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 :       قال تعالى
ِھْم آیاتھ"        ْی ُھْم َیْتلُوْا َعلَ  ُھَو الَِّذي َبَعَث ِفي األُِمِییَن َرُسوالً ِمْن

یِھْم َویَُعلُِّمُھُم الِكَتاَب َوالحِْكَمَة َوإِن َكاُنوا ِمْن َقْبلُ  فِي َضالٍَل  ویَُزكِّ لَ
ِبیٍن      "مُّ

 .2سورة الجمعة آیة  . صدق هللا العظیم           

 
  

 

 

 

    

 



 
 



 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

احلمد هللا رب العاملني و الصالة و السالم على خامت األنياء و املرسلني  
 اليت لطاملا أنارت دريب و أعانتين  أمي الحبيبةأهدي إىل أغلى إنسان يف هذا الوجود إىل 

بالصلوات والدعوات  
 الذي كان قدويت  يف الصرب و العطاء  أبي الكريمو إىل 

 واسماعيل وعبد الحكيم و جميلة و قادة و فتيحة بن صابيحو إىل كل إخويت و أخوايت 
اليت هي مبثابة امي الثانية   عمتي كما ال أنسى

  فغلو مصطفي و فغول محمد و مواليد محمدو إىل كل من عرفتين هبم اجلامعة , و أخض بالذكر 
 .و إلى سفيان و عز الدين و أحمد و حبيب و توفيق و األخت حيدرة نورية و مدينة

و على األساتذة الكرام كل أحد بإمسه و كل أعضاء الطاقم اإلداري  
 لقسم اللغة العربية      

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 .قال رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم: من لم يشكر الّناس لم يشكر اهللا             
وعلى هذا األساس واعرتافا باجلميل ال يسعنا إال أن نتقدم بأمسى آيات التقدير إىل 

 الذي قبل اإلشراف على هذه املذكرة والذي مشلنا  حفار عز الدين احملرتم أستاذنا 
مل بتوجيهاته ونصائحه خالل مجيع مراحل إجناز هذا الع

 .وإىل كل من أمّدنا بيد العون والّسند من قريب أو بعيد                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                      مقدمــة
 

  یتناول موضوع بحثنا مسألة ھامة تتمحور حول تدریس النصوص الشعریة و كان         

اختیارنا لھذا الموضوع لما لھ من أھمیة بیداغوجیة علمیة في المجال التعلیمي و التربوي ، 

ألّن غایات الشعر تبلیغ التجربة اإلنسانیة و توصیلھا بكل أبعادھا إلى المتلقي ، و أما سبب 

تفضیلنا النص الشعري على غیره من األجناس األدبیة األخرى ، فیعود باألساس إلى النص 

الشعري في حد ذاتھ، الذي یسكن الوجدان اإلنساني منذ عھود بعیدة ، و لعل میل الجمیع 

إلى االستماع للموسیقى و تردید ما یعجبھم من أعذب األلحان و الغناء یفسر االرتباط 

التاریخي بین ھذا الفن و اإلنسان و من الصعب جدا فك ھذا االرتباط . 

        غیر أّنھ في المدة األخیرة ، برز شعار – عند بعض المشتغلین في حقل التربیة، بل 

و حتى من خارجھا- مفاده أننا نعیش الیوم في زمن العلم و التكنولوجیا ، و أن للعلم وحده 

الكلمة في حیاة اإلنسان، و في تدبیر شؤونھ و أّن األدب یعیش على ھامش الحیاة، و دوره 

في المدرسة یقتصر على تھیئة التالمیذ لالمتحان، و الحصول على الشھادات ال غیر. 

    و قد كان لمثل ھذا الشعار بعض األثر السلبي على نوعیة التحصیل عند التالمیذ، حیث 

تقلص بغض االھتمام بنشاط األدب، و تراجعت مصداقیة و جدوى الغایة التي یمكن أن 

 یحققھا.
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                                      مقدمــة
 

و ال ننكر أن لھذا الشعار المزعوم ما یبرر بعض أحكامھ ، إذا نظرنا إلى واقع تدریس  

 ة.الشعر في مدارسنا اإلعدادي

 فما یلفت النظر في وضع النصوص الشعریة داخل المدرسة اإلعدادیة، أن الطریقة المتبعة 

 لم تحظ بالتجدید الذي حظیت بھ كثیر من یةلتحلیلھا و استنطاق داللتھا الفكریة و الجمال

الدراسات في مجاالت معرفیة مختلفة، بل مازالت بعض األدوات اإلجرائیة في التحلیل ھي 

نفسھا األدوات التي وظفھا المنھج التاریخي في تحلیلھ للنصوص، من حیث: التصور 

ا              التحلیل و المادة.فالدارسون لیسوا مطالبون فقط بإعادة النظر في تصور أھمیتھ

و ضبط مصطلحاتھا ، بل ھم مطالبون كذلك  و خصائصھا و المناھج الكفیلة لمعالجتھا 

بتحدید األدوات المالئمة و الطریقة الناجعة لتنمیة قدرات التلمیذ التحلیلیة و غرس في نفسھ 

التذوق األدبي للشعر باعتباره فنا جمیال، فضال عن البحث في وسائل تطویع المعارف 

النقدیة الحدیثة المبثوثة في الكتب األكادیمیة،  و جعلھا قادرة على شق طریقھا داخل 

المؤسسات التعلیمیة. 

كل ھذه العوامل ، كانت من الحوافز التي دفعتنا إلى معالجة ھذا الموضوع  إضافة 

 و المساءلة مع ر إلى تشجیعات األستاذ المشرف على ذلك، من أجل فتح أبواب الحوا

واضعي المقررات الدراسیة،كي نصل بالتحلیل المدرسي للنصوص الشعریة إلى مستوى 

یجعلھا تحظى باألھمیة و اإلقبال. 

وانطلقنا في عملنا و أملنا أن یلقى ھذا البحث بعض الضوء على واقع تدریس النص 

الشعري، في إطاره النظري والتطبیقي العلمي، و في جوانب تخص أسالیب تنمیة قدرات 

التلمیذ القرائیة ، و توسیع مداركھ وطاقاتھ ، عن طریق مده باألدوات اإلجرائیة المالئمة 

وإمكاناتھ . 
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                                      مقدمــة
 

و بالرغم من الصعوبات الكثیرة و الوسائل القلیلة المتوفرة لدینا إالّ أّننا سعینا جاھدین من 

أجل إنجاز ھذا البحث لتحقیق غایة واحدة تتمثل في طریقة تدریس النصوص الشعریة في 

مرحلة التعلیم المتوسط، و بالضبط في السنة األولى، و مراجعتھا بشيء من الدقة و العمق 

من أجل تجاوز بعض المآخذ و الصعوبات التي یتعرض لھا التلمیذ أثناء تحلیلھ لھذه 

النصوص الشعریة. 

اعتمدنا في بحثنا ھذا على خطة إلعداده ، و تتمثل في تقسیم البحث إلى ثالثة فصول 

تتقدمھم مقدمة و فصل تمھیدي. 

أما الفصل التمھیدي فقد حولنا فیھ إلقاء الضوء على مفھوم المنھاج المقرر ، فقمنا 

بتعریفھ و تبیانھ دواعي إصالحھ و المنطلقات األساسیة إلصالحھ ، فركزنا على خصائص 

المنھاج الجدید  و ما یحملھ من مفاھیم بیداغوجیة جدیدة في التعلیم . 

      و في الفصل األول حاولنا اإللمام بأكبر قدر ممكن من المفاھیم المتداولة في 

المؤسسات التربویة، مركزین على ما یتعلق بالشعر بحكم أّنھ محور بحثنا ، فتطرقنا إلى 

تحدید مفھوم النص الشعري وتدریس الشعر كمادة لھا خصوصیاتھا و حددنا أھداف تدریس 

النصوص الشعریة و القیمة التربویة من دراستھا معرجین طبعا على عنصر التذوق كشرط 

ضروري في تدریسھ و قراءتھ بالنسبة لألستاذ أو التلمیذ ثم أوردنا عنصرا یتعلق باختیار 

النصوص الشعریة و مدى أھمیة ھذه العملیة في وضع الكتاب المدرسي . 
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                                      مقدمــة
 

      في الفصل الثاني تعرضنا إلى كتاب اللغة العربیة، و قمنا بتعریفھ ثم درسناه دراسة 

وصفیة تحلیلیة للشكل و المضمون متبوعا بنقد و تقییم لھ، ثم استعرضنا منھجیة عرض 

النصوص الشعریة المقترحة فیھ و مراحلھا وفق ما جاء في المنھاج الجدید. 

و في الفصل الثالث وجدنا أنفسنا أننا بحاجة إلى تدعیم عملنا بإجراء بحث میداني من خالل 

استبیانین لألساتذة و التالمیذ في قسم السنة أولى متوسط.و أتبعناه بتحلیل و مجموعة 

مالحظات شكلت خالصة البحث المیداني عموما. و جملة النتائج المتبوعة باقتراحات 

متنوعة. 

 و ختمنا البحث بخاتمة تتضمن نتائج ھي ثمار تأمل و تحلیل و نظرة موضوعیة للواقع   

التربوي ككل،و في األخیر أوردنا الفھرسة للمصادر و المراجع المعتمدة . 

و بخصوص الجو الذي أنجزنا فیھ المذكرة، یمكن أن نذكر ندرة المراجع و صعوبة    

الحصول علیھا و كذلك ضیق الوقت نظرا لكثرة األعمال المستوجبة علینا خالل ھذه السنة 

التي ھي سنة التخرج، إلى جانب الوحدات الكثیرة المقررة علینا و التربص المغلق. 

   ولقد یعود الفضل الكبیر لألستاذ المشرف" حفر عزالدین  " الذي ساعدنا بتفان ،   

و حاول جاھدا العمل معنا على تذلیل الكثیر من الصعوبات ، كما فھم مقاصد ھذا العمل 

قدم جزیل الشكر.       ن، فإلیھ افلبى بذلك طلباتنا وسار خالل إنجازه معن
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 الفصل التمھیدي  
 

 تمھید:

في مسار التحول من نمط أدائي ضمن إستراتیجیة تقلیدیة تركز على التعلیم الجماعي إلى 

إستراتیجیة تقوم على التعلیم الفردي، و التي ما تزال بشأنھا األبحاث مستمرة بغیة تحسین 

  المنظومة التربویة إذ ال یمكن تصور منظومة تعلیمیة تحقق الھدف من إستراتیجیة التعلیم 

و التعلم القائمة على المقاربة بالكفاءات ، ما لم یتوفر منھاج و كوادر التعلیم المؤھلین علمیا 

و بیداغوجیا و سلوكیا و أدائیا ، و لو بالقدر الذي یشكل الحد األدنى مما ینبغي أن یتوفروا 

علیھ لمزاولة المھنة وفق المتطلبات العصریة الجدیدة ، ألّن تقدم األمم ینطلق من المدرسة 

و مفتاح ذلك المعلم و المنھاج. 

فالمعلم الكفء المؤھل أكادیمیا و نفسیا وتكنولوجیا و القابل للتكوین و التحسین بشكل 

مستمر أي الذي یولي اھتماما لتجدید المعلومات ، و یھتم بتكوینھ الذاتي، أما المنھاج أو 

البرنامج التعلیمي الناجح ھو ما تضمن خططا و توجیھات تربویة و محتویات تعلیمیة 

عصریة مختارة تالئم المجتمع وسیاسة الوطن وكذا احتیاجات التالمیذ و قدراتھم، و 

و رغباتھم في مختلف مستویاتھم العلمیة والعقلیة.  إمكانیاتھم العقلیة والنفسیة
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 الفصل التمھیدي  
 

المنھاج التعلیمي: 

یعتبر المنھاج التعلیمي أداة في تربیة األجیال، وفق الصورة النموذجیة التي یرغب        

المجتمع أن تكون علیھا الناشئة نموا و تكیفا مع الھویة الوطنیة و مع اآلخرین، و ینبثق 

أصال من المشروع التربوي العام، كمرجع یتضمن غایات و مرامي ترسم السیاسة التعلیمیة 

بصفة عامة. 

ھو أداة یضعھا المجتمع لتربیة األجیال وفق الصورة مفھوم المنھاج التعلیمي:    

النموذجیة التي یرغب    أن یكون علیھا الجیل الناشئ و یتمثل ذلك في مجموع الخبرات 

التي تھیأ للمتعلم و التي تستھدف مساعدتھ على النمو الشامل و المتكامل ، لكي یكون أكثر 

قدرة على التكیف مع مجتمعھ و ذاتھ و مع اآلخرین. 

  إصالح مناھج التعلیم :   

إصالح المناھج التعلیمیة أھمیة كبرى في تصور أي إصالح یستھدف تطویر نوعیة التكوین 

و إعدادھا        في المدرسة  وذلك لما للمناھج التعلیمیة من دور فعال في تكوین األجیال 

للحیاة في مختلف المجاالت  و في ھذا السیاق جاء في افتتاحیة كتاب " تطویر المناھج " 

للدكتور حلمي أحمد الوكیل ما یؤكد مكانة   و أھمیة المناھج في تطویر مجتمع ما في 

مختلف میادین الحیاة، إذ یقول : " لتطویر المناھج أھمیة كبرى و مكانة بالغة، ولن نكون 

و ذلك    مبالغین إذ قلنا بأّن لھ أھمیة تفوق أھمیة التطویر في أي جانب من جوانب الحیاة، 

و رجل        ألّن تطویر المناھج معناه في الواقع تطویر في بناء و إعداد إنسان المستقبل 

سیصبح بدوره قادرا على اإلمساك بدقة التطویر في  الغد، و متى طورنا ھذا اإلنسان فإّنھ

 .1كافة مجاالت الحیاة لیشق طریقھ إلى غد مشرق "

 

 

 

 رمضان إرزیل ، محمد حسونات ، نحو إستراتیجیة التعلیم بمقاربة الكفاءات ، دار األمل للطباعة و النشر و التوزیع  - 1
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 الفصل التمھیدي  
 

من منطلقات ھذا التصور تتبین بشكل أكید أولویة إصالح المناھج على غیرھا من   

اإلصالحات األخرى في إستراتیجیة أي تطویر مستھدف. 

و إصالح المناھج ال یقتصر على جانب من جوانبھا دون األخرى ، كما ال یقتصر على 

الجانب العلمي دون الجانب التربوي ، بل یشمل كل ذلك من حیث منطلق إستراتیجیة 

اإلصالح في حد ذاتھا ، ثم من حیث غایاتھا و أدواتھا ، و من ھذا التصور تستمد صیاغة 

المناھج شكلھا و أبعادھا دون إغفال ثوابت المجتمع و متغیراتھ في كل میادین الحیاة ، 

باإلضافة إلى االستفادة من التجارب العلمیة و البیداغوجیة، و ما استجد في الساحة من 

مقاربات من حیث بناء المناھج من حیث تطویرھا ، و انطالقا من ھذا   و من معطیات 

مقاربة التعلیم بالكفاءات التي ھي بصدد التكریس في أنماط النشاطات المدرسیة ، فال 

مناص من اعتماد مدخل ھذه المقاربة الجدیدة في إعداد المشاریع اإلصالحیة التي تستھدف 

المناھج في كل أبعادھا في : 

األھداف في مختلف مجاالتھا ومستویاتھا. ـ 

المحتویات المرتبطة بتحقیق ھذه األھداف. ـ 

الطرائق الموجھة لنشاطات التعلم في كل مستوى و مادة من المواد المقررة.  ـ 

الوسائل المیسرة التعلم و المساعدة على تحقیق األھداف.  

و ھو       التقویم المبني على قواعد قیاس أداء المتعلمین في كل المستویات و المجاالت ـ 

ما سیعطي بعدا آخرا لعملیة التعلم و التعلیم من خالل تصویر جدید لنشاط التعلم، و تصور 

و  جدید لدور المعلم والمتعلم ، و لتسییر القسم و المدرسة ،و لعملیة التقویم في كل أشكالھا

أبعادھا ، و ھي العناصر التي سیتم التعرض إلیھا بالتفصیل فیما بعد. 
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 الفصل التمھیدي  
 

  دواعي إصالح المناھج :

إّن دواعي إصالح المنھاج عدیدة و مختلفة لكننا سنقتصر فقط على أھم الجوانب وھي: 

انتقال البالد من نظام اقتصادي ممركز إلى نظام االقتصاد الحرّ . ـ 

انتقال البالد من نظام سیاسي أحادي إلى التعددیة الحزبیة وإلى نظام دیمقراطي و الذي ـ 

یفرض التعلیم على كل فرد. 

التطور العلمي و التكنولوجي في مجال اإلعالم و االقتصاد بما في ذلك علوم التربیة في ـ 

 البالد. 

 التدھور المستمر لمستوى التالمیذ و نتائجھم في أغلب المواد و المستویات.ـ 

 مراعاة التحدیات المستقبلیة التي یمكن أن تواجھ المدرسة .ـ 

قدم البرامج المطبقة في المؤسسات التعلیمیة التي یعود تقییم أھدافھا و تحدید محتویاتھا ـ 

إلى عقود مضت، و ھي بذلك ال تواكب التقدم العلمي و المعرفي ، أي أّنھا أصبحت ال تخدم 

واقع التالمیذ  و ال تّمت بصلة إلى المواقف الحیاتیة التي یعیشونھا ، فضال عن بقاء المناھج 

المعتمدة في التدریس مدة طویلة مركزة على األھداف المعرفیة دون تجاوزھا إلى المعارف 

، ذلك أّن الحیاة العصریة الحالیة أصبحت تفرض على التالمیذ مفاھیم 1و العقلیة السلوكیة

جدیدة، وتجعلھم أمام مشاكل و صعوبات وال بد لھم من ھذه اآللیات لحل ھذه المشاكل 

ومواجھتھا ، لذلك كان البد على المدرسة أن تھیئ التلمیذ لمثل ھذه المواقف من خالل 

تزویده بجملة من اآللیات و األھداف السلوكیة التي من خاللھا یترجم التلمیذ معارفھ إلى 

و  سلوكات و أفعال تجعلھ قادرا على التكیف مع كل المستجدات والتغیرات التعلیمیة

االجتماعیة الجدیدة التي تجعل من التلمیذ یفكر بعقلھ و یستنتج و یقارن بین أشیاء مختلفة  و 

یتوصل إلى العلل و األسباب و إلى النتائج والخالصات بمفرده في مختلف الدروس.   
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   المنطلقات األساسیة إلصالح المنھاج :

یعتبر البعد الوطني من أھم منطلقات اإلصالح الشامل الذي یمس - البعد الوطني :1   

المنظومة التربویة ومناھجھا ویتمثل ھذا البعد في : 

و األمازیغیة   دعم الوحدة الوطنیة بالتفاعل مع المركبات الثالث: العروبة ، اإلسالم ـ

 باعتبارھا أساس الدولة الجزائریة و قوامھا.

 و      تطویر اللغة العربیة في أبعادھا العلمیة و التكنولوجیة و األدبیة و الفنیة كالشعرـ 

 الثقافة الشعبیة ومختلف الفنون.

إبراز قیم الدین اإلسالمي من تسامح و عدل و نزاھة وحب العمل وقراءة واعیة وصحیحة ـ 

للنصوص األساسیة و إطالع جید على التاریخ اإلسالمي وما فیھ من حقائق كالسلم و 

 التضامن و التعاون وحب العمل و العدالة و اإلنصاف و التسامح.

إضاءة األحداث التاریخیة والحضاریة إضافة إلى األحداث التي تبرز مقاومة األّمة للغزاة ـ 

و ذلك لغرس روح االعتزاز بأمجاد الوطن لدى لتلمیذ و امتالكھ لثقافة شاملة عن تاریخ 

 بلده و حضارتھ.

التعرف على البالد زمنیا و جغرافیا و اإلمكانات االقتصادیة والموارد البیئیة و كذا سكان ـ 

البالد في العالم حتى ال تكون التلمیذ عنصرا بعیدا عن الحقائق و المعلومات التي تخصھ و 

و اقتصادیا، و یكتشف  تخص بالده و بذلك یصبح للتلمیذ حجم معرفي تاریخیا و جغرافیا

 1من خاللھ كل ما یخص وطنھ و ما یمیزه عن غیره من بلدان العالم.
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 و یتمثل ھذا البعد في : - البعد الدیمقراطي :2 

دیمقراطیة التعلیم و مجانیتھ ، فمن حق كل طفل بلغ سن التمدرس أن نضمن لھ مقعدا ـ 

بیداغوجیا   في المدرسة ، مع تساوي الفرص و الحظوظ بین كل األفراد بدون تفرقة أو 

 تمییز ال في الجنس  و ال في الجھة و ال في الطبقة االجتماعیة.

تحضیر مختلف التجھیزات و وضعھا تحت تصرف كل التالمیذ وذلك لضمان النشاطات ـ 

التطبیقیة على مستوى المدرسة مع ضمان نفس الحظوظ لكل التالمیذ الختیار الشعب 

المناسبة لكل واحد منھم مع ضمان حد أدنى من المعارف و الكفاءات للجمیع بإعداد برامج 

 و طرائق تربویة مناسبة و ناجعة. مكیفة و وسائل تربویة ممیزة 

التكفل باألطفال الذین لھم احتیاجات خاصة، و كذا الذین لھم استعدادات و مھارات خاصة ـ 

 مثال: التكفل الصحي و النفسي بالتالمیذ و ذلك ابتداء من السنة األولى ابتدائي.

 - البعد العالمي و العصري:3

یقتصر تفتح المدرسة على المحیط االجتماعي بل یمتد إلى المحیط العالمي بإدراجھا  الـ 

لجوانب حضاریة و ثقافیة و عالمیة مثال: تعریف التالمیذ ببعض رجال األدب والفن و 

 العلوم باإلضافة إلى إدماج الثقافة المعلوماتیة و استعمالھا في المواد التعلیمیة.

حداثة المعارف و أنماط التفكیر و التحلیل و السلوك بما یتماشى مع الحیاة العصریة و یتم ـ 

ذلك بإدراج علوم جدیدة مواكبة لتطورات العصر كعلم النجوم و الطب و األمراض 

 العصریة.

إدماج النشاطات الالّصفیة في الوضعیات الصفّیة و ذلك بتصور تقارب التحدیات ـ 

 .1االجتماعیة الحقیقیة
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 الفصل التمھیدي  
 

 و یركز أساسا على: البعد العلمي و التقني:

إعادة تأكید االختیار العلمي و التقني كأحد األسس التي تقوم علیھا المدرسة الجزائریة غیر 

 أن ھذا البعد یجب أن یتجسد عملیا و ذلك من خالل تخصیص توقیت مناسب للمواد العلمیة

و التكنولوجیة ، و ربطھا بالجانب التطبیقي لھذا النوع من التعلیم المتوسط.و على العموم 

فإّن التعلیم بھذا المنظور یركز على جملة   من األبعاد و ھو الوطني و الدیمقراطي و 

العالمي العصري، العلمي و التكنولوجي لتتشكل بذلك وحدة تربویة متكاملة و مندمجة 

 إداریا و تربویا تخدم حیاة الفرد الجزائري من كل جوانبھ.

Pمفاھیم بیداغوجیة جدیدة في التعلیم :  4F

1
P   

البنائیة نظرة خاصة إلى العلوم اإلنسانیة ، ترى أن الواقع النفسي و البنائیة :  -1

المعرفي و االجتماعي للفرد  ما ھو في الحقیقة إالّ نتیجة بناء یتم انطالقا من العالئق و 

التفاعالت المتبـادلة بین ھذا الفــرد و الوسط الذي یعیش فیھ ، أي أّن الواقع الذي یعیشھ كل 

منا ما ھو في الحقیقة إالّ نتاج بناء قمنا بھ أثناء تفاعلنا مع المحیط الذي نعیش فیھ ، 

فالمعارف حسب البنائیة ال تنتقل من شخص " یعرف " إلى شخص " ال یعرف "  و ال 

تأتي عبر الحواس ، و إّنمایبنیھا الشخص بوساطة األعمال التي یجریھا على األشیاء ، ھذه 

األعمال یتم ھضمھا فتصیر صورا و أشكاال ذھنیة یقوم المخ بتنظیمھا و تخزینھا في شكل 

فالمعرفة  بنى عملیاتیة ، تسمح للفرد بالتصرف بشكل مرض إزاء وضع من األوضاع

تتسبب في  تكتسب ، و التعلیم یتحقق ، عن طریق معالجة األشیاء ، ذلك أن ھذه المعالجة 

بعث أو تغییر الصور و األشكال الذھنیة ، فالفرد مبرمج من أجل اكتساب المعارف عن 

طریق البناء ،و وفق ترتیب ما ، بشرط أن یوفر الوسط الذي یعیش فیھ المنبھات 

 الضروریة و في الوقت المناسب.

 

 

الدیوان ) دلیل األستاذ للسنة الثانیة من التعلیم المتوسط ( ینظر وزارة التربیة الوطنیة ، مدیریة التعلیم األساسي -  1
 . 43، 42،ص  2014 ـ2013الوطني للمطبوعات المدرسیة، الجزائر ، 
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 لقد أوحت البنائیة للمربین ببعض التصورات المتعلقة بالتعلم ، و لعل أھم ھذه التصورات 

ھي اقتراح اللجوء إلى الطرائق النشطة التي تعرض على المتعلم تعلما نشیطا یضطلع فیھ 

بالدور األساسي و یمارس تأثیره على الوسائل التي تقترح علیھ ، كما یقوم بالتأثیر على 

نفسھ من أجل التعلم ، فیسھم  في تعلمھ بنفسھ وبشكل علمي. 

    و ربما ال نعدو الحقیقة إذ قلنا بأّن األفكار التي تدور حول مفھوم الكفاءة و حول 

التعلیم بوساطة الكفاءات قد اتخذت من البنائیة قاعدة و منطلقا لھا ، ألن التدریس بوساطة 

الكفاءة تدریس یوصي بخلق األوضاع و الظروف التي تتیح للمتعلم أن یبني معارفھ بنفسھ. 

    أّما التدابیر العلمیة التي تسمح بتطبیق الطرائق النشطة ، و من ثم العمل وفق 

المسعى البنائي : فتكمن في أن العمل وفق المسعى البنائي یتطلب أوال و قبل كل شيء رفع 

شعار التخلي عن التدریس الذي یعتمد على اإللقاء و التلقین و اإلقبال على التعلیم الذي یقوم 

فیھ المتعلم بالدور األساسي في عملیة التعلم. لقد ورد في دلیل األستاذ أّن أھم التدابیر العملیة 

التي من شأنھا أن تسّھل تطبیق الطرائق النشطة تتمثل في: 

طرح قاعدة من التوجیھات قبل البدء في حلقة من حلقات التعلم ، و شرح أھداف الوضع      

 أو الوضعیة البیداغوجیة.

 العمل بشعار ( نتعلم كیف نتعلم )ـ 

 إنجاز مشاریع.ـ 

إیثار المستویات العلیا في مصنفات المجال المعرفي ( من تطبیق و تحلیل و تركیب و ـ 

 *تقییم )

 اللجوء إلى عمل األفواج ، كلما كان ذلك ممكنا و تحدید مھام كل عضو في الفوج بدقة.ـ 

 تفضیل ممارسة ما لھ صلة حقیقیة بالواقع.ـ 

التركیز على المسعى ال على النتیجة، أي على طریقة مواجھة المھمة أو الوضع المشكل ـ 

.   **ال على نتائج ھذه المواجھة، ألن الخطأ أمر حتمي في كل عملیة تعلم

التقییم ھنا ھو أعلى مستوى في مصنفات المجال المعرفي، و المراد بھ إبداء الرأي و إصدار األحكام و من ثم تحدید  -  *
 . قیمة الشيء و وزنھ

 .أي الكیفیة الخاصة لإلدراك و التفكیر و اإلستدالل و التصرف و التدخل و العمل و التدرج -  **
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و إذا كان المتعلم یتعلم عن طریق بناء معارفھ ، فینبغي للمدرسة أن تھیئ الوضعیات 

البیداغوجیة التي تتیح بناء ھذه المعارف. 

 - التعلیم بواسطة الكفاءات :2   

لقد تخلى المربون عن بیداغوجیة األھداف ، منذ سنوات في البلدان المتقدمة ، بعد أن أكد 

الباحثون بأّن ھذه الطریقة عاجزة عن معالجة تعقیدات المناھج الحدیثة ، و بأّنھا تتضمن 

عیوبا كبیرة منھا : 

 فیوریة أي أّنھا سلوكیة أكثر من الالزم. أّنھا بیھارـ 

أن السعي من أجل تحقیق األھداف الدنیا ال یساعد بالضرورة على تحقیق األھداف العلیا ـ 

 أي مقاصد و غایات المنھاج.

غیر أّن التخلي ھنا عن التعلیم بوساطة األھداف ال یعني التخلي تماما عن استعمال بعض 

    األھداف السابقة في الممارسات التعلیمیة كاألھداف الخاصة أو حتى األھداف اإلجرائیة 

( عندما یتعلق األمر بالتقییم ). 

و لذلك یقترح خبراء التربیة المختصون فكرة الكفاءة أو التعلیم بوساطة الكفاءات، الذي 

تبنتھ معظم البلدان المتطورة، و إذا كانت الكفاءة بالمعنى العام، ھي المقدرة في مجال من 

مجاالت النشاط، فما مدلولھا بالمعنى اإلصالحي ؟ یعرف أحد التربویین الكفاءة بأنھا:"نظام 

من المعارف النظریة واإلجرائیة المنظمة في شكل صور ( خطط ) ذھنیة عملیة تسمح 

إزاء مجموعة من األوضاع بالتعرف على مھمة مشكلة و حلھا بعمل ناجح". 

و یعرفھا آخر على أنّھا :" قدرة على التصرف بفعالیة في نمط من األوضاع ، قدرة تستند 

على المعارف ، و لكن ال تقتصر علیھا ". 
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خصائص الكفاءة:  

الكفاءة لیست معارف بحتة، و ال معارف إجرائیة فحسب، و إّنما ھي عبارة عن ھذه ـ 

المعارف بنمطیھا ، باإلضافة إلى القدرة على تجنیدھا في الوقت المناسب لمواجھة أوضاع 

 مشكلة، كما تقدم.

الكفاءة تكون مجموعات من العناصر التي تنتظم و تتسق وفق ترتیب سلمي بغیة ـ 

 االستجابة لمطالب النشاطات التي ینبغي انجازھا.

و لیس للكفاءة تجانس نفسي فیمكن أن تكون مؤلفـة من معـارف، و معارف إجرائیــة ـ 

واستدالالت، و صور حسیة حركیة... الذي یجعلھا وحدة ھو نفعھا أي النشاط االجتماعي 

. 1التقني التي تفضي إلیھ

: لكي یكتسب المتعلم كفاءات ینبغي أن: كیفیة جعل المتعلم یكتسب كفاءات 

 أن یتلقى معارف صرفة ، معارف تصریحیھ و یمارس أعماال واعیة على ھذه المعارف ـ 

 ( لكي یكتسب معارف إجرائیة و لكي تتكون لدیھ صور ذھنیة شتى ).

یمارس أعماال واعیة أخرى إلدماج معارفھ. ـ 

و بعبارات أخرى لكي یكتسب المتعلم كفاءات ینبغي أن : 

یتلقى المعارف، و نساعده على اكتساب المعارف، و نخبره بأھمیة و أوجھ نفع ھذه ـ 

 المعارف.

أن یوضع في وضعیات یمارس فیھا أعماال شتى تماثل األعمال التي سیواجھھا في الحیاة ـ 

 في شقیھا المھني و العادي.

نھیئ لھ فرص إدماج معارف متفرقة في كل واحد. ـ 
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- التعلم بوساطة حل المشكالت : 3

حل المشكلة " مسعى منھجي من أجل إیجاد حل لمسألة مقلقة، و تحدید الطریقة التي تساعد 

. 1على اإلفضاء إلى ذلك "

و حل المشكالت نشاط یمارسھ كل إنسان طوال حیاتھ ، وسلوك حل المشكالت ، بشكل عام 

، سلوك یحتاجھ كل شخص عندما یكون أمام أھداف یود تحقیقھا ، غیر أنھ توجد بعض 

العقبات التي تحول دون تحقیق ھذه األھداف، و سلوك حل المشكلة یتضمن محاولة اإلجابة 

عن سؤال أو أسئلة، مثل:كیف أتخطى ھذه العقبات ؟ أو كیف أواجھ ھذه الظروف المعوقة؟ 

و إذا أراد المعلم أن یستخدم المتعلمون معرفتھم استخداما ذا معنى ،و أن یقبلوا على حل 

المشكالت بإصرار و ثبات ، فیجب على المعلم مساعدتھم باستغالل التوجیھات اآلتیة : 

" :ـ  "حل المشكلّة   من الضروري أن یدفع المعلم بتالمیذه جعل التالمیذ یدركون مفھوم 

إلى إدراك مفھوم حل المشكلة من خالل تقدیم أمثلة عن مواقف و مشكالت الحیاة الیومیة 

 التي تواجھھم       

أو تواجھ آباءھم ، مثل : عندما یحتاج المرء إلى بعض المال لیستلم سیارتھ من الورشة التي 

قامت بإجراء بعض اإلصالحات علیھا ، فإّن ھناك بعض االعتبارات البد أن تؤخذ في 

الحسبان. أّن الغرض ھنا    من وصف المشكلة ھو أن تساعد المتعلمین على إدراك أن 

المشكلة تتألف من عناصر أو مكونات و أن كل مشكلة تشتمل على عوائق و عقبات ینبغي 

 .2التغلب علیھا أو تخطیھا

 
 
 
 
 

 .53،ص )اللغة العربیة للسنة الثانیة من التعلیم المتوسط ( ینظر دلیل األستاذ  -   1
 
 .54،ص )اللغة العربیة للسنة الثانیة من التعلیم المتوسط ( ینظر دلیل األستاذ -  2

~ 12 ~ 
 

                                                           



 الفصل التمھیدي  
 
 إّن تقدیم نموذج أو اثنین تزوید المتعلمین بنموذج یوضح الخطوات الالزمة لحل المشكلة:ـ 

یسھل على التالمیذ فھم الخطوات العملیة لحل مشكلة ما، و ھذه الخطوات یمكن أن تكون 

 كما یأتي: 

تحدید الھدف الذي نسعى إلى تحقیقھ. ـ 

تحدید العقبات أو الحدود التي تحول دون الوصل إلى الحل بسھولة. ـ 

تحدید ما كان یمكن فعلھ لوال وجود ھذه العقبات. ـ 

 تحدید الظروف المختلفة التي یمكن عن طریقھا التغلب على العوائق.ـ 

4U : المقاربة النصیة -

    مفھوم المقاربة النصیة:

إن تحدید تعریف للمقاربة النصیة یحتاج إلى ضبط مصطلحین أساسین ھما : المقاربة و 

النص . 

و تعني مجموع التصورات ، و المبادئ و االستراتیجیات التي یتم من خاللھا المقاربة: ـ 

 .1تصور منھاج دراسي و تخطیطھ و تقییمھ

و یعني مجموع التصورات و المفاھیم و القواعد المرتبطة بالنص باعتباره وحدة النص :ـ   

أساسیة للفھم و اإلفھام و التأویل و التحلیل و اإلنتاج خالفا أو موازاة للتصورات المرتبطة 

Pبالجملة التي فرضت نفسھا على الدراسات اللغویة عھودا طویلة 11F

2
P .

 

 

 

 

 

 

ینظر وزارة التربیة الوطنیة ، مدیریة التعلیم األساسي ، اللجنة الوطنیة للبرامج الوثیقة المرافقة لمنھاج السنة الثانیة -  1
  .08، ص 2013من التعلیم المتوسط ، الجزائر ، دیسمبر 

الوثیقة المرافقة لمنھاج السنة الثانیة ( ینظر وزارة التربیة الوطنیة ،مدیریة التعلیم األساسي ، اللجنة الوطنیة للبرامج -  2
 .08،  ص2013، دیسمبر )من التعلیم المتوسط
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 و منھ فإّن المقاربة النصیة انطالقا من ھذه التعاریف األولیة ھي " مجموعة طرائق 

P وتحلیلھ بیداغوجیا ألجل أغراض تعلیمیة" للتعامل مع النص 12F

1
P أي أنھا مجموعة من ،

الطرائق التي بواسطتھا یتم التعامل مع النص ، و وفقھا یحلل و یدرس بیداغوجیا من أجل 

أغراض وأھداف تعلیمیة تحدد مسبقا. 

و         إّن المقاربة النصیة في بناء منھاج اللغة العربیة الحدیثة و تدریس أنشطتھا       

فروعھا المختلفة تعني اتخاذ النص محورا لالستثمار تدور حولھ جمیع فروع اللغة العربیة 

و من خاللھ تدرس أنشطتھا المتنوعة فھو المنطلق في تدریسھا و ھو األساس في تحقیق 

الكفاءات المرجوة ، و المسطرة (فھم المقروء والمسموع، التعبیر الشفوي و الكتابي ) ألن 

النص ھو الوحدة و البنیة الكبرى التي تتجلى فیھا بوضوح كل المستویات اللغویة باختالفھا 

( صوتیة ، صرفیة  نحویة ، داللیة ، و أسلوبیة) و أیضا تنعكس فیھ كل المؤشرات السیاقیة 

P( االجتماعیة ، الثقافیة ، المقامیة ) 13F

2
Pأو طولھ یأتي نتیجة         فالنص إذا مھما كان نوعھ 

لعملیة تبلیغیة تتم في سیاق محدد كتحقیق ھدف صاحبھ ،  و ھو عبارة عن بناء یتضمن 

محتوى یتشكل من مفاھیم مفردات و تراكیب و معارف ،إذا فالنص ھو المنطلق األساسي 

للعملیة التعلیمیة بكل أبعادھا و كذلك تعتمد المقاربة النصیة ما یسمى بنحو النص فھي 

توظف جملة من مفاھیم و آلیات فھمھ و إنتاجھ و تبتعد عن نحو األبواب المتبع سابقا و 

بذلك یصبح نحو النص ھو أداة الخطاب ألّنھ یسمح بفھم النص و إدراك تماسكھ و تسلل 

Pاألفكار و التعبیر و االتصال بواسطتھ 14F

3
P .

إّن المقاربة النصیة تجعل المادة اللغویة كال ال یتجزأ و ال یفصل بین فروعھا حواجز ،    

فأھمیتھا تكمن في تسخیر قواعد اللغة لخدمة المعنى و خدمة التعبیر بنوعیھ الشفوي و 

الكتابي و تقتضي ھذه المقاربة تذلیل الصعوبات اإلعرابیة و الصرفیة و غیرھا في حینھا 

مثال:  4إذا كان ھذا التذلیل یساھم في تقریب المعنى و تیسیر الفھم

   

، 1994، دار الحطابي للطباعة و النشر ، الرباط ، 1ط) معجم علوم التربیة ( ینظرعبد اللطیف الفرابي و آخرون -   1
 .26ص 

 .08متوسط ، صمن التعلیم الینظر مدیریة التعلیم األساسي ، الوثیقة المرافقة لمنھج السنة الثانیة -  2
 .31ینظر مدیریة التعلیم األساسي ، منھاج اللغة العربیة السنة األولى متوسط ، الجزائر ،ص-  3
استكشاف اللغة العربیة للسنة األولى متوسط ، الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة، : ینظر مدیریة التعلیم األساسي -  4
 .  4، ص 2003، 1ط
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إذا صادف األستاذ أثناء درس القراءة كلمة تكون فیھا الھمزة في البدایة على األلف  أو  

أخرى تحت األلف ، فیسأل التالمیذ لماذا كتبت فوق األلف في ھذه الكلمة و تحت األلف في 

تلك الكلمة ؟  و بھذا یستغل النص لمراجعة و تذكیر بقاعدة ما و ترسیخھا لدى التالمیذ ألّن 

ھنا جاءت في سیاق ذي معنى و في مقام مفھوم و واضح قریب من أذھان التالمیذ و 

عقولھم ،و بذلك تكون المقاربة النصیة وسیلة لتذلیل الصعوبات و جعل المتعلم یسھم في 

بناء معارفھ بنفسھ.          

بیداغوجییة المشروع :     

بیداغوجیة المشروع تعني " شكل من أشكال التعلم یقوم فیھ التالمیذ بصفة كلیة بإنجاز 

أعمال مختارة بمعیة المدرس  بغیة اكتساب طرائق البحث ، و استغالل الوثائق ، و من ثم 

. 1تنمیة االستقالل الذاتي"

و من خالل ھذا التعریف یتجلى أمران ھامان ، ھما : 

  بیداغوجیة المشروع طریقة من طرائق التعلم .ـ 

بیداغوجیة المشروع تعتمد على أساس إنجاز أعمال محددة ، قد تستغرق ھذه األعمال مدة ـ 

طویلة نسبیا. 

 التقییم :

 ( Pophamیعد مفھوم التقویم من المفاھیم التربویة الحدیثة نسبیا ، فقد ذكر بوبھام 

) أّن " معظم المعلمین المتمیزین منذ بدایة القرن العشرین و حتى اآلن ینشغلون 1975

بالعملیات التقویمیة التي تركز على تقویم أفعالھا و أدائھم كما تركز على تقویم أداء اآلخرین 

Pو تقویم بعض جوانب البیئة التي یعیشــون فیھا" 17F

2
P .

 

 

 .72ص ) اللغة العربیة للسنة الثانیة من التعلیم المتوسط ( نقال عن دلیل األستاذ -  1
  .13، ص1998،  1محمود عبد الحلیم منسي ، التقویم التربوي ، دار المعرفة الجامعیة ، ط-  2 
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و قد ظھرت مصطلحات مرادفة لمصطلح التقویم في الكتابات القدیمة التي ترجع إلى عھود 

ما قبل التاریخ فقد اعتبر سقراط أّن التقویم اللفظي جزء أساسي من قیاس نتائج التعلم ، كما 

 ق.م االمتحانات و اختبارات الكفاءة لتقدیر أداء المترشحین 200استخدم أباطرة الصین في 

للعمل في الحكومة و الوظائف الخدمیة ، و كان استخدام التقویم في ھذه الفترات القدیمة 

لألغراض التعلیمیة و لقیاس مقدار التعلم و المعرفة          و المھارات المختلفة و بالرغم 

من الجذور القدیمة للتقویم ، فلم یأخذ التقویم التربوي مكانھ و یصبح تخصصا مستقال إالّ 

مع بدایة الثورة الصناعیة في أوروبا. 

م.   1930 ، 1800و قد تطور التقویم تطورا بالغا في الفترة ما بین 

 Educational Evalaution  التقویم التربوي: 

فالتقویم  valuationو مصطلح التقییم    Evaluation  یخلط البعض بین مصطلح التقویم

أشمل و أعم من التقییم و یقصد بھ التعدیل أو التحسین إلى جانب تقدیر القیمة من حیث الكم  

 و الكیف فكلمة تقویم 

تأتي من الكلمة قّوم ، و قوم الشيء أي عدلھ ، أما مصطلح التقییم فینبغي تحدید قیمة الشيء 

Pأو مقداره  أو إعطاء قدر أو قیمة للشيء 18F

1
P .

إذن التقییم جزء ال یمكن فصلھ عن عملیة التعلیم و التعلم، فھو یستمر طالما العملیة التربویة 

. و ھو یھدف في النھایة إلى إعطاء صورة لنماء المتعلم في جمیع النواحي، كما أّنھ یظھر 

بجالء مدى كفایة الوسائل و اإلمكانیات التعلیمیة المستخدمة في تحقیق األھداف الموجودة و 

و ذلك یعني: 2یجب أن یقوم التقییم على أساس دیمقراطي

أن یقوم التقییم على أساس حریة التفكیر لكل من المعلم و المتعلم و كذا جمیع األطراف ـ 

 المشتركة فیھ.

 

 

  .17ینظر محمود عبد الحلیم منسي ، التقویم التربوي ، ص ،-  1
  .144، ص 1996، 2عزيز ابراهيم ، األصول الرتبوية لعملية التدريس ، مطبعة العمرانية لألوفست ، ط مجدي. ینظر د- 2
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التقییم عملیة تعاونیة یشترك فیھا جمیع أطراف العملیة التربویة، أي یشترك فیھا المعلم  و ـ 

المتعلم والموجھ و الناظر و ولي األمر .  

 

~ 17 ~ 
 



 
 
 

 

 

النصوص الشعریة:  -1
* النص. 

 * النص الشعري.

-    تدریس الشعر: 2        
                             أ- مفھوم التدریس. 

                            ب- أھداف تدریس النصوص الشعریة. 
                           ج- وسائل تحقیق ھذه األھداف. 

-   القیمة التربویة لدراسة النصوص الشعریة. 3       
-   تذوق التلمیذ النص الشعري. 4       
-   معاییر وأسس اختیار النصوص الشعریة.   5       

 
 

 

 

 
 
 



 



  الفصل األول :                                               النصوص الشعریة الماھیة و المفھوم
 
 

 تمھید: 

یظن بعض الناس، أو بعض التالمیذ على وجھ خاص، أننا اآلن نعیش في عصر           

العلوم، عصر الذرة والصاروخ، وأن للعلم وحده الكلمة األولى في حیاة اإلنسان، ورسم 

مستقبل اإلنسانیة، وأن األدب أصبح مادة كمالیة على ھامش الحیاة، إذ ھذا غلواء ووھم 

خاطئ، فلنعطي الدراسة األدبیة قیمتھا التربویة وآثارھا في تكوین األجیال، وتنشئة الشعوب 

 والمحافظة على توازنھا.   
 ولعل من أھم ما یطرح حول ھذه اإلشكالیة من تساؤل یتمحور حول دور وأھمیة األدب 

عامة والشعر على وجھ الخصوص، الرتباطھما بالعملیة التربویة التعلیمیة ارتباطا وثیقا من 

 حیث األھداف والغایات المنتظرة من العملیة التعلیمة.

   ونقول إن ھناك صعوبة في التطرق إلى ھذه المسألة وما یتفرع عنھا من تساؤالت، لكن 

 سنحاول البحث فیھا مع التعرض إلى ماھیة ومفھوم النصوص الشعریة.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
~ 19 ~ 

 



  الفصل األول :                                               النصوص الشعریة الماھیة و المفھوم
 
 
  - النصوص الشعریة:1

 أوال البد أن نحاول ضبط المفاھیم العامة، التي سنعتمد علیھا في بحثنا ھذا، والتي 

بواسطتھا یمكن الوصول إلى الفھم الصحیح للموضوع، فتعریف النص أمر صعب، وتتجلى 

صعوبة ھذا التعریف في تعدد معاییره ومجاالتھ في لدن بعض الدارسین. وأول تعریف ال 

بد أن نقف عنده ھو التعریف اللغوي، فلكل مصطلح معناه األولي واألصلي الذي وضع 

 ألجلھ.

 / النص: 1-1

 ـ لغة:

ّ : رفعھ، وكل ما   مادة :[ن ص ص] ( النص رفعك الشيء: نّص الحدیث ینصھ نصا

أظھر فقد ُنصّ ... یقال: نص الحدیث إلى فالن، أي رفعھ... ونصت الظبیة جیدھا: رفعتھ 

( ونص الشواء ینص نصیصا صوت على النار، ونّصت القدر غلت، ونّص ینّص )1()

  ، فالنّص ھنا رفع الّصوت.)2(الشيء: عّینھ وحّدده )

 ( و وضع على المنّصة أي على غایة الفضیحة والّشھرة والظھور، والمنّصة: ما 

 .)3(تظھر علیھ العروس لترى...و نصّصت المتاع أي جعلت بعضھ على بعض)

 ـ اصطالحا:

 إن معنى النص اصطالحا یحمل عدة تعاریف، وكل تعریف یعكس مفھوما معرفیا أو 

 نظریا أو منھجیا مختلفا.

 

 

 

 

 .97، دار صادر، بیروت ، لبنان، ص 7 ابن منظور، لسان العرب، ج )1(
 محمد الصغیر بناني ، مفھوم النص عند المنظرین القدماء، مجلة اللغة العربیة و األدب معھد اللغة العربیة و أدبھا ،  )2(

 .40.ص 1997، دیسمبر ، 12جامعة الجزائر ، العدد
 .97ابن منظور ، لسان العرب، ص  )3(
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  الفصل األول :                                               النصوص الشعریة الماھیة و المفھوم
 
 

 والمفھوم األساسي الذي یمكن وضعھ للنص، ھو أنھ وسیلة لنقل األفكار والمفاھیم 

إلى اآلخرین،فھو رسالة إّما مكتوبة أو منطوقة، ھذه الرسالة تترجم أفكارا و مفاھیما 

مختلفة. فالنص بھذا المفھوم، وسیلة اتصال بین طرفین، وھما المتحدث ( المرسل ) 

 والمتلقي ( المستقبل ).

 ولكننا إذا أمعنا النظر والبحث في مفاھیم النص، فسنجد تنوعا في معانیھ واختالفا 

في مذاھبھ، وھذا التنوع یعود إلى تعدد مجاالت النص وكثرة مناھج دراستھ. وأول تعریف 

) جولیا كریسطیفا، فھي تقول أن:(النص جھاز julia kristevaتوقفنا عنده ھو تعریف     (

عبر لساني، یعید توزیع  نظام اللسان بواسطة الربط بین أنماط عدیدة من الملفوظات 

 السابقة علیھ، أو المتزامنة معھ، فالنص إذن إنتاجیة، وھو ما یعني:

إن عالقتھ باللسان الذي یتموقع داخلھ ھي عالقة إعادة توزیع ولذلك فھو قابل للتناول عبر  -أ

 المقوالت المنطقیة ال عبر المقوالت اللسانیة الخاصة.

إّنھ ترحال للنصوص وتداخل نصي، ففي فضاء نص معین تتقاطع وتتنافى ملفوظات  -ب

 .)1(عدیدة مقتطعة من نصوص أخرى )

 :النص الشعري. 1-2

 الشعر ھو بوح وجداني وتدفق للمعاني واألخیلة وسدیم من العواطف وجیش قلبي 

وكم نغمي ینساب خالل العمل الشعري جماال وتأثیرا وإیحاء، وقد حدد مصطلح الشعر في 

P ( منظوم القول...)     لسان العرب على أنھ:

)
4F

1(
P وجاء في دائرة المعارف: ( الشعر... ھو ،

Pالكالم الموزون المقفى...)

)
5F

2(
P. 

  

 

 

 

 

 .21م، ص 1991 جولیا كریسطیفا علم النص ترجمة فرید الزاھي، دار توبقال للنشر، الدار ابیضاء، المغرب،  )1(
  .410، ص 1968، طبعة 4العرب، دار صادر + دار بیروت ج   ابن منظور: لسان)1(
 .390م، ص 1965، 3، ط 5 دار المعرفة بیروت، ج – القرن العشرین –محمد فرید وجدي: دار المعارف  ) 2(
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   ومن أھم من تناول بالبحث الشعر ودرسھ من جوانب عدیدة بنظرة الناقد والمحلل 

الدكتور: جابر أحمد عصفور، حیث جاء في كتابھ "مفھوم الشعر" ما یلي: ( یمكن القول إن 

أنواع الفن رغم التقائھا یتمیز كل منھا عن اآلخر بأداتھ، واألداء یفرض خصوصیة بعینھا 

على مستوى التشكیل والتأثیر، فتتمیز الموسیقى بتشكیل األنغام المجردة ویتمیز الرسم 

 .)3(باأللوان ویتمیز النحت باستخدام الحجر وینفرد الشعر باستخدام الكلمات...)

 ثم في موضع آخر یضیف: ( یتألف الشعر من كلمات تنتظم فیما بینھا انتظاما 

مخصوصا تبعا لتعاقب الحركة والسكون مما یضع للشعر وزنھ المتمیز وإیقاعھ 

 .)4(الخاص...)

ویقیم الدكتور جابر أحمد عصفور العالقة واألثر بین القطبین الكبیرین وھما الملقي 

والمتلقي على أساس قدرة األداة على تغییر السلوك فیقول إن: ( قدرة الشعر على تغییر 

تتم دون حالة إدراكیة متمیزة یفرضھا الشعر على المتلقي  سلوك المتلقي ال یمكن أن

 –وااللتفات إلى ھذا البعد یعني ضرورة االلتفات إلى ما یمكن أن نسمیھ - بلغة عصرنا 

الجانب المعرفي للشعر على أساس أن الجانب ھو األصل في عملیة التغییر السلوكي 

Pالمرجوة في تلقي القصیدة )

)
8F

3(
P. 

وھذا الجانب الذي یسمیھ الدكتور جابر بالجانب المعرفي للشعر ھو لب الحدیث وأساس 

دراستنا وسوف نتطرق إلى أھم ما یحیط بھذا الموضوع. فالشعر رسالة وجدانیة تؤثر في 

 شعور المتلقي وإحساسھ، وھذا التأثیر یجعلھ یرضى أو یسخط، یرق أو یقسو، یثور 

 أو یھدأ، یؤمن أو ینكر، یحب أو یكره ویؤید أو یعارض 

 

 

 

 

 

 .367م، المركز العربي للثقافة والعلوم، ص 1982 مفھوم الشعر دراسة في التراث،   أحمد جابر عصفور، )3(
 .62المرجع ،نفسھ ، ص )4(
 .238ص ،  مفھوم الشعر دراسة في التراثأحمد جابر عصفور،) 3(
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 فلنالحظ األبیات اآلتیة

        غدوتك مولودا وعلتك یافعا        تعل بما أجني إلیك تنھــل

            إذ اللیلة نابتك بالشكولم أبت       لشكواك إال ساھرا أتملمــل
            كأني أنا المطروق دونك والذي       طرقت بھ دوني فعیني تھمل

            تخاف الردى نفسي علیك وإنني       ألعلم أن الموت حتم مؤجل

           فلما بلغت السن والغایة التي          إلیھا مدى ما كنت فیك أؤمل
          جعلت جزائي غلظة وفضاضة        كأنك أنت المنـعم المتفضـل

Pفلیتك إذ لم ترع حق أبّوتي            فعلت كما الجار المجاور یفعل         

)
9F

4( 

فھذا المثال مما یزخر بھ النص الشعري العربي الرفیع من معان تثیر العاطفة وترھف 

الحس وتذكي الشعور،ومما یتصل بھذه القوة الوجدانیة أن الشعر واحد من الفنون الجمیلة 

التي غایتھا استمالة القلوب وإمتاع النفوس باإلحساس الفني بالجمال وتذوقھ بأشكالھ 

المختلفة، مما یحقق للمرء البھجة فیما ُیعرض علیھم من النصوص وأذكى فیھم المدرس 

 ھذه الحاسة الفنیة التي تمیز بین القبیح والجمیل.

 فالنصوص الشعریة ھي عبارة عن قطع تختار من التراث الشعري، ویجب أن 

Pیتوافر لھا حظ من الجمال الفني

)
10F

5(
P وأصل ما یتضمنھ النص لیعرض على التالمیذ فكرة ،

كاملة أو عدة أفكار مترابطة وتزید في طولھا عما یسمى بالمحفوظات، ویمكن لھذه 

النصوص أن تتخذ كأساس ألخذ التالمیذ بالتذوق األدبي بشيء من السعة والتعمق في 

 المرحلة اإلعدادیة (و یقوم ھذا التذوق الفني على اإلحاطة والنقد والتحلیل واالستنباط وكذا

 

 

 

 

  .256م، ص 1981الموجھ الفني، القاھرة، دار المعارف الطبعة الخامسة،   نقال عن عبد العلیم إبراھیم:)4(
  .251): ینظر المرجع نفسھ، ص 5(
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 التأمل لمعرفة مواطن الجمال في الفكرة والخیال والعاطفة واألسلوب واستخالص 

الخصائص والممیزات والتعلیل لھا والوقوف على العوامل المؤثرة والظروف الداعیة 

الموحیة والموازنة بین المتشابھات منھا ومن أجل ذلك كانت النصوص ھي المحور 

. ویمكن أن نعد ھذه مصدرا الستخراج بعض األحكام األدبیة التي تدخل )2(للدراسة األدبیة )

       النصوص- دائما أساسا لدرس األدب   –في بناء تاریخ األدب، حیث ُتتخذ أّنھا جعلت 

و تاریخھ و تقریر أحكامھ و قضایاه بحیث تتخذ  محورا یدور حولھ كل ما یختار من 

النصوص یعنى فیھا بالتذوق والتحلیل والنقد والبالغة واالستبطان والقیم وكلھا تشكل جانبا 

 )3(من بناء تاریخ األدب.

 - تدریس النصوص الشعریة:2

 . مفھوم التدریس:1 .2

 ال بد لنا من فھم المعنى الذي یشملھ مصطلح التدریس. 

فلقد ورد في لسان العرب: ( َدَرَس الكتاب َیْدُرُسُھ َدْرًسا وِدَراسًة وَدَراَسًة من ذلك كأنھ عانده 

Pحتى انقاد لحفِظھ )

)
13F

6( 

 والتدریس ال بد لھ من طریقة یسیر بھا لینتفع المتلقي مما یقدم لھ في الدرس، ونعني 

بالطریقة  في التدریس الخطة التي ینتھجھا المدرسون مع تالمیذھم بغیة الوصول بھم إلى 

القصد من تربیتھم وتعلیمھم، وھذه الخطة یتجلى فیھا كیفیة انتفاع المدرس بوسائل التھذیب 

والتثقیف وتنظیم العوامل المختلفة للتربیة واستفادتھ منھا، ومراعاة األصول النفسیة التي 

تثیر انتباه التالمیذ وتنشط عقولھم وأجسامھم وتنمي مواھبھم وتربي ملكاتھم وتھذب أخالقھم 

Pوتحبب العلم إلیھم.

)
14F

7( 

وألن الشعر من أبرز مھامھ أنھ أداة توصیل خاصة بالعواطف اإلنسانیة تحقیقا لربط عاطفة 

المنشئ بالمتلقي، وھذه العواطف إنسانیة عامة في مجموع انفعاالتھا وإن كانت ذاتیة فردیة 

 كفن مثل أي عمل فني یعكس تجارب خاصة بشخص بعینھ، – أي الشعر –في حقیقتھا فإنھ 

محمد الصالح سمك، فن تدریس للغة العربیة وانطباعاتھا المسلكیة وأنماطھا العلمیة، كلیة التربیة، جامعة األزھر مكتبة  )2(
 .580م، ص 1975أنجلو المصریة، 

 263ینظر عبد العلیم إبراھیم: الموجھ الفني، ص  )3(
 .78 ، ص 6ابن منظور، لسان العرب ، م  )6(
  .766 ینظر محمد صالح سمك، فن التدریس للغة العربیة وانطباعاتھا المسلكیة وأنماطھا العلمیة، ص )7(
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أو ھو صدى النفعال ما عبر عنھ بحیث إذا وقعت نفس التجربة لشخص آخر كان التفاعل 

متباینا وبالتالي یثیر في المستمع أو القارئ إحساسا متمیزا باللذة الفنیة، وقد یقوده إلى الخلق 

واإلبداع أیضا، وعلى ھذا األساس عمل التربویون على اختیار أنسب النصوص لُتَدرس 

للتالمیذ، تحقیقا لھذا االنفعال المبكر بین التالمیذ والقصیدة بما تتمیز بھ من الجمالیات 

والرؤى والخیاالت والمشاعر المتدفقة والتصویر البدیع المثیر، یتناسب أیما تناسب مع ھذه 

المرحلة الفتیة من عمر الشاب المقبل على العلم والمعرفة واكتشاف ذاتھ ومجتمعھ، وتكوین 

توجھھ الفكري والروحي وصقل مواھبھ، وھذا ھو بالضبط ما یھدف إلیھ تدریس الشعر، 

فنكون قد حّددنا القصد من "تدریس الشعر" وحول ھذه النقطة یقول"بیكون": (... المقدرة 

Pالطبیعیة كالنباتات الطبیعیة تحتاج تشذیبا بالدراسة...)

)
15F

8(
P فاإلنسان قد یجد المتعة في الشعر .

دون أن یقرأ عنھ ما ألف حولھ كفن، وإذ أن تذوقھ عادة ما یكون غریزیا كالباعث على 

كتابتھ، وھنا نجد حضور الذوق والمیل كعاملین رئیسیین في مرور الرسالة العاطفیة 

الشعوریة والوجدانیة والفكریة والفنیة والتربویة... للنص الشعري إلى العالم الوجداني 

 والروحي والفكري للمتلقي أي التلمیذ على وجھ الخصوص.

وإن ھدف أي أستاذ یعشق الشعر یجب أن یكون في المكان األول جعل قراءتھ كشفا جدیدا 

یؤدي إلى مزید متواصل من درایة اإلنسان بنفسھ وبالشعراء ونغم الشعر، ویجب أن یكون 

دعوة للتلمیذ كي یتمعن وینصت ویقف طویال في حضرة الشعر وھو مشدود بقوة تأثیره 

Pوسحره.

)
16F

9(
P   

 

 

 

 

 

 

 نقال عن إلیزابث دور، ترجمة محمد غبراھیم الشوش: نفھمھ ونتذوقھ، مكتبة منیمنة بیروت باالشتراك مع مؤسسة )8(
  .09م، ص 1961، 1فرنكلین نیویورك، ط 

  .10  – 09 المرجع نفسھ، ص )9(
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  . أھداف تدریس النصوص الشعریة:2 .2

  تتحدد أھداف تدریس النصوص الشعریة من ثالث نواح ھي:

 أن درس النصوص الشعریة عملیة تعلیم. -1

 أن الشعر مادة لغویة وفنیة. -2

 أن الشعر مادة ثقافیة إنسانیة. -3

ومع إیماننا بأن بین ھذه النواحي الثالث اشتراكا وتداخال من بعض الوجوه، أثارتنا 

 ھذه المیزة أن نفرد كل ناحیة بكالم خاص، زیادة في اإلیضاح والبیان.

 الناحیة األولى:

درس النصوص الشعریة عملیة من عملیات التعلیم، التي نأخذ بھا التالمیذ لنحدث  

فیھم تغییرا ما، والتغییر في مختلف األشكال والضروب، فقد یكون تغییرا في الفكر أو في 

أو المعلومات، أو العقائد، وقد یكون تغییرا في الصوت، أو    الخلق والطبع، أو في العادات،

أو الجلوس، أو االلتفات، أو أداء التحیة، أو نحو  الحركة، أو اإلشارة، أو طریقة المشي، 

 ذلك، والتعلیم المثمر ھو الذي یحدث في المتعلم ھذا التغییر المطلوب.

والنص الشعري من حیث ھو مادة تعلیمیة یحدث في القارئ والسامع ھذا التغییر. وأھم 

Pالقوى اإلنسانیة التي یتناولھا النص الشعري بھذا التأثیر، أو ھذا التغییر ثالث قوى

)
17F

10(
P ،

 ھي:

 القوة اإلدراكیة. -1

 القوة الوجدانیة، أو االنفعالیة، أو العاطفیة. -2

 القوة العملیة. -3

: فللنص الشعري مشاركة جلیلة في زیادة مدركات المتعلم، وفي إمداده القوة اإلدراكیةأما 

بألوان جدیدة من الخبرة والمعرفة، وتوسیع أفقھ الثقافي بوجھ عام، ففي كل نص شعري زاد 

ثقافي، یوسع الفكر، ویفتح الذھن، ویزید صلة المتأدب بالحیاة، وفھمھ لھا، وإلھامھ بما 

 یضطرب فیھا، من ألوان السلوك والنشاط.

  .254، ص 5 ینظر عبد العلیم إبراھیم: الموجھ لمدرسي اللغة العربیة، دار المعارف، كورنیش النیل، القاھرة، ط )10(
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 یؤثر كذلك في شعوره – كما یؤثر في إدراك المتعلم –فإّن التعلیم القوة الوجدانیة: أّما 

وإحساسھ، فكثیر من الحقائق التي تشرق على ذھن التلمیذ، تثیر وجدانھ، وتؤثر في عاطفتھ 

تأثیرا یجعلھ یرضى أو یسخط، ویحب أو یكره، ویثور أو یھدأ، أو یؤمن أو ینكر ویؤید أو 

أو یقسو، ویكدر أو یطفو،إلى غیر ذلك من االنفعاالت الوجدانیة. ودرس  یعارض، ویرق

النصوص الشعریة ویرمي إلى تعھد ھذه الناحیة وإثارتھا   في التالمیذ، ولیس لألدب سبیل 

 – من ھذه الناحیة –على العقول كالعلم، ولكن سبیلھ على القلوب یستثیرھا ویبعثھا، وھو 

أبعد أثرا من مادة أخرى، ألن كل نص شعري رفیع ال یخلو من عاطفة یتأثر بھا القارئ أو 

السامع، مثل العاطفة الوطنیة، أو الرثاء لمحزون مفجوع، أو الطرب لما ھو باھج سار، أو 

Pالخوف من قول صارم فیھ التھدید والوعید، أو نحو ذلك من ألوان االنفعاالت

)
18F

11(
P. 

فھذه العاطفة الوطنیة، تجیش بھا نفس القارئ والسامع فیاضة صادقة، بعد أن جاشت بھا 

 نفس شوقي وھو یقول:

 )12(              وطني لو شغلت بالخلد عنھ        نازعتني إلیھ في الخلد نفسي

 وأي انفعال تھتز بھ نفس الحر الكریم، أقوى مما یثیره القول اآلتي:

 أصون عرضي بـمالي ال أدنسـھ      ال بـارك هللا بعد العرض في المـال

 )13( بمحتال– إن أودى –أحتال للمال إن أودى فأكسبــھ    ولست للعرض    

وأي نفس ال تشارك ھذا الشاعر في رثائھ وتحسره لذلك النازح الغریب، الذي بعدت بھ 

 الدار، إذ یقول:

         وا رحمتا للغریب في البلد النـ      ـازح ماذا بنفسھ صنعـا
P          فارق أحبابھ فما انتفعوا            بالعیش من بعده وما انتفعا

)
21F

14( 

 تالمیذ، أفسدھم دوام اإلیثار، وفرط التدلیل، واطراد المالینة – وال شك –وبین أیدینا 

واالسترضاء، قد جمعت بھم األھواء، وحادوا عن الجادة، فعقوا آباءھم، واستعصوا على 

 التأدیب والتھذیب.

  .256 ، 255: ینظر عبد العلیم ابراھیم ، الموجھ الفني ص )11(
  .263م، ص 1999، 2، ط 2 ینظر دیوان أحمد شوقي، مداخلة وتحقیق الدكتور أمیل أكیا، دار الجیل بیروت، ج )12(
  .256 نقال عن الموجھ الفني، ص )13(
  .257 نقال عن المرجع نفسھ، ص )14(
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لنسمعھم قول ذلك الشاعر الذي عصر الحزن قلبھ، ومزق كبده، وحیثما رأى في ابنھ التمرد 

 والعناد والعصیان، فقال یروض جماحھ، ویستثیر عاطفتھ:

           جعلت جزائي غلظة وفظاظة      كأنك أنت المنعم المتفضـل
P          فلیتك إذ لم ترع حق أبوتي        فعلت كما الجار المجاور یفعل.

)
22F

15( 

 

ومن منا ال یفیق من سكرتھ، وال یثوب إلى رشده، وال تملكھ الروعة، وال تأخذه الخشیة عند 

 سماع ھذه األبیات.

 وقد دفع الخلفاء بأوالدھم، وأولیاء عھودھم إلى المؤدبین، لیؤدبوھم وینشئوھم النشأة 

 التي تعّدھم لالضطالع بجالئل األمور، وكان الشعر أھم مادة في ھذا التأدیب.

وھذه األمثلة قلیلة مما تخر بھ النصوص الشعریة الرفیعة من قیم ومعان تثیر العاطفة، 

وترھف الحس، وتذكي الشعور، فماذا نفعل تجاه ھذه النصوص الشعریة السامیة الرفیعة؟ 

وكیف ننتفع بھا في معالجتھا للتالمیذ؟ الواجب أننا ال نمر مرا بأمثال ھذه النصوص، ذات 

اآلثار الوجدانیة، بل یجب أن نقف أمامھا وقفة متأنیة فاحصة، وقفة تحلیلیة مصورة، 

تروض جماح التالمیذ، وتأسر عواطفھم، وتجمعھم مع األدیب على وجھ الحق، وتباعد 

 بینھم وبین ما یأباه الخیر، وتنكره المبادئ المثالیة، ویعافھ الذوق السلیم، والخلق القویم.

وبأمثال ھذه الوقفات تقاد النفوس، وُتَكّون الضمائر، و تربى الشعوب واألجیال، 

 وتندفع إلى النیل من األعمال.

        ومما یتصل بھذه القوة الوجدانیة العاطفیة أن الشعر فن جمیل، ومن غایات الفنون 

الجمیلة إمتاع النفوس، واستمالة القلوب، وبعث اإلحساس بالجمال، وتذوق ألوان البھجة، 

وال یؤدي درس النصوص الشعریة إلى ھذه الغایة إال إذا أخذ التالمیذ فیھا بتذوق الجمال 

الفني فیما یعرض علیھم من نصوص، وأذكى المدرس فیھم ھذه الحاسة الفنیة التي تمیز بین 

 القبیح والجمیل، وتغلغل معھم، إلدراك أسرار ھذا الجمال.
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 فإن ھذا التغییر االنفعالي الذي یحدثھ النص الشعري في القارئ أو القوة العملیة:أما 

السامع، قد یكون لینا رفیعا، تقف نتیجتھ عند اإلیمان بھ والرضا عنھ، وقد یشتد ویقوى 

فینقلب إلى قوة محركة، تدفع إلى نوع من السلوك العملي والتصرف اإلیجابي، تظھر 

نتائجھ بارزة وذلك كاألناشید الحماسیة التي تخلق من الجبناء شجعانا مناضلین، ونحو ذلك 

 من الشعر والقصص.

وفي التاریخ أحداث جسیمة كان الشعر سببھا والمحرك لھا، والدافع علیھا، وأحداث 

 أخرى أقل خطرا، ولكن لألدب ید فیھا، وفیما یلي بعض األمثلة:

وھذا "عمر بن الخطاب" وھو من نعرف صرامتھ في الحق، رفع إلیھ أن "الحطیئة" یھجو 

المسلمین، وینال بلسانھ من أعراضھم، فزجره ونھاه، ولكن "الحطیئة" لم یزدجر، فأمر 

بقطع لسانھ وما كان لعمر أن یتھاون في أمر مثل ھذا، فماذا یملك الحطیئة للتأثیر في قلب 

 عمر؟ واستثارة رحمتھ وعطفھ إال أن یلجأ إلى ھذه القوة السحریة فینشد:

                 ماذا تقول ألفراخ بذي مرخ        زغب الحواصل ال ماء وال شجر
P                ألقیت كاسبھم في قعر مظلمة       فاغفر علیك سالم هللا یا عمـر.

)
23F

16( 

 ویسمع عمر ( ماذا تقول ألفراخ بذي مرخ ) فیبكي ویعفو عن الحطیئة.

Pونستطیع استنادا إلى رأي بعض المؤرخین في نكبة البرامكة    

)
24F

17(
P أن نتخیل الرشید وقد ،

جلس إلى نافذة قصره واللیل ساج و"دجلة" تنساب میاھھ ھادئة تتألق على صفحاتھا 

 األضواء والخواطر تتزاحم وتتعاقب في رأس الرشید، حول الخالفة والوزارة والرعیة،
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  ثم تنساب إلى أذنھ مع النسیم ألحان المغني، فیھفو بسمعھ إلى ذلك الصوت الذي یرجع في 

 عذوبة وتطریب:

                      لیت ھندا أنجزتنا ما تعد       وشفت أنفسنا مما نجد
P                     واستبدت مرة واحدة         إنما العاجز من ال یستبد

)
25F

18( 

  ویدیر الرشید في خاطره وفي سمعھ (إنما العاجز من ال یستبد)، ثم یفیق على صرامة ھذه 

الحقیقة المرة الالذعة التي جرحت عزتھ، ونالت من كبریائھ ویقول في نفسھ: إنني إذن 

عاجز، ألنني ال أستبد، ولیس لي شيء من السلطان، ثم ینتفض انتفاضة كتب بھا التاریخ 

أروع حوادث العباسیین وإذن ھو الثائر الباطش الجبار، ال یھدأ حتى یقتل جعفر ویسجن 

 یحي، وتزول دولة البرامكة، ویذھب ھذا الرصید الضخم من الجاه والسلطان.

ومن ھذه األمثلة أن "المتنبي" حین خرج من الكوفة عائدا من فارس، ھاجمھ أعراب 

بني ضبة، وكان فیھم "فاتك بن أبي جھل"، وكان المتنبي قد ھجاه ھجاء الذعا، ولما رأى 

المتنبي ھذا الخطر یتھدده، والحت لھ نذر الشر ھم بالھرب، ولكن غالمھ أنكر علیھ ھذا 

 الجبن، وقال لھ ألست القائل:

 .)19(            الخیل واللیل والبیداء تعرفني        والسیف والرمح والقرطاس والقلم

فقال المتنبي: قتلتني، وعاد یناضل أعداءه حتى قتل، ویشیر مؤرخو األدب إلى ھذا 

 الحادث بقولھم: بیت من الشعر قتل صاحبھ.
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وھؤالء الشعراء، یحركون الجماعات، ویدفعونھا ببالغتھم إلى أعمال في الھدم واإلنشاء، 

 ونحن نختار النصوص –كانت معالم شاخصة في حیاة األمم وتاریخ الشعوب. ولھذا یجب 

 أن نؤثر الدقة واألناة، وأن نتحرى ونحاذر أن یفلت منا إلى أیدي –الشعریة للتالمیذ 

التالمیذ أدب یدفعھم إلى عمل شائن وسلوك معیب، یجب أن نصون التالمیذ عن الشعر 

 المبتذل الرخیص، الذي یثیر فیھم أخس الغرائز وأدنى المیول، وأحط النزوات.

 الناحیة الثاني 

إن النص الشعري مادة لغویة، وھو من ھذه الناحیة لھ أھداف كثیرة یسعى إلى         

تحقیقھا كمشاركة درس القراءة في أخذ التالمیذ بجودة النطق وسالمة األداء، وحسن 

التمثیل، وتصویر المعنى، وللشعر في ھذه الناحیة، فضل یفوق بھ سائر فنون األدب ألن 

الشعر بجوھره وموسیقاه یتطلب نوعا ممتازا من اإللقاء. مع تمرین التالمیذ على دقة الفھم، 

وحسن استخالص المعاني من األلفاظ ألن شرح األسالیب األدبیة یكسب التالمیذ ھذه 

القدرة، لما تمتاز بھ ھذه األسالیب من الدقة والتركیز، وألن فیھا أحیانا إشارات خاطفة، 

ولمحات سریعة، إذ الشعراء ما یحترمون عقول القراء، ویعتمدون على ذكائھم، فیعرضون 

في ألفاظ قلیلة ثروة من المعاني، وقد تضطرھم تسویة األوزان والقوافي إلى نوع من  

الحذف أو التقدیم، فیصعب على التالمیذ فھم شعرھم، إال إذا تمرسوا بھ، وأكثروا من 

دراستھ. كما یسھم في تنمیة الثروة اللغویة، فال شك أن درس النصوص كسبا جدیدا لطائفة 

من األلفاظ والتراكیب والمعاني أیضا، ولكن ال ینبغي أن تجمع بنا الرغبة في تحقیق ھذه 

الغایة، فنتعمد اختیار النصوص المثقلة بالمفردات الصعبة، بل نختار ما ال یعسر على 

التالمیذ وفیھ على كل حال زاد لغوي جدید.وینمي التذوق األدبي ألن درس األدب الناجح 

 یربي في التالمیذ ذوقا فنیا ناجحا، ینتفعون بھ في شیئین:

 
 

 

 

~ 31 ~ 
 



  الفصل األول :                                               النصوص الشعریة الماھیة و المفھوم
 
 

 حسن تخیر األسالیب عند الكتابة أو التحدث، ال عن طریق النقل واالقتباس أولھما:

 فقط، بل عن طریق التمثل والھضم واالنبعاث أیضا.

أو یسمعون من الشعر الجید، فھذه المتعة ال  استمتاع التالمیذ بما یقرءونثانیھما: 

 یحصلھا  إال من أوتي نصیبا من ھذا الحس الفني، وھذا التذوق الجمالي.

 الناحیة الثالثة: 

أن النص الشعري مادة ثقافیة إنسانیة، وھو بھذه المثابة یستھدف غایات كثیرة، نذكر بعضھا 

 فیما یلي:

فھم الطبیعة اإلنسانیة، كالغیرة، والجشع، والغدر، واإلیثار، والحسد، والبخل،  -1

والكرم، والحقد، ... إلى غیر ذلك. ویتجلى ھذا واضحا في الشعر واألدب القصصي 

 والروائي، وال شك أن ھذا كلھ ثقافة یتصرف اإلنسان في حیاتھ على ضوئھا.

رؤیة التلمیذ بیئتھ ونواحي حیاتھ واضحة، بما یجده من قدرة الشعراء على التغلغل  -2

في أعماق الحیاة، وصدق نظراتھم، وإجادة تصویرھم لألشیاء، كان التلمیذ یمر بھا مرا 

 أو كان یشعر بھا، ویتمنى لو استطاع أن یعبر عنھا،      ولكن ال یحسھا بنظرتھ العابرة، 

ولكن تعوزه الفنیة، وعندئذ یجد في الشاعر شخصا ناب عنھ في ھذا التعبیر، والشعراء 

 كغیرھم من أرباب الفنون یمتازون بدقة الحس، وإجادة التصویر.

درس النصوص الشعریة مجال لتنمیة خبرات التالمیذ من النواحي االجتماعیة،  -3

والخلقیة والجغرافیة، والتاریخیة، ألن الشعر یصف الحیاة، وفي القصص واألوصاف 

 والروایات وغیرھا صور شتى من ھذه الحیاة.
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 . وسائل تحقیق ھذه األھداف:3 .2

بعض ھذه األھداف یرتبط باختیار النصوص، وطریقة تدریسھا، وسیأتي ذلك 

 مفصال وبعضھا یرتبط بوصایا عامة نذكر منھا ما یلي:

_ اتخاذ النصوص الشعریة أساسا الستنباط األحكام والحقائق، بمعنى أن یجعل النص في 1

خدمة التاریخ، وال یجعل التاریخ في خدمة النص، وعلى ھذا األساس یجب أال یبدأ المدرس 

بتلقین التالمیذ تاریخ عصر  من العصور، أو أدیب من األدباء، وما یمتاز بھ من خصائص 

وممیزات. ثم یضرب األمثلة، ویسوق الشواھد ألن ھذه الطریقة تقتل في التالمیذ روح 

االستنباط والفھم والتحلیل، ومن جھة أخرى قد یكون للنص طابع فني یخالف بھ الحكم العام 

 الذي سبق إطالقھ على أدب ھذا العصر الذي قیل فیھ النص، وإذن یكون تعمیم 

الحكم خطأ. وال یتعارض ھذا مع ما ینبغي إتباعھ من وجوب التمھید للنص بشرح تاریخھ، 

فرق بین التاریخ العام وتاریخ  ومناسبتھ، فھذا التمھید إنما ھو عرض تاریخي، وھناك

األدب، أما موقف النص منھا فھو أن یسبق أو یتأخر عنھ، استكماال للحلقات التاریخیة التي 

 ترتبط بالنص.

Pفمثال/ إذا اخترنا نصا من الشعر الذي قیل في حرب "داحس والغبراء"

)
27F

20(
P ففي ھذا ،

المثال ثالثة أشیاء ھي: التاریخ واألدب، وتاریخ األدب، أما التاریخ فھو الحدیث عن ھذه 

 الحرب، من حیث أسبابھا، وظروفھا ووقائعھا ونتائجھا...، إلى غیر ذلك. 
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وأما األدب فھو ذلك النص الشعري الذي اخترناه، وأما تاریخ األدب فمنھ مجموعة 

األحكام والخصائص األدبیة لھذا النص، وربطھا بخصائص غیرھا من الشعر الجاھلي 

 ویعالج ھذا النص على الترتیب اآلتي:

 أ_الحدیث التاریخي عن ھذه الحرب، ویقتصر فیھ على ما یكفي التمھید للنص.

 ب ـ عرض النص ودراستھ وتذوقھ.

ج - استنباط الخصائص الفنیة واألحكام األدبیة، التي تدخل في بناء تاریخ األدب وال مانع 

 من أن نزید الحدیث التاریخي تكملة للفائدة، فنقول للتالمیذ مثال: وحدث بعد – بعد ذلك –

ھذا أن استمعت القبیلتان لدعوة زھیر إلى السلم، وحقن الدماء، وتطوع بدفع دیات القتلى، 

والسعي في الصلح بین المتخاصمین، سیدان عظیمان ھما ھرم بن سنان، والحارث بن 

 عوف.

- أن یتجنب المدرس موقف المحاضر، فیتكلم والتالمیذ یكتفون باالستماع، بل ینبغي 1

 إشراكھم في جمیع مراحل الدرس.

- یجب أن یكون المدرس نفسھ مؤمنا بوظیفة األدب، ومشغوفا بتدریب تالمیذه على 2

القراءة الحرة التي تزید ثقافتھم األدبیة، وأن یزودھم بالكتب المناسبة، وأال ینھي الدرس 

 على أي وجھ، بل یختمھ بصورة تدفع التالمیذ إلى التماس المزید في المطوالت.

_ أن یتذكر المدرس أن الشعر سجل آلمال الناس ومشاعرھم وعالقة بعضھم ببعض، 3

وأن یتجلى ھذا االعتبار في التدریس، حتى ینعكس ذلك على التالمیذ، فینظروا إلى 

 أن الشعر ھو – بعدما رأوا من تحلیل ودراسة –الشعر نظرة معلمھم إلیھ، ویدركوا معھ 

 المعمل الذي تحلل فیھ حیاة الناس.

ـأن یتبع المدرس الطریقة السدیدة في تدریس الشعر، وسنرسمھا في موضع آخر من ھذا 4

 البحث.
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 . القیمة التربویة لدراسة النصوص الشعریة:3

ینتقد األستاذ "عبد العلیم إبراھیم" في كتابھ الموجھ الفني لمدرسي اللغة العربیة، رأي 

بعض األشخاص من تالمیذ أو أفراد خارج المحیط المدرسي والتعلیمي، القائل بصدارة 

العلم والتكنولوجیا في حیاة اإلنسان فھُما مفتاح المستقبل اإلنساني وأن األدب یعیش كمالیا 

 على ھامش حیاة اإلنسان، ونحن نوافق رأیھ إذ یرى 

أن األدب (نثره وشعره) ..."لھ المكانة األولى في إعداد النفس وتكوین الشخصیة وتوجیھ 

السلوك اإلنساني بوجھ عام وھو لذلك من أرقى الدراسات... ألنھا الدراسة التي ترمي إلى 

تھذیب الوجدان وتصفیة الشعور وحقل الذوق وإرھاف اإلحساس، والتالمیذ في ھذا السن 

 )21(في حاجة إلى تعھد ھذا الجانب الوجداني بتلك الدراسة..."

واألستاذ عبد العلیم إبراھیم إضافة إلى ھذا یرى أنھ قد ال تنھض األمة بما یتوافر لدیھا من 

القوى المادیة والثروات العظیمة واآلالت المتطورة بقدر ما تنھض بما لدیھا من مبادئ 

Pوُمثل وألوان السلوك وأسالیب التفكیر.

)
29F

22( 

    ثم یقول: "لألدب آثار في التقویض واإلنشاء وفي الھدم والبناء... وقد وضع األدب 

حوادث في التاریخ تلت عروشا ودكت صروحا وزلزلت دوال وأطاحت بالجبابرة 

والمستبدین وحینما تندلع الحرب فتخضب األرض وتربد السماء ویتعالى الصخب 

والضجیج، ترى كیف ینبعث وسط ھذه األصوات المدویة صوت الخطب  أو تنساب أنشودة 

Pالشاعر فتشرئب إلیھ األعناق وتھفوا األسماع ثم ترتد عنھ منبعثة قویة بعد ضعف..."

)
30F

23 

  ومن ھنا یمكننا أن نتیقن أن لدراسة النصوص الشعریة قیمة تربویة عالیة تتصل بسلوك 

التالمیذ وشعورھم وتفكیرھم داخل المدرسة وتتصل بكل جوانب حیاتھم خارج المدرسة، بل 

ھذه النصوص تبقى معھ كبصمة اإلصبع ألنھا عادة لیست االنعكاس لحیاتھ، فالشعر وإن لم 

یصنع لإلنسان صاروخا فلقد أشعره منذ القدم بمدى جمال القمر وبضرورة الوصول إلیھ، 

 بل لعلھ ما كان القمر لیشغل تفكیر اإلنسان لو لم یبعثھ

  .251 نقال عن عبد العلیم إبراھیم: الموجھ الفني... ، ص )21(
 .251نقال عن عبد العلیم إبراھیم: الموجھ الفني... ، ص   )22(
 . 251نقال عن عبد العلیم إبراھیم: الموجھ الفني... ، ص  )23(

~ 35 ~ 
 

                                                   



  الفصل األول :                                               النصوص الشعریة الماھیة و المفھوم
 
 

 الشعر واألدب عموما كنبؤة بأنھ سیصل إلى القمر لیدوس بقدمیھ على سطحھ المشع 

 ویغتسل في نوره الساحر.

ونختم بھذه الحكمة الرائعة أننا قد استطعنا أن نعیش دھورا بدون علم ولكننا لم 

 نستطع أن نعیش یوما واحدا بدون شعر.

 تذوق التلمیذ للنص الشعري:. 4

 . مفھوم التذوق األدبي الجمالي:1 .4

كلمة الذوق أو التذوق تختص في اللغة بالمأكول والمشروب كما ورد في لسان العرب:    

(والذوق قد یكون فیما یكره ویحمد، ومن المجاز أن یستعمل الذوق وھو ما یتعلق باألجسام 

P" ذق إنك أنت العزیز الكریم" في المعاني كقولھ تعالى:

)
31F

24(
P أي ذق العذاب ونحوه)، وذھب 

ابن خلدون في مقدمتھ إلى أن الذوق حصول ملكة البالغة في اللسان، وأن ھذه اللفظة 

استعیرت من المعنى اللغوي ویقول: (واستعیر لھذه الملكة عندنا ترسخ وتستقر، اسم الذوق 

الذي اصطلح علیھ أھل صناعة البیان، إنما ھو موضوع إلدراك الطعوم، لكن لما كان محل 

ھذه الملكة في اللسان من حیث النطق بالكالم كما ھو محل إلدراك الطعوم استعیر لھا 

Pاسمھ)

)
32F

25(
P. 

وأما في االصطالح فإن كثیرا من المدرسین یرددون مصطلح التذوق األدبي دون الوقوف 

على مدلولھ الواضح، ولعل أمرھم ھذا یعود إلى طبیعة الذوق وعدم قابلیتھ للخضوع إلى 

قواعد معینة، وربما إلى التباین الواضح بین المدارس الفنیة في إدراك اإلبداع الفني، ومن 

 ثم فإن ھناك اختالفا في مفھوم التذوق األدبي، مما نجم عنھ عدة تعریفات.

Pفمنھم من یقول: (إنھ إحساس القارئ أو السامع بما أحسھ الشاعر أو الكاتب القاص)

)
33F

26(
P. 

ومنھم من یعرفھ أنھ: ( نوع من السلوك ینشأ من فھم المعاني العمیقة في النص 

األدبي واإلحساس بجمال األسلوب، والقدرة على الحكم علیھ بالجودة والرداءة)، وعرفھ 

آخرون فذھبوا إلى أنھ: (انفعال یدفع الفرد إلى اإلقبال على القراءة أو استماع في شغف 

  .49 سورة الدخان، اآلیة )24(
 الدكتور عبد الفتاح حسن البجا: أصول تدریس العربیة بین النظریة والممارسة، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان )25(

  .210م، ص 1999ھـ - 1420، 1األردن، ط 
 .210 نقل عن عبد الفتاح حسن البجة: أصول تدریس العربیة بین النظریة والممارسة، ص )26(
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وتعاطف وإلى تقمص الشخصیات التي في األثر األدبي، وإلى مشاركة في األحداث 

Pواألعمال والحاالت الوجدانیة التي یصورھا األدیب...)

)
34F

27(
P. 

وعلى الرغم من اختالف ألفاظ ھذه التعریفات إال أنھا متشابھة على وجھ التقریب، فكلھا 

 تدعوا إلى ثالثة جوانب معرفیة ووجدانیة.

 . التذوق األدبي بین المدرسین: 2 .4

أصبح التذوق األدبي یمثل ھدفا من أبرز األھداف اللغویة، كما أن المربین قد أخذوا 

یحیطونھ بشيء من العنایة والتنویر، مما ال شك فیھ أن المدرسین ال ینكرون أھمیة ھذا 

الجانب في دراسة النص الشعري، بید أن المالحظ أنھم یعالجونھ ضمن إطار ضیق ال 

یتعدى في األغلب، دائرة المفاھیم البالغیة، فیقولون: في ھذا البیت جناس أو طباق       أو 

تشبیھ أو كنایة دون التعرض إلظھار الجانب الجمالي الذي یخلفھ ھذا التشبیھ أو ھذه 

 االستعارة أو تلك الكنایة، مما یجعل أسلوبھم أقرب إلى األسلوب العلمي الفلسفي، والذي

  ال شك فیھ أن األلوان البالغیة عنصر رئیسي من عناصر التذوق الفني، وركن من 

أركانھ، إذا استطاع المعلم أن یكشف عن سر ھذه األلوان وأثرھا في بیان الفكرة، أو تقویة 

 المعنى وأن ال یكتفي بالمصطلحات.

والمعلم ال بد أن یدرك ھنا أن ملكة التذوق ال یكتسبھا التلمیذ من خالل معرفتھ لمجموعة 

من القواعد واألنظمة والقوانین التي وصفھا أھل البالغة، بید أنھا تكتسب عن طریق 

 ممارسة الكالم الجید، ومعرفة خواصھ ومزایاه مع توافر االستعداد واالستجابة للطبع.

 .  تنمیة التذوق األدبي:3 .4

ال بد أن یعي المعلم أن كل تلمیذ مزود بنصیب من ملكة التذوق، ومن ثم علیھ أن یتعھدھا 

وأن یحسن تدریبھم علیھا من المرحلة االبتدائیة، مراعیا السن والقدرة، لھذا ینصح 

Pالمعلمون في ھذا المجال بالقیام بما یلي:

)
35F

28( 

  .210: المرجع نفسھ، ص )27(
  .212، ص : أصول تدریس العربیة بین النظریة والممارسةةعبد الفتاح حسن البج: ینظر )28(
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مناقشة التالمیذ في مضامین النص األدبي من حیث األفكار العامة والجزئیة  -1

التفصیلیة، ومعاني المفردات اللغویة مبرزین لھم نواحي الجمال في التعبیر وأثره وھذا 

 یعني أن ال تذوق دون فھم المقروء.

مطالبة التالمیذ بأال یصدروا أي حكم تذوقي دون أن یتأملوا النص من جمیع جوانبھ  -2

 عن طریق القراءة الصامتة، ثم محاولة التعبیر عن أفكارھم بلغتھم.

 اإلكثار من عقد الموازنات بین النصوص األدبیة، وكذلك العبارات والمفردات.

تشجیع التالمیذ على المشاركة وعدم استئثار المعلم بالعمل منفردا، وإعطاء التالمیذ  -3

 فرصا أكبر من حریة الرأي.

- تدریب التالمیذ على قراءة النص غیر مرة، واستعراضھ بشمولیة وعنایة وتركیز 4

وتأثیر، إذ أن إدراك مواطن الجمال في العمل األدبي ال یتم عادة بعد القراءة األولى، 

 وتعویده على الموضوعیة في الحكم والتجرد وعدم التعصب.

-االعتناء الشدید عند تدریس النص الشعري، وذلك بإلقاء الضوء على جوه وبواعثھ، 5

والمالبسات التي أحاطت بھ حتى یكون استقبال التالمیذ للنص الشعري بشغف وانتباه 

 واھتمام.

-عدم اإلسراف في سرد الحقائق التاریخیة والجغرافیة والعلمیة التي ال تمس جوھر النص 6

الشعري، وأال یفرط المعلم في البحث عن المحسنات البدیعیة، أو تحلیل االستعارات 

 والتشبیھات تحلیال آلیا.

-معالجة جمیع المشكالت التي تسبب تشتت أذھان التالمیذ، إذ أن التذوق یحتاج إلى تركیز 7

وإعمال الفكر، وإعطاء الفرص للتالمیذ لتذوق قصائد أخرى مشابھة للنص الذي عولج 

 بمساعدة المعلم.

 -التركیز على القراءة الواعیة المعبرة سواء من قبل المعلم أو أحد التالمیذ.8

- تقسیم التالمیذ إلى مجموعات ثم طرح جوانب التذوق على شكل مشكالت لھا عالقة 9

بألفاظ مناسبة موحیة ویطلب من كل مجموعة أن تتناقش في ھدوء لتحل ھذه المشكلة ثم 

یطرح المعلم السؤال، وتقوم كل مجموعة باختیار تلمیذ منھم لیجیب عن السؤال في جو 

 تنافسي.
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 .  معاییر وأسس اختیار النصوص الشعریة: 5

ینبغي أن تخضع النصوص الشعریة المقررة إلى معاییر تجعلھا نصوصا وظیفیة في فكر 

 وسلوك التلمیذ ویحدد بعض المربین ھذه األسس:

أن تمثل النصوص صورة العصر الذي اختیرت لھ، وتبین أھم األحداث السیاسیة  -1

 واالجتماعیة فیھ، وتبین طبیعة عقلیة الناس في ھذا العصر.

أن تتنوع أشكال مضامینھا، بحیث تغطي مختلف العصور التاریخیة األدبیة وتبین  -2

 الخصائص الفنیة لھذه العصور، وال تقتصر على عصر دون غیره.

أن یقدم كل نص شعري یعرض على التالمیذ أمورا جدیدة سواء في األفكار أو في  -3

 طریقة األداء.

أن ترتبط بعض النصوص بحیاة األمة السیاسة واالجتماعیة الحاضرة، وأن تربط  -4

حیاتھم الماضیة بقصد المقارنة واإلفادة في تشكیل الواقع على ھدى من العصور 

 المشرقة الماضیة.

 أن تشكل مادة النصوص الشعریة موضوعا متكامال یحقق ترابط األفكار وأخذ بعضھا 

برقاب بعض وصوال إلى تحقیق المتعة والفائدة، كما أن ھناك بعض األسس الھامة التي 

 یجب أن نبني علیھا اختیارنا للنص

 _ وص الشعریة:5

. أن یكون النص الشعري متصال بمناسبة تصلح أن تكون أساسا وتمھیدا لھ فھناك 1

مناسبات اجتماعیة ووطنیة، وھناك عالقات شخصیة بین األفراد، وبین الرعایا والرؤساء 

وغیر ذلك من المناسبات التي صدرت عنھا آثار أدبیة قیمة، وھناك نصوص شعریة رائعة 

ممتعة ولم تبعثھا مناسبة اجتماعیة أو وطنیة، أو غیر ذلك وإنما كانت خواطرسجلھا الشاعر 

 ةلنفسھ، لتحصیل المتعة والسعادة النفسیة، أو للتنفیس بھا عن نفسھ، وذلك كأوصاف الطبیع

 ونفثات األحزان واآلالم ومنجاة اآلمال واألحالم.
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  اتصالھا بمناسبة ألسباب ھامة:–وإنما أثرنا - في اختیار النصوص الشعریة 

الربط بین الحیاة واألدب، وبیان أن األدب لیس شیئا كمالیا في الحیاة إنما ھو دائما  -أ

 مصور ھذه الحیاة، ولسانھا المعبر عنھا.

ھذه المناسبة التي یمھد بھا للنص الشعري تثیر التالمیذ، وتشوقھم إلى النص، فیقبلون  -ب

 علیھ بل یتعجلون لقاءه. ففرق بین أن یبدأ المدرس درسھ بقولھ، قال البارودي:

P                 تأوب طیف من سمیرة زائر       وما الطیف إال ما تریھ الخواطر.

)
36F

29( 

وبین أن یذكر أوال مناسبة ھذه القصیدة فیشرح موقف البارودي من السیاسة اإلنجلیزیة في 

الثورة العربیة، ویتحدث عن نفیھ في جزیرة "سرندیب" وتركھ ابنتھ الطفلة، وانفراده في 

المنفى، واشتیاقھ إلى وطنھ وحدة ھذا الشوق لصغیرتھ "سمیرة" التي زاره طیفھا في المنام 

 فثارت شاعریتھ لیعبر عن آالم غربتھ واشتیاقھ.

ج- من فوائد التقدیم للنص الشعري بذكر مناسبتھ تلوین العمل في الدرس حتى ال یمل 

 التالمیذ، ویسأموا إطالة النظر إلى مادة النص نفسھا.

د- وكذلك من ھذه الفوائد أن بعض أفكار النص الشعري ال یمكن شرحھا واالھتداء إلى 

 مرامیھا، إال بفھم مناسبتھا: فمثال إذا قرأ التالمیذ قول شوقي:

            اخترَت یوَم الھـول یـوَم وداع      ونعاَك في عصف الریح الناعي      
P            ھتَف الُنعاةُ ضحى فأَوَصَد دونھم      ُجرُح الرئیس منافَِذ األسماع.

)
37F

30(
P     

عجزوا عن فھم المراد من (یوم الھول) و(عصف الریاح) و (جرح الرئیس) وذھبوا في 

تفسیرھا مذاھب شتى خاطئة، ولكن لو علموا أن "شوقي" قال ذلك یرثي "المنفلوطي"، وأن 

المنفلوطي توفي یوم أن ضرب رئیس الحكومة "سعد زغلول" بالرصاص في محطة 

القاھرة، فكان ھذا الیوم یوم ھول وشدة، وكان دوي الخبر یطغى على صوت من نعى 

  ما استعصى علیھم فھم المراد.– لو علموا ذلك قبل عرض القصیدة –المنفلوطي 

. أن تتألف من مجموعة النصوص المختارة للعصر المدروس صور واضحة متكاملة لھذا 2

 العصر، من حیث أدبھ وخصائصھ الفنیة وتاریخھ المرتبط بھذا األدب.

 نقال عن رشیدي أحمد طعیمة: د/ محمد مناع: تعلیم العربیة والدین بین العلم والفن، ملتزم الطبع والنشر، دار الفكر )29(
  .21، ص 1م، ط 2000ھـ - 1420العربي، 

  .291، ص 1999ن دار الجیل بیروت، 2 دیوان أحمد شوقي، الدكتور امیل آكیا، ط )30(
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. أن یكون النص الشعري مناسب الطول بحیث یكون كافیا لتحصیل المتعة للقارئ، وكافیا 3

 كذلك –أیضا لتصویر ما سیق من أجلھ من مظاھر اجتماعیة أو سیاسیة، أو نحوھا، وكافیا 

 لتوضیح بعض الخصائص الفنیة، وعلى ھذا األساس ال ینبغي أن تعرض أبیات مقتضیة –

 لمجرد الوصول إلى حكم أدبي وصوال سریعا عاجال.

. أن یسایر النص الشعري أھداف المنھج، فإذا طلب المنھج عرض الفنون الشعریة 4

المختلفة في العصر الجاھلي، أو تصویر الحیاة السیاسیة في الشعر األموي أو التفرقة بین 

النثر العلمي والنثر األدبي في العصر العباسي، أو مظاھر التجدید في شعر العصر الحدیث، 

 للنصوص بتحقیق ھذه اأو غیر ذلك من أبواب المناھج، فمن الواجب أن یتكفل اختیارن

 النواحي.

. أن یكون بعض النصوص المختارة مما ترمي إلى تھذیب النفس وإثارة العواطف 5

الطیبة، والشعور النبیل، وإغراء التالمیذ بالفضیلة والمثل العلیا، وبث روح القوة والجرأة 

 والرجولة في نفوس ھؤالء التالمیذ.

. ومما ینبغي مالحظتھ في اختیار النصوص الشعریة أن نلتفت إلى المناسبات الحاضرة، 6

والحوادث الجاریة، وما ینشأ حولھما من أدب فنختار جیده وندرسھ مع التالمیذ، ألن ھذه 

النصوص تتصل اتصاال مباشرا بخبراتھم الحیة الحدیثة، ولھا صدى قوي في نفوسھم 

 فیقوي إقبالھم علیھا ومشاركتھم في درسھا.
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  الفصل األول :                                               النصوص الشعریة الماھیة و المفھوم
 
 

وعلیھ فالنص الشعري یھذب النفس، ویرقق الذوق ویرھف اإلحساس ویصقل العقل 

بما یحملھ من قیم إنسانیة ومعارض أخالقیة، وصیغ جمالیة تلفت الوجدان إلى مضامینھا 

محمال بثقافات متنوعة تاریخیة ونفسیة واجتماعیة، ویعتبر نافذة المتعة واالسترواح ومجاال 

لإلثراء اللغوي، وھو أساس التأریخ لألدب فال خصیصة أدبیة إال وھو شاھد علیھا وال 

ظاھرة مستحدثة إال وھو قرینھا، ولكن دراسة النص الشعري تعد مشكلة خاصة إذا قلنا أنھ 

 لم یتمكن وحتى الیوم من تحدید منھجیة واضحة ومفیدة في تدریس ھذا النوع من 

األدب وتقدیمھ بأفضل شكل وصورة للتلمیذ، بحیث ال یفقد معھا ما یمیزه، غیر أننا نتساءل 

قبل ھذا ترى كیف ینظر للنص الشعري وللتلمیذ على وجھ خاص أثناء وضع كتاب اللغة 

 بحثنا ھذا؟ وما ھي ي إن تحدثنا عن قسم السنة األولى متوسط كنموذج فةالعربیة خاص

 مكانة النص الشعري فیھ؟ وما مدى مالءمة الطریقة المقترحة في التحلیل لھذا المستوى؟
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 الفصل الثاني                                   دراسة وصفیة للكتاب المدرسي المقرر 
 

  تمھید:

الكتاب المدرسي واحد من أبرز الوسائل التعلیمیة التربویة ألھمیتھ الكبیرة، ولما لھ 

 من قیمة وظیفیة، ولھذا الكتاب مواصفات تؤھلھ لتأدیة دوره في عملیة التعلیم والتعلم.

وبما أننا نعیش الیوم في عالم سریع التغیر والتطور فمن المستحیل وضع محتوى تعلیمي 

ال یواكب العصر الحالي، لذا رأى العاكفون على تألیف الكتب المدرسیة ضرورة وضع 

كتب جدیدة تواكب العصر وتخدم المدرسة الجزائریة والمعلم والمتعلم بشكل خاص، وھنا 

تتبادر ألذھاننا عدة تساؤالت عن ھذه الكتب الجدیدة، ھل تفي بالغرض من حیث المحتوى 

ونوعیة الشكل، أم األمر عكس ذلك الشيء الذي یجعلھ عائقا أمام سیر العملیة التعلیمي؟ 

والقتصار بحثنا على تدریس النصوص الشعریة في كتاب السنة األولى من التعلیم المتوسط 

 ارتأینا طرح جملة تساؤالت عن الكتاب المقرر:

  بین محتوى الكتاب والمنھاج الجدید؟بھل ھناك تناس -

 ھل تتوافق المادة ومستوى التالمیذ الفكري والمعلوماتي؟ -

 ھل الكتاب ذو أبعاد اجتماعیة، إنسانیة، علمیة، وعالمیة؟ -

 ھل وسائل اإلیضاح الموجودة في الكتاب تسھل عملیة التعلم لدى التالمیذ؟ -

 ھل یتوافق ھذا الكتاب الجدید مع األھداف التعلیمیة المرجوة؟ -

 ھل یحقق الكفاءات والمھارات التي نص علیھا المنھاج الجدید؟ -
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 الفصل الثاني                                   دراسة وصفیة للكتاب المدرسي المقرر 
 

 . دراسة وصفیة نقدیة للكتاب:1

إّن الكتاب المدرسي كما سبق الذكر یعتبر أحد أھم الوسائل التي تساھم في النجاح 

المدرسي، وعلى ھذا قمنا بتحلیل الكتاب المدرسي الخاص بالسنة األولى من التعلیم 

المتوسط، وركزنا االھتمام على النصوص الشعریة المقترحة حتى نستطیع تقییم جودتھا 

 ومدى توافقھا مع المنھاج.

 بطاقة الكتاب:  -أ

 عنوان الكتاب: كتاب اللغة العربیة.

 المادة الدراسیة: اللغة العربیة.

 المرحلة التعلیمیة: السنة األولى من التعلیم المتوسط.

 أسماء المؤلفین: أحمد حبیلي لزھري جابري الشریف مریبعي یوسف فیاللي 

 إشراف: الشریف مریبعي 

 دار النشر: الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة.

  2014 ـ2013الطبعة: 

 .286عدد الصفحات: 

الغالف: یغلب علیھ اللون والبني یحتوي یحتوي على صورة تضم مجموعة من األشخاص 

داللة على التراث العربي، وفي وسطھ كتابة واضحة باللون األصفر ( كتاب اللغة 

العربیة)، وفي أعلى وأسفل الكتاب نجد إطارات باللون األبیض والبرتقالي. أما في أعلى 

 ( الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ). الغالف نجد في الوسط كتابة 
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كتابة ( وزارة التربیة الوطنیة). ثم   وتحتھا ومباشرة بخط أغلظ من األول وبنفس اللون نجد

) مكتوب باللون األحمر، داللة على السنة وھي األولى 1تحت عنوان الكتاب نجد الرقم (

من التعلیم المتوسط، وتحت الرقم نجد كتابة باللون األبیض تحمل عنوان ( للسنة األولى من 

التعلیم المتوسط). أما بالنسبة لجھة الغالف الخلفي فھو مكون من رقعة یغلب علیھا اللون 

 سعر البیع باللون األسود ىالبرتقالي والبني، ویحمل في إحدى زاویتیھ وھي الزاویة الیمن

 دج )، وأعاله مباشرة نجد شكال منتظما متكونا من ثمانیة أضالع 250,00والمقدر بـ ( 

مخطوطة باللون األسود وداخلھ ُكتَب فیھ ( الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة 

 وھي مكتوبة بخط رفیع وباللون األسود وأسفل ھذا  الشكل مباشرة  O.N.P.Sالجزائریة)

 نجد كتابة مرسومة باللون األسود كذلك بعنوان (الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة).

 أبعاد الكتاب: الطول، العرض، السمك.

 سم.23.5طول الكتاب: 

 سم.16.5عرضھ: 

 سم.1.5السمك (ارتفاعھ): 

 نالحظ أن أبعاد الكتاب غیر متناسبة، فالكتاب ثقیل نوعا ما إذا علمنا أن التلمیذ مجبر 

على حمل خمسة كتب یومیا على األقل، وھذا یؤثر سلبا على قدرات تحمل التلمیذ الجسدیة 

خاصة إذا كان یقطن في مناطق بعیدة عن المدرسة.لھذا یستحسن وجود تناسب بین أبعاد 

 أو صغیرا جدا. الكتاب أي ال یكون ثقیال وال ضئیال
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 ب ـ مادة الكتاب: 

صنعت الكتب في مجملھا من الكرتون المثبت بالالصق أو الغراء العادي، لھذا نجد 

 كتب التالمیذ تتمزق وتتناثر أوراقھا في مدة قصیرة أثناء استعمالھ مقارنة مع ثمنھ المرتفع.

 محتویات الكتاب:  –ج 

لقد جاء في مقدمة الكتاب أنھ " أداة لتعلیم اللغة، والھدف منھ ھو تمكین ملكة 

العربیة، وذلك من خالل التحكم في الكفاءات اللغویة األساسیة األربع: القراءة، الكتابة، 

Pاإلصغاء، والتحدث"

)
0F

1(
P وھو یشتمل على نصوص تندرج ضمن محاور، وفي كل محور .

 أربعة نصوص ُتدَرُس وُتطالع خالل أسبوع واحد.

النص األول: تحدیده من حیث النوع، فھو نص یستكمل بھ التلمیذ آلیات القراءة  -

وتقنیاتھا، بحیث ُیقرأ قراءة ُیراَعى فیھا حسن األداء، وَتَمُثل المعنى واحترام عالمات 

 الوقف...

النص الثاني: نص یقرأه بغرض استیعاب معانیھ، واكتساب میزات من المعارف  -

 العلمیة والثقافیة، والتمعن في لغتھ وتراكیبھ.

النص الثالث: عناوینھ تندرج ضمن غرض اجتماعي، سیاسي، أي نص یسھم في  -

 تكوین شخصیة التلمیذ، وتنمیة وجدانھ وصقل ذوقھ وبعث الحس الفني والجمالي لدیھ.

النص الرابع: تحدیده من حیث النوع، نص طویل نسبیا یدرسھ التلمیذ في البیت من حیث 

 .)2(معانیھ ولغتھ واستعدادا لمناقشتھ باتخاذه سندا لحصة التعبیر الشفوي

  باإلضافة إلى نصوص القراءة والمطالعة نجد في الكتاب دروسا مفصلة مختلفة المواضیع 

تتعلق بقواعد اللغة وقواعد اإلمالء، وتقنیات التعبیر الكتابي المتبوعة بالتمارین والتطبیقات 

 المتدرجة في الصعوبة مرفوقة بأمثلة تأخذ بید التلمیذ، وترشده إلى طرائق العمل.

ولقد قسم الكتاب من الناحیة البیداغوجیة إلى ثالثة فصول، وكل فصل تنجز محتویاتھ خالل 

ثالثي دراسي واحد. ونالحظ أن الفصول غیر متساویة من حیث عدد المحاور المتكونة 

 منھا.

 

: وزارة التربیة الوطنیة، مدیریة التعلیم األساسي، كتاب اللغة العربیة للسنة األولى متوسط، الدیوان الوطني للمطبوعات )1(
  .01، ص 2014 ـ2013المدرسیة، الجزائر، 

  .02 وزارة التربیة الوطني، مدیریة التعلیم األساسي، كتاب: اللغة العربیة السنة األولى متوسط، ص )2(
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 الفصل األول: یتكون من عشرة محاور. -

 الفصل الثاني: یتكون من ثمانیة محاور. -

 الفصل الثالث: یتكون من ستة محاور. -

نالحظ أن عدد المحاور ینقص من فصل إلى آخر، وھذا باعتبار أن الفصل األول ھو أطول 

  أقصر الفصول.والفصول، ثم یلیھ الفصل الثاني، وھكذا الفصل الثالث وه

 الدراسة النقدیة: _

أول شيء یلفت انتباھنا ھو اللغة المستعملة في الكتاب، حیث نجدھا أحیانا ال تتوافق 

إلى حد ما مع مستوى التالمیذ، فھي أكبر من مستواھم، باإلضافة إلى افتقاد الكتاب لعنصر 

الجاذبیة وذلك من حیث شكلھ، فحبذا لو أُرفق كل نص بصورة كاتبھ ( انظر نماذج 

 " ).02للنصوص شكل رقم "

 والمتأمل لھذا الكتاب یكتشف بعض العیوب، ویمكن توضیحھا في ما یلي:

 2013أن الكتاب لم َیْحَض بالدراسة الجدیة ألنھ نشر في نفس السنة التي طبع فیھا:  -

م، وھي مدة قصیرة لم تترك المجال للعاكفین على التألیف بتعمیق الدراسة، كما 2014 –

عانت المؤسسات التعلیمیة من نقص ملحوظ في الكتب المدرسیة مما أدى إلى تأخر في 

 الدروس.

كذلك الحظنا طول الفقرة المخصصة للتعرف على الجملة وأنواعھا، حیث نجدھا وردت   _

في ثمانیة محاور، وبعد محورین آخرین نالحظ عودة إلیھا، وكأن التلمیذ لم یسبق لھ 

 التعرف علیھا في المرحلة االبتدائیة.

والمالحظة التي شدت انتباھنا تلك الرسومات الواردة في الكتاب، وھي رسوم  -

تقریبیة لتبسیط األفكار أو تصویر األشیاء، وتتمیز بسھولة إنتاجھا وتنوع استخدامھا، 

ونجدھا متوفرة بكثرة في ھذا الكتاب غیر أنھا صور تبدو قدیمة، وكان من األجدر أن تكون 

 صورا ذات داللة جدیدة.
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 . دراسة وصفیة نقدیة للنصوص الشعریة:2

 وصف النصوص الشعریة المقررة في كتاب السنة األولى متوسط: -أ

یحتوي كتاب السنة األولى متوسط على عدة نصوص منھا: النثریة العلمیة والشعریة 

والدینیة وبعضھا على شكل مقاالت وقصص، ولكن ما یھمنا ھنا في بحثنا ھذا ھي 

النصوص الشعریة. والجدول اآلتي یوضح النصوص الشعریة التي یتضمنھا كتاب السنة 

 األولى متوسط.
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رقم  المحاور الفصل

 الدرس

الغرض 

 األدبي

عنوان 

 القصیدة

عدد  عصره الشاعر

 األبیات

 

 

 

 

 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

المدارس  علمي 3 طلب العلم

 و نھجھا

معروف 

 الرصافي 

 9 حدیث

 أبیات 

 

الفضاء و 

 الكون

مركبة  اجتماعي 7

 الفضاء

  أبیات9 حدیث زھیر فرعون

 األمومة

 

جالل الدین  ھیا ابتسم  اجتماعي 11

 النقاش

  أبیات9 النھضة

العالقات 

 األسریة 

أنا       و  اجتماعي 19

 ابنتي

محمد الفائز 

 القراواني

  أبیات9 حدیث

اآلباء و 

 األبناء

محمد األخضر  أبي اجتماعي 27

 السائحي 

  أبیات9 معاصر

جمیل  العلم وصف 31 المواطنة

 الزھراوي 

  أبیات9 حدیث

التكافل 

 االجتماعي

رأیت  اجتماعي  35

الناس 

 كالبنیان

معروف 

 الصافي

  أبیات9 معاصر

العمل و 

 المثابرة  

النملة و  احتماعي 39

 السرسور

 21 حدیث أبو القاسم خمار 

 أسطر

   

 

 

 

   2 

األعیاد 

 الدینیة 

المولد  الوصف 43

 النبوي 

عبد الكریم 

 العقون

 أبیات 9 حدیث

األعیاد 

 الوطنیة 

ثوري  55

 تحرري

 أبیات 6 حدیث مفدي زكاریاء نوفمبر

األعیاد 

 العالمیة

 على  عید األم  الوصف 71

 الجمبالطي 

  أبیات9 معاصر
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3 

 

 

 

    

 

 

عالم 

 الحیوان

 

75 

 

 

 الوصف

 

 

الثعلب 

 المخدوع 

 

 

 

 أحمد شوقي 

 

 حدیث

  أبیات8

الحیاة في 

 الریف

 

 29 حدیث أبو القاسم خمار صحراؤنا وصف 93

 أسطر

الریاضة 

 والثقافة

معروف  كرة القدم الوصف 101

 الرصافي

 10 حدیث

 أبیات 
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 تحلیل المعطیات الواردة في الجدول:

سجلنا مجموعة من المالحظات انطالقا من النصوص الشعریة الواردة في كتاب 

 السنة األولى متوسط:

یتضح من خالل الجدول السابق أن مجموع النصوص الشعریة التي یتضمنھا كتاب  أوال:

)، ورغم ھذه النسبة التي 14اللغة العربیة للسنة األولى متوسط یساوي خمسة عشر نصا (

تحتلھا النصوص الشعریة في الكتاب إال أن الفارق واضح بینھا وبین النصوص النثریة 

)، فنالحظ التركیز على تدریس النثر، في حین 82التي بلغ مجموعھا واحدا وثمانین نصا (

أنھما جنسان أدبیان لھما نفس الغرض والوظیفة. فالمدرس عند تقدیم درس في النصوص 

األدبیة سواء أكان نثرا أو شعرا فھو یرمي إلى تمكین المتعلم من اكتساب فكرة عن الفنون 

األدبیة وأغراضھا وتطورھا عبر العصور وخصائصھا الفنیة، وكذلك من أجل االطالع 

على مجموعة من األدباء والشعراء، ومن جھة ثانیة نالحظ من خالل النصوص المقدمة 

انتصار النموذج الحدیث باعتباره النموذج األمثل الذي یواكب واقع التلمیذ ویحسسھ 

بضرورة التطور الذي یعرفھ الشعر باستمرار، ونالحظ اختفاء النموذج التراثي وھو 

النموذج األمثل الذي ینبغي على التلمیذ االحتذاء بھ لما فیھ من صفات األصالة مثل: 

نصوص الحطیئة أو المتنبي أو ابن الرومي... فال بد من تحسیس التالمیذ بمدى قیمة تراثھم 

الشعري وتحبیبھ إلى نفوسھم، وال یكون ھذا إال ببرمجة نصوص شعریة من التراث في 

مقررھم الدراسي، باإلضافة إلى تعریفھم بھؤالء الشعراء، ألن إدراج نصوص مختلفة 

لشعراء محدثین وقدماء یبعد الرتابة والملل ویزكي الرصید الفني واألدبي للتلمیذ ویرقي 

 ویعمق أكثر فأكثر ذوقھ.
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 مما یلفت االنتباه أن النصوص الشعریة المقدمة في الكتاب تتمحور حول غرضین ثانیا:

)، في 5أدبیین ھما: االجتماعي والثوري التحرري، إذ یندرج ضمنھا خمسة نصوص (

) في الغرض الثوري التحرري، وخمسة نصوص الباقیة 5 وخمسة نصوص (ياالجتماع

یصعب تحدید غرضھا ألنھا مبتورة ومحدودة الطول، وبعد دراسة عمیقة لھا، أدرجنا ثالثة 

) ضمن غرض الوصف، والنصان الباقیان نلمس فیھما النزعة الفلسفیة، 3نصوص (

فیصعب على التلمیذ فھم ما یرمي إلیھ الشاعر لمحدودیة عقلھ الفلسفي، فنالحظ إجحافا في 

حق النصوص األخرى التي تحمل أغراضا عدیدة منھا: الدینیة والتاریخیة والقومیة 

 والوطنیة. 

  إن معظم النصوص المقترحة مستمدة من العصر الحدیث:ثالثا:

  قصیدة واحدة.     النھضة:

 ) قصیدة.11 إحدى عشر (     الحدیث:

 ) قصائد.03 ثالث (     المعاصر:

المالحظ أن حصة األسد كانت للحدیث، ثم یلیھ المعاصر ثم النھضة، فھذا التفاوت في تقدیم 

 النصوص الشعریة یولد تشتت ذھن التلمیذ في تلقیھ ھذه النصوص.

لقد اختار واضعو منھاج اللغة العربیة للسنة األولى من التعلیم المتوسط عشرة رابعا: 

) من بین آالف الشعراء ، فرغم التجدیدات التي قامت بھا الوزارة التربویة إال 10شعراء (

أن برنامج النصوص الشعریة یعتریھ النقص في اختیار الشعراء والنماذج الشعریة خاصة 

 الجزائریة.
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) أبیات إلى أحدى 6تتراوح األبیات في النصوص الشعریة المقترحة ما بین ستة(خامسا: 

 ).11عشر بیتا (

توزیع النصوص الشعریة في الكتاب المقرر غیر مالئمة في المنھاج، فھذه سادسا: 

 مع نصوص شعریة نالنصوص ال تناسب المناسبات، فمثال: شھر نوفمبر شھر الثورة یتزام

ال تتحدث عن الثورة، ونجد قصیدة "نوفمبر" لمفدي زكریا، یدرسھا التلمیذ في آخر الفصل 

 الثاني. 

 حسب يفالسؤال الذي یطرح: لماذا ال تبرمج الوحدات واألنشطة في الكتاب المدرس

 المناسبات؟

ومعظم النصوص الشعریة المقترحة غیر محللة، ھذا یدفع التلمیذ للبحث في جمیع جوانب 

 الموضوع، وتحلیل أجزائھ المختلفة، معتمدا على إمكانیاتھ.

 تشابھ ھذه النصوص من حیث الشكل، فھي كلھا تبتدئ بعنوان تحت محور معین، سابعا:

ویلي التمھید، أما من حیث التحلیل الخاص بالمحتوى فھي أیضا متشابھة، وقد ُحلِّلَت بالشكل 

  اآلتي:

 باألسود الداكن، وبعد القاموس یأتي: یتم فیھ شرح الكلمات الصعبة المكتوبةالقاموس: 

 وفیھ تطرح األسئلة على التالمیذ الختبار مدى فھمھم لھا.فھم النص: 

 وفي بعض النصوص یلي القاموس وفھم النص دروس في تقنیات التعبیر أو قواعد اللغة 

 باإلضافة إلى تطبیق أو تمرین یتبع النشاطین.
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یغلب على تحلیل النصوص الشعریة المنتقاة األبعاد المضمونیة المعرفیة على حساب ثامنا: 

األبعاد الفنیة والجمالیة واألسلوبیة، مما ینجر عنھ تنشئة األجیال بضیق األفق، وعدم 

 اإلحساس بالجمال والفن،واالكتفاء فقط بحشو األدمغة بالمعاني واألفكار والمضامین.

وأغلب النصوص الشعریة المقررة غیر كاملة ومبتورة عن سیاقھا الكلي، تصرف فیھا 

واضعو البرنامج لھذا یجد التلمیذ صعوبة كبیرة في فھم النصوص الشعریة المبرمجة، 

وحتى األستاذ یقع في مشكل تحدید الغرض والھدف الذي یرمي إلیھ الشاعر، فیجد األستاذ 

 نفسھ مجبرا على العودة إلى الدیوان الشعري.

 وھناك قصائد من الشعر العمودي وكتبت في شكل أسطر مثال:

( النملة و الصرصور، صحراؤنا) فما ھو السبب؟ وما ھو الھدف الذي رمى إلیھ واضعو 

 البرنامج من خالل كتابة قصائد من الشعر العمودي في شكل أسطر؟

فإذا تأملنا قصیدة (نوفمبر) لشاعر الثورة مفدي زكریا، ھي مقتطفة من إلیاذة الجزائر، نجد 

أن واضعي البرنامج اكتفوا باختیار ستة  أبیات من بین عشرة أبیات، وبذلك لم یرد المقطع 

كامال، وكذا نحن نتساءل ما سبب ھذا البتر؟ ونحن نعلم أن الشعر بناء متكامل، كل جزء 

منھ یتحرك في عالقة بنائیة محكمة بالجزء الذي قبلھ أو بعده، فیرتبط بھ ارتباطا وثیقا. من 

أو نثرا، حتى یتمكن التلمیذ من التعرف  ھنا توجب معرفة النص بكاملھ سواء أكان شعرا 

على التجارب الشعریة في أبعادھا المختلفة، النفسیة، الثقافیة، السیاسیة...الخ، وھذه الحقیقة 

 ال تدرك إال في إطار البنیة الكلیة للعمل الشعري.
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 التعود على استعمال وإطالق األحكام الشمولیة والجاھزة غیر المعللة وغیر تاسعا:

الموضوعیة، كأن یقال: شاعر الثورة ھو مفدي زكریا... فھل إطالق التسمیة یقاس بالكمیة 

 أم بالنوعیة؟

ونجد شاعرا ثوریا قال قصیدة واحدة فكانت ثوریة بمعنى الكلمة، ونجد شاعرا أكثر من 

 مصطلحات الثورة، وكتب عشرات القصائد في تخلید الثورة، ولم یالمس جوھر الثورة...

ومن األحكام الجاھزة أیضا: [ فالن شاعر مبدع، فالنة عانقت الثورة التحریریة 

 الجزائریة...] 

    من خالل ھذه الدراسة نجد إھماال لحیاة صاحب النص، حیث أنھ كتب بخط صغیر 

وباھت ال یلفت انتباه التلمیذ وھذا أمر سيء للغایة، ولم ترفق أغلبیة النصوص بتعریف 

 ال یشفي غلیل األستاذ وال الصاحبھا ما عدا القلة القلیلة التي أرفقت بتعریف موجز جد

التلمیذ، فحبذا لو أرفق النص الشعري بصورة صاحبھ، مع العلم أن معظم شعراء الكتاب 

المقرر من العصر الحدیث، وھذا یعني سھولة الحصول على صورھم، ألن مثل ھذه 

 الصور تجذب التلمیذ وتثیر انتباھھ ولإلیضاح أكثر أنظر في الملحق.

 وصفیة ونقدیة للنصوص الشعریة في كتاب السنة األولى متوسط ةبعد أن تطرقنا لدراس

ارتأینا القیام بمثل ھذه الدراسة وتطبیقھا على النصوص الشعریة المقررة في كتاب السنة 

السابعة أساسي (نظام قدیم) لمعرفة ھل ھناك تجدیدات وتغییرات ناجعة بالفعل أم ھي مجرد 

 تكرار شكلي ال جدید فیھ یذكر؟
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 ـ خطوات تدریس النص الشعري: 3

          اعتمادا على المنھجیة المقررة عن مفتشیة التعلیم المتوسط یتم تحلیل القصائد   

أو المقطوعات الشعریة المبرمجة في الكتاب المدرسي على الخطوات التالیة، وقبل  

التطرق إلى المراحل والخطوات نعرج على نقطة مھمة بل غایة في األھمیة وھي التحضیر 

أو اإلعداد الذي یشمل عنصرین المدرس والتلمیذ وھذا كما ورد في المنھاج الجدید وكتب 

 المختصین.

 أوال: تحضیر التلمیذ: 

 إن تحضیر التالمیذ یستحسن أن یكون مشتركا، كما اطلعنا علیھ في كتاب المعلم، 

وكما استنتجنا من الدروس التي یقدمھا األستاذ المطبق في التربص المیداني بینھم إي 

اشتراكا جماعیا كأن یخبرھم المدرس أن واجبكم الدرس المقبل ھو النص الفالني لألدیب 

الفالني، ویكون المرجع إما الكتاب المدرسي، وإما المراجع الموجودة في مكتبة المدرسة أو 

المكتبة العامة ... ویرى توفیق الھاشمي في كتاب الموجھ العلمي أنھ یكون الواجب أن یحدد 

 المدرس مقدار الواجب، ویطالبھم بأن یكون اإلعداد لما یلي: 

 نبذة عن حیاة الشاعر وإنتاجھ األدبي. -أ

 مناسبة القصیدة والفكرة التي تعالجھا. -ب

 مواطن الجمال فیھا، من حیث التعبیر والمعنى والخیال مع المعاني الضمنیة. -ت

المعنى العام ملخصا باإلضافة إلى معاني األلفاظ الصعبة والتراكیب  -ث

 الغامضة.

 إتقان القراءة بشروطھا. -ج

 ثانیا: تحضیر المدرس:

یرى توفیق الھاشمي أنھ یجب على المدرس أن یعّد درسھ قبل الدخول إلى حجرة 

الدراسة إعدادا وافیا، حتى یتجنب المواقف المحرجة أمام التالمیذ، ویشمل ھذا اإلعداد 

 حسب رأیھ ما یلي:

قراءة المدرس الموضوع قراءة تحریك للكلمات وتقطیع لألبیات واالھتمام بنطق  -أ

 الحروف   من مخارجھا وبأصولھا، واالنتباه إلى سرعة الصوت ودرجتھ.
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فھم معاني الكلمات الصعبة والجمل المعقدة والتفكیر في كیفیة حفظھا وشرحھا  -ب

للتالمیذ والنزول  إلى مستواھم العقلي وبیان مواطن الجمال الفني في أسلوبھا وخیالھا 

 وفكرتھا.

 إعداد وسائل اإلیضاح المناسبة مثل نماذج من كتب األدیب، صورتھ إن تیسرت... -ت

إحاطة واسعة بكاتب الموضوع من حیاتھ، إنتاجھ، وطابع أسلوبھ األدبي ومكانتھ  -ث

 االجتماعیة وبیئتھ الثقافیة واالجتماعیة.

إعداد خطة التدریس، وتشمل األھداف ومراحل الدرس، منذ بدء الدرس حتى نھایتھ  -ج

 وعلیھ فالتحضیر یخدم المعلم ویسھل عملیة التعلیم.

 مرحلة تحلیل النصوص الشعریة:

تعد مشكلة تدریس النص الشعري مركز اھتمام الكثیر من الباحثین، حیث یعتبر 

ھمزة وصل بین القارئ وصاحب النص. وھذا ما یجعلنا نتساءل ما ھي الطریقة أو 

 الخطوات المتبعة في تحلیل النص الشعري؟

والمعلم یستطیع أن یحقق أكبر قدر من الفائدة والنجاح إذا اھتدى إلى الطریقة 

المناسبة لمعالجة نصھ، وأشارت األبحاث أن نجاح المعلم یرجع إلى الطریقة التي 

یستخدمھا، ومن المعلوم أن الطریقة المناسبة السدیدة تستطیع أن تعالج كثیرا من فساد 

 المنھاج، وضعف التالمیذ، وصعوبة الكتاب المقرر.
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 وبعدما كانت النصوص الشعریة في كتاب السنة السابعة أساسي ُتدرس بطریقة تقلیدیة     

تقتصر على الدراسة الشكلیة السطحیة القائمة على تفسیر بعض المفردات، والوقوف على 

المعنى اإلجمالي، والغرض، وتعداد بعض األلوان البالغیة دون البحث عن مواطن الجمال 

الذي ھو جوھر القضیة كلھا، كالوقوف على موضع الحسن والقیمة الفنیة الختیار لفظ معین 

أو أسلوب خاص، أو اختیار صورة معینة تعتمد تشبیھا أو مجازا، ثم قیمة ھذا في تقویة 

المعنى أو توضیح الموقف، أو إثارة االنفعال... إلخ، ھذا ونحن ال ننكر أن دراسة النص 

الشعري عملیة صعبة ومعقدة، والتمرین علیھا صعب للغایة، وإن بذل األستاذ كل ما في 

وسعھ لتحضیر الدرس، ألن الجھد الحقیقي ال یكون إال في الصف ومع التالمیذ، فقد 

أصبحت طریقة التدریس في كتاب السنة األولى متوسط أكثر حیویة، حیث یبعث الشرح 

النشاط والحیاة في التالمیذ، وأصعب ما فیھ أنھ یحتم على األستاذ أن یوفق بین أمرین 

 )3(یكادان متناقضین:

أولھما: أنھ مطالب بتوضیح الغامض من التراكیب وبسط القواعد النحویة والصرفیة 

واللغویة ومساعدة التالمیذ على التعرف على مواطن الجمال والمبنى والموسیقى واأللفاظ 

وتآلفھا وانسجامھا وسحر بیانھا، أما الّثاني: أنھ مطالب بالمحافظة على وحدة معنى النص 

وفكرتھ وموضوعھ، وملتزم بالبقاء في حدوده، ال یتعداھا وال یخرج عنھا، ونجد أن 

 الطریقة جاءت موجزة في دلیل األستاذ ویمكن توضیحھا في النقاط التالیة:
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 ـ التمھید: 1

ھو إعطاء فكرة واضحة عما یعالجھ النص من فكرة وإعطاء نبذة عن كاتبھ والمناسبة 

التي قیل فیھا ( بما ال یزید عن ثالثة دقائق )، ویستحسن عرض شيء من أعمال األدیب أو 

 عرض صورتھ.

 عرض النص الشعري: ـ 2 

 ویرى عبد الفتاح حسن البجة أنھ من الواجب أن یكون بإرشاد التالمیذ إلى موضع 

) خمس دقائق، 5النص من الكتاب المقرر، ومطالبتھم بقراءة النص قراءة صامتة في مدة (

حیث یھیئ المدرس الجو الھادئ الصامت لھا، ویحول دون أي سؤال وأیة ھمسة، كما علیھ 

 مراقبتھم لیتأكد من انشغالھم بالنص عن أي شيء آخر.

 القراءة النموذجیة لألستاذ:

ھذا العنصر حساس كثیرا في النص، إذ ال بد لألستاذ من أن یكون صوتھ جھوریا في 

غیر تقعیر وال تفخیم، إال إذا احتاج النص لترقیق أو تغلیظ معربا كل ما ینطق بھ أي مبدئیا 

 بوضوح وفصاحة الحركات 

على أواخر الكالم، مراعیا الفواصل الموسیقیة لكون النص شعرا، وأن تكون قراءتھ 

مصورة للمعنى مجسدة لھ، ذات جرس رائع، ونطق مجود وفي غیر تكلف وال تصنع، وأال 

تكون كل البطء فیصیر فیھا اإلمالل، وال سریعة كل السرعة فیغدو فیھا إخالل ومضیعة 

للوقت. وألھمیتھا قال بعض المربین: "إن القراءة الجیدة لنص من النصوص تعادل نصف 

 . وبعده مباشرة یقرأ النَص تلمیٌذ متفوق قراءة جھریة ثانیة.)4(شرحھ"

 قراءات التالمیذ الفردیة: -1

 وھي ال تزید عن خمس دقائق، ویراعى فیھا ما یلي:

" تقرأ القطعة األدبیة، بحیث یتناول كل تلمیذ فیھا قراءة ثالثة أبیات، حتى یشترك  -أ

 الصحیحة ةأكبر عدد منھم، من غیر شرح للقطعة أو للمعنى، وذلك تأكید على ضبط القراء

 لما تتمیز بھ النصوص الشعریة من الصعوبة تفوق صعوبة القراءة عموما.

، طبع 2000: مجلة فصیلة یصدرھا المجلس األعلى للغة العربي، عدد خاص بالمنظومة التربویة، العدد الثالث، )4(
  .89بمطبعة ھومة، ص 
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على المدرس أن یتبع بقیة التالمیذ للقارئ والسیما حینما تصحح األخطاء التعبیریة،  -ب

 واألخطاء النحویة واللغویة، من غیر شرح وتعلیل.

یجدر المدرس أن یبدأ بأحسنھم قراءة تفادیا لألخطاء التي تربك كثرتھا التالمیذ، كما  -ت

علیھ أن یسھم الضعفاء في القراءة الثانیة، وأن یشجعھم وال یخذلھم وال یثبط عزائمھم، كي 

  )5(یحافظ الجمیع على اإلنصات واالھتمام بالدرس."

 فھم النص:  -2

ویتم بالتدرج وخالل القراءات الفردیة وعن طریق أسئلة متنوعة تساعد المتعلمین على 

إدراك المعاني والمعارف الواردة في النص إدراكا كامال وفي حالة َتفُطن األستاذ أو 

األستاذة إلى أن المفردة أو عبارة ما تعترض فھم المتعلمین انبرى إلى تذلیل ذلك عن طریق 

 األسئلة أیضا، ولقد ورد في دلیل األستاذ أنھ ینبغي تجنب:

 الشرح الذي یعتمد على اإللقاء والتلقین. -

أو اللجوء إلى التقسیمات الجزئیة اآللیة للنص التي تشتت انتباه المتعلمین وتصرفھم  -

عن إدراك مضمون النص، فتقسیم نص من النصوص إلى أفكاره الرئیسیة ینبغي أن یندرج 

 ھو التدریب على فدائما ضمن ھدف محدد ھو إدراك مكونات نص ما، إذا لم یكن الھد

تقسیم النصوص فال داعي إلى اللجوء إلى تقسیم النص، وإنما نلجأ إلى ھذا بین الحین 

والحین، خاصة عندما یجد المتعلمون أنفسھم أمام نمط جدید كنص الحكایة مثال، حیث ال 

یلجأ إلى تقسیم النص إلى أفكار رئیسیة وإنما إلى معرفة بنیة الحكایة، كما ورد ذلك في 

كتاب التلمیذ، وإذا أدرك األستاذ أن المتعلمین قد فھموا النص من خالل إجاباتھم على 

األسئلة فبإمكانھ أن یعتبر نفسھ قد بلغ الھدف المسطر لفھم النص، وأثناء القراءات الفردیة 

 بإمكان األستاذ، وعلى حسب األھداف التي سطرھا أن یقوم بـ:

أـ مراقبة صحة القراءة اإلعرابیة، وخاصة عندما یتعلق األمر بموضوعات القواعد 

 المدروسة خالل األسابیع الماضیة.

 ب ـ مراقبة األداء الصحیح لمخارج الحروف بعد مراقبة األداء المعبر.

: الموجھ العلمي لمدرس اللغة العربیة، مؤسسة الرسالة، بیروت، شارع سوریا، الطبعة الرابع، ي: عابد توفیق الھاشم)5(
  .120م، ص 1993ھـ - 1414
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ت ـ التوقف عند اسم علم، أو مصطلح، أو مفردة، أو ظاھرة لغویة وطرح األسئلة من 

 أجل تعمیق الفھم والتوسع في إدراك أسرار اللغة.

ولقد جاء في دلیل األستاذ أنھ من المفید أن یطرح في آخر كل حصة من درس 

 النصوص الشعریة األسئلة التالیة:

: أھو إخباري؟ سردي؟ وصفي؟ حواري؟ وكذلك طبیعة النص الشعري: أھو   نمط النص

أدبي؟ علمي؟ علمي متأدب؟ باإلضافة إلى المعلومات والمعطیات التي یحملھا النص: أھي 

معلومات أدبیة؟ اجتماعیة؟ تاریخیة؟ فنیة؟ مع مطالبة التالمیذ بتحدید موقفھم من 

المعلومات واألفكار التي تناولھا النص: أتوافق الشاعر في شأنھا؟ أتعارضھ؟ أتوافقھ في 

بعض األفكار وتعارضھ في أخرى؟ لماذا توافقھ؟ لماذا تعارضھ؟ لھذا ینبغي في ھذه 

المرحلة إثارة شكوك المتعلمین فیما یتعلق ببعض المعلومات التي تحملھا بعض النصوص 

الشعریة، ولو كانت صحیحة قطعیة، حتى نبعث لدیھم الروح النقدیة، ونثیر في أذھانھم 

عملیات عقلیة معقدة، وحتى نخفف من ھالة القداسة التي تعتري في نظرھم نصوص 

المؤلفین، كما یحسن حمل المتعلمین على استخالص الدرس أو المغزى إذا كان النص 

یحمل درسا أو مغزى مع إبداء الرأي وإصدار األحكام في المعطیات واألفكار الواردة في 

النص الشعري، لھذا أشار بعض المختصین إلى ضرورة تخصیص دقائق معدودة للفت 

انتباه المتعلمین إلى قاعدة من قواعد اإلمالء، ومطالبتھم باإلتیان بكلمات تتوفر على 

القضیة اإلمالئیة نفسھا، وعلى العموم فعلى األستاذ أن یتحرى الوقت المناسب للتوقف 

عند ظاھرة من الظواھر التي یعرضھا النص، وقبل انتھاء الدرس مباشرة یحدد الجزء 

 المطلوب حفظھ ویحسن أال یتجاوز عشرة أبیات.

 حفظ النصوص:

بینما كان التلمیذ في المدارس االبتدائیة یحفظ النصوص الشعریة في قاعة الدرس، 

ویسھم األستاذ في إعانتھ على ذلك، أصبح في المرحلة اإلعدادیة یستبعد ھذا التحفیظ في 

قاعة الدرس، لطول النص، وضیق الوقت وكثرة الحاجات الواجب تنفیذھا في ساعة 

 الدرس، كما نلمس تباینا لدى التالمیذ في الحفظ وذلك راجع لألسباب التالیة:

یالحظ تفاوت القدرة في كمیة ما یحفظھ التالمیذ، فالبعض أقدر من اآلخر على  -

 الحفظ.
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 اختالف الذكاء في فھم المقروء، ألن الفھم یعین في الحفظ. -

 مدى االھتمام بالدرس واالنتباه إلیھ، والدافع الذاتي لإلقبال علیھ. -

َده مما یناسب -  من هالطرق المختلفة للحفظ، فكُل یسھل علیھ الحفظ بما سبق أن َتعوَّ

 الطریقة الكلیة الجزئیة ومن البصریة إلى السمعیة...

 العوامل المساعدة على الحفظ السریع:

لقد أورد صالح الدین مجاور في كتابھ "تدریس اللغة العربیة" العوامل المساعدة على 

 الحفظ السریع وحددھا فیما یلي:

تفھم األلفاظ والتراكیب والفكرة بإدراك المعنى الضمني والمعنى الحقیقي والمعنى  -

 العام.

 ـ أن تكون النصوص مشوقة بأسلوبھا ووزنھا وفكرتھا وخیالھا.

ذوق المدرس في اختیاره للقطعة وحسن تعبیره على النصوص ونغم صوتھ  -

 ووضوح شرحھ وجاذبیتھ ولباقتھ، كل ذلك یضفي على النصوص جماال وتشویقا.

_ التكرار یزید من إشراك حواس التلمیذ، سمعا بالقراءة، وإبصارا للنص، وتردیدا لھ، كل 

ذلك یجعل القصیدة مألوفة لدیھ ومقبولة، كذلك فإن التكرار في فترات زمنیة متقاربة یعین 

  ویرسخ المحفوظ.ظعلى الحف

 في الحفظ لألسباب الواردة آنفا، لذا فإن على نالتشجیع: إن الكثیر من التالمیذ یفشلو -

، بل علیھ أن یرعاھم ویالطفھم، ویبث فیھم األمل في النجاح. وقد یتردد مالمدرس أال یوبخھ

 بعض التالمیذ في رفع 

أصبعھ لیقرأ وقد ینسى مطلع القصیدة، وقد ینسى العالقات التي یربط بھا بین  -

 بسبب عجزه واالرتباك أو الخجل والشعور واألبیات وبین الوحدات، بسبب العامل النفسي أ

بالنقص عند النطق مع أنھ قد أتقن الحفظ كل اإلتقان. فتشجیع أولئك یحول دون الكثیر من 

أخطائھم، إضافة إلى إیالئھم الثقة بأنفسھم كما یحملھم على مضاعفة السعي، لیكونوا عند 

 حسن ظن مدرسھم بھم.
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 طرق حفظ النص الشعري:

 لقد لخص بعض المختصین عدة طرق للحفظ وأوردنا منھا ما یلي:

 وتتمیز بوسیلتین ھما:الطریقة الكلیة: ـ 1

حفظ النص كامال من غیر تجزئتھ بتكراره حتى یحفظ شریطة تجانس أفكاره وھذا  •

 یكون عادة في القطعة القصیرة.

تقسیمھ إلى وحدات معنویة رئیسیة، لیس لھا صلة بما قبلھا وما بعدھا، وذلك في حالة  •

تنوع األفكار فیھ، یحفظ التلمیذ الوحدة األولى، ثم ینتقل إلى الثانیة، وھكذا حیث نجد ھذه 

الطریقة تتمیز بـ: أن انتباه التلمیذ حین الحفظ یكون موزعا بدرجة واحدة على سائر 

أبیاتھا، مما یعین على الحفظ، وأن أبیات القطعة تكون مترابطة متماسكة من حیث 

المعنى مما یعین على الحفظ كذلك، وفي المقابل لھذه الطریقة بعض العیوب منھا أن 

طولھا یحول دون إتقان الحفظ، كما یؤدي بالتلمیذ إلى الملل وبذل الجھد، كذلك فإن 

 لیسوا جمیعا بمرتبة واحدة، من حدة الذكاء ومن االنتباه إلى أبیاتھا، ةالحفظ بھذه الطریق

لذا یستحسن عدم استعمالھا إال في حفظ النص الشعري القصیر المترابط المعنى السھل 

 األسلوب.

  ـ الطریقة الجزئیة:2

وذلك بتقسیم النص الشعري إلى أجزاء یتألف كل جزء من وحدة معنویة لھا صلة 

فكریة بما قبلھا وما بعدھا، یحفظ التلمیذ الجزء بعد فھم المعنى الخاص بھ، ثم یضاف إلیھ 

الجزء الثاني وھكذا، وال یبدأ بالحفظ إال بعد فھمھ للمعنى العام للقطعة، حتى یحسن تقسیھما 

إلى وحدات معنویة التي تستقل كل منھا عن غیرھا، وتتمیز ھذه الطریقة أنھا سھلة ومریحة 

في الحفظ لألجزاء واحدا بعد اآلخر، وحین یتم حفظ التلمیذ لجزء یزداد شوقا لحفظ الجزء 

الثاني، ویزداد ثقة بقدرتھ على الحفظ، كما أنھا تعین ذوي القدرات المحدودة في الحفظ، أما 

من حیث مساوئھا أن التجزئة قد توقع التلمیذ في صعوبة الربط بین األجزاء حین الحفظ، 

كما أنھا تؤدي إلى التفاوت في قوة الحفظ ودقتھ، فالجزء الذي یكرر أكثر من غیره یرسخ 

أكثر في الذاكرة، وھي قد تحول دون اإلدراك الكلي بسبب التركیز على األجزاء مما یؤدي 

 إلى توقف الحفاظ كثیرا في نھایة الجزء المحفوظ.
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  ـ الطریقة الجزئیة البناءة:3

باتباع الطریقة الجزئیة في حفظ كل جزء، ثم الربط بین الجزء المحفوظ والذي یلیھ 

 ربطا قائما على إحدى الوسیلتین:

ـ الربط المادي: من كلمات وحروف متشابھة في ختام الجزء ومطلع الذي یلیھ وھذا في 

 )6(}لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم...حفظ القرآن أظھر وأوضح مثل قولھ تعالى: {... 

ـ الربط المعنوي: یكون بربط فكرة الجزء بفكرة الجزء الذي یلیھ، حتى إذا انتھى الحفاظ 

 من ذكر النص، ذكره معنى ھذا النص بالذي یلیھ، ومثال ھذا قول الرصافي:      

 إن حظي كدقیق        بین شوك نثروه
 ثم قالوا لحفــاة       یوم ریح اجمعوه

Pصعب األمر علیھم       قال قوم اتركوه

)
6F

7( 

فالربط بین البیتین األول والثاني مع البیت الثالث ھو صعب، فإن ذكرھا تذكر 

الحافظ بداللتھا البیت الثالث، وھذه الطریقة أیسر الطرق وأنفعھا وأمتعھا لضعاف القابلیات 

 من التالمیذ، كما أنھا اقتصادیة للوقت.

 طریقة التجمع:ـ 1

وھي تكرار التلمیذ القطع عدة مرات في وقت واحد حتى یحفظھا وھي شاقة، إذ أن الحفاظ 

لیسوا على درجة واحدة في االستعداد للحفظ، كما أن الحفظ دفعة واحدة یعرض المحفوظ 

 للنسیان، وقد یثبت الخطأ المحفوظ.
 ـ طریقة التوزیع:2

ھي توزیع المحفوظ على فترات، حیث تعتبر أنجع من طریقة التجمع بسبب طبیعتھا 

Pالمتمثلة في

)
7F

8(
P: 

في حالة كون القطعة طویلة تعین الفراغات بین الدراسة على حفظھا، كأن تقرأ عدة  -أ

 مرات، ثم تعاد في فترة أخرى وفي فترة ثالثة حتى تحفظ.

ھي أدعى إلى الراحة والسرور وأبعد عن السأم والملل، إذ ال ُیكره التلمیذ علیھا،  -ب

 وإنما تترك الستجابات نفسھ لحفظھا وتقبلھا، فتزید من االنتباه وتركیز الجھد.

  .74:سورة البقرة، اآلیة )6(
  .142: نقال عن عابد توفیق الھاشمي: الموجھ العملي لمدرس اللغة العربیة، ص )7(
  .143: ینظر عابد توفیق الھاشمي: الموجھ العملي لمدرس اللغة العربیة، ص )8(
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 بسبب مراجعة النص ومراجعة – إن وقعت –ت ـ ھي أدعى إلى تصحیح األخطاء 

المحفوظ عدة مرات وفي فترات مختلفة في حین أن طریقة التجمع قد تركز األخطاء 

 وتثبتھا، كما یتبین التلمیذ أخطاءه في طریقة الحفظ وتساعد على تركیز المحفوظ.
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  نموذج درس تطبیقي وفق المنھج الجدید:

  

Pللشاعر "مفدي زكریا"النص: " نوفمبر " 

)
8F

9( 

 

 نوفمبر جل جاللك فینا          ألست الذي بث فینا الیقینا

 سبحنا على لجج من دمانا       وللنصر رحنا نسوق السفینا
 وثرنا نفجر نـارا ونورا          ونصنع من صلبنا الثائرینـا

 ونلھم ثورتنـا مبتغانـا          فتـلھم ثورتنـا العالمینـا.

    سلكنا بھ المنھج المستبینــا            جمعنا لحرب الخالص شتاتا
P           ولوال التحام الصفوف وقانا     لكنا سماسرة مجرمینــا

)
9F

10( 

 خطوات تقدیم الدرس:

 .التمھید .1

 .القراءة النموذجیة .2

 .قراءات التالمیذ .3

 الشرح.      .4

 . األدبيقتحدید األفكار العامة والتذو .5

 مناقشة عامة فیھا ربط واستنتاج.       .6

 قراءة أخیرة. .7

 

 
 

 

 

  .202 نقال عن كتاب اللغة العربیة للسنة األولى من التعلیم المتوسط، ص )9(
، ونشیر إلى أن الثورة الجزائریة كانت 102 من إلیاذة الجزائر لمفدي زكریا، ص 52 قصیدة نوفمبر ھي من المقطع )10(

السبب الرئیسي في مطالبة كثیر من الشعوب ما یسمى باإلمبراطوریة الفرنسیة باستقاللھا وفي حصولھا علیھ فعال، وقد 
 نصرح مسؤولون فرنسیون في البرلمان الفرنسي بأنھم منحوا جمیع ھذه البلدان استقاللھا للتركیز على الجزائر وضما

  الحفاظ علیھا وھي التي كانت تعتبر جوھرة مستعمراتھم ومحمیاتھم. 
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 ـ  التمھید: 1

  یتضمن حدیثا عن:

 أ/ نظم الشاعر مفدي زكریاء ( إلیاذة الجزائر) وھي تتكون من ألف بیت تنتظم في مائة 

قصیدة، تناول فیھا صفحات تاریخ الجزائر المجید، وھذه األبیات التي بین أیدینا مقتطفة من 

 إحدى ھذه القصائد

ب/ مطلع نوفمبر یوم مشھود في تاریخ الجزائر، ومعلم من معالمھا، نحتفل بھ كل سنة 

 اعترافا بعظمتھ. 

 ج/ التعریف بمفدي زكریاء

   وفي شأن ھذه الذكرى نطرح األسئلة التالیة:

 لماذا یعظم الشاعر نوفمبر؟ -

 كیف كانت حالة الجزائریین إبان الثورة التحریریة؟ -

 إلى أي شيء أدت الثورة الجزائریة؟ -

من مجموع اإلجابات یصور المدرس حالة الجزائریین إبان الثورة وما كان فیھا من 

فقر مدقع، وظلم مستبد، وأمراض مختلفة... األمر الذي أدى إلى اندالع الثورة التحریریة، 

 وفي شأن الدفاع عن الوطن نطرح السؤالین التالیین: 

 بماذا یشعر كل منكم إذا احتل وطنھ؟ -

  كیف تكون ردة فعلكم؟ -
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وكذلك الشأن مع شاعرنا الجزائري مفدي زكریاء الذي عایش أوال بأول، وأحس 

بثقل األمانة الملقاة على عاتقھ، فراح ینسج ھذه القصیدة، كأداء الواجب التي آلمھ أن یؤول 

مصیرھا إلى طریق مسدود، فراح ینظم لھا قصیدة ھي مزیج من األلم الھادر، والثورة 

العارمة، والروح المتأججة، والصیحة الملتھبة، واألمل الشموخ، وھو من موالید یوم 

.ببني یزقن ، بغردایة بجنوب 1908یونیو 12ھـ الموافق ل 1326جمادى األولى 12الجمعة 

 البالد.

 والنص الذي بین أیدینا خیر نموذج لھذا الشعر العذب الرقیق الصادق.

 - القراءة النموذجیة:2

  وتتم من طرف المدرس مراعیا فیھا حسن اإللقاء وتمثیل المعنى.

 قراءات التالمیذ: -3

وتكون بأن یقرأ من التالمیذ األقویاء، فیقرأ كل تلمیذ عدد من األبیات، وإذا أخطأ أحدھم 

على المدرس أن یصحح لھ الخطأ مباشرة كي ال یعلق في األذھان، وتستمر ھذه القراءة 

حتى یحسن معظم التالمیذ قراءة النص، ثم یقوم المدرس مع التالمیذ بتقسیم القصیدة حسب 

 المعنى بتحدید األفكار.

 المناقشة:  -4

 بم ابتدأ الشاعر الشطر األول من البیت األول؟ )أ

  - نوفمبر- نداء.

 - لمن وجھ ھذا النداء؟ - لـ: نوفمبر.

 - أین أداة النداء؟ - محذوفة.

 - ما الذي قالھ الشاعر لنوفمبر بعد أن ناداه؟

  شرح: جل جاللك = عظم شأنك.–جل جاللك فینا 

 - بم ابتدأ الشاعر الشطر الثاني؟ 

 - استفھام. لمن وجھھ؟ - لنوفمبر.

 - ھل الشاعر ینتظر إجابة لسؤالھ؟ - ال.

 - ما ھدفھ من وراء السؤال؟ - التأكید. إنك الذي بث فینا الیقینا.

 - ما معنى الیقین؟ الیقین ‡ الشك.
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 - تكلم الشاعر بصیغة جماعة المتكلمین = فینا. على من تعود ھذه النون؟ - نحن.

 - ثم یطلب المدرس من أحد التالمیذ أن یصوغ المعنى العام للبیت.

 - إذا رأى المدرس قصورا في شرح التلمیذ علیھ أن یصوغ معنى البیت بنفسھ كما یلي:

لقد استھل الشاعر ھذه األبیات بتمجید شھر نوفمبر والتنویھ بھ، باعتباره الشھر الذي 

بث الیقین  في نفوس الجزائریین على دحر االستعمار، معتمدا في ذلك على صیغة النداء 

  وھو إنشاء طلبي.– جل جاللك فینا –في قولھ: نوفمبر 

وبعدھا یطلب المدرس من التالمیذ صیاغة الفكرة األولى للقصیدة ثم یسجل الفكرة المناسبة 

 على السبورة:

 - تمجید الشاعر لشھر نوفمبر. 1: - الفكرة األولى- البیت األول یتضمن 

 ثم یعود إلى المناقشة من أجل استخالص الفكرة الثانیة.

 مجد الشاعر من خالل البیت األول شھر نوفمبر؟ -

 ما ذا یقصد الشاعر بنوفمبر؟ (شھر نوفمبر- ثورة أول نوفمبر) -

 قراءة البیت الثاني. -

      ـ كیف كان رد فعل الجزائریین بعد أن أزال نوفمبر شكوكھم؟

 سبحوا على لجج من دماھم. -

  راحوا یسوقون السفینة للنصر. -

 شرح: لجج = أمواج. -

  ـ ھل من الممكن أن تكون السباحة في بحر وأمواج من الدماء؟ ال.

 ج - الثمن الباھض الذي قدمھ الجزائریون من أجل الوصول إلى النصر.

  التضحیات الكبیرة التي قدمھا الجزائریون.–ج 

 * السفینة عادة یقودھا ربان، فمن كان یقود ھذه السفینة التي یتحدث عنھا الشاعر؟

  كل الجزائریین.–الجواب: الجزائریون 

 * في البیت الثالث، واصل الشاعر الحدیث بصیغة جماعة المتكلمین (نحن).

  صلبنا.– نصنع –أ) أین یظھر ذلك؟ ج- ثرنا- نفجر 

  یثور.–ما معنى ثرنا؟ ثار 

  منظمة.–ما میزة ھذه الثورة؟ مسلحة 
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 - فجرھا الجزائریون ( نارا ونورا)

 - ما العامل المشترك بین الكلمتین؟

  فیم تختلفان؟–- ج) تشتركان في أغلب الحروف 

 - ج) تختلفان في المعنى.

الكلمتان إذا اتفقتا في أغلب الحروف واختلفتا في المعنى، قلنا أنھما متجانستان، ویسمى ذلك 

 جناسا.

تحّدث الشاعر في الشطر الثاني عن صناعة (نوع من الصناعة) قام بھا الجزائریون 

  ما ھذه الصناعة؟–إبان الثورة 

  ماذا یقصد بذلك؟–صناعة الثائرین 

 أنھم ُثوار وأبناؤھم ثوار. -

 ـ أن الثورة تجري مجرى الدم.

 البیت الرابع: كرر الشاعر في ھذا البیت كلمة، ما ھي؟

  نوحي.–ج) نلھم- ما معنى نلھم؟ نلھم = نبلغ  -

 ما الذي بلغھ الجزائریون لثورتھم؟ •

  ما ھي ھذه الغایة؟– غایتھم – ما معنى مبتغاھم؟ ھدفھم –مبتغاھم. 

  ینتج عنھ حسب رأي الشاعر ھدف آخر، ما ھو؟–تحقیق ھذا الھدف- النصر  -

 -ج) نلھم ثورتنا العالمین. شرح العبارة.

 - شرح: نبلغ ثورتنا إلى العالمین: ( كل الناس )، ( كل العالم ).

ثم یطلب األستاذ من التالمیذ صیاغة الفكرة الثانیة، وبعدھا یسجل الفكرة المناسبة على 

 السبورة.

 تضحیات الجزائریین في سبیل تحقیق مبتغاھم (االستقالل) وأثرھا  ]-6- 2الفكرة الثانیة: [ 

 على المستوى العالمي.

ثم یطلب من التالمیذ صیاغة الفكرة العامة فیتفقوا على واحدة ویسجلھا أحد التالمیذ            

 على السبورة.

  ثورة نوفمبر تحقق آمال الجزائریین وتصیر قدوة لكل الشعوب المكافحة.الفكرة العامة:
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ویكون ببیان مواطن الجمال في بعض الجمل، فیقول األستاذ للتالمیذ مثال: التذوق األدبي: 

إذا قال الشاعر (بعث وأثار) بدال من (بث فینا) في البیت األول فھل یتغیر المعنى؟ ال. 

ولكن أي األسلوبین أجمل؟ ولماذا؟ فالشاعر عندما قال: (بث فینا الیقینا) شبھ نوفمبر بشمس 

منیرة تبث شعاعھا في ربوع العالم، فنجده قد عبر بشكل مباشر. ثم إذا قال: ( أرواح 

 ونفوس الجزائریین مثل ریاح تسوق األرواح للشھادة ) بدال من قول الشاعر:

 سبحنا على لجج من دمانا    وللنصر رحنا نسوق السفینا

 ألسنا بصدد التعبیر على المعنى نفسھ؟ ولكن أیھا أجمل؟

ال شك في أن قول الشاعر یرسم أرواح نفوس الشھداء الجزائریین في أحسن صورة، كما 

نلمس في قولھ (نفجر نارا ونورا)، ذلك اإلصرار العنید على مواصلة الجھاد، بل والدة 

أجیال جدیدة من أصالب الجزائریین تسیر على درب األسالف في مقاومة الظلم واالستبداد 

 بمختلف أنواعھ.

 - مناقشة عامة للتطبیق واالستنتاج:5

 كیف عرفت أن الشاعر یحب وطنھ؟ ھل في عاطفتھ نحو وطنھ عمق؟ وأین تراه؟

ھل تصوغ لھذه األبیات عنوانا آخر غیر ھذا؟ ھل ترى في ھذه األبیات صعوبة؟ من أي 

 عصر ھذا النص (القصیدة)؟

 إذن بماذا یتصف األدب الحدیث؟

 قراءة أخیرة للنص إذا توفر الوقت.

 یمكن بعد ھذا التذكیر بمكونات البیت الشعري. •

       الشطر األول ،الشطر الثاني.

       الصدر ،العجز

       القافیة، الروي

حفظ األبیات، ویتم ذلك بتوجیھات یتلقاھا التالمیذ من طرف األستاذ حول  - تطبیق: ا6

 الكیفیة والمدة المطلوبة لذلك، مثال حفظھا كلیا في مدة ال تتجاوز أسبوعین.
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 نقد منھجیة تحلیل النصوص الشعریة:

   ما یمكن إدراكھ فعال أن المنھجیة التي یستمد منھا تحلیل النص الشعري ھي ذات جذور 

في أعماق المدارس التقلیدیة القدیمة رغم التجدید في المنھاج، وھذا ما یتجلى في كون 

الطرق المستعملة ال تواكب الدراسات المستجدة في مجال تحلیل النص الشعري، وعدم 

امتالكھا لقدرة االندماج في التغییرات المعاصرة  ومن سلبیات ھذه المنھجیة أنھا تتمیز بقلة 

في الفنیات التي تجعل دور التلمیذ أقوى من دور األستاذ وجعلھ  اإلبداع والتجدید واالبتكار

 العنصر الفعال في العملیة التعلیمیة وبعیدا عن الركود والحیادیة. 
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تمھید :  
أوال: استبیان خاص باألساتذة." دراسة و تحلیل ". 
ثانیا : استبیان خاص بالتالمیذ." دراسة و تحلیل"  

ثالثا : النتائج. 

.  رابعا :اقتراحات
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تمھید :   

 إن موضوع البحث في كیفیة تدریس النصوص الشعریة ال یكتفي بالدراسة النظریة

       فقط بل یجب تدعیمھ باألدلة المیدانیة التي تثبت صحة ما توصلنا إلیھ أثناء الدراسة ،

   و علیھ قمنا بتوزیع استبیانین یتضمنان أسئلة محددة ھادفة ، أحدھما خاص باألساتذة

الثاني بالتالمیذ ، و نقصد من خاللھما الحصول على عدة بیانات و معلومات توضح لنا و

سیر عملیة تدریس النصوص الشعریة في السنة األولى من تعلیم المتوسط. 

أوال: استبیان خاص باألساتذة " دراسة و تحلیل " اعتمدنا على منھج البحث اآلتي: 

قمنا بإعداد استمارة تضم مجموعة من األسئلة المتعلقة باإلشكالیة المطروحة حول 

   الموضوع، ثم قمنا بتوزیعھا على أساتذة المادة، موضحین فیھا ضرورة الدقة 

الموضوعیة أثناء اإلجابة.و یتناول ھذا الجانب من الدراسة عینة من األسئلة موجھة و

 مھیدي الشارف  متوسطة : ـمتوسطاتألساتذة السنة األولى من التعلیم المتوسط لعدد من 

 متوسطة قورین عبد القادر بالسوافلیة،متوسطة الصفصاف الجدیدة ، متوسطة صفصاف، بال

        . ببوقیرات 1945 ماي 08

 ، و العینة بلغ 2015و امتدت ھذه الدراسة من شھر أفریل إلى شھر ماي عام 

 عددھا عشرون أستاذا.

ثانیا : استبیان خاص بالتالمیذ " دراسة و تحلیل ". 

استخدمنا في ھذه الدراسة منھج التحلیل للوصول إلى المعلومات البیانات الخاصة 

بموضوع تدریس النصوص الشعریة ، من أجل تحدید العوامل و الظواھر الخاصة التي 

تتحكم في سیر ھذا النشاط. 

و اعتمدنا في ھذه الدراسة على مجموعة من األسئلة التي جمعت في استبیان موجھ 

لتالمیذ السنة األولى من التعلیم المتوسط ، تتعلق بالكتاب المدرسي و النص الشعري ، 

تحمل عشرة أسئلة تحرینا فیھا التنویع ، وكان تركیزنا منصبا حول إشكالیة تدریس النص 

الشعري موضحین مدى أھمیة اإلجابة بدقة  و موضوعیة و صراحة. فقمنا بتقدیمھا إلى 

المذكورة اعاله، حیث تمت ھذه الدراسة في مدة شھر  متوسطات عشرین تلمیذا من أربع

 .2015من شھر أفریل  إلى شھر ماي 

 و تبقى النتائج المستخلصة في نظرنا غیر مطلقة، و ھي نتائج نسبیة تقدیریة بحاجة ماسة 

إلى مزید  من البحث و الدراسة من طرف المختصین في ھذا المیدان.  
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             وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي                                                    

 جامعة عبد الحمید ابن بادیس-مستغانم-                               

 كلیة األدب و الفنون                                          

قسم اللغة العربیة و آدابھا . 

. 2015 /2014السنة الجامعیة: 

نموذج استبیان خاص باألساتذة. 

- الرجاء من األساتذة الكرام اإلجابة عن ھذه األسئلة الخاصة بتدریس النصوص الشعریة 

للسنة األولى من التعلیم المتوسط، بوضع عالمة (×) في الخانة التي توافق رأیھ، مع 

التحري بالموضوعیة  والدقة والتركیز أثناء اإلجابة لھدف إبراز واقع تدریس النص 

الشعري ، و كذا الطریقة المتبعة في تدریسھ حالیا.  

و شكرا مسبقا. 

ھل الكتاب المدرسي متوفر في المؤسسة؟                               -1

 ھل تجد صعوبة في استعمال الكتاب المدرسي؟                       -2

    في حالة اإلجابة بنعم، ھل الصعوبة تعود إلى: 

                                                                     .حداثة الكتاب

                                                                  . المادة الشعریة الموجودة فیھ

                                                                  .طریقة عرضھا 

- ھل النصوص الشعریة المقترحة على تالمیذ السنة أولى متوسط مناسبة لمستواھم ؟   3

                                                         

   ھل تقترح بدیال ؟

 ........................................................................................

 ھل الوقت المحدد لدرس النصوص الشعریة كاف ؟                                                 -4

 ھل یتفاعل التلمیذ معھا ؟                                                                            -5

 ھل یواجھ التلمیذ صعوبة في فھم النصوص الشعریة ؟                                               -6

إذا كان الجواب بنعم فیما تكمن الصعوبات ؟  

 .....................................................................................

  

      نعم              ال    

 نعم            ال

 نعم            ال

 نعم            ال

      نعم              ال    

      نعم              ال    
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- ھل یستطیع التلمیذ التفریق بین أنواع و أغراض الشعر المختلفة في المقرر ؟                   7

                                                                                                            

     في حالة عدم التمكن فما سبب ذلك ؟ 

 ........................................................................................

- ما رأیك في الطریقة المتبعة في تحلیل النصوص الشعریة في السنة أولى متوسط؟  8

 مملة        غیر مالئمة                      مالئمة              

- سّطر المنھاج المقرر األھداف اآلتیة : معرفیة ، منھجیة ، تعلیمیة ، فما ھي 9

األھداف المحققة في تدریس النصوص الشعریة ؟ حدد كلیة أم جزئیة ؟  

 ……………………………………………………………

- ھل ترى أن التلمیذ یتلقى النص الشعري بتفاعل إذا وظفنا الوسائل التكنولوجیة 10

الحدیثة السمعیة البصریة ( أشرطة ، صور ، انترنیت ، القرص المضغوط…) 

     …………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

            نعم            ال   
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دراسة و تحلیل االستبیان الخاص باألساتذة .                         

     

لقد شمل ھذا االستبیان عشرون أستاذا في مادة اللغة العربیة ذوي خبرة و أقدمیة في     

 و قد وزعنا ھذه 17و 15.5التعلیم و نقاط تقییمھم من قبل المفتش التربیة تتراوح بین 

خمسة من "  مھیدي الشارف " متوسطة:خمسة أساتذة ع متوسطات االستبیانات على أرب

بالسوافلیة  " قورین عبد القادر" متوسطة  " ، و خمسة من الصفصاف الجدیدة " متوسطة 

". ببوقیرات " 1945ماي 08 متوسطة،والبقیة من 

إذ وزعت علیھم عشرة أسئلة ، و تحصلنا على اإلجابات الواردة في التحلیل و قد كانت 

كاآلتي : 

 / س : ھل الكتاب المدرسي متوفر في المؤسسة ؟ 1   

ج : 

 

یبین الجدول أن أغلبیة األستاذة یتفقون أن الكتاب المدرسي متوفر في المؤسسات ،أّما     

%، صرحوا بعدم توفر الكمیة المناسبة و بعد االستفسار منھم صرحوا قائلین : وإن 10

 المناطق النائیة ال تصلھا الكمیة متوسطاتتوفرت الكمیة المناسبة في مؤسساتنا إال أّن 

الالزمة. 

/ س: ھل تجد صعوبة في استعمال الكتاب المدرسي ؟  2

: ج

       

   

% من األساتذة یجدون بعض الصعوبة في استعمال 25من خالل الجدول نالحظ أن 

% یرجع 20 %، في حین 80الكتاب المدرسي، و معظمھم أرجع ذلك إلى حداثة الكتاب 

 المجمـــوع % ال %  نعم     س   

01 18 90 02 10 20 

 المجمـــوع % ال %  نعم     س   

02 05 25 15 75 20 
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% ال یجدون صعوبة على اإلطالق 75الصعوبة إلى المادة الشعریة الموجودة فیھ، و بینما 

في استعمالھ. 

/ س: ھل النصوص الشعریة المقترحة على تالمیذ السنة األولى متوسط مناسبة 3

  لمستواھم؟

ج:  

 

 

 

% من األساتذة یتفقون أن النصوص الشعریة المقترحة في كتاب اللغة 70نالحظ       

% یرونھا غیر مناسبة لھم ألن 30العربیة للسنة األولى متوسط مناسبة لمستواھم ، إالّ أّن 

بعض النصوص الشعریة یغلب علیھا الطابع الفلسفي مثل :قصیدة " الجدید " لجبران خلیل 

جبران ، و یرى بعضھم أّن ھذه القصیدة ال تنمي الذوق األدبي ألّن لیس لھا من الشعر إالّ 

الشكل ، و بعض النصوص اعتمدت الرمزیة مما جعلھا تفقد ذوقھا األدبي لدى التالمیذ ، 

        ألّنھ لم یتوصل إلى استیعاب معانیھا، لذا اقترحوا استبدالھا بقصائد أقرب إلى الغناء 

و النشید، و ھناك من اقترح أن تكون النصوص الشعریة واضحة غیر مجزأة أي قصیدة 

كاملة.  

  س : ھل الوقت المحدد للنصوص الشعریة كاف ؟ /4

ج: 

 

% من األساتذة یرون أن الوقت المحدد لدرس النصوص 65و یبین الجدول أن نسبة         

الشعریة كاف و ربما ذلك بكونھ ال یقدم كل المعلومات أو یعتمد على السرعة أو اإللقاء 

% 35 المباشر للدرس وإمالءه  أو المناقشة طوال الحصة و تقدیم التحلیل مطبوعا... بینما

یتفقون على أن الوقت المحدد لدرس النصوص الشعریة غیر كاف ویجدون لرأیھم مبررا 

 المجمـــوع % ال %  نعم     س   

03 14 70 06 30 20 

 المجمـــوع % ال %  نعم     س   

04 13 65 07 35 20 
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في صعوبة النصوص و بطء فھم التالمیذ لضعف مستواھم، و یلمس عدم التناسب على 

العموم في نھایة كل سنة دراسیة حیث ال یستكمل البرنامج غالبا. 

  ھل یتفاعل التلمیذ معھا ؟ : / س5

ج:   

 

% من األساتذة على أن التلمیذ یتفاعل معھا ، و ھذا لكونھا تبّث الحماس في 75   یجمع 

نفوسھم و تزرع فیھم حب الوطن خاصة شعر مفدي زكریا ، كما تزرع فیھم حب الرحمان 

% ترى أن التلمیذ ال یتفاعل مع 25كقصیدة " أحد أحد " لمحمد العید آل خلیفة ، في حین 

 النص.

  : ھل یواجھ التلمیذ صعوبة في فھم النصوص الشعریة ؟ / س6

ج: 

 

إّن أغلبیة األستاذة یؤكدون أّن التالمیذ ال یواجھون صعوبة في فھم النص الشعري     

% أّما النسبة الباقیة یرون أّن التلمیذ یواجھ صعوبة و معظمھم أرجعھا إلى 60بنسبة 

أّنھا نصوص أكبر من مستوى التالمیذ أي انعدام التدرج في المستوى فضال عن 

استعمال الرمز باإلضافة إلى أّن لغة النصوص الشعریة تفوق مستواه المعرفي. 

 

 

 

 

 

 المجمـــوع % ال %  نعم     س   

05 15 75 05 25 20 

 المجمـــوع % ال %  نعم     س   

06 08 40 12 60 20 
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 /س ھل یستطیع التلمیذ التفریق بین أنواع و أغراض الشعر المختلفة في المقرر ؟7

ج:  

  

                                  

 

 

% من األساتذة یؤكدون على معرفة التالمیذ باألغراض و لكن في 65یبین الجدول أّن    

الحقیقة و بعد مالحظاتنا المیدانیة وجدناھم عكس ذلك ، و ربما زعموا ذلك خوفا منھم من 

االتھام في سبب عدم قدرة التالمیذ على التفریق بین األغراض المختلفة و تسترا منھم حول 

الموضوع ، و ھذا ینطبق خاصة على أساتذة وادي سوف مما جعلنا نتساءل ، ھل یعود إلى 

% رأوا العكس و یرجع السبب 35المبالغة أم العكس بحكم البیئة ألّنھا بیئة الشعراء ؟ أّما 

في رأیھم إلى أّنھا مجزأة و غیر كاملة ، معظمھا اعتمدت الرمز ، حیث إذا كان الشعر 

رمزیا فمن الصعب أن یھتدي التلمیذ إلى معرفة ما إذا كان الشعر من األدب االجتماعي   

أو الثوري أو الدیني. 

: ما رأیك في الطریقة المتبعة في تحلیل النصوص الشعریة في السنة األولى   س/8

متوسط ؟ 
ج: 

 

% أّن الطریقة المعتمدة في تحلیل النصوص الشعریة 75أجمع األساتذة بنسبة 

% رأوا أّنھا مملة ألّنھا یغلب علیھا الجانب المضموني المعرفي على 20مالئمة بینما 

حسب  الجانب الفني و الجمالي و األسلوبي مما ینجز عنھ تنشئة األجیال نشأة ضیقة األفق 

 المجمـــوع % ال %  نعم     س   

07 13 65 07 35 20 

 المجمـــوع % ممــلة % غیر مالئمة   % مالئمة  س   

08 15 75 01 05 04 20 20 
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و عدم اإلحساس بالجمال و الفن و االكتفاء فقط بحشو األدمغة باألفكار و المعاني و 

% رأوا أّنھا غیر مالئمة. 5المضامین ، في حین 

 : سطر المنھاج الـھداف اآلتیة : معرفیة ، منھجیة ، تعلیمیة ، فما ھي األھداف / س9

 المحققة في تدریس النصوص الشعریة ؟ حدد كلیة أم جزئیة ؟ 

 أجمع األساتذة على أن األھداف المحققة ھي األھداف التعلیمیة و المعرفیة بینما رأى ج :  

ثالث أساتذة أّن األھداف المحققة ھي األھداف التعلیمیة ، أّما األھداف المعرفیة و المنھجیة 

فھي محققة جزئیا حسب قدرات األستاذ. 

:ھل ترى أّن التلمیذ یتلقى النص الشعري بتفاعل إذا وظفنا الوسائل التكنولوجیة  س /10

 .) أشرطة ، صور ، أنترنیت ، القرص المضغوط...(الحدیثة السمعیة البصریة

 ج :     

       

أغلب األساتذة أجابوا بنعم، ألّن عملیات تلقي الشعر ستتم بفعالیة إّذا وظفنا الوسائل       

% رأوا 15التكنولوجیة الحدیثة ، ألّن التلمیذ یكون أكثر تفاعال مع النص الشعري إالّ أّن 

العكس  ألّن الشعرھو إیقاظ الوجدان و إدراك عواطف إنسانیة و تذوق الجمال ، و ال یرون 

أّن التلمیذ یتفاعل مع الشعر ، إذا وظف األستاذ و سائل تكنولوجیة حدیثة سمعیة بصریة 

تثیر إحساسھ و تجلب انتباھھ أكثر.   

 

 

 

 

 

          

 

 

 المجمـــوع % ال %  نعم     س   

10 17 85 03 15 20 

~ 82 ~ 
 



  الفصل الثالث:                                                                دراسة استبیانیة میدانیة 
 

 

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي.                                     

 جامعة عبد الحمید ابن بادیس-مستغانم- 

 كلیة األدب و الفنون 

 قسم اللغة العربیة و آدابھا 

. 2015/ 2014السنة الجامعیة 

نموذج استبیان خاص بالتلمیذ. 

- الرجاء من التلمیذ المجیب أن یحدد إجابتھ بوضع عالمة (×) في الخانة التي توافق رأیھ  

مع تحري الصراحة والموضوعیة في ذلك و شكرا.                                                      

- ھل تجد صعوبة في استعمال كتاب اللغة العربیة ؟                                                          1

- ھل تحب درس النصوص الشعریة ؟                                                2

- ھل تجد صعوبة في النصوص الشعریة المقترحة ؟                                   3

   : إذا كانت اإلجابة بنعم فھل تكمن الصعوبة في

صعوبة النص في حد  تحلیل النص شرح األستاذ  قراءة نص
 ذاتھ

    

   

- ھل تعجبك النصوص الشعریة المقترحة ؟   4 

- ما ھي أنواع النصوص التي تعجب بھا أكثر ؟ 5

 .......................................................................................

- ما رأیك في الطریقة المعتمدة في تحلیل النصوص الشعریة ؟ مناسبة        6

                                                            غیر مناسبة 

                                            

  ھل لك اقتراح ؟ 

 

 .......................................................................................

 

               
               

  
   ال              نعم

 
 نعم            ال 

 نعم            ال 

 نعم            ال 
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- ھل طریقة األستاذ في تقدیمھ للنص الشعري تدفعك للمشاركة أو االستماع فقط؟ 7

                                                                               

- ھل تفضل أن تكون مشاركا في شرح النص أو مستمعا فقط ؟                                                                8

                                                                               
 

- ھل أستاذك یستخدم في شرحھ للنصوص الشعریة ؟     9

                                                                                                               

- ھل تفضل االكتفاء بالكتاب المدرسي في دراسة النصوص الشعریة أم تحبذ فھم النص  10
 

ستعانة بوسائل أخرى مساعدة ( وسائل سمعیة بصریة )؟     -ھل من األحسن اإل10

 الكتاب فقط                                      وسائل أخرى                                                                                                                                                                       

إذا كانت اإلجابة ھي األحسن االستعانة بوسائل أخرى، فما ھي ھذه الوسائل التي تحبذھا ؟ 

................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

االستماع فقط   المشاركة                   

        مستمعا فقط                           مشاركا     

كلیھما             دارجة             لغة فصحى  
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دراسة و تحلیل االستبیان الخاص بالتالمیذ.                       

 
/ س :  ھل تجد صعوبة في استعمال كتاب اللغة العربیة ؟ 1

             

    

 

  

% من التالمیذ تصادفھم صعوبات في استعمال 20   یتبین من خالل الجدول أّن نسبة 

% ال یجدون صعوبة في استعمالھ ألّنھ بني 80الكتاب المدرسي المخصص لھم ، بینما 

وفق المنظور البنائي ، إذ یقترح بیانات   و شروحا ، و یوجھ المتعلم بواسطة النشاطات 

المختلفة التي یقدمھا إلى الممارسة اللغویة التي تتیح لھ بناء معارفھ بنفسھ و من ثمة اكتساب 

 كفاءات جّمة.

/ س : ھل تحب درس النصوص الشعریة ؟  2

    ج :   

 

 

 

% 52% ،أّما 75نالحظ من خالل الجدول أّن أغلبیة التالمیذ یحبون الشعر و ھذا بنسبة   

فال یتذوقونھ و سبب ذلك یعود إلى اختالف األذواق ، فمنھم من یمیل إلى الشعر و فئة 

أخرى تفضل النثر. 

  / س : ھل تجد صعوبة في النصوص الشعریة المقترحة ؟ 3

ج 

 المجمـــوع % ال %  نعم     س   

01 16 20 64 80 80 

 المجمـــوع % ال %  نعم     س   

02 60 75 20 25 80 

 المجمـــوع % ال %  نعم     س   

03 48 60 32 40 80 

~ 85 ~ 
 



  الفصل الثالث:                                                                دراسة استبیانیة میدانیة 
 

  

% تمثل 60% ال یجدون صعوبات في النصوص الشعریة المقترحة ، بینما 40بنسبة    

نسبة الذین تعترضھم الصعوبات في دراسة الشعر و ھي نتیجة طبیعیة ألّنھ قد یتسنى 

لبعضھم قراءة و تحلیل النص الشعري ، لكن ھناك من یجد صعوبة و ذلك حسب إمكانیات 

التلمیذ و قدراتھ المعرفیة و ھذه الصعوبات تكمن في : 

 

 

 

 

 

 

 

% یجدون صعوبة في قراءة 20% یجدون صعوبة في النص في حد ذاتھ ، بینما 50 نسبة 

% في شرح األستاذ . 5%في تحلیل النص ،و 52النص  و 

 

  / س: ھل تعجبك النصوص الشعریة المقترحة ؟ 4

ج 

      

% مقبولة عندھم، فما 75% ال تعجبھم النصوص الشعریة المقترحة ، في حین 25  نسبة 

 تعلیل ذلك ؟

أغلب التالمیذ أجمعوا على أّن النصوص الشعریة ال تعجبھم ألّنھا تجعلھم یدركون عدة 

أمور كانوا یجھلونھا من قبل حیث أّن القصائد المقترحة متنوعة من اجتماعیة دینیة و 

ثوریة. 

 

 %20 12 قراءة النص 

 %5 3 شرح األستاذ 

 %25 15 تحلیل النص

 %50 30 صعوبة النص في حد ذاتھ

  80 المجمـــــــوع

 المجمـــوع % ال %  نعم     س   

04 60 75 20 25 80 
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  / س : ما ھي أنواع النصوص التي تعجب بھا أكثر ؟  5

 

% یفضلون الشعر الثوري بینما 18.75%من التالمیذ یفضلون الشعر االجتماعي و 15

% عن اإلجابة ، ربما یعود 47.5% تفضل الشعر الدیني ، وامتنعت نسبة 18.75نسبة 

 ذلك إلى أّنھم ال یفرقون بین أغراض الشعر المختلفة.

 / س : ما رأیك في الطریقة المعتمدة في تحلیل النصوص الشعریة ؟ 6

 

 أغلب التالمیذ یرون أّن الطریقة المعتمدة في تحلیل النصوص الشعریة مناسبة ، و ذلك   

%  77.5بنسبة 

و النسبة الباقیة ترى أّنھا غیر مناسبة ، و معظم االقتراحات التي قدمھا التالمیذ كانت تدور 

حول التوسع أكثر في الشرح من قبل األستاذ. 

/ س: ھل طریقة األستاذ في تقدیمھ للنص الشعري تدفعك للمشاركة أو االستماع فقط ؟ 7 

ج:       

  

% من التالمیذ أّن طریقة األستاذ في تقدیمھ للنص الشعري تدفعھ للمشاركة، 80یرى    

% تدفعھم لالستماع فقط. 20بینما 

    
 س

 المجموع % االمتناع % دیني % ثوري % اجتماعي  

05 12 15 15 18.75 15     18.75 38 47.5 80 

 المجمـــوع % غیر مناسبة % مناسبة     س   

06 62 77.5 18 22.5 80 

 المجمـــوع % االستماع % المشاركة   س   

07 64 80 16 20 80 
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  / س : ھل تفضل أن تكون مشاركا في الشرح أو مستمعا فقط ؟8
 ج :   

 

%و 75أغلب التالمیذ یفضلون أن یكونوا مشاركین في شرح النص الشعري و ذلك بنسبة 

% یفضلون االستماع و ھذا یعود للدور الفعال الذي یلعبھ المدرس في القسم من 25بینما 

إثارة االنتباه و االنفعال. 

 / س : ھل أستاذك یستخدم في شرحھ للنصوص الشعریة : لغة فصحى ، دارجة ، 9

 ؟بین 

   ج:       

 

% األساتذة الذین یستخدمون اللغة الفصحى في شرحھم للنص الشعري، 62.5تمثل نسبة   

% یغلّبون الدراجة في 1.25% یمزجون بین الفصحى و الدارجة في حین 36.25بینما 

شرحھم. 

  / س : ھل تفضل االكتفاء بالكتاب المدرسي في دراسة النصوص الشعریة أم تحبذ10

   فھم النص الشعري باالستعانة بوسائل أخرى مساعدة ( وسائل سمعیة بصریة) ؟

    ج :  

 

 

 

 المجمـــوع % مستمعا % مشاركا      س   

08 60 75 20 25 80 

    
 س

 المجموع % بین بین % دارجة   % لغة فصحى

09 50 62.5 01 1.25 29 36.25 80 

 المجمـــوع % وسائل أخرى % الكتاب فقط    س   

10 10 12.5 70 87.50 80 
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% أّما  87.5األغلبیة أجمعت على دراسة الشعر بالوسائل التكنولوجیة الحدیثة، بنسبة 

% تفضل االكتفاء بالكتاب المدرسي فقط ، و ھناك من یقترح سماع القصائد 12.5

بأصوات أصحابھا ألّنھا األبلغ و األقدر على التأثیر في المتلقین ، و ھناك من یفضل 

دراستھا مكتوبة ومرئیة و سماعیة ألّن التنویع یبعد الملل. 

   ثالثا- النتائج:

من الطبیعي أن تعني الجھات المختصة بالعمل التربوي من كل جوانبھ ابتداء باألستاذ و 

التلمیذ ، حتى تكشف عن بعض نقائص المدرسة في اإلعداد ، ھذا الفشل الذي أثبتتھ العدید 

من البحوث البیداغوجیة و اإلحصائیات المیدانیة و التي تعود إلى جملة من العوائق و 

الصعوبات. 

و نحن في دراستنا ركزنا على الصعوبات الخاصة بتدریس النص الشعري في السنة األولى 

من التعلیم المتوسط  و لذا قمنا بإجراء حوار مع األساتذة ذوي الخبرة في المیدان من أجل 

كشف الصعوبات التي تعیقھم، و أیضا من خالل مشاھدتنا لطرق و لكیفیة تدریس النص 

الشعري طوال السنة حیث توصلنا إلى كشف جملة من الصعوبات و المالحظات منھا : 

  .تدھور مستوى المعلمین و المتعلمین

  غیاب روح اإلبداع و المبادرة من قبل أطر التعلیم، فأغلبیة المدرسین یعیدون غالبا ما  

ھو موجود في الكتب المدرسیة من نماذج و أحكام جاھزة. 

  نقص في تربیة الذوق األدبي نتیجة إھمال بعض الجوانب المتعلقة بالجمال الفني في  

 النص الشعري، و بالتالي العجز عن تكوین القارئ المتذوق.

 . سوء اختیار بعض النصوص الشعریة و عدم مالءمتھا أحیانا لواقع التلمیذ   

  ارتباط تدریس النصوص الشعریة بمنھج وحید و صارم و رافض لالختالف و لوجود

أي یرفض حریة المبادرة من طرف أساتذة المادة في المیدان.  الرأي اآلخر
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  عدم االنفتاح المستمر على مناھج التدریس الحدیثة أي عدم المتابعة لما جّد في العالم من

المناھج السوسیو ثقافیة و التحلیل النفسي و غیرھا المتغیرة باستمرار ، و نجد ھذا یعود 

 ألسباب عدیدة منھا :

  .الوصایة اھتمت بالكم على حساب الكیف

  إّن الحالة االقتصادیة و اإلیدیولوجیة فرضت تمییزا واضحا بین المتخرجین من

الفروع العلمیة و المتخرجین من الفروع األدبیة، و قد اكتسى ھذا التمییز صفة 

رسمیة و أصبح یمثل إیدیولوجیة سائدة تنبثق عنھا رؤیة دونیة لألدب و اللغة 

العربیة بصفة عامة. 

  إّن تدریس النص الشعري یخضع لتقسیمات جافة تقلیدیة یعتمد فیھا على

مسلمات متوارثة ترى أن النص مكون من أفكار و أسلوب ، و یتم الحكم علیھ من 

من اإلطراء الذوقي ، فیظل النقد و  خارجھ بأفكار جاھزة مسبقا على أساس أّنھ نوع

التفاعل الحر مع النص شبھ غائب ، كما أّن اختیار النصوص ال یخضع لدراسة 

علمیة و منھجیة یراعى فیھا مدى تمثیل النص لشعر الشاعرو باإلضافة إلى ذلك 

یعود بعض النقص في تدریس النصوص الشعریة إلى المنظومة التربویة في قلة 

متابعة التطورات التي عرفتھا الدراسات التعلیمیة الحدیثة، و ال یمكن الخروج من 

 ھذه اإلشكالیة إالّ إذا كرسنا الجھود اإلدراك ركب المعرفة الحدیثة في ھذا المجال.
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و في ھذا اإلطار و على ضوء ھذه النتائج سنورد بعض االقتراحات التي أثارھا      

األستاذ الدكتور " محمد یحیاتن " أستاذ اللسانیات في كتابھ بعنوان " ضرورة االستفادة من 

لسانیات النص في النھوض بتدریس اللغة العربیة" .من أجل تحسین و تطویر طریقة 

تدریس النصوص الشعریة ، بكیفیة أفضل ، منھا : 

  التقلیل من المراحل و الخطوات، و یمكن االكتفاء بخمسة مراحل و ھي: القراءة ، و   

الترجمة، الشرح التفصیلي مبنى و معنى ، و الحكم على النص و التطبیقات . 

  التقلیل من عدد النصوص المدروسة خالل السنة الواحدة و لیست العبرة بالكم بل   

 بالنوع 

و یمكن االكتفاء بعشرین نصا لكل سنة دراسیة في مرحلة التعلیم المتوسط ، و لو درست 

كل ھاتھ النصوص دراسة جیدة ، و حفظت لكانت كافیة ، و لو كان فیھا الخیر العمیم. 

  تخصیص كتاب للتلمیذ یشمل على النصوص الشعریة و حدھا و یمكن أن یضم في 

كتاب واحد في كل طور التعلیم المتوسط ، یقتنیھ التلمیذ مرة واحدة و یستعملھ في سنوات 

الطور كلھا ، و في ھذا اقتصاد للدولة وللتلمیذ معا. 

  تخصیص كتاب لألستاذ على كل سنة دراسیة، یكون مشتمال على الشروح و

التعالیق. 

  تخصیص ساعتین على األقل لدراسة نص شعري من الحجم المتوسط و ینبغي أن

تكونا متتالین ال منفصلتین، على أن یخصص أكثر من ھذا الوقت للنصوص الطویلة و 

 الصعبة.
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  اختیار النصوص األدبیة على أساس الفائدة األدبیة و التذوقیة أي النصوص الثریة

المتضمنة مادة أدبیة حقیقیة غنیة بالقیم الفكریة والفنیة مع عدم اإلفراط في تدریس بعض 

الشخصیات األدبیة و الوطنیة ، ألّن اإلفراط في ھذا النھج یمكن أن تترتب عنھ نتائج 

 عكسیة.

  ضرورة حفظ النصوص الشعریة من قبل التالمیذ ذلك أّن النص الذي ال یحفظ و ال

یستشھد بھ    في التعبیر ، و ال فائدة ترجى منھ ، و نالحظ أن بعض المختصین في 

 التعلیم یشفقون على التالمیذ  من الحفظ 
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    یعتبر ھذا البحث مساھمة متواضعة في رسم مالمح تدریس النصوص الشعریة في 

 المرحلة المتوسط.

    و قد توصلنا في إنجاز ھدا البحث إلى أن تدریس النصوص الشعریة، بواسطة المقاربة 

بالكفاءات كفیل بتحقیق الفھم األدبي، و لكن ذلك ال یتسنى إال بتوفیر اإلمكانیات المناسبة، 

 لتطبیقھا في المؤسسات التعلیمیة.

    و قد كانت النتائج التي خرجنا بھا  ملخصة فیما یأتى : 

ـ النص ھو المفتاح الضروري لتعلم كل األنشطة ، فمكانة ھذا النص تتجلى في كونھ 

یحتوي على جمیع معارف التعلیم فھو بمثابة المحصلة النھائیة لكل فروع اللغة العربیة ، 

 كالقواعد و اإلمالء و غیرھا.

 ـ  قلة العنایة بالنص الشعري بدت واضحة من خالل عدد النصوص المقترحة .

ـ أما فیما یخص النصوص الشعریة المبرمجة فإن أغلبھا في نظرنا ال تتالءم مع نفسیة 

 ورغبات التلمیذ .

ـ أما عن طریقة األستاذ في تدریس المادة الشعریة فھي طریقة روتینیة تقلیدیة في بعض 

 األحیان فنجدھا خالیة من الوسائل التعلیمیة التكنولوجیة المساعدة على الفھم الجید.

   ونظرا ألھمیة النص الشعري و بعد االستعانة باألساتذة في المیدان، ارتأینا إلى تقدیم 

 بعض التوصیات و االقتراحات إلثراء طریقة تدریسھ و التي تتمثل فیما یلي:

ـ مراعاة الفروق الفردیة بین التالمیذ، و االنتباه للضعفاء منھم و كسر حاز الخجل          

 و االنطواء و العنایة بھم عنایة الخاصة.

 ـ إرشاد التالمیذ و توجیھھم و تدریبھم على طرق القراءة الصحیحة.

ـ ضرورة إتباع المدرسین لطرق التدریس الحدیثة، و لتي تعتبر التلمیذ طرفا إیجابیا في 

 عملیة التعلیم. 
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 ـ استعمال الوسائل السمعیة البصریة لتسھیل الفھم النصوص الشعریة.

    وفي الختام نقول أن ھذه النتائج لیست مطلقة و نھائیة، و إنما ھي قابلة إلعادة االستقراء 

و البحث المستمر في طریقة تدریس النصوص الشعریة، و توسیع العینات في كافة 

 مستویات التعلیم المتوسط للوصول إلى نتائج أكثر موضوعیة.

  ونرجو في األخیر أن نكون قد ألممنا بالموضوع و أن ننتفع بھ نحن و لینتفع بھ غیرنا. 
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 المصادر و المراجع
 

                                      
 
                                 . القرآن الكریم     

 .85سورة اإلسراء اآلیة 
 74سورة البقرة اآلیة 

أ- المصادر. 
 :رة التربیة الوطنیة ، مدیریة التعلیم األساسياوز. 1
مدیریة التعلیم األساسي ( مداخل المنتدى حول الكفاءات والمعارف ، سیدي فرج ، . 2

. 2001 أكتوبر 29 – 27الجزائر من 
 الدیوان الوطني للمطبوعات ، الجزائر،دلیل األستاذ للسنة الثانیة من التعلیم المتوسط •

 2014المدرسیة، 
كتاب اللغة العربیة للسنة األولى من التعلیم المتوسط، الجزائر، الدیوان الوطني  •

 .2014- 2013للمطبوعات المدرسیة،
منھاج اللغة العربیة للسنة األولى متوسط، الجزائر، الدیوان الوطني للمطبوعات  •

 2014المدرسیة دیسمبر 
: . الدواوین3

أبو الطیب المتنبي ،الدیوان،دار الكتاب اإلسالمي، القاھرة،( بدون طبعة).  •
. 1999، 2،ط2أحمد شوقي، الدیوان،دار الجیل، ج •
 .2001، 1الحطیئة، الدیوان،دار الفكر العربي،بیروت ،دار الفكر،ط •
 
. المعاجم اللغویة 4

 
. 7ابن منظور، لسان العرب، ، دار صادر، بیروت ، لبنان، ج •
، دار الحطابي للطباعة و 1عبد اللطیف الفرابي و آخرون ( معجم علوم التربیة ) ط •

. 1994النشر ، الرباط  
ب.  المراجع.                                           

 
 

أحمد جابر عصفور،مفھوم الشعر دراسة في التراث م، المركز العربي للثقافة  •
. 1982والعلوم،

إلیزابت دور، ترجمة محمد غبراھیم الشوش: الشعر كیف  نفھمھ ونتذوقھ، مكتبة  •
م. 1961، 1منیمنة بیروت باالشتراك مع مؤسسة فرنكلین نیویورك، ط 

النص ترجمة فرید الزاھي، دار توبقال للنشر، الدار ابیضاء،  جولیا كریسطیفا، •
 م.1991المغرب، 

رشید أحمد طعیمة، محمد السید مناع تعلیم اللغة العربیة و الدین، بین العلم و الفن،  •
م. 2000ھـ،1420، 1ملتزم الطبع  و النشر ،دار الفكر العربي، ط
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رمضان إرزیل ، محمد حسونات ، نحو إستراتیجیة التعلیم بمقاربة الكفاءات ، دار  •
 . 1األمل للطباعة و النشر و التوزیع ، ج

: الموجھ العلمي لمدرس اللغة العربیة، مؤسسة الرسالة، يعابد توفیق الھاشم •
م. 1993ھـ - 1414بیروت، شارع سوریا، الطبعة الرابع، 

عبد العلیم إبراھیم: الموجھ لمدرسي اللغة العربیة، دار المعارف، كورنیش النیل،  •
. 5.1981القاھرة، ط 

عبد الفتاح حسن البجة: أصول تدریس العربیة بین النظریة والممارسة، دار الفكر  •
 .م1999ھـ - 1420، 1للطباعة والنشر، عمان األردن، ط 

فحر الدین عامر ، طرق التدریس الخاصة  باللغة العربیة، التربیة اإلسالمیة ،عالم  •
. 2000 ،2الكتب،القاھرة،ط

 ، األصول التربویة لعملیة التدریس ، مطبعة العمرانیة إبراھیممجدي عزیز  -
 .1996 ،2لألوفست ، ط

محمد الصغیر بناني، مفھوم النص عند المنظرین القدماء، مجلة اللغة العربیة و  •
. 1997، دیسمبر، 12األدب معھد اللغة العربیة و أدبھا، جامعة الجزائر، العدد

، 1محمد صالح الدین مجاور، تدریس اللغة العربیة، دار الفكر العربي،القاھرة،ط •
1998 .

محمد صالح سمك، فن التدریس للغة العربیة وانطباعاتھا المسلكیة و أنماطھا  •
م. 1975العلمیة، كلیة التربیة، جامعة األزھر مكتبة أنجلو المصریة، 

 -  المجالت: 
المجلس األعلى للغة العربیة، مجلة فصلیة ، عدد خاص بالمنظومة التربویة، العدد الثالث، 

، طبع بمطبعة ھومة. 2000
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	الفصل الأول
	تمهيد:
	يظن بعض الناس، أو بعض التلاميذ على وجه خاص، أننا الآن نعيش في عصر العلوم، عصر الذرة والصاروخ، وأن للعلم وحده الكلمة الأولى في حياة الإنسان، ورسم مستقبل الإنسانية، وأن الأدب أصبح مادة كمالية على هامش الحياة، إذ هذا غلواء ووهم خاطئ، فلنعطي الد...
	ولعل من أهم ما يطرح حول هذه الإشكالية من تساؤل يتمحور حول دور وأهمية الأدب عامة والشعر على وجه الخصوص، لارتباطهما بالعملية التربوية التعليمية ارتباطا وثيقا من حيث الأهداف والغايات المنتظرة من العملية التعليمة.
	ولعل من أهم ما يطرح حول هذه الإشكالية من تساؤل يتمحور حول دور وأهمية الأدب عامة والشعر على وجه الخصوص، لارتباطهما بالعملية التربوية التعليمية ارتباطا وثيقا من حيث الأهداف والغايات المنتظرة من العملية التعليمة.
	ولعل من أهم ما يطرح حول هذه الإشكالية من تساؤل يتمحور حول دور وأهمية الأدب عامة والشعر على وجه الخصوص، لارتباطهما بالعملية التربوية التعليمية ارتباطا وثيقا من حيث الأهداف والغايات المنتظرة من العملية التعليمة.
	ونقول إن هناك صعوبة في التطرق إلى هذه المسألة وما يتفرع عنها من تساؤلات، لكن سنحاول البحث فيها مع التعرض إلى ماهية ومفهوم النصوص الشعرية.
	1- النصوص الشعرية:
	أولا لابد أن نحاول ضبط المفاهيم العامة، التي سنعتمد عليها في بحثنا هذا، والتي بواسطتها يمكن الوصول إلى الفهم الصحيح للموضوع، فتعريف النص أمر صعب، وتتجلى صعوبة هذا التعريف في تعدد معاييره ومجالاته في لدن بعض الدارسين. وأول تعريف لا بد أن نقف عنده هو ا...
	1-1/ النص:
	ـ لغة:
	مادة :[ن ص ص] ( النص رفعك الشيء: نصّ الحديث ينصه نصاّ: رفعه، وكل ما أظهر فقد نُصّ... يقال: نص الحديث إلى فلان، أي رفعه... ونصت الظبية جيدها: رفعته )2TP0F(1)P2T( ونص الشواء ينص نصيصا صوت على النار، ونصّت القدر غلت، ونصّ ينصّ الشيء: عيّنه وحدّده )2TP1F...
	( و وضع على المنصّة أي على غاية الفضيحة والشّهرة والظهور، والمنصّة: ما تظهر عليه العروس لترى...و نصصّت المتاع أي جعلت بعضه على بعض)2TP2F(3)P2T.
	ـ اصطلاحا:
	إن معنى النص اصطلاحا يحمل عدة تعاريف، وكل تعريف يعكس مفهوما معرفيا أو نظريا أو منهجيا مختلفا.
	والمفهوم الأساسي الذي يمكن وضعه للنص، هو أنه وسيلة لنقل الأفكار والمفاهيم إلى الآخرين،فهو رسالة إمّا مكتوبة أو منطوقة، هذه الرسالة تترجم أفكارا و مفاهيما مختلفة. فالنص بهذا المفهوم، وسيلة اتصال بين طرفين، وهما المتحدث ( المرسل ) والمتلقي ( المستقبل ).
	ولكننا إذا أمعنا النظر والبحث في مفاهيم النص، فسنجد تنوعا في معانيه واختلافا في مذاهبه، وهذا التنوع يعود إلى تعدد مجالات النص وكثرة مناهج دراسته. وأول تعريف توقفنا عنده هو تعريف     (julia kristeva) جوليا كريسطيفا، فهي تقول أن:(النص جهاز عبر لساني، ي...
	إن علاقته باللسان الذي يتموقع داخله هي علاقة إعادة توزيع ولذلك فهو قابل للتناول عبر المقولات المنطقية لا عبر المقولات اللسانية الخاصة.
	إنّه ترحال للنصوص وتداخل نصي، ففي فضاء نص معين تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى )2TP3F(1)P2T.
	1-2. النص الشعري:
	الشعر هو بوح وجداني وتدفق للمعاني والأخيلة وسديم من العواطف وجيش قلبي وكم نغمي ينساب خلال العمل الشعري جمالا وتأثيرا وإيحاء، وقد حدد مصطلح الشعر في لسان العرب على أنه:      ( منظوم القول...)P(4F )P، وجاء في دائرة المعارف: ( الشعر... هو الكلام الموزون...
	ومن أهم من تناول بالبحث الشعر ودرسه من جوانب عديدة بنظرة الناقد والمحلل الدكتور: جابر أحمد عصفور، حيث جاء في كتابه "مفهوم الشعر" ما يلي: ( يمكن القول إن أنواع الفن رغم التقائها يتميز كل منها عن الآخر بأداته، والأداء يفرض خصوصية بعينها على مستوى الت...
	ثم في موضع آخر يضيف: ( يتألف الشعر من كلمات تنتظم فيما بينها انتظاما مخصوصا تبعا لتعاقب الحركة والسكون مما يضع للشعر وزنه المتميز وإيقاعه الخاص...)2TP7F(4)P2T.
	ويقيم الدكتور جابر أحمد عصفور العلاقة والأثر بين القطبين الكبيرين وهما الملقي والمتلقي على أساس قدرة الأداة على تغيير السلوك فيقول إن: ( قدرة الشعر على تغيير سلوك المتلقي لا يمكن أن تتم دون حالة إدراكية متميزة يفرضها الشعر على المتلقي والالتفات إلى هذ...
	وهذا الجانب الذي يسميه الدكتور جابر بالجانب المعرفي للشعر هو لب الحديث وأساس دراستنا وسوف نتطرق إلى أهم ما يحيط بهذا الموضوع. فالشعر رسالة وجدانية تؤثر في شعور المتلقي وإحساسه، وهذا التأثير يجعله يرضى أو يسخط، يرق أو يقسو، يثور
	أو يهدأ، يؤمن أو ينكر، يحب أو يكره ويؤيد أو يعارض
	فلنلاحظ الأبيات الآتية
	غدوتك مولودا وعلتك يافعا        تعل بما أجني إليك تنهــل
	إذ الليلة نابتك بالشكولم أبت       لشكواك إلا ساهرا أتملمــل
	كأني أنا المطروق دونك والذي       طرقت به دوني فعيني تهمل
	تخاف الردى نفسي عليك وإنني       لأعلم أن الموت حتم مؤجل
	فلما بلغت السن والغاية التي          إليها مدى ما كنت فيك أؤمل
	جعلت جزائي غلظة وفضاضة        كأنك أنت المنـعم المتفضـل
	فليتك إذ لم ترع حق أبوّتي            فعلت كما الجار المجاور يفعلP(9F )
	فهذا المثال مما يزخر به النص الشعري العربي الرفيع من معان تثير العاطفة وترهف الحس وتذكي الشعور،ومما يتصل بهذه القوة الوجدانية أن الشعر واحد من الفنون الجميلة التي غايتها استمالة القلوب وإمتاع النفوس بالإحساس الفني بالجمال وتذوقه بأشكاله المختلفة، مما ...
	فالنصوص الشعرية هي عبارة عن قطع تختار من التراث الشعري، ويجب أن يتوافر لها حظ من الجمال الفنيP(10F )P، وأصل ما يتضمنه النص ليعرض على التلاميذ فكرة كاملة أو عدة أفكار مترابطة وتزيد في طولها عما يسمى بالمحفوظات، ويمكن لهذه النصوص أن تتخذ كأساس لأخذ الت...
	التأمل لمعرفة مواطن الجمال في الفكرة والخيال والعاطفة والأسلوب واستخلاص الخصائص والمميزات والتعليل لها والوقوف على العوامل المؤثرة والظروف الداعية الموحية والموازنة بين المتشابهات منها ومن أجل ذلك كانت النصوص هي المحور للدراسة الأدبية )2TP11F(2)P2T. ...
	2- تدريس النصوص الشعرية:
	2 .1. مفهوم التدريس:
	لا بد لنا من فهم المعنى الذي يشمله مصطلح التدريس.
	فلقد ورد في لسان العرب: ( دَرَسَ الكتاب يَدْرُسُهُ دَرْسًا ودِرَاسةً ودَرَاسَةً من ذلك كأنه عانده حتى انقاد لحفظِه )P(13F )
	والتدريس لا بد له من طريقة يسير بها لينتفع المتلقي مما يقدم له في الدرس، ونعني بالطريقة  في التدريس الخطة التي ينتهجها المدرسون مع تلاميذهم بغية الوصول بهم إلى القصد من تربيتهم وتعليمهم، وهذه الخطة يتجلى فيها كيفية انتفاع المدرس بوسائل التهذيب والتثق...
	ولأن الشعر من أبرز مهامه أنه أداة توصيل خاصة بالعواطف الإنسانية تحقيقا لربط عاطفة المنشئ بالمتلقي، وهذه العواطف إنسانية عامة في مجموع انفعالاتها وإن كانت ذاتية فردية في حقيقتها فإنه – أي الشعر – كفن مثل أي عمل فني يعكس تجارب خاصة بشخص بعينه، أو هو صدى...
	وإن هدف أي أستاذ يعشق الشعر يجب أن يكون في المكان الأول جعل قراءته كشفا جديدا يؤدي إلى مزيد متواصل من دراية الإنسان بنفسه وبالشعراء ونغم الشعر، ويجب أن يكون دعوة للتلميذ كي يتمعن وينصت ويقف طويلا في حضرة الشعر وهو مشدود بقوة تأثيره وسحره.P(16F )P
	2 .2 . أهداف تدريس النصوص الشعرية:
	تتحدد أهداف تدريس النصوص الشعرية من ثلاث نواح هي:
	أن درس النصوص الشعرية عملية تعليم.
	أن الشعر مادة لغوية وفنية.
	أن الشعر مادة ثقافية إنسانية.
	ومع إيماننا بأن بين هذه النواحي الثلاث اشتراكا وتداخلا من بعض الوجوه، أثارتنا هذه الميزة أن نفرد كل ناحية بكلام خاص، زيادة في الإيضاح والبيان.
	الناحية الأولى:
	درس النصوص الشعرية عملية من عمليات التعليم، التي نأخذ بها التلاميذ لنحدث فيهم تغييرا ما، والتغيير في مختلف الأشكال والضروب، فقد يكون تغييرا في الفكر أو في الخلق والطبع، أو في العادات،   أو المعلومات، أو العقائد، وقد يكون تغييرا في الصوت، أو الحركة، أ...
	والنص الشعري من حيث هو مادة تعليمية يحدث في القارئ والسامع هذا التغيير. وأهم القوى الإنسانية التي يتناولها النص الشعري بهذا التأثير، أو هذا التغيير ثلاث قوىP(17F )P، هي:
	القوة الإدراكية.
	القوة الوجدانية، أو الانفعالية، أو العاطفية.
	القوة العملية.
	أما القوة الإدراكية: فللنص الشعري مشاركة جليلة في زيادة مدركات المتعلم، وفي إمداده بألوان جديدة من الخبرة والمعرفة، وتوسيع أفقه الثقافي بوجه عام، ففي كل نص شعري زاد ثقافي، يوسع الفكر، ويفتح الذهن، ويزيد صلة المتأدب بالحياة، وفهمه لها، وإلهامه بما يضطر...
	أمّا القوة الوجدانية: فإنّ التعليم – كما يؤثر في إدراك المتعلم – يؤثر كذلك في شعوره وإحساسه، فكثير من الحقائق التي تشرق على ذهن التلميذ، تثير وجدانه، وتؤثر في عاطفته تأثيرا يجعله يرضى أو يسخط، ويحب أو يكره، ويثور أو يهدأ، أو يؤمن أو ينكر ويؤيد أو يعار...
	فهذه العاطفة الوطنية، تجيش بها نفس القارئ والسامع فياضة صادقة، بعد أن جاشت بها نفس شوقي وهو يقول:
	وطني لو شغلت بالخلد عنه        نازعتني إليه في الخلد نفسيP(19F )
	وأي انفعال تهتز به نفس الحر الكريم، أقوى مما يثيره القول الآتي:
	أصون عرضي بـمالي لا أدنسـه      لا بـارك الله بعد العرض في المـال
	أحتال للمال إن أودى فأكسبــه    ولست للعرض – إن أودى – بمحتالP(20F )
	وأي نفس لا تشارك هذا الشاعر في رثائه وتحسره لذلك النازح الغريب، الذي بعدت به الدار، إذ يقول:
	وا رحمتا للغريب في البلد النـ      ـازح ماذا بنفسه صنعـا
	فارق أحبابه فما انتفعوا            بالعيش من بعده وما انتفعاP(21F )
	وبين أيدينا – ولا شك – تلاميذ، أفسدهم دوام الإيثار، وفرط التدليل، واطراد الملاينة والاسترضاء، قد جمعت بهم الأهواء، وحادوا عن الجادة، فعقوا آباءهم، واستعصوا على التأديب والتهذيب.
	لنسمعهم قول ذلك الشاعر الذي عصر الحزن قلبه، ومزق كبده، وحيثما رأى في ابنه التمرد والعناد والعصيان، فقال يروض جماحه، ويستثير عاطفته:
	جعلت جزائي غلظة وفظاظة      كأنك أنت المنعم المتفضـل
	فليتك إذ لم ترع حق أبوتي        فعلت كما الجار المجاور يفعل.P(22F )
	ومن منا لا يفيق من سكرته، ولا يثوب إلى رشده، ولا تملكه الروعة، ولا تأخذه الخشية عند سماع هذه الأبيات.
	وقد دفع الخلفاء بأولادهم، وأولياء عهودهم إلى المؤدبين، ليؤدبوهم وينشئوهم النشأة التي تعدّهم للاضطلاع بجلائل الأمور، وكان الشعر أهم مادة في هذا التأديب.
	وهذه الأمثلة قليلة مما تخر به النصوص الشعرية الرفيعة من قيم ومعان تثير العاطفة، وترهف الحس، وتذكي الشعور، فماذا نفعل تجاه هذه النصوص الشعرية السامية الرفيعة؟ وكيف ننتفع بها في معالجتها للتلاميذ؟ الواجب أننا لا نمر مرا بأمثال هذه النصوص، ذات الآثار الو...
	وبأمثال هذه الوقفات تقاد النفوس، وتُكَوّن الضمائر، و تربى الشعوب والأجيال، وتندفع إلى النيل من الأعمال.
	ومما يتصل بهذه القوة الوجدانية العاطفية أن الشعر فن جميل، ومن غايات الفنون الجميلة إمتاع النفوس، واستمالة القلوب، وبعث الإحساس بالجمال، وتذوق ألوان البهجة، ولا يؤدي درس النصوص الشعرية إلى هذه الغاية إلا إذا أخذ التلاميذ فيها بتذوق الجمال الفني...
	أما القوة العملية: فإن هذا التغيير الانفعالي الذي يحدثه النص الشعري في القارئ أو السامع، قد يكون لينا رفيعا، تقف نتيجته عند الإيمان به والرضا عنه، وقد يشتد ويقوى فينقلب إلى قوة محركة، تدفع إلى نوع من السلوك العملي والتصرف الإيجابي، تظهر نتائجه بارزة و...
	وفي التاريخ أحداث جسيمة كان الشعر سببها والمحرك لها، والدافع عليها، وأحداث أخرى أقل خطرا، ولكن للأدب يد فيها، وفيما يلي بعض الأمثلة:
	وهذا "عمر بن الخطاب" وهو من نعرف صرامته في الحق، رفع إليه أن "الحطيئة" يهجو المسلمين، وينال بلسانه من أعراضهم، فزجره ونهاه، ولكن "الحطيئة" لم يزدجر، فأمر بقطع لسانه وما كان لعمر أن يتهاون في أمر مثل هذا، فماذا يملك الحطيئة للتأثير في قلب عمر؟ واستثارة...
	ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ        زغب الحواصل لا ماء ولا شجر
	ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة       فاغفر عليك سلام الله يا عمـر.P(23F )
	ويسمع عمر ( ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ ) فيبكي ويعفو عن الحطيئة.
	ونستطيع استنادا إلى رأي بعض المؤرخين في نكبة البرامكةP(24F )P، أن نتخيل الرشيد وقد جلس إلى نافذة قصره والليل ساج و"دجلة" تنساب مياهه هادئة تتألق على صفحاتها الأضواء والخواطر تتزاحم وتتعاقب في رأس الرشيد، حول الخلافة والوزارة والرعية،
	ثم تنساب إلى أذنه مع النسيم ألحان المغني، فيهفو بسمعه إلى ذلك الصوت الذي يرجع في
	عذوبة وتطريب:
	ليت هندا أنجزتنا ما تعد       وشفت أنفسنا مما نجد
	واستبدت مرة واحدة         إنما العاجز من لا يستبدP(25F )
	ويدير الرشيد في خاطره وفي سمعه (إنما العاجز من لا يستبد)، ثم يفيق على صرامة هذه الحقيقة المرة اللاذعة التي جرحت عزته، ونالت من كبريائه ويقول في نفسه: إنني إذن عاجز، لأنني لا أستبد، وليس لي شيء من السلطان، ثم ينتفض انتفاضة كتب بها التاريخ أروع حوادث ...
	ومن هذه الأمثلة أن "المتنبي" حين خرج من الكوفة عائدا من فارس، هاجمه أعراب بني ضبة، وكان فيهم "فاتك بن أبي جهل"، وكان المتنبي قد هجاه هجاء لاذعا، ولما رأى المتنبي هذا الخطر يتهدده، ولاحت له نذر الشر هم بالهرب، ولكن غلامه أنكر عليه هذا الجبن، وقال له أل...
	الخيل والليل والبيداء تعرفني        والسيف والرمح والقرطاس والقلمP(26F )P.
	فقال المتنبي: قتلتني، وعاد يناضل أعداءه حتى قتل، ويشير مؤرخو الأدب إلى هذا الحادث بقولهم: بيت من الشعر قتل صاحبه.
	وهؤلاء الشعراء، يحركون الجماعات، ويدفعونها ببلاغتهم إلى أعمال في الهدم والإنشاء، كانت معالم شاخصة في حياة الأمم وتاريخ الشعوب. ولهذا يجب – ونحن نختار النصوص الشعرية للتلاميذ – أن نؤثر الدقة والأناة، وأن نتحرى ونحاذر أن يفلت منا إلى أيدي التلاميذ أدب ي...
	الناحية الثاني
	إن النص الشعري مادة لغوية، وهو من هذه الناحية له أهداف كثيرة يسعى إلى تحقيقها كمشاركة درس القراءة في أخذ التلاميذ بجودة النطق وسلامة الأداء، وحسن التمثيل، وتصوير المعنى، وللشعر في هذه الناحية، فضل يفوق به سائر فنون الأدب لأن الشعر بجوهره وموسي...
	أولهما: حسن تخير الأساليب عند الكتابة أو التحدث، لا عن طريق النقل والاقتباس فقط، بل عن طريق التمثل والهضم والانبعاث أيضا.
	ثانيهما: استمتاع التلاميذ بما يقرءون أو يسمعون من الشعر الجيد، فهذه المتعة لا يحصلها  إلا من أوتي نصيبا من هذا الحس الفني، وهذا التذوق الجمالي.
	الناحية الثالثة:
	أن النص الشعري مادة ثقافية إنسانية، وهو بهذه المثابة يستهدف غايات كثيرة، نذكر بعضها فيما يلي:
	فهم الطبيعة الإنسانية، كالغيرة، والجشع، والغدر، والإيثار، والحسد، والبخل، والكرم، والحقد، ... إلى غير ذلك. ويتجلى هذا واضحا في الشعر والأدب القصصي والروائي، ولا شك أن هذا كله ثقافة يتصرف الإنسان في حياته على ضوئها.
	رؤية التلميذ بيئته ونواحي حياته واضحة، بما يجده من قدرة الشعراء على التغلغل في أعماق الحياة، وصدق نظراتهم، وإجادة تصويرهم للأشياء، كان التلميذ يمر بها مرا ولكن لا يحسها بنظرته العابرة،       أو كان يشعر بها، ويتمنى لو استطاع أن يعبر عنها، ولكن تعوزه ا...
	درس النصوص الشعرية مجال لتنمية خبرات التلاميذ من النواحي الاجتماعية، والخلقية والجغرافية، والتاريخية، لأن الشعر يصف الحياة، وفي القصص والأوصاف والروايات وغيرها صور شتى من هذه الحياة.
	2 .3. وسائل تحقيق هذه الأهداف:
	بعض هذه الأهداف يرتبط باختيار النصوص، وطريقة تدريسها، وسيأتي ذلك مفصلا وبعضها يرتبط بوصايا عامة نذكر منها ما يلي:
	1_ اتخاذ النصوص الشعرية أساسا لاستنباط الأحكام والحقائق، بمعنى أن يجعل النص في خدمة التاريخ، ولا يجعل التاريخ في خدمة النص، وعلى هذا الأساس يجب ألا يبدأ المدرس بتلقين التلاميذ تاريخ عصر  من العصور، أو أديب من الأدباء، وما يمتاز به من خصائص ومميزات. ثم...
	الحكم خطأ. ولا يتعارض هذا مع ما ينبغي إتباعه من وجوب التمهيد للنص بشرح تاريخه، ومناسبته، فهذا التمهيد إنما هو عرض تاريخي، وهناك فرق بين التاريخ العام وتاريخ الأدب، أما موقف النص منها فهو أن يسبق أو يتأخر عنه، استكمالا للحلقات التاريخية التي ترتبط بالنص.
	فمثلا/ إذا اخترنا نصا من الشعر الذي قيل في حرب "داحس والغبراء"P(27F )P، ففي هذا المثال ثلاثة أشياء هي: التاريخ والأدب، وتاريخ الأدب، أما التاريخ فهو الحديث عن هذه الحرب، من حيث أسبابها، وظروفها ووقائعها ونتائجها...، إلى غير ذلك.
	وأما الأدب فهو ذلك النص الشعري الذي اخترناه، وأما تاريخ الأدب فمنه مجموعة الأحكام والخصائص الأدبية لهذا النص، وربطها بخصائص غيرها من الشعر الجاهلي ويعالج هذا النص على الترتيب الآتي:
	أ_الحديث التاريخي عن هذه الحرب، ويقتصر فيه على ما يكفي التمهيد للنص.
	ب ـ عرض النص ودراسته وتذوقه.
	ج - استنباط الخصائص الفنية والأحكام الأدبية، التي تدخل في بناء تاريخ الأدب ولا مانع – بعد ذلك – من أن نزيد الحديث التاريخي تكملة للفائدة، فنقول للتلاميذ مثلا: وحدث بعد هذا أن استمعت القبيلتان لدعوة زهير إلى السلم، وحقن الدماء، وتطوع بدفع ديات القتلى، ...
	1- أن يتجنب المدرس موقف المحاضر، فيتكلم والتلاميذ يكتفون بالاستماع، بل ينبغي إشراكهم في جميع مراحل الدرس.
	2- يجب أن يكون المدرس نفسه مؤمنا بوظيفة الأدب، ومشغوفا بتدريب تلاميذه على القراءة الحرة التي تزيد ثقافتهم الأدبية، وأن يزودهم بالكتب المناسبة، وألا ينهي الدرس على أي وجه، بل يختمه بصورة تدفع التلاميذ إلى التماس المزيد في المطولات.
	3_ أن يتذكر المدرس أن الشعر سجل لآمال الناس ومشاعرهم وعلاقة بعضهم ببعض، وأن يتجلى هذا الاعتبار في التدريس، حتى ينعكس ذلك على التلاميذ، فينظروا إلى الشعر نظرة معلمهم إليه، ويدركوا معه – بعدما رأوا من تحليل ودراسة – أن الشعر هو المعمل الذي تحلل فيه حياة...
	4ـأن يتبع المدرس الطريقة السديدة في تدريس الشعر، وسنرسمها في موضع آخر من هذا البحث.
	3. القيمة التربوية لدراسة النصوص الشعرية:
	ينتقد الأستاذ "عبد العليم إبراهيم" في كتابه الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية، رأي بعض الأشخاص من تلاميذ أو أفراد خارج المحيط المدرسي والتعليمي، القائل بصدارة العلم والتكنولوجيا في حياة الإنسان فهُما مفتاح المستقبل الإنساني وأن الأدب يعيش كماليا على ه...
	أن الأدب (نثره وشعره) ..."له المكانة الأولى في إعداد النفس وتكوين الشخصية وتوجيه السلوك الإنساني بوجه عام وهو لذلك من أرقى الدراسات... لأنها الدراسة التي ترمي إلى تهذيب الوجدان وتصفية الشعور وحقل الذوق وإرهاف الإحساس، والتلاميذ في هذا السن في حاجة إلى...
	والأستاذ عبد العليم إبراهيم إضافة إلى هذا يرى أنه قد لا تنهض الأمة بما يتوافر لديها من القوى المادية والثروات العظيمة والآلات المتطورة بقدر ما تنهض بما لديها من مبادئ ومُثل وألوان السلوك وأساليب التفكير.P(29F )
	ثم يقول: "للأدب آثار في التقويض والإنشاء وفي الهدم والبناء... وقد وضع الأدب حوادث في التاريخ تلت عروشا ودكت صروحا وزلزلت دولا وأطاحت بالجبابرة والمستبدين وحينما تندلع الحرب فتخضب الأرض وتربد السماء ويتعالى الصخب والضجيج، ترى كيف ينبعث وسط هذه الأص...
	ومن هنا يمكننا أن نتيقن أن لدراسة النصوص الشعرية قيمة تربوية عالية تتصل بسلوك التلاميذ وشعورهم وتفكيرهم داخل المدرسة وتتصل بكل جوانب حياتهم خارج المدرسة، بل هذه النصوص تبقى معه كبصمة الإصبع لأنها عادة ليست الانعكاس لحياته، فالشعر وإن لم يصنع للإنسان...
	الشعر والأدب عموما كنبؤة بأنه سيصل إلى القمر ليدوس بقدميه على سطحه المشع ويغتسل في نوره الساحر.
	ونختم بهذه الحكمة الرائعة أننا قد استطعنا أن نعيش دهورا بدون علم ولكننا لم نستطع أن نعيش يوما واحدا بدون شعر.
	4. تذوق التلميذ للنص الشعري:
	1. مفهوم التذوق الأدبي الجمالي:
	كلمة الذوق أو التذوق تختص في اللغة بالمأكول والمشروب كما ورد في لسان العرب:    (والذوق قد يكون فيما يكره ويحمد، ومن المجاز أن يستعمل الذوق وهو ما يتعلق بالأجسام في المعاني كقوله تعالى: "ذق إنك أنت العزيز الكريم" P(31F )P أي ذق العذاب ونحوه)، وذهب ابن ...
	وأما في الاصطلاح فإن كثيرا من المدرسين يرددون مصطلح التذوق الأدبي دون الوقوف على مدلوله الواضح، ولعل أمرهم هذا يعود إلى طبيعة الذوق وعدم قابليته للخضوع إلى قواعد معينة، وربما إلى التباين الواضح بين المدارس الفنية في إدراك الإبداع الفني، ومن ثم فإن هنا...
	فمنهم من يقول: (إنه إحساس القارئ أو السامع بما أحسه الشاعر أو الكاتب القاص)P(33F )P.
	ومنهم من يعرفه أنه: ( نوع من السلوك ينشأ من فهم المعاني العميقة في النص الأدبي والإحساس بجمال الأسلوب، والقدرة على الحكم عليه بالجودة والرداءة)، وعرفه آخرون فذهبوا إلى أنه: (انفعال يدفع الفرد إلى الإقبال على القراءة أو استماع في شغف وتعاطف وإلى تقمص ا...
	وعلى الرغم من اختلاف ألفاظ هذه التعريفات إلا أنها متشابهة على وجه التقريب، فكلها تدعوا إلى ثلاثة جوانب معرفية ووجدانية.
	2. التذوق الأدبي بين المدرسين:
	أصبح التذوق الأدبي يمثل هدفا من أبرز الأهداف اللغوية، كما أن المربين قد أخذوا يحيطونه بشيء من العناية والتنوير، مما لا شك فيه أن المدرسين لا ينكرون أهمية هذا الجانب في دراسة النص الشعري، بيد أن الملاحظ أنهم يعالجونه ضمن إطار ضيق لا يتعدى في الأغلب، دا...
	لا شك فيه أن الألوان البلاغية عنصر رئيسي من عناصر التذوق الفني، وركن من أركانه، إذا استطاع المعلم أن يكشف عن سر هذه الألوان وأثرها في بيان الفكرة، أو تقوية المعنى وأن لا يكتفي بالمصطلحات.
	والمعلم لا بد أن يدرك هنا أن ملكة التذوق لا يكتسبها التلميذ من خلال معرفته لمجموعة من القواعد والأنظمة والقوانين التي وصفها أهل البلاغة، بيد أنها تكتسب عن طريق ممارسة الكلام الجيد، ومعرفة خواصه ومزاياه مع توافر الاستعداد والاستجابة للطبع.
	3.  تنمية التذوق الأدبي:
	لا بد أن يعي المعلم أن كل تلميذ مزود بنصيب من ملكة التذوق، ومن ثم عليه أن يتعهدها وأن يحسن تدريبهم عليها من المرحلة الابتدائية، مراعيا السن والقدرة، لهذا ينصح المعلمون في هذا المجال بالقيام بما يلي:P(35F )
	مناقشة التلاميذ في مضامين النص الأدبي من حيث الأفكار العامة والجزئية التفصيلية، ومعاني المفردات اللغوية مبرزين لهم نواحي الجمال في التعبير وأثره وهذا يعني أن لا تذوق دون فهم المقروء.
	مطالبة التلاميذ بألا يصدروا أي حكم تذوقي دون أن يتأملوا النص من جميع جوانبه عن طريق القراءة الصامتة، ثم محاولة التعبير عن أفكارهم بلغتهم.
	الإكثار من عقد الموازنات بين النصوص الأدبية، وكذلك العبارات والمفردات.
	تشجيع التلاميذ على المشاركة وعدم استئثار المعلم بالعمل منفردا، وإعطاء التلاميذ فرصا أكبر من حرية الرأي.
	4- تدريب التلاميذ على قراءة النص غير مرة، واستعراضه بشمولية وعناية وتركيز وتأثير، إذ أن إدراك مواطن الجمال في العمل الأدبي لا يتم عادة بعد القراءة الأولى، وتعويده على الموضوعية في الحكم والتجرد وعدم التعصب.
	5-الاعتناء الشديد عند تدريس النص الشعري، وذلك بإلقاء الضوء على جوه وبواعثه، والملابسات التي أحاطت به حتى يكون استقبال التلاميذ للنص الشعري بشغف وانتباه واهتمام.
	6-عدم الإسراف في سرد الحقائق التاريخية والجغرافية والعلمية التي لا تمس جوهر النص الشعري، وألا يفرط المعلم في البحث عن المحسنات البديعية، أو تحليل الاستعارات والتشبيهات تحليلا آليا.
	7-معالجة جميع المشكلات التي تسبب تشتت أذهان التلاميذ، إذ أن التذوق يحتاج إلى تركيز وإعمال الفكر، وإعطاء الفرص للتلاميذ لتذوق قصائد أخرى مشابهة للنص الذي عولج بمساعدة المعلم.
	8-التركيز على القراءة الواعية المعبرة سواء من قبل المعلم أو أحد التلاميذ.
	9- تقسيم التلاميذ إلى مجموعات ثم طرح جوانب التذوق على شكل مشكلات لها علاقة بألفاظ مناسبة موحية ويطلب من كل مجموعة أن تتناقش في هدوء لتحل هذه المشكلة ثم يطرح المعلم السؤال، وتقوم كل مجموعة باختيار تلميذ منهم ليجيب عن السؤال في جو تنافسي.
	5.  معايير وأسس اختيار النصوص الشعرية:
	ينبغي أن تخضع النصوص الشعرية المقررة إلى معايير تجعلها نصوصا وظيفية في فكر وسلوك التلميذ ويحدد بعض المربين هذه الأسس:
	أن تمثل النصوص صورة العصر الذي اختيرت له، وتبين أهم الأحداث السياسية والاجتماعية فيه، وتبين طبيعة عقلية الناس في هذا العصر.
	أن تتنوع أشكال مضامينها، بحيث تغطي مختلف العصور التاريخية الأدبية وتبين الخصائص الفنية لهذه العصور، ولا تقتصر على عصر دون غيره.
	أن يقدم كل نص شعري يعرض على التلاميذ أمورا جديدة سواء في الأفكار أو في طريقة الأداء.
	أن ترتبط بعض النصوص بحياة الأمة السياسة والاجتماعية الحاضرة، وأن تربط حياتهم الماضية بقصد المقارنة والإفادة في تشكيل الواقع على هدى من العصور المشرقة الماضية.
	أن تشكل مادة النصوص الشعرية موضوعا متكاملا يحقق ترابط الأفكار وأخذ بعضها برقاب بعض وصولا إلى تحقيق المتعة والفائدة، كما أن هناك بعض الأسس الهامة التي يجب أن نبني عليها اختيارنا للنص
	5_ وص الشعرية:
	1. أن يكون النص الشعري متصلا بمناسبة تصلح أن تكون أساسا وتمهيدا له فهناك مناسبات اجتماعية ووطنية، وهناك علاقات شخصية بين الأفراد، وبين الرعايا والرؤساء وغير ذلك من المناسبات التي صدرت عنها آثار أدبية قيمة، وهناك نصوص شعرية رائعة ممتعة ولم تبعثها مناسب...
	وإنما أثرنا - في اختيار النصوص الشعرية – اتصالها بمناسبة لأسباب هامة:
	الربط بين الحياة والأدب، وبيان أن الأدب ليس شيئا كماليا في الحياة إنما هو دائما مصور هذه الحياة، ولسانها المعبر عنها.
	هذه المناسبة التي يمهد بها للنص الشعري تثير التلاميذ، وتشوقهم إلى النص، فيقبلون عليه بل يتعجلون لقاءه. ففرق بين أن يبدأ المدرس درسه بقوله، قال البارودي:
	تأوب طيف من سميرة زائر       وما الطيف إلا ما تريه الخواطر.P(36F )
	وبين أن يذكر أولا مناسبة هذه القصيدة فيشرح موقف البارودي من السياسة الإنجليزية في الثورة العربية، ويتحدث عن نفيه في جزيرة "سرنديب" وتركه ابنته الطفلة، وانفراده في المنفى، واشتياقه إلى وطنه وحدة هذا الشوق لصغيرته "سميرة" التي زاره طيفها في المنام فثارت...
	ج- من فوائد التقديم للنص الشعري بذكر مناسبته تلوين العمل في الدرس حتى لا يمل التلاميذ، ويسأموا إطالة النظر إلى مادة النص نفسها.
	د- وكذلك من هذه الفوائد أن بعض أفكار النص الشعري لا يمكن شرحها والاهتداء إلى مراميها، إلا بفهم مناسبتها: فمثلا إذا قرأ التلاميذ قول شوقي:
	اخترتَ يومَ الهـول يـومَ وداع      ونعاكَ في عصف الريح الناعي
	هتفَ النُعاةُ ضحى فأَوصَدَ دونهم      جُرحُ الرئيس منافِذَ الأسماع.P(37F )P
	عجزوا عن فهم المراد من (يوم الهول) و(عصف الرياح) و (جرح الرئيس) وذهبوا في تفسيرها مذاهب شتى خاطئة، ولكن لو علموا أن "شوقي" قال ذلك يرثي "المنفلوطي"، وأن المنفلوطي توفي يوم أن ضرب رئيس الحكومة "سعد زغلول" بالرصاص في محطة القاهرة، فكان هذا اليوم يوم هول...
	2. أن تتألف من مجموعة النصوص المختارة للعصر المدروس صور واضحة متكاملة لهذا العصر، من حيث أدبه وخصائصه الفنية وتاريخه المرتبط بهذا الأدب.
	3. أن يكون النص الشعري مناسب الطول بحيث يكون كافيا لتحصيل المتعة للقارئ، وكافيا أيضا لتصوير ما سيق من أجله من مظاهر اجتماعية أو سياسية، أو نحوها، وكافيا – كذلك – لتوضيح بعض الخصائص الفنية، وعلى هذا الأساس لا ينبغي أن تعرض أبيات مقتضية لمجرد الوصول إلى...
	4. أن يساير النص الشعري أهداف المنهج، فإذا طلب المنهج عرض الفنون الشعرية المختلفة في العصر الجاهلي، أو تصوير الحياة السياسية في الشعر الأموي أو التفرقة بين النثر العلمي والنثر الأدبي في العصر العباسي، أو مظاهر التجديد في شعر العصر الحديث، أو غير ذلك م...
	5. أن يكون بعض النصوص المختارة مما ترمي إلى تهذيب النفس وإثارة العواطف الطيبة، والشعور النبيل، وإغراء التلاميذ بالفضيلة والمثل العليا، وبث روح القوة والجرأة والرجولة في نفوس هؤلاء التلاميذ.
	6. ومما ينبغي ملاحظته في اختيار النصوص الشعرية أن نلتفت إلى المناسبات الحاضرة، والحوادث الجارية، وما ينشأ حولهما من أدب فنختار جيده وندرسه مع التلاميذ، لأن هذه النصوص تتصل اتصالا مباشرا بخبراتهم الحية الحديثة، ولها صدى قوي في نفوسهم فيقوي إقبالهم عليه...
	وعليه فالنص الشعري يهذب النفس، ويرقق الذوق ويرهف الإحساس ويصقل العقل بما يحمله من قيم إنسانية ومعارض أخلاقية، وصيغ جمالية تلفت الوجدان إلى مضامينها محملا بثقافات متنوعة تاريخية ونفسية واجتماعية، ويعتبر نافذة المتعة والاسترواح ومجالا للإثراء اللغوي، وه...
	الأدب وتقديمه بأفضل شكل وصورة للتلميذ، بحيث لا يفقد معها ما يميزه، غير أننا نتساءل قبل هذا ترى كيف ينظر للنص الشعري وللتلميذ على وجه خاص أثناء وضع كتاب اللغة العربية خاصة إن تحدثنا عن قسم السنة الأولى متوسط كنموذج في بحثنا هذا؟ وما هي مكانة النص الشعر...

	فهرس الفصل الثاني
	الفصل الثاني docx
	تمهيد:
	الكتاب المدرسي واحد من أبرز الوسائل التعليمية التربوية لأهميته الكبيرة، ولما له من قيمة وظيفية، ولهذا الكتاب مواصفات تؤهله لتأدية دوره في عملية التعليم والتعلم.
	وبما أننا نعيش اليوم في عالم سريع التغير والتطور فمن المستحيل وضع محتوى تعليمي لا يواكب العصر الحالي، لذا رأى العاكفون على تأليف الكتب المدرسية ضرورة وضع كتب جديدة تواكب العصر وتخدم المدرسة الجزائرية والمعلم والمتعلم بشكل خاص، وهنا تتبادر لأذهاننا عدة...
	هل هناك تناسب بين محتوى الكتاب والمنهاج الجديد؟
	هل تتوافق المادة ومستوى التلاميذ الفكري والمعلوماتي؟
	هل الكتاب ذو أبعاد اجتماعية، إنسانية، علمية، وعالمية؟
	هل وسائل الإيضاح الموجودة في الكتاب تسهل عملية التعلم لدى التلاميذ؟
	هل يتوافق هذا الكتاب الجديد مع الأهداف التعليمية المرجوة؟
	هل يحقق الكفاءات والمهارات التي نص عليها المنهاج الجديد؟
	1. دراسة وصفية نقدية للكتاب:
	إنّ الكتاب المدرسي كما سبق الذكر يعتبر أحد أهم الوسائل التي تساهم في النجاح المدرسي، وعلى هذا قمنا بتحليل الكتاب المدرسي الخاص بالسنة الأولى من التعليم المتوسط، وركزنا الاهتمام على النصوص الشعرية المقترحة حتى نستطيع تقييم جودتها ومدى توافقها مع المنهاج.
	بطاقة الكتاب:
	عنوان الكتاب: كتاب اللغة العربية.
	المادة الدراسية: اللغة العربية.
	المرحلة التعليمية: السنة الأولى من التعليم المتوسط.
	أسماء المؤلفين: أحمد حبيلي لزهري جابري الشريف مريبعي يوسف فيلالي
	إشراف: الشريف مريبعي
	دار النشر: الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.
	الطبعة: 2013 ـ2014
	عدد الصفحات: 286.
	الغلاف: يغلب عليه اللون والبني يحتوي يحتوي على صورة تضم مجموعة من الأشخاص دلالة على التراث العربي، وفي وسطه كتابة واضحة باللون الأصفر ( كتاب اللغة العربية)، وفي أعلى وأسفل الكتاب نجد إطارات باللون الأبيض والبرتقالي. أما في أعلى الغلاف نجد في الوسط كتا...
	وتحتها ومباشرة بخط أغلظ من الأول وبنفس اللون نجد كتابة ( وزارة التربية الوطنية). ثم تحت عنوان الكتاب نجد الرقم (1) مكتوب باللون الأحمر، دلالة على السنة وهي الأولى من التعليم المتوسط، وتحت الرقم نجد كتابة باللون الأبيض تحمل عنوان ( للسنة الأولى من الت...
	أبعاد الكتاب: الطول، العرض، السمك.
	طول الكتاب: 23.5سم.
	عرضه: 16.5سم.
	السمك (ارتفاعه): 1.5سم.
	نلاحظ أن أبعاد الكتاب غير متناسبة، فالكتاب ثقيل نوعا ما إذا علمنا أن التلميذ مجبر على حمل خمسة كتب يوميا على الأقل، وهذا يؤثر سلبا على قدرات تحمل التلميذ الجسدية خاصة إذا كان يقطن في مناطق بعيدة عن المدرسة.لهذا يستحسن وجود تناسب بين أبعاد الكتاب أي ل...
	ب ـ مادة الكتاب:
	صنعت الكتب في مجملها من الكرتون المثبت باللاصق أو الغراء العادي، لهذا نجد كتب التلاميذ تتمزق وتتناثر أوراقها في مدة قصيرة أثناء استعماله مقارنة مع ثمنه المرتفع.
	ج – محتويات الكتاب:
	لقد جاء في مقدمة الكتاب أنه " أداة لتعليم اللغة، والهدف منه هو تمكين ملكة العربية، وذلك من خلال التحكم في الكفاءات اللغوية الأساسية الأربع: القراءة، الكتابة، الإصغاء، والتحدث"P(0F )P. وهو يشتمل على نصوص تندرج ضمن محاور، وفي كل محور أربعة نصوص تُدرَسُ ...
	النص الأول: تحديده من حيث النوع، فهو نص يستكمل به التلميذ آليات القراءة وتقنياتها، بحيث يُقرأ قراءة يُراعَى فيها حسن الأداء، وتَمَثُل المعنى واحترام علامات الوقف...
	النص الثاني: نص يقرأه بغرض استيعاب معانيه، واكتساب ميزات من المعارف العلمية والثقافية، والتمعن في لغته وتراكيبه.
	النص الثالث: عناوينه تندرج ضمن غرض اجتماعي، سياسي، أي نص يسهم في تكوين شخصية التلميذ، وتنمية وجدانه وصقل ذوقه وبعث الحس الفني والجمالي لديه.
	النص الرابع: تحديده من حيث النوع، نص طويل نسبيا يدرسه التلميذ في البيت من حيث معانيه ولغته واستعدادا لمناقشته باتخاذه سندا لحصة التعبير الشفويP(1F )P.
	بالإضافة إلى نصوص القراءة والمطالعة نجد في الكتاب دروسا مفصلة مختلفة المواضيع تتعلق بقواعد اللغة وقواعد الإملاء، وتقنيات التعبير الكتابي المتبوعة بالتمارين والتطبيقات المتدرجة في الصعوبة مرفوقة بأمثلة تأخذ بيد التلميذ، وترشده إلى طرائق العمل.
	ولقد قسم الكتاب من الناحية البيداغوجية إلى ثلاثة فصول، وكل فصل تنجز محتوياته خلال ثلاثي دراسي واحد. ونلاحظ أن الفصول غير متساوية من حيث عدد المحاور المتكونة منها.
	الفصل الأول: يتكون من عشرة محاور.
	الفصل الثاني: يتكون من ثمانية محاور.
	الفصل الثالث: يتكون من ستة محاور.
	نلاحظ أن عدد المحاور ينقص من فصل إلى آخر، وهذا باعتبار أن الفصل الأول هو أطول الفصول، ثم يليه الفصل الثاني، وهكذا الفصل الثالث وهو أقصر الفصول.
	_ الدراسة النقدية:
	أول شيء يلفت انتباهنا هو اللغة المستعملة في الكتاب، حيث نجدها أحيانا لا تتوافق إلى حد ما مع مستوى التلاميذ، فهي أكبر من مستواهم، بالإضافة إلى افتقاد الكتاب لعنصر الجاذبية وذلك من حيث شكله، فحبذا لو أُرفق كل نص بصورة كاتبه ( انظر نماذج للنصوص شكل رقم "...
	والمتأمل لهذا الكتاب يكتشف بعض العيوب، ويمكن توضيحها في ما يلي:
	أن الكتاب لم يَحْضَ بالدراسة الجدية لأنه نشر في نفس السنة التي طبع فيها: 2013 – 2014م، وهي مدة قصيرة لم تترك المجال للعاكفين على التأليف بتعميق الدراسة، كما عانت المؤسسات التعليمية من نقص ملحوظ في الكتب المدرسية مما أدى إلى تأخر في الدروس.
	_  كذلك لاحظنا طول الفقرة المخصصة للتعرف على الجملة وأنواعها، حيث نجدها وردت في ثمانية محاور، وبعد محورين آخرين نلاحظ عودة إليها، وكأن التلميذ لم يسبق له التعرف عليها في المرحلة الابتدائية.
	والملاحظة التي شدت انتباهنا تلك الرسومات الواردة في الكتاب، وهي رسوم تقريبية لتبسيط الأفكار أو تصوير الأشياء، وتتميز بسهولة إنتاجها وتنوع استخدامها، ونجدها متوفرة بكثرة في هذا الكتاب غير أنها صور تبدو قديمة، وكان من الأجدر أن تكون صورا ذات دلالة جديدة.
	2. دراسة وصفية نقدية للنصوص الشعرية:
	وصف النصوص الشعرية المقررة في كتاب السنة الأولى متوسط:
	يحتوي كتاب السنة الأولى متوسط على عدة نصوص منها: النثرية العلمية والشعرية والدينية وبعضها على شكل مقالات وقصص، ولكن ما يهمنا هنا في بحثنا هذا هي النصوص الشعرية. والجدول الآتي يوضح النصوص الشعرية التي يتضمنها كتاب السنة الأولى متوسط.
	تحليل المعطيات الواردة في الجدول:
	سجلنا مجموعة من الملاحظات انطلاقا من النصوص الشعرية الواردة في كتاب السنة الأولى متوسط:
	أولا: يتضح من خلال الجدول السابق أن مجموع النصوص الشعرية التي يتضمنها كتاب اللغة العربية للسنة الأولى متوسط يساوي خمسة عشر نصا (14)، ورغم هذه النسبة التي تحتلها النصوص الشعرية في الكتاب إلا أن الفارق واضح بينها وبين النصوص النثرية التي بلغ مجموعها واح...
	ثانيا: مما يلفت الانتباه أن النصوص الشعرية المقدمة في الكتاب تتمحور حول غرضين أدبيين هما: الاجتماعي والثوري التحرري، إذ يندرج ضمنها خمسة نصوص (5)، في الاجتماعي وخمسة نصوص (5) في الغرض الثوري التحرري، وخمسة نصوص الباقية يصعب تحديد غرضها لأنها مبتورة وم...
	ثالثا: إن معظم النصوص المقترحة مستمدة من العصر الحديث:
	النهضة: قصيدة واحدة.
	الحديث: إحدى عشر (11) قصيدة.
	المعاصر: ثلاث (03) قصائد.
	الملاحظ أن حصة الأسد كانت للحديث، ثم يليه المعاصر ثم النهضة، فهذا التفاوت في تقديم النصوص الشعرية يولد تشتت ذهن التلميذ في تلقيه هذه النصوص.
	رابعا: لقد اختار واضعو منهاج اللغة العربية للسنة الأولى من التعليم المتوسط عشرة شعراء (10) من بين آلاف الشعراء ، فرغم التجديدات التي قامت بها الوزارة التربوية إلا أن برنامج النصوص الشعرية يعتريه النقص في اختيار الشعراء والنماذج الشعرية خاصة الجزائرية.
	خامسا: تتراوح الأبيات في النصوص الشعرية المقترحة ما بين ستة(6) أبيات إلى أحدى عشر بيتا (11).
	سادسا: توزيع النصوص الشعرية في الكتاب المقرر غير ملائمة في المنهاج، فهذه النصوص لا تناسب المناسبات، فمثلا: شهر نوفمبر شهر الثورة يتزامن مع نصوص شعرية لا تتحدث عن الثورة، ونجد قصيدة "نوفمبر" لمفدي زكريا، يدرسها التلميذ في آخر الفصل الثاني.
	فالسؤال الذي يطرح: لماذا لا تبرمج الوحدات والأنشطة في الكتاب المدرسي حسب المناسبات؟
	ومعظم النصوص الشعرية المقترحة غير محللة، هذا يدفع التلميذ للبحث في جميع جوانب الموضوع، وتحليل أجزائه المختلفة، معتمدا على إمكانياته.
	سابعا: تشابه هذه النصوص من حيث الشكل، فهي كلها تبتدئ بعنوان تحت محور معين، ويلي التمهيد، أما من حيث التحليل الخاص بالمحتوى فهي أيضا متشابهة، وقد حُلِّلَت بالشكل الآتي:
	القاموس: يتم فيه شرح الكلمات الصعبة المكتوبة بالأسود الداكن، وبعد القاموس يأتي:
	فهم النص: وفيه تطرح الأسئلة على التلاميذ لاختبار مدى فهمهم لها.
	وفي بعض النصوص يلي القاموس وفهم النص دروس في تقنيات التعبير أو قواعد اللغة بالإضافة إلى تطبيق أو تمرين يتبع النشاطين.
	ثامنا: يغلب على تحليل النصوص الشعرية المنتقاة الأبعاد المضمونية المعرفية على حساب الأبعاد الفنية والجمالية والأسلوبية، مما ينجر عنه تنشئة الأجيال بضيق الأفق، وعدم الإحساس بالجمال والفن،والاكتفاء فقط بحشو الأدمغة بالمعاني والأفكار والمضامين.
	وأغلب النصوص الشعرية المقررة غير كاملة ومبتورة عن سياقها الكلي، تصرف فيها واضعو البرنامج لهذا يجد التلميذ صعوبة كبيرة في فهم النصوص الشعرية المبرمجة، وحتى الأستاذ يقع في مشكل تحديد الغرض والهدف الذي يرمي إليه الشاعر، فيجد الأستاذ نفسه مجبرا على العودة...
	وهناك قصائد من الشعر العمودي وكتبت في شكل أسطر مثلا:
	( النملة و الصرصور، صحراؤنا) فما هو السبب؟ وما هو الهدف الذي رمى إليه واضعو البرنامج من خلال كتابة قصائد من الشعر العمودي في شكل أسطر؟
	فإذا تأملنا قصيدة (نوفمبر) لشاعر الثورة مفدي زكريا، هي مقتطفة من إلياذة الجزائر، نجد أن واضعي البرنامج اكتفوا باختيار ستة  أبيات من بين عشرة أبيات، وبذلك لم يرد المقطع كاملا، وكذا نحن نتساءل ما سبب هذا البتر؟ ونحن نعلم أن الشعر بناء متكامل، كل جزء منه...
	تاسعا: التعود على استعمال وإطلاق الأحكام الشمولية والجاهزة غير المعللة وغير الموضوعية، كأن يقال: شاعر الثورة هو مفدي زكريا... فهل إطلاق التسمية يقاس بالكمية أم بالنوعية؟
	ونجد شاعرا ثوريا قال قصيدة واحدة فكانت ثورية بمعنى الكلمة، ونجد شاعرا أكثر من مصطلحات الثورة، وكتب عشرات القصائد في تخليد الثورة، ولم يلامس جوهر الثورة...
	ومن الأحكام الجاهزة أيضا: [ فلان شاعر مبدع، فلانة عانقت الثورة التحريرية الجزائرية...]
	من خلال هذه الدراسة نجد إهمالا لحياة صاحب النص، حيث أنه كتب بخط صغير وباهت لا يلفت انتباه التلميذ وهذا أمر سيء للغاية، ولم ترفق أغلبية النصوص بتعريف لصاحبها ما عدا القلة القليلة التي أرفقت بتعريف موجز جدا لا يشفي غليل الأستاذ ولا التلميذ، فحبذا لو...
	بعد أن تطرقنا لدراسة وصفية ونقدية للنصوص الشعرية في كتاب السنة الأولى متوسط ارتأينا القيام بمثل هذه الدراسة وتطبيقها على النصوص الشعرية المقررة في كتاب السنة السابعة أساسي (نظام قديم) لمعرفة هل هناك تجديدات وتغييرات ناجعة بالفعل أم هي مجرد تكرار شكلي ...
	3ـ خطوات تدريس النص الشعري:
	اعتمادا على المنهجية المقررة عن مفتشية التعليم المتوسط يتم تحليل القصائد            أو المقطوعات الشعرية المبرمجة في الكتاب المدرسي على الخطوات التالية، وقبل التطرق إلى المراحل والخطوات نعرج على نقطة مهمة بل غاية في الأهمية وهي التحضير أو الإعداد ال...
	أولا: تحضير التلميذ:
	إن تحضير التلاميذ يستحسن أن يكون مشتركا، كما اطلعنا عليه في كتاب المعلم، وكما استنتجنا من الدروس التي يقدمها الأستاذ المطبق في التربص الميداني بينهم إي اشتراكا جماعيا كأن يخبرهم المدرس أن واجبكم الدرس المقبل هو النص الفلاني للأديب الفلاني، ويكون المر...
	نبذة عن حياة الشاعر وإنتاجه الأدبي.
	مناسبة القصيدة والفكرة التي تعالجها.
	مواطن الجمال فيها، من حيث التعبير والمعنى والخيال مع المعاني الضمنية.
	المعنى العام ملخصا بالإضافة إلى معاني الألفاظ الصعبة والتراكيب الغامضة.
	إتقان القراءة بشروطها.
	ثانيا: تحضير المدرس:
	يرى توفيق الهاشمي أنه يجب على المدرس أن يعدّ درسه قبل الدخول إلى حجرة الدراسة إعدادا وافيا، حتى يتجنب المواقف المحرجة أمام التلاميذ، ويشمل هذا الإعداد حسب رأيه ما يلي:
	قراءة المدرس الموضوع قراءة تحريك للكلمات وتقطيع للأبيات والاهتمام بنطق الحروف   من مخارجها وبأصولها، والانتباه إلى سرعة الصوت ودرجته.
	فهم معاني الكلمات الصعبة والجمل المعقدة والتفكير في كيفية حفظها وشرحها للتلاميذ والنزول  إلى مستواهم العقلي وبيان مواطن الجمال الفني في أسلوبها وخيالها وفكرتها.
	إعداد وسائل الإيضاح المناسبة مثل نماذج من كتب الأديب، صورته إن تيسرت...
	إحاطة واسعة بكاتب الموضوع من حياته، إنتاجه، وطابع أسلوبه الأدبي ومكانته الاجتماعية وبيئته الثقافية والاجتماعية.
	إعداد خطة التدريس، وتشمل الأهداف ومراحل الدرس، منذ بدء الدرس حتى نهايته وعليه فالتحضير يخدم المعلم ويسهل عملية التعليم.
	مرحلة تحليل النصوص الشعرية:
	تعد مشكلة تدريس النص الشعري مركز اهتمام الكثير من الباحثين، حيث يعتبر همزة وصل بين القارئ وصاحب النص. وهذا ما يجعلنا نتساءل ما هي الطريقة أو الخطوات المتبعة في تحليل النص الشعري؟
	والمعلم يستطيع أن يحقق أكبر قدر من الفائدة والنجاح إذا اهتدى إلى الطريقة المناسبة لمعالجة نصه، وأشارت الأبحاث أن نجاح المعلم يرجع إلى الطريقة التي يستخدمها، ومن المعلوم أن الطريقة المناسبة السديدة تستطيع أن تعالج كثيرا من فساد المنهاج، وضعف التلاميذ، ...
	وبعدما كانت النصوص الشعرية في كتاب السنة السابعة أساسي تُدرس بطريقة تقليدية تقتصر على الدراسة الشكلية السطحية القائمة على تفسير بعض المفردات، والوقوف على المعنى الإجمالي، والغرض، وتعداد بعض الألوان البلاغية دون البحث عن مواطن الجمال الذي هو جوهر ...
	أولهما: أنه مطالب بتوضيح الغامض من التراكيب وبسط القواعد النحوية والصرفية واللغوية ومساعدة التلاميذ على التعرف على مواطن الجمال والمبنى والموسيقى والألفاظ وتآلفها وانسجامها وسحر بيانها، أما الثّاني: أنه مطالب بالمحافظة على وحدة معنى النص وفكرته وموضوع...
	1ـ التمهيد:
	هو إعطاء فكرة واضحة عما يعالجه النص من فكرة وإعطاء نبذة عن كاتبه والمناسبة التي قيل فيها ( بما لا يزيد عن ثلاثة دقائق )، ويستحسن عرض شيء من أعمال الأديب أو عرض صورته.
	2 ـ عرض النص الشعري:
	ويرى عبد الفتاح حسن البجة أنه من الواجب أن يكون بإرشاد التلاميذ إلى موضع النص من الكتاب المقرر، ومطالبتهم بقراءة النص قراءة صامتة في مدة (5) خمس دقائق، حيث يهيئ المدرس الجو الهادئ الصامت لها، ويحول دون أي سؤال وأية همسة، كما عليه مراقبتهم ليتأكد من ا...
	القراءة النموذجية للأستاذ:
	هذا العنصر حساس كثيرا في النص، إذ لا بد للأستاذ من أن يكون صوته جهوريا في غير تقعير ولا تفخيم، إلا إذا احتاج النص لترقيق أو تغليظ معربا كل ما ينطق به أي مبدئيا بوضوح وفصاحة الحركات
	على أواخر الكلام، مراعيا الفواصل الموسيقية لكون النص شعرا، وأن تكون قراءته مصورة للمعنى مجسدة له، ذات جرس رائع، ونطق مجود وفي غير تكلف ولا تصنع، وألا تكون كل البطء فيصير فيها الإملال، ولا سريعة كل السرعة فيغدو فيها إخلال ومضيعة للوقت. ولأهميتها قال بع...
	قراءات التلاميذ الفردية:
	وهي لا تزيد عن خمس دقائق، ويراعى فيها ما يلي:
	" تقرأ القطعة الأدبية، بحيث يتناول كل تلميذ فيها قراءة ثلاثة أبيات، حتى يشترك أكبر عدد منهم، من غير شرح للقطعة أو للمعنى، وذلك تأكيد على ضبط القراءة الصحيحة لما تتميز به النصوص الشعرية من الصعوبة تفوق صعوبة القراءة عموما.
	على المدرس أن يتبع بقية التلاميذ للقارئ ولاسيما حينما تصحح الأخطاء التعبيرية، والأخطاء النحوية واللغوية، من غير شرح وتعليل.
	يجدر المدرس أن يبدأ بأحسنهم قراءة تفاديا للأخطاء التي تربك كثرتها التلاميذ، كما عليه أن يسهم الضعفاء في القراءة الثانية، وأن يشجعهم ولا يخذلهم ولا يثبط عزائمهم، كي يحافظ الجميع على الإنصات والاهتمام بالدرس."P(4F )P
	فهم النص:
	ويتم بالتدرج وخلال القراءات الفردية وعن طريق أسئلة متنوعة تساعد المتعلمين على إدراك المعاني والمعارف الواردة في النص إدراكا كاملا وفي حالة تَفطُن الأستاذ أو الأستاذة إلى أن المفردة أو عبارة ما تعترض فهم المتعلمين انبرى إلى تذليل ذلك عن طريق الأسئلة أي...
	الشرح الذي يعتمد على الإلقاء والتلقين.
	أو اللجوء إلى التقسيمات الجزئية الآلية للنص التي تشتت انتباه المتعلمين وتصرفهم عن إدراك مضمون النص، فتقسيم نص من النصوص إلى أفكاره الرئيسية ينبغي أن يندرج دائما ضمن هدف محدد هو إدراك مكونات نص ما، إذا لم يكن الهدف هو التدريب على تقسيم النصوص فلا داعي ...
	أـ مراقبة صحة القراءة الإعرابية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بموضوعات القواعد المدروسة خلال الأسابيع الماضية.
	ب ـ مراقبة الأداء الصحيح لمخارج الحروف بعد مراقبة الأداء المعبر.
	ت ـ التوقف عند اسم علم، أو مصطلح، أو مفردة، أو ظاهرة لغوية وطرح الأسئلة من أجل تعميق الفهم والتوسع في إدراك أسرار اللغة.
	ولقد جاء في دليل الأستاذ أنه من المفيد أن يطرح في آخر كل حصة من درس النصوص الشعرية الأسئلة التالية:
	نمط النص: أهو إخباري؟ سردي؟ وصفي؟ حواري؟ وكذلك طبيعة النص الشعري: أهو أدبي؟ علمي؟ علمي متأدب؟ بالإضافة إلى المعلومات والمعطيات التي يحملها النص: أهي معلومات أدبية؟ اجتماعية؟ تاريخية؟ فنية؟ مع مطالبة التلاميذ بتحديد موقفهم من المعلومات والأفكار التي ...
	حفظ النصوص:
	بينما كان التلميذ في المدارس الابتدائية يحفظ النصوص الشعرية في قاعة الدرس، ويسهم الأستاذ في إعانته على ذلك، أصبح في المرحلة الإعدادية يستبعد هذا التحفيظ في قاعة الدرس، لطول النص، وضيق الوقت وكثرة الحاجات الواجب تنفيذها في ساعة الدرس، كما نلمس تباينا ل...
	يلاحظ تفاوت القدرة في كمية ما يحفظه التلاميذ، فالبعض أقدر من الآخر على الحفظ.
	اختلاف الذكاء في فهم المقروء، لأن الفهم يعين في الحفظ.
	مدى الاهتمام بالدرس والانتباه إليه، والدافع الذاتي للإقبال عليه.
	الطرق المختلفة للحفظ، فكلُ يسهل عليه الحفظ بما سبق أن تَعوَّدَه مما يناسبه من الطريقة الكلية الجزئية ومن البصرية إلى السمعية...
	العوامل المساعدة على الحفظ السريع:
	لقد أورد صلاح الدين مجاور في كتابه "تدريس اللغة العربية" العوامل المساعدة على الحفظ السريع وحددها فيما يلي:
	تفهم الألفاظ والتراكيب والفكرة بإدراك المعنى الضمني والمعنى الحقيقي والمعنى العام.
	ـ أن تكون النصوص مشوقة بأسلوبها ووزنها وفكرتها وخيالها.
	ذوق المدرس في اختياره للقطعة وحسن تعبيره على النصوص ونغم صوته ووضوح شرحه وجاذبيته ولباقته، كل ذلك يضفي على النصوص جمالا وتشويقا.
	_ التكرار يزيد من إشراك حواس التلميذ، سمعا بالقراءة، وإبصارا للنص، وترديدا له، كل ذلك يجعل القصيدة مألوفة لديه ومقبولة، كذلك فإن التكرار في فترات زمنية متقاربة يعين على الحفظ ويرسخ المحفوظ.
	التشجيع: إن الكثير من التلاميذ يفشلون في الحفظ للأسباب الواردة آنفا، لذا فإن على المدرس ألا يوبخهم، بل عليه أن يرعاهم ويلاطفهم، ويبث فيهم الأمل في النجاح. وقد يتردد بعض التلاميذ في رفع
	أصبعه ليقرأ وقد ينسى مطلع القصيدة، وقد ينسى العلاقات التي يربط بها بين الأبيات وبين الوحدات، بسبب العامل النفسي أو بسبب عجزه والارتباك أو الخجل والشعور بالنقص عند النطق مع أنه قد أتقن الحفظ كل الإتقان. فتشجيع أولئك يحول دون الكثير من أخطائهم، إضافة إل...
	طرق حفظ النص الشعري:
	لقد لخص بعض المختصين عدة طرق للحفظ وأوردنا منها ما يلي:
	1ـ الطريقة الكلية: وتتميز بوسيلتين هما:
	حفظ النص كاملا من غير تجزئته بتكراره حتى يحفظ شريطة تجانس أفكاره وهذا يكون عادة في القطعة القصيرة.
	تقسيمه إلى وحدات معنوية رئيسية، ليس لها صلة بما قبلها وما بعدها، وذلك في حالة تنوع الأفكار فيه، يحفظ التلميذ الوحدة الأولى، ثم ينتقل إلى الثانية، وهكذا حيث نجد هذه الطريقة تتميز بـ: أن انتباه التلميذ حين الحفظ يكون موزعا بدرجة واحدة على سائر أبياتها، ...
	2 ـ الطريقة الجزئية:
	وذلك بتقسيم النص الشعري إلى أجزاء يتألف كل جزء من وحدة معنوية لها صلة فكرية بما قبلها وما بعدها، يحفظ التلميذ الجزء بعد فهم المعنى الخاص به، ثم يضاف إليه الجزء الثاني وهكذا، ولا يبدأ بالحفظ إلا بعد فهمه للمعنى العام للقطعة، حتى يحسن تقسيهما إلى وحدات ...
	3 ـ الطريقة الجزئية البناءة:
	باتباع الطريقة الجزئية في حفظ كل جزء، ثم الربط بين الجزء المحفوظ والذي يليه ربطا قائما على إحدى الوسيلتين:
	ـ الربط المادي: من كلمات وحروف متشابهة في ختام الجزء ومطلع الذي يليه وهذا في حفظ القرآن أظهر وأوضح مثل قوله تعالى: {... لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم...}P(5F )
	ـ الربط المعنوي: يكون بربط فكرة الجزء بفكرة الجزء الذي يليه، حتى إذا انتهى الحفاظ من ذكر النص، ذكره معنى هذا النص بالذي يليه، ومثال هذا قول الرصافي:
	إن حظي كدقيق        بين شوك نثروه
	ثم قالوا لحفــاة       يوم ريح اجمعوه
	صعب الأمر عليهم       قال قوم اتركوهP(6F )
	فالربط بين البيتين الأول والثاني مع البيت الثالث هو صعب، فإن ذكرها تذكر الحافظ بدلالتها البيت الثالث، وهذه الطريقة أيسر الطرق وأنفعها وأمتعها لضعاف القابليات من التلاميذ، كما أنها اقتصادية للوقت.
	1ـ طريقة التجمع:
	وهي تكرار التلميذ القطع عدة مرات في وقت واحد حتى يحفظها وهي شاقة، إذ أن الحفاظ ليسوا على درجة واحدة في الاستعداد للحفظ، كما أن الحفظ دفعة واحدة يعرض المحفوظ للنسيان، وقد يثبت الخطأ المحفوظ.
	2ـ طريقة التوزيع:
	هي توزيع المحفوظ على فترات، حيث تعتبر أنجع من طريقة التجمع بسبب طبيعتها المتمثلة فيP(7F )P:
	في حالة كون القطعة طويلة تعين الفراغات بين الدراسة على حفظها، كأن تقرأ عدة مرات، ثم تعاد في فترة أخرى وفي فترة ثالثة حتى تحفظ.
	هي أدعى إلى الراحة والسرور وأبعد عن السأم والملل، إذ لا يُكره التلميذ عليها، وإنما تترك لاستجابات نفسه لحفظها وتقبلها، فتزيد من الانتباه وتركيز الجهد.
	ت ـ هي أدعى إلى تصحيح الأخطاء – إن وقعت – بسبب مراجعة النص ومراجعة المحفوظ عدة مرات وفي فترات مختلفة في حين أن طريقة التجمع قد تركز الأخطاء وتثبتها، كما يتبين التلميذ أخطاءه في طريقة الحفظ وتساعد على تركيز المحفوظ.
	نموذج درس تطبيقي وفق المنهج الجديد:
	النص: " نوفمبر " للشاعر "مفدي زكريا"P(8F )
	نوفمبر جل جلالك فينا          ألست الذي بث فينا اليقينا
	سبحنا على لجج من دمانا       وللنصر رحنا نسوق السفينا
	وثرنا نفجر نـارا ونورا          ونصنع من صلبنا الثائرينـا
	ونلهم ثورتنـا مبتغانـا          فتـلهم ثورتنـا العالمينـا.
	جمعنا لحرب الخلاص شتاتا    سلكنا به المنهج المستبينــا
	ولولا التحام الصفوف وقانا     لكنا سماسرة مجرمينــاP(9F )
	خطوات تقديم الدرس:
	التمهيد.
	القراءة النموذجية.
	قراءات التلاميذ.
	الشرح.
	تحديد الأفكار العامة والتذوق الأدبي.
	مناقشة عامة فيها ربط واستنتاج.
	قراءة أخيرة.
	1ـ  التمهيد:
	يتضمن حديثا عن:
	أ/ نظم الشاعر مفدي زكرياء ( إلياذة الجزائر) وهي تتكون من ألف بيت تنتظم في مائة قصيدة، تناول فيها صفحات تاريخ الجزائر المجيد، وهذه الأبيات التي بين أيدينا مقتطفة من إحدى هذه القصائد
	ب/ مطلع نوفمبر يوم مشهود في تاريخ الجزائر، ومعلم من معالمها، نحتفل به كل سنة اعترافا بعظمته.
	ج/ التعريف بمفدي زكرياء
	وفي شأن هذه الذكرى نطرح الأسئلة التالية:
	لماذا يعظم الشاعر نوفمبر؟
	كيف كانت حالة الجزائريين إبان الثورة التحريرية؟
	إلى أي شيء أدت الثورة الجزائرية؟
	من مجموع الإجابات يصور المدرس حالة الجزائريين إبان الثورة وما كان فيها من فقر مدقع، وظلم مستبد، وأمراض مختلفة... الأمر الذي أدى إلى اندلاع الثورة التحريرية، وفي شأن الدفاع عن الوطن نطرح السؤالين التاليين:
	بماذا يشعر كل منكم إذا احتل وطنه؟
	كيف تكون ردة فعلكم؟
	وكذلك الشأن مع شاعرنا الجزائري مفدي زكرياء الذي عايش أولا بأول، وأحس بثقل الأمانة الملقاة على عاتقه، فراح ينسج هذه القصيدة، كأداء الواجب التي آلمه أن يؤول مصيرها إلى طريق مسدود، فراح ينظم لها قصيدة هي مزيج من الألم الهادر، والثورة العارمة، والروح المت...
	والنص الذي بين أيدينا خير نموذج لهذا الشعر العذب الرقيق الصادق.
	2- القراءة النموذجية:
	وتتم من طرف المدرس مراعيا فيها حسن الإلقاء وتمثيل المعنى.
	قراءات التلاميذ:
	وتكون بأن يقرأ من التلاميذ الأقوياء، فيقرأ كل تلميذ عدد من الأبيات، وإذا أخطأ أحدهم على المدرس أن يصحح له الخطأ مباشرة كي لا يعلق في الأذهان، وتستمر هذه القراءة حتى يحسن معظم التلاميذ قراءة النص، ثم يقوم المدرس مع التلاميذ بتقسيم القصيدة حسب المعنى بت...
	المناقشة:
	بم ابتدأ الشاعر الشطر الأول من البيت الأول؟
	- نوفمبر- نداء.
	- لمن وجه هذا النداء؟ - لـ: نوفمبر.
	- أين أداة النداء؟ - محذوفة.
	- ما الذي قاله الشاعر لنوفمبر بعد أن ناداه؟
	جل جلالك فينا – شرح: جل جلالك = عظم شأنك.
	- بم ابتدأ الشاعر الشطر الثاني؟
	- استفهام. لمن وجهه؟ - لنوفمبر.
	- هل الشاعر ينتظر إجابة لسؤاله؟ - لا.
	- ما هدفه من وراء السؤال؟ - التأكيد. إنك الذي بث فينا اليقينا.
	- ما معنى اليقين؟ اليقين ‡ الشك.
	- تكلم الشاعر بصيغة جماعة المتكلمين = فينا. على من تعود هذه النون؟ - نحن.
	- ثم يطلب المدرس من أحد التلاميذ أن يصوغ المعنى العام للبيت.
	- إذا رأى المدرس قصورا في شرح التلميذ عليه أن يصوغ معنى البيت بنفسه كما يلي:
	لقد استهل الشاعر هذه الأبيات بتمجيد شهر نوفمبر والتنويه به، باعتباره الشهر الذي بث اليقين  في نفوس الجزائريين على دحر الاستعمار، معتمدا في ذلك على صيغة النداء في قوله: نوفمبر – جل جلالك فينا – وهو إنشاء طلبي.
	وبعدها يطلب المدرس من التلاميذ صياغة الفكرة الأولى للقصيدة ثم يسجل الفكرة المناسبة على السبورة:
	- البيت الأول يتضمن الفكرة الأولى: - 1- تمجيد الشاعر لشهر نوفمبر.
	ثم يعود إلى المناقشة من أجل استخلاص الفكرة الثانية.
	مجد الشاعر من خلال البيت الأول شهر نوفمبر؟
	ما ذا يقصد الشاعر بنوفمبر؟ (شهر نوفمبر- ثورة أول نوفمبر)
	قراءة البيت الثاني.
	ـ كيف كان رد فعل الجزائريين بعد أن أزال نوفمبر شكوكهم؟
	سبحوا على لجج من دماهم.
	راحوا يسوقون السفينة للنصر.
	شرح: لجج = أمواج.
	ـ هل من الممكن أن تكون السباحة في بحر وأمواج من الدماء؟ لا.
	ج - الثمن الباهض الذي قدمه الجزائريون من أجل الوصول إلى النصر.
	ج – التضحيات الكبيرة التي قدمها الجزائريون.
	* السفينة عادة يقودها ربان، فمن كان يقود هذه السفينة التي يتحدث عنها الشاعر؟
	الجواب: الجزائريون – كل الجزائريين.
	* في البيت الثالث، واصل الشاعر الحديث بصيغة جماعة المتكلمين (نحن).
	أ) أين يظهر ذلك؟ ج- ثرنا- نفجر – نصنع – صلبنا.
	ما معنى ثرنا؟ ثار – يثور.
	ما ميزة هذه الثورة؟ مسلحة – منظمة.
	- فجرها الجزائريون ( نارا ونورا)
	- ما العامل المشترك بين الكلمتين؟
	- ج) تشتركان في أغلب الحروف – فيم تختلفان؟
	- ج) تختلفان في المعنى.
	الكلمتان إذا اتفقتا في أغلب الحروف واختلفتا في المعنى، قلنا أنهما متجانستان، ويسمى ذلك جناسا.
	تحدّث الشاعر في الشطر الثاني عن صناعة (نوع من الصناعة) قام بها الجزائريون إبان الثورة – ما هذه الصناعة؟
	صناعة الثائرين – ماذا يقصد بذلك؟
	أنهم ثُوار وأبناؤهم ثوار.
	ـ أن الثورة تجري مجرى الدم.
	البيت الرابع: كرر الشاعر في هذا البيت كلمة، ما هي؟
	ج) نلهم- ما معنى نلهم؟ نلهم = نبلغ – نوحي.
	ما الذي بلغه الجزائريون لثورتهم؟
	مبتغاهم. – ما معنى مبتغاهم؟ هدفهم – غايتهم – ما هي هذه الغاية؟
	تحقيق هذا الهدف- النصر – ينتج عنه حسب رأي الشاعر هدف آخر، ما هو؟
	-ج) نلهم ثورتنا العالمين. شرح العبارة.
	- شرح: نبلغ ثورتنا إلى العالمين: ( كل الناس )، ( كل العالم ).
	ثم يطلب الأستاذ من التلاميذ صياغة الفكرة الثانية، وبعدها يسجل الفكرة المناسبة على السبورة.
	الفكرة الثانية: [ 2- 6 ]- تضحيات الجزائريين في سبيل تحقيق مبتغاهم (الاستقلال) وأثرها على المستوى العالمي.
	ثم يطلب من التلاميذ صياغة الفكرة العامة فيتفقوا على واحدة ويسجلها أحد التلاميذ            على السبورة.
	الفكرة العامة: ثورة نوفمبر تحقق آمال الجزائريين وتصير قدوة لكل الشعوب المكافحة.
	التذوق الأدبي: ويكون ببيان مواطن الجمال في بعض الجمل، فيقول الأستاذ للتلاميذ مثلا: إذا قال الشاعر (بعث وأثار) بدلا من (بث فينا) في البيت الأول فهل يتغير المعنى؟ لا. ولكن أي الأسلوبين أجمل؟ ولماذا؟ فالشاعر عندما قال: (بث فينا اليقينا) شبه نوفمبر بشمس م...
	سبحنا على لجج من دمانا    وللنصر رحنا نسوق السفينا
	ألسنا بصدد التعبير على المعنى نفسه؟ ولكن أيها أجمل؟
	لا شك في أن قول الشاعر يرسم أرواح نفوس الشهداء الجزائريين في أحسن صورة، كما نلمس في قوله (نفجر نارا ونورا)، ذلك الإصرار العنيد على مواصلة الجهاد، بل ولادة أجيال جديدة من أصلاب الجزائريين تسير على درب الأسلاف في مقاومة الظلم والاستبداد بمختلف أنواعه.
	5- مناقشة عامة للتطبيق والاستنتاج:
	كيف عرفت أن الشاعر يحب وطنه؟ هل في عاطفته نحو وطنه عمق؟ وأين تراه؟
	هل تصوغ لهذه الأبيات عنوانا آخر غير هذا؟ هل ترى في هذه الأبيات صعوبة؟ من أي عصر هذا النص (القصيدة)؟
	إذن بماذا يتصف الأدب الحديث؟
	قراءة أخيرة للنص إذا توفر الوقت.
	يمكن بعد هذا التذكير بمكونات البيت الشعري.
	الشطر الأول ،الشطر الثاني.
	الصدر ،العجز
	القافية، الروي
	6 - تطبيق: احفظ الأبيات، ويتم ذلك بتوجيهات يتلقاها التلاميذ من طرف الأستاذ حول الكيفية والمدة المطلوبة لذلك، مثلا حفظها كليا في مدة لا تتجاوز أسبوعين.
	نقد منهجية تحليل النصوص الشعرية:
	ما يمكن إدراكه فعلا أن المنهجية التي يستمد منها تحليل النص الشعري هي ذات جذور في أعماق المدارس التقليدية القديمة رغم التجديد في المنهاج، وهذا ما يتجلى في كون الطرق المستعملة لا تواكب الدراسات المستجدة في مجال تحليل النص الشعري، وعدم امتلاكها لقدرة ...
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