

 إٌغجخ  اٌزىشاس  االعبثبد  

 %5 2 اٌمشاءح األٌٚٝ

 %22 9 اٌمشاءاد اٌّزؼذدح



 رذس٠ظ إٌض األدثٟ فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌّزٛعؾ                                  اٌفظً اٌضبٟٔ:
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 %72 29 ششػ األعزبر

 

 اٌغذٚي اٌشاثغ:

رؼزجش ٘زٖ إٌزبئظ ثأْ أغٍج١خ اٌزال١ِز ال ٠فّْٙٛ إٌظٛص اٌّمشسح ػ١ٍُٙ ئال ثؼذ ششػ         

 األعزبر ٌٙب ٚ رٌه ٌّب رؾز٠ٛٗ ٘زٖ إٌظٛص ِٓ ِفشداد طؼجخ رغزذػٟ ششؽب ٌٙب.

 : هم ذزي أٌ انُصىص انًمزرج هٍ َصىص يرضهضهح يع تعضها انثعض؟5س

 إٌغجخ  اٌزىشاس  االعبثبد 

 %82 33 ِزغٍغٍخ 

 %14 7  غ١ش ِزغٍغٍخ

 

 اٌغذٚي اٌخبِظ: 

ِٓ اٌزال١ِز رشٜ أْ إٌظٛص اٌّمشسح ٟ٘ %82ٔالؽع ِٓ خالي اٌغذٚي أْ ٔغجخ           

ِٓ اٌزال١ِز ٠شْٚ أٔٙب غ١ش ِزغٍغٍخ ِغ %14ٔظٛص ِزغٍغٍخ ِغ ثؼؼٙب اٌجؼغ ٚ ٔغجخ 

 ثؼؼٙب اٌجؼغ.

اٌزال١ِز أدسوٛا ؽج١ؼخ اٌّمبسثخ اٌغذ٠ذح اٌزٟ رؼزّذ ػٍٝ إٌض ٚ ٔفغش رٌه ثأْ أغٍت          

ٚ ػشٚسح اٌزذسط ثبٌز١ٍّز ِٓ خالي إٌظٛص اٌّمشسح ’وذػبِخ أعبع١خ ٌّخزٍف األٔشطخ

 ػ١ٍُٙ.

 هم ذفهم حصض انُصىص األدتُح؟:6س

 إٌغجخ  اٌزىشاس  االعبثبد  

 %95 38 فٟ اٌفزشح اٌظجبؽ١خ

 %5 2 فٟ اٌفزشح اٌّغبئ١خ

 



 رذس٠ظ إٌض األدثٟ فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌّزٛعؾ                                  اٌفظً اٌضبٟٔ:
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 اٌغذٚي اٌغبدط:

ِٓ اٌزال١ِز ٠فؼٍْٛ ؽظخ إٌظٛص األدث١خ %95ٔالؽع ِٓ خالي اٌغذٚي أْ ٔغجخ         

 ِٓ اٌزال١ِز ٠فؼٍْٛ ٘زٖ اٌؾظخ ثبٌفزشح اٌّغبئ١خ.%5فٟ اٌفزشح اٌظجبؽ١خ,ٚ ٔغجخ 

ٚ ٔفغش سأٞ األغٍج١خ ثأْ اٌفزشح اٌظجبؽ١خ ٟ٘ اٌفزشح األٔغت ٌٙزا إٌشبؽ ,ألْ اٌّزؼٍُ     

ػىظ اٌفزشح اٌّغبئ١خ اٌزٟ رؼزجش ’ْٛ خبٌٟ اٌز٘ٓ ٚ ٘زا ِب ٠غؼٍٗ ٠غزٛعت ٘زٖ إٌظٛص ٠ى

 فزشح ٠ٕزّٟ ف١ٙب ا١ٌَٛ.

 :هم ذضرىعة يضايٍُ انُصىص األدتُح؟7س

 إٌغجخ  اٌزىشاس  االعبثبد 

 %87 35 ٔؼُ 

 %10 5 ال 

 

 اٌغذٚي اٌغبثغ:   

ِٓ اٌزال١ِز رغزٛػت ِؼب١ِٓ %87ٔالؽع ِٓ خالي ٔزبئظ اٌغذٚي أْ ٔغجخ           

ِٓ اٌزال١ِز ال ٠غزٛػجْٛ %10إٌظٛص األدث١خ ٚ رفّٙٙب ,ٚ ثبلٟ اٌؼذد اٌزٞ ٠مذس ثٕغجخ 

 ِؼب١ِٓ إٌظٛص.

ٚ رفغ١ش رٌه ٘ٛ أْ ِؼب١ِٓ ٘زٖ إٌظٛص اٌّمشسح ٟ٘ ِالئّخ ٌّغزٜٛ اٌفىشٞ ٚ اٌؼمٍٟ   

 ٌٍزال١ِز.

 تُح؟هم انطزَمح انًضرخذيح فٍ ذذرَش انُصىص األد:8س

 إٌغجخ  اٌزىشاس  االعبثبد

 %80 32 ِشٛلخ

 %20 8 غ١ش ِشٛلخ

 



 رذس٠ظ إٌض األدثٟ فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌّزٛعؾ                                  اٌفظً اٌضبٟٔ:
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 اٌغذٚي اٌضبِٓ:

ِٓ اٌزال١ِز ٠شْٚ أْ اٌطش٠مخ اٌّغزخذِخ فٟ  %80ٔالؽع ِٓ خالي اٌغذٚي أْ ٔغجخ       

ِٓ اٌزال١ِز أْ اٌطش٠مخ اٌّغزخذِخ غ١ش %20رذس٠ظ إٌظٛص االدث١خ ِشٛلخ,ث١ّٕب ٠شٜ 

 ِالئّخ.

 َرائج االصرثُاٌ انًىجه نهراليُذ.لزاءج فٍ  -ب

ثؼذ ِالؽظزٕب ٚ رفغ١شٔب ٌٍٕزبئظ اٌّزؾظً ػ١ٍٙب ِٓ االعزج١بْ اٌّٛعٗ ٌٍزال١ِز اعزخٍظٕب       

 ٚ خشعٕب ثبٌٕزبئظ اٌزب١ٌخ:

ٚ %95ٚ ٘زا ثٕغجخ وج١شح عذا ٚ ٟ٘ رمذس ة ’١ًِ اٌزال١ِز ئٌٝ ٔشبؽ إٌظٛص األدث١خ -1

 %15اٌز٠ٓ ٠مذس ػذدُ٘ ة اٌجبلٟ ال ٠ؾجْٛ ٘زا إٌشبؽ ٚ 

ِالئّخ ؽش٠مخ رذس٠ظ إٌض األدثٟ ,ٚ ِٕبعجزٙب ٌٍزال١ِز ثؾ١ش لذسد ٔغجخ اٌزال١ِز اٌز٠ٓ -2

أِب اٌجم١خ فزشٜ أْ اٌطش٠مخ اٌزٟ ٠مذَ ثٙب إٌض األدثٟ ٌٟ ِٕبعجخ ٌُٙ,ٚ %٠90شْٚ رٌه ة 

 .%٠10مذس ػذدُ٘ ة 

جخ اٌزال١ِز اٌز٠ٓ ٠شْٚ رٌه دث١خ ٘ٛ ٔشبؽ أعبعٟ ثؾ١ش لذسد ٔغٔشبؽ إٌظٛص األ-3

 رشٜ ػىظ رٌه.%12ٚ ٔغجخ 87%

ٚ رمذس ٔغجخ اٌزال١ِز اٌز٠ٓ ’فُٙ إٌظٛص االدث١خ ٠ىْٛ ِٓ خالي ششػ األعزبر ٌٍٕض -4

لبٌٛا %٠5فُٙ إٌض ثؼذ لشاءاد ِزؼذدح ٌٗ ٚ %22أِب ثبلٟ إٌغجخ فٟٙ %72لبٌٛا رٌه ة 

 ٠فُٙ إٌض ثؼذ اٌمشاءح األٌٚٝ.

ح ٟ٘ ٔظٛص ِزغٍغٍخ ِغ ثؼؼٙب اٌجؼغ ٚ ٔغجخ اٌزال١ِز اٌز٠ٓ لبٌٛا إٌظٛص اٌّمشس-5

 %14أِب اٌجم١خ فزشٜ أٔٙب غ١ش ِزغٍغٍخ ٚ رمذس ٘زٖ إٌغجخ ة %82ثزٌه 

اٌفزشح اٌظجبؽ١خ ٟ٘ أفؼً فزشح ٌزذس٠ظ إٌظٛص األدث١خ ٚ رمذس ٔغجخ اٌزال١ِز اٌز٠ٓ -6

 .%5ثٕغجخ ٚ اٌجبلٟ لبٌٛا ػىظ رٌه ٚ وبْ ٘زا %95لبٌٛا ثزٌه 



 رذس٠ظ إٌض األدثٟ فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌّزٛعؾ                                  اٌفظً اٌضبٟٔ:
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ال ٠غزٛػجْٛ %10ٚ ٔغجخ %87اعز١ؼبة اٌزال١ِز ٌّؼب١ِٓ إٌظٛص ٚ ٘زا ثٕغجخ -7

 ِؼب١ِٓ إٌظٛص.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خاتمة:
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لقد أفضت بنا جولتنا القراءتٌة مع عوالم "تعلٌمٌة النص األدبً فً التعلٌم            

المتوسط"إلى جملة من النتائج منه ما ٌتعلق بالشق النظري و جانب آخر ٌتعلق بالشق 

 التطبٌقً.

 فأما الجانب النظري فتوقفنا فٌه عند:    

الطور المتوسط لما لها من أهمٌة فً ضرورة تدرٌس األدب و النصوص األدبٌة فً -   

و لذلك لٌستشرفوا المستقبل بانتماء حضاري و ثقافً و ’ربط حاضر التالمٌذ بماضٌهم

 إنسانً قوي.

 و دوره الفعال فً العملٌة التعلٌمٌة.’إهمال المناهج التعلٌمٌة القدٌمة لقدرات التلمٌذ -   

بحٌث جعلت منه مركزا و ’أهمٌة كبٌرة أعطت المناهج التعلٌمٌة الحدٌثة النص األدبً-   

 و مختلف أنشطتها .’محورا أساسٌا فً تدرٌس اللغة العربٌة 

 أما الشق التطبٌقً فانتهٌنا بمعٌته إلى:         

 توافق األهداف اإلجرائٌة المسطرة من قبل األستاذ مع أهداف المنهاج .-  

 لٌم المتوسط.نشاط النصوص األدبٌة نشاط أساسً لدى تالمٌذ التع-  

 مراعاة المناهج الحدٌثة قدرات التلمٌذ.-   

و ارتأٌنا أن نورد بعض اإلقتراحات التً تساعد على تجنب مساوئ تدرٌس نشاط        

 النص األدبً فً التعلٌم المتوسط,نذكر منها:

 اقتراح طرٌقة تدرٌس مالئمة.- 

 تنظٌم دورات تكوٌنٌة خاص بتدرٌس النص األدبً.- 

 ر نصوص تتناسب مع مستوى التالمٌذ.اختٌا- 

 الزٌادة فً الحجم الساعً المخصص لنشاط النصوص األدبٌة.- 



 خاتمة:
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 تخصٌص الفترة الصباحٌة لتدرٌس نشاط النصوص األدبٌة.-  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة المصادرو المراجع:
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 *القرآن الكرٌم.

 *المعاجم:   

ابن منظور"لسان العرب"تح عامر أحمد حٌدر عبد المنعم خلٌل ابراهٌم,دار الكتب -

 .1002’21بٌروت,مج’العلمٌة

 .2888لبنان,’دار الكتب العلمٌة’1م’ابن فارس"معجم مقاٌٌس اللغة"تح:ابراهٌم شمس الدٌن-

 د.ت.’د.ط’الفٌومً المقري أحمد "المصباح المنٌر"مكتبة شٌرون- 

 .2880’طبعة جدٌدة’عبد هللا البستاي"معجم وسٌط اللغة العربٌة"مكتبة الناشرون-

 د.ط.’بٌروت’محمد سمٌر نجٌب"معجم المصطلحات النحوٌة و الصرفٌة"دار الثقافة-

 2888’1ط’كتب الحدٌث,القاهرةالتقانً أحمد حسنووآخرون"المصطلحات التربوٌة"عالم ال-

 المصادر: *    

 .2ط’مكتبة الناشرون,لبنان’الزمخشري"أساس البالغة"تح:مزٌد تمٌم-

 .2884’2بٌروت,ط’الشرٌف الجرجانً"التعرٌفات"دار الكتب العلمٌة-

 .1005’2ط’بٌروت’أنطوان صٌاح"تعلٌمٌة اللغة العربٌة"دار النهضة المصرٌة-

لبنان ’ شركة أنباء شرٌف األنصاري’الجرجانً"دالئل اإلعجاز"ٌاسٌن األٌوبً عبد القاهر -

 .1006’د.ط’

 *المراجع:     

جاسم الجبوري و حمزة هاشم السلطانً المناهج و طرائق التدرٌس"دار عمران -

 د.ت.’2ط’الرضوان

 .2ط’األردن’عمان ’جودت عبد الهادي"نظرٌات التعلم و تطبٌقاتها التربوٌة"دار الثقافة-
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 .1002’2ط’االسكندرٌة’أحمد محمد عبد الخالق"مبتدئ التعلم"دار المعرفة الجامعٌة-

 .1003’د.ط’خالد لبصٌص "التدرٌس الهادف و الفنً الشفاف"دار التنوٌر,الجزائر-

 .1005’المنارة ’سهٌلة محسن"المنهاج التعلٌمً و أثر التدرٌس الفعال"دار الشفق -

 .1000’د.ط’البلٌدة’الهادف"قصر الكتابمحمد درٌج"التدرٌس -

 1004’د.ط’عبد الحكٌم مخلوف"الوسائل التعلٌمٌة تكنولوجٌا التعلٌم"مكتبة األنجلو المصرٌة-

 1007’الجزائر’عالم الكتب الحدٌث’2بشٌرابرٌر"تعلٌمٌة النصوص بٌن النظرٌة التطبٌق"ط-

 .1007’بٌروت’محمد صدوقً"المفٌد فً التربٌة"دار المعرفة -

سهٌلة محسن كاظم الفتالوي"الكفاٌات التدرٌس"دار الشروق للنشر و التوزٌع -

 .1002’2ط’االردن’

نادٌة حسٌن ٌونس العفون"االتجاهات الحدٌثة فً التدرٌس و تنمٌة الفكر"دار صفاء للنشر -

 .1024’1ط’عمان’و التوزٌع

 ’2ط’بٌروت’ًناصرحامد أبو زٌد"مفهوم النص دراسة فً علوم القرآن"المركز الثقاف-

2885. 

دار الكتاب ’القاهرة’صالح فضل"بالغة الخطاب و علم النص"دار الكتاب المصري-

 .1003’1ط’بٌروت’اللبنانً

 .1020’2ط’عثمان أبو زٌد"نحو النص"عالم الكتب الحدٌث-

حسٌن خمري"نظرٌة النص من بنٌة المعنى إلى سٌمٌائٌة الدال"دار العربٌة -

 .1006’2ط’منشورات االختالف’للعلوم
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عودة خلٌل "التطور الداللً بٌن لغة الشعر الجاهلً و لغة القرآن الكرٌم"مكتبة المنار -

 .2ط’األردن’

 .1000’د.ط’سلٌمان أبو بكر"اللسانٌات و المستوى الصوتً والداللً"دار الكتاب -

 محمد خطابً"لسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب"د.ط-

اتجاهات حدٌثة فً تدرٌس اللغة العربٌة"عالم الكتب الحدٌث طه حسٌن و سعاد عبد الكرٌم"-

 .1008’2ط’للنشر

هدى علً الشمرون و آخرون"مناهج اللغة العربٌة و طرق تدرٌسها"دار وائل -

 .1004’2ط’للنشر

 .1005’2ط’محسن علً عطٌة "الكافً فً تدرٌس اللغة العربٌة"دار الشروق للنشر-

الدار ’المنهجٌة مقاربات و تقنٌات"دار الثقافةمحمد مسكً"دٌداكتٌك القراءة -

 .1000’1ط’البٌضاء

 1002’2ط’جاسم محمد السالمً"طرق تدرٌس األدب العربً"دار المناهج للنشر و التوزٌع-

 .1021’2ط’سامً ٌوسف أبو زٌد"تذوق النص األدبً"دار المسٌرة للنشر و التوزٌع-

المٌة"المنشأة العامة للنشر و الشٌبانً عمر محمد التومً"فلسفة التربٌة اإلس-

 .2864’طرابلس’التوزٌع

ممدوح سلٌمان بن محمد"أثر إدراك الطالب المعلم للحدود الفاصلة بٌن طرائق و أسالٌب و -

 .7استراتٌجٌات التدرٌس فً تنمٌة بٌئة تعلٌمٌة فعالة داخل الصف "ط

 .2882’1ط’لرٌاضا’محً الدٌن أو صالح"أساسٌات فً طرق التدرٌس العامة"دار الهدى -

 *المجالت و المذكرات:    
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شعبة -سارة قرقور"تعلٌمٌة النص األدبً فً ضوء المقاربة بالكفاءات السنة األولى ثانوي-

 .1020’ماجستٌر-أداب أنمودجا

 .22/21/1026’25العدد’مجلة الجٌل العلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة-
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 .-السنة الثانية أنموذجا-نموذج عن تعليمية النص األدبي في التعليم المتوسط

 النص :فضائل األخالق

 من الكتاب المدرسً الجدٌد.77المقطع التعلٌمً:األخالق والمجتمع ص

 النص:

  ن  احسالما استعبد اإلنسان اإلم فط  وبه  عبد قل  ت  س  اس ت  ى الن  ن إل  س  أح        

 ائلها فؤنت بالنفس ال بالجسم إنسان  س واستكمل فض  على النف   أقبل        

 على الدهر معوانا لذي أمل ٌرجو نداك فإن الحر معوان. ن  وك        

 واشدد ٌدٌك بحب الهلل معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان.      

 هللا ٌحمد فً عواقبه وٌكفه شر من عزوا ومن هانوا ق  من ٌت        

 استعان بغٌر هللا فً طلب فإن ناصره عجز وخذالن.من      

 للخٌر مناعا فلٌس له على الحقٌقة خالن وأخذان. ان  ك   ن  م       

 والمال لإلنسان فتان.’من جاد بالمال جاد الناس قاطبة إلٌه     

 ن.ال  ذ  من سالم الناس ٌسلم من غوائلهم وعاش وهو قرٌر العٌن ج      

 ولحصد الزرع إبان .’عواقبه ندامةمن ٌزرع الشر ٌحصد فً    

 دع التكاسل فً الخٌرات تطلبها فلٌس ٌسعد بالخٌرات كسالن.   

 وذو القناعة راض بمعٌشة وصاحب الحرص إن أثرى فغضبان.  

 رورا دائما أبدا من سره زمن ساعته أزمانالتحسبن س    

 .777سٌد الهاشمً الصفحة جواهر األدب:ال’أبو الفتح البستً .ضمن                          

 أسئلة الفهم:اقرأ النص قراءة سلٌمة بؤداء حسن.
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س:اشتملت القصٌدة على طائفة من األخالق التً ٌجب على المسلم أن ٌتحلى ٌها اذكر 

 بعضها؟

 القناعة.-تقوى هللا-ج:حسن المعاملة

 س:فً أي قالب جاءت هذه األخالق؟

  ج:جاءت فً قالب مواعظ وحكم....

 من المقصود بهذا األمر؟ وما مضمونه؟.’س:األبٌات األربعة األولى بدأت بؤفعال أمر

 ج:

 

 س:ماثواب المتقٌن عند هللا؟

 ج:ٌفوز بالعواقب الحمٌدة.

 

 األمر

 

 المقصود به

 

 مضمونه

 

 أحسن إلى الناس

وأنك به تسبً ’االحسان إلى الناس له تؤثٌر عجٌب على قلوبهم 

 وتستمٌلها نحوك وكؤنك ملكتهم.’ألبابهم 

 

 

 

وصاٌا وحكم 

تضمنت النصح 

 واإلرشاد

 

أقبل على النفس 

 واستكمل فضائلها

أدب النفس بالحلق الرفٌع ألن اإلنسان بالنفس أي باألخالق 

 الفاضلة واآلداب الذكٌة.

 

 كن على الدهر معوانا

 كن كثٌر العون للناس الذٌن ٌطمعون فً كرمك وعونك.

 

واشذذ ٌدٌك بحبل هللا 

 معتصما

ألنه المالذ والعروة دعوة إلى التمسك بدٌن هللا وكتابه وسنة نبٌه 

 الوثقى.
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 س:تطرق الشاعر لثمار الجود والكرم ائر إلى البٌت الدال على ذلك؟

 ج:من ثمار الجود حب الناس والبٌت الدال على ذلك:

 من جاد بالمال جاد الناس قاطبة        إلٌه والمال لإلنسان فتان.

 شرح المفردات:

 تستعبد:تستولً.

 معوانا:معٌنا ومساعدا.

 ندالك:فضلك و تكرمك.

 حبل هللا:صراطه المستقٌم.

 معتصما:متمسكا ومتشٌتا.

 قاطبة:كلهم أو جمٌعهم.

 إبان:وقت وموعد.

 أفنان:أغضان.

 قرٌر:مطمئن.

 ٌحفظه.’ٌتقً:المعل على طاعة هللا  ٌكفٌه

 بارزا.-عزوا:أصحاب قوة

 مناعا:بخٌل.

 خالن:أصدقاء.

 أخذان:أصحاب مناعا.

 غوائل:مصائب ومهالك.
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 جذالن:فرحان.

 الفكرة العامة:

و الصفات ’والتحلً بمكارم األخالق ’ر إلى االحسان واصالح النفس اللبشرٌة*دعوة الشاع

 السامٌة.

 *اصالح المرء لنفسه وتوجهاته ال ٌتؤتى إال باألخالق الفاضلة.

 األفكار األساسية:

 الشاعر الناس لإلقبال على القٌم والمثل العلٌا لنٌل رضا هللا.توجٌه -1

 بٌان ثمار التحلً باألخالق الفاضلة وعواقب األفعال السٌئة.-2

 الحث على المسارعة فً الخٌرات مع التزام القناعة والرضا بقضاء هللا وقدرته.-3

 المغزى العام من النص:

 قلك للناس كٌف شئت.صورة العقل فصور ع بقال أحد الحكماء:"األد

 وزٌنة المرء تمام األدبلكل شًء زٌنة فً الورى         

 فٌنا وإن كان وضٌع النسب. قدٌشرف المرء بآدابه             

 أتذوق نصً:

 تضمنت القصٌدة مبادئ وقٌم رئٌسة هامة أوصى بها الشاعر الناس اذكرها:س:

 ج:

 االحسان.-

 الكرم.-

 االعتصام بحبل هللا.-
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 اإلقبال على الخٌر.-

 ترك الكسل.-

 س:النص قصٌدة شعرٌة .اذكر ما ٌمٌزها عن النثر؟

على الوزن والقافٌة وٌتكون من مجموعة من   ٌعتمد فً نشؤته’ج:الشعر كالم منظم موزون

وتتوازن األحرف األخٌرة فً أبٌات ’وتشكل بمجموعها ما ٌسمى بالقصٌدة’االبٌات الشعرٌة 

وٌعتبر الشعرأحد أنواع الفن ’بعضها البعض ضمن قافٌة معٌنةالقصٌدة الشعرٌة مع 

 وٌعتمد فً نشؤة قصائده على الجمالٌة والصفات.’األدبً

 س:استخرج بعض األسالٌب من النص وحدد غرضها؟

 ج:األسالٌب البالغً والغرض منها:

–كن على الدهر –استكمل فضائلها –أقبل على النفس –*أسلوب األمر:أحسن إلى الناس 

 دع الكسل الغرض منها النصح واإلرشاد.–اشدد ٌدٌك 

 الغرض منه النصح و اإلرشاد.–ال تستشر –التودع السر -*أسلوب النهً:

 لٌس ٌسعد.–مارعً غنما –لٌس له –ال بالجسم انسان -*أسلوب النفً:

 س: لماذا استخدم الشعر الطباق بكثرة فً القصٌدة ؟مثل بثالثة أمثلة.

باق بكثرة فً القصٌدة لما له من أثر فً تحدٌد الداللة المعنوٌة ج:استخدم الشاعر الط

 الواضحة وشحن النفس بشحنات انفعالٌة كبٌرة.

 األمثلة:

 غزوا /هانوا طباق اٌجاب

 ٌزرع/ٌحصد طباق اٌجاب

 سره/ساءته طباق اٌجاب
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 س:استخرج من النص جناسا؟

 احسان جناس ناقص.-انسان

 خذالن جناس ناقص-خالن-

 التعبٌري المعتمد من قبل الشاعر؟وضح ذلك بؤمثلة من القصٌدة. س:ما النمط

 ج:النمط التوجٌهً لغلبة االفعال الدالة على األمر و النهً مثل:

 أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم.

 أقبل على النفس واستكمل فضائلها.

 واشدد ٌدٌك بحبل هللا معتصما

 دع التكاسل فً الخٌرات تطلبها.
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  إهداء.-

  تشكرات-

 ب-أ...........................................................................مقدمة-

 المدخل:-

 54..............................ص..............................مفهوم التعليم و التعلم-

 58................................... ص...............................مفهوم التعليمية-

 11.............................ص............................................مستوياتها-

 58.....................................................صمفهوم استراتيجية التدريس-

 ل:تعليمية النص األدبيفصل األوال-

 11ص.............................................................دي مفهوم النص األ-

 12ص.................................................................مستويات النص-

 .16.ص........................................................خطوات تدريس النص -

 25.............................ص...............................عناصر النص األدي -

 23أنماط النصوص.................................................................ص-

 26ص .....................................................استراتيجية فهم النصوص-

 في التعليم المتوسط ني:تدريس النص األدبيالفصل الثا

 35..ص............................................................مرحلة التعليم المتوسط-
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 37...............ص...........................................طريقة تدريس النص األدي -

 45....................................ص...............................تعريف الجيل الثان -

 41ميادئه و محاوره......................................................................ص-

 42تحليل استييان موجه لألساتذة........................................................ص-

 47..............................................صتحليل استييان موجه للتالميذ..........-

 54..ص............................................................................ خاتمة- -

 57ص...........................................................قائمة المصادر و المراجع-

 62.....ص............................................................................فهرس-



 ملخص:

اعترافا تعليمية النص األدبي في التعليم المتوسط"جاءت هذه المذكرة الموسومة ب:"    

بما تقدمه البحوث األكادٌمٌة المٌدانٌة من خدمات قلٌلة للمٌدان التربوي.لهذا صٌت هذه 

المذكرة بشقٌها النظري و التطبٌقً فً محاولة الكشف عن واقع النص األدبً فً التعلم 

 عامة وفً مناهج الجٌل الثانً خاصة. امتوسط

إذ ٌعتبر النص األدبً ذو منظومة معرفٌة تتأسس على المعرفة والجانب النفسً 

وما ٌجول ’األدٌب عن مشاعره وٌعرف النص األدبً بأنه متن الكالم الذي ٌعبر’والعاطفً

الشعر وٌكون ذلك واضحا فً النصوص األدبٌة المتنوعة وهً:القصة والرواٌة و’بخاطره 

 والمقال والمسرحٌة والخطب بجمٌع انواعها.’و الخاطرة ’بجمٌع أشكاله 

 حٌث ٌتجلى الهدف من دراسة النص األدبً على:

الوقوف على ابداعات األدباء فً نصوصهم وما تحتوٌها من جمالٌات وانفعاالت تؤثر فً -

 قً باإلنسان.روح القارئ .والسمات الفنٌة األدبٌة واحتوائها على قٌم موضوعٌة ترت

 وحركة اإلنسان.’وذلك لفهم الثقافة واألدب’الحصول على المعرفة والمعلومات الحقٌقٌة -

 و ٌمكن أن نجمل األهداف المتوخاة من تدرٌس النصوص األدبٌة فً النقاط اتالٌة:  

 القراءة المسترسلة السلٌمة المعبرة.-

 شة والنقد.وضبط أفكاره بالمناق’تحلٌل المقروء وترتٌب محتوٌاته-

 تذوق المقروء باكتشاف جوانبه الجمالٌة.-

اكتسب رصٌد لغوي ٌمكن المتعلم من التواصل مشافهة وكتابة فً وضعٌات دالة فٌنفذ بها -

 فً مواد دراسٌة أخرى

 تعمٌق كفاءة المتعلم اللغوٌة وتوسٌع آفاقه المعرفٌة والثقافٌة.-



ومختلف تقنٌاتها وهو ما ٌجعلهم قادرٌن ٌعد  البنى العمٌقة للغةجعل التالمٌذ ٌدركون أكثر -

فاكون ’ذلك على توظٌف بعض خصائص الخطاب األدبً فً مختلف انتاجاتهم اللغوٌة 

 اسالٌبهم أكثر متانة وأكثر تأثٌرا.

و خالصة لكل ذلك إن الهدف العام من دراسة النصوص األدبٌة ٌتمثل فً تمكٌن المتعلم من 

من خالل اعتماد منهجٌة معٌنة انطالقا من العمل وذلك’التعامل مع أي مشكلة تعترضه

التشاركً الذي تتمٌز به دراسة النصوص حٌث ٌتشارك المعلم والطلبة فً تحلٌل 

 حتى ٌتسنى لهم فً االخٌر الوصول إلى مبتغاهم.’النص

وتدرٌس النص األدبً فً مناهج الجٌل الثانً فً المدرسة الجزائرٌة حسب وأي بعض -

حٌث ’غة العربٌة كان له تأثٌرا اٌجابً وفعال على التالمٌذ ومستواهم المعرفً األساتذة الل

نجد فً النصوص األدبٌة المقررة فً منهاج التعلٌم المتوسط للسنة األولى و الثانٌة له 

لذا ٌجٌدون سهولة ’فهً مقتبسة من واقعهم المعاش ’عالقة جد وطٌدة بعالم الخارجً للتالمٌذ

ضف إلى أنهم ٌمٌلون إلى نصوص األدبٌة ذات ’لنصوص وتحلٌاها ومرونة فً معالجة ا

 الذوق الرفٌع الملٌئة بالجانب الجمالً للغة و األدب من بالغة وفصاحة وأسالٌب.

و فً األخٌر نقول أن النص األدبً الٌوم أصبح تدرس به جمٌع أنشطة األخرى      

 ٌه الٌوم بلسانٌات النص.كالقواعد والبالغة و العروض والتعبٌر وهذا ما ٌطلق عل

 مناهج الجٌل الثانً.–التعلٌم المتوسط -النص األدبً–النص –الكلمات المفتاحٌة::تعلٌمٌة 
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