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  : مقدمة

إن نشاط المطالعة الموجھة أھمیة بالغة في التحلیل العلمي لدى المتعلم حیث من 

خاللھ یطلع على مختلف الحقائق و األشیاء في جمیع المیادین ألھمیتھا التثقیف ، ولھذا 

فبحثي مقتصر على اثر المطالعة في بناء كفاءات  المتعلم في الطور الثانوي في ظل 

بالكفاءات و أنھا مقاربة تقوم على اإلدماج المعرف و تناول نشاط التعلیمة المقررة  المقاربة 

و تحلیلھ من نوي حیث  تمت دراسة نص المطالعة بالنسبة  للسنة األولى من تعلیم الثا

منظور  المقاربة بالكفاءات ، وحیث أن استثمار المعارف ضروري لتدریس المتعلمین على 

كتشاف و جعلھم محور العملیة التعلیمیة  لھذا  سنحاول التعرف البحث  و التقصي و اال

على ماھیة المطالعة و أھداف تدریسھا و خطوات تنفیذ درس المطالعة في ظل المقاربة 

اثر المطالعة في بناء الكفاءات المتعلم  –ولھذا سأحاول رسم خطة بحث ھذا ... بالكفاءات 

لیكون نظرة على نصوص المطالعة  حیث سأتناول فصلین نظریین و فصل تطبیقي

 .الموجھة للسنة األولى ثانوي فرع آداب 

حیث " جذع مشترك آداب" أدرجت فیھ مفھوم الكفاءات في التعلیم الثانوي  : فصل األول

 نتساءل عن ماھیة المقاربة بالكفاءات في التعلیم و كیفیة تدریس المطالعة حسب الكفاءات 

 لغة و اصطالحا اربة لمقا -أ   : )1(المبحث      

 لغة و اصطالحا الكفاءة -ب                     

 .خصائص الكفاءة -ج                     

 .أنواع الكفاءات -د                     

 تدریس المطالعة حسب الكفاءات : )2(المبحث     

 .في اللغة العربیة منھجیتھ - أ

 .المقاربة بالكفاءات - ب

 .المقاربة النصیة  - ج

 .المقاربة بالكفاءات في نھاج اللغة العربیة - د



 ب 
 

                      بات حیث تناولت فیھ واقع تدریس الموجھة في التعلیم الثانوي و العق : الفصل الثاني

 .المطالعة لدى المتعلم أفاقو 

 .منھجیتھ و تدریسھ. أ     : )1(المبحث 

  .اصطالحاالمطالعة لغة و ماھیة. ب

 .تدریس المطالعة أھداف  - ج

 .خطوات تنفیذ دروس المطالعة - د

 .طرق تدریس المطالعة الموجھة. أ     : )2(المبحث 

 .عقباتھ . ب

 .أفاقھ  . ج

فصل تطبیقي و فیھ تناولت في دراسة نص المطالعة وفق مراحل و ھي  : الفصل الثالث

ج  ثالثة دراسة تستجیب للمقاربة  بالكفاءات من حیث المقاربة النصیة و ھي تقتضي  انتھا

  : مراحل و ھي

 .دیم الحصة وفق األسئلة استكشافیةتق : المرحلة األولى

 مرحلة المناقشة و التحلیل  : المرحلة الثانیة

 ) نموذج مذكرة (                           

بعد ال، نظرة في نصوص المطالعة المختارة و ذلك بمعرفة أبعاده الثالثة : المرحلة الثالثة

 . الجمالي و العلمي واألخالقياللغوي و 

 .الخاتمة -

 .قائمة المصادر و المراجع -

 .الفھرس -

 



 ج 
 

جید حتى یحسن علم أن یستعد لدرسھ بتحضیر جاد ولھذا یجب أن یتحقق على المتو

             عقل راجع نیر و م دراسة النص المطالعة بفكرو إرشادھم إلى صمی توجیھ المتعلمین

                 العقل المدروس فیزینونھ بمیزان الدوق و األثرراتھم على یمكنھم تسلیط قدونظر ثاقب و

 .بذلك تنمو لیھم ملكة التعامل مع النص بفاعلیة و ایجابیة والشعور و

و في األخیر ال یسعني إال أن أقول الحمد و الشكر ہلل الذي ألھمني القوة و الصبر 

إلى أستاذي المحترم شھري محمد الذي ساھم إلتمام ھذا البحث، كما أتقدم بالشكر الجزیل 

 .في مساعدتي و توجیھاتي في انجاز ھذا العمل المتواضع
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 مدخل 

 

فھي   و ذات اثر في بناء كفاءة المتعلممطالعة أھمیة بالغة في التحصیل العلمي ، لل

             النافذة التي یمكن من خاللھا االطالع على مختلف الحقائق و األشیاء في جمیع المناطق 

  .المیادینو

الجزائریة خصصت و نظرا ألھمیتھا في التثقیف بصفة عامة فان المنظومة التربویة 

لھا مكان و زمان كاف لتدریسھا داخل فروع اللغة العربیة في جمیع الطور الثانوي بصفة 

 .خاصة 

للمطالعة مقام ممتاز باالكتساب المعارف وتحصیل المعلومات و التزود من الثقافات 

نتباه          ھم الوسائل لتربیة ملكة االالمختلفة ، وتنمیة الثروة  اللغویة للمتعلمین و ھي من أ

 براتھم و قدراتھم و تصقل أذواقھمو ھي توسع معارفھم و تنمي لغتھم و تزید خواإلدراك 

                   ولكي یحقق ھذا النشاط أھدافھ یجب تقییمھ بطریقة ھادفة تمارس فیھا عملیات الفھم 

الموجھة في بناء و التلخیص و التقییم إذن ماھي المقاربة المعتمدة في تدریس المطالعة 

 .مناھج التعلیم الثانوي ؟ 
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 .المقاربة بالكفاءات: المبحث األول                

 .تدریس المطالعة حسب الكفاءات: المبحث الثاني                
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  : المقاربة بالكفاءات: المبحث األول

  : المقاربة ) أ

  : لغة .1

              كم ، و قربھ كسمع ، قربا قرب منھ ككر أي 1"، القرب نقیض البعد " من جذع قرب " 

و قاربھ  یده قربھوضع  : دناه ، و تقرب : دنا ، فھو قریب ، و قارب الخطر  : و قربانا

 . 2لو وقصد  السدادترك الغ : األمرحسن و في  ناغاه بكالم

 المقاربة تعني ھنا الدنو و الكالم الطیب و الحسن  أنومنھ نرى  

  : المقاربة اصطالحا   .2

مجموعة التصورات و المبادئ و االستراتیجیات التي یتم من خاللھا تصور و تعني " 

  3"و تخطیطھ و تقییمھ                 منھاج دراسي 

بلوغ غایة  أوو تعنى أیضا الخطة أو الكیفیة المستعملة لنشاط ما و التي یراد بھا الوضعیة 

 .معینة 

التي  عملیة التعلیمیةوقد استخدم كمفھوم تقني للداللة على التقارب الذي یقع بین المكونات ال

تیجیة ا  بینھا عن طریق عالقة منطقیة من اجل تحقیق غایة  تعلیمیة وفق إستراترتبط فیم

  4تربویة و بیداغوجیة واضحة

 

 

 

 

 

                                                            
 .777ص" قرب"مادة  ،5مجلد  ،لسان العرب ،ابن منظور 1
 .151-150ص  ،2004، 1طقاموس المحیط، دار الكتب العلمیة،مجد الدین، محمد بن یعقوب، الفیروز األبدي،  2
 .11، ص 2013، ط4وزارة التربیة الوطنیة، مدیریة التعلیم األساسي، منھاج اللغة العربیة، س 3
 .101، ص 2005ط بن الجزائر،/ مقاربة التدریس بالكفاءات، مطبعة ع ،خیر الدین 4
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  : الكفاءة ) ب

  : لغة .1

                   النظیر ، و كذلك الكفء  : الكفءجازاه ،  : على الشيء مكافأة و كفاء كافأه : الكفء"

  1"النظیر و المساوي  : و المصدر الكفاءة ، الكفاءة

ُ أََحدٌ  قُلْ  " بقول هللا تعالى " و الكفاءة النظیر و المساوي  َمدُ   ُھَو هللاَّ ُ الصَّ َلْم َیلِْد َوَلْم   هللاَّ

  2"  .َوَلْم َیُكْن َلُھ ُكفًُوا أََحدٌ   ُیوَلدْ 

الخدم الذین یقومون بالخدمة ، جمع كاف ، وكفئ الرجل كفایة ، فھو كاف إذا قام  : ةءالكفا

و الكفء  باألمر  وورد كذلك في لسان العرب ، كفھ على الشيء مكافأة و كفاء أي جازاه

 .ھو النظیر 

و أصل الكلمة مشتق من االكتفاء و الكفاءة و الكفایة لقول رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

  3أي متساویتان" شاتان متكافئتان " حدیث العقیقة في 

  : و في القاموس المنھل

  4"الجدارة و األھلیة "  : الكفاءة تعني أننجد 

ذو أصل الشيء یعني الجدارة و القدرة  كما جاء في   Compétence أيو لفظ كفاءة 

مناھج مع بعض نظم التعلیم العربیة استعمال كلمة الكفایة عوضا عن لفظ كفاءة و ھم 

ا القدرة على مما یقاربھ ، الن المراد من الكلمتین متضمن في معناھ أویریدون المعنى ذاتھ 

  .ما یكفي و یغني عن غیر أوالعمل و حسن تصریفھ 

 .و الكفاءة في اللغة تعني النظیر و المساوي و القدرة و المھارة 

 
                                                            

، الوثیقة المرافقة لمنھاج التعلیم المتوسط للتربیة اإلسالمیة السنة أولى متوسط ، الدیوان الوطني وزارة التربیة  الوطنیة  1
 .38ص  2013للمطبوعات المدرسیة ط

  .04-01اآلیة  سورة اإلخالص 2
 .269ابن منظور، لسان العرب، مجلد الخامس، ص  3
 .276، ص 1999ط لبنان،-دار اآلداب، بیروت ،فرنسي عربي قاموس المنھل، جبور عبد النور إدریسسھیل  4



 "جذع مشترك آداب"الفصل األول                                                   مفھوم الكفاءات 
 

8 
 

  : الكفاءة اصطالحا  .2

ھي عبارة عن قدرة الفرد على توظیف جملة من  : التعریف المتداول في المجال التربوي" 

المعارف المنظمة، والقدرة على حسن الفعل، إلى جانب ذلك الموافق التي تسمح لھ بإتمام 

  1"بعض األعمال األخرى 

 اإلجرائیةریة و نظام من المعارف التصو : بأنھا Pierre,Gilletلي و لما  عرفھا  بیار جی

منظمة على شكل تصامیم و عملیات تسمح داخل مجموعة وضعیات متجانسة لتحدید المھمة  

 .و حلھا  بفضل نشاط ناجح 

مجموعة من التصرفات االجتماعیة   بأنھا  Luis D’hainautعرفھا لوي دینو  أیضاو 

 و من المھارات المعرفیة ، و النفسیة  و الحسیة الحركیة التي تمكن من   الوجدانیة 

 . 2"وجھ  أكملممارسة دور وظیفة ، نشاط ، مھمة ، عمل معقد على 

وھي مجموعة سلوكات اجتماعیة وجدانیة و كذا مھارات نفسیة حسیة حركیة تسمح 

   .3نشاط بشكل فعال أوبممارسة دور ما 

مرمى متمركزة حول البلورة الذاتیة لقدرة التلمیذ على الحل الجید  –و الكفاءة ھي ھدف 

ھي  أوللمشاكل المرتبطة بمجموعة من الوضعیات باعتماد معارف مفاھیمیة منھجیة 

و المھارات و المعارف یتسلح بھا التلمیذ لمواجھة مجموعة من  مجموعة من القدرات

 الحلول الناجعة لھا بشكل دإیجاوائق و المشاكل التي تستوجب عالوضعیات و ال

 .4"مالئم و فعال  

 

 
                                                            

 .38، ص 2013، طأولىوزارة التربیة الوطنیة، الوثیقة المرافقة لمنھاج التعلیم المتوسط للتربیة اإلسالمیة سنة  1
 .43، ص 2003ط دارھومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، دلیل المصطلح التربوي الوظیفي، لخضر زروق، 2
 ،1، مجلدات1، الدار العربیة للعلوم ناشرون منشورات األخالق، ط)دراسة میدانیة(فوزي بن دریدي، المناخ المدرسي  3

 .08 ص
، 1محمد دریج، التدریس الھادف من نموذج التدریس باألھداف إلى نموذج التدریس بالكفایات، دار الكتاب الجامعي،ط 4

 .61ص 
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  : 1خصائص الكفاءة) ج

مارسنا  توقف الشخص عن ممارستھا و علیھ ، فكلما إذاأن الكفاءة یتضاءل شانھا و تختفي 

 نا ، حیث من صفات الكفاءة االستمراریة و دیمومة في ھذه الكفاءة زاد حجم كفاءت

 .نفصل القول فیھا  یأتي في خصائص الكفاءة ممارستھا ، وبھدف تعمیق الفھم و 

 : ة من المواردتوظیف مجموع) 1

  : الكفاءة كما سلف الذكر تتطلب تسخیر جملة من الموارد ، وھذه الموارد مختلفة مثل إن

الخ و في غالب ... المعارف ، والمعارف الفعلیة المتنوعة  و المعرف السلوكیة ، والقدرات 

 .في الكفاءة  اإلدماج، فان ھذه الموارد تكون خاصیة  األحیان

  : الكفاءة ذات طابع نھائي) 2

ة الشخص الذي یحصل على كفاءة ما ، یكون قد حصل على قوة للتحرك بصورة ایجابی إن

المتعلم ھذه  إلىالكفاءة تحمل في طیاتھا داللة بالنسبة  أنلك في الحیاة االجتماعیة و معنى  ذ

  جةلمعال أوالقیام بعمل  أو لإلنتاجت توظیف جملة من التعلما إلىتدفع المتعلم  الداللة التي

 .الیومیة حیاتھ  أوعیة مطروحة في نشاط المدرسي وض

  : الكفاءة مرتبطة بجملة من الوضعیات ذات مجال واحد) 3

في ظلھا ھذه الكفاءة ال  ضمن الوضعیات التي تمارس إالتحقیق الكفاءة ال یحصل  إن

 .ضمن  الوضعیات قریبة  من بعضھا البعض یحصل 

   : الكفاءات ذات خاصیة مواد في الغالب) 4

مواد مختلفة مثل كفاءة  إلىھناك كفاءات متقاربة بالرغم من انتمائھا  أنمما ال شك فیھ 

في العلوم  لیست غریبة عن كفاءة البحث فإنھاالبحث في میدان العلوم االجتماعیة ، 

 مساعي  أنما یجدر ذكره  أنة غیر الطبیعی

                                                            
 .54، ص 2006منھاج السنة الثانیة من التعلیم الثانوي، ط  1



 "جذع مشترك آداب"الفصل األول                                                   مفھوم الكفاءات 
 

10 
 

 .البحث تختلف من مادة إلى أخرى 

مع العلم أن بعض الكفاءات تتعلق بعدة مواد ، أي تنمیتھا لدى المتعلم تقتضي التحكم في 

 .عدة مواد الكتسابھا 

یكون الشخص  كان و ھناك كفاءات في الحیاة العملیة مجردة تماما من النسب إلى المواد

 .مثال كافي في تسییر االجتماعات و الملتقیات 

  : قابلیة الكفاءة للتقییم) 5

بداللة المنتوج ، وفي المجال المدرسي خصوصا یقیم التلمیذ بداللة ما  أساساالكفاءة تقیم 

 لإلنتاجو مالئمة ھذا  اإلنتاجینتجھ ، وذلك باعتماد جملة من المعاییر  ، في مقدمتھا جودة 

 ....لمطلوب ل

حول  أسئلةتكتفي بصوغ  أنینبغي  باختصار ، حین تقبل على تقییم كفاءات المتعلمین ، ال

    لمعارفھ  هة معقدة یدعو عالجھا تجنیدفحسب بل یجب وضع المتعلم في وضعیالمعارف 

بما في ذلك معارفھ الفعلیة و السلوكیة علما بان الكفاءة تظھر  إمكاناتھو مھارتھ و مختلف 

 . 1عند المتعلم بعد التقییم

  : أنواع الكفاءات) د

 :الكفاءات فیما یلي أنواعتتضمن 

  Cognitive Compétencies : الكفاءات المعرفیة و المستوى المعرفي -أ

المعلومات و العملیات المعرفیة و القدرات العقلیة و المھارات الفكریة الضروریة  إلىتشیر 

                  المتطلبة ، و یتعلق ھذا الجانب بالحقائق  األنشطةالفرد في شتى المجاالت  و  ألداء

و المعلومات  و في ھذا الجانب و العملیات و النظریات و الفنیات ، و یعتمد مدى كفاءة 

 .المؤسسة التعلیمیة في الجانب المعرفي  إستراتیجیةى عل

 
                                                            

 .06المرجع السابق، ص   1
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   Affective : الكفاءات الوجدانیة -ب

ھ وصولھ و اتجاھاتھ وقیمة و معتقداتھ و سلوكھ الوجداني اتالمتعلم و استعداد آراء إلىتشیر 

 .و ھذه تعطي جوانب كثیرة و عوامل متعددة مثل حساسیة الفرد بنفسھ 

 ) Performance Compétences( : األدائیةالكفاءات  -ج

التي یظھرھا الفرد و تتضمن المھارات النفس حركیة في حقول  األداءكفاءات  إلىتشیر 

ھذه المھارات یبني  األداءالمواد التكنولوجیة و المواد المتصلة بالتكوین البدني و الحركي و 

 .لھ الفرد سابقا من كفاءات معرفیةو یعتمد على ما حص

  Conséquence Compétencies : الكفاءة اإلنتاجیة -د

تلقى االھتمام في  أنالطالب للكفاءات السابقة في المیدان ، و ھذه ینبغي  األداءاثر  إلىتشیر 

 .ھذه البرامج  أنبرامج كوادر فنیة ، وذلك 

 تعد لتخریج مؤھل كفء

الكثیر من الغموض و االختالف و ھذا السیاق كل ما  مفھوم الكفاءة یشوبھ أنو نرى 

یھمنا ھو مفھوم الكفاءة في مجال التربوي و كما نرى في منجد التقویم و البحث التربوي 

  .1و فھم جمل مفیدة إصدارالقدرة ، لدى األفراد على  أنھا

         رف و المھارات امندمجة من القدرات و المععة و ھي القدرة على استخدام الناجح لمجمو

 و الخبرات و السلوكات 

  : المقاربة بالكفاءات -3

الوالیات المتحدة  تھ، طبق 1468حوالي سنة  أورباتعلیمي ظھر في  أسلوبھي  : تعریفھ

 المؤسسات التعلیمیة  إلىلتطویر جیوشھا ، ثم انتقلت ھذه المقاربة بصفة فعلیة  األمریكیة

                                                            
 04، ص 2008 بالكفایات، المغرب، طبعة بحث حول التدریس وفق المقاربة  قاسم أمین أیوب ابن محمد میلود،  1
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             المكتسبة  األفكارالمقاربة بالكفاءات جعل المتعلم یقیم روابط بین مختلف تعتمد 

  .1عالجھ إلىو استغاللھا في البحث عن الحلول مختلفة في وضعیات المشكلة التي یدعى 

بالفعل و االنجاز، وھي طریقة صالحة من  كفاءتھبان  كل طریقة تجعل المتعلم یظھر 

 .2اءاتمنظور التدریس بالكف

  : إجرائیاتعریف المقاربة بالكفاءات  -4

قدیم الدروس و تنفیذ المناھج ، ویكون فیھا التركیز على تیفیة منھجیة حدیثة في ك

یبني  إنماالمتعلم الذي یعتبر محور العملیة التعلیمیة ، حیث ال یكتفي بتلقي المعلومات و 

 .جعل المتعلم فعاال في مجتمعھ یساھم في تطوره  إلىرفھ بنفسھ ، و تھدف امع

 .تدریس المطالعة حسب الكفاءات: المبحث الثاني

 :3منھاجیتھ في اللغة العربیة ) أ

في بناء  مناھج  األساسیةمسعى رصد وثیقة المرافقة یتمثل في الوقوف على عناصر  أن

 السنة الثانیة من تعلیم الثانوي لمادة اللغة العربیة 

قادرین على التعامل مع ھذا  األساتذةا مما یجعل لجمیع  الشعب و العمل على شرحھبة بالنس

 .المنھاج و تنفیذ معطیاتھ 

منھاج اللغة العربیة ھذا مبني على المقاربة بالكفاءات في تدریس المطالعة فھي  إن

 مقاربة بیداغوجیة و یتم تفعیلھا بداللة المقاربة النصیة من حیث ھي مقاربة تعلیمیة

  approche didactique   كان المنھاج یمثل مخططا نظریا للمقررات الدراسیة  إذاو

 .فان حسن التعامل معھ یقتضي تفعیل ھذه المقررات 

 أنفي ھذه الوثیقة المرافقة لنشاطات  التطبیقیة من شانھا  األستاذو من ھذا الجانب یجد 

 .التدریس في ظل المقاربة بالكفاءات  أسالیببیده  لیتمكن من استیعاب  تأخذ
                                                            

 .03و التكنولوجي، ص وزارة التربیة الوطنیة، الوثیقة المرافقة لمنھاج السنة الثالثة التعلیم العام   1
 .05، ص 2013وزارة التربیة الوطنیة لمنھاج األدب العربي، السنة الثانیة من التعلیم الثانوي، ط  2
 .02، ص 2006مناھج السنة الثانیة من التعلیم الثانوي العام و التكنولوجي اللغة العربیة و آدابھا، ط  3
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  : یأتيالعناصر التي تمثل مركز ثقل المنھاج تتمثل فیما  أن اإلجمالو على وجھ 

  : المقاربة بالكفاءات -)أ

حدیث عن الطموح  األمرالحدیث عن المقاربة في الحقل التربوي ھو في واقع  إن

     التعلیمیة یقصد الرفع من فاعلیتھا و بتالي من مردودیتھا   –تنظیم العملیة التعلیمیة  إلى

و تجاوز نتیجة لذلك ممارسة الفعل التربوي القائمة على الحدس و التخمین و النسبیة في 

تربویة محكمة تقوم على  بإستراتیجیةتحقیق النتائج ، ذلك الن المقاربة بالكفاءات تتصف 

      خصیة المتعلم تكوینا كلیا عن طریق بناء معارفھتكوین ش إلىو السعي  اإلدماج أساس

 .و معارفھ الفعلیة و السلوكیة 

 إرساءیتواصل الحدیث في ھذه الوثیقة عن المقاربة بالكفاءات ، فذلك بنیة  إذو

  .األساتذةبیداغوجیا الكفاءات في الفعل التربوي لدى السیدات و السادة 

  : 1المقاربة النصیة)  ب

التي تقوم علیھا الحیاة  األساسیةالنص یعد احد المرتكزات  أنبھ ھو  اإلقرارما یجب 

     ال یمكن تصور مجتمع منسجم و متماسك دون نصوص تنظم مؤسساتھ  إذاالجتماعیة ، 

 .اربما یضمن لھا الثبات و االستقر أفرادھاو تضبط قوانین اشتغالھا ، وتقنن التعامل بین 

، والسیاسي القانونيمختلفة من النصوص ، منھا  بأنواععیة تزخر لذلك نجد حیاتنا االجتما

ھذه  رأسیعد  األدبيالنص  أنوالشك  األدبي، ومنھا الدیني و الفلسفي ، و  اإلعالميو 

بناء الكفاءة  أساس أنماطھبجمیع  إنتاجافھما و  األدبيالنصوص ، وذلك التحكم في النص 

بناء ھذه الكفاءة تسعى النصوص  إلىلدى المتعلم و  Competence textuelleالذھنیة 

 .المقررة في المنھاج 

 

 

                                                            
 .02المرجع السابق، ص   1
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  : تقدیم نشاطات تطبیقیة وفق بیداغوجیا اإلدماج أو المقاربة بالكفاءات -ج

رغم بعض  األولىكانت البیداغوجیا التراكمیة ترتكز على المعارف بالدرجة 

شانھا في ذلك  المجزأالمحاوالت في تعدیل طرائق تدریس  و تحسینھا فظلت تعتمد النمط 

التي حلت محلھا ، فظھرت بیداغوجیا الكفاءات المبینة على  األھدافشان بیداغوجیا 

دوره في المجتمع  أداءبھدف تكوین متعلم كفء مزود بمكتسبات تمكنھ من  اإلدماجخاصیة 

 .بصورة فعالة 

 .1، وفق منطق تقدم نشاطات اللغة العربیة إذنو 

  : المقاربة بالكفاءات في المنھاج اللغة العربیة

ربة بالكفاءات بالحدیث عن المقا األمریؤمن بھ المربي ، عندما یتعلق  أنما یجب  إن

 إنماوان بناء المناھج باعتماد ھذه المقاربة لم یكن محض مصادفة  و  في الحقل التربوي 

و االتصال التي تؤثر   اإلعالمجاء استجابة لمواكبة التطور السریع للمعارف و تقدم تقنیات 

تبني مناھج جدیدة  أنفكان لزاما على المدرسة  واضحا على مظاھر الحیاة البشریة  تأثیرا

 أیضایتعلموا  أندورھم في نظام اجتماعي  معقد و تجعل المتعلمین یتعلمون كیف یؤدون 

 .2ون بصفة دائمة و مستمرة كیف یتعلم

ف التي توظ باألدواتزوید المتعلمین كما للمدرسة من مسؤولیة في ت إدراكاو

مشكلة ذات داللة  تتطلبھا الحیاة المعاصرة ، فقد تم تجاوز  –معارفھم و مواجھة وضعیات 

 أمجزالتصور الكالسیكي للبرامج التعلیمیة الجاھزة التي تقدم محتویات المواد على شكل 

دینامیة ، دائمة تضفى باالنسجام على " منھاجیة "مقاربة  إلىربط بینھا  أيدون 

              المخططات تكوین  التالمیذ ، وتمنح  معنى للتعلمات ، وتمكن المتعلمین من بناء كفاءات 

 .، دائمة ووجیھة یمكن تجنیدھا في مجالي الحیاة و العمل  أوسعو معارف 

 

                                                            
 .03المرجع السابق، ص   1
 .04ص  نفسھالمرجع   2
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 إلىطموح المناھج الحالیة المبنیة على بیداغوجیا الكفاءات ، تھدف في جوھرھا  إن

و المتغیرات المتالحقة لیعد مواطن  یتالءمجعل الفعل التربوي بمضامینھ العلمیة و الثقافیة  

  .الغد و یجعلھ ایجابي التفكیر و الفعل ، قادرا على التكیف و التفاعل السریع

 أساسھفضیلة في مجتمع  اإلبداعبالعمل قیمة و بالتفوق میزة و مواطن الغد الذي یؤمن 

  .اإلتقانو  اإلنتاجو المسؤولیة و التالزم بین الحریة 

المقاربة بالكفاءات یتمثل في تكوین متعلم ال یكتفي بتلقي  أساس إنو على العموم ، 

ا ، قادرا على یكون مفكرا باحثا منتجا ومبدع أنالعلم و استھالك المقررات ، بل ینبغي 

 .تحمل المسؤولیة ، فاعال في حیاتھ الفردیة و الجماعیة 

  : الكفاءة -)أ

و جذع  آدابجذع مشترك  األولىمما سبق ذكره في الوثیقة المرافقة لمنھاج السنة 

الكفاءة التي  نالحقل التربوي بأ إلىتعریف الكفاءة بالنسبة "مشترك علوم تكنولوجیا في 

 .1"نشاط بشكل مناسب وفعال أووظیفة  أودور  بأداءتسمح 

                     بعین االعتبار المحتویات تأخذ أنھابحیث  إدماجیاعلما بان الكفاءة مفھومھا 

              اإلمكانیاتالكفاءة معرفة مبینة على تسخیر مجموعة من  إذنو النشاطات الممارسة و 

و تحویلھا في سیاق معین لعالج ) الخ ... عدادات ، طرائق تفكیر معارف ، علوم ، است( 

 .التربویة  األنشطةمختلف 

كان  إذفاعلیة تدریس المبنى على المقاربة بالكفاءات ، حیث  إلىنشیر  األخیرو في 

 . التعلیمیةلب العملیة  أنھا أھدافینبع مباشرة من 

یع معارفھم و تنمي لغتھم و تزید خبراتھم ، وكذلك توفر الحافز حیث یساھم في توس التعلمیة

 إثراءعلى  األستاذقباال على التفاعل مع النشاط مع حرص إ أكثرو تجعل المتعلمین 

 .المعارف ، وعنایتھ بتوفیر التدریب المالئم للمتعلمین  أنواعمن  إلیھالنشاطات بما تحتاج 

                                                            
 .04عربي، جذع مشترك آداب، ص  أدبمناھج السنة األولى   1
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وكیف ل المعلم یفكر ویتدبر فیما یدرسھ التخطیط لدرس من دروس المطالعة یجع إن

الحصة یتفاعل المعلم مع  وتنفیذ لیم لحصة المطالعة الموجھة،یدرسھ ویتطلب التخطیط الس

 مھارة :مجموعة كبیرة من المھارات الفنیة مثال إجادةطالبھ ویتوقف نجاح درسھ على 

دافعیة الطالب وتعزیز استجاباتھم وتقویم الحصة  وإثارة ،األسئلة ومھارة عرض الدرس،

 .1معھ خطوة بخطوة فھو تقویم مرحلي بنائي سیریس خطوة نھائیة بل عملیة مستمرة تل

بل  موضوع منعزل مستقل عن غیره، إلىدرسھ كما ینظر  إلىینظر المدرس  إال

بعده من المادة نفسھا  مرتبطا بما قبلھ وما الموضوعات، یعد موضوعا مرتبطا بغیره من

التي تلیھ لینتفعوا بقوانین  أو العالقة بین درسھ والموضوعات التي سبقتھ، ذكي یفھم التالمی

 .كرھاوعات ببعضھا البعض،فیسھل علیھم تذربط الموض الربط،

حمد بین الحقوق والواجبات ،أل اإلنساندرس المطالعة الثقافة والمثقفون لطھ حسین :مثال

ه فبمعرفة ھذ الختالف ببعضھما البعض،یبحث ھنا عن وجھ الشبھ ووجھ ا أنیجب  ، أمین

والموازنة یتضح نقط الدرس وان یجعل درسھ في المطالعة مرتبط بھا كل االرتباط  األوجھ

 .الجدیدة لكل دولة تغیرات السیاسیة في كل امة و الحدودبین النصین وان یراعي ال

وان  لنقاش والشرح و التوضیح التي یتخذھا لفھم التالمیذوا ،أسئلةوتشتمل على 

سؤال  أوبعض المدرسین في تقدیمھم لنشاط المطالعة الموجھة یقومون بطرح مشكلة  أغلبیة

خریطة مبسطة للحصة یتضح منھا رسم ی أو التفكیر، إلى یستثیر جمیع الطالب  ودفعھم

 األفكاره ذتناسب زمن الحصة وعرض ھ األفكارواختیار كمیة من  كیف نجیب عن السؤال،

من مرة حتى یستوعبھا اكبر عدد  أكثرسھل مع تكرار الفكرة  بأسلوبفي وحدات واضحة 

 األولىیحسن تلخیص الفكرة  أخرى إلىوعند االنتقال من وحدة فكریة  من الطالب،

الرئیسیة  أفكارھاتنھي الحصة بملخص واف یحدد  وقد ،أفكاربطھا بما تم عرضھ من ور

 األسئلةویسمح للطالب بتوجیھ بعض  أسئلةللطالب بتدوینھ ثم یطرح المدرس 

 .واالستفسارات حول النص
                                                            

 .68-67، ص 1996، 3حسن شحاتة، تعلیم اللغة بین النظریة و التطبیق، دار النشر المصریة اللبنانیة، ط  1
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مناقشة درس المطالعة یقوم على السؤال والجواب من طرف المعلم والمتعلم بشكل یقود  -

اكرة لمحفوظة في الذاكرتھ على استرجاع معلومات اوتدریب ذ التفكیر المستقل، إلىعلم المت

تنظیم العالقات بین  إعادةویعززھا ویعمل على  ستوعبھا التالمیذویثبت المعارف التي ا

 . المعارف

یساعد المعلم أن یكشف النقاط الغامضة في النص فیعمل على المناقشة و ھذا النوع من  -

الطرق الفعالة في  أھممن عن طریق المناقشة، و أوشرحھا من جدید  توضیحھا إلعادة

وتحثھم علي البحث  وثروتھم اللغویة، طالعة بحیث ینمي معلومات التالمیذتدریس نشاط الم

وحسن عرض وجھة  رأیھمواالطالع،وتكسبھم مھارة المناقشة وتعودھم التعبیر عن 

 واألجوبة األسئلةاستخدام  أنكما  ،ریناآلخ رأيواحترام  وتبادل وجھات النظر، نظرھم،

 . مساھمتھم في سیره بأثر نحو المطالعة ویشعرھم تباه التالمیذیشد ان

 :من مراحلھ -1

 :استكشافیة أسئلةتقدیم الحصة وفق  :األولىالمرحلة -ا

العامل الھام الذي یثمن نشاط المطالعة الموجھة من منظور  أن اإلجمالوعلى وجھ 

استثمار نص المطالعة ونورد فیما  أسئلةفي طریقة صوغ  یتمثل إنماالمقاربة بالكفاءات 

 :األسئلةنماذج من ھذه  یأتي

 .تكشف عن موضوع الذي یعالجھ النص أسئلة-

 .األلفاظتكشف عن معاني  أسئلة-

 .رئیسیةال األفكارتكشف عن  أسئلة-

 .تكشف عن القدرة على التلخیص أسئلة-

 .المعارف الواردة في النص أنواعتكشف عن  أسئلة-

 :اآلتیةالمراحل  إتباعتفعیل ھذا النشاط فیمكن  إلىبالنسبة  وإما
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وموضوعھ ومؤلفھ  األثرفكرة مجملة عن نص  األستاذمحل الدراسة حیث یقدم  األثرتقدیم *

 .واإلثارةیراعي في ھذا التقدیم التشویق  أنعلى 

المنزل قراءة دقیقة واعیة وذلك استعدادا  في  األثرالمتعلمین بقراءة  األستاذیكلف *

 .للمنافسة في القسم

 :المناقشة

تكون ھذه  أن،على  أعدھاقد  األستاذیكون  األسئلةتنبني المناقشة على طائفة من 

وبعضھا لتدریب  متنوعة،بعضھا الختیار التحصیل وبعضھا الختیار الفھم، األسئلة

 .غیر ذلك إلىالمتعلمین على النقد والحكم 

 :المقروء األثراستثمار 

 :واالنتفاع بمدلوالتھ الفكریة واللغویة والفنیة ومن ذلك األثروھي مرحلة ھامة في تقویم 

 . استفادة التجارب الفكریة الواردة في الكتاب-

 .القصة وكیفیة نقدھا األثركان  إنالتعرف على خصائص الفن القصصي -

 :االستكشافیة حول نص المطالعة أسئلةكیف تبنى * 

 .  التالمیذ في اقصر وقت ممكن لیثیر یكون السؤال واضحا بسیطا موجزا في صیاغتھ، أن-

بحیث یسیر الدرس في نظام  أسئلةتكون عالقة بین السؤال المطروح وما سبقھ من  أن-

 .متتابع یثیر نشاط التالمیذ ویساعدھم على حسن الفھم

 .لتكون استجابات التالمیذ متقاربة تكون لغة السؤال سلیمة ، أن-

البحث  إلىالسؤال بلغة سلیمة وبشحنة انفعالیة تستثیر التالمیذ وتحفزه  إلقاءیكون  أن-

 .واإلجابة

 .وإرباكھالتلمیذ  مفاجأة إلى إلقائھیعمد السؤال عند  أال-
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حتى یضمن المدرس المشاركة  عشوائي، أساستوزیعا عادال على  األسئلةتوزع  أن-

 .الفعالة لكل التالمیذ وشد انتباھھم ناحیة الدرس

عارف جدیدة وتطبیق وتثبیت م لتستثیر معارف قدیمة سبقت دراستھا، ،األسئلةتتنوع  أن-

 .1ھذه المعارف و تلك

 .المناقشة والتحلیل :المرحلة الثانیة -ب

 :مراقبة الفھم وتعمیقھ -1

 :األقلعلى  أھدافتحقیق ثالثة  إلى األسئلةوترمى ھذه  :الفھم العام*

والتعود على ذلك االستعداد  إلىمن مطالعة النص من قبل الجمیع ودفع التالمیذ  التأكد-

وان یقیم عمل التلمیذ المعني بالسؤال تقییما یندرج  المفاجأةتتمیز المساءلة بعامل  أنشریطة 

  .في نھایة الفصل وإیجابا بھ نتائج سلبا ، تتأثرالمراقبة المستمرة  إطارفي 

ثالثة في القسم یتمكن االستاذ من معرفة مدى فھم  أومن خالل المساؤلة عنصرین  -

عد ذلك على التعامل مع النص وفق الخلل الملحوظ وحاجة التالمیذ لما یقرؤون والعمل ب

 .التوضیح والتعمیق و التوسیع إلىالمتعلمین 

وھو منح فرصة للجمیع من اجل من اجل  أھمیةوھناك ھدف بیداغوجي ثالث ال یقل -

اد بالنفس وبذل الجھد مامتحان الذات والتجربة الشخصیة بغیة تعوید تالمذتنا على االعت

البحث عن معاني بعض  إلىدفع المتعلمین  أیضاقد یساعد على ذلك . الذاتي واالستقالل

 .2أكثرالمفردات والتعابیر المستعصیة تدلیال لصعوبات النص وتمھیدا للفھم 

 :تعمیق الفھم-*

من الدرس تناول النص بواسطة عدد من  األولىتقترح ھذه الطریقة في المرحلة 

اساسیة التي  أفكاراالسئلة تطرح شفویا ویقصد من ورائھا استكشاف ما تحملھ فقرات من 

                                                            
 .34ص المرجع السابق،  حسن شحاتة،  1
 .07-06، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، ص 2001المطالعة األدبیة الموجھة، طموھوب حروش،   2
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 وألولبعض مقاصد النص التي ال تبدو  في  أجوبتھاتزید في تعمیق الفھم العام وتوضح 

 .وھلة

بالغة في قدرة على تنشیط  أھمیةمن  األستاذوال یخفي في ھذه المرحلة ما لدور 

یكون لبعضھا من  أنما یمكن  إلىوشد انتباھھم  األفكار أھمالتالمیذ وتوجیھھم نحو تحدید 

 .التجربة الشخصیة أوبالواقع المعیش  أوعالقة  بالمحیط 

 األفكارمن االنتقال بالتالمیذ من مرحلة التحلیل  األخیرفي  األسئلةوقد تسمح بعض 

توصل  ربط العالقة بین ما إلى األستاذمرحلة التركیب حیث یعمد  إلىللفقرات  األساسیة

عن التحلیل من بلورة الفكرة  أسفرالتالمیذ من الفھم العام للنص في بدایة الحصة وما  إلیھ

 . الرئیسیة للنص في نھایة المرحلة

 .من مدى فھمھم للنص خالل مطالعتھم الذاتیة التأكدوبالتالي یمكن 

 :طالعةاستثمار الم-2

للعمل على استثماره مع التالمیذ  أفكارهوبلورة  األدبيتغتنم فرصة مطالعة النص 

 :من حیث الجوانب التالیة

 :في المتمثلة األدبیةمقوماتھ  -ا 

موجزة دقیقة یطلب فیھا من  أسئلةوذلك بواسطة  ،األدبیینمعرفة نوع النص وغرضھ *

العربي  األدبيالمعروفة عبر تراث النثر  األدبیة األشكالاحد  إلىینسبوا النص  أنالتالمیذ 

 . والفكریة األدبیةوكذلك مقاصده 

من حیث مضمونھ ما یتمیز بھ مقارنة ما سبق لھم  األدبیةتشخیص بعض خصائصھ *

 . األدبي اإلنتاجاالتصال بھ من 

                    نفسیة و ما تتصف بھ من طبائع دى شخصیات النص من حیث حالتھا الدراسة إح* 

و األخالق و الثقافة و الصفات المعنویة و األخرى و ما تلعبھ في النص أو في األثر من 

 .األدوار
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             و قد یتعلق األمر بصاحب النص نفسھ، كل ذلك قصد معرفة نماذج من ھذه الشخصیات 

 .و إثراء تجارب التالمیذ و توسیع آفاقھم الحیاتیة

 :یة للنص من حیثالقیمة األدب •

                     و فلسفیة ثقافیة و تاریخیة  إنسانیة أبعادالموضوع الذي یعالجھ و مالھ من 

              فني كذلك من حیث مستواه الفكري و ال و اجتماعیة و سیاسیة و ما إلى ذلك، و

 .1و الجمالي

 :اإلنشائیةو التطبیقات اللغویة . ب

فقرات النص یتم اختیارھا على أساس  إحدىعن طریق أسئلة شفویة مركزة على 

 .اإلنشائیةاالستثمار اللغویة و  إمكاناتتوفرھا على عدد من 

تتجاوز ما یسمح بھ وقت الحصة لتمكین من المزید من التمارین  أنو قد قصدنا 

 .ض إرادة التالمیذأو بمح األستاذاإلضافیة التي یمكن انجازھا خارج القسم سواء من 

ى حسن لتتخللھا قراءات جھریة تدریبا ع أنو یحبذ من خالل انجاز ھذه التمارین الشفویة 

 :األداء و تقترح بھذه المناسبة

توجیھ العنایة إلى تحلیل تركیب من التراكیب النحویة المختارة من أجل خاصیة فیھا  -

 .القدرة على توظیفھا و تحسین التالمیذ حول طریقة تركیبھا إكساببغیة إدراكھا و 

 .اقتناء بعض المفردات و الجمل و مطالبتھم بإعرابھا إعرابا تاما -

               تحلیل بعض الصیغ و الوصول مع التالمیذ إلى اكتشاف مناقشتھا و أصولھا  -

ط معانیھا و العمل على تحویلھا و التعرف على مصطلحاتھا اومراجعتھا و رب

 .بالمیزان الصرفي

                مترادفتھا و أضدادھا  إیجادط معانیھا و ضبو التعابیر و األلفاظدراسة بعض  -

 .لى ذلكإو البحث عن الكلمات التمرادفة في المعنى و ما 

                                                            
08ص  موھوب حروش، المرجع السابق،  1  
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 :التطبیقات الكتابیة. ج

تمارین یقترحھا الكتاب خارجا للمعالجة خارج القسم، و قد تناول ھذه التطبیقات 

تشكل امتداداً لما تقدم في التمارین الشفویة السابقة أو المقومات األدبیة أو تعالج بعض 

 .1مقاالت أدبیة ما یوحي بھ النص أو إنشائیةتقنیات التحریر أو تقترح مواضیع 

 :المطالعة الوجھة

الوسیطة  األھداف
 المندمجة

 األھداف التعلمیة

یطالع نصوصا متنوعة 

 معطیاتھاو یقتضى 

 .الواعیة یتدرب على القراءة الدقیقة -

  ئیة یتعرف على حقائق و معلومات مختلفة ذات صلة بی -

 .أخرى بیئاتو 

 .یستسقي المعلومات من مختلف المصادر -

 .یشرح معاني المقروء و مرامیھ -

یحد المعنى الضمني و یستخلص ما تنطوي علیھ  -

 .إیحاءاتالعبارات من 

 .یعمق فھمھ للمقروء -

 .المقومات األدبیة للمقروء یحدد -

و یحرص أو معارضتھ  تأییدهیناقش المقروء بإظھار  -

 .ى رأیھ ما یناسب من أوجھ اإلقناعلع

 .یكتشف شخصیة األدیب من خالل منتوجھ الفكري -

 .في الكتابة و یعلل اختیار نیبدي تفضیلھ ألسلوب معی -

 ینقد المقروء من حیث الفكرة و األسلوب -

 

                                                            
 .08، ص المرجع السابقموھوب حروش،   1
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اإلنسان بین " كتاب المقرر للسنة األولى ثانوي، تحت عنوان  منو لھذا النموذج مقتطف 

 .1ألحمد أمین" الحقوق و الواجبات

 .مطالعة الموجھة :النشاط

 بین الحقوق و الواجبات اإلنسان: الموضوع

 ) أمینألحمد (                                                                          

 تقدیم النص                     

في كل عصر، فإن مثل  اإلنسانإذا كان الشعور بالطمأنینة و السعادة أقصى ما یطلبھ 

ھذا الشعور ھو ما تفقده الحیاة المعاصرة، و في ھذه الرسالة ألحمد أمین، المتقطعة من 

 .حدیث عن ھذه المسألة) إلى و لدي( كتابة 

 :النص

علیك من زمنك الذي نشأت فیھ، فقد كان الزمن من قبلك ھادئا مستقرا إني ألشفقك 

 .و أملنا في المستقبل أن یكون زمنا ھادئا مستقرا كذلك.... تجري شؤونھ على وتیرة واحدة

فقد كان . ، كفر بالقدیم، ثم لم یجد جدیدا یؤمن بھزمنك فقلق مضطرب حائرا أما

ن لم یكن حسنا و ال كامال، كان من تحدثھ نفسھ األمور في زمننا سائرة سیرا منظما، و إ

و كان من یقصر في عملھ ینال العقوبة  بالرشوة یخشى افتضاح أمره ونزول العقوبة بھ،

أو الخروج على أمر  االضطرابإذا طاف بھ طائف من  على تقصیره، وكان الطالب

و لو قلیال  ینحرفوا أنو كان الناس یخشون  ،یقدم أنیقدم، و قل  أناألستاذ فكر طویال قبل 

ثم زال ... معیر یعیرھم أوناقد عتھم ین أنخوف  ، عن األوضاع المألوفة و التقالید الموروثة

و لكن ال یستقیم أمر الناس مع ھذه . كل ھذا الخوف و تحرر الناس من كل ھذه القیود

مع زوال ھذا  الراقیة األممفي  األمراستقام  إنماو . الفوضى و مع الحریة التي ال حد لھا

ف بین الشعب و الحكومة حل محل الخوف، و تبادل العط الخوف الن الشعور بالواجب حل

                                                            
 .123، ص 2015-2014ط ، المشوق في األدب و النصوص و المطالعة الموجھة السنة األولى ثانويحسن شلوف،   1
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و التقالید حل محل  األوضاعما یصلح عن فیو تحكیم العقل . محل الرعب و االستبداد

 .لیھ بعدإ، ما لم نصل لألسفالطاعة العمیاء، و ھذا 

مما فھمتم  أكثرفھمتم الحقوق  إنكممن الشبان،  أمثالكما یؤلمني فیك و في  أكثر

ال یستقیم  األمةو  ،بواجباتكم أنفسكممما طالبتم  أكثرالواجب، و طالبتم غیركم بحقوقكم 

و الواجبات  معا، و لم  یلطخ احدھما على  بالحقوقالشعور  أبنائھاالعادل في  إذا إال أمرھا

من عدم الشعور  شأمن فساد و ارتباك و فوضى و تدھور ن األمةو كل ما نرى في  األخر

دوا فأ اإلفرادمیة شعروا بواجبھم نحو فلو تصورنا الموظفین في المصالح الحكو. بالواجب

        الطلبة ما علیھم نحو دروسھم و جامعاتھم  أدىما علیھم في عدل و سرعة،  و 

 .أساتذتھمو

علیھا لشعبھا الستقامة األمور  الحكومة ما أدتو . الصانع  ما علیھ في صناعتھ أدى

          لنا ذلك   إنشعبھا و لكن بقلت الشكوى، و سعد الناس بحكومتھم و سعدت الحكومة و

  .تفھم الواجب و العمل على وقفھ إلىحاجتنا شدیدة و

مضاعفة من العلم في زمننا، و لكن لیس نجاحكم في  أضعافا أكثرالعلم في زمنكم  أن

 إذا إالن العلم ال یفید السعادة و الرقي أل....م فیھا تناسب تقدمكم العلميو ال سعادتك الحیاة

 .صحبھ الشعور بالواجب، و العلم كالمصباح

 .دایة و قد تكتشف بھ طریق الظاللقد تكتشف بھ طریق الھ

إن االحتفاظ بالخلق الطیب في زمنك أصعب منھ في زمننا لكثرة ما یحیط بك من 

وأفانین ........مغریات الشر، فأسباب اللھو میسورة في زمنك و قد كانت صعبة في زمننا

و قد كان الدین في  -فتانة أسالیبالمدینة الحدیثة من  أدخلتھالخالعة مغریة جذابة بفضل ما 

التدھور و السقوط، فلم ضعف شأن الدین في زمنكم و لم یحل محلھ زمننا حصن منیعا من 

 .قوة المغریات و ضعف الحصون المانعات: نفوسكم وقعتم بین شرین ما یحفظ علیكم
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            و ال منجاة من ھذا إال بتقویة اإلرادة و تدریبھا على الخیر، و مقاومة بواعث الشر

 .1و مكافحة الشھوات و محاربة األنانیة

 ".إلى ولدي: " من كتاب -بتصرف                                                

 ).تحضیر( :نموذج مذكرة

مراحل سیر 
 الدرس

 أنشطة التعلم التعلیم أنشطة

وضعیة (التمھید.1

 )االنطالق

             إذا كان الشعور بالطمأنینة -

و السعادة ھي أقصى ما یطلبھ 

فإن مثل  اإلنسان في كل عصر،

ھذا الشعور ھو ما تفتقده الحیاة 

أحمد أمین یحدثنا . المعاصرة

 .عن ھذا الموضوع

 

اكتشاف .2

 معطیات النص

 إلى من یوجھ الكاتب خطابھ؟-

 

 

 

 

بما استقام األمر في األمم  -

 الراقیة؟

 

 

 

وجھ الكاتب خطابھ إلى ابنھ الذي -

یمثل شباب الوقت الراھن، ثم یقران 

ظروف حیاتھ بحیاة ابنھ، فیرى بأن 

زمن حیاتھ كان ھادئا مستقرا أما 

 .زمن ابنھ فمضطرب حائر

انتقام األمر لدیھم ألن الشعور -

بالواجب حل محل الخوف و تبادل 

حل محل  بین الشعب و الحكومة

كیم العقل حل محل الرعب، و تح

 .الطاعة العمیاء

                                                            
-123، ص 2015-2014، ط المشوق في األدب و النصوص و المطالعة الموجھة السنة األولى ثانويحسن شلوف،   1

124. 
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ما سبب االضطراب الذي -

في العصر  اإلنسانیعیشھ 

 الراھن؟

 

ولده و ما الذي یؤلم الكاتب من -

 أمثالھ من الشباب؟

ما سبب تدھور األمة؟ و إال ما -

 یحتاج التطور العلمي؟

 

 لماذا صعب على الناس في-

عصرنا الراھن االحتفاظ بالحق 

یب؟ و ما ھو الحل الط

 المناسب؟

 

ھو  -حسب رأي الكاتب -الحبیب-

/ أستاذهالطالب، (زوال الخوف

 اإلنسانو تحرر ) الشعب ، الحكومة

 .من العادات و التقالید المألوفة

یؤلمھ فیھم األنانیة یطلبھم للحقوق  -

 .و تركھم أداء الواجبات

    سببھا ھو عدم الشعور بالواجب،  -

و التطور العلمي یحتاج إلى ھنا 

 .الناس أبعاد الشروط حتى یساھم في

، صعب لظروف العصر الصعبة -

یھا الفتن و مغریات إذ كثرت ف

         الحیاة، و قل فیھا الوازع الدیني، 

 و ال مناجاة منھا إال باإلرادة القویة 

 .و العزیمة الفذة

مرحلة .3

المناقشة وتعمیق 

 .الفھم

ما موقف الشاعر من ظروف  -

 الحیاة في العصر الراھن؟

 

بحسب رأیك ما سبب انتشار  -

 اآلفات في عصرنا الراھن؟

 

 

 

یتم عالج ھذه األمراض كیف -

 حسب رأي الكاتب؟

ما رأیك في رأي الكاتب في  -

رافضا  -من النص -یبدو الشاعر -

         لظروف الحیاة، غیر المستقرة 

 .و غیر المنظمة

إن انتشار اآلفات االجتماعیة  -

بالفوضى  اإلنسانبأنواعھا، و شعور 

 أساساو عدم االستقرار، راجع 

لغیاب الوازع الروحي، أي عدم 

 . التمسك بتعالیم دیننا الحنیف

              تم إذا شعر كل فرد بواجبھ ال ی-

 .و أداه على أتم  صورة

إلیھ  الكاتب على الصواب فیما ذھب-
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 قضیة الحقوق و الواجبات؟

 

 

ما ھي الطریقة المثلى التي  -

یشعر بالواجب  اإلنسانتجعل 

 قبل أن یطالب بالحق؟

بالواجب قبل المطالبة  ألن الشعور

عدال في  اإلنسانبالحقوق یجعل 

 .نفسھ موضوعیا في حیاتھ

: اعتقد أن الطریقة المثلى ھي -

كل ذي حق حقھ بصیغة  إعطاء

          عادلة، وفق ما ینص علیھ الشرع 

 .و القانون

استثمار .4

 .معطیات النص

قال " شكال تاما؟ أشكل الفقرة-

 إني: احمد أمین

 .مستقرا كذلك....ألشفق

 

 

 

ما تحتھ خط في  أعرب -

 الفقرة؟

 

 

 

 

 

 

 

لخص مضمون النص في  -

 بضعة أسطر؟

 نْ مِ  كَ یْ لَ عَ  قُ فِ شْ ي َألُ نِّ إِ : قال أحمد -

 نُ مَ زَ  انَ كَ  دْ قَ فَ ، یھِ فِ  تَ أْ شَ ي نَ الذِ  كَ نِ مَ زَ 

ي رِ جْ ، تُ  ارً قِ تَ سْ ا مُ ئً ادِ ھَ  كَ لِ بْ قَ  نْ مِ 

ا نَ لُ مَ أَ  وَ ...ةٍ دَ احِ وَ  ةٍ یرَ تِ ى وَ لَ عَ  ھُ ونَ ؤُ شُ 

ا ئً ادِ ا ھَ نً مَ زَ  ونَ كُ یَ  نْ ل أَ بَ قْ تَ سْ ي المُ فِ 

 .كَ لِ ذَ ا كَ رً قِ تَ سْ مُ 

 :اإلعراب -

 .فعل ماض ناقص: كان

اسم كان مرفوع و ھو : زمن

 .مضاف

 .اسم موصول مضاف إلیھ: من

 .مفعول فیھ و ھو مضاف: قبل: قبلك

 .مضاف إلیھ: الكافو

 .خبر كان منصوب: ھادئا

 .خبر كان لكان منصوب: مستقرا

 :التلخیص

الراھن في ظروف  اإلنسانیعیش 

ة، فمعیشیة تختلف كثیرا عن حیاة سل
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حیاة تعج بالفوضى و لالستقرار، كل 

بالواجب، ذلك بسبب غیاب الشعور 

و حب  أثرهو طغیان األنانیة، و 

الذات، و لكي تعید األمم استقرارھا 

و ھدوءھا، فیجب علینا النھوض من 

فال ھذه الغفوة، و تصحیح الذات، 

أن یطالب بحقھ قبل  باإلنسانیلیق 

 .أداء واجبھ لیكون عادال

أمر :" قال النبي صل هللا علیھ و سلم

بإعطاء حق األجیر بعد أداء واجبھ 

أعطوا األجیر حقھ قبل أن : " فقال

نقتدي  أننا ى بفجر" یجف عرقھ 

 كي، لاإلسالملتعالیم النبي و شریعة 

          االستقرار العیش في أمان  میع

 .اطمئنانو 

 

نالحظ من خالل البطاقة أن المدرس قبل االنطالق في تقدیم الدرس المطالعة 

 اإلنسانالموجھة، یعمل على تحدید الكفاءات المستھدفة من الدرس، و كانت في ھذا النص 

بین الحقوق و الواجبات، ھي القدرة على تحلیل النصوص و مناقشتھا ھیكلیا و فكریا، مع 

 .القدرة على تلخیص عام حول مضمون النص

أما سیرورة الدرس فینطلق و یستھل بتمھید یساعد المتعلمین على االنطالق في 

 -أحمد أمین -استقبال الدرس، فیحبذ ھنا أن یطلب من المتعلم مثال التعریف بصاحب النص

    و ھذا لیقف على المعلومات و المكتسبات السابقة للمتعلمین و التي تخدم موضوع النص، 

النص من  فیستقرابعدھا تبدأ مرحلة جدیدة،  -لتشخیصيو ھنا ما اصطلح علیھ بالتقویم ا
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معطیات النص،  اكتشافبعض الطلبة القراءة ثم تبدأ مرحلة  بإمكان، و بعدھا طرف األستاذ

و التي تخدم فھم      حیث یعتمد األستاذ إلى طرح مجموعة من التساؤالت الھادفة و البناءة 

في العصر  اإلنسانالنص بشكل عام، و من ذلك ما ھو سبب االضطراب الذي یعیشھ 

السبب الرئیسي ھو انعدام الوازع الدیني، و عالج ھذه  أن: الراھن؟ فیجیب المتعلمین

األمراض یتم بإعطاء كل ذي حق حقھ، أي أن یعرف كل فرد مالھ من حقوق وما علیھ من 

 .الواجبات

اكتشاف معطیات النص و بنائھا، و التي  إطارإن المراحل السالفة الذكر تدخل في 

 . تؤدي حتما إلى توسیع الفھم بشكل عام

لمرحلة األخیرة، ھي محاولة استثمار معطیات النص، فیكلف المتعلمون  أما في ا

بضعة أسطر، لیتمكن المعلم من معرفة األفراد الذین فھموا النص في  بتلخیص المضمون

             النص بشكل جید واستطاعوا توظیف خبراتھم السابقة توظیفا محكما فیكشف قدرات 

 .و ھذا ما یدخل في إطار التقویم التحصیليو میوالت و مواھب كل واحد منھم، 

 :النظرة على نصوص المطالعة المختارة: المرحلة الثالثة

 :النصیة في اللغة العربیة قاربةمالتعرف على ال .1

نقطة  أنیشكل النص في تدریس نشاطات اللغة العربیة محور الفعل التربوي حیث 

االنطالق ھي النص و نقطة الوصول ھي النص، و ھذا یعني أن المتعلم ینطلق من نص 

عنده باحترام خصائص  لھ نصا مناویحللھ لیستخلص خصائصھ ثم ینسج منالمطالعة ف

طات المناسبة لنمطھ و بینة توسیع الفھم و تعمیقھ، و لما كان النص األدبي ھو مدار النشا

المواصفات التي یتمیز بھا النص األدبي  أھماألستاذ أن یتعرف على  یدللغة العربیة فمن المف

عین االعتبار في تناول النصوص بالدراسة و نجمل ھذه فات بحتى تؤخذ ھذه المواص

 :الموضوعات فیما یلي
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تأویلھ تأتي في یحتمل النص األدبي معاني متعددة و ھو ما یفسر قابلیتھ الختالف  -

ن أن كل واحد یقرأ النص في ضوء خبراتھ و تجاربھ مع في القراءة م االختالفات

 .النصوص و كذلك في ضوء ثقافتھ و معرفتھ بالوجود

 یخضع النص األدبي إلى نوع من االنتظام في بنیتھ مع العلم أن ھذه البنیة تختلف -

              من تغیرات  -أحیانا -من نمط النصوص إلى آخر، و رغم ما یلحق بنیة النمط

تطورات، فإنھا تبقى محتفظة ببعض االستقرار النسبي و ھذا ما یجعل من السھل و 

 .رصد مالمحھا

یحتوي النص على الكثیر من الخیال، فھو ال ینقل الواقع كما ھو، و ھذا ما یجعل  -

صورة الواقع المنعكسة فیھ مختلفة عن الواقع الحقیقي، أو ھي في الحقیقة صورة 

 .یدامبتكرة تخلق واقعا جد

و یقتبس منھا و ھذه النص جزء من مجموعة نصوص، یتفاعل معھا فیضیف لھا  -

 .تعطي فكرة عن ثقافة التي ینتمي إلیھا النص أننھا الظاھرة من شأ

فالنص األدبي لھ أبعاد تربویة ھامة جدا منھا ما یتعلق بتربیة القدرات العقلیة معینة 

 .1المعرفیة و الثقافیةھذا فضال عن تعمیق كفاءتھ اللغویة و توسیع آفاقھ 

 .أرضنا جمیلة: المطالعة الموجھة

 :تقدیم النص

المتوسط، و العالم  األبیضإن الجزائر بحكم وجودھا بین عوامل ثالثة، عالم البحر  

                بما تزخر بھ من أثار تاریخیة  إفریقیا، تعد لؤلؤة شمال اإلفریقيو العالم  اإلسالمي

 .، األمر الذي جعلھا محط أنظار السیاحمختلفةو مناظر طبیعیة 

 :النص

بحكم وضعھا الجغرافي و الطبیعي تمثل الجزائر أرضنا الطیبة، ذات نواحي متنوعة  

فصل من السن، یتأكد من وجود  أيمتفاوتة لكل ناحیة طابعھا و ماضیھا، و السائح یقدم في 

                                                            
 .11-10، ص 2006الثانیة للتعلیم الثانوي و العام، ط مناھج السنة  1
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            غایتھ الریاضیة الشتویة و الصیفیة، و المنشآت العمرانیة تمكنھ من إقامة طیبة و مرحة 

و شواطئ الجزائر تمتد إلى ما یزید على ألف كلم صالحة لإلقامة، فیھا السیاحة طوال 

              و أحواضھا الصغیرة برمالھا الجیدة النظیفة، السنة، شواطئ طویلة وقصیرة، 

خلجانھا الجمیلة تطلھا أشجار رائعة و شواھق ملونة، و ھي أیضا مھبط عشاق الریاضة و 

 .و التزحلق و الصید

و روعتھ، فإن ناحیة القبائل الصغرى من بجایة إلى  أصالتھكان لكل ساحل  إذاو  

و غیر بعید من . أجمل و أروع النواحي و أكثرھا رونقا و شاعریة -بدون نزاع -القل

ـ تجلب إلیھا ع طویلة في الشتاءیعممة بالثلوج أسابمرف المرتفعات و القمم الالسواحل تش

متر من سلسلة  )1475(كثیر من الریاضیین و المرتفعات المقصودة أكثر و ھي تكجدة 

كلم  70في األطلس البلیدي، على بعد ) مترا1500(جبال جرجرة في القبائل، و الشریعة  

تلف العواصم األوروبیة، ثم ھناك غابات مقر الھدوء من العاصمة على بعد ساعات من مخ

شرقا و فیھا یتمتع السائح بالمناظر الخالبة، و تلك من جبال تلمسان غربا، و السكینة، تمتد 

القرى و المدن المطلة في زھو و روعة ساحرین، تظللھا الخمائل و أشجار الفواكھ صنیعة 

 .األجیال، ثم تختفي في دالل بنواحي زكار

             و بمفاجأة لطیفة تبدو ھذه الطبیعة الجبارة من مشارف قسنطینة مھد القرون  ثم 

و األجیال، وھناك نوع آخر من الطبیعة الھادئة الخجلة، التي تحتمي الجبال، في ندرومة 

یلة في سو م غربا، و قلعة بني راشد و مازونة في ناحیة وھران، المدیة في قلب الجزائر، 

 .قسنطینةناحیة 

و في نفس ھذه المناطق التلیة یوجد عدد وافر من المحطات و الحمامات المعدنیة  

، و حمام ریغة في الوسط، و حمام دباغ مجھزة و مریحة مثل حمام بوحنیفیة غرب الجزائر

 .شرقا

و إذا نزلنا قلیل نحو الجنوب تطل علینا الصحراء بواحتھا المتنوعة التي توفر  

         حرة و المیزاب بأصالتھ و فنھ المعماري الشائق و صناعتھ التقلیدیة للسائح راحة سا
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بنخیلھ المحاط بالكثبان الرملیة، ثم إذا ....البلد الغریب المدھش....و واحتھ الخالبة، و سوف

 .توغلنا جنوبا ینتصب أمامنا الھقار بأسراره و تاریخھ العظیم

             صحراء العظیمة تمتد االكتشافات و ھكذا من الشاطئ و التالل إلى قلب ال  

و تزداد الرغبة و التطلع، باإلضافة إلى األعیاد المحلیة و الموسمیة التي تنظمھا المجالس 

الشعبیة البلدیة، إلبراز ثرواتنا الفنیة و التقلیدیة و الفلكلوریة، ھل نحن في حاجة للتذكیر 

           و ملیانة  كرز الذي یقام في تلمسانبأعیاد و ھل یكون من الضروري نذكر بعید ال

و التي تجمع ....و عید الحصاد في الشرق الجزائري، و عید الغنم في الجلفة و األربعاء 

 .كلھا عدد كبیرا من السیاح

أرض اللقاءات، مھد الماضي التلید الذي مزال و ھي   أرض الترحابالجزائر 

             لدى الناس و بعض المثقفین األجانب، الجزائر بمنشأتھا المعماریة الجمیلة   مجھوال

كل ذلك و غیره یبین .....، و أحیائھا األصیلةاإلسالمیةو بلدانھا القدیمة و عواصمھا 

 .1بوضوح مراحل تاریخ متواصل یعود إلى ثالثة آالف سنة خلت

 )عباس محمود العقاد( یةاألخالق و الدیمقراط: المطالعة الموجھة

  .تقدیم النص

تكون سیاسیة أو  أنالحدیث عن الدیمقراطیة موضوع الساعة، و ھي إما  صبحأ

 أساساقتصادیة و إما أن تكون دولیة توجب القیام العالقات الدولیة على  أواجتماعیة 

و مھما یكن من أمر الدیمقراطیة مبادئ تقوم علیھا في كل . و الحریة و المساواة السیادة

لتبلغ غایتھا في وزن واحد من المجاالت، فما المبدأ األساس الذي یجب أن تقوم علیھا 

 .و ھذا ما یجیب عنھ ھذا النص.و االنسجام االتساق

 

 
                                                            

، المشوق في األدب و النصوص و المطالعة الموجھة السنة األولى، الدیوان الوطني للمطبوعات حسین شلوف  1
 .62-61، ص 2015-2014 طالمدرسیة، 
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 :النص

غیر حاجة إلى ھذه الصفة بى إذ وصفت األخالق بالدیمقراطیة سبق إلى الذھن معن 

المراجعة، و فھم السامع أن األخالق الدیمقراطیة ھي التي تسري في مجتمع ال سیادة فیھ 

یتحلى  أن اإلنسانمل ھ بالسطو ألحد دون أحد، فكل ما یحلطبقة على طبقة، و ال استئثار فی

 .ومھ فھو جمیلسجایا بینھ و بین قشمائل و المن ال ھب

و كل أوامره و نواھیھ موجھة إلى اإلسالم بأخالق و نھى عن أخالق،  أمرو قد   

الناس أجمعین، و صالحة لألخذ بھا في مجتمع قائم على المساواة في الحق، و على التعاون 

 .بین  األقویاء و الضعفاء

          : في كلمة واحدة -األخالق الدیمقراطیة شأتو إن  -و تتخلص األخالق اإلسالمیة 

السماحة، فما من صفة أمر بھا اإلسالم إال جاز أن توصف بالسمعة و ما من صفة   يو ھ

 .للسماحة داعیة إلى نقیضھامعینة ذھب عنھا  إال كانت على الیقین 

 ارفع من السماحة، ألنھ أجمل صفة یتصف بھا " خلق مثالیا" و تتطلب الدیمقراطیة 

               و األعمار، على الكبیر أن یرحم الصغیر  األقدارقوم متعاونون و إن تفارقوا في 

كما قال " و من لم یرحم صغیرنا و یعرف حق كبیرنا فلیس منا" و الصغیر أن یوقر الكبیر 

 .علیھ السالم

َ َال ُیِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخورٍ : " و الكبریاء خلة نمیمة   : و القول الحسن واجب"  إِنَّ هللاَّ

ن َقْوٍم َعَسى أَن " و لیس ألحد أن یسخر من احد" ناس حسناو قولو لل"  ال َیْسَخْر َقْوٌم مِّ

ْنُھنَّ َوال َتْلِمُزوا أَنفَُسُكْم َوال  ن نَِّساء َعَسى أَن َیُكنَّ َخْیًرا مِّ ْنُھْم َوال ِنَساء مِّ َیُكوُنوا َخْیًرا مِّ

 " ْعَد اإلِیَمانِ َتَناَبُزوا ِباألَْلَقاِب ِبْئَس االِْسُم اْلفُُسوُق بَ 

ُسوا َوال َیْغَتب بَّْعُضُكم  "للمرء على صاحبھ صف في معینة كحقھ في حضوره  َوال َتَجسَّ

 " َبْعًضا
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یُتم " بھا الكتاب و السنة،  یأمرو تعد آداب التحیة و المجاملة من الفرائض التي  َوإَِذا ُحیِّ

ٍة َفَحیُّوا ِبأَْحَسَن ِمْنَھا أَْو  وَھا ۗ ِبَتِحیَّ ٰى " " ُردُّ َھا الَِّذیَن آَمُنوا َال َتْدُخلُوا ُبُیوًتا َغْیَر ُبُیوِتُكْم َحتَّ َیا أَیُّ

أمرنا : " و قال غیر واحد من رواة الحدیث من صحابة النبي"َتْسَتأِْنُسوا َوُتَسلُِّموا َعَلٰى أَْھلَِھا ۚ

و إفشاء  إجابة الداعي شمیت العاطس، والجنازة و ت إتباعرسول هللا بعیادة المریض و 

 ".السالم

ال یأخذ أحدكم : " و لكن قبول الصدقة مكروه إذا استطاع الرجل عمال یغنیھ عنھا  

 إلى جبل فیأتي بحزمة حطب فیبیعھا فیكف هللا بھا وجھھ خیر لھ من أن یسأل حبلھ ثم یغدوا

في الدین،  و ال نكران  لو الحقوق موافاة لذویھا، فال مط" ، أعطوه أو منعوهالناس

 . حناءللمعروف، و لكنھ وفاء على المودة و المعونة ال على البغضاء و الش

 أنبحسب امرئ من البخل " خل المذموم یغلوا المرء في مقاضاة عزیمة من ی  

من نفس عن عزیمة أو محال  عنھ كان في ظل " و " أخذ حقي كلھ و ال ادع منھ شیئا: یقول

 ".مةالعرش یوم القیا

ألنھا صفة " لغیض و العافین عن الناسالكاظمین ا: " یكون من أنالمؤمن و على   

لیس الشدید بالصرعة، إنما الشدید من " القوي القادر، و لیست صفة  الجبان الخائف، إذا 

 ".یملك نفسھ ضد الغضب

 األخویة لم تحزم شیئا مما اآلدابھذه  من یالتو اشتملت السنة النبویة على تفض 

یجلس الرجل بین الرجلین إال  أنفنھى علیھ السالم " یحن بالمرء في مجلسھ أو قیامھ 

         یسلم الصغیر على الكبیر، و المار على القاعد، و القلیل على الكثیر " ، و قال " بإذنھما

 ".و الراكب على الماشي

الكتاب و أحادیث النبوة قال علیھ السالم في اإلصالح  آیاتو على توكید الصدق في  

             بین الناس و یقوا القول وال یرید بھ ا إلصالحیصلح كاذبا الرجل  أعدهال : " بین الناس

و الرفق بالناس مطلوب حتى في أداء  "زوجھا و المرأة تحدث و الرجل حدیث امرأتھ
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الناس فلیخففن فإن فیھم الصغیر، و الضعیف و المریض و ذا  أحدكمأم  و إذا" الفریضة

 ".الحاجة، و إذا صلى لنفسھ فلیطول ما یشاء

عمال  اآلدابعن وقائع التاریخ تروي لنا المئات من المواقف التي اتبعت فیھا ھذه  

من طواعیة و محبة، و لم یكن قصاراھا أنھا أمر و نھب باللسان أو حض على المثل 

 .ذي یطلب و ال یدرك بین الناساألعلى ال

                                         السلوك و المعاملة ھي شرعة الواقع في عھد النبي  آدابالدیمقراطیة المثالیة في   

آداب قوم و نظام اجتماعھم و قواعد " الدیمقراطیة"و خلفاتھ و تابعیھ، من العسیر أن تتفق 

 .1ما اتفقت في دیمقراطیة اإلسالمسیاستھم و عقائد ضمائرھم ك

 ". الدیمقراطیة في اإلسالم"بتصرف من كتاب                                            
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 .مشھد من مسرحیة مجنون لیلى لــ احمد شوقي

 :النص

 )یقبل قیس على خباء لیلى و ینادي( 

 .لیلى: قیس

 ).خارجا من خباء: (المھدي

 .ما ذا وقوفك و الفتیات قد ساروا  ∴  الداعي؟ أقیس أرى؟من الھاتف 

 .ما كنت یا عم فھیم): خجال(قیس 

 »الِخباء من خارًجا:  المھديّ 

 ساروا قد والفتیان وقوفُك ماذا  ∴   أرى أقیس الّداعي؟ الھاتف من

   فیھم عمّ  یا كنت ما )خجال( قیس

 إذن؟ كنت أین »دھًشا:المھديّ «

 الدارُ  نارنا من خَلت حتى الدار في :قیس

 والجارُ  والضیفُ  بھ الریاحُ  أودى   ∴ بساحتھا جِزلٍ  حطب من كان ما

 .لیلى -قیس انتظر- لیلى »منادًیا:المھديّ «

 أبي؟ وراء ما»:الخباء أقصى من لیلى«

 نارُ  بیتھم في ما عمك ابن ھذا »منادًیا:المھديّ «

 »الخباء باب على لیلى تظھر«

 مرحبا یا مرحبا یا   ∴    عندنا عّمي ابن قیس :لیلى
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 األَربا وبلغت   ∴    بالحیاة لیلى ُمّتعت :قیس

 .»عفراءُ  الخباء في أبوھا یختفي بینما جاریتھا تنادي« لیلى

 موالتي »موالتھا نداء ملبّیة« عفراء

 وجبا حّقا نقض تعالي    ∴                              لیلى

 حطًبا عمي البن واملئیھ وعاءً  ُخذي

 »لیلى تتبعھا عفراء تخرج«

 حاجات للقلب قضت لو ضّرھا ما ∴ عرضت حاجة لي قضت لیلى بالروح :قیس

 أبیاتي ملء قیسٍ  یاروح والنار  ∴    قبًسا لي ترتاد ألبیاتھا مضت

 وعالّتي أسبابي أكثر كان ما  ∴     ملّفقة بأسباب لیلى جئتُ  كم

 »لیلى تدخل«

   قیس: لیلى

 حضر إذن شيء كلّ    ∴            بجانبي لیلى »قیس«

 العمر تفُضل ساعة    ∴        فأحسنت جمعتنا »لیلى«

   ؟أتجدین »قیس«

 حجر وال حدید   ∴               فؤادي ما »لیلى«

 بالخبر ُینبیك    ∴            قیس یا فسلھ قلب لك

 البشر یحمل ما فوق  ∴            الھوى في تحّملتُ  قد

 وأنفجر؟ أشكو كیف  ∴      دارًیا لیاليَ  لستُ »قیس«
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 أحتضر؟ الشوق من أم   ∴            كلّھ الشوق أشرحُ 

 وطر من البید في لك    ∴    الذي ما قیسُ  نّبني»لیلى«

 الدرر جیده في ُصغت    ∴                    لقیَتھ ظبي كلّ 

 األخر المھا وعشقت    ∴                  سلْوتنا قد أترى

 تغر لم منك والمھا    ∴   المھا من لیلى ِغرتِ  »قیس«

 الصور مصبوغة بكِ     ∴             أنھا البید حّبب

 كالقمر البید قمر   ∴            وال ال كالغید لستِ 

 »قیس ُكمّ  الى تصل تكاد النار رأت وقد« لیلى

   !قیس أرى؟ ما عینيّ  ویح

   !لیلى »قیس«

 الحذر ُخذ  »مشفقة لیلى«

 »نجوى فیھ كان لما آبٍھ، غیر« قیس

حر تنّفس ھل  ∴            سألُتھ فجرٍ  ُربّ   السَّ

 العِطرُ  ذیلكِ  حّررت   ∴                   حسبُتھا وریاح

 الَحَورُ  عینكِ  َسرقت    ∴             جفوُنھ وغزال

 خطر على غادٍ  أنت    ∴    فتى یا النار أطِرح :لیلى

 انتشر األیمن ُكّمك    ∴     في قیسُ  النار لھب

 »یدیھ من النار رمى أن بعد مستمر«: قیس
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 الُغَیر أھلك من لیَلى یل أرقّ  وذئاب

 والُظفر الناب یديّ  في    ∴            ومّرغت بي أنستِ 

 شعرَ  وما راحتاه     ∴    تحّرقت قیسَ  ویح :لیلى

 الجسد تحمالن ال وساقيّ      ∴    غامتا قد بعینيّ  أحسُّ  :قیس

 »صارخة صدرھا على فتتلقاه األرض إلى صریعا یخرّ «

   !الدار بصحن ملقى النار، صریع قیسٌ  للجار، ألبي یا »لیلى«

 »الخباء من أباھا یخرج«

 أدرك أبتي، أغثنا،    ∴           جئت ذا أنت ھا أبي

 حرك إذا یصحو فما  ∴           بالنار حّرق لقد

 لیلى یا الناس ∴           یرانا »المھديّ «

 فكرك من الناس انف أبي   ∴                            :لیلى

 غیُرك وال غیري على ∴           العین تقع ال ھنا

 سّرك ال و سّري على ∴           إنسان یطلع وال

ك أو بإشفاقك ∴           قیسٍ  من أجدر وال  برِّ

 صدرك إلى فأسندهُ  ∴           یقوى ال صدري أبي

 .إنعاشھالجسد قیس و یحاول  عنھا یتلّقى وھو: المھديّ 

 صبرك على وكافاك ∴           لیلى یا هللا رعاك

 أمرك في القلب وأخشى ∴         أمري في الناس أخاف
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 عذرك من مّھدت وكم ∴           لیلى یا داریتُ  وكم

 1مھرك في الطامع وال   ∴           القاسي الوالد ولستُ 

 ......یتبع       

 ):نظرة( األبعاد لنصوص المطالعة المختارة

 ).إعداد وزارة اإلعالم(أرضنا الجمیلة :  النص

 ).عباس محمود العقاد(األخالق و الدیمقراطیة :  النص

 ).أحمد شوقي(مشھد من مسرحیة مجنون لیلى  :النص

 ":أرضنا جمیلة"البعد اللغوي  لنص  .1

یتحدث النص على جملة من المؤھالت السیاسیة في الجزائر طوال السنة، و ما فیھا 

تضاریسھا و مناخھا و كذلك ما تعرفھ من  تتالءمو أنشطة ریاضیة  أقاماتمن جمال و 

حمامات معدنیة و فائدتھا االستشفائیة للمواطن الجزائري و من أھم معالمھا السیاحیة لھا 

ا فیھا من خصوصیات من كل النواحي الجنوب و أیضا ما جوھرتھا و ھي الصحراء لم

 إنجاحتعرفھ من مھرجانات ثقافیة و أعیادھا المحلیة و كلھا تخدم المواطن الجزائري و 

 .سیاحتھ

و لقد تمثل النص في إثرائھ لمكتسبات ثریة تغني ذاكرة  التلمیذ في قراءتھ لنص  

حیث یكتشف التلمیذ مفردات و ھي السیاحة و یبحث عنھا في القاموس أو المعجم من 

 .سائح أو سواح أومعاني ساح 

األطلس یبحث عن " المتعلم فللبحث عن طرو أیضا ھناك في النص مفردات قابلة  

لیھا إوي و ھنا یكون للمتعلم مجموعة من المكتسبات و المفردات التي یتعرف أصلھا اللغ

                                                            
 .177-174 ، صالمرجع السابقحسن شلوف،   1
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یطالب األستاذ من تالمیذه عن البحث عن اسم المؤلف كاتب  أیضاخالل النص و من 

 .و االكتشاف و ذلك یعود المتعلمین إلى البحث" الجزائر ماض و حاضر" النص 

               و یعود نمط النص و غرضھ یخدم البنیة اللغویة للنص و ذو وحدة كلیة شاملة  

و مركبة حیث یتطرق لقرب الحس و اإلدراك و التصور حیث الغرض في النص 

 .إعجابامظھر من مظاھر الجمال الفني حیث یثیر في النفوس 

أسلوب صنع الجمال  الجمالي في النص على استعماالت لغویة و عدو قد تمثل الب

  القراءة نرى لغة النص سھلة ذات مفردات مؤلفة لدى القارئ  أثناءالفني للنص و ذلك 

و أسلوب النص سھل و ثري بالمفردات من كل جوانب و أیضا قائم في فقراتھ على 

 .و مبني على وسائل الربط و ذلك للشرح و التفصیل االتساقاالنسجام و 

 :األخالقيالبعد العلمي و 

 .و أیضا شخص الطبیعة في نصھ

فقد احتوى النص على وصف سیاحة في وطن الجزائر : أما البعد العلمي األخالقي

 .إنسانیةاألرض و معالم سیاحتھا إلقبالھا على العوالم الثالثة و ذات قیمة أخالقیة 

 :البعد اللغوي و الجمالي األخالقي لنص .2

 "و الدیمقراطیة األخالق" 

الساعة فال یمكن الحدیث عن الدیمقراطیة  الدیمقراطیة موضوعأصبحت  

أو شخص على  إنسانید الدیمقراطیة فال یمكن أن یتعدى ف، فاألخالق تأخالقبدون 

 .حریة اآلخرین تبدأكما قیل ینتھي حینما حقوق اآلخرین بدعوى الدیمقراطیة 

 : البعد اللغوي

 :ھناك مكتسبات ثریة في النص و ھي

و ھي كلمة یونانیة نفي حكم الشعب و منھا " الدیمقراطیة" معنى لفظة البحث عن 

 .یتعرف المتعلم عن معنى الكلمة لتكن المفتاح في فھم النص
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و كلمة سیادة نظام اجتماعي و یتعرف " تفارقوا في األقدار و األعمار أن" وشرح العبارة 

 :المتعلم على مفردات جدیدة في النص مثال

 :ة باألخالقعالقة الدیمقراطی -

 .اإلسالمفي  باألخالقعالقة الدیمقراطیة  -

 "سماحة"التعرف على معنى كلمة  -

 .االقتباس الكاتب من القرآن الكریم و االقتباس ظاھرة لغویة -

 :البعد الجمالي

ساق في النص من تقدیمھ ألدلة واضحة من خالل اقتباسھ من تیظھر االنسجام و اال 

              القرآن الكریم الذي خدم النص شكال و مضمونا في جمالیة اللغة، حیث كان المعاني 

اللفظیة  و البالغیة، التمسك زانة و الصور ظاھرة لغویة عرفت باالقتباس، العنایة بالر

وضوح  من القرآن الكریم،شھاد تسي و تجلي ذلك  باالبالعبارات الجمیلة و الحرص الموسیق

المعنى و تصوره تصویرا یرتاح إلیھ القارئ فقد قدم الكاتب لغة ایطالیة نقلت المعنى 

 .بالطاقة التصویریة و الموسیقیة

 :البعد العلمي و األخالقي

ظیف األحادیث النبویة و القرآن الكریم خدمة وعالیة بت أخالقیةالنص على قیمة  أتى

                 وزن واحد من االتساق  فيحیث قامت لتبلیغ غایتھا  اإلنسانیةحریة الفرد و كرامة 

 .و االنسجام

 :اللغوي و الجمالي و األخالقي لنصالبعد . 3

 .مشھد من مسرحیة مجنون لیلى ألحمد شوقي

تحلت في ظاھرة " مجنون لیلى"تطف مسرحیة احتوى ھذا المشھد المسرحي من مق

           یعبر فیھا بتعلقھ عن محبوبتھ و شوقھ  إنسانیةالحب في صورة مؤثرة مخفوقة بمشاعر 
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و حرمانھ و بعدانھ عنھا فالمسرحیة دارت بین لیلى و ابن عمھا و أبوھا المھدي، احتوت 

 :و ھي أبعادعلى 

 :البعد اللغوي

لغة جاءت ف ،ى مظاھر التعبیر الوجداني للغزل العفیفاحتوت ھذه المسرحیة عل

بأسلوب رقیق و ألفاظ عذبة تحمل معاني الوفاء و االستعطاف، و قد احتوت على مفردات 

یل، غالفنن، الذاوي، لیلة ال ،ظبي، الدرر، عشقت المھا، البید: یمكن شرحھا و تناولھا و ھي

قدم  .لى محبوبتھ و أیام الخواليإو الشوق  اعر سھلة و إشراقة عبارتھا والحنینشفلغة ال

                جاءت ذات معاني، كما وظف المرأة في التعبیر  تھالغف ،شحنة تعبیریة جمالیة للغة

 .و الشوق للمرأة و استخدامھ غرض العزل

 :أما البعد الجمالي

و قدم على  أتى ذا موسیقى داخلة و التمسك بالعبارات الجمیلة و الحرص الموسیقي،

 .و أحزانھ ھو وحدة الموضوعیة أفراحھفي  اإلنسانیةشحنة تعبیریة جمالیة للغة و القیم 

 :البعد العملي و األخالقي

الروحیة وذلك في الشوق و الحنین ألیام الخوالي  اإلنسانیةفي المسرحیة على القیمة  أتى

  .شوقھماو تغنوا بمشاعرھا شكال و مضمونا و بذكر لوعتھما وحیث كان ی

بكالم خطابون تشكیل الحوار الذي جرى على ألسنة شخصیات مسرحیة حیث یت -

 .شعري

 .اإلنسانیةالتعبیر عن الحب و الجمال و القیم و النزعة  -

ة من انتظام دفي األخیر نتوصل إلى نظرة إلى نصوص المطالعة من خالل قراءات متعد

مع نصوص و إقامتھ لعالقة تتبادل  على الخیال، افتاحھنكذلك على ا وصبنیتھا، نرى النص

 .اعیھ األستاذ في تعاملھ مع النصوص المقررةری أنأخرى و ھذا ما ینبغي 
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و نظرتھا للنصوص من حیث المقاربة النصیة بأن لھ أبعاد تربویة ھامة و منھا ما  

یتعلق بتنمیة جوانب وجدانیة لدى التلمیذ، و منھا ما ینمي لدیھ قدرات عقلیة معینة و ھذا 

و مھما یكن فعلى  .المعرفیة و الثقافیة أفاقھفضال عن تعمیق كفاءاتھ اللغویة و توسیع 

 :لمتعلم یطلع من خالل دراسة النص علىأن یجعل ا األستاذ

االستعماالت اللغویة غیر المألوفة و التي تضع الجمال الفني للنص و ھذا من شانھ  -

              الغوي سواء في القراءة و التحلیل  أو في التعبیر  اإلبداعأن یجعلھ یعیش تجربة 

 .ا بداغوجیاو محاوالتھ الكتابیة و التي تمثل میزة ھامة یمكن استثمارھ

تفجیر طاقة اللغة على المستوى التركیبي و المعجمي و الصوتي و ما ینجز عن ذلك  -

 .و كثافة في التعبیر إیحاءمن 

 

 

 



 
 

ان التخطیط لدرس من دروس المطالعة یجعل المعلم یفكر ویتدبر فیما یدرسھ ،وكیف 
الحصة یتفاعل المعلم مع  لیم لحصة المطالعة الموجھة،وتنفیذیدرسھ ویتطلب التخطیط الس

طالبھ ویتوقف نجاح درسھ على اجادة مجموعة كبیرة من المھارات الفنیة 
مھارةعرض الدرس،ومھارةاالسئلة،واثارة دافعیة الطالب وتعزیز استجاباتھم وتقویم :مثال

الحصة لیس خطوة نھائیة بل عملیة مستمرة نسیرمعھ خطوة بخطوة فھو تقویم مرحلي 
 .1بنائي

ر المدرس الى درسھ كما ینظر الى موضوع منعزل مستقل عن غیره،بل یعد االینظ
الموضوعات،مرتبطا بما قبلھ ومابعده من المادة نفسھا كي یفھم  موضوعا مرتبطا بغیره من

التالمید العالقة بین درسھ والموضوعات التي سبقتھ،او التي تلیھ لینتفعوا بقوانین 
 .كرھافیسھل علیھم تذوعات ببعضھا البعض،الربط،ربط الموض

درس المطالعة الثقافة والمثقفون لطھ حسین االنسان بین الحقوق والواجبات ،الحمد :مثال
ه الختالف ببعضھما البعض،فبمعرفة ھذامین ،یجب ان یبحث ھنا عن وجھ الشبھ ووجھ ا

االوجھ والموازنة یتضح نقط الدرس وان یجعل درسھ في المطالعة مرتبط بھا كل االرتباط 
 .بین النصین وان یراعي التغیرات السیاسیة في كل امة و الحدودالجدیدة لكل دولة

وان اغلبیة بعض  لنقاش والشرح و التوضیح التي یتخذھا لفھم التالمیذوتشتمل على اسئلة،وا
المدرسین في تقدیمھم لنشاط المطالعة الموجھة یقومون بطرح مشكلة او سؤال یستثیر جمیع 

ى التفكیر،او برسم خریطة مبسطة للحصة یتضح منھا كیف نجیب عن ال الطالب  ودفعھم
السؤال،واختیار كمیة من االفكار تناسب زمن الحصة وعرض ھده االفكار في وحدات 

من واضحة باسلوب سھل مع تكرار الفكرة اكثر من مرة حتى یستوعبھا اكبر عدد 
الفكرة االولى وربطھا بما الطالب،وعند االنتقال من وحدة فكریة الى اخرى یحسن تلخیص 

تم عرضھ من افكار،وقدتنھي الحصة بملخص واف یحدد افكارھا الرئیسیة للطالب بتدوینھ 
 .ثم یطرح المدرس اسئلة ویسمح للطالب بتوجیھ بعض االسئلة واالستفسارات حول النص

 مناقشة درس المطالعة یقوم على السؤال والجواب من طرف المعلم والمتعلم بشكل یقود-
اكرة لمحفوظة في الذاكرتھ على استرجاع معلومات اعلم الى التفكیر المستقل،وتدریب ذالمت

ویعززھا ویعمل على اعادة تنظیم العالقات بین  ستوعبھا التالمیذویثبت المعارف التي ا
 . المعارف

 طالعة بحیث ینمي معلومات التالمیذفالمناقشة من اھم الطرق الفعالة في تدریس نشاط الم-
ثروتھم اللغویة،وتحثھم علي البحث واالطالع،وتكسبھم مھارة المناقشة وتعودھم التعبیر و

عن رایھم وحسن عرض وجھة نظرھم،وتبادل وجھات النظر،واحترام راي االخرین،كما 



 
 

باثر مساھمتھم في  نحو المطالعة ویشعرھم تباه التالمیذان استخدام االسئلة واالجوبة یشد ان
 . سیره

 :من مراحلھ-1

 :تقدیم الحصة وفق اسئلة استكشافیة:المرحلة االولى-ا

وعلى وجھ االجمال ان العامل الھام الذي یثمن نشاط المطالعة الموجھة من منظور المقاربة 
في طریقة صوغ اسئلة استثمار نص المطالعة ونورد فیما یاتي نماذج  بالكفاءات انما یتمثل

 :من ھذه االسئلة

 .الذي یعالجھ النصاسئلة تكشف عن موضوع -

 .اسئلة تكشف عن معاني االلفاظ-

 .اسئلة تكشف عن االفكار الرئیسیة-

 .اسئلة تكشف عن القدرة على التلخیص-

 .اسئلة تكشف عن انواع المعارف الواردة في النص-

 :واما بالنسبة الى تفعیل ھذا النشاط فیمكن اتباع المراحل االتیة

م االستاذ فكرة مجملة عن نص االثر وموضوعھ ومؤلفھ تقدیم االثر محل الدراسة حیث یقد*
 .على ان یراعي في ھذا التقدیم التشویق واالثارة

یكلف االستاذ المتعلمین بقراءة االثر في المنزل قراءة دقیقة واعیة وذلك استعدادا للمنافسة *
 .في القسم

 :المناقشة

دھا ،على ان تكون ھذه االسئلة تنبني المناقشة على طائفة من االسئلة یكون االستاذ قد اع
متنوعة،بعضھا الختیار التحصیل وبعضھا الختیار الفھم،وبعضھا لتدریب المتعلمین على 

 .النقد والحكم الى غیر ذلك

 :استثمار االثر المقروء

 :وھي مرحلة ھامة في تقویم االثر واالنتفاع بمدلوالتھ الفكریة واللغویة والفنیة ومن ذلك

 . استفادة التجارب الفكریة الواردة في الكتاب-



 
 

 

 1.التعرف على خصائص الفن القصصي ان كان االثر القصة وكیفیة نقدھا-

 :كیف تبنى اسئلة االستكشافیة حول نص المطالعة* 

 .  ان یكون السؤال واضحا بسیطا موجزا في صیاغتھ،لیثیرالتالمیذ في اقصر وقت ممكن-

ؤال المطروح وما سبقھ من اسئلة بحیث یسیر الدرس في نظام ان تكون عالقة بین الس-
 .متتابع یثیر نشاط التالمیذ ویساعدھم على حسن الفھم

 .ان تكون لغة السؤال سلیمة ،لتكون استجابات التالمیذ متقاربة-

ان یكون القاء السؤال بلغة سلیمة وبشحنة انفعالیة تستثیر التالمیذ وتحفزه الى البحث -
 .واالجابة

 .اال یعمد السؤال عند القائھ الى مفاجاة التلمیذ وارباكھ-

 ان توزع االسئلة توزیعا عادال على اساس عشوائي،حتى یضمن المدرس المشاركة الفعالة -

 .لكل التالمیذ وشد انتباھھم ناحیة الدرس

 ان تتنوع االسئلة،لتستثیر معارف قدیمة سبقت دراستھا،وتثبیت معارف جدیدة وتطبیق ھذه -

 2.المعارف و تلك

 المناقشة والتحلیل:المرحلة الثانیة-ب

 -نموذج مذكرة- 

 :مراقبة الفھم وتعمیقھ-1

 :وترمى ھذه االسئلة الى تحقیق ثالثة اھداف على االقل:الفھم العام*

والتعود على ذلك التاكد من مطالعة النص من قبل الجمیع ودفع التالمیذ الى االستعداد -
المساءلة بعامل المفاجاة وان یقیم عمل التلمیذ المعني بالسؤال تقییما یندرج شریطة ان تتمیز 

  .في اطار المراقبة المستمرة تتاثر بھ نتائج سلبا ،وایجابا في نھایة الفصل

من خالل المساؤلة عنصرین او ثالثة في القسم یتمكن االستاذ من معرفة مدى فھم التالمیذ -
ى التعامل مع النص وفق الخلل الملحوظ وحاجة المتعلمین لما یقرؤون والعمل بعد ذلك عل

 .الى التوضیح والتعمیق و التوسیع



 
 

وھناك ھدف بیداغوجي ثالث ال یقل اھمیة وھو منح فرصة للجمیع من اجل من اجل -
امتحان الذات والتجربة الشخصیة بغیة تعوید تالمذتنا على االعتداد بالنفس وبذل الجھد 

                                                                                                                         . واالستقالل الذاتي

وقد یساعد على ذلك ایضا دفع المتعلمین الى البحث عن معاني بعض المفردات والتعابیر 
  1.المستعصیة تدلیال لصعوبات النص وتمھیدا للفھم اكثر

 :تعمیق الفھم-*

تقترح ھذه الطریقة في المرحلة االولى من الدرس تناول النص بواسطة عدد من االسئلة 
تطرح شفویا ویقصد من ورائھا استكشاف ما تحملھ فقرات من افكار اساسیة التي تزید في 

 .تعمیق الفھم العام وتوضح اجوبتھا بعض مقاصد النص التي ال تبدو  والول وھلة

ھذه المرحلة ما لدور االستاذ من اھمیة بالغة في قدرة على تنشیط التالمیذ وال یخفي في 
وتوجیھھم نحو تحدید اھم االفكار وشد انتباھھم الى ما یمكن ان یكون لبعضھا من عالقة  

 .بالمحیط او بالواقع المعیش او التجربة الشخصیة

ة التحلیل االفكار االساسیة وقد تسمح بعض االسئلة في االخیرمن االنتقال بالتالمیذ من مرحل
للفقرات الى مرحلة التركیب حیث یعمد االستاذ الى ربط العالقة بین ماتوصل الیھ التالمیذ 

من الفھم العام للنص في بدایة الحصة وما اسفر عنھ التحلیل من بلورة الفكرة الرئیسیة 
 . للنص في نھایة المرحلة

 .الل مطالعتھم الذاتیةوبالتالي یمكن التاكد من مدى فھمھم للنص خ

 :استثمار المطالعة-2

تغتنم فرصة مطالعة النص االدبي وبلورة افكاره للعمل على استثماره مع التالمیذ من حیث 
 :الجوانب التالیة

 :مقوماتھ االدبیة المتمثلةفي-ا 

معرفة نوع النص وغرضھ االدبیین،وذلك بواسطة اسئلة موجزة دقیقة یطلب فیھا من *
ن ینسبوا النص الى احد االشكال االدبیة المعروفة عبر تراث النثر االدبي العربي التالمیذ ا

 . وكذلك مقاصده االدبیة والفكریة

تشخیص بعض خصائصھ االدبیة من حیث مضمونھ ما یتمیز بھ مقارنة ما سبق لھم *
 .االتصال بھ من االنتاج االدبي 
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 :خاتمة

        األسالیبثروة المتعلمین اللغویة في األلفاظ و  المطالعة عامل ھام في تنمیةتعد 

خر اللغوي ال یمكن أن یؤثر في تكوین شخصیتھم العلمیة تأثیرا علمیا ذو األفكار، و ھذا ال

              إال إذا استعملوه في تعابیرھم التواصلیة و كتاباتھم، فحینئذ یدركون قیمتھ بالنسبة لھم 

و ھذا  ،منھم بمالھ من فائدة في حیاتھم العملیة إحساساو یقبلون علیھ و على تحصیل سواه 

 .لوارد في ظل التدریس بالكفاءاتھو األسلوب ا

و المتعلم في ھذا المستوى من التعلیم، یكون قد ازداد اھتمامھ بالمطالعة و انشغالھ 

بقضایاھا لمیل طبیعي فیھ إلى المعرفة، و قد تزداد الرغبة في ھذا النشاط إذا كان أسلوب 

د إلى تنمیة مھارات التفكیر عن مشائقا متنوعا في تفعیل مواضیعھا، حیث یع األستاذ

على النقد و التحلیلي و ذوق اللغة و جمالھا و تشویقھم إلى المواضیع  أقدارھمالمتعلمین و 

 .ة في النصقالمطرو
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