
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 
 وفي أحمدقد. 
 فريحي مليكة د. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 آيات من سورة العلق

 

( 2( خلق اإلنسان من علق)1" اقرأ باسم ربك الذي خلق)

( علم اإلنسان ما لم 4( الذي علم بالقلم)3ربك األكرم)و  اقرأ

 ("5م)ــعلــي

 صدق هللا العظيم                                                   

 (5-1اآلية ) -العلق                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصح األمةو  أدى األمانةو  إلى من بلغ الرسالة          

 . سلمو  نور العالمين سيدنا محمد صلى هللا عليهو  إلى نبي الرحمة  

 ن علمني العطاء بدون انتظار.أهدي عملي هذا إلى م    

 إلى من أحمل اسمه بكل افتخار                  

 هللا أن يمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطفهاو  أرج    

 ستبقى كلمتك نجوما أهتدي بهاو  بعد طول انتظار      

 الدي العزيز.و  إلى األبد،و  في الغدو  اليوم          

 طهر الحياةو  النورو  إلى الرضاو            

 طريق مختصر للجنة أمي الحنونةو           

 أخواتيو  أهدي عملي هذا إلى جميع إخوتيو      
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 مقدمة

إثرائها بالخبرات و  يبحث عن الحياة األفضلو  هو  جد اإلنسان على هذه األرضو  منذ أن

فراد مجتمعه، حيث يعتبر التعلم من أهم رفع شأن أو  البناءة التي تعمل على حل مشاكله

التعلم حياة ذلك ألن اإلنسان خالل حياته من و  األسس التي تقوم عليها الحياة، فالحياة تعلم،

بهذا يتعلم و  حل المشاكل التي تواجههو  المهد إلى اللحد يحاول باستمرار التأقلم مع محيطه،

 في كل لحظة من حياته. 

هم المجاالت التي تهتم بقضايا التدريس اللغوي شاملة غير مجزأة، من يعد حقل التعليمية من أ

  طبيعة تنظيمها، فالتعليمية ميدان يمد المعلمو  حيث تحديد السياسة العامة للمعارف اللغوية

كيفيات نجاح العملية التعلمية، كما يكتسي حقل التعليمية أهمية بالغة من و  المتعلم بطرقو

من قبل الدارسين، باعتبارها دعامة تساهم في تطوير القدرات العلمية البحث و  حيث الدراسة

 للمدرسين. 

في تدريس اللغة العربية و  كما يمثل النص األدبي دعامة أساسية بشتى تخصصاته عامة،

المتماسك و  بالبناء الجيدو  اللغويين إلى االهتمامو  لهذا توجهت عناية المربينو  خاصة،

عندما تكون على هذه الحال تسهم في بناء عقلية منظمة قادرة على للنصوص، ألن النصوص 

كذا طرق استعمالها في العملية و  كيفية تطبيقها،و  المعلوماتو  التعامل المنهجي مع المعارف

 التعلمية. 

  نثره،و  حديثه، شعرهو  قالب التراث األدبي الجّيد، قديمهو  عاءو  إن النصوص األدبية هي

التعبيرية، كما تسهم و  الفكريةو  ن طريقها يتم إنماء مهارة المتعلمين اللغوية،مادته التي عو

االستفادة منها مع مشواره و  في اكتساب المتعلم منهجية التعامل مع النصوص األدبية

 الدراسي.

توسيع و  ولما كان لتعليم النص األدبي في المرحلة المتوسطة دوره الكبير في تكوين المعلم

كذا تنمية مهاراته اللغوية، تطرقت في بحثي إلى دراسة موضوع " و  خبراتهو  معارفه

 تعليمية النص األدبي السنة الثالثة متوسط أنموذجا"، معتمدة في ذلك المنهج الوصفي التحليلي.



 

 ب
 

 مقدمة

ما و  ولقد أفضت بي طبيعة هذا البحث إلى طرح اإلشكال اآلتي: ما مفهوم التعليمية؟

ص؟ ماهي طرق تدريس النصوص؟ هل لتدريس النصوص عناصرها؟ ماذا نقصد بالن

 صعوبات؟ فيما تكمن أهمية تدريسه؟ 

انطالقا من مقتضيات الموضوع قسمت بحثي إلى ثالثة و  بناء على هذه اإلشكاليةو  

الخاتمة، حيث تطرقت في الفصل األول المعنون بـ : ماهية و   فصول، فضال عن المقدمة

 لتالية:تضمن العناصر او   التعليمية

 اصطالحا.و  ـ مفهوم التعليمية لغة

 ـ نشأة التعليمية.

 البيداغوجيا.و  ـ التمايز بين التعليمية

 ـ موضوع التعليمية ) المتعلمين، المعلم، المعارف(.

 ـ الوسائل التعليمية ) صفات الوسائل التعليمية، أهميتها، معايير اختيارها(.

بـ : تعليمية النص األدبي، حيث تضمن العناصر فيما تناولت في الفصل الثاني المعنون 

 التالية: 

 ـ مفهوم النص. 

 أنماطها. و  ـ أنواع النصوص

 ـ صعوبات تدريس النصوص األدبية.

 طريقة تدريس النصوص األدبية. 

 أهميتها.و  أهداف تدريس النصوص األدبية

حيث تضمن العناصر أما الفصل الثالث فيمثل الدراسة التطبيقية في كتاب اللغة العربية 

 التالية: 

 ـ دراسة كتاب اللغة العربية.

 ـ تحليل نصوص اللغة العربية.



 

 ج
 

 مقدمة

 الفاعلية السلوكية.و  ـ األهداف

 المراجع نذكر منها: و  واعتمدت على الكثير من المصادر

محمد محمود الحيلة تصميم في كتابه إنتاج الوسائل التعليمية، منصور حسن الفول 

أساليب تدريسها، محفوظ كحوال أنماط النصوص، حسام بركة مبادئ و  بيةمناهج اللغة العر

 اجهت صعوبات في دراسة الجانب التطبيقي. و  قدو تحليل النصوص.

 قريب. و  وفي األخير أوجه الشكر لكل من ساعدني في إنجاز بحثي سواء من بعيد أ



 

 

 

 :لالفــصــل األو  

 
 ماهـّيـة التـعـلـيـمـيـة         
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 الفصل األول: ماهية التعليمية 

 وم التعليمية: مفه -1

 المعارف نقل بهدف المعلّم؛ قبل من تمارس الّتي المنظّمة العمليّةو  هتعريف التعليم: 

"الفعل التّعليم  لعمليّة الحقيقي النّاتجو  ه التعلّم يعدّ و  نحوها، اتّجاهاتهم تنميةو  التالميذ، إلى المهاراتيّة

الذي يقوم بتسهيل و  ، فالمعلم ه1د السلوك"إرشاد إلى قواعو  تلقين أنواع المعارفو  هو  تعلم،

 االجتماعية.و  القيم اإلنسانيةو  الخبرةو  يحفزه على اكتساب المعرفةو  المعلومات على المتعلم

يعرف على أنه: نقل المعلومات و  الصنعة،و  يقع على العلمو  "جعل اآلخر يتعلمو  هو  

  خبرات أو  نقل معارف أو  رف تكتسب فهمعاو  أنه معلومات تلقى،و  منسقة إلى المتعلم أ

المتعلم حيث و  عملية تواصل بين المعلمو  ، فه2إيصالها إلى الفرد بطريقة معينة"و  مهاراتو

إكسابه مجموعة و  يقوم المعلم بتكليف المتعلم بنشاطات معينة تهدف إلى إثارة دافعية المتعلم

 المعلومات. و  من المعارف

 كل فيو  هو  اللحد، إلى المهد من اإلنسان، حياة امتداد على تعلمال يمتدتعريف التعلم: 

  الطرائق حيث منو  المضمون،و  الشكل حيث من يختلف النمائية المراحل من مرحلة

 جميع فيو  األوقات، كل في يتمو  عنه، الناجمة اآلثارو  النواتج حيث منو  األساليب،و

  مقصودة غيرو  عفوية بصورةو  حينا،ً إراديةو  مقصودةو  اعيةو  بصورة يتحققو  المجاالت،

، "لذا يعتبر التعلم عملية ديناميكية قائمة أساسا على ما تقدم للمتعلم من آخر حينا إرادية الو

  على ما يقوم به المتعلم نفسه من أجل اكتساب هذه المعارفو  مهارات،و  معلوماتو  معارف

  التغيير بعناصر السلوك يزود الذي المصدرو  ه مالتعلو  ،3تحسينها باستمرار"و  تعزيزهاو

  جمودهو  أ ترقيته،و  تحسينه تعمل علىو  مرنا،ً  ديناميكيا تجعله التي الطاقةو  هو  التجديد،و

 .إلخ...انتشارهو  أ عمقه انحرافه،و  أ سوائه انحطاطه،و

                                                           
 2005، التوزيع، عمانو  ، دار المسيرة للنشر2محمد محمود الحيلة، طرائق التدريس العامة، طو  ـ توفيق أحمد مرعي 1

 .21ص
التوزيع، عمان،األردن و  ، دار الشروق للنشر1ـ محسن علي عطية، الكافي في أساليب تدريس اللغة العربية، ط 2

 . 55، ص2006
، 2009،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1ـ أحمد حساني، دراسات في اللسانيات التطبيقية ـ حقل تعليمية اللغات ـ ط 3

 .139ص
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 الفصل األول: ماهية التعليمية 

  سلوك الفرد أتلك العملية "التي نستدل عليها من التغيرات التي تطرأ على و  التعلم ه

، يشير هذا التعريف إلى 1الخبرة"و  التدريب أو  الناجمة عن التفاعل مع البيئة أو  عضوّية،و

التي و  شيء نستدل عليه من خالل التغيرات التي تطرأ على سلوك المتعلم،و  أن التعلم ه

عتبار إي ذلك السلوك يكون ثابت نسبيا فال يمكن او  مالحظتها بشكل مباشر،و  يمكن رؤيتها

أداء و  ناتجا عن خبرة معينة أو  سلوك قام به الفرد ناتج عن عملية التعلم إال إذا كان ثابتا

 عمل ما.

اتي  نشاط ذو  التعلم، فالتعلم هو  ومن خالل ما سبق يتضح أن هناك فرق بين التعليم

عينة قصد ة مخبرو  تلك الفترة التي يقضيها في اكتساب معلومة ما أو  هو ،نابعا من المتعلم

لمتعلم حيث اعملية نقل المعلومات من المعلم إلى و  تغيير سلوكه إلى األفضل، أما التعليم فه

  لحفظاو  يقتصر دور المتعلم على الفهمو  المؤثر في المتعلمو  يلعب المعلم دور المحفز

  التركيز. و

نقول و  تعلمه، أتقنه،و  رد في لسان العرب البن منظور:" علم األمرو  لغة: (أ

 ."2أحب أن يعلمه أي يخبرهو  علم الرجل خبره،و  خبرته،و  علمت الشيء بمعنى عرفته

 علمو  أعلم،و  رد في معجم الوسيط: " أن التعليمية مأخوذة من علم فالن علما فهوو  

 " 3الشيء علما.و

  رالشيء به شعو  "،4في التنزيل العزيز قوله تعالى : " ال تعلمونهم هللا يعلمهم و  

 . درىو

  تقنياته،و  تعرف التعليمية على أنها الدراسة العلمية لطرائق التدريس اصطالحا: (ب

تقديم و ،دراسته دراسة علميةو  تعليم،تعد علما قائما بذاته تنصب اهتماماته على اإلحاطة بالو

 هي ترجمةو  نظرياته،و  طرائقهو  ذلك من خالل البحث في محتوياتهو ،األبحاث العلمية عنه

قد كانوا يطلقونها و ،Didaktikosالتي اشتقت من الكلمة اليونانية و ،Didactiqueلكلمة 

                                                           
 .274ـ ص 2003ـ  4التوزيع ـ عمان ـ طو  يد نشواتي ـ علم النفس التربوي ـ دار الفرقان للنشرـ عبد المج 1
ـ ابن منظورا ألنصاري،لسان العرب،منشورات محمد علي بيضون،تحقيق عامر أحمد حيدر،دار الكتب   2

 .486، ص 12العلمية،بيروت،القاهرة،مادة)علم(،ج
 .624، ص 12،المكتبة اإلسالمية،القاهرة، ج2وسيط،طآخرون،المعجم الو  ـ إبراهيم مصطفى  3

  ـ سورة األنفال، اآلية4.60 



 

7 
 

 الفصل األول: ماهية التعليمية 

المعارف العلمية، كما تعني فلنتعلم أي يعلم و  على ضرب من الشعر يشرح القضايا التقنية

 . أعلمكو  أتعلم منك أو  أ ، بعضنا البعض

استخدمت و  (1554ر سنة )قد دخلت التعليمية إلى الفرنسية في القرن السادس عشو  

 1(. 1613مرة في علم التربية في القرن السابع عشر سنة )ل ألو

ة تهتم هذا يعني أن التعليميو ،اتسع حتى أضحى يعني فن التعليمو  قد تطور المفهومو 

  راءات،إجو  إمكانيات،و ،رسينمدو  مركباتها، من متعلمينو  بكل جوانب العملية التعليمية

ألهداف اتسعى إلى تحقيق و ،التعليمو  بحث ضروري لتجديد التعلمو  فهي تفكيرطرائق، إذن و

 اآلتية : 

ضع األسس العملية الميدانية التي تسمح بتطبيق فعال لنظام تربوي مرتبط و   -

 . مجتمع في تحرك كليبمستجدات 

 فعال تعلمية تسعى إلى ضمان تعلم فق إستراتيجية تعليمية/و  تطوير طرائق التدريس  -

 . األهداف المسطرةيحقق 

 . البيداغوجية والمهنيةيتعلق باالنشغاالت توضيح الرؤيا لدى المدرس فيما   -

 ل التيدريسية من خالل قاعدة العمالت والقدرات المهاراتتوجيه المعلم إلى اكتساب   -

 . يجدها في التعليمية

 .2في تطور مستمر مواكبة المستجدات في عالم التربية مما يجعل العملية التعليمية  -

 نشأة التعليميةـ 2

م للداللة على الدراسة العلمية 1961لقد استخدم مصطلح تعليمية اللغات ألول مرة سنة 

أساليب التقويم للوصول و  الوسائلو  الطرقو  ذلك قصد تطوير المحتوياتو  لتعليم اللغات،

  تعليمية التعبير،و  ة القراءة،نجد هنا تعليميو ،شفاهةو  بالمتعلم إلى التحكم في اللغة كتابة

 3...تعليمية النحوو

                                                           
 . 118، ص 2002 ، ، الجزائر16الخاصة، مجلة المبرز، ع اتالتعليميو  ـ عبد هللا قلي، التعليمية العامة  1
 .433،ص2001زائر،ـ قاسي الحسني محمد المختار،تعليمية النحو،منشورات المجلس األعلى للغة العربية،الج  2
  12م، ص:1999علم النفس،الجزائر، و  زارة التربية الوطنية، التعليمية العامةو  ـ 3
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 الفصل األول: ماهية التعليمية 

في هذا الخصوص يتحدث الدكتور "أحمد حساني" في مؤلفه دراسات في اللسانيات و  

  التطبيقية : "وإذا ما التفتنا التفاتة سريعة إلى الظروف، التي ظهر فيها مصطلح التعليمية

Didactique  نجد ذلك يعود إلىالتعليمي المعاصرو  لفكر اللسانيفي ا ، (M.F.Makay) 

هنا و ،للحديث على المنوال التعليمي  didactiqueالذي بعث من جديد المصطلح القديم 

 ‹‹لماذا ال نتحدث  نحن أيضا عن تعليمية اللغات  ››يتساءل بعض الدارسين قائال: 

didactique des langues    بدال من اللسانيات التطبيقية linguistique appliquée 

ة اللغات المكانة التي يعطي التعليميو  اللبسو  فخذا العمل سيزيل كثيرا من الغموض

 1.يستحقها

على رأسها انتقال المحور في  ، لقد ترافق مصطلح التعليمية مع مجموعة تحوالت

التعليم من المعلم إلى المتعلم الذي أصبح محور التعليمية ففي الماضي كانت هذه و  التربية

ضوح إلى التلميذ الذي كان عليه وو  يجتهد في نقلها بفنو ،رف بضاعة يمتلكها المعلمالمعا

 2أنه قادر على إعادة تمريرها بدوره.و ،تسلمهاو  أن يعيد إنتاجها مثبتا أنه تلقنها

لقد  ، ممن إدراك التغير الذي طرأ على نظريات التعل ، ال بد لفهم هذا التحول العميق

فسه في تفاعل مع إال إذا أعاد بناءها بن ، لنا أن التلميذ ال يتعلم المعارفجاءت البنائية تكشف 

لى المعلم إو  تمرر من مرسل هو  أن المعرفة ليست بضاعة جاهزة تلقنو ،معلمهو  رفاقه

هذا و ،لسلوكيةكما في النظرية ا ،الترويضو  الترتيبو  استنادا إلى التكرار، التلميذو  متلق ه

ليس و ،فالتي تعتمد فكرة بناء المعرو ،يس بالكفاءات المعتمدة حالياتدرأوحى بفكرة الما 

كوين ففكرة التدريس بالكفاءات تهدف إلى ت ، قت الحاجةو  استظهارهاو حفظهاو  تكديسها

 . مليةالعو  قادر على مواجهة كل الصعوبات التي تعترضه في حياته اليومية أو  جيل متعلم

  الممارسة في مجال تعليم مادة الرياضياتو  ات من التفكير" لقد نشأت تعليمية الرياضي

العلوم و  ، كالعلوم الدقيقةأت تتكون تعليميات المواد األخرىبدو  تحليل محتوى مناهجها نو

عليمية ارتبطت من الواضح أن نشأة كل تو  ،األدبو  علوم اللغةو  اإلنسانيةو  االجتماعية

                                                           
 .130،  صدراسات في اللسانيات التطبيقية ، أحمد حسانيـ  1
  17، ص 6م، ج2006، دار النهضة العربية بيروت، لبنان، 1أنطوان صياح، تعليمية اللغة العربية،ط ـ 2
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 الفصل األول: ماهية التعليمية 

نوعة ضمن المجال الواحد كما أشرنا ذلك في مجال بمفاهيم متو  ، أبمجال تعليمي محدد

نمط من و  ، حيث لكل نوع أاألدبو  ر إلى ذلك في مجال اللغةكما سنشيو  ،ضياتالريا

لكل و  الكتابيو  للتعبيرين الشفهيو  تعليميتها للقراءةو  ،تعليميتهأنماطها و  أنواع النصوص

 1. اإلمالء تعليميتهو  لكل من القواعدو ،تقنية من تقنياتهما تعليميته

آدابها مقتصرا على مراكز األبحاث، من خالل و  لقد كان االهتمام بتعليمية اللغة العربية

في إطار طرائق تعليم اللغة و  بعض األطاريح التي تستوحي توجهات البحث في الغرب

 ، يميةثم توظيف بعض مفاهيم تعل ، كالتي اعتمدت من المحيط إلى الخليج ، العربية لألجانب

 ، فقد عرفت بعض المبادرات الريادية في بعض المدارس الخاصة ، أما تعليمية العربية لغة ما

  " ، الفرنسيةو  حيث كان تعلم العربية يستوحي بعض الطرائق المطبقة في تعليم االنجليزية

ير أساليب تطوو  قد أسهم التعدد اللغوي في لبنان في دفع المهتمين باللغة العربية إلى التجديدو

المناهج الجديدة التي ترجمتها المنعطف و  مكن اعتبار خطة النهوض التربوييو ،التعلم

في و  األدب تجلى ذلك في نص المنهجو  الحاسم في اتجاه اإلفادة في مكتسبات تعليمية اللغة

 المؤتمراتو  في كثير من الندواتو ،م على تطبيق المناهج الجديدةتدريبهو  إعداد المعلمين

 2العشرين."و  في موضوع إعداد المعلمين للقرن الحاديو  حول المناهج الجديدة أ

، د موضوع ضمن مقرر التربية العامةما يالحظ أن هذا العلم في البداية كان مجرو  "

عادة ما يتم اختزاله إما في و ،في مختلف الفروعو  نجده مشتتا تقتسمه مختلف التخصصات

 3في مناهجه ".و  أ في أصولهو  طرق التدريس أ

غوية من خالل المراحل المختلفة لنشأة التعليمية نجدها تهدف إلى جعل الممارسة الل

  امج،إعداد البرو  ضع المقرراتوو  أساليب تدريسية حديثةو  ممارسة حية، بابتكار طرائق

 المتعلم على حد سواء.و  كل ما يتعلق بالمعلمو  ضع الخطط الدراسية،وو

 

                                                           
 . 17صتعليمية اللغة العربية،  اح،أنطوان صي ـ 1
 . 26، ص2003، دار الكتاب الجامعي، العين، اإلمارات العربية المتحدة، 1محمد الدريج، مدخل إلى علم التدريس، ط 2
 .26ـ المرجع نفسه، ص 3
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 الفصل األول: ماهية التعليمية 

 البيداغوجيا :و  ين التعليميةالتمايز ب ـ3

هي مشتقة من و  pédaإن مصطلح بيداغوجيا من أصل يوناني مؤلف من كلمتين 

paidos و  تعني الطفلوgogie التوجيهو  تعني القيادةو . 

رافق الخادم الذي يو  الشخص في أغلب األحيان هو  كان المربي في عهد اإلغريق هو  

الذي يسهر  لكنه كان مربيا فهذاو  لم يكن البيداغوجي معلماف ، الطفل في طريق إلى المعلمين

راه مالئما نوع التعليم الذي يو  الذي يختر له المعلمو  هو  األخذ بيدهو  على رعاية الطفل

 حسب تصوره.

قد ارتبطت التربية بتهذيب الخلق بالمعنى الواسع أما التعليم و  كان البيداغوجي مربيا

بمرور الوقت تحول البيداغوجي ألسباب و  .عرفي بالمعنى الضيقلتحصيل المفقد ارتبط با

لى المعلم الذي ينقل المعرفة دون التساؤل عن نمط المتعلم عدة من المربي بالمفهوم الواسع إ

بذلك تحولت البيداغوجيا من معناها األصلي المرتبط بإشباع القيم و  الذي يسعى إلى تكوينه

انصب االهتمام و ،ارتبط ذلك بما يعرف بفن التدريسو  المعرفةالتربوية إلى منهجية في تقديم 

  ظهرت بيداغوجيا كثيرة عرفت بأصحابها "هيربرت"و ،على اقتراح الطرائق المختلفة

  ضعيات التدريس أو  لم تتمكن البيداغوجيا من بناء نظرية موحدة لتحليلو  "منتسوري"و

 1القسم فخلت بذلك من البعد العلمي.و

الني كما سبقت اإلشارة إلى مفهومها فإنها تهدف إلى التأسيس العقو  يميةأما التعل

صات قادرة على تحقيق النجاح في كل التخص  universelleلنقل كونية  ، للممارسة الشاملة

فتقده ذلك بإضافة البعد العلمي الذي تو Comeniusلجميع المتعلمين كما أشار ذلك كومينوس

 . لفكر الوظيفي الذي يميز هذه األخيرةتجنب كذلك او  البيداغوجيا

بهذا فالتعليمية تسعى عبر البحث االمبريقي لصياغة نظام منسجم من التوجهات القابلة 

بالتعليمية   Decorteما عبر عنه دي كورت و  هو  للتحقيق بغرض عقلنة الفعل التعليمي

                                                           
،ص 2016الفنون،و  األدب العربيو  ة، كلية اللغةباتنرسالة دكتوراه، جامعة  ، بالقاسم جياب، تعليمية اللغة العربية ـ 1

17- 18. 
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 الفصل األول: ماهية التعليمية 

اإلجابة عن التساؤالت  من خالل didactologieالتعليمية العلمية و  didaxlogieالتجريبية 

 . فالتعليمية في األصل تفكير منهجي ، المتعلقة بكيف نعلم محتوى تعليمي معين

ول بشكل أدق يمكن القول أنه في الوقت الذي تواصل فيه البيداغوجيا التساؤل حو  

 . تتساءل التعليمية عن الوسائل ، الغايات

لمعرفة أما البيداغوجيا فتتناول منطق التعليمية تتناول منطق التعلم انطالقا من منطق ا

 1. التعلم انطالقا من منطق القسم

فإن ما يمكن  ، وعلى الرغم من مساهمة النظرية اللسانية في تطوير طرائق تعليم اللغات

  لم تصل بعد إلى الغاية المرجوةالتعليمية و  أن العالقات بين اللسانياتو  مالحظته منذ البدء ه

فمنذ  ، العزلة العلمية التي يعاني منها األستاذو  ما يؤكد ذلك هو ،بيداغوجياو  المتوفاة علمياو

  زمن ليس بالقليل ما فتئ أستاذ اللغة يبعد عن اهتماماته األبحاث اللسانية معتبرا مادته فنا

  همي ال يرقى إلى مستوى الوعي العلميو  هذا تصورو ،ما ينبغي لهاو  ليست بعلمو

 2. البيداغوجيو

 البيداغوجيا نوردها في اآلتي :و  عرفة أوجه االختالف بين التعليميةولم

 البيداغوجيا التعليمية

تهتم بالجانب المنهجي لتوصيل 

ة خصوصياتها في المعرفة مع مراعا

 التعلم و  عمليتي التعليم

التعلم و  ضعيات التعليمو  ال تهتم بدراسة

بل تهتم بالبعد  ، من زاوية خصوصية المحتوى

 اجتماعية و  أبعاد أخرى نفسيةو  معرفيال

 تتناول منطق التعلم انطالقا من

 منطق المعرفة 

تتناول منطق التعلم من منطق القسم )معلم 

 متعلم (

 

                                                           
التوزيع، و  جسور للنشر، 1ط -السند األنيس في علم التدريسو  الزاد النفيس–عبد القادر لوريسي، المرجع في التعليمية ـ  1

 .33 -32، ص 2014
   133، صدراسات في اللسانيات التطبيقية أحمد حساني، ـ 2
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 الفصل األول: ماهية التعليمية 

بالجانب الخاص بينما البيداغوجيا تهتم  ، وعليه فإن التعليمية تهتم بالجانب المعرفي

 1. المعلمو  بالمتعلم

 موضوع التعليمية: ـ 4

 المعل م: ـ أ

بذلك يمثل و  هو ،احدا من المرتكزات التي يقوم عليها كل فعل تعليميو  يعد المعلم

عبره ينتقل و  الطالبو  الواسطة بين المنهاجو  إذ ه ، العنصر المركزي في النسق التربوي

  دوره في التبليغ قد ال تقل كفاءته المعرفيةوو  بحكم موقعه في النسقو ،األول إلى الثاني

 2. المهنية عن عدة برامج المنهاج بل يزيد عليها من فضل ممارسته التدريسو

المناهج  من منطلق دوره المهم في عملية التعليم يكاد يرتقي إلى مصاف معّديو  فالمعلم

المهنية في و  الكفاءة المعرفيةو  لك القدرة أربما يتجاوز ذلك إذا تمثلت فيه تو  الدراسية،

فرت فيه هنا يكون شرطا أساسيا في نجاح كل عملية تعليمية إذا ما توامن و ،عملية التدريس

 التي يمكن أن نجملها في ما يلي :و  خصائص المعلّم الفّعال

  الخصائص المعرفية : (أ

األساليب التي يتبعها في استشارة طالبه و ،قدراته العقليةو ،"إن حصيلة المعلم المعرفية

ها في الحسبان عند البحث في الخصائص المعرفية هي من العوامل الهامة التي يجب أخذ

فهي التي تحدد مستواه المهني الذي من شأنه أن يفّعل من دور المتعلمين في  3للمعلم الفّعال "

الذي يشترط توافر مجموعة من الخصائص  ، العملية التعليمية إذا كان في المستوى المطلوب

 4المعرفية التالية : 

  دئف المعلمين بمجموعة من المبا: الذي يتطلب تعريالمهني ديمياإلعداد األكا ـ 1

 األساسيات التي تقوم على التدريس.و

                                                           
 .18، ص اسم جياب، تعليمية اللغة العربيةبالقـ  1
 .54، ص 2010الجزائر،  ، ، العاصمة1تعليم اللغة العربية، منشورات مختلفة، طو  محمد األوراغي، اللسانيات النسبيةـ  2
 . 233عبد المجيد نشواتي، علم النفس التربوي، ص ـ  3
 .43-42، ص 2004علم النفس، الحراش، الجزائر، و  زارة التربية الوطنية، التربيةو  ـ 4
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 الفصل األول: ماهية التعليمية 

عة من هذا يتطلب من المعلم أن يكون ملما بمجموو  االهتمامات:و  ـ اتساع المعرفة 2

 . إ ال يقتصر فقط على البحث في ميدان تخصصه ، الميادين المعرفية المتنوعة

وعية  نو  لو  بحيث تكون له معرفة :وافرة للمعلم طالبه عن طالبهلمتالمعلومات ا ـ 3

عل من منطلق كون تلك المعرفة تف ، الجسميةو  حاجاتهم المعرفيةو  بخصائص المتعلمين

 . فعلها في تنشيط العملية التعليمية

 : الخصائص الجسمية 

ديد من هم في الع" ينزع المعلمون كغيرهم من فئات الناس األخرى نتيجة تباين

تواصلهم و  تفاعلهمإلى إثارة مناخات صفّية مختلفة لدى  ، السمات الشخصيةو  الخصائص

سمات الشخصية و  القيمو  أن التباين بين المعلمين من حيث االتجاهاتو  يبدو ،مع طالبهم

قد يعود ذلك و ،المتغيرات المعرفية األخرىو ،أكبر مدى من تباينهم في القدرة العقلية العامة

الحصيلة المعرفية و  المهارات التعليميةو  لى كون هذه المتغيرات كالمستوى التحصيليإ

تعتمد في جزء كبير منها على الجانب المعرفي أكثر من اعتمادها على الجانب االنفعالي 

 1". العاطفي

ال بّد أن نشير هنا إلى أن سمات الشخصية قد تتحكم في تلك السمات المعرفية من و  

دليل ذلك التباين الملحوظ و ،ن المادة المعرفية تبقى حبيسة الخصائص الشخصيةمنطلق كو

فكل معلم ينماز عن اآلخر في مجموعة من الخصائص  ، في الخصائص المعرفية للمعلمين

يمكن أن نجمل بعض الخصائص الشخصية التي لها عالقة بالتعلّم الفعال في النقاط و  المعرفية

 2التالية : 

 من االطمئنان في نفوسو  لموّدة : بحيث يساعد ذلك في خلق جاو  االتزان (ب

ن من بين المتعلميو  كون المعلم يعمد إلى أن يكون هناك رابط قوي بينه ، المتعلمين

 . خالل سلوكه المّتزن

 . مراعاة الفروق الفرديةو  التعاطف (ت

                                                           
 . 236نشواتي، علم النفس التربوي، ص  عبد المجيد ـ 1
 . 45-44، ص علم النفسو  ة الوطنية، التربيةزارة التربيو  ـ 2
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في هذه السمة يعمد المعلم إلى تجاوز بعض السلوكات غير و  الصبر : (ث

  أكمل التعامل معها بنوع من العقالنية حتى تتم عملية التدريس علىو  وب فيها،المرغ

 . ال يكون هناك عائق يعيق نجاحهاو  جهو

جوانب طلعا على كثير من الفيها يكون المعلم متو  االهتمامات :و  سعة الميول (ج

 .المهمة

 . ذلك انطالقا من المساواة بين التالميذو  عدم التحيز :و  العدل (ح

ل كالتعزيز : بحيث يسهم ذلك في تنشيط مبدأ التعلم عند و  تخدام الثواباس (خ

 .تلميذ

  تقدراو  استعدادات،و  مؤهالت،و  كفاءات،و  كل ما يمتاز به خصائصو  فالمعلم   

لعلمية العنصر األساسي على تحقيق األهداف او  مساعدة الطالب فهو  رغبة في التعليمو

 بنجاح.

 المتعلم :  ـ ب 

الذي من و  فه ، التعليمو  الهدف األخير من كل عمليات التربيةو  األولو  المحو  ه

فال بّد ان كل هذه الجهود الضخمة التي تبذل  ، تجهز بكافة اإلمكاناتو  أجله تنشأ المدرسة

 ، سمهج ، في شّتى المجاالت لصالح التلميذ ال بّد أن يكون لها هدف يتمثل في تكوين عقله

إن كان يزيد عليها  ، فالتلميذ يعتبر المادة الخامة في يد الصانع .1 اتجاهاتهو معارفه ، روحه

  يقبلو ،يعطيو  يأخذو  بل يتفاعل ، باعتباره إنسانا ال يقف مّما يتلقى موقف التقبل السلبي

مّما ال شك فيه أن النجار الذي يتعامل مع و  يكره مّما يعلمه إياه المعلمو  يحبو  يرفضو

كذلك المعلم حتى و  خصائصهو  أنواعهو  ّد له من دراية كاملة بطبيعة الخشبالخشب ال ب

 ، يسير في اتجاه صحيح ال بّد له من الدراية الوافية لطبيعة هذا التلميذ الذي يسعى لتعليمه

 .2مناسب له  و  حتى يمكن معاملته بما ه

                                                           
محمد برغوثي، دراسة الوضع المدرسي لطالب الثانوية دراسات معمقة في علم االجتماع، د.ط، جامعة قسنطينة،  ـ 1

 . 01، ص 01، ج1985الجزائر، 
 . 201، ص 2010، دار المسيرة، عمان، األردن، 2ية العامة، طعلي، أصول التربـ سعيد إسماعيل  2
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 هي :و  هناك خصائص يجب أن تتوفر لكل متعلمو  

 النضج : (د

عاب لكي يستطيع استي ، االنفعالو  ناضج العقلو  ون المتعلم ناضج الجسميجب أن يك

 . جديدو  كل ما ه

 االستعداد للتعلم : (ذ

تيسير و  االستعداد يؤثر في تعديل سلوكههذا و ،على المتعلم أن يبدي استعداده للتعلم

إذ يعد كل   ،فإن كان المتعلم غير مستعد فإنه يعيق مجهود المربي ، عمل المربي في التعليم

 1. االستعداد من أهم شروط التعلّمو  من النضج

 هي تمثل :و  فضال عن هذا هناك صفات أخرى يجب على المتعلم التحلي بها

 حسن االستماع : (أ

بيرة كيجني فائدة و  هي من أهم صفات المتعلم الجيد الذي يحسن االستماع إلى معلمه،و

 عن طريقها نتلقى المعلومات.و  رفةمن هذا االستماع، ألن األذن هي بوابة المع

 التحضير المسبق للدرس :  (ب

يحضر دروسه، ألن ذلك سيجعله فاعال أكثر في و  الذي يخططو  المتعلم الجيد ه

 في طرح األسئلة لالستفسار.و  المشاركة الصفّية،

 طرح األسئلة :و  المناقشة (ت

ي يكون الذو  لم الجيد هالمتعو ،ال ينبغي على المتعلم أن يكون سلبيا داخل حجرة الصف

ئلة يجيب على األسو  يبدي رأيهو  حيث يشارك في المناقشة ، له دور في التفاعل الصفي

 . إثراء المناقشةو  يطرح األسئلة لالستفسارو  المطروحة

 احترام المعلم : (ث

                                                           
، ص 2006، مؤسسة شباب الجامعة للنشر، 1المعلم من منظور علم االجتماع، طالتعليم وو  الحميد رشوان، العلم عبد ـ 1

202-203. 
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الذي  ألنه المربي ، خاصة احترام المعلمو  احترام اآلخرين من أهم صفات طالب العلم

 . على األخالق الفاضلةيربينا 

 :االنضباط (ج

رس االنضباط يمتد أثره المتعلم الذي يماو  األنظمة،و  نعني به االلتزام بالقوانينو  

 .1طول حياته

ا لديه مو  اجتماعية،و  عقليةو  ما يمتلكه من خصائص نفسيةو  يمكن القول بأن المتعلم

 التعلمية.عنصر أساسي من عناصر العملية و  من رغبة في التعلم فه

 المادة التعليمية : ج ـ 

فالمادة التعليمية هي مركز العملية التعليمية  ، هي المعارف المطلوب تدريسهاو  

اإلنساني المخبأ في ثنايا و  البرامج الدراسية إلى الخزان المعرفيو  التقليدية حيث مؤلف

ظيفته و  الترتيب فتصبحو  التلخيصو  من هنا يأتي عمل المعلم في النقلو ،الوثائقو  الكتب

مما يجعل أهداف هذا النوع  ، ترديدها ثم حشوها في عقل التلميذو  األساسية حفظ المعلومات

 ،حوافزهو  المعلومات دون مراعاة اهتمام التلميذو  من التعليم يقتصر على  اكتساب المعارف

ة يصبح المعلم في هذه الحال ، مجهول مقصي من هذه الممارسات التعليميةو  يبقى ما هو

 2. من يستطيع أن يقدم أكبر عدد ممكن من المعرف خالل درسهو  الناجح ه

هي في و  قأدو  أوسعو  أما المادة التعليمية الحديثة فتتجاوز هذا الحّد الضيق إلى ما ه

 هذه الوضعية خاضعة لشروط أربعة: 

يفشل و  ينجح أ ، تعدد فكرة البرنامج الذي يعده مؤلف يجلس منفردا أمام أوراقه ـ 1

خبرة عالية ينطلق من مجموعة من و  برنامج يعده فريق تربوي ذو  تبعا لصفات  " بل ه

                                                           
 .204المعلم من منظورعلم االجتماع، ص و  التعليمو  ـ العلم  1
يمية: موضوعها، مفاهيمها، اآلفاق التي تفتحها، المجلة الجزائرية للتربية، المرادية، الجزائر، إبراهيم حمروش، التعلـ   2

 . 64، ص 1995مارس،  2العدد
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يمكن أن  ، ةاألهداف ليضع ما يقابلها من محتويات تكون منظمة على شكل نشاطات مختلف

 1. اتجاهاتهو  رغبات التلميذو  ميولو  حاجاتو  تتالءم مع مستويات

اسب ما ينو  يرتب عناصرها تبعا ألهميتهاو  أن يختار المادةيجب على المعلم  ـ 2 

 . حصص تدريسية معينةو  ذلك خالل حصة أو  األهداف المحدودة

  دقةو  يماأكثر تنظو  طاتحويل المادة الدراسية المعطاة إلى صياغة عملية أقل اعتباـ  3

 .فاعليةو

نشاطات يقوم و  شكل سلوكاتتنظيمها من قبل المعلم على و  يتم بناء صرح المادةـ  4

المادة في عملية التدريس الحديث ال و ،ليس على شكل ملخصات لمعلوماتو  بها التلميذ

 2. سائل بلوغ األهداف المحددةو  سيلة منو  تعتبر إال

الطرائق و  األهدافو  ثيقة تربوية رسمية تشمل المضامينو  فالمادة التعليمية " هي

 3في مرحلة تعليمية معينة ".

 الوسائل التعليمية :  ـ 5

سائل إيضاح و  فأحيانا تسمى ، تختلف تسميات الوسائل التعليمية من مستعمل آلخر

ألن  ، البصريةو  تسمى أحيانا أخرى الوسائل السمعيةو  ألنها تهدف إلى توضيح المعلومات

عتمد بعضها يو ،المحاضراتو  التسجيالت الصوتيةو  بعضها يعتمد على السماع كالمذياع

.. غير أن الوسائل التعليمية بأنواعها المختلفة . غيرهاو  على حاسة البصر كاألفالم الصامتة

سيلة معينة تساعده على أداء مهمته و  فهي عبارة عن ، تحل محلهو  ن المدرس أـال تغني ع

  سب كي تغدتقديمها في الوقت التعليمي المناو  إذ ال بد له من اختيارها بعناية فائقة ، التعليمية

 ، فاعلية. فتوظيف الوسائل التعليمية في العملية التعليمية أمرا مهماو  الته أكثر تأثيرارسو

 ، السياسية ، فيةخاصة في ظل التغيرات المجودة على الساحة التربوية اآلن مثل المتغيرات الثقا

                                                           
 .24، ص1998ط، مطبعة األمير، معسكر، الجزائر، آخر،  الفعل التعليمي ألتعلمي، دو  محمد شارف سريرـ  1
 .25المرجع نفسه، ص ـ   2
  .48المرجع نفسه، صـ  3
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  لية التعليميةف على تحسين العمالمعرفية المتسارعة، حيث يعمل هذا التوظيو ،االقتصادية

 . زيادة فاعليتهو  كذا تحسين نوعية التعليمو  ء بها لتحقيق األهداف المنشودةاالرتقاو

لموقف امن هنا نقول بأن الوسائل التعليمية هي الواسطة التي يستخدمها المعلم في و  

جعل و  تشويقا،و  إلى التالميذ لجعل درسه أكثر إثارة واألفكار الحقائقالتعليمي لتوصيل 

 . مباشرة في الوقت نفسهو  الخبرة التربوية خبرة حية هادفة

 صفات الوسائل التعليمية :  (أ

  تاجها التعلمإنو  أن يراعي في إعدادهاو  االهتمامو  أن تكون الوسيلة مثيرة لالنتباه ـ 1

 مطابقتها للواقع قدر المستطاع.و  أسسهو

ق الهدف تؤدي إلى تحقيو ،ج الدراسيأن تكون الوسيلة التعليمية نابعة من المنها ـ 2 

 . بعض المهارات أي أن تكون جزء ال ينفصل من البرنامجو  منها كتقديم المعلومات أ

 . أن تكون محققة لألهداف التربوية ـ 3

 . عدم التعقيدو  الوضوحو  الواقعيةو  أن تتسم بالبساطة ـ 4

  فعالياالنو  يالعقلو  زمنيمناسبة لعمرهم الو  أن تكون مراعية خصائص التالميذ ـ 5

 الجسمي. و

ل استخدامها من حيث الحصوالجهد الذي يتطلبه و  أن تكون متناسبة مع الوقت ـ 6

 كيفية استخدامها. و  االستعدادو  عليها

تساعده على و  االستقصاءو  البحثو  ترغبه في االطالعو  أن تشوق المتعلم ـ 7

 . استنباط خبرات جديدة

 عدد الدارسين فيو  الصوتو  الحجمو  المساحةو  من حيث الجودةأن تتناسب  ـ 8

 قت مناسب لكي ال تفقد عنصر اإلثارة فيها.و  أن تعرض فيو  الصّف،
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الدقة و  الجودةو  ى من الناحية العلميةإنتاجها صحة المحتوو  أن يراعي تصميمهاـ 9 

 . 1من الزمن بقاءها لفترة طويلةو  من الناحية الفنية، بحيث يمكن تناولها

 . أن ترتبط الخبرات السابقة بالخبرات الجديدة ـ 10

 . أن تكون رخيصة التكاليف متينة الصنع ـ 11

 أن تحدد المدة الزمنية الالزمة لعرضها بحيث تتناسب مع المستقبلين. ـ12

لها انتقاو  أفكارهاو  ن حيث تسلسل عناصرهاجيدة التصميم مو  أن تكون متقنة ـ 13

 عليمي إلى آخر، مع التركيز على النقاط األساسية في الدرس. من هدف ت

ل إلكسابهم أن تفتح المجاو  أن تكون الكتابة المرافقة للوسيلة من قاموس الدارسينـ  14

 . مقروءو  اضحو  بخطو  مفاهيم جديدةو  مدركاتو  مفردات

 2العلمي للمجتمع.و  التطور التكنولوجيو  أن تتناسب الوسيلة ـ 15

ردها مواو  تقاليدهاو  ن حيث عاداتهاـأن تتناسب مع البيئة التي تعرض فيها م ـ 16

 الطبيعية. و  الصناعية أ

 أهمية الوسائل التعليمية : (ب

تساعده و ،المتعلمو  بيها كل من المعلمفوائد تربوية جمة يخو  للوسائل التعليمية ثمارا

تكمن و ،التعلمو  يسهل عملية التعليم تحقق للتعليم عائدا كبيراو  في حل المشاكل التربوية

 : 3أهميتها في ما يلي 

 ترغبه في التعلم. و  تنمي في المتعلم حب االستطالعأوال: 

  تعلم بشوقالمثابرة على الو  يلفالوسائل التعليمية تحقق في نفس المتعلم رغبة في التحص

  . أكثر من جوانبه بالطريقة التي تناسبهو  نشاط مستعمال حاسة أو

                                                           
 .69، ص2000، دار الصفاء، عمان، 1ـ ماجدة السيد عبيد، الوسائل التعليمية في التربية الخاصة، ط  1
 70ـ ماجدة السيد عبيد، الوسائل التعليمية في التربية الخاصة، ص   2
 .476ـ763التوزيع، عمان، األردن، ص و  ، دار الشروق للنشر1ـ سعيد التل، المرجع في مبادئ التربية، ط  3
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 تسهم في تعليم أعدادا كبيرة من المتعلمين في صفوف مزدحمة.ثانيا: 

، ه األعداد المتزايدة من الدارسينفالوسائل التعليمية تساعد على حل مشكلة تعليم هذ

، غيرهاو  اإلذاعات المدرسيةو  ويةاألفالم التربو  الوسائل الجماهيرية كالتلفزيون فبواسطة

بدال من استخدام معلم غير مؤهل يمكن و  تعليم أفضل يستطيع الدارسون الحصول على

  في القرية أ ، افة مناطقهمـاستخدام أفضل المعلمين لتسجيل دروس نموذجيه للدارسين في ك

 . بذلك تضمن تكافؤ الفرص للتالميذو  العاصمةو  المدينة أو

 . إمكانات االستفادة منهاو  توسع مجال الحواسثالثا : 

 

ثيرا من الخبرات الحسية التي تعتبر أساسا في تكوين المدركات فالوسائل توفر ك

كما تعمل  ، ما يقرأه من الكتب المدرسيةو  الصحيحة لما يستمع إليه التالميذ من شرح لفظي

 . تقرب الواقع إلى أذهان التالميذو  بديلةو  على توفير خبرات حقيقية أ

 . على الدراسة تزيد من إقبالهمو  تثير انتباه التالميذرابعا : 

إذا ما توافرت فيها العناصر المطلوبة ألن المادة التعليمية  ،فالوسائل بطبيعتها مشوقة

فقد يكون مثال في عرض  ، تقدم من خاللها بأسلوب جديد يختلف عن الطريقة اللفظية التقليدية

ميذ إلى السماع لبرنامج إذاعي مدرسي مما يثير التالو  مشاهدة أفالم تربوية أو  نماذج أ

مشاركة صفّية تساعد و  خلق حيوية مستمرةو  التقليدي المملو  يحررهم من الجو  المدرس

 أقل جهدا. و  أقوى عمقاو  ن الطالب مدة أطولتثبيتها في ذهو  على ربط المعلومات

 . تعالج مشكلة الزيادة الهائلة في المعرفة اإلنسانيةخامسا : 

أصبح التلميذ ملزما و ،سانية إلى تضخيم المناهجالمعرفة اإلنو  فقد أدى المعلومات

  تخدام مكبرات الصوت في المدارسفمثال اس ، بالحصول على المزيد من المعلومات

عرضه على شاشة التلفزيون ذي الدائرة و  استخدام التعليم المبرمجو ،قاعات التدريسو

 . شاهدة المحاضرةمو  المشاهدين من سماعو  المغلقة ليتمكن أكبر عدد من المستمعين
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فقد يستطيع المعلم عن طريق  ، تعالج مشكلة الفروق الفردية بين التالميذ سادسا :

تؤدي إلى جذب التالميذ و ،أساليب مختلفةو  الوسائل التعليمية تقديم مثيرات متعددة بطرق

بهذا أصبحت الوسائل في الوقت الحاضر ضرورة من و  .المواهبو  من مختلف الخبرات

أصبح االهتمام بها مظهرا و  مساعدة للمعلم داخل حجرة الدرسو  المدرسة الحديثة ضرورات

 . 1من مظاهر العناية بالعملية التعليمية في الدول المتقدمة

 معايير اختيار الوسائل التعليمية : (ت

 من أهم معايير اختيار الوسائل التعليمية ما يأتي : 

 . ة محتواها بالموضوعصفو  تعبيرها عن الرسالة المراد نقلها ـ 1

لك تاألهداف المحددة المطلوب تحقيقها من خالل استخدام و  ارتباطها بالهدف أ ـ 2

مناسبة لتحقيقه الوسيلة. يلعب الهدف السلوكي )األدائي( المحدد دورا مهما في اختيار الوسيلة ال

مما  ، لفوسفاتأخذنا مثال الهدف السلوكي اآلتي : يعرف الطلبة خصائص مادة معينة كاو  فل

نع تحقق الصورة لمص سيلة لهذا الهدف حيثو  ال شك فيه أن عينة من الفوسفات هي أنسب

اج في الرسم البياني الذي يمثل تطور اإلنتو  خارطة توزيع مناجم الفوسفاتو  الفوسفات،

 تحقيق هدفنا السابق.

  خبراتهمو  خصائصهم، من حيث قدراتهم العقليةو  ـ مالءمتها ألعمار الطلبة 3

لخصائص ابحيث يتوقف اختيار الوسيلة التعليمية على . ظروفهم البيئيةو  مهارتهم السابقةو

  لعقلية،قدراتهم او  الوجدانيةو  ،المعرفيةو  المميزة للمتعلمين من حيث خصائصهم الجسمية

 . القدرة على القراءةو  مستواهم االجتماعيو  استعداداتهمو  خبراتهمو

 . النشاطات المنوي تكليف المتعلمين بهاو  ع طريقة التعليمتوافقها م ـ 4

 .حديثةو  دقيقةو  أن تكون المعلومات التي تحملها الوسيلة التعليمية صحيحة ـ 5

                                                           
 .765ـ المرجع نفسه، ص   1



 

22 
 

 الفصل األول: ماهية التعليمية 

ثرات خالية من المؤو  ،غير معقدةو  اضحةوو  أن تكون الوسيلة التعليمية بسيطة ـ 6

 . الدعائيةو  التشويشية

 ،اضحةو  مثال : أن تكون الصور. يمية التعلمية في حالة جيدةأن تكون الوسيلة التعل ـ 7

ألن ذلك يضع المعلم في موقف  ، األفالم غير مقطعةو  الصوت في الشريط غير مشوشو

 .1ينعكس سلبا على سلوكهمو  حرج أمام الطالب

م ذلك يتو  .تثير اهتمامهمو  أن تعمل الوسيلة التعليمية على جذب انتباه الطالب ـ 8

لبة من تخدام األلوان أن تكون الطريقة التي يتم عرض المعلومات بها جيدة ن تقرب الطباس

 . استخدام الوسائل المتحركةو  أ، الموضوع

ن يجب أن تكو. المال الذي يصرف للحصول عليهاو  أن تتناسب الوسيلة مع الجهد ـ 9

  لتكاليفاتتصف بوفرة  أنو  ،التعلمعلى تحقيق أهداف  تساعدو  ،كفايةو  الوسيلة ذات فاعلية

 . الجهد موازنة بمردودها التعليميو  الوقتو

إالّ و  رد في الكتاب المدرسيو  أن تضيف الوسيلة التعليمية شيئا جديدا إلى ما ـ 10

  هدف األسمىمية باإلضافة إلى البذلك يكون الهدف هنا إثرائي للمادة التعليو  فأي فضل لها.

 إتقان التعلم. مساعدة المتعلمين علىو  هو

الوسيلة المستخدمة عنصر ينبغي أن يتوافر في . جمالهاو  فنية الوسيلة التعليمية ـ 11

 2.حتى تؤثر في نفوس الطلبة ، تشويقالو  ذلك لتحقيق كل من الجاذبيةو  المنطقيةو  الجمال

لها دور و  أهمية بالغةو  تمتاز به من صفات عديدة فهي ذو  إذن الوسائل التعليمية

إشباع حاجته إلى و  كبير في مجال عملية التعليم، بحيث تساعد على إثارة اهتمام الطالب،

معايير اختيارها و  حتى الجامعات،و  المعاهد، أو  التعلم سواء كان ذلك في المدارس، أ

 فق نظام تعليمي متكامل.و  يسير

                                                           
هـ 1420التوزيع،عمان، و  ، دار المسيرة للنشر1إنتاج الوسائل التعليمية التعلمية، طو  ـ محمد محمود الحيلة، تصميم  1

 .110م، ص 2000
 . 111، ص نفسهمرجع ـ ال  2



 

 
 

 

 

 :الفصل الثاني
 تعليمية النص األدبي            
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 الفصل الثاني: تعليمية النص األدبي  

                                    :صـ تعريف الن 1

إن المتتبع لكلمة " النص " في المعاجم العربية يالحظ كثرة الدالالت التي ترتبط لغة :  (أ

انتهاء و  ارتفاعو  أصل صحيح يدل على رفعالصاد و  بها ، فقد جاء في مقاييس اللغة : النون

  هو  تى تستخرج ما عنده .نصصت الرجل : استقصيت مسألته عن الشيء حو  في الشي...

 1القياس ألن تبتغي بلوغ النهاية . و

كل و  يقول ابن منظور : النص : رفعك الشيء ، نص الحديث ينصه نصا : رفعه ،و

 2غايته . و  أصل النص أقصى الشيءو  ما أظهر فقد نص ...

  الظهورو  من الرفعو  إظهاره فهو  في تاج العروس أصل النص : رفعك للشيءو  

يقول أيضا النص : اإلسناد إلى الرئيس ،3منه المنصة ... نص الشيء )ينصه( نصا ، حركهو

از من النص كل ذلك مجو  النص : التعيين على شيء ما .و  النص : التوقيف ،و  األكبر

 .4 الظهورو  بمعنى الرفع

 اصطالحا :  (ب

 :النص في الثقافة العربيةـ 

لمعرفي الذي تتم فيه الدراسة ، ففي يختلف معنى النص اصطالحا حسب المجال ا

ما ال يحتمل التأويل و  احدا أو  اصطالح األصوليين يدل النص على " ما ال يحتمل إال معنى

 ."5 

ن نص عليه التحديد ، فيقولوو  التعيينو  أما عند أهل الحديث فقد جاء بمعنى اإلسناد ،

هم ال اجتهاد منه قولو  السنة ،و  رآننجده عند الفقهاء بمعنى الدليل الشرعي كالقو  في كذا ،

 مع النص .

                                                           
 . 357، ص 5ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السالم هارون، د.ط، دار الفكر، م ج ـ  1
 . 98، ص 7ه، ج1414، دار صادر، بيروت، 3الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب،طو  أب ـ  2
، 18الفيض محمد عبد الرزاق الحسيني، الزبيدي، تاج العروس، مجموعة من المحققين، دط، دار الهداية، دت، جو  أب ـ  3

 . 179ص 

 . 180، ص 18المرجع نفسه، ج ـ 4 
  .926، ص 2، ج2004، مكتبة الشروق الدولية، 4اللغة العربية بالقاهرة، معجم الوسيط، طمجمع  ـ  5
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جماعية ( و  يعرف سعيد يقطين النص بأنه " بنية داللية تنتجها ذات ) فردية أو  

 1اجتماعية محددة . و  في إطار بنيات ثقافيةو  ضمن بنية نصية منتجة ،

 النص في الثقافة الغربية : ـ 

يقصد به و  "texteي الثقافة الفرنسية "يقابل المصطلح العربي النص ف: أ( النص لغة

" من المصدر النسج " نسيج "... يسمى نص  texteمادة للنسيج في الالتينية "و  كل ماه

هذا يعني كل أشكال و  الملفوظة التي تجعل اللغة في نتاج أدبيو  كل األشكال المكتوبة أ

 2الخطاب ، النص عموما يفوت إطار الجملة . 

 ا :_ ب( النص اصطالح2

  الباحثين من مختلفي المشاربو  داللته مجموعة من النقادو  لقد بحث في النص

منهم السوسيولوجيون كالباحث الروسي لوتمان الذي يرى و  االتجاهات النقدية المختلفة ،و

التحديد : أي أن النص و  أن النص يعتمد على ثالثة مكونات : التعبير أي الجانب اللغوي .

الخاصية و  3ينقل داللتها الكاملة و  يحقق داللة ثقافية محددة ،و  لتجزئة  فهداللة ال تقبل ا

ليس مجرد متوالية من العالمات ، بل التنظيم الداخلي و  تعني أن النص بنية منظمةو  البنيوية

 أساس في تكوينه . و  ضروري للنص

ضوع لعديد قول إذ أنه موو  ترى جوليا كرستيفا أن النص أكثر من مجرد خطاب أو  

من الممارسات السيميولوجية التي يعتد بها على أساس أنها ظاهرة عبر لغوية ، بمعنى أنها 

بهذه الطريقة فإن النص " و  مكونة بفضل اللغة ، لكنها غير قابلة لالنحصار في مقوالتها ،

إلى  جهاز عبر لغوية يعيد توزيع نظام اللغة بكشف العالقة بين الكلمات التواصلية ، مشيرا

                                                           
، ص 2001، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، 2السياق، طو  : النصـ سعيد يقطين،انفتاح النص الروائي  1

32 . 
 . 15، ص 1996ي، الدار البيضاء، بيروت، ، المركز الثقافي العرب1االختالف، طو  محمد مفتاح، التشابهـ   2
، 2004، دار الكتاب المصري القاهرة، دار الكتاب اللبناني بيروت، 2علم النص، طو  صالح فضل، بالغة الخطابـ   3

 . 216ص 
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النص نتيجة و  المتزامنة معهاو  ماط مختلفة من األقوال السابقةبيانات مباشرة ، تربطها بأن

 1عملية إنتاجية ."و  لذلك إنما ه

رقية حسن " كلمة النص تستخدم في علم و  تطرق أيضا إلى مفهوم النص هاليديو  

حدة  و  النص هوو  قصرت ،و  مكتوبة مهما طالت أو  اللغة لإلشارة إلى فقرة منطوقة أ

هذه و  حدة دالليةو  فضل نظرة للنص أنهأو  ليس محددا بحجمه ...و  اللغة المستعملة

 2الوحدة ليست شكال لكنها معنى ." 

شكل مفهوم اللغوية في تو  إذن هذه أهم المفاهيم التي شهدتها الدراسات اللغوية العربية

  توية، حيث يجمع بين عناصر عالقاحدة لغو  الذي ال يكاد يخرج عن كون النصو  النص

 منسجما. و  تشكل نصا مترابطاو  روابط تربط بين عناصر النصو

 أنماطها : و  أنواع النصوص

 أنواعها: (أ

حادات أساسية أثناء االتصال التحادثي ، فهي عبارة عن نصوص و  تعتبر النصوص

ألفعال لغوية مركبة  ظيفة تواصلية معينة ، فأنواع النصوص هي نماذج سائدة عرقياو  ذات

  تواصليةو  ظيفيةو  لكل منها سمات سياقية ،يمكن أن توصف بأنها روابط نمطية و  ،

 3تراكبية نحوية موضوعية .و

يخضع  الذي ال يكادو  متداولة في المجتمع ،و  عدد هائلو  فالنصوص لها أنواع عديدة

 عليه سنقوم بعرض البعض منها :و  للحصر ،

 :في تتمثلو  األدبية الفنون من مجموعة لنثريةا النصوص وتتناول

 :المقال 1-

                                                           

، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصرية العالمية 1االتجاهات، طو  سعيد حسن بحيري، علم لغة النص المفاهيمـ   1 

 . 112، ص1997لنشر،لونجمان، ل
، ص 2000النشر،القاهرة، و  ، دار قباء للطباعة1التطبيق، طو  صبحي ابراهيم الفقي،علم اللغة النصي بين النظريةـ   2

29 . 

  ـ كالوس برينكر،التحليل اللغوي للنص،تر:سعيد حسن البحري،ط2،دار النشر  والتوزيع،القاهرة،2010،ص 1733  
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 من جانبا تتناول ... االجتماعو  أ السياسةو  أ األدبو  أ العلم في القصير البحث تعني

 .1مشوقة بطريقة للقارئ يقدمو  ما موضوع جوانب

 :القصة 2-

 ألنيقة،ا جماليةال بحلتهاو  اإلنساني، بطابعها تتميز األدبي، التعبير فنون من القصة

 .الواقعي بالتحليل جوهرية إنسانية قضايا تتناول

 :السيرة 3-

 هيو  مشترك، جامع البعض ببعضها يربطها القصص من مجموعة عن عبارة هي

 غيرو  األسلحة أنواعو  الجغرافية أمكنتهمو  أبطالهم أسماءو  أيامهمو  الناس حياة تصور

 2ذلك...

 أنماطها:ب ( 

 إخراجو    إعداد في اقدالنّ و  أ الّشاعرو  أ الكاتب عليها اعتمد التّي الطّريقةو  ه النّمط        

  )المضمون الفكري البناءو  األسلوب(،و  الفنّي )اللّغة البناء حيث من  القراءة إلى نّصه

 3المحتوى(.و

  تاج نصإنو  من خالل هذا التعريف يتضح لنا أن النمط طريقة يستخدمها الكاتب إلعداد       

سب حذلك و  األسلوب الواضح، يؤثر على المتلقي،و  ذلك باعتماده على اللغةو  إخراجه،و

 خصائص تميزه عن بقية األنماط.و  لكل نمط معين بنيةو  الموضوع المطروح،

 ومن بين هذه األنماط نذكر ما يلي:

 النمط الوصفي :  (أ

يقوم ذلك و  خراج النصوص الوصفية،إو  الطريقة التقنية المستخدمة في بناءو  ه          

الرسم و  ؛ فالوصف ه4الربطو  المهارة في التعبيرو  المالحظة الدقيقةو  على النظر الثاقب

                                                           
 . 290ص، 2013 العربي، الفكر دار ، 9فنونه، طو  األدبسماعيل،إ الدين عزـ   1
 .200،ص2005، لبنان طرابلسـ  للكتاب الحديثة المؤسسة، 2مذاهبه ، ط أنواعهو  تعريفه األدبـ أنطونيوس بطرس،   2

  ـ محفوظ كحوال،أنماط النصوص، دط، نوميديا للطباعة  والنشر  والتوزيع،الجزائر،2007،ص 07 .3
 .19، ص 2017آخرون، اللغة العربية، دط، دار القصبة للنشر، الجزائر، و  لحاج بونيفاـ  4



 

28 
 

 الفصل الثاني: تعليمية النص األدبي  

األمكنة بالتصوير الخارجي و  األشياء أو  خياليا لألحياء أو  بالكالم الذي ينقل مشهدا حقيقيا أ

 1ملية.تأو  ذاتية أو  الداخلي من خالل رؤية موضوعية أو  أ

  أ ذاتيا، مادياو  خارجيا، موضوعيا أو  للوصف أنواع قد يكون الوصف داخليا أو   

 معنويا. و

 من أبرز مؤشرات النمط الوصفي نجد: و 

 تركيب الوصف عليه. و  ـ تعيين الشيء الموصوف     

 رية. االستمراو  الحركةو  الماضي للداللة على الحيويةو  ـ استعمال الفعل المضارع     

استعمال األساليب االنفعالية.)المدح، و  المجازو  األحوال،و  الصفات،و  ـ اإلكثار من النعوت     

 2المبالغة، التعجب(.

، إلى غير ذلك من 3التشبيهو  الكنايةو  ـ غلبة الصور البيانية خاصة االستعارة    

 المؤشرات. 

عن األنماط األخرى، فهذا النمط يهدف هذه أبرز أهم المؤشرات التي تبرز النمط الوصفي    

  العواطفو  التعبير عن المواقفو  الخارجية للموصوف،و  إلى إبراز الصفات الداخلية

 هذا من أجل إخراج النص الوصفي. و  األحاسيس،و

 النمط السردي :        (ب

 وي الكيفية التي تروي بها القصة عن طريق قناة معينة تبدأ بالراو  الطريقة أو  ه    

  المروي له،و  ما تخضع له من مؤثرات بعضها متعلق بالراويو  تنتهي بالمروي له،و  

 4بعضها اآلخر متعلق بالقصة نفسها.و

 من خالل التعريف يتضح لنا أن السرد يتم عبر ثالث مراحل، المتمثلة في الراوي     

 هذه األخيرة هي التي يريد الراوي نقلها إلى المروي له.و  القصةو

                                                           
 . 17ـ المرجع نفسه، ص  1
 . 19آخرون، اللغة العربية، ص و  ـ الحاج بونيف 2
  .85البحث للطالب، ص و  الكتابةو  ـ إيمان البقاعي، المتقن،معجم القراءة  3
، 2000،المركز الثقافي العربي،الدارالبيضاء،المغرب، 3ي من منظور النقد األدبي،طـ حميد لحميداني، بنية النص السرد 4

 .45ص 
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 األدبي
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 من أهم الخصائص المميزة لهذا النمط هي : و  

 الجمل الخبرية. و  األحداثو  أفعال الحركةو  ـ كثرة الروابط  

 المكان. و  ـ ظروف الزمان  

 .1يستعمل فيه الفعل الماضي لسرد األحداث الماضية...  

 النمط اإلخباري :    (ت

  تي ترمي إلى إعالم المتلقياألخبار الو  النمط الذي يعرض فيه الكاتب المعلوماتو  ه

ال و  ال سمع به من قبل،و  حدث لم يسبق له أن عرفهو  معلومة أو  المستمع عن خبر أو

 .2ال يتوجه إلى القارئ بصيغة المخاطبو  نحن،و  يتحدث بصيغة المتكلم أنا أ

 من أبرز مؤشراته نجد : و  

 ماذا؟، متى؟(.لسئلة )ماذا؟، كيف؟، التفسير مع استخدام اإلجابة عن األو ـ كثرة الّشروحات  

 ـ تناول الموضوع بشكل مباشر.  

 ـ تقديم المعلومات األكيدة.   

 3ـ تجرد النص من المؤشرات األسلوبية.  

 متلقي،  الو  ينقل المعلومات إلى ذهن السامعو  هذا النوع من النمط يهدف إلى اإلخبار 

 حيث يكون ذلك مجهوال من طرف المتلقي.

 مط ألحجاجي :الن   (ث

جموعة من مالتعبير عن الرأي؛ حيث إنه يتضمن و  سائل اإلقناعو  سيلة منو  يعد         

 بطالنه.و  ي أالنافية التي يؤتى بها إما للتأكيد على صحة رأو  القضايا المثبتة أو  الحجج

                                                           
األدبي، و  ، تصدر عن مخبر التراث اللغوي08إشكاالت تصنيفه(، مجلة الذاكرة، عو  ـ فيصل بن علي )النص  1

 .149، ص 2017الجزائر، 
 .15آخرون، اللغة العربية، ص و  ـ الحاج بونيف  2
 .16مرجع نفسه، صـ ال  3
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لتواصلي أسلوبه او  " التقنية المستعلمة إلعداد النص الحجاجيو  فالنمط الحجاجي ه      

  فكرة أو  البراهين قصد إقناع الطرف اآلخر حول رأي أو  يعتمد على تقديم الحجج

 1إشكالية".و

التي  الوسيلةو  الطريقة أو  من خالل هذا التعريف نستنتج أن النمط الحجاجي ه      

اعتماده بمنطوقا، و  يستخدمها الكاتب إلعداد النص ألحجاجي سواء كان هذا النص مكتوبا أ

 التأثير في الطرف اآلخر.و  األمثلة من أجل اإلقناعو  األدلةو  على البراهين

 من مؤشراته مايلي : و     

  لرأي الشخصياستخدام الضمير المتكلم إلبداء او  األمثلةو  ـ االعتماد على األدلة       

 اإلثبات. و  إنكار أساليب النفيو

 2الروابط الزمنية.و  النعوتو  ـ استخدام الخطاب المباشر       

 أكثر في المحاججة. و  ـ ضرورة توافر طرفين أ       

 3ـ الروابط المنطقية.       

 النمط التفسيري :  (ج

تاريخية و  اقعية أو  عرض األحداث حسب ترتيبها ألزماني سواء كانت أحداثو  ه     

 4ة.تفسيريو  هدفه عرض األشياء بطريقة تحليليةو  تقارير...و  كمذكرات

  هرة أإذن فالنمط التفسيري هوأسولب تواصلي يقدم فيه المرسل إلى المرسل إليه ظا   

لى تفسيرها من أجل إيصال الفكرة إو  خبر، حيث المرسل يقوم بتحليل تلك الظاهرةو

 المتلقي.

                                                           
، دار الكتاب 1المبنى،تر:أحمد الوودر،طو  المعنىو  التطبيق،عن كتاب النحو  ـ بتريك شارودو، الحجاج بين النظرية  1

 .19، ص2009الجديد المتحد،بيروت،لبنان، 
 .95البحث للطالب، ص و  الكتابةو  ـ إيمان البقاعي، المتقن، معجم، القراءة  2
 .19آخرون، اللغة العربية، ص و  ـ الحاج بونيف  3
 2002، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان: 1ـ بسام بركة، مبادئ تحليل النصوص، ط  4

 .172،173ص 
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يث أننا حمتداخلة، و  انطالقة من دراسة هذه األنماط نتوصل إلى أن هناك أنماط متنوعة  

 حيانا مزيجا بين األنماط في النص الواحد. نصادف أ

 _ صعوبات تدريس النصوص األدبية: 3

 تتمثل صعوبات تدريس األدب في مايلي:         

 أ( صعوبات تتصل بالمدرس : 

في  االبتعاد عن التركيزو  يركز المعلمون في رفع المستوى التحصيلي للمتعلمين ،

  االستظهار للنصوصو  ملية الحفظتمامهم بعجوانب العقل العليا ، إذ نجد تزايد اه

كذا و  ،المعلومات األدبية ، دون االهتمام بتحليل النص تحليال أدبيا يعين على تذوقه و

التطور و  مي تلبي حاجات المجتمع التعلياستعمال المدرس الطرائق التقليدية القديمة التي ال

ئق كثير من الدراسات ضعف الطراقد أثبتت الو  التعليم ،و  الحاصل في مجال التربية

ازال يهتم أن المدرسين يعيشون في أطر تقليدية ، ألن تعليمنا مو  المستعملة في التدريس ،

قوي  يؤدي ذلك إلى خمودو  االستظهار تهمل مهارات التفكير األخرى ،و  بعمليات الحفظ

في أمكانية و  الحاصل هالنقد ، لذا التوجه و  التقويمو  حل المشكالتو  االبتكارو  اإلبداع

مستوى أفكار متنوعة لرفع الو  رفع مستوى التفكير كي ينطلق المتعلم إلى إيجاد الحلول

 اللغوي لديه .

 ب( صعوبات تتصل بالمتعلم :

ال يقبل المتعلم على درس األدب بكل جوارحه نظرا ألنه ال يجد فيه ضالته المنشودة 

ميوله األدبية ، كما و  يشبع حاجات الطالب النفسية، فكثير من النصوص األدبية المقررة ال 

شيئا فشيئا ينفر و  ية ال تتفق مع ميوله األدبية ،نثرو  أنه يجبر على حفظ نصوص شعرية

ال يذاكر إالّ من أجل اجتياز و  يكّن في نفسه كرها لهاو  المتعلم من دراسة األدب ، بل

اختيار النصوص األدبية و  يوعز سببا آخر هو  ال استمتاعا به أو  االختبار ال حبا في األدب

نسيانها ، و  الصعبة التي تنافي المرحلة العمرية للمتعلم ، فالمتعلم يكون مجبرا على حفظها
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المقطوعة و  كذلك عدم استسياغه لألبيات الشعرية أو  ألنها ال تناغي العقل الباطني للمتعلم ،

 1ليس العاطفي ، كون الثاني أقرب إلى النفس . و  النثرية التي يكون فيها الطابع التعليمي

 ج( صعوبات تتصل بالمحتوى :

لمختلفة أثبتت الكثير من نتائج الدراسات أن محتوى دروس األدب في المراحل العلمية ا

ا شيء أن كثيرا من النصوص األدبية المقررة يعوزهو  خبراتهم،و  عن بيئة المتعلم بعيد

ثير منها ال تتوافر في الكو  الحركة،و  من الحوارو  ها تخلمن الدقة في االختيار، إذ أن

 تنسجم أنها الو  نفتقد نصوص أخرى التجربة الشعورية المؤثرة أو  ،مقومات التذوق األدبي

نجد انجذاب  البيئي للمتعلم ، كلما كان النص مرتبطا بالواقعو  مع طبيعة الواقع التعليمي أ

مبتغى و  هو  التقويمو  التركيبو  تفكيره على التحليليعمل و  يتذوقو  المتعلم كي يحفظ

  ظكذا نجد صعوبة بعض األلفاو  ،العملية التعليمية للوصول إلى األهداف المنشودة 

فالذي  إدراكها ،و  غرابتها تؤدي إلى ضعف قدرة بعض الطلبة على فهم المادةو  التراكيبو

  وحإذا حاول فهمها لجأ إلى الشرو  ينظر إلى مطوالت الجاهليين يجد ألفاظها صعبة ،

 المعاجم .و

 د( صعوبات تتصل بطريقة التدريس :

  اإلبداعو  تدريسية التي ال تنمي االبتكاراألساليب الو  يتبع معظم المدرسين الطرائق

التذوق عند المتعلمين ، فالمدرسين يستعملون طرائق تدريس ال تنمي مستوى األداء اللغوي و

ون في الجوانب الشكلية للنص دون الخواض فيه للبحث عن روح الشاعر يركزو  عند الطلبة

يستعمل المدرس في تحليل و  ما أضافه إلى الوجود ،و  بنص العمل األدبيو  المبدع ،و  أ

تهّمش دور الطالب و  دروس األدب طرائق تدريس تجعل منه المسيطر في العملية التعليمية

تجافي و  هذه الطريقة للتدريس مملة للمتعلم ،و  عرفة ،الذي يتسم بالسلبية في استقبال الم

إظهار ذاتيته في إدراك ما يعرض عليه ، فهي ال تمرن المتعلم على االستقالل و  فاعليته ،

جعلهم و  في العمل بعض الشيء إنها طرائق التدريس الحديثة تتجه إلى توجيه المتعلمين

                                                           

-ه1436، الدار المنهجية للنشر، األردن، 1ط’آخرون، اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربيةو  سعيد علي زاير ـ  1

  78- 77ص م، 2015
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  األخوة بين المدرسو  مقراطي على المحبةديو  جعلهم في جو  محور العملية التعليمية ،

 1غاية التعلّم . و  هو  الطلبةو

الّ أن على الرغم من زيادة أهمية دراسة األدب العربي في المرحلة العمرية جميعا ، إ  

الالئقة ه أن األدب ال يأخذ مكانتو االهتمام الكافي بدراسة األدب ،الواقع يشير إلى ضعف 

ة عدم تمكنهم من إتقان مهارو  مستوى المتعلمين في األدب ،عف ظهر ذلك في ضو  به،

 .التذوق األدبي 

 طريقة تعليم النصوص األدبية : 4

: تعتمد الطريقة األولى 2يعتمد الباحثون في تدريس األدب على طريقتين أساسيتين 

على تقديم الحقائق العامة على النصوص ، أما الثانية تعمل على جعل النصوص أساسا 

تسمى و  يقة األولى بالطرقة القياسية ،تسمى الطرو  تقرير الحقائق ،و  صول إلى األحكامللو

 الثانية بالطريقة االستقرائية .

بها  هي تبدأ في عرض السمات الفنية التي يتميزو  الطريقة القياسية : (ت

 العصر الذي ينتمي 

  ء كان باأللفاظ أالنص األدبي ، ثم الحديث عن الخصائص الفنية من ناحية الشكل سوا

البيئة التي و  عرض نبذة عن حياة أديب من األدباء ، صاحب النص األدبي ،و  التراكيب ،و

الثقافية ، ثم االنتقال إلى بيان الفنون التي و  االجتماعيةو  عاش فيها من النواحي السياسية

القصة تبدأ بذكر و  أ المقالةو  عند تناول فن المسرحية أو  المعاني التي تناولها ،و  طرقها ،

مقوماته و  تعريف هذا النوع األدبي ثم نشأته ثم تطوره التاريخي، ثم الحديث عن عناصره

قومية ... إلخ و  سياسيةو  إسهامه في معالجة الموضوعات المتعددة من اجتماعيةو  الفنية

 3 يعقب ذلك اإلتيان بمجموعة من النصوص التي تصدق عليها األحكام السابقة .و  ،

                                                           
 . 79سعيد علي زاير، اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية، ص  ـ   1
العلوم،دار و  الثقافةو  انظر حول الطريقة االستقرائية، السيد محمود جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتربية ـ   2

 . 197الطباعة الحديثة، القاهرة، ص 
 . 592التربية الدينية، القاهرة، د.ت، ص و  اللغة العربية السيد محمد أحمد، طرق تدريسـ  3
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اللغة العربية تنحوا هذا المنحنى في و  أغلب أساليب التدريس التي يقوم بها معلمو  

هي طريقة تقّدم الحقائق إلى الطالب من غير أن تفسح له مجال استنتاج و  تدريس األدب

أنها ال و  ة ألن موقف الطالب فيها سلبي ،تنتقد هذه الطريقو  تلك الحقائق من تلقاء نفسه ،

  دقّة الفهمو  الموازنةو  التحليلو  هداف المرسومة لألدب من حيث االستنتاجتحقق األ

 1التذوق األدبي .و

 الطريقة االستقرائية : (ث

هي الطريقة التي يعمد فيها المدرس إلى االشتراك مع طالبه في استنباط كل نص و  

الحقائق و  امب من دراستها ثم إطالق األحكأدبي ، ثم تجمع هذه الخصائص من انتهاء الطال

 على الخصائص الفنية لهذا العصر الذي ينتمي إليه النص األدبي . و  على هذه النصوص ،

فعند دراسة األدب الجاهلي مثال : يقّدم المعلم عددا من النصوص لدراستها من حيث 

ا تجمع هذه بعدهو  المعنى بحيث يستنبط الطالب الخصائص لكل نص على حدة ،و  المبنى

كون معا سمات الشعر الجاهلي ، فبدال من أن يقال للطالب إن شعر زهير بن لتالخصائص 

تجنب التعقيد و  تجنب الكذب فيه ،و  إجادة المدحو  " حسن اإليجاز ،ـأبي سلمى يتصف ب

الهذر لذلك كان شعره عفيفا يقّل فيه الهجاء ". يقدم و  قلة السخفو  المعنوي ،و  اللفظي

المدرس نماذج متعددة من شعره يقوم الطالب بتحليلها حتى يتوصلوا بأنفسهم إلى بيان 

 خصائص شعر زهير المتمثلة بالعناصر المذكورة أعاله .

ولكي تتحقق هذه الطريقة ال بّد للمدرس أن يسترشد بخطوات معينة لتدريس األدب 

 ا فيما يأتي : نجمله

ذلك عن و  في هذه الخطوة يهيئ المعلم تالميذه لتقبل المادة الجديدةو  التمهيد له : 1

بسط الفكرة، بحيث تثير في نفوس التالميذ الذكريات المشتركة و  الحوار، أو  طريق القصة

  جاحسائط النو  اسطة منو  هذه الخطوة تعتبر أساسية ألنهاو  فتشدهم إلى التعلق بالدرس،

في هذه الخطوة أيضا يحفز المعلم تالميذه و  توضيحه،و  طريقة تؤدي إلى فهم الدرسو

                                                           
 . 593المرجع نفسه، ص ـ   1

ثاني: تعليمية النص األدبيالفصل ال  
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قد يكون ذلك بإلقاء أسئلة تدور حول الدرس السابق، و  على التفكير فيما سيعرضه عليهم،

يكون ذهنهم قد استعاد بعض ما يعرفونه من و  إذ يصبح التالميذ على علم من غاية الدرس،

ظائف و  للتمهيدو  تفكيرهم إلى الخطوة الالحقة،و  سابقة، ثم يتجه انتباههمالمعلومات ال

 أهمها : 

  إزالة ما علق بأذهانهم بالدرس الذي سبق،و  جلب انتباه الطلبة إلى الدرس الجديد

تكوين الدافع لدى و  ربط الموضوع السابق بالموضوع الجديدو  اإلقبال إلى الدرس الجديدو

 1رس الجديد.الطلبة باتجاه الد

العناصر و  فق المحاورو  : يعرض المدرس في هذه الخطوة مادة الدرس على العرض 2

  ر علىهنا ال بد من مشاركة التالميذ بالحديث عن هذه العناصو  التي خطط لها مسبقا،

  ينهبفق إمكانياتهم على أن يجعل هذه الخطوة )العرض( قائمة على النقاش المتبادل و

 أن يحافظ المعلم توجيه نقاشهم الوجهة الصحيحة.و  بين تالميذه،و

أخرى جاهرة من حيث تحديد و  القراءة نوعان من حيث الشكل: قراءة صامتة :القراءة 3

بمدى و  عي تام بمستوى تالميذه القرائي،و  بأيتهما يبدأ المعلم، يجب عليه أن يكون على

كان و  ن القراءة الجيدة،صعوبته، فإذا كان التالميذ في مستوى كاف مو  سهولة النص

إن كان و  النص سهال فال مانع من أن يستهل المعلم من معالجة النص بالقراءة الصامتة،

تضييع الوقت أن يطلب منهم قراءته قراءة صامتة، فالمعلم و  األمر غير ذلك فمن العبث

 2ة. هنا نفترض أن تكون الخطوة األولى في المعالجو  الذي يقرر الخطوة التاليةو  ه

شعرا قراءة و  هنا يطلب المعلم من تالميذه قراءة النص نثرا كان أو  :القراءة الصامتة 4

يمكن و  العبارات الغامضة،و  ضع خطوط تحت الكلمات الصعبةو  ينبههم إلىو  صامتة

إدراك معاني المادة و  إعطاء تعريف القراءة الصامتة على أنها قدرة القارئ على فهم

يأتي ذلك إذا امتلك القارئ القدرة على ترجمة و  دام أجهزة النطقالمقروءة دون استخ

القراءة الصامتة ال تتحقق إال إذا كانت مسبوقة و  معاني،و  المادة المقروءة إلى دالالت

                                                           
 .28ـ27، ص 2006، عمان، األردن، 1ـ نضال عبد اللطيف برهم، طرق تدريس الجغرافيا مكتبة المجمع العربي،ط  1
، 2004دار الشروق،عمان،األردن، ،1آخر، أساليب حديثة في تدريس قواعد اللغة العربية، طو  ـ طه حسين الدليمي  2

 .54ص 
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  ما يصاحبها من التعرف على أشكال الحروفو  بالقدرة على القراءة الجهرية،

هي النظر بالعين إلى المادة المقروءة، و  هي بذلك تقوم على ثالثة عناصر،و  أصواتها،و

 المؤدي إلى الفهم.و  النشاط الذهني المصاحبو  الجمل،و  قراءة الكلمات

لصامتة تحقق االنفسية أن القراءة و  لقد بينت البحوث التربوية :أهداف القراءة الصامتة 

 األغراض التالية:

  لى المعنى،تا يعيق سرعة التركيز عاعتبار عنصر النطق مشتو  العناية البالغة بالمعنى،ـ 

 االلتفات إلى الخبرات الفنية التي تتاح للقراءة الصامتة.و

لفة يوميا أنها أسلوب القراءة الطبيعية التي يمارسها اإلنسان في مواقف الحياة المختـ 

 تعليمها لألطفال منذ الصغر. و  لهذا يجب التدرب عليها

اد، بحيث غيرها من الموو  الفهم في دروس القراءةو  ـ زيادة قدرة التلميذ على القراءة

 التمعن فيه.و  تساعده على تحليل ما يقرأ

  الفكرية، ألن القراءة الصامتة تتيح للقارئ تأمل العباراتو  ـ زيادة حصيلة القارئ اللغوية

تيسر التفكير فيها، مما ينمي ثروته اللغوية كما أنها و  عقد المقارنات بينها،و  التراكيبو

 . 1دراسة العالقات بينهاو  له الهدوء الذي يمكنه من تعمق األفكار،

 القراءة الجاهرة :  5

مرتين حسب و  يقوم المعلم بقراءة النص قراءة نموذجية، مرة أأوال ـ قراءة المعلم: 

جمال و  تمثيل المعنىو  يراعي في قراءته حسن األداء،و  التالميذو  مستوى الطالب أ

ضع وو  ينبه المعلم إلى ضرورة متابعة قراءته،و  حسن الوقف،و  قة الضبطدو  اإللقاء،

الحركات بأقالمهم على مواضعها في كتبهم، أما إذا كانت القطعة األدبية كبيرة فيكمن 

 .2المعانيو  حدة مجموعة مترابطة من األفكارو  حدات، بحيث تتناول كلو  تقسيمها إلى

أكثر، بحيث و  مرتين أو  يقوم التالميذ بقراءة النص مرة أ ثانيا ـ قراءة التالميذ األولى:

على المعلم و  كله إذا كان قصيرا،و  حدة من النص إذا كان طويال، أو  يقرأ كل تلميذ

                                                           
 . 78،ص1999،دار الفكر،األردن،1التطبيق،طو  ـ عبد الفتاح حسن البجة، أصول تدريس العربية بين النظرية  1
، 2007المرحلة االبتدائية، دط، دار اليازوري، عمان، و  ـ محمد عدنان عليوت،تعليم القراءة لمرحلة رياض األطفال  2

  .100ص
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شرح لمعنى و  اللحن الذي يقعون فيه، من غير تحليل أو  أن يصحح إلقاء التالميذ

 راءة ليس غير.المفردات، ألن الغرض من هذه الخطوة التمرن على الق

ت تزول صعوبات نطق الكلماو  ويستحسن أن تستمر هذه الخطوة حتى يحسنوا القراءة،

عية الصعبة في النص المدروس، ثم تأتي بعد ذلك قراءة التالميذ الثانية أي حسب نو

 النص. 

تناول األفكار طريقتها أن يوجه المعلم مجموعة من األسئلة تو  ثالثا ـ المناقشة العامة:

كوين تهذه األسئلة تعين على و  بارزة في النص، يختبر بها مدى ما فهموه مستقلين،ال

 صورة مجملة متكاملة لموضوع النص في أذهان التالميذ.

 : 1الشرح التفصيلي 6

 يقرأ بعض التالميذ الوحدة . 1

لى عتدوين معانيها و  تفسير بعض الكلمات الضرورية الواردة في الوحدة لغويا ، 2

بقة أن تكون الكلمة مطاو  مالحظة ان يتوخى المعلم في شرحه على السهولة ، اللوح مع

على  أن تكون الكلمات المفسرة مما يتوقفو  للمعنى األصلي مع االبتعاد عن المرادف ،

 فهمها فهم العبارة .

 لشرح المفردات اللغوية أساليب متنوعة منها :و  

 صورته .و  الشيء نفسه أذلك بتفهيم المعنى بإراءة و  اإلراءة ، –أ 

 ذلك بذكر مرادفاتها المستعملة األلوفة .و  ذكر المرادفات ، –ب 

 ذلك بتعريف التالميذ بأضداد الكلمة المألوفة لديهم .و  ذكر األضداد ، –ج 

 خواصه .و  يقصد به تحديد معنى الكلمة عن طريق أوصافهو  التعريف ، –د 

 متعلقاته .و  يم المعنى بذكر تفرعاتهذلك بتفهو  التشبيه ،و  التفصيل –ه 

 جذورها.و  ذلك بذكر مشتقات الكلمة أو  االشتقاق ، –و  

                                                           
 .80بد الفتاح حسن البجة، أصول تدريس العربية، ص ـ ع  1
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 على المعلم أن يختار من هذه الطرق ما يراه أقرب إلى مدارك التالميذ .و  

ذلك عن طريق طرح أسئلة جزئية ، شريطة أن و  مناقشة المعنى العام للوحدة ، 3

تصار الوقت تفيد هذه األسئلة في اخو  نها المعنى العام للوحدة ،يتألف من مجموعة اإلجابة ع

مالحظة  الفرص لتدريب التالميذ على التعبير مع طريق إلى المعنى العام ، كما تهيئالو  ،

 الوحدات الالحقة بالسابقة .و  ضرورة ربط األبيات ببعضها البعض ، أ

تماسكة مم للوحدة في عبارة يصوغ أحد التالميذ من األسئلة السابقة المعنى العا 7

م أن على المعلو  ،هكذا حتى يستقيم المعنىو  تعذرعليه ذلك ساعده آخر مترابطة فإذا

  ام هيكتفي بدور الموجه ، فإذا ما عجزوا قو  يترك األمر في الصوغ إلى التالميذ ،

 بذلك .و

 النقد : و  الحكمو  التذوق اإلجمالي4   

ي يترك للطالب فرص إصدار أحكامهم على النص ليرب على المعلم في هذه الخطوة أن

  حكامإصدار األو  القدرة على المناقشة ،و  في نفوسهم اتجاهات معينة ، كالتذوق األدبي

القصيدة  تبدأ هذه الخطوة بأن يطلب المعلم من طالبه تأملو  غير ذلك ،و  تقويم ما يقرأو

 كلها لينقدوها نقدا عاما من حيث :

أسلوب و  فكرة ساميةو  عاطفة ،و  بديع ،و  ما تشمل من خيالو  عةالقطو  _ األبيات أ

 رائع .

ت لمحسنااو  االستعارةو  _ الجوانب البالغية التي يشتمل عليها النص ، كالتشبيه

غير ذلك و  ،التأخير و  التقديمو  الحذف ،و  التكرار ،و  اإلطناب ،و  اإليجاز،و  البديعية ن

. 

 حلها .مبين ما يمكن أن يحل و  الموازنة بينهاو  يار الشاعر لها ،سبب اخت األلفاظ -

 .1مدى مطابقته لموضوع النص و  القافية ،و  يقصد به الوزنو  الجانب الموسيقي،-

                                                           
 .81ـ عبد الفتاح حسن البجة، أصول تدريس العربية، ص   1
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 التحليل :  5

حيث يقوم الطالب بتحليل النص إلى عناصره األساسية في عبارات موجزة أقرب ما 

 تكون إلى العناوين الفرعية .

 التقويم : و  نباطاالست 8

ها في توجيهه إلى استخالص النتائج التي يمكن مالحظتو  يقوم الطالب بإرشاد المعلم

 النص مثل:

  االجتماعيةو  أمدى استطاعة الكاتب من خالل النص تصوير الظواهر الطبيعية  -

 .1بيئتهو  الحياة السياسية في عصرهو

  يشراقها من النص من حيث المعانالخصائص الفنية التي يمكن استو  بعض السمات -

 الموسيقى .و  األلفاظو

دباء مدى موافقتها ألو  رصد ميزاته األدبية ،و  الكاتب ،و  الحكم على الشاعر أ -

 عصره .

ذلك عن طريق الموازنة و  خصائصه األدبية ،و  عن العصر رصد بعض األحكام -

 النصوص األخرى .و  بين النص المدروس

 أهميته . و  قيمته بين نصوص األدبو  معرفة مكانتهو  تقويم النص -

 أهميتها: و  أهداف تدريس النصوص األدبية

 األهداف:  (أ

تقوم عليه النصوص د النصوص محورا لدراسة األدب، إذ إن األساس الذي تع

  االستنباطو  التحليلو  الشمولية،و  تمكين الطالب من تذوقها فنيا، يستند على التعمقو  ه

  ميزاتهاو  ،استشراق خصائصهاو  اكتشاف جمالية عناصر األدبو  التأملو النقد،و

لعل الهدف الرئيس من تدريس النصوص ، تدريب الطالب على حسن و  التعليل لها،و

                                                           
 .82ـ المرجع نفسه، ص   1
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من و  األخالقيةو  الثقافيةو  الفنية،و  زيادة خبراتهم اللغويةو  سرعة الفهم،و  األداء،

 أهمها : 

 فكرة .و  خيالو  قافيةو  سجعو  موسيقىو  سحرو  مال*التمتع بما في األدب من ج

  ظواهر اجتماعيةو  أساليب،و  عواطفو  معاني،و  *إدراك ما في األدب من صور،

 سياسية .و  إنسانيةو  ثقافيةو

 .السامع و  الراحة النفسية في نفس القارئ أو  االنتعاشو  السرورو  *بعث الرضا

هجا في نهج نالسامع أن يو  أساليب يستطيع القارئ أو  *التأثر بما في األدب من أفكار

 تعبيراته الشفوية . و  كتاباته

  طريقة تفكيرهاو  متكاملة عن أسلوب حياة أمة من األممو  اضحةو  *إعطاء صورة

  ل مجتمعهالطالب على معرفة مشاكمساعدة و  نظراتها إلى الحياةو  معالجتها لمشاكل حياتهاو

 فكيره. نمط تو  اديولوجيتهو

 أعراف المجتمعات .و  قيمو  تقاليدو  *االطالع على عادات

 السامع .و  *زيادة الذخيرة اللغوية عند القارئ أ

 *اطالع الطالب على األدب القومي العالمي . 

يسمعه بحيث يصبح قادرا على و  يحلل ما يقرؤه أو  *تنمية القدرة لدى الطالب أن ينتقد

 1الجيد . فرز األدب الرديء من األدب

اعره مشو مكبوتةاالجتماعية في التنفيس عن عواطفه الو  *إشباع حاجة الطالب النفسية

 لعاطفة .ارقة و  المشاعر النبيلةو  توجيه طاقته إلى تعليم مثمر يغرس فيه المثلو  الفياضة

  روحيةينمي القيم الو  يمده بالمعلوماتو  وهذا يعني أن األدب يزود القارئ بالفكر،

  ه ينمي لغته،يوقفه على تراثه، كما أنو  عصره،و  يعرفه بقضايا أمتهو  اإلنسانية،و  خلقيةالو

 يرفع تذوقه.و

                                                           
 .251ـ250،ص 2009أساليب تدريسها،دط، دارالكتاب الثقافي،األردن،و  ـ منصور حسن الفول،مناهج اللغة العربية  1
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 األهمية: (ب

 في تدريس و  يمثل النص دعامة أساسية في التدريس بشتى تخصصاته عامة، 

  لهذا توجهت عناية المربين اللغويين إلى االهتمام بالبناء الجيدو  اللغة العربية خاصة،

المتماسك للنصوص ألن النصوص عندما تكون على هذا الحال تسهم في بناء عقلية منظمة و

  ،فاألدب يثري فكر القارئ1المعلوماتو  المنطقي مع المعارفو  قادرة على التعامل المنهجي

  اإلنسانية فيهو  الخلقيةو  ينمي القيم الروحيةو  المعلوماتو  يمده بالمعارفو  المتعلمو

  فن يحمل القارئو  هو  إال تعبيرا أداته اللغةو  األدبية ما هو  بنصوصه الشعريةاألدب و

بعيدة من و  ينقلهما إلى أجواء قريبة أو  يثير فيهما إحساسا خاصاو  السامع على التفكير،و

 .2الخيال

  ةإذا تحدثنا عن أهمية تدريس األدب فإننا نجد له غايات بعيدة المدى فقراءة النصوص األدبيو 

دراستها عددا من السنين يولد لدى التلميذ القدرة على تذوق األدب تذوقا عميقا يمكنه من أن و

، لهذا فقد أدرك المربون أهمية األدب 3ما يريد رؤيتهو  دراية ما يريد قراءتهو  يختار بحكمة

أخذوا ينظرون إليه نظرة شاملة يحيطون فيها بكل ما يتعلمه الطلبة من فنون في مراحل 

يربي شخصياتهم بما تشبعه و  من أهميته أيضا أنه يهذب ميول الطالبو  ،4التعليم المختلفة

.5حسهم الفنيو  توقظ شعورهمو  النصوص األدبية من معان سامية تؤثر في نفوسهم

                                                           
  ديرية التعليم الثانوي،الوثيقة المرافقة لمنهاج السنة الثالثة من التعليم الثانوي،جميع الشعب،ـ اللجنة الوطنية للمنهاج،م  1

 .06م،ص 2006زارة التربية الوطنية،دط، ماي و
 . 227طرق تدريسها، ص و  ـ طه علي حسين الدليمي،اللغة العربية مناهجها  2
، 2000مرحلة الثانوية،دط، دار الفكر العربي،القاهرة،مصر، ـ محمد صالح الدين مجاور،تدريس اللغة العربية في ال  3

 .418ص 
  ،دار الشروق للنشر1التطبيق،طو  التعبير بين النظريةو  البالغةو  ـ سعاد عبدالكريم الوائلي،طرائق تدريس األدب  4

 .43،ص 2004التوزيع، عمان، األردن،و
 .217،ص2005ائل للنشر ،عمان،األردن،و  ، دار1تدريسها،ططرق و  سعدون محمود الساموك،منهاج اللغة العربيةـ   5
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ية  الفصل الثالث: الدراسة التطبيقية للنص األدبي في كتاب اللغة العرب  

 تمهيد: 

سائل لتسهيل و  ما تتضمنها منو  التطرق في الجانب النظري إلى مفهوم التعليمية بعد

طريقة تدريسه في المرحلة و  كذا الوقوف حول مفهوم النص األدبيو  التعلمو  عملية التعليم

  صف موضوعات النصوص األدبية مع دراستهاو  العمرية، سنحاول في هذا الفصل إلى

لمعرفة هذا األخير و  كافة األدوات المستعان بها في الدراسة،هذا من خالل و  تحليلها،و

هذا و  اعتمدت على المنهج الوصفي فقمت بتحليل نصوص اللغة العربية السنة الثالثة متوسط،

صف و  كانت بدايتها فيو  من أجل معرفة مدي أهمية النص األدبي لدى معلمي اللغة العربية،

  لمضمون، ثم تحليل بعض النصوص الموجودة بالكتاباو  دراسته من حيث الشكلو  الكتاب

 أخيرا استخالص أهداف الدراسة لهذا الكتاب. و
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ية  الفصل الثالث: الدراسة التطبيقية للنص األدبي في كتاب اللغة العرب  

 للسنة الثالثة متوسط دراسة كتاب اللغة العربيةالمبحث األول: 

 أ ـ دراسته من حيث الشكل : 

السنة قد جاء تحته مباشرة عنوان و  مزخرفو  ـ عنوان الكتاب قد كتب بخط عريض 1

هذا من أجل تخصيص اللغة العربية بهذا و  الثالثة من التعليم المتوسط بخط أرق منه بقليل

  جاء قبل العنوان "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةو  الثالثة متوسط،و  الطور الذي ه

 التربية الوطنية." و  زارة التعليمو

اهموا في تأليف كتاب السنة الثالثة ـ المؤلف: نجد مجموعة من المؤلفين الذين س 2

إشراف ميلود غرمول: مفتش التربية الوطنية للغة و  متوسط، نذكر لجنة التأليف: تنسيق

العربية، كمال هيشور: مفتش التربية الوطنية للغة العربية، أحمد بوضياف: مكون للغة العربية 

بالتعليم الثانوي، أحمد سعيد بالتعليم الثانوي، رضوان بوريجي: أستاذ مكون للغة العربية 

مغزي: أستاذ بالتعليم العالي، عزوز زرقان: أستاذ بالتعليم العالي، نور الدين قالتي: مفتش 

التعليم المتوسط للغة العربية، الطاهر لمعمش: أستاذ مكون للغة العربية بالتعليم المتوسط، أما 

ـ 1، ردمات.2017الثاني، الجزائر، باعتبار خلفية الكتاب فنجد طبعة أوراس للنشر، السداسي 

 .978، 9931، 645ـ  06

الرسومات للداللة على و  اللون: نجد في الكتاب مجموعة من األشكالو  ـ الشكل 2

هذا دليل على و  تاريخ الجزائر في العالم، ضمن هذه األشكال نجد الكرة األرضية،و  عراقة

من المواضيع التي تمر في العالم، كما  الشعوب أي أن الكتاب يدرس العديدو  دراسة العالم

نجد حرف الضاد و  غيره،و  تراثها مثل النسيجو  نجد رسومات ترمز إلى العراقة الجزائرية

 اإلسالم. و  داللة على العروبة

  الصفاء،و  أما اللون نجد اللون األزرق الذي لون به العنوان داللة على الهدوء

 الحرية. و  لى السالماللون األبيض يدل عو  االستقرار،و
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حب المغامرة، كما نجد في خلفية و  العاطفةو  كما نجد اللون األحمر للداللة على القوة

هذا يدل على الحرية في و  الكتاب أن اللون األبيض أخذ مساحة كبيرة على األلوان األخرى

 إبداء الرأي.و  التعبير

 ب ـ دراسة الكتاب من حيث المضمون: 

  للكتاب: نجد كتاب السنة الثالثة متوسط لغة عربية يتناول ثمانية مقاطع، ـ المحتوى العام

هي: النص المنطوق، النص المكتوب، قواعد اللغة، التعبير و  كل مقطع يدرس ستة روافدو

 المشروع فهي عبارة عن فنيات يقوم بها التلميذ.و  الكتابي، سند اإلدماج،

في آخر و  تاب ثم قام بتقويم مكتسبات قبلية.ـ بدأ الكاتب بمقدمة ثم قام باكتشاف الك

الرصيد و  الكتاب نجده قام بتقويم مكتسبات التلميذ بعد قراءة الكتاب ثم قام بتراجم األدباء

 اللغوي.

  عشرون نصا نجدها في الكتابو  ـ المحتوى الخاص للكتاب: النصوص األدبية أربعة

يد، دليل الفيسبوك، أخي اإلنسان، هي كاآلتي: نص الشرو  قد اخترت منها خمسة نصوصو

 البيئة، رسل الصناعة.  و  عد

 المبحث الثاني: تحليل النصوص       

ـريـد:   نـص الش 

 لفُِّت األسقام في ِطمِرهِ و                     أَطلَِّت اآلالُم ِمن ُجْحِرِه 

ه ٌد َيأِْوي إلى همِّ يرُ                         ُمَشر   ْكرهِ و  إلى إَذا أَوى الط 

م فِي َخد  او  َما ذاََق حلُ   ال َحَناَن الَمسِّ في َشْعرهِ و                   للث ْ

 الَ أٌب ناََغاه في ِحْجرهِ و                   وال َحَوْتُه أمٌّ في َصدِرَها

 ٌيَقِذفُها الحقُِد علَى َدْهرهِ                     َوالَوْجُه للَِيأِس ِبِه نَظرة 

ْهُر على َقْبِرهِ أ                    راََمهو  لَ و  يَجُد الَمأوىَ  ال  َحالَُه الد 

 َفُكلُّ َشْيٍء َضاَع فِي إثِرهِ             َضاَع الحِجى و  إَذا َهَوى الخلُقُ 

ر اإلفِْساُد فِي قُطرهِ               َمْن يُصلِِح األُسرَة يُصلِْح بِها   َما َدمَّ
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 يُسرهِ و  فيِ ُعْسِره َكاَن أ                    الِِد نَبُذ اْبنِِه ِجَناَيُة الوَ    

 ُطفُولًة َتْمرَح فِي ِكْسرهِ                   ْد جالبَيُت َصْحراء إِذا لْم تَ 

ْفلَ فَما َذنُبه   إِن َجَمَح الواَلُِد فِي َخْسره؟ِ                    َوأَنْقُذوا الطِّ

 ِمْن أَزرهِ  -إِن َكاَفحَ  –يَشد                       الًِحاَوَعلُِّموهُ َعَماً صَ 

 للشاعر" علي الجارم ": 22أوال: تحليل نص الشريد ص 

  يتحدث الشاعر علي الجارم في نصه عن المعاناة التي يعيشها الشريدالفكرة العامة للنص:  1

 فيها. و  وصفه للحالة المزرية التي هو

 األفكار األساسية:  2

 الثاني حالة المتشرد.و  يصف الشاعر في البيت األول ـ

 الديه مّما يؤدي إلى تدهور حالته االجتماعية.و  الرابع فقدان الولد لحنانو  ـ في البيت الثالث

المأوى و  ـ أما في األبيات األخرى من السابع إلى العاشر فنجد الشاعر يقرر بأن البيت ه

 الحقيقي لكل أسرة. 

 القضاء على التشرد. و  إلى االهتمام باألوالد ـ دعوة الشاعر

 الرصيد اللغوي:  3

الذي يعني الثوب و  احتوى النص على مجموعة من األلفاظ الصعبة نذكر منها: الّطمر   

تالعب و  المناغاة هي صوت األم تداعبو  كذا لفظة اللثم أي التقبيل، أيضا ناغاهو  البالي

 عقل. تعني الو  مفردة الحجىو  ابنها،

كيف و  ومن أجل تقويم مكتسبات التالميذ طرحت بعض األسئلة منها ماهي أساب التشرد؟

 نتخلص منه؟

 أسلوب النص:  4

أسلوب خبري كثرت فيه الصور البيانية نذكر منها: حين شبه الشاعر المشرد بالطير الذي 

 حراء القاحلة.البيت العاشر شبه البيت بالصو  كره نجده في البيت الثاني،و  أوى إلى
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 القيمة الخلقية التي نجدها في نص الشريد هي قيمة اجتماعية إنسانية.القيمة: 

ففي هذا النص نجد ما يرمي إليه الشاعر من خالل نصه من أفكار تزود المتعلم بما يحمله 

يتضح الجانب و  النص من قيمة إنسانية تتمثل في مشاعر الحزن الواضحة ضمن أبياته.

ل بعض األلفاظ الغامضة الموظفة في النص من أجل تنمية فكر المتعلم اللغوي اللغوي من خال

هذا و  قد اعتمد الشاعر على األسلوب الخبريو  نذكر منها )اللثم، المناغاة، الحجى...(

 بتوظيف الجمل الخبرية.

 نص دليل الفيسبـوك:

 دليل الفيسبوك     

أربعة للميالد و  " مارك زوكربيج" عام ألفينالفيسبوك أحد مواقع التواصل االجتماعي، أنشأه 

يزيد عدد مستخدمي الفيسبوك اآلن على ثمانمائة و  عندما كان طالبا في جامعة "هارفاد" ،

يشترط الموقع أن يكون و  بأكثر من سبعين لغة،و  مليون مستخدم في كافة أنحاء العالم،

الصغار و  ستخدميه شريحة الكباريضم الموقع بين مو  المستخدم قد تجاوز سن الثالثة عشر.

 على حد السواء.

 إن األطفال يستخدمون الفيسبوك ألسباب كثيرة أهمها:

 بخاصة أصدقاء المدرسة.و  قضاء األوقات مع األصدقاء،و  ـ التواصل االجتماعي 

 ـ التعاون في أداء الواجب المنزلي.  

 حلة المراهقة.تشكيل الشخصية األمر يحدث في مرو  ـ التعبير عن الذات، 

 تتضمن مخاطر شبكة التواصل االجتماعي ما يلي: 

 التعدي عبر األنترنت.و  غيرهم للمضايقة أو  ـ تعرض األطفال 

ـ نشر المستخدمين معلومات شخصية من شأنها أن تستخدم في التالعب بهم، تلحق بهم  

 أضرار نفسية.

 بين األنشطة األخرى.عدم الموازنة و  قت طويل جدا على األنترنت،و  ـ قضاء 
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 ـ التعرض لمحتوى غير الئق. 

لذا ال بد أن يكون أولياء األمور على يقين بأن التواصل االجتماعي عبر األنترنت قد يؤدي 

إلى حدوث نوع من التواصل غير المسموح به، لما قد يتسبب به من ضرر بالغ في حياة 

 اآلمنة.  األطفال، إذ ال شيء أضر عليهم من بيئات التواصل غير

 [9و  6و  4كوليروالري ماجد. دليل أولياء األمور الستخدام الفيسبوك، ص ]آن    

 للكاتب آن كوليروالري ماجد: 42ثانيا: تحليل نص دليل الفيسبوك ص

 إيجابيات.و  الفيسبوك موقع التواصل االجتماعي يتميز بسلبياتالفكرة العامة:  1

 ـ األفكار األساسية:  2

 موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك.ـ التعريف ب 

 نقمة حيث يحمل سلبيات من بينها أنه مضيعة للوقت.و  ـ الفيسبوك نعمة 

 التعبير عن الذات.و  ـ تميزه بإيجابيات تتمثل في التعاون على أداء الواجب المدرسي، 

 ليهم.ـ حرص األولياء على كيفية استخدام موقع التواصل االجتماعي كي ال يعود بالضرر ع 

 ـ الرصيد اللغوي:  3

مناقشته طرحت عليه بعض األسئلة أهمها، كيف تجد و  من أجل تقويم مكتسبات التلميذ

 إيجابيات؟ فيما تتمثل؟ أين تكمن أهميته؟و  استعمال الفيسبوك من قبل األطفال؟ هل له سلبيات

 ـ أسلوب النص: 4

  وب الخبري من أجل توصيل الفكرةمن خالل قراءة النص نجد أن الكاتب قد استعمل األسل

ما و  هذا من خالل توضيحه ألحد مواقع التواصل االجتماعي الفيسبوكو  فهم المقصود،و

 إيجابيات. و  يحمله من سلبيات
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 ـ القيمة: 5

تتجلى في النص أهمية التي تظهر من خالل موقع التواصل االجتماعي الذي يجمع بين 

التطلع على الثقافات األخرى االنفتاح على العالم، مّما و  مهاإليجابيات لدى مستخدو  السلبيات

كذا التنبيه على خطورة سوء استعماله بحيث يعود بالضرر و  ثقافيةو  يخلف قيمة اجتماعية

ضح الكاتب الرصيد اللغوي من خالل طرحه لبعض األسئلة من أجل و  قدو  لمستخدميه،

كما أنه اعتمد على األسلوب الخبري لتوضيح بعض الفكرية، و  إنماء مكتسبات المتعلم اللغوية

هذا لعدم مراعاة أهمية اللغة و  هي كلمة غير عربيةو  ظف كلمة "فيسبوك "و  األفكار. كما

 العربية رغم ثراءها بالمفردات.

 نص أخــي اإلنـسـان: 

 أخـي اإلنـسـان                        

 المشرقو  في المغرب أخي اإلنسان في العالم الواسع           

 األسود                في جوهرك المطلقو  أخي األبيض    

 أمد  يدي فصافحها                     تجد قلبي بها يخفق    

 بحبك يا أخـي اإلنـسـان                       

 لقد جئنا إلى الدنيا                         معا لنعيش إخوانا 

 أعواناو  معا                          أحياءونسعد بالحياة 

 شئنا أحلنا جنة                        الفردوس دنياناو  ول

 فهـيـ ا يـا أخـي اإلنـسـان                   

 لنرفع العمرانو  تعال لنقم حضارات                     معا

 مئناناطو  ونخلق في الحياة لنا                     في دعة

 لنـسعـد يـا أخـي اإلنـسـان                  

 جنسكو  أحبك دونما ننظر                       إلـى لونك أ
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 في نفسكو  أكره من يبث  الحقد                     فـي نفسي أ

 كي أرقص في بؤسكو لترقص أنت في بؤسي               

 ـسـاننشـقـى يـا أخـي اإلنو                 

 أنت في الحربو  تثير الحرب؟ قل لي                   ستنج

 أال يشقيك أن أفنى                      بنارك دونما ذنب

 قلبيو  وهل ترتاح إذ تفني                   ضميري الحر  أ

 رويـدك يـا أخـي اإلنـسـان                  

 :82يسى الناعوري ص ثالثا: تحليل نص أخي اإلنسان للكاتب ع

  دعوته إلى تحقيق الحبةو  الشاعر على مبدأ األخوة اإلنسانية ـ الفكرة العامة: تأكيد 1

 الحروب.و  نبذ الخالفاتو  السالمو

 ـ األفكار األساسية:  2

 التآخي مدى الحياة.و  ـ تأكيد الشاعر على المحبة 

 ـ الدعوة إلى بناء حضارة إنسانية. 

 الحروب بالدعوة إلى األخوة.و  للذين يشعلون نار الفتنةـ نصيحة الشاعر  

 رد في النص بعض المفردات منها: و  ـ الرصيد اللغوي: 3

 اإلعمار.و  جوهرك: آدميتك  / العمران : أي البنيان

 غير ذلك.و  الجنسو  المطلق: الخالي من كافة العبارات كاللون

 دعة: عيش رغيد. 

  التي كانت كاآلتي:إلى ما يدعو  تلميذ من أجل تقويمهولقد طرحت لعض األسئلة على ال

إليه الشاعر في هذه األبيات؟ ما نوع العاطفة التي يحملها؟ كيف يجب أن ينظر اإلنسان إلى و

 أخيه اإلنسان؟ 
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  ذلك لتوظيفه األسلوب الخبريو  نجد أسلوب الشاعر سهل ممتنعأسلوب النص: ـ  4

أسلوب و  ل: لقد جئنا إلى الدنيا معا لنعيش إخوانا،يتضح ذلك من خالل بعض الفقرات مثو

 األمر في البيت السابع: تعال لنقم حضارات.

باإلنسان فوق خصوصيته و  نجد في النص أن التضامن قيمة إنسانية تسمـ القيمة:  5

  التعاونو  لن تتحقق هذه القيمة إال بالتآزرو  الدينيةو  العرقيةو  االقتصاديةو  االجتماعية

 لتآخي بين أفراد المجتمع.او

 البيئة: و  عد

صفاتها تأتي في و  تغير الحياة،و  المؤثرات التي تحدد،و  إن البيئة تمثل جميع الظروف  

على كل دولة و  التي تؤثر تأثيرا على الحياة في كوكبنا بصفة عامة،و  مقدمتها البيئة الطبيعية

بيئة منذ التاريخ، كما أن اإلنسان استطاع األول للو  العدو  يعتبر التلوث هو  بصفة خاصة،

ذلك بما أقدم عليه من أعمال منافية للنظام و  منذ قرون أن يسبب مشاكل كبيرة للبيئة الطبيعية،

 البيئي خاصة بعد الثورة الصناعية الحديثة.

قد ارتبطت إشكالية تدهور و  والجزائر لم تكن بمنأى عن هذه المشكلة العالمية المستعصية 

االجتماعية المنتهجة منذ االستقالل، حيث تشكل و  يئة بطبيعة السياسات التنموية االقتصاديةالب

 الصناعية السبب األول للتلوث.و  النفايات الحضرية

ما و  السياراتو  المحركاتو  الدخان المنبعث في الهواء الطلق من المصانعو  تليها الغازات

التدهور البيئي و  جمال المحيطو  المواطنين ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على صحة

البعيد، أضف إلى ذلك مشكلة التصحر التي تعتبر هي األخرى مشكلة و  على المديين المتوسط

 بيئية تتمثل في زحف الرمال على األراضي الخصبة.

  في هذا اإلطار بدأت المساعيو  قد أحّس العالم أجمع خطورة األزمة البيئية متأخرا،و  

المتسبب الرئيسي و  التي تبين أن العالم الغربي هو  هود الحثيثة لمعالجة مشاكل البيئة،الجو

عّول العالم كثيرا على أساليب و  قد عقدت عدة مؤتمرات دولية خرجت بعدة قرارات،و  فيها،

محاولة العودة و  التنمية المستديمة التي من مبادئها األساسية التنمية دون اإلضرار بالبيئة،
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ما يطلق و  هو  ترّمم نفسها بنفسهاو  ى النقطة األولى، حيث كانت البيئة تتغلب على التلوثإل

 عليه مفهوم البيئة المستديمة.

 [17/02/2014بوزيدة. البيئة في الجزائر. جريدة الخبر ]إسماعيل

 :112البيئة إلسماعيل بوزيدة ص و  رابعا: تحليل نص عد

 اإلنسان.و  خطورته على البيئةو  أثر التلوثـ الفكرة العامة:  1

 ـ األفكار األساسية:  2

 ـ اإلنسان المتسبب الرئيسي إلخالله بنظم التوازن البيئي. 

 آثاره السلبية.و  ـ إشكالية التلوث البيئي في الجزائر 

 ـ العمل على إيجاد حلول لظاهرة التلوث البيئي. 

 ـ الرصيد اللغوي:  3

كذا لفظة و  التي تعني بعيدةو  غامضة منها لفظة منأىوردت في النص بعض المفردات ال 

كذلك لفظة ترّمم أي تعيد و  المعقدة، المنتهجة بمعنى المتبعة،و  تعني الصعبةو  المستعصية

 بناء نفسها بنفسها.

  من أجل تقويم التلميذ طرحت عليه بعض األسئلة من بينها: من خالل قراءتك للنص من هو  

عض المشاكل التي سببها اإلنسان للبيئة؟ هات حلوال للحد من ظاهرة البيئة؟ أذكر بو  عدو

 التلوث البيئي؟ 

 ـ أسلوب النص :  4

  جود بعض المفردات الغامضةو  كان أسلوب الكاتب في النص سهال في توصيله للفكرة رغم

  ..قد اعتمد على األسلوب الخبري  في قوله: إن البيئة تمثل جميع الظروف..و  صعبة الفهم،و

 قد أحس العالم أجمع خطورة األزمة البيئية متأخرا.و  كذلك في قوله:و  صفاتها،و

سعيه إليجاد حلول ممكنة لظاهرة و  ذلك في أخالق الفردو  في النص قيمة خلقيةـ القيمة:  5

 التلوث. 
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بذل مجهودات للحد و  وقد اتضحت أهمية النص من خالل خطورة التلوث الذي سببه اإلنسان

هي منأى، مستعصية،المنتهجة، و  ه الظاهرة كما جاء في النص عدة مفردات غامضةمن هذ

 ترميم.

 رسل الصـنـاعـة: 

 رسـل الصناعة                              

َناَعهْ  اِهبِيَن إلى الصِّ البَِضاَعهْ و  أْكَبْرُت الَمْصنعو               َغَبْطُت الذ   

َباَعهْ و  َمْن َحاَك الَقِميصَ و                   يجاً وأَْفَخُر بالت ي َحاَكْت َنسِ   

َطاَعهْ و  َفُيْذِعُن ُصْلُبُه لِيناً                  وُيْعِجُبنِي الَفَتى َيْطِوي الَحديَدا  

الِمْهنِي  ُيْصلُِحَها بَِساَعهْ                وَمْن لِْلَمْرَكَباِت إَذا َتَواَنْت ِسَوى  

اِء َشاَدتْ ولَوال َسَواِعُد ا ال ُشَعاَعهْ و  ريح ُتَصدُّ  الفَ                      لَبن   

َواُصل في الَخالَيا َياَعهْ                وَمْن َصَنَع التَّ أََزاَح لَِتائٍِه ُغَمَم الض   

َب َنائِياً لِلَبْيِت َشْخصاً  ُه َحاِضٌر َبيَن الَجَماَعهْ                      َوَقر  َكأَنَّ  

إلى ُرسٍل، ُيَعل ُمهم ِصَناَعهْ                           َتْعلَْم بِأَن  هللا أَْوَحى أَلَمْ   

َراَعهْ و                         َفَعل َم آَدَم األَْسَماَء حت ى َعل َمُه أََسالِيَب الز   

ي َبَراَعهْ ذاك إِلَياُس َيْنُسُج فو                    الِحَياَكهْ و  وإِْدريَس الِخَياَطةَ   

ْنَيا ِكَراماً  َجاَعهْ و  َتناَدوا للُمروَءة                       أولَئَِك َصْفَوةُ الد  الش   

َقاَعهْ و  ُتَمايُِز بين ُكْرِسي                        أَلَْيس الَعْجز أْن َتْبَقى َقِعيداً   

ُصولِها َهْوُن الَوَضاَعهْ و  دونو                    َظائَِف َتْنَتقِيهاو  َوَتْبَحث عن  

ِخْذ ِمَهناً َتقِيهِ  َهَواَن العوِز ُعْمراً َقد أَضاَعهْ                           فَمْن لم َيتَّ  

 :142خامسا: تحليل نص رسل الصناعة للشاعر محمد حيدر محيالن ص  

 نبياء مارسوها.كيف أن جميع األو  إبراز الشاعر ألهمية الحرف اليدويةـ الفكرة العامة:  1

 ـ األفكار األساسية:  2

 النتائج التي حققوها.و  ـ إعجاب الشاعر بأصحاب المهن 
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 ـ ذكر الشاعر لبعض األنبياء الذين مارسوا المهن. 

 ـ نصح الشاعر للبطالين للقيام بالحرف. 

 ـ الرصيد اللغوي: 3

ظة أكبرت يقصد لفو  نجد في النص بعض المفردات الصعبة منها: غبطت بمعنى حسدت،  

  كذلك العوزو  لفظة الوضاعة بمعنى االنحطاط،و  التي تعني يخضع،و  يذعنو  بها عظمت

إثراء رصيده اللغوي طرحت عليه بعض األسئلة و  من أجل تقويم التلميذو  يقصد به الفقر.و

 عنوانه؟ ما القيمة البارزة في النص؟و  من بينها: هل تلمح عالقة بين النص

 : ـ األسلوب 4

كانت ألفظ الشاعر نوعا ما صعبة إالّ أنها مشروحة من أجل إفهام التلميذ حيث أنه استعمل 

 وب الخبري.لاألس

 ـ القيمة: 5

النتائج التي حققوها من و  صف الشاعر ألصحاب المهنو  في النص قيمة ثقافية نجدها في 

 هذا ذكره لبعض األنبياء.و  خالل هذا العمل

هنا و  الدليل على ذلك أن جميع األنبياء مارسوها،و  الحرف اليدوية،أبرز الشاعر أهمية  

ظف العديد من المفردات و  تحثه على اتخاذ المهنة اليدوية كما أنهو  قيمة ثقافية تزود المتعلم

 الوضاعة ...و  قام بشرحها منها غبطتو  التي يصعب فهمها

 الفاعلية السلوكيةو  المبحث الثالث: األهداف

 نستنتج مجموعة من األهداف نذكر منها: األهداف أوال: 

 الكتابية للغة العربية.و  ـ الممارسة الشفهية  

 تراكيب.و  عباراتو  ـ إثراء الرصيد اللغوي للمتعلم باكتساب ألفاظ  

 كتابيا.و  ـ التحكم في اللغة العربية شفهيا  

 أدبية. و  ـ اكتساب ثقافة فنية  
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 استخالص فكرة عامة. و  صوصـ القدرة على تحليل الن  

 ـ استخراج أفكار جزئية للنص.   

التمكن من معرفة الروي في و  ـ اكتساب مهارة في التمييز بين شطري البيت الشعري  

 القصيدة.

 ـ التمكن من كتابة األبيات الشعرية كتابة عروضية.   

 القرآنية. و  ـ حفظ النصوص الشعرية  

 البناء المعرفي:و  السلوكي ثانيا: فاعلية النصوص الفعل

إنسانية، يوجه إلى و  توجيه الفعل السلوكي للتلميذ، إذ يتضمن كل نص تقريبا قيمة خلقية   

يكون التوجيه من طرف و  هذا من خالل فهم النص،و  في هذه المرحلة العمرية،و  هو  التلميذ

التحليلية الدقيقة للنص الخلق إال عن طريق الدراسة و  ال يتحقق هذا السلوك أو  األستاذ

كذا القدرة و  األدبي، بحيث تكون لديهم ميوالت إيجابية من خالل تناول النصوص األدبية

  الجمالي للنصوص ، باإلضافة إلى زيادة الرصيد المعرفيو  التذوق الفنيو  على التخيل

إتقانه. و  هذا يكون بمتابعة األستاذ إلى إكساب المتعلم منهجية العملو
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 الخاتمة

 :خاتمةال

بعد دراسة موضوع تعليمية النص األدبي السنة الثالثة متوسط، توصلت في ختام بحثي    

 إلى مجموعة من النتائج تجمع بين الجزء النظري والجزء التطبيقي.

 الجانب التطبيقي فتوقفت فيه عند:    

سس البنائية العامة للمعرفة ـ أّن التعليمية بمفهومها العام هي عملية منظمة تتم من خاللها األ 

 بطريقة مقصودة ومنظمة.

ـ قيمة الوسائل التعليمية في عملية التعليم لمالها من أهمية بالغة في إشباع حاجة التلميذ وإثارة  

 اهتمامه.

ـ ضرورة تدريس النصوص األدبية في الطور المتوسط لمالها من أهمية في ربط حاضر  

 قوا المستقبل بانتماء حضاري وثقافي، وإنساني قوي.التالميذ بماضيهم، وذلك ليستشر

 أّما الجانب التطبيقي فاستخلصت فيه ما يلي:  

وإنسانية. ـ تناولت نصوص الكتاب مواضيع مختلفة تمّس جوانب متعددة ثقافية واجتماعية،  

 األستاذ بتقسيم النص إلى أفكار أساسية وفكرة عامة، واالستعانة بمشاركة التالميذ. يقوم

 نثر وشعر.  ما بينـ تنوع النصوص  

 ـ يحتوي كل نص أدبي على أغراض مختلفة. 
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