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 الى الوالدين الكريمين  
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 لطرش ، ورفيق الدرب في الغربة  عبد الرزاق محمدي  
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 شكر وتقدير
عرفانًا بالجميل  وتقديرًا  واحترامًا للغير ومن باب من لم يشكر الّناس  لم يشكر هللا 

 نتقّدم بالشكر الجزيل إلى السادة  األساتذة :
 لخضر لوصيف األستاذ القدير المشرف :

لى السادة األساتذة لجنة المناقشة ،وجميع األساتذة بكلية  اآلداب واللغات والفنون وا 
 بجامعة الجلفة.
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 مقدمة
اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الخلق   بسم هللا الرحمن الرحيم، وصل   
عليه وعلى آله وأصحابه ومقن وه  للقى يقوم وسالمه الطاهر والمعجز الباهر، صلوات هللا 

 الدين.  
حريققة ال طققور  تسققراعا ، وا رقق طققورا يريققرا  و  عليميققة الحدي ققة المنققاها ال   لقققد دققهدت 

د  قراققر الجزائراققة المعاصقرج مجققر   الرققراما الحققدي ، يمقا لققم  عقد   العلققممققم معقايير  تو طابقق
واج ماعيقققققة ،ونفسقققققية ، جرلقققققة،  قققققوح  بمعقققققان لنسقققققانية عقققققن  جرلقققققة، رقققققل هققققق   صقققققوار لل  

يديولوجيققة عامققة، حيقق       فقق   القققار  مقق  ضققم معانيهققا ومعالمهققا، ويعهققم أ رهققا يلمققا  ع  وا 
  ديل حيزا  من  فيير . و ، أرنائهومس قرل  اإلنسان والقضايا ال    هم النصوصمعالجة 

،   قراى  لق عل مخصقبة لالمقادج الجزائقر  ال األدرق ص ن  المعاصقرج للق راسقةلد  يما  عد ا
 نصهقب  القي، حيق  راسقةد  ل ق  يلق قف فيهقا الققار  خيقوط الحهقة اص منق  الل  فيها دروط الن  

مقققادج أ يقققرج فققق  الدراسقققات الجديقققدج،   ، ممقققا يجعلقققهفققق   وافققق  وانسقققجام يل قققللم لقققق   نفسقققه
 الحدي ة.   مناهاوميدانا ل طري  ال
راسققة ردايققة مققن ادقق  اب دخصقق  رققبع  البحققو  لت فيققرج موضققوه هقق   الد  لقققد دققي  

راسققة ويعنققوان للمقق يرج بعققد اخ يققار الفيققرج ورصققدها مققم المصقق رج،  ققم  رلققورت يموضققوه للد  
  ، الق   لخضقر لوصقي  مدقر  القدي ور عدد من األسا  ج األفاضل وعلى رأسقهم السقيد ال

للبحقق  م قققي    أ يققد علققى أن اخ يققار موضققوهمسققك بالموضققوه مققم ال   علققى ال    انققز وحف   اعندققج  
ت طالققا مقن يونقه يدقم رقدهه  انو  ،جديقد الطقر  رقل  راسة لن ييون عدقوائيا  وه عر يقا ،والد  

 جديرج بال د  عنها وف  مق ضيات الراهن. ومعان
رب آخقر هخ يقار الموضقوه، اهن الجزائقر ، وهقو سقفار بقاط الموضقوه بقالر   م    ق ومن

سققير ي،  ال ائققبالحاضققر  باع بققار  ،فقق  ال  ققاب المدرسقق  الجزائققر   األدرقق ص ن  راهققن القق
نحققو ا  ال السققيي ، م وجهقق اإليققديولوج  م  نحققو أفقق  قققد ير عققد عققن اهل ققزام اهج مققاع  والهقق

  ادفة عن معانا ها وآها ها واغ رارها و موجا ها.جزائراة ، اللا  ات ال   
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ويدقق   معقققوب،بحقق  عققن الخققالص فقق  غياهققب المجهققوب والال  ي ص القق   الققن  لنققه 
 عقيقد سقمة هق   د، أولقي  ال  مقألو  والمعق قالال   ا  مع مقد للمج مم   ال طاى عن الوجه الحقيق

نص د ويينونقة رقين القعالقة  واج الحياج وسمة ه ا العصر على األخص؟  م أولي  هناك
 ؟  والقار  المحل   

 نقققا موضقققوعا  مقققناخ يار  نقققارر قديقققة  خ قققار نصقققها المالئقققم، فققققد قوبمقققا أن الققققراىج الن  
المواضقققيم الجقققادج ال ققق   قققرلف الحاضقققر بالماضققق  والصققق ير بقققال رير والحاضقققر بالمسققق قرل 

 األدبيحضور النص  "ور الم وسف الموسوم رقق عليمية ف  الط  ،  ين م  للى حقل ال    أيضا
  فيققه ناوجققد    والقق "، ، ال ررنة األولررو ماو ررذ انمو جررد  الجزائرررف  رري ال ارردر المدر رري 

مقا مقد  حضقور القنص األدرق   م قل  ، وال ق  المطروحقة إلدقيالية اعقن  ضال نا واإلجابقة
الجزائقققر  فقققق  ال  ققققاب المدرسقققق ؟ وهققققل أنصقققفت المنهومققققة ال رلويققققة فقققق  مناهجهققققا األدب 

       الجزائر  ؟
حضققور  ارققت هققو  ل   ارققت وم حققوب ، فا نجققزئي العنققوان ينقسققم الققى هقق ا يققان و 

ب فهققولقن  ا ققنة ي قاب الل   ص األدرق  الجزائقر  فقق  ال  قاب المدرسق ،أم ا الم حقو   قة العرليقة للس 
 .  م وسف، الجيل ال  ان  أولى

ا يقققرو  ال ليقققل ويطفققق  جقققد فيهقققا مقققن نقققاعل   منهقققال الحقققدي صقققوب ال نقققاويانقققت وجه 
أوب مرجققم  منهرردا الج ررث ال،رردني،"اللغررة البرة ررة  ررنة اولررو ماو ررذكارردر  "نفيققاالهمققأ، 

ل ث المر رل لمنهردا الج رث ال،لردني"، ويقان المرجقم ال قان  نقا ق  به ف  بح نل  أن   له  ،  "الردل
يمققا يققان البحقق   مققل، رققلا نأين ققهقق ين المققرجعين لققم ي طيققا صققورج الموضققوه المعققالا يمققا 

للققى  نامققن ال حليققل، وعليققه عمققد الموضققوه، ه رققد أن يأخقق  نصققيبه أن   نققايراققد، وهنققاك أدري
   لموضوه.دراسة أنمو جية ل

لصققققعوبات نقيقققب عققققن المراجقققم والمصققققادر، رغقققم ام واصقققلة فقققق  ال    نققققاوبقيقققت رحل 
ولين  لك، يصعوبة ليجاد دراسات حوب ه ا الموضوه سقو  مقا  اوالعراقيل ال   حالت رين

 سر  من المرجعين.
مع مقدا  عصقارج هق ا الجهقد فق  قالقب  نقاأفرغالمل قيقات وبعد الرحلة رين المي بات و  

   المقارن. المنها الوصف ، ال حليل 
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ال  قققققاب  -لن صقققققوص األدريقققققة الجزائراقققققة فققققق للقققققى رصقققققد ا ناعمقققققد نقققققاف  ألن  فالوصققققق
بمقققا سقققبقه مقققن  نقققا أن نققققارن منهقققال الجيقققل ال  قققان ار أي نقققاحليلققق  ف ن  ، وأمقققا ال    –المدرسققق 

ح ققى  قأ   الدراسقة يافيقة، وأ  قر دققة ومقارلققة  منقاها فق  حضقور القن ص األدرق  الجزائقر  
 للموضوه.  

   ه   للى مقدمة ومدخل و ال ة فصوب، وخا مة  نادراس نا موقد قس  
 ندأ ها ، وموضوعها. ، عليميةال   لى مفهوم إالمدخث  ف  ناق طر   

  ل ه ،ال،ة  صول:
والققق     األدب و عليميقققة القققنص األدرققق  الجزائقققر  عقققن ل الفصرررث األول  ررري  نا  حقققد   

 عقن مفهقوم القن ص األدرق  وأهمي قه وال  قان  ي حقد   عقن   ب ي حقد  ، األو  ح قينحو  ردور  مب
 .األدب الجزائر  وأهدا   دراسه

صقنا  فققد  الفصث ال،ردني أمقا را ر ة ومنهردا الج رث خص  للحرد   نرا المنردال الدل
 سية، ادر المناها ال وأهميةمفهوم ب وفيه األو    ،ح امب ال  وال   انضو   ح ه ال،لدني 

ققا وفقق  المبحققق  ال الققق   المنققاها المدرسقققية.أسققق  رنقققاى  نا فيقققه عققنال  قققان  ف حققد   أم 
  طرقنا لمناها الجيل ال ان .

راسققة الميدانيققة، طريقق فيققه جانققب ال   نا فاع مققد الفصررث ال،دلرر :أمققا  ققمنا  للققى  والد  فقس 
ب حقققب  األدب الجزائقققر  مقققن  دراسقققة  والمبحققق  ال  قققان   ،  المدرسققق   قققاب المبح قققين  األو 

 . طريقية ميدانية
ويما هو طريع  أن ل ل عمل رداية ونهاية يانت نهاية ه ا العمقل رخا مقة حاولقت 

 عندها الموضوه.   انلرئيسة ال   اس وقففيها اإللمام بأهم المحطات ا
ومققن رققين الصققعوبات ال قق  واجه نققا خققالب جولققة البحقق  هقق  نققدرج المصققادر وقلققة 
المراجققققم ال قققق    نققققاوب موضققققوه األدب الجزائققققر  بصققققفة عامققققة ، ومنهققققال الجيققققل ال ققققان  
خصوصققا  ، نهققرا لجد  ققه فقق  المنهومققة ال رلويققة ، وقل ققة الدارسققين للموضققوه، لضققافة الققى 

ة.   الهرو  والعراقيل الخاص 
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،  وجقققت بقققه هققق   المققق يرج ضقققنينمقققم هققق ا البحققق  بعقققد جهقققد  ناوهيققق ا يانقققت مسقققير 
 وجقه نأن  نامل أن   ون الرداية لبحو  مس قرلية، وعليه يان لزاما  عليأنالم واضعة وال   

بالققدعم والعققون مققن قراققب أو بعيققد وعلققى  اهققا بالدققير الجزاققل للققى يققل مققن أمققدنمققن خالل
القق    الجلفققة زاققان عادققورمققن جامعققة لخضررر لوصرر   رأسققهم األسقق ا  المدققر  المح ققرم  

 ، وعلى هللا قصد السريل. ا خير الجزاىخطوج، فجزاهم هللا عن  رخطوج  ناسار مع
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 مدخل
 نشأتها وموضوعهاالّتعليمية                      

 ومفهومها نشأتها  التعليميةــــــ 
 الـّتعليمية موضوعــــ  
التعليمية بما أّن اللسانيات عمومًا واللسانيات التعليمية خصوصًا ، ترتبط بالعملية     

اشر ، ألنها تعالج مختلف زوايا الّلغة إليجاد الطرق الناجعة لتعلم اللغة ـــــبشكل مب
وكيفية اكتسابها بتذليل العقبات التي تعرقل المتعلم في الوصول الى امتالكها ، وجب 

أن نركز على المجال الذي ترتبط فيه اللسانيات بتعليمية اللغة من خالل مفهومها 
 دورها في نجاح العملية التعليميةوأهميتها و 

 ومفهومها: التعليميةنشأة  
نشأتها بوصفها حقاًل معرفيًا بعيدًا عن  إلىتشير الكتب المؤرخة للتعليمية 

فالتعليمية مجال بحث ودراسة ليست مقصورة  أحضان الدراسة والبحث اللساني،
بالمتعلمين بل في مفهومها العام علم يهتم على تعليمية اللغات وحسب ، 

بقضاياهم النفسية واالجتماعية ، وهو ما جعلها تتقاطع مع علم التربية ، أو فن 
 1التدريس .

إّن نشأة التعليمية بعيدًا عن االبحاث اللسانية هو ما حدد الفرق بين   
 –التعليمية –تعليم اللغات اليوم وتعليم اللغات في القديم وقد تغلغل هذا العلم الناشئ 

كما تشير بعض القواميس  2أكثر في فن التربية الهتمامه بقضايا اللغة وتعّلمها .
ظهر في منتصف القرن السادس  -التعليمية-والمراجع المختصة إلى أن مصطلح 

عشر ليشير إلى أسلوب شعري معروف كانت من خالله تطرح النظريات والقوانين 

                                              
شكالية التعريب في الجزائر، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه علوم في اللسانيات ، مسعودة خالف ،  1 التعليمية وا 

 . 020، ص0202/0200اختصاص تعليمية اللغة، جامعة منتوري ، قسنطينة، 
 021المرجع نفسه ،ص: 2
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غة  الالتينية والفرنسية ، ليشير الى كل العلمية وظل هذا اللفظ متداوال في قواميس الل
  1ماله عالقة بالتعليم ، )وسائل تعليمية ،  طرق تعليمية (

ومن هذه االطاللة التاريخية الموجزة  عن نشاة التعليمية والجهود المكثفة التي  
ُبذلت في ميادين التعليم ، خالل الفترات السابقة، بغية تحسين الفعل التربوي ارست 

رة فهم العملية التعليمية أكثر من قبل القائمين عليها، والى معرفة حّقة إلى ضرو 
 والمتلقي "المتعّلم" والمادة التعليمية (. –بأقطابها المتمثلة في ) المرسل "المعّلم" 

وعليه فالتعليمية هي :علم من علوم التربية له قواعده ونظرياته ُيعنى بالعملية 
التعليمية ، ويقدم المعلومات وكل المعطيات الضرورية للتخطيط ، يرتبط أساسًا 
بالمواد الدراسية ، من حيث المضمون والتخطيط لها وفق الحاجات واألهداف 

 2وطرق التبليغ والتقويم . العامة للتعليم ، وكذا الرسائل والقوانين 
 تعليمّية.الاللسانيات 
للسانيات التعليمّية مصطلح ُوِضع في الّلغة العربّية ليقاَبل به المصطلح ا

لهذا نجد  (La didactique des langues) :الغربي المشهور بالتركيب اآلتي
البعض يعمد إلى ترجمة العبارة الفرنسّية ترجمة حرفّية فيستعمل معها مصطلح 

)تعليمّية الّلغات( ، وُنلفي آخرين يستعملون المركَّب الثالثّي )علم تعليم الّلغات(، 
وهناك َمن يكتفي بتسمية )تعليم الّلغة( ، ثّمة من ُيفرد مستعماًل )تعليميات( أو 

ختصار حّتى حين يتعّلق األمر بالّلغات؛ وهناك من يلجأ مّرة أخرى )تعليمية( بكلِّ ا
 إلى التركيب الثالثي )علم تعليم العربية(  . 

ولّما كانت الّلسانيات هي المجال األهّم الذي يتناول موضوع الّلغة واألدنى 
إلى المجال المعني بتعليمها وبنظريات هذا األخير ومناهجه وفنياته وطرائقه أضحى 

ا أن تقرضه الّلسانيات حّتى التسمية. فنحصل بذلك على مصطلٍح  من المناسب جدًّ
 3 ُمرّكب تركيًبا نعتيًّا إذ ُقيِّد ِبنعت )تعليمّية(

                                              
 .19، ص0890النهضة العربية د/سيد خير هللا ، علم النفس التربوي ، اسسه النظرية والتجريبية ، دار  1
 .19د/سيد خير هللا ، علم النفس التربوي، مرجع سابق، ص  2
 12م،ص0201د/ يوسف مقران ، مدخل في اللسانيات التعليمية ،كنوز الحكمة ،  3
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شاِملة بالقول مثاًل: )لسانيات ” وال حاجَة لنا إلى التدقيق باصطناع تسمية     
ما ُيطاق ِمن اإلطناب في  تعليمّية الّلغات(، فهو ِمن الناحية التركيبّية سليٌم، لِكن

بات الّلغة العادية قد ال يسَلم القياس عليه في مقامات المصطلح من ، ثّم  جمل ومركَّ
  الموضوع” العلم و” حسبنا مفردة لسانيات التي ـ كما أفدنا أعاله ـ متضمِّنة لدالالت 

مّية كما مال البعُض اآلخر إلى إحياء القاعدة القياسّية بتفضيلهم تس         
 )التعليميات(، وهو مصطلٌح َمبنيٌّ قّياًسا على الّلسانّيات والرّياضّيات والّصوتّيات.

ال ُيجانب الصواَب من يرتاب في إمكانّية الجمع بين مصطلحْي           
)تعليمّية الّلغات والّلسانيات التعليمّية( في ذات السياق ـ أو في سياقاٍت متباِعدة في 

كذا في نصوص مختِلفة أنتجها مؤلٌِّف واِحد، بل وحّتى في حالة طيات نٍصّ واحٍد و 
إنتاجها من قبل مؤلِّفين متماِيزين ـ من غير الوقوع في اضطراٍب على مستوى 

الدالالت المحتَملة؛ لهذا يجدنا القارئ نتفاعل مع هذه اإلشكالية، إذا صادف وأن 
حين، بطريقٍة نحسبها جمعنا بين المصطلحات الثالثة أو على األقّل بين مصطل

راِشدة، إذ نميِّز بينها آنيًّا معتِبرين المحور االستبدالي والمحور التركيبي بهذه الصيغة 
 :المختصرة

 تعليميات )تتعّلق بكّل بمواد التعليم دون استثناء(*
تعليمية الّلغات )فعل تعليم الّلغات والنظر فيه على ضوء كّل االختصاصات  *

 التعليم(القريبة من مجاالت 
لسانيات تعليمّية )لسانيات تطبِّق وتماِرس درَسها ـ بكلِّ طاقاتها من قريب ومن  *

النظر على ضوء كّل االختصاصات القريبة من ” بعيد ـ على ذلك النظر، أي 
 .والّلسانيات في المقام األّول(“ مجاالت التعليم 

يمّية الّلغات والّلسانيات هذا المقتَبس الذي ألَّْفنا فيه بين مصطلحْي )تعل و     
التعليمّية( وجمعناهما في ذات السياق، ونستطيع الّزعَم أّنه من دون أن يحُدث ذلك 

 : أيَّ َخلٍل في طريق المفهوم المعاَلج على هذا الِمنوال
لعّل ذلك يرجع إلى صعوبة قيد الموضوع كّلما خاض الواِحُد في هذا المجال  ” 

الّلساني(؛ بل هذا ما يليق بنا أن نهتّم به إذ نسلك َمسلك )األمن الّلغوّي والتخطيط 
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الترشيح منه ما يعود إلى نصاب تعليمّية الّلغات فتتوّلى الّلسانيات التعليمّية زماَم 
إذ هناك لسانيات تعليمّية خاّصة وهي اّلتي تتضّمن القواعد الخاّصة .“ 1أموره

الّلغة الفرنسّية أو الّلغة اإلنجليزّية، حيث  والمتعّلقة بلغة بعينها مثل الّلغة العربّية أو
ص لها  (La didactique de la langue française) يقال مثالً  التي ُتخصَّ

 Le Français دوريات كثيرة من أجل تحسين مستويات تعليمها وتعّلمها مثل مجّلة
dans le monde أو مجّلة Langue française  الّلتْين يالحظ عليهما طابعهما

اإلشهارّي والترويجّي ، لكن رغم ذلك تظاّلن مجّلتين تعكسان الغيرة التي يكّنها 
المختّصون الذين ينشرون في أعدادهما الزاخرة على لغتهم. وال ينبغي أن نتجاهل هنا 

كتاًبا جاء صدوره في وقت كانت الّلسانيات ال تزال في منًأى عن االنشغاالت 
الذي مّد جسر  Linguistque et enseignement du français :التعليمّية وهو

التواصل بين الّلسانيات وتعليم الّلغة وفتح أبواب النقاش بين المجالين. كما لقيت هذه 
 Etudes de الّلغة نفُسها اهتماًما ِمن قبل عناوين كانت تتصّدر دورّية

linguistique appliquée.  
سّية في ظّل إرهاصات الّلسانيات فالعناية التي أحيطت بها الّلغة الفرن        

التعليمّية وتطّورها هي المسعى المنشود الذي كان ِمن المأمول أن تطمح إليه تلك 
الدراسات التي تتوّلى نشَرها مجّلُة الّلغة العربّية الجزائرّية وتتفّرغ لتحقيقه كامَل التفرُّغ 

ل صفحاُتها ميداًنا تلتقي فيها أفكار المختّصين ا لذين لديهم أعماٌل تطبيقّية وأن تشكِّ
تتعّلق بواقع تعليم الّلغة العربّية والّلغات األجنبّية في الجزائر وآفاق إدراج تعليم )لغة 

  .األّم( في المنظومة التربوّية الجزائرّية وهو إحدى تطّلعات هذه األخيرة
ظرّيات وكذلك ُيقَصد من جهة أخرى، بالّلسانيات التعليمّية الخاّصة تلك النّ       

الخاّصة الحصرّية الراجعة إلى واقع تعليم لغة بعينها واّلتي تصف المبادئ المتحّكمة 
 في وضع المناهج في حقل تعليم الّلغات وفق قانون التعميم الممِكن..الخ. 

                                              
أحمد حساني ، دراسات في اللسانيات التطبيقية : حقل تعليمية اللغات ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  1
 .010.ص0222،
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وهذا الّتمييز بين الّلسانيات التعليمّية العاّمة أو الّنظرّية العاّمة لّلسانيات 
بين الّلسانيات التعليمّية الخاّصة من جانب آخر، يوازي الّتمييز التعليمّية من جهة، و 

  1.على مستوى آخر بين الّلسانّيات العاّمة وبين الّلسانّيات الخاّصة ِبُلغٍة ما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 .10د/ يوسف مقران ، مدخل في اللسانيات التعليمية ، مرجع سابق ،ص  1
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 :ةعليميموضوع الّلسانيات التّ  
تّد األطراف ممموضوٌع أنه  إالة على موضوٍع معّين، عليمييات التّ الّلسان قومت       

إذا  خاصة، حدوده مهما بانت مالِمُح الدائرة المعاَلجة   تبين، ليس ِمن الّسهل واسعو 
ل إجراء ولسانية  علمنا أّنه موضوٌع مشتَرك تنافسها فيه عّدُة فروٍع معرفّية . لهذا ُيفضَّ

 )علم النفس ، االجتماع،علممقابلة في هذا األمر من جهة بين تلك المواد العلمّية
  والّلسانّيات التعليمّية  ؛ ومقابلة ِمن جهة أخرى ـ  التربية ، اللسانيات التطبيقية، ...(

بين المفاهيم المتداِخلة والمتكاملة والمتزاحمة والمتعارضة أحياًنا، وذلك داخل 
 .1اّلتي تطاَلب أن تلتِزم حدوَدهاالّلسانّيات التعليمّية 

حديد ثالثة أموٍر مركزّية مصحوبة بمظهرها لهذا ترانا هنا نشرع أّوال في ت     
التسموّي الجلّي، وتمييز بعضها عن بعض، مع اإلشارة إلى العالقات التي تربط 

  :بينها، وهي أموٌر يمكن التعامل معها بمختلف الكيفيات الكائنة والممِكنة
فيكفي  *إّما على أساس أّنها مفاهيم متميِّزة في واقع األمر لكنها متداِخلة:       

حينها رسُم حدود كّل مفهوم إلى أن يتمّيز عن غيره، ثّم التبّين من مجال االحتواء 
والتداخل، والعمل على التعارف من خالله باعتباره إحدى قنوات االتصال بين تلك 

 .المفاهيم المنفِردة
أي  *أو بإحاللها ـ في آخر المطاف بعَد أخٍذ وردٍّ ـ محلَّ مرادفاٍت مصطلحّية:      

أّنها ال تزال تدّل على ذاِت المفهوِم وواِحٍد فحسب، مع المالحظة أّن كلَّ ما في 
األمر أّنها لم تكّف عن الخلخلة وااللتباس في تسمياٍت متكاثرٍة ناجمٍة عن تداول 

البَحثة ـ بُمبتِدئهم وُمتضلِِّعهم ـ على أطوارها الغريبة وعلى انفراد، أو ـ ورغم االّتصال 
ى كلٍّ ـ عن اختالفات في وجهاِت نظٍر قائمٍة بينهم أثناء التعريف بها القليل عل

والخوض في قضاياها؛ فُيعَمد في كلتا الحالتْين إلى االحتفاظ بأحادّية المفهوم، مع 
اإلقرار بأمر الواِقع أماَم تعّددّية التسمية، وُينقل النقاُش الذي ال يمنعه راِدٌع ـ حين 

ى األمر ذلك، كما تجدنا نعمل به في هذا السياق ـ من رقعة هذه الحالة، وكّلما اقتض
 .المفهوم إلى وَسط التسمّية وُيخَضع لمنِطق هذه األخيرة وقواِعد لعبتها

                                              
 .9بتصرف ، لطفي بوقربة ، محاضرات اللسانيات التطبيقية، ص 1
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ل هنا تحفًُّظا ُمؤّداه أّن عبارة )مرادفات مصطلحّية( التي بادرنا بها أعاله       *نسجِّ
ـ عن المرادفات المعجمّية  تختلف ـ ال سّيما إذا تموقعنا في مجال المصطلحيات

العادية التي تناولتها فروٌع لسانية مختلفة مثل: علم الّداللة وعلم متن الّلغة 
والترجميات، وأسبقهم إلى هذا الموضوع فقه الّلغة. ويرجع ذلك إلى اختالف زوايا 

 Fonction) التمييزّية“ مصطلحي ” التعامل مع ذات القضّية؛ ههنا وظيفة النعت 
pertinente) فهو ليس فارغ الداللة ولم نستعمله من باب اإلطناب بقدر ما فّكرنا ،

في التدقيق، إذ قد نقع في تناقٍض صريح، ألّن ربَّ معتِرٍض يعتِرض علينا، فيقول: 
كيف إذ اعتبرتم التسميات مرادفات وصّنفتموها فيها والحال أّنه يوحي طرحكم الموِدع 

خُلصت إليه الكيفّية الثانية ذاتها ـ تمنعونها عن  في طيات تحليلكم أّنكم ـ وفق ما
التناوب على المفهوم الواحد )مع تصّور تلك النسبة التي يقّر بها حّتى فريق المثبتين 

لظاهرة الترادف في الّلغة( ؟ فنعقِّب على هذا االعتراض بالقول: إّنما عمدنا إلى 
يًصا على دفع هذا الّلبس استعمال المركَّب )مرادفات مصطلحّية( حرًصا مّنا خصِّ 

الذي يحّق لغيرنا أن يسأَل عن مصيره في كنف الجمل المتعاِقبة في فقرات نّصنا 
أيًضا. فيمكن نفي الترادف “ المتعلِّم ” وكذا انعكاساته على المفهوم وعلى القارئ 

يعاز القضّية إلى تنّوع مصطلحّي ـ من جهة ـ لصعوبات تحل دون التوحيد، ومن  وا 
 .آخر لتعيين فروٍق في الدالالت جانبٍ 

إّن التعليمية تركز على الجانب المنهجي إليصال المعرفة ، وبالتالي هي ال         
تهتم بدراسة وضعيات التعليم والتعلم من زاوية المحتوى ، بل تهتم بالبعد المعرفي 

اكتساب للتعلم ، باإلضافة إلى أبعاد نفسية واجتماعية ، ألنها تركز على شروط 
المتعلم للمعرفة والعالقة التربوية التي تربط المعلم بالمتعلم من منظور التفاعل داخل 

  1القسم.
ويستمّر تواجد التعليميات إلى جانب تشخيص السلبيات للعمل على دحضها      

والحّد منها، واإلعالن عن اإليجابيات للّدعوة إلى تكريسها أداًء للواجب المنوط بها إذ 
على تناقل المناهج المدرسّية والبرامج التعليمّية والمنظومات التربوّية عبر  تساعد

                                              
 .6ص    WWW.OURGLA.ORG: مدخل الى التعليمية ، موقع  1
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العاَلم بأسره، فواجبها هذا أكبر وأنبل من أن تتخّلى عنه: فالكراريس اإلعالمّية التي 
تصدر سنويًّا ـ لمرافقة مسيرة هذه األخيرة الزمانّية والمكانّية ومراقبتها ـ تظّل نسبُتها 

معمورة دائمة الحاجة إلى التحسين والتحسيس من أجل الحصول عليها وحركتها في ال
والتأُمل في الدراسات التي ُتنَشر فيها )هنا الّطاِبع التطبيقّي للتعليميات لو نشدته 

 .المدرسة الجزائرّية لشّدت من أزرها وثبتت أمام العوائق(
ين قد وّجهوا نصيًبا كبيًرا ال تفوتنا اإلشارة في هذه الوقفة إلى أّن بعَض الباِحث      

من اهتماماِتهم صوَب مسألة التفّوق المدرسّي وتعّثره، وكذا المقتضيات والشروط التي 
تتحّكم في أيٍّ منهما ، كما اعتنى البعُض اآلخر في ظّل التعليميات ـ وهذا منذ عقوٍد 

ًعا، وذلك انطالًقا ـ بتحديد مؤثِّرات الوسط المدرسّي على تعّلم التلميذ وآفاقه وقًعا وتوقّ 
ِمن عالقة المعلِّم واألستاذ بهذا األخير وتشخيص العناصر التي ُتسِهم بالفعل في 

 1إنماء شخصّية الطفل والتلميذ وهو يتنّقل من مناٍخ تربويٍّ إلى آخر.
  

                                              
 .08اللسانيات التعليمية ، مصدر سابق،صد/ يوسف مقران ، مدخل في  1
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 الجزائري  ياألدب النصوتعليمية  األدب الفصل األول:
 النصوص األدبية وأهمية المبحث األول: مفهوم األدب 

جاء في لسان العرب أن الذي يتأدب به األديب من الناس سمي أدبا              
ألنه يأدب الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح، قال أبو زيد: أدب الرجل يأدب 

.1فهو أديب، واألدب: الظرف وحسن التناولأدبا   
ما كان عليه مفهوم األدب في تراثنا أللفينا أنه في العصر  ناستعرضا ولو       

الجاهلي أستعمل للداللة على العادات الحميدة المتوارثة وعلى مكارم األخالق وحسن 
 السلوك، و الخبرة.

عباسي يتضمن الشعر واألنساب وكان األدب أيام بني أمية وصدر العصر ال        
رت علوم اللغة من بالغة ونحو وعروض ودونت ـــــــــــواألخبار وأيام الناس ..ثم ظه

 ووضعت أصولها، فدخل هذا كله في األدب.
وكان هذا المعنى يضيق تارة فينحصر في الشعر والنثر والفن وفي النقد،            

م اللغة وغيرها مما يتصل بها، فابن خلدون ثم يتسع طورا آخر ليجاوز ذلك إلى علو 
ور على ـــــــــالمنظوم والمنث يـــــــــيرى في مقدمته أن المقصود من األدب" اإلجادة في فن  

أساليب العرب ومناهجهم فيجمعون لذلك من كالم العرب ما عساه تحصل به الملكة 
اللغة والنحو، مبثوثة من شعر عالي الطبقة وسجع متساو في اإلجادة، ومسائل في 

ر منها في الغالب معظم قوانين العربية مع ذكر ــــــــــــــــــــأثناء ذلك متفرقة، يستقري الناظ
2بعض من آيات العرب يفهم به ما وقع في أشعارهم منها".  

لقاء األضواء على خفاياها  ،ويتجه األدب الحديث إلى فهم النفس البشرية        وا 
ل هو ذاتي ــــــــــالبيئة التي تحيط بها، فاألديب لم يعد ذاتيا فحسب، ب في تفاعلها مع

                                              
1

 .542ص ،8991، دط،أدب، مادة 4ابن منظور لسان العرب م 

2
 .275ص ، 5188،منشورات جامعة دمشق ، في طرائق تدريس اللغة العربية  ،محمود أحمد السيد  
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وعواطفه وأحاسيسه، وغيري في  مشاعرهغيري في الوقت نفسه، ذاتي في التعبير عن 
.وكل ما يدور في المجتمع من قيم مختلفة وأحاسيسهمتعبيره عن مشاعر الناس   

شعر حصره في ال   وأن   ا،هالحياة كل   مفهوم األدب واسع ليشمل أنونخلص إلى        
وعلم  ،ةوالفلسف ،والجغرافيا ،ي ال ينسجم ومفهومه الواسع، فهو يشمل التاريخوالنثر الفن  

1وعلم االجتماع...الخ. ،النفس  
ذا كان األدب ذا مفه         فإن لكل جغرافية وبيئة أدبا خاصا بها ، وم واسع ــــــــوا 

ن اشتركت  تلك البيئات  في لغة واحدة، فلكل بيئة تاريخ وفلسفة ونفسية مشتركة وا 
وأدب  ،وخاصة في نفس الوقت، ففي العصر الحديث أصبح هناك أدب مشرقي

وأدب عالمي... وضاقت تلك المفاهيم ليشمل األدب القطر الواحد والمنطقة  ،مغربي
فنجد مثال األدب الفرنسي واألدب اإلسباني واألدب السوداني واألدب  ،الواحدة

 اليمني...
 
 
 
 
 

 
ص األدبي ومفهومهالنّ المطلب األّول :    

ص لغة: النّ   

                                              
1

 .275ص ، 5188 ،منشورات جامعة دمشق، في طرائق تدريس اللغة العربية ،  محمود أحمد السيد   
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ورد في لسان العرب كلمة نص كالتالي:) نصص: رفعك الشيء، نص الحديث      
، وقال عمر بن دينار:  ه نصا: رفعه، وكل ما أظهر فقد نص  ال ـــــــــــــــــــما رأيت رجينص 

  1.أنص للحديث من الزهري، أي أرفع له وأسند، ويقال نص الحديث أي رفعه 
وفي معجم مقاييس اللغة البن فارس"نص": النون والصاد أصل يدل على ارتفاع      

وانتهاء الشيء، منه قولهم: نص  الحديث إلى فالن أي رفعه إليه، ونص  كل شيء: 
2منتهاه.  
ا في المعاجم الحديثة نجد الوافي معجم وسيط في اللغة العربية يتناول مادة أم       

  3نص بالقول: نصص بالغ في النص ....ونص المتاع جعل بعضه فوق بعض.
ن  )ن ص ص( رب ما يكون غير محظوظ في اللغة العربية ، حيث لم  ذلك وا 

ي التي وردت منه في لغة ، وذلك لندرة المعانبأقل عناية  إال  تختصصه معاجمها 
4الضاد ، إذ ما يشتهر منها هو فقط معنى االرتفاع واالنتصاب في مكاٍن عٍل أصاًل.  

نص اصطالحا:الّ   
           ص مذكور من بينها:هناك تعريفات كثيرة للن            

 تعريف األصوليين:" ال  نص ما ال يحتمل إال معنى واحد أو ماال يحتمل الت  أويل")5(
تعريف النحويين واللغويين العرب:" الشاهد وهو قول قائل موثوق بعربيته لالحتجاج 

(6)ولالستدالل به على قول أو رأي"   
 والشاهد عندهم إما آية قرآنية أو بيتا شعريا أو قوال سائرا.

                                              
 681،ص8991، مادة نصص، دط،6ابن منظور لسان العرب م 1

 .252ص8999 8لبنان ط ،دار الكتب العلمية 5ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،م 2
 .658ص ،8991ط ، لبنان ، مكتبة ناشرون ، معجم وسيط اللغة العربية ،  عبد هللا البستاني  3
 .44.ص 5117، الجزائر ،  دبي ، دار هومةعبد الملك مرتاض ، نظرية النص األ 4
 .54ص، 8992،  8ط، بيروت ، دار الكتب العلمية ، التعريفات ، الشريف الجرجاني  5

6
 . 889، صدط ،بيروت ،دار الثقافة ،معجم المصطلحات النحوية والصرفية، محمد سمير نجيب الالبيدي  
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 مفهوم النص األدبي:
النص األدبي لما يتضمنه من أبعاد إنسانية وقيم وتوجيهات توجه سلوك  يعد         

 المتعلمين من أهم الحصص التعليمية التي ترسخ قيم األمة، وتؤصل ثوابتها لديهم.
صوص األدبية وعاء للتراث األدبي الجيد، قديمه وحديثه، نثره وشعره، ومادته الن  و      

 ين اللغوية والفكرية والتعبيريةــــــــــــــــــــــمارات المتعلـــــــــــــــــــــــــإنماء مهريقها يتم ــــــــــــــــالتي عن ط
ومية ــــــــــــــبحيث تحتوي على مجموعة من األسس والقيم الوطنية والق ذوقية،والت  

والعالمية التي على أساسها اختيرت هذه النصوص لتمثل التراث بكل تطوراته 
(1) .ومسيراته  

فكيكيين فلم يعد النص في نظرهم جسما رف النص األدبي بمفهوم آخر عند الت  ع       
ير ـــــــــــــــــــكتابيا مكتمال أو مضمونا يحده كتاب أو هوامش، بل نسيج من اآلثار التي تش

(  2بصورة النهائية إلى أشياء ما غير نفسها)  
المعارف اإلنسانية أهمها على اإلطالق ص معرفي تتالقى فيه جملة من فالن          

ارئ األدب الذي يكتفي ــــــرفة األدبية، لكنها ليست كافية وحدها، ولذلك فإن قــــــــــــــــــــالمع
، ومعرفته بالنص هي أيضا غير كافية ،بمعرفة األدب فقط تكون قراءته غير كافية

ص األدبي المعرفة التاريخية فعليه أن ينزع إلى معارف أخرى ألننا قد نجد في الن
والنفسية واالجتماعية والسياسية، وحتى المعرفة االقتصادية والعلمية وغير ذلك من 
المعارف اإلنسانية وهو ما ي لقي مسؤولية إضافية على كاهل المشتغل باألدب كتابة 
وقراءة في التزود من هذه المعارف قدر اإلمكان لالستعانة بها في قراءة النصوص 

.دبية وكتابتهااأل  

                                              
1

 .525ص ، 5118 ،8ط،دار الكتاب الجامعي، بيروت ، أساليب تدريس اللغة العربية و آدابها ، عبد الفتاح حسن البجة  

2
المجلس الوطني للثقافة والفنون  ،سلسلة عالم المعرفة، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك  ،عبد العزيز حمودة 

 .566ص، 8991دط، الكويت  ،واآلداب
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عليمي:ص التّ مفهوم النّ   
وهذه  ،قد أضيف إلى النص غايات أخرى غير التماسك واالنسجام واالتساق      

الغايات هي تثبيت المعلومات وترسيخ السلوك... ويتنوع النص إلى نصوص ذات 
يات مميزة، فصار يقال النص القانوني، والنص الديني ، والنص األدبي، والنص نص  

 العلمي، والنص التعليمي...
هكذا من حيث التسمية وذلك إذا اعتبرنا النص كوثاق، حيث عرفه بول ريكور:" أنه  

( 1كل خطاب مثبت بواسطة الكتابة")  
فعلم اللغة الحديث يسعى لدراسة التنظيم النحوي البالغي الذي يتألف منه نص       

من النصوص بهدف الكشف عن عوامل الترابط أو عدمه في هذا النص، لكن النص 
ائمة ـــــــــــــــــــالتعليمي يخرج عن إطار النسقية الخطية، وبما أن التعلم عملية ديناميكية ق

ميذ من معلومات ومعارف، وعلى ما يقوم به التلميذ نفسه من أساسا على ما يقدم للتل
(2) .أجل اكتساب هذه المعارف وتعزيزها  

إلى العالقة القائمة بين الكاتب والقارئ، البد من التمييز بين الخطاب  اً استنادو        
. إلقناعياراعي التعليمي التفسيري وبين الخطاب الص     

ل عملية عرض النص        التعليمي أوال على الوسيلة المعتمدة في هذه وتعو 
والمسائل اللغوية التي تندرج في العرض، وقضايا المحتوى والشكل في اللغة  ،العملية

وأستاذ اللغة مؤهل من خالل تكوينه األولي إلتقان العرض والتقديم،  ،راد تعليمهاــــــــــالم
 ولتحقيق ذلك البد من إثارة األسئلة التالية:

                                              
 .2ص السابق، المرجع ، ة مفهوم النص مساءل، محمد مفتاح  1
مخبر تعليمية الترجمة وتعدد ، مجلة المترجم  ،حضور اللغة العربية في الوسط التعليمي المتعدد األلسن، أحمد حساني  2

 .851ص، 5115 ،6ع،السانية  ،جامعة وهران، األلسن 
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الوسيلة الناجعة لعرض المادة؟ما   
 ما العناصر اللسانية التي يجب التركيز عليها في عرض المادة؟

(1كيف يمكن تبسيط إدراك العالقة بين الدال والمدلول لدى المتعلم؟)  
 غائية النص األدبي في النظام التربوي التعليمي:

درسية ومعايشة الميدانية من خالل التتبع للمناهج والوثائق التربوية والكتب الم       
للواقع التربوي نستخلص أن األهداف المنشودة من حصص النصوص األدبية في 

مرحلة التعليم المتوسط، تتمثل في تعزيز ارتباط المتعلمين بتراثهم، وبالقيم والثوابت، 
 والمفاهيم السائدة في مجتمعهم، ودفعهم إلى تمثيلها، واعتبارها جزءا من شخصيتهم..

أم شعًرا يعتبر الوسيلة األكثر  ،أن النص األدبي المكتوب كيفما كان جنسه نثًرايتضح 
للوصول إلى تحقيق تلكم األهداف بنسب مقبولة..فالنص األدبي ل ـما يتضم نه  نجاعةً 

من عْمٍق في األفكار، وجماليات في األسلوب التعبيري،هو مصدٌر لإلثراء الفكري، 
ق الجمالي، ول ما يتضمنه من أبعاد إنسانية، وقيم وتوجهات توجه واللغوي، والتذو 

خ قيم األمة، وتؤصل  سلوك المتعلمين، ي عد  من أهم  الحصص التعليمية التي ترس 
 ثوابتها لديهم، ومن خاللهم لدى المجتمع برم ته.

 
 مستويات النص:

: تتضم ن النصوص األدبية مجموعة من المستويات  
المستوى المعجمي: أحد العناصر األساسية للبنية اللغوية ، ويعني تلك العالقة -ا 

البنيوية األفقية التي تقوم في العبارة بين المفردات بوصفها وحدة داللية معجمية، ال 
( .2بوصفها وحدة نحوي ة أو أقساما كالمية)  

                                              
 .846ص،  سابقمرجع  ،حضور اللغة العربية في الوسط التعليمي، أحمد حساني  1

 .84، ص 5115، 8السياق في نظرية النظم ، دار كنعان، دمشق، طعلي نجيب إبراهيم ، جمالية اللفظة بين  2
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يتات تمث ل الوجود ال-ب  لغوي الكامل ، وال تتحقق إال المستــــــــــوى الصــوتي:   الص  
بتنو عاته الصوتية تمث له على مستوى الكالم الفعلي، وعادة ما يكون لكل  صْيتة تنو ع 

صوتي أو أكثر، وتت سم هذه األخيرة بالتحقيق الماد ي، واالختالف الموقعي ، والتقارب 
(1الصوتي ، والتوزيع التكاملي ، والتغي ر الحر.)  

تمد هذا المستوى على الميزان الصرفي الذي يدرس أحوال المستوى الصرفي: يع-ج
( ويختص هذا المستوى بدراسة الصي غ اللغوية ، وبناء الكلمة وطرق 2أبني ة الكلمة، )

(3تصريفها، من اشتقاق وغيره.)  
المستوى التركيبي : ينشأ من العناصر الداللية الجزئية )المصرفات والكلمات( -د

ق المناويل اللغوية المألوفة في اللغة ، وتعد  الجملة بعضها عن بعض، ووصفها وف
ذا  الوحدة الداللية الكبرى ، وعندما تستخدم الجملة في سياق ما تصبح مرتبطة به ، وا 

أريد دراستها دراسة نحوية بمعزٍل عن االعتبارات التخاطبية ، فينبغي أن نقد ر ما 
(4منوال الجملة التي تمث لها .) إلىح ذف منها حتى يمكن إرجاعها   

المستوى البالغي : تنبع ضرورة هذا المستوى من الطبيعة الخاصة للخطاب أو -ه
مات المحددة ، وتكون بتوظيف : االستعارة والكناية  النص، وهو سمة بارزة من الس 

(5والمجاز والتشبيه ، ولكن درجة توظيفها تختلف من نٍص آلخر .)  

                                              
بكر سالم، اللسانيات والمستوى الصوتي والداللي في علم اللغة المعاصر ، دار الكتاب الحديث، مصر،  احمدسليمان  1

 .55، ص 5111دط، 
، 5117، 5االسالمي ، بيروت ، ط محمد يونس علي ، المعنى وظالل المعنى ، أنظمة الداللة في العربية ، دار المدار 2

 .489ص 
 .55سليمان أحمد بكر سالم، اللسانيات والمستوى الصوتي والداللي في علم اللغة المعاصر، ص  3
 .489، مرجع سابق ،ص محمد يونس علي ، المعنى وظالل المعنى 4
، ص 8998، 8العربي ، بيروت، طمحمد خط ابي ، لسانيات النص مدخل الى لسانيات الخطاب ، المركز الثقافي  5

551. 
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دبية ال تتساوى من حيث توظيف البيان والبديع ، فلكل نص فالنصوص األ        
 حظ منهما يختلف عن النص اآلخر.   

 
ص األدبي:ربوية للنّ القيمة التّ المطلب الثاني :    

ثقافي والتربوي في بالدنا، وفي البالد العديد من المتتبعين للحراك العلمي وال         
طبيقات راعات، والت  ــــــــــــاآلن في عصر العلوم، وتسارع االختربية يرون أننا ــــــــــــــــــــالع

 التكنولوجية، وعصر المعلوماتية، فللعلم وحده الكلمة العليا في حياة اإلنسان، وأن  
 أبناءنا يعيشون هذا العصر بكل زخمه العلمي والتكنولوجي، وثمراته بين أيديهم، وأن  

ري في هذا العالم؛ ونسي هؤالء أن اآلداب األدب بكل أجناسه ، ال يساهم فيما يج
ودراستها لها مكانتها في إعداد النفس، وتكوين الشخصية، وتوجيه السلوك اإلنساني 
بوجه عام، وهي لذلك من أْليق الدراسات بالمتعلمين، ألنها أيًضا ترمي إلى تهذيب 

رهاف اإلحساس.  الوجدان، وتربية الذوق وصقله، وتصفية الشعور، وا 
يتضمن درس النصوص األدبية العديد من القيم التربوية واألغراض التعليمية         

1يمكن عرضها فيما يأتي:  
ثراءتوجيه السلوك اإلنساني وتعميق المفاهيم *       متاع  وا  الخبرات وتهذيب الذوق وا 

راحة الذهن.  النفس وا 
ما يحتويه النص  السمو بأسلوبي النطق والكتابة لدى المتعلم وذلك من خالل*      

األدبي من ألفاظ وأفكار وخياالت، كما أنه يعود على اإللقاء المؤثر من حيث تمثيل 
 المعنى وتالؤم الصوت ومالمح الوجه.

كما أنه مجال خصب لتعميق  ،إنه السبيل لغرس االنتماء والمشاعر الوطنية*     
.األفكار والمعتقدات   

                                              
1

 .855، مرجع سابق، صحضور اللغة العربية في الوسط، أحمد حساني  
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 ،مية فإن درس النصوص األدبية درس تعليميعليأما فيما يخص األغراض الت         
وزيادة صلته بمدرسته  ،فهو يعمل على زيادة مدركات المتعلم وتوسيع أفقه الثقافي

ه ويدفع سلوكه ويؤثر في عاطفت نكما أنه يثير وجدان المتعلم، ومجتمعه وبلده 
ق به صالحه وصالح مجتمعه. فدرس النصوص األدبية يحق   ويجعل تصرفه إيجاب

ثقافي: يساعد المتعلمين على فهم طبيعة اإلنسان،  وصفاته المختلفة الحسنة  درس
والسيئة، وعلى إدراك بيئته ونواحي حياته فقراءة النصوص األدبية تنمي خبرات 

(1المتعلم في شتى المجاالت الثقافية واللغوية وغيرها...)  
ومنه فالنص األدبي يحمل كثيرًا من الث  مار الت ي يجب أن يبحث عنها المتلقي ،       

فهي بطبيعة الحال ثماٌر شهي ة، ولكن قطفها ليس باألمر الهي ن ، مم ا يعني أن 
ل  ْنه  معانيه، والغوص في بحور  إلىالتفاعل مع النص ضروري كي نتوص  إدراك ك 

(2)آللئه.  
. معايير اختيار النصوص األدبيةطلب الثالث: مال   

ضح من غايات تدريس األدب أمور تتصل بالحياة، وبالفن األدبي، وبناء ات          
الدارسين من حيث مستواهم العقلي والنفسي وتطوير مواهبهم، لذلك ليس من السهل 

على واضعي المنهاج اختيار النصوص المالئمة للمرحلة التعليمية، فواضعو المنهاج 
ى ـــــلـــف بذلك قبل ولوجهم في عملية االختيار يجب عليهم التعرف علفريق المكل  وا

أهداف التعليم بشكل عام، وأهداف تدريس اللغة العربية واألدب العربي في كل مرحلة 
من المراحل بشكل خاص، ألن المحتوى يشتق أصال من هذه األهداف التي  تشتق 

، فهم يراعون أمورا كثيرة منها:بدورها من البيئة ومتطلبات المجتمع  
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 ما يتعلق بمستويات التالميذ: )1(
أن يكون النص من الطول بحيث يكون كافيا لتحصيل المتعة للقارئ، وكافيا        

أيضا لتصوير ما سبق من أجله من مظاهر اجتماعية أو سياسية، أو نحوهما، وكافيا 
.لتوضيح بعض الخصائص الفنية  

ثارة العواطف أن تكون بعض     النصوص المختارة مما يرمي غلى تهذيب النفس، وا 
  والجرأة والرجولة في نفوس التالميذ.

أن يكون النص قريبا من اهتمامات المتعلمين وميولهم وحاجاتهم وأهدافهم من      
(2التعليم ومعارفهم وخبرتهم السابقة وتخصصاتهم)  

حتى  ،واالجتماعي ،اللغوي اطالع واضعي النصوص على مراحل نمو الطفل    
  (3) .يتسنى لهم اختيار القطعة المناسبة لهذا النمو وطبيعته

 ما يتعلق بتنظيم النصوص في ضوء العصور التاريخية:
يمثل روح عصره ويصور أهم ما فيه من ظواهر  ،أن يكون النص خصبا قويا       

ونصوص  ،ظاهرةاجتماعية أو سياسية...فهناك نصوص قوية الداللة على هذه ال
.أخرى خافتة الصوت حائلة الداللة  

أن تكون مجموعة النصوص المختارة للعصر المدروس صورة واضحة ومتكاملة للعصر     
(4).من حيث أدبه وخصائصه الفنية وتاريخه المرتبط بهذا األدب  

اول ما ــــــر بفنونه والنثر بأنواعه، كما ينبغي أن يتنـأن يتنوع االختيار ليشمل الشع     
(5).ر الفكر العربي واإلسالمي في شموخه الحضاري يصو    
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ذا عدنا         صوص المتناولة في كتاب السنة أولى متوسط ، فان  ما يشد  الن   إلىوا 
من حيث  ،يناسب تالميذ هذه المرحلة هو أن  عددًا معتبرًا منها ال ،االنتباه فيها

مستواهم الذ هني ، ومن حيث الوسط االجتماعي الذي يترعرعون فيه ، فهي تتعرض 
معجمًا  – م ، وبعيدة عن اهتماماتهم، ولغتهملموضوعات واهية الصلة بحياته

تتجاوز مستواهم اإلدراكي، وهذا مخالٌف لما تدعو إليه االتجاهات الحديثة  -وأسلوباً 
 في تعل م اللغات
:النصوص األدبية في الطور المتوسط منهجية تدريس  

إن دراسة النصوص في إعداد النفس وتكوين الشخصية ، وتوجيه السلوك            
اإلنساني بوجه عام ، في النص األدبي ، مادة ثقافية إنسانية ،  ومجال لتنمية خبرات 

 التالميذ من جميع النواحي ، االجتماعية منها والخلقية والتاريخية .
(1): تنشط الحصة بالكيفية اآلتية    
 

    السنة : األولى المتوسطة 
  الميدان : فهم المكتوب ) دراسة نص ( .

 الكفاءة الختامية:
نصوصا مركبة نثرية وشعرية )من مائة كلمة مشكولة جزئيا (يغلب عليها  يقرأ     

 النمطان الوصفي والسردي .
 قراءة منغمة ، ويفهمها.

 مركبات الكفاءة : 
ـ يقرأ النصوص بجودة النطق .          
ـ يكتشف الفكرة العامة من النص ويعبر عنها .          
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ـ يصنف أفكار النص الرئيسة.          
ـ يكتشف معلومات أدبية ونقدية           

 الموارد المستهدفة :
ـ مفردات جديدة .          
ـ ألوان من األساليب والخبرات.          
ـ معلومات نقدية وأدبية.         
ـ التحليل والتركيب .          
ـ األوصاف.          
   المهام:
                      ـ يكتسب المتعلم المهارات القرائية سرا وجهرا .                
ية .ـ يستخلص الفكرة العامة واألفكار األساس           
ـ يثري لغته  بألفاظ وأساليب جديدة .          
ـ يحلل النص ويعين نوعه األدبي .          
ـ يعين األوصاف ويحدد الموصوف ,          
ـ يذكر الموصوف واألوصاف           

 
تدريسه الثاني : األدب الجزائري وأهداف المبحث  

.األدب الجزائري : المطلب األول  
ز هذا الباحثين الجزائري صفحة هامة من األدب العربي، وقد حف   ألدبايمثل         

إال أن  ة العربية األدبي،ــــــــــــإلى بذل الجهود لنشرها ووضعها في مكانها من تراث األم  
مقارنة باآلداب األخرى تبعا للمؤثرات التي سادت  ةفرص االهتمام به ونشره كانت قليل

 تطوره وانتشاره.
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المؤثرات التي مهدت له الطريق وفتحت أمامه كثيرا من المنافذ، وهذه  ومن أبرز     
رات عديدة منها الثقافي واالقتصادي، ومنها السياسي والديني ومنها المحلي ــــــــــــــــــــــالمؤث

وحاجته إلى التطور والمستمد من خارج الحدود  ،المنبعث من داخل الضمير الشعبي
لجزائر أهمها:السياسية والجغرافية ل  

الجزائر بفرنسا سياسيا واقتصاديا، وارتبطت بها ثقافيا  لاتصا_ المؤثر الغربي: نتيجة 
م.8151وحضاريا منذ عام   

را حيويا في اتجاه األدب الجزائري بفضل غناه ـــــ ـ_ المؤثر الشرقي: كان الشرق مؤث
ى في ، وهو الذي أد  بالتجارب العقلية والثورية منذ النصف الثاني من القرن الماضي

 النهاية إلى االنفصال التام عن فرنسا في مفهوم الثورة الوطنية الحاضرة.
_ المؤثر الوطني:وهو مجموعة األحداث الكبيرة التي ظهرت في الجزائر متخذة لها 

من السياسة عنوانا ومن الوطنية شعارا مستهدفة جميع الشعب تحت راية واحدة، 
1ة.لتحقيق االستقالل والحري  

و التجربة األدبية في الجزائر ذات عمق متمي ز ، كونها متجذ رة في المعيش     
اليومي الوجودي للذات ، بنفس القدر الذي كانت ذات ارتباط متين بالوقائع المعيشة 

. إن  ذلك العمق تجل ى في مرافقة دائمة ، وترابط عريق بين كل من طرف تلك الذات 
تلك الوقائع المخل دة في الذاكرة الجماعية ، وبين المبدعات الن صية التي كانت دومًا 

أفصح وأدق  من الخطابات األخرى والفنون المتنوعة لمسيرة وجودنا ، وذلك كون  تلك 
2تبن تها صمن البنية العامة للن ص المبدع .و  إال  المبدعات ما تركت صغيرة وال كبيرة   

 
أهداف تدريس األدب الجزائري:المطلب الثاني:    
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أننا نستفيد من دراسة األدب وتلق ي  المشرفون على المناهج التربوية، رى ي         
 نصوصه باعتباره شكاًل فنيا تعبيريا:

وفكريا واجتماعيا عميقا األدب من حيث هو شكل فني يترك أثرا نفسيا وأخالقيا »     
ورة والرمز ـــــــــــــاللغة والص –ائل االتصال المعتادة ــــــــفي نفس المتلقي. وهو يستعمل وس

دث في عملية ـــــــــــــدا وأكثر إيحاء مما يحـــــولكنه يفعل ذلك بشكل أكثر تعقي –والقصة 
.1«االتصال اليومية العادية  

صارنا على خبرات إنسانية مختلفة المكان والزمان، وبغوص كما أن األدب يفتح أب   
ر ــــــــــبنا في عمق الحياة اإلنسانية، ونكتسب من خالله قيًما إنسانية، فنقترب من اآلخ

 فكريا وروحيا:
يكتشف األدب نواحي مختلفة من الخبرة اإلنسانية بشكل معقد وجميل، ويجعلنا »     

ر، ويمكننا من الغوص إلى أعماق أبعد في طبيعة الخبرة أكثر قدرة على الفهم والتفكي
. البشرية  
فهو  ،وقدرة فريدة على الفهم ،ويوصف األديب عموما بأنه يتمتع بنظرة ثاقبة    

يتأثر بما يمر به من خبرات حياتية تأثرا عميقا وغنيا، وهو قادر على استلهام هذه 
الخبرات في كتابته على نحو عميق وغني. وتتميز الكتابة األدبية بأنها غنية في 

ذا اقترن هذــــــــــعمالها اللغة والصــــــــــــــاست مع  اور البيانية واألفكار بشكل راق ودقيق. وا 
يوجد عالما  ارئ ـهذا التفاعل بين الكاتب والق نإف يال المتلقي الذكي والخصب؛خ

يضاف إلى ذلك أن األدب الذي يقوم في األساس على إلقاء   ، امتخيال ثريا وعميق
يعكس عالما ثريا ومؤثرا. ،وتناقض ومفارقة ،وء على ما في الحياة من تعقيدالض    
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تقاليد مختلفة، ولهذا كله تاريخ طويل أسهم ويكتب األدب في أشكال وأنواع و       
أدباء كبار في تطويره ورسم خطوطه. فاألدب يبني على ما سبقه من أدب، فيكون 

.1«لبنة إضافية في تاريخ من الفكر والتعبير الجميل  
ر العوالم المادية ويستلهم األدب  الواقَع ويعيد تقديمه بشكل مختلف. وهو يصو         

تصويرا مؤثرا بوسائل جمالية لها اثر كبير في الطريقة التي ننظر بها إلى واألخالقية 
لى الخبرة اإلنسانية ككل، األمر الذي يفتح لنا المجال للتأمل والتدبر ا  و  ،العالم والحياة

      صل باإلنسان والكائنات األخرى. يت   ماوالوصول إلى نتائج مرحلية في ،والتنظير
يقاعات ورمزيثيرا آنيا ويؤثر األدب فينا تأ     بما تثيره  ات، وبما فيه من أصوات وا 

 ألفاظه فينا من صور ذهنية وأخيلة.
م األدب صورة للعالم كما يبدو للناس في مجتمع من المجتمعات. وبعبارة ويقد          

أخرى، نتعلم من األديب الشيء الكثير عن كيفية فهم العالم والحياة في المجتمع الذي 
يه. فباألدب نفهم ثقافة من الثقافات في مرحلة تاريخية معينة فهما يمكننا من ينتمي إل

مقارنتها مع غيرها من الثقافات في أماكن أخرى وفي حقب تاريخية أخرى، فنحصل 
وأساليب حياته  ،على صورة مجسمة لإلنسان على اختالف ثقافاته وأعراقه وأجناسه

من تطور في مجاالت ال تعد وال تحصى.وقيمه ومعتقداته ومواقفه مما يدور حوله   
وعة من ــــــــيؤدي مجمشكاًل من أشكال الخطاب الثقافي األدب بصفته  ن  إ         

ر ب ــــــاألدوار كتكوين األفراد، وتنشئتهم، وربط اللحمة بين أفراد المجتمع الواحد، ويق
المسافات ما بين الجماعات اإلنسانية، فإنه يحدد األسس والمعاني التي تقوم عليها 

وم عليها ــــــــــــــــــــــــــالقيم اإلنسانية العامة، وبذلك يعزز الرموز الثقافية واللغوية التي تق
، يكثف الوضع اإلنساني بما فيه من خيال وابتكار –فوق هذا  –المجتمعات. واألدب 

مية والعرقية والطبقية والدينية داخل اإلطار الثقافي.و ويكتشف الصراعات الق  
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وتعميق  ،الغرض من تدريس األدب توسيع خبرات التالميذ القول إن   يمكنناو        
والطبيعة من حولهم، ومساعدتهم على اشتقاق معان ،والناس والمجتمع  ،فهمهم للحياة

وتجميلها وزيادة معرفتهم بأنفسهم وفهمهم لها  ،جديدة للحياة، وعلى تحسين حياتهم
بغية توجيه حياتهم توجيها رشيدا، وتعريفهم بالتراث األدبي للغتهم بما يحويه من قيم 

راء، ومن ثم ـــــفت بينهم في السراء والضجمالية واجتماعية وخلفية وظروف تاريخية أل  
الدور الذي يجب أن يؤدوه مساعدتهم على فهم مشكالت المجتمع الذي يعيشون فيه، و 

و المشكالت ـــــــــــــــــفي حل المشكالت، ومن ثم مساعدتهم على تكوين نظرة سليمة نح
.ت بها اإلنسانية والحلول التي اهتدت إليها في مختلف العصورالكبرى التي مر    

كما يهدف تدريس النصوص أيضا إلى زيادة ثروة الطالب في المفردات والصيغ      
ور التعبير باإلضافة إلى تنمية ميلهم إلى قراءة النصوص من قصة ــــــــساليب وصواأل

ليم في ــــــــــــــــــعوشعر وخطبة ومقالة ومسرحية وأن يتذوقوها بأنفسهم إذا ما انتهى بهم الت  
1مرحلة المتوسط ولتحقيق جملة من األهداف:  

لقية ــــــــــــــــــــــاألدبي وأن يتمثله ويتزود من قيمه الخ تلميذ بالتراثـــــــــــــــأن يتصل ال       
 واالجتماعية والفنية بما يالئم المجتمع الجزائري .

دراك نواحي الجمال فيها وعلى     أن تزداد قدرة التلميذ على فهم النصوص األدبية، وا 
 التذوق والتحليل والنقد.

الجزائري وتفاعال سويا مع المجتمع إلشاعة مبادئ أن يزداد التلميذ فهما لمجتمعه    
صورا مثالية  ن يرى في تلك المبادئأو  ،التعاون والتضامن والمحبة بين أفراد المجتمع

داف ــــــــــن يصبح داعيا إلى هذه المبادئ مدافعا عنها، لتحقيق األهأجديرة باالحتذاء، و 
الوزارة المعنية. منالتدريسية المسطرة   

                                              
1
 .011، ص 0266زكرياء إسماعيل ، طرق تدريس اللغة العربية، دار المعرفة الجامعية ، مصر ، دط ،  



  .الجزائري  ياألدب النصوتعليمية  األدب الفصل األول:

 

20 

 

ناك شيء ال بد  من اإلشارة إليه في هذا الصدد ، وأن ه سيكون من الالزم وه     
م لتالميذنا نماذج من شعرنا ونثرنا الحديثين.  والمفيد معًا ، أن نقد  

ونعتقد أن  كثيرًا من أعمال أدبائنا، تستعصي على هذا التقديم ، مما يعتبر       
بما يتخذ من مواقف ، ووضوح رؤيته،  خسارة كبيرة لنهضتنا األدبية ، فاقتناع األديب

(1وبساطة لغته وأسلوبه ، تساعده على القيام بدوره القيادي في هذه المرحلة .)  
 

 

                                              
 .811، ص 8915د/ محمد مصايف ، النثر الجزائري الحديث ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،  1
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 ومنهاج الجيل الثاني .المناهج الدراسية  :الفصل الثاني
 المبحث  األول : المناهج الدراسية.

 والمنهاج.المطلب األول: مفهوم المنهج 
 :  المنهج:أوال 

 المنهج عند العرب :    
المعاجم د ورد هذا الفعل في العديد من ــــــــــــــوق   ة مشتقة من الفعل "نهج"ــــــــــكلملغًة : 

: "نهج") بتسكين رد في لسان العرب : الذي جاء فيهالعربية القديمة والحديثة. نذكر منها ما و 
الهاء( طريق بّين واضح ، والجمع نهجات، ونهج ونهوج ....وسبيل منهج ، ونهج ومنهج: 

 1الطريق أوضحه، والمنهاج كالمنهج.
     

 اصطالحًا:  
في العلوم بواسطة طائفة من  ،الكشف عن الحقيقة إلىالمنهج: " الطريق المؤدي  

نتيجة معلومة  إلىالقواعد العامة التي تهيمن على سير العقل ، وتحديد عملياته حتى يصل 
."...2 

 3الحقيقة ..." إلى  اإلنسانأو هو: "  طريقة يصل بها  
لمنهج ا فغيابدرجة التالزم ،  إلىهذه التعريفات ركزت على ارتباط المنهج بالعلم 

، باعتبار المنهج يشمل القواعد والقوانين التي واألخطاءالفوضى  إلىعن العلم حتًم سيؤدي 
 يسير عليها البحث العلمي وعليه البّد من العناية بالمنهج.

ويعّرف المنهج المدرسي بأساليب متعددة ، فيرى البعض أّن المنهج المدرسي هو : 
: أّن  آخرون موجودة في الموضوعات الدراسية، بينما يرى التعليم التراكمي للمعرفة المنّظمة ال

المنهج المدرسي هو أساليب للتّفكير والبحث حول ظاهرة ما، ويرى ثالث أن  المنهج 
 المدرسي هم مجموع خبرات الجنس البشري .

                                              
 .727، ص 8811دار الجيل، دط،  ، مادة نهج"6لسان العرب ، مابن منظور ،  1

 .5، ص8881الرحمن بدوي، مناهج  البحث العلمي، دار النهضة العربية ، القاهرة ، دط،  عبد 2
 .805، ص 2005العلوم االنسانية ، دط ،  شاكر عبد القادر ، مناهج البحث اللغوي والمعاصر، مجلة الخلدونية في 3
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وى الدولة تيدخل المنهج مكونًا أساسيًا في نظام أكبر ، هو التربية والتعّليم على مس إذن
 1والمجتمع ، والتربية جزء من نظام أكبر هو التنمية الشاملة للمجتمع .

 وتوجد تعريفات أكثر دّقة لمفهوم المنهج ، تؤكد على أهمّية ما يلي :  
 توجيه الخبرات المنتقاة الموجهة للتالميذ-8
 الء التالميذ.االهتمام بالتخطيط لتعّلم هؤ  -2
 االهتمام بنواتج التعّلم . -1
 السلوكية. األهدافتمام بأساليب تحصيل النواتج التربوية .مثل التركيز على تحقيق االه -4

ويتضح من خالل هذه المفاهيم أّنها عبارة عن تفاعل عضوي مستمر لمجموعة  
 متشابكة من العوامل ، تشمل المجتمع بثقافته وفلسفته ومشكالته.

 
 المنهاج:ثانيًا:

لفظة السيرة الذاتية ، أّما في الحقل التربوي  تلخصه يعتبر المنهاج مسارَا وهو ما  
المقترح على المتعّلمين ، وفي البلدان  التربوي المسار  إلىفهو مسار للتكوين ، ويشار به 

 الفرنكفونية يراد به برنامج الدراسة أ و البرنامج بشكل عام .
   ﴿  في الترتيل قوله تعالى:و    

  

   

  

   

  

  

     ﴾ 2 

                                              
 806شاكر عبد القادر ، مناهج البحث اللغوي والمعاصر، المرجع السابق، ص 1 
 .50قرآن كريم، سورة الماآئدة، اآلية: 2



 الفصل الثاني: المناهج الدراسية ومنهاج الجيل الثاني .

 

53 

 

ووردت كلمة النهج على وزن  الفلس ، أي المنهج المذهب،والمنهاج : الطريق الواضح ...، 
  1الطريق أبانه وأوضحه.ونهج 
والمنهاج : محور من محاور العملية التعليمية فهو وثيقة بيداغوجية رسمية  تصدر  

 سية ما .لتعّلم ماّدة درا اإلجباري  اإلطارعن وزارة التربية الوطنية للتحديد 
 العملية تبعات عليها يترتب التي الخطوات أهم من جاالمنه صناعة عملية تعتبر

 لالتجاهات مراعية صحيحة وفعاليات إجراءات اتخاذ سالمة ضوء وفي بأسرها، التعليمية
 .صالحة غير أو صالحة التعليمية العملية تكون  الحديثة،

  .أهمية دراسة  المناهج المطلب الثاني: 
بطرق  ،العلمية التعليمية األهدافتمّكن مادة المناهج معّلم المستقبل من معرفة  
المتوّقع أن يصبح المتعّلم قادرًا عليه  األداءتكون أهداف سلوكية ، تصف  أنبمعنى  إجرائية

 بعد االنتهاء من دراسة  برنامج معّين .
داًء ، يمكن التثبت من تحقيقها أو تحقيق بعضها ، تصف أ األهدافومادامت هذه  

والمعايير  كما أّن مادة المناهج تلقي الضوء على كيفية اختيار المحتوى والخبرات التعليمية
الالزمة لذلك وهي عملية سهلة ،  فالمادة الدراسية تشمل عّدة مجاالت وكل مجال يشمل 

 عّدة موضوعات ، ولكل موضوع محاور رئيسية وأخرى فرعية .
التقويم ، لمعرفة  وأساليبوتمّكن مادة المناهج معّلم المستقبل من التعرف على أسس  

العامة التي يتضمنها المنهج  ، وكذا نقط القوة  األهدافمدى النجاح والفشل في تحقيق 
 المنشودة في أحسن صورة ممكنة. ا المنهج ، حتى يمكن تحقيق األهدافوالضعف لهذ

 
 
 
 
 
 

                                              
 .857، ص 8872، 2ابراهيم مصطفى واخرون ، المعجم الوسيط ، دار العود تركية  ، مصر، ط 1
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 المبحث الثاني: أسس بناء المناهج المدرسية
المدرسة هي المؤسسة االجتماعية التي أنشئت بواسطة المجمع ، لتنوب عنه في  إن

يمكن  منظم ومقصود ، والمدرسة على هذا النحو ال بأسلوبتربية النشء بالصورة المرغوبة، 
ملها تلك الصورة موعة من المناهج التي تكّون في مجبواسطة مج إالّ أن تقوم بدورها 

العامة ،  واستمرارًا لوجوده  ألهدافهاالتي يريدها  المجتمع ، تحقيقًا المرغوبة للعملية التربوية 
 . اإلنسانيةفاعاًل مؤّثرًا في تيار الحياة 

التي يحدث بها التغيير المنشود في  األساسيةولّما كانت المنهاج وسيلة المدرسة  
المعالم ،  تربوية واضحة أسسسلوك أفراد المجتمع وجب أن تقوم عملية بناء المناهج على 

 األجيالنحو إعداد النشء  للحياة بصورة متوازنة عبر  األساسيكي تقوم المدرسة بواجبها 
ــــــــــــــواكب عملت المنظومة التربوية الجزائرية منذ االستقالل على صياغة مناهج تعليمية، ت

لتفصيل  مراعين فقد تناول علماء التربية أسس بناء المناهج بكثير من االتطورات العالمية ، 
وعلى ضوء ذلك ، متطلبات العصر والبيئة  ثمّ ، والمتعّلم وميوله  ،في ذلك  المادة الدراسية

ذلك ألّن كل من ، يعّد االعتماد على أساس واحد في بناء المناهج عماًل ناقصًا ومبتورًا 
ي بناء مجتمع المادة الدراسية والناشئ والمجتمع يعّد أساسًا من األسس التي يمكن أن تسهم ف

 .متعّلم واٍع دون أن يكون ثّمة تعارض  فيما بينها 

  ج.مفهوم أسس المناه: المطلب األول  
المقصود باألسس هي المؤثرات والعوامل التي تتأثر بها عمليات المنهج في مراحل        

التخطيط والتنفيذ ، وتعتبر هذه المؤثرات والعوامل بمثابة المصادر الرئيسية لكافة األفكار 
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التربوية التي تصلح أساسا لبناء وتخطيط المنهج الصالح ، والمقصود بالتخطيط هو عملية 
 .1ميمه ، أما التنفيذ فهو عملية تطبيق المنهج وتجريبهبناء المنهج وتص

ألنه هو الذي يترتب عليه ؛المعرفي  ألساسايري البعض أن من أهم األسس هو         
وظيفة المعلم مع هذا األساس هو نقل المعلومات لعقل الطالب مع  كما أنّ  ،المنهج ى محتو 

 .إهمال جوانب الطالب المختلفة

المنهج هو منطلق  نّ أل؛االجتماعي  سسا واألاألساس الفلسفي  :آخرون ل ويفّض          
األسس السابقة مهمش هذه مع  تلميذال في حين يرى آخرون أنّ  . من فلسفة المجتمع وثقافته

لذلك يرون أن من أهم أسس بناء المنهج  ،وطبيعته الشخصية،وميوله ،بحاجاته  ىوغير معتن
 . هو األساس السيكولوجي النفسي

 :أسس بناء المنهج هي
 .األساس الفلسفي -1
 .األساس االجتماعي -2
 .النفسي األساس السيكولوجي أو -3
 .األكاديمي األساس المعرفي أو -4

 :أنّما سبق نالحظ م         

أي أنها تتغير من زمان إلي زمان آخر بسبب االكتشافات  –أسس المنهج متغيرة  -
المعارف نفسها وتتغير أيضا من مجتمع إلي  والتطورات القائمة وتتغير في أنواع

 .مجتمع آخر
فهي تتفاعل مع بعضها حتى تحقق ، أسس بناء المنهج متكاملة وغير منفصلة   -

 .األهداف المنشودة من وراء المنهج

                                              
أسس بناء المناهج التربوية وتصميم الكتاب التعليمي ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، د/ محمد محمود الخوالدة ،  1
 .82، ص2007، 2ط
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من فلسفة المجتمع  ،وأسس المنهج مختلفة في طبيعتها فهي تختلف من مجتمع آلخر   - 
 .طبيعة المتعلمواحتياجاته وتنظيم المعارف و 

 

 

     المطلب الثاني:األسس المنهجّية   

 : أوال : األساس الفلسفـــــي للمنهـــج               

وتعني األسس الفلسفية: األطر الفكرية التي تقوم عليها المناهج بما تعكس خصوصية        
وتعني الفلسفات في   مجتمع معين ، والمتمثلة في عقيدته ، وتراثه، وحقوق أفراده وواجباتهم

 .يجب أن يكون عليه الفرد النموذجي والحياة النموذجية في مجتمع نموذجي جوهرها بما
تشتق الفلسفة التربوية من فلسفة المجتمع علي اعتبار أن األهداف المطلوبة هي       

أهداف هذا المجتمع وتعمل المدرسة علي أهداف المجتمع عن طريق بناء مناهجها وطرق 
 .1تدريسها في ضوء فلسفة التربية وفلسفة المجتمع معا

العالقة الوثيقة بين الفلسفة والتربية الن النظام التعليمي يركز علي الفلسفة التي ف         
 .يؤمن بها المجتمع حتى قيل بأن الفلسفة والتربية وجهان لعملة واحدة

الفلسفية المتصلة بالحياة في ميدان تطبيق األفكار والمعتقدات  :فلسفة التربية هي         
 .التربية وتنظيمها في منهج خاص من أجل تحقيق األهداف التربوية المرغوب فيها

ظهرت بعض الفلسفات التي كان لها تأثير في ميدان التربية وكانت لكل فلسفة رأيها 
 :في بناء المنهج الدراسي منها

 :أوال : الفلسفة الرجعية

                                              
، 2084، 7محمد أمين المفتي، أسس بناء المناهج وتنظيماتها، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، ط -حلمي أحمد الوكيل 1

 .71ص
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وال تهتم ، بالحقيقة المطلقة والدائمة ) الحق والخير والجمال ( وهي تؤمن            
بالتراث الثقافي وتطبيقاته االجتماعية وتؤكد علي حقيقة واحدة لألشياء وتري أن علي 

المدرسة والمناهج ترسيخ هذه الحقائق عند كل تلميذ وال يجب أن يساير المنهج اهتمامات 
 .التالميذ المتعددة
  :لتقليدية ثانيا: الفلسفة ا

تركز علي التراث الثقافي وأهمية نقله لألجيال جيال بعد جيل ،وهي فلسفة محافظة         
الخ كأساس لمحتوي  –علوم  –رياضيات ، وتتمسك بأشكال وتطبيقات المعرفة التقليدية 

ى الفلسفة التقليدية المحافظة عل لها وهدفويجب أن ال نغيرها أو نعدّ  ، التعليم في المدرسة
ويؤمن أصحاب هذه الفلسفة بأنها تحقق  ، غييرجديد أو التّ ها تقاوم التّ كما أنّ ، القديم 

 . االستقرار في العملية التعليمية

 :ثانيا : األســـــــاس االجتمــــــاعي للمنهـــج                                
                                      :مفهوم األساس االجتماعي –1

د به مجموعة العوامل والقوى االجتماعية التي تؤثر علي تخطيط المنهج ـــــــــــــــــــــــــــويقص       
 وتتعلق بحاجات المجتمع وأفراده وتطورها في المجاالت االقتصادية ، والعلمية ،وتنفيذه

 الدينية ، واألخالقية ، والوطنية ، واإلنسانية. ، وقيمه والتقنية ، وكذلك ثقافة المجتمع

ز على ما يريده أن المجتمع هو محور بناء المنهج ، و يركّ   جاهاالتّ ويري هذا         
 .المجتمع بكل حاجاته وفلسفته وثقافته

وهذا يعني أن المنهج يجب أن يكون وثيق الصلة ببيئة التلميذ،وأن يتيح المجال          
لممارسة المبادئ والقيم المتضمنة في فلسفة المجتمع. وأن يعكس مقومات  ،التالميذأمام 

التكيف مع الحياة في  ن لتحقيقو لها إلي سلوك يمارسه المتعلمويحوّ ،الفلسفة االجتماعية 
 .المجتمع بجوانبها المختلفة
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ربوية توصي كثيرًا بتوفير الوقت وتنظيمه ، بحاث التّ وعلى هذا األساس كانت األ 
ن يواكب هذا استعدادًا شخصيًا ونفسيًا من المرّبي ، أو المرشد ، للمسترشدين ، وأوتحديده 

  1الستقبالهم، والتعامل معهم، مهما صعبت الظروف وتنوعت.

 :ثالثا : األساس السيكولوجي ) النفسي ( للمنهج                     
يذ أو المتعلم هو محور بناء المنهج ، وهذا االتجاه يجعل من المتعلم وقدراته التلم     

الختيار محتوى المنهج وتنظيمه محور العملية التعليمية ،وميوله وخبراته السابقة أساسا 
 .و التلميذـــــــــــــــــه

النفسية واألسس والمبادئ  مجموعة المفاهيم :لذلك يقصد باألساس السيكولوجي هو      
ه وحاجاته واستعداداته وخصائص نموّ  ،مل إليها علماء النفس حول طبيعة المتعلّ التي توّص 

فالبد أن يكون هناك ، وظيفة المنهج هو إحداث تغيير في السلوك لذلك  نّ وذلك أل ،وميوله
م ، وكذلك ميول ورغبات المتعل، عالقة بين تصميم المنهج وبين خصائص نمو المتعلم 

حور االهتمام من المعارف كهدف في حد ذاتها إلى التلميذ بطبيعته اإلنسانية ل متحوّ ف
عرف علي حاجاته واهتماماته والتّ  ، ،وخصائص نموه،وجوانبه السيكولوجية المختلفة

 .ومتطلبات نموه

للّناشئين ، بحيث ال يقرر يضًا،حسن اختيار ما يقدم  أ ومن وظائف هذا المنهج
ّذي كيانهم، ما يتوافق مع أعمارهم ، ويمّتع نفوسهم، ويغ إالّ صوص ، عليهم ، من القواعد والن
 2لذلك أبعد األثر في إذكاء محّبة الفصحى ، والتعّلق بها... ويرهف مشاعرهم، فإنّ 

 3:ومن أهم النظريات التي تحدثت عن الطبيعة اإلنسانية ما يلي     
  :نظرية التدريب العقلي : أوال

                                              
 .212، ص 2081/2084، 2االسالمية، منشورات جامعة دمشق، دط، جد/ صالح حميد العلي، طرائق تدريس التربية  1
 .227د / عابد بوهادي ، تحديات اللغة، مرجع سابق، ص  2

 .888مرجع سابق ، ص  د/ محمد محمود الخوالدة ، أسس بناء المناهج التربوية وتصميم الكتاب التعليمي ، 3
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اإلنسان يتكون من مجموعة من الملكات ولكل ملكه خصائصها التي مفادها أن عقل     
تميزها مثل ملكة التفكير وملكة الذاكرة لذلك علي المناهج أن تنمي كل هذه الملكات فيكون 

وظلت هذه النظرية مسيطرة  .هناك مناهج تنمي ملكة الذاكرة وأخري تنمي ملكة التفكير الخ
 .لم النفس بطالنهالفترة طويلة من الزمان حتى اثبت ع

  :النظرية الثنائية للطبيعة اإلنسانية  :ثانيا
اإلنسان عبارة عن  أنّ  ىعل وكانت تنّص ، ظهرت هذه النظرية في العصر اإلغريقي      

وان الجسد ما هو إال  ، باالهتمام والعناية ىن العقل هو العنصر المتحكم األولعقل وجسد وا
مع إهمال  ، لي تزويد العقل بالمعارف والمعلوماتلذلك عملت المناهج ع، تابع فقط 

وقد أثبتت التربية الحديثة خطأ هذه النظرية  ،الجوانب الجسمية وما يتطلبه من نشاط وعمل
 . واعتبرت اإلنسان وحدة متكاملة وال يجوز الفصل بين عناصره

 :نظرية االختزان العقلي   :ثالثا
وعلي المعلم تزويد  ،يولد وعقله صفحة بيضاءيقول أصحاب هذه النظرية أن اإلنسان    

فائدة هذا التراث بالنسبة  ىدون االهتمام بمد ،التراث الثقافيعقل الطالب بالمعارف والعلوم و 
وأوضح أن اإلنسان يولد ولديه استعدادات  ، ثبت علم النفس خطأ هذه النظريةأوقد  ،للمتعلم
في  اً وكان هذا العلم مفيد ،في هذا التعلم اً اركــــــــإذا كان مشان ال يتعلم إال ــــــــــاإلنس نّ أو  ،كامنة
 .المنهج أن يراعي أبعاد نمو المتعلمين ىلذلك عل، حياته

 .1 عند بناء المناهج العوامل المهمة التي يجب على واضعي المناهج أخذها في االعتبار

  المنهج ونمو التالميذ.  -8

  ومشكالتهم.المنهج وحاجات التالميذ  -2  

 .المنهج وعادات التالميذ واتجاهاتهم وميولهم -1 

                                              
 .816مصدر سابق ، صدريس اللغة العربية، محمود أحمد السيد، في طرائق ت 1
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 :أوال:المنهج ونمو التالميذ                               
مجموعة التغيرات التي تحدث في جوانب الشخصية : يؤكد علماء النفس أن النمو هو      

 ىوالتي تؤدي إل، واالجتماعية ، واالنفعالية  ة،والعقلي،واحي الجسمية ـــــفي الن ، اإلنسانية
 .أو مهارات، أو قدرات  ،شكل سمات ىان واستعداداته علـــــــــــــــــــــظهور إمكانيات اإلنس

لذلك علي  ، والتعلم،والنضج  ، والبيئة، يتأثر نمو الفرد بعدة عوامل منها الوراثة        
 .راحل العمرية المتتاليةالمنهج أن يواكب استمرار نمو اإلنسان ونضجه في الم

أو  اً المنهج أن يراعي دور البيئة في نمو المتعلم سواء كان هذا الدور ايجابي ىعل       
 .اً سلبي

 :منها المنهج أن يراعي طبيعة التعلم ىلع     1 :مبادئ وأسس طبيعة التعلم
 .( اختالف كل متعلم عن األخر في سرعة التعلم ) بسبب الفروق الفردية -1
 . ضرورة مالئمة مستوي العلم المقدم لمستوي نضج المتعلمين -2
 .ارتباط التعلم بحاجات وميول المتعلم -3
 . مراعاة استمرارية النمو والتعلم -4
 .يمكن للمتعلم أن يتعلم عدة أشياء في وقت واحد -5
 .الخبرات المتصلة بالحياة تساعد علي زيادة فرصة التعلم -6

 .التعلم هناك انتقال ألثر –7

   2 .ثانيا: المنهج وحاجات التالميذ ومشكالتهم 

شخصية الفرد تتكون نتيجة تفاعل العوامل البيولوجية الوراثية مع العوامل    :حاجات التالميذ
 .الثقافية
من أجل ؛لية والمتعلم كائن نام يستجيب للبيئة التي يعيش فيها بتأثير دوافعه الداخ      

  :ويمكن تقسيم حاجت اإلنسان إلى ،  تحقيق حاجاته األساسي
                                              

 .85محمد أمين المفتي، أسس بناء المناهج وتنظيماتها، مرجع سابق، ص -حلمي أحمد الوكيل 1
 .887محمد محمود الخوالدة ، أسس بناء المناهج التربوية وتصميم الكتاب التعليمي ، مرجع سابق ، ص 2
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مثل حاجة  ،ويطلق عليها حاجات بيولوجية أو فسيولوجية : أساسية حاجات أولية أو - أ
. ويعتمد إشباع هذه الحاجات علي البيئة  واإلخراجاإلنسان إلي الطعام، والنوم،والجنس، 

 .االجتماعية التي يعيشها الفرد أو الثقافة التي يتفاعل معها

مثل الحاجة إلي الحب  :حاجات ثانوية وهي الحاجات النفسية والعقلية واالجتماعية - ب
واالنتماء، والتقدير االجتماعي وتحقيق الذات، والتزود بالمهارات العقلية والمفاهيم الضرورية 

 . الالزمة للحياة
 : ومن هذه الحاجات أيضا

 .. والروحي،عاطفي وال ،واالجتماعي،والعقلي ،الحاجة إلي النمو الجسمي  –
 . الحاجة إلي الحرية –
 .الحاجة إلي الشعور بالنجاح –
 . الحاجة إلي اعتراف اآلخرين بالفرد وبدوره بينهم –
 . الحاجة إلي االطمئنان واألمن –
 .الحاجة إلي حب االستطالع واالستكشاف ومعرفة األشياء الجديدة غير المألوفة –

،  على معرفة حاجاتهم وكيفية تحقيقهيساعد التالميذ ومن واجب المنهج أن             
جي و في اعتبارهم المستقبل المتوقع والتطور التكنول واالمنهج أن يأخذ يواضع على فيجب
 .المتزايد

 

 :المنهج ومشكالت التالميذ 
عندما تعترض التلميذ مشكلة أمام إشباع إحدى حاجاته فإنه يحاول حل هذه         
فتؤدي  ،التلميذ وتتصل بحياته وحاجاته والتعليم الجيد يقوم على وجود مشكلة تهمّ  ،المشكلة

م الناجح هو الذي يبين إلي القيام بنشاط بهدف الوصول إلي حل لهذه المشكلة ، والمعلّ 
 . لتالميذه كيفية حل هذه المشكالت

ناهج التعليم ينبغي والمدارس الحديثة تساعد التالميذ على حل مشكالتهم ، ولذا فإن م       
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المشتركة في كل مرحلة من مراحل التعليم ، وعدم إهمال  أن تتضمن مشكالت التالميذ
 .المشكالت الخاصة

 :ثالثا:المنهج وعادات التالميذ واتجاهاتهم وميولهم

 :المنهج وميول التالميذ 
غيره  يعرف الميل بأنه شعور أو قوة تدفع إلى االهتمام بشي معين وتفضيله على     

إن الفرد يقبل على العمل الذي يميل إليه ويسبب له رضي وسرورا ، واالنصراف عما سواه
عكس عامل النضج ي الن ميل الفرد ،ومن هنا كانت أهمية استثمار الميول في عملية التعلم

يساعد على اختيار  ،ومعرفة ميول األفراد في مختلف أعمارهم وصفوفهم الدراسية ،واثر البيئة
واالتجاه عندما يقوى لدي الفرد يصبح ميال واهتماما،وهذا .  م المادة التي يدرسونهاوتنظي

واالتجاه أكثر شموال ، الميل قد يتطور إلي عقيدة يندفع إليها الفرد بكل إحساسه لممارسته 
الفرد بأهميتها.فمن واجب  إحساسمن العادة ،حيث إن العادة تتحول إلي اتجاه إذا زاد 

شباعهاويعمل على تلبيتها ، وميول التالميذ  عي عادات واتجاهات المنهج أن يرا  بالخبرات  وا 
 1. والنشاطات المناسبة

وذلك لتنمية  ،االعتباربالعمل التربوي أخذ ميول واتجاهات التالميذ في  وعلي القائمين       
 .واستعداداتهم األفرادالتي تتفق وقدرات ، كوين االتجاهات والميول المناسبةالصالح منها وت

 

 :رابعا : األساس المعرفي أو األكاديمي للمنهج                           

، ث طبيعتها ، ومصادرها ومستجداتهاوتعني األسس التي تتعلق بالمادة الدراسية من حي     
ي وعالقاتها بحقول المعرفة األخرى ، وتطبيقات التعلم والتعليم فيها ، والتوجيهات المعاصرة ف

 .تعليم المادة ، وتطبيقاتها

                                              
 .  17، مرجع سابق ، ص  وتنظيماتهامحمد أمين المفتي، أسس بناء المناهج  -حلمي أحمد الوكيل 1
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أن المعرفة هي محور بناء المنهج ، فيجعل من المعرفة الغاية هذا األساس يري          
حيث توجه كافة الجهود واإلمكانات لصب المعلومات في ، في األهمية  يءيماثلها ش التي ال

وميوله  ، إلمكانيات التلميذعقول التالميذ بصورة تقليدية، وهذا يعني عدم إعطاء أي اعتبار 
السابقة ، مما يجعل مهمة المعلم تقتصر على نقل المعرفة من الكتب إلي عقول  هخبرات أو

 .التالميذ

بمساعدة  ،المعرفة المختلفةمن فروع  ايختارو ويجب علي مصممي المناهج أن        
متطلبات النمو ين في هذه الفروع المعارف والمهارات واالتجاهات التي تلبي صصالمتخ

وكذلك متطلبات الحياة المعاصرة بكل  ،،عقلية وقيمية وجسمية واجتماعية للتلميذالمتكامل 
 .1جوانبها االقتصادية واالجتماعية والوظيفية والسياسية والبيئية

 :علي واضع المنهج أن يسأل نفسه عدة أسئلة قبل الشروع في بناء المنهجف    
 يجب أن يشتمل عليها المنهج ؟ما طبيعة المعرفة التي  –
 ما هي مصادر الحصول علي هذه المعارف ؟ –
  كيف يمكن للمنهج أن ينميها لدي المتعلمين ؟ –

 

 
 
 
 
 
 
 

                                              
 .11المرجع نفسه ، ص 1
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 مناهج الجيل الثاني المبحث الثالث:
أي تستمد محتواها من هذا  01/04تم ربط مناهج الجيل الثاني بالقانون التوجيهي 

  1القانون.
والمرجعية العامة  ،بعبارة أخرى امتثال المناهج المدرسية للقانون التوجيهي للتربيةو 

 :واألطر المرجعية ، أي إعداد مالمح ومناهج مدرسية منسجمة كليا مع السياسة التربوية
 معالجة الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في المناهج الحالية.-  
 نهج إلعداد البرامج وتنظيم التَّعُلمات.تعزيز المقاربة بالكفاءات كم-  

على منهاجي الرياضيات للسنة األولى و الثانية حيث تم تناول غايات  ناعاطالبعد 
و مالمح تخرج تلميذ الطور االبتدائي ، باإلضافة إلى برنامج ،تدريس مادة الرياضيات 

ليس ف( ...  القياسالمادة في جميع المجاالت )األعداد و الحساب ، الفضاء و الهندسة ، 
 هناك تغيير ملحوظ بين ما سبق و الحالي.

                                              
1

 دليل اللغة العربية ، السنة أولى متوسط. 
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 يتعلق بمادة اللغة العربية ، حيث  و الذي نتفاءل به خيرا ،، ه نالمسأما التغيير الذي 
سيتم اعتماد نصوص ثرية جزائرية تربط التلميذ بعاداته و تقاليده و يتم االستغناء عن  أّنه 

 ، من األدب العالمي و غيرها .... ) عن األنترنت ـالنصوص المذيلة ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :      نصوص الجيل الثاني
 ورد في نصوص مناهج الجيل الثاني :ما ا مّ أ     

 اللغة العربية :
ال يمكن النظر إلى اللغة العربية في الجيل الثاني من المناهج الجديدة بمعزل عن        

  وللتربية بالخصوص، ومنه كان لزاما ، النصوص والتشريعات المنظمة للمجتمع بشكل عام 
 . العودة إلى هذه النصوص لتحديد مكانة اللغة فيها

 نظرة الجيل الثاني من المناهج للغة العربية  
 قرة من المحاور الرئيسة للتعليم :ف       
ن التلميذ من اللغة العربية         هو تمكينه من القراءة والتواصل والتعبير بشكل سليم  ؛ تمكُّ

 مشافهة وكتابة، واكتشاف ثقافة أّمته من خالل المنتوج الثقافي واألدبي والفّني. 
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والكفاءات  ،ءات الماّدةكما يشّكل هذا التحّكم في الوقت نفسه مجموعة من كفا      
العْرِضية األساسية تمّكن التلميذ من مواصلة مساره المدرسي، إذ تتحّول إلى أداة ُينّفذ بها في 

 غيرها من المواّد التعليمية.
 نظرة مناهج الجيل الثاني للغة العربية في أطوار التعليم االبتدائي   

 ، في اللغة العربية من خالل التعبير الشفهي: إن التحّكم الطور األول ) طور اإليقاظ (      
والقراءة )هي كفاءة عْرضية أساسية بامتياز( ُتنّمى تدريجيا اعتمادا على كّل المواد ، والكتابة 
 .الدراسية

   الطور الثاني )طور تعميق التعّلمات األساسية(: 
المنطوق و فهم  ،تحسين التحّكم في اللغة العربية من خالل التعبير الشفوي  نّ إ

 والمكتوب، والكتابة، هو تحّكم يشّكل قطبا أساسيا للتعّلمات في هذه المرحلة.
 : الطور الثالث )طور التحّكم في التعّلمات األساسية واستخدامها(

ال سيما التحّكم في القراءة والكتابة والتعبير الشفوي  –إّن تعزيز التعّلمات األساسية
َليشّكل الهدف الرئيس في هذه  –وافية في بقية المواد األخرى المعلومات الو  باللغة العربية،

 المرحلة.
من المؤّكد أّن عدم التحّكم في اللغة العربية )التعبير الشفوي والكتابي، وفهم المنطوق ف

 والمقروء( ... سيؤّثر ال محالة سلبا على المسار الدراسي للتلميذ.
 

تحقيق المالمحتقديم المادة وكيفية مساهمتها في  1         
تعتبر اللغة العربية في مرحلة التعليم المتوسط ، الوسيلة األساسية في عملية التعليم      

والتعّلم ، فهي العامل المشترك  إلجراء التعّلم في جميع المواد المقررة ، وأداة فاعلة في 
كساب الموارد الضرورية لتنمية كفاءات المواد ، والكفاءا ت العرضية إرساء التعلمات وا 

يرورة التعّلم ذي المالمح المشتركة المبنية على القيم الوطنية واإلنسانية . ة ضمن سالمتنامي  
إّن عملية التعّلم في هذه المرحلة  تستهدف بالدرجة األولى الّتمكن السليم والوظيفي      

هذه الوظائف  للغة العربية ، ألّنها إحدى الوسائل في تحقيق المدرسة  لوظائفها ، ومن أهمّ 
                                              

 .2الوثيقة المرفقة لمنهاج الجيل الثاني ، سنة أولى متوسط لغة عربية.ص  1
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تمكين المتعلم من التواصل اللغوي اإليجابي وفهم أنواع الخطاب ، ونقله ، والتفاعل معه 
 تفاعال يعّبر عن واقعه المعيش ، وعن البيئة المحيطة به .

إّن اللغة العربية في مرحلة التعليم المتوسط ليست مادة دراسية فحسب ، ولكّنها وسيلة      
، ومن هذا المنطلق ، فإّن منهاج اللغة العربية ليس غاية في حّد ذاته ،  لتعّلم المواد األخرى 

ّنما هو وسيلة لتمكين المتعلمين من القدرة على تعديل سلوكهم اللغوي ، من خالل تفاعلهم  وا 
 مع الخبرات واألنشطة اللغوية .

ث إّنها األساس تأخذ اللغة العربية مكانة بارزة في مرحلة التعليم المتوسط ، حي عليه و      
المهّم في بناء التعّلم  فكريا ونفسيا واجتماعيا ، كما أّنها وسيلة بناء التعلمات في المواد 

أو من مرحلة إلى  ، الدراسية المختلفة ، وال يستطيع أّي متعّلم أن ينتقل من مستوى إلى آخر
ديث ، والقراءة ، أخرى قبل أن يتحكم في كفاءات ميادين اللغة األربعة : االستماع ، والح

 والكتابة .
إّن التحكم في اللغة أساس التحكم في المواد الدراسية األخرى، التي تساعد على إثراء       

جوانب معرفية متنوعة لدى المتعّلمين ، وتمّكن من تنمية كفاءات عرضية في مجال الفكر 
 والثقافة ، والمنهجيات ، والتواصل االجتماعي والفردي.   

رون بها عّما لديهم ويعبّ  ، فعن طريق اللغة يستوعب المتعلمون المفاهيم األساسية        
من أفكار في تفاعل مشترك مع المواد الدراسية المقّررة ، ألّن العزلة بين اللغة وبقية المواد 

نوع ور تفاوت مشين في ــــــــــــــــــــــغالبا ما تؤدي إلى عدم االنسجام ، مّما يتسبب في ظه
المفردات والتراكيب المقدمة في إنتاج المتعلمين ، لذا يتوجب على األساتذة في مرحلة التعليم 
المتوسط خاصة مراعاة تنمية مهارات اللغة المختلفة ، باالستعمال السليم لها في تعاملهم مع 

التعّلم ذي المالمح المشتركة .   ةالمواد الدراسية األخرى تعزيزا لتكاملي  
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د دّلت التجارب على أّن تقدم المتعلمين في اللغة يساعدهم على التقّدم في المواد لق     
األخرى التي يعتمد في تدريسها على القراءة والفهم، ومن هنا وجب التركيز على تقوية الصلة 

 بين اللغة وغيرها من المواد الدراسية.
التعليم ، رّكزت المناهج  ونظرا لألهمّية القصوى التي تحظى بها اللغة العربية في     

، الجديدة في إصالح المنظومة التربوية على دعم اللغة العربية بتخصيص الوقت الكافي لها 
والمناسب  لممارسة أنشطتها المتنوعة ، ورفع معاملها ليصبح االهتمام بها كبيرا في جميع 

 الوضعيات التي تستعمل فيها .
ة نجاح ، يساعده على بناء شخصيتة الفكرية والنفسية إّن  تحكم المتعلم في اللغة العربي    

واالجتماعية ، مّما يؤهله لبلوغ مراحل أخرى بيسر وثقة تعينه على فهم روح العصر والتكيف 
فيجد لها الحلول  ، مع الحياة العملية تكيفا يمكّنه من مجابهة المشكالت التي تعترض سبيله

مع اآلخرين من أفراد المجتمع الذي ينتمي إليه أو أو بتعاونه  ، المناسبة بمساعيه الذاتية
 يكون متواجدا فيه .

وال يتأتى هذا إاّل بالتحكم في الكفاءات األربع لّلغة ) االستماع والتحدث والقراءة والكتابة (    
 وذلك بـ:    

ـ تنمية المتعلم لكفاءاته اللغوية ومهاراته في التواصل الكتابي و الشفوي.        
األساسية النحوية والصرفية واإلمالئية واألساليب  دـ تحكمه في تقنيات التعبير والقواع       

 البالغية وتوظيفها عمليا.
ـ فهم المسموع والمكتوب والتفاعل معهما.          
 تفسيرية  حجاجية،ـ كتابة نصوص متنوعة ) وصفية , سردية , حوارية , توجيهية ،        

في وضعيات تواصل مختلفة.   
ـ قراءة  مقرونة بجودة النطق وحسن األداء وتمثيل المعنى.         
ـ فهم المعاني المتعددة للكلمات.         
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ـ اكتساب ثروة لغوية مناسبة.          
صدار األحكام في شأنها.         ـ مناقشة أفكار النص المقروء وا   
ساسية والفرعية في النص.ـ التمييز بين األفكار األ          
ـ شرح معاني النص شرحا مترابطا، منسجما.          
 ـ تلخيص المقروء بلغة سليمة وفكر منتظم.        
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 لنص الجزائري بين الحضور والغياب في الكتاب المدرسي.افصل الثالث: ال
 )دراسة تطبيقية ميدانية(

  الكتاب المدرسي الجزائري من األدب حظ  المبحث األول: 
 الجزائري  المدرسي الكتابالمطلب األول: 

الكتاب المدرسي نوعا خاصا من الكتب الموجهة إلى جمهور معين، وهم  يعد
التالميذ. وهو يحوي بين دفتيه المقرر الدراسي الخاص بكل مادة تعليمية، العلوم، 
التاريخ، الرياضيات...إلخ ولمختلف المستويات التعليمية، السنة األولى، السنة 

 ...إلخرابعةال
اعتنت بالكتاب المدرسي وبالمناهج الدراسية برغم عديد الدراسات التي  

والتعليمية، وبالنظر في المؤلفات التي تبحث في الكتابة والمضامين الموجهة 
 :، إال أننا لم نعثر على مفهوم محدد وواضح للكتاب المدرسي، عدا أنهلتالميذل

كتاب تسلمه المدرسة ويتبنى السياسة التعليمية التي تنتهجها كل دولة في  "
لتعليم بمختلف مراحله وأطواره. كما أننا لم نجد المواصفات الفنية التي تخص ا

صناعة الكتب المدرسية، ال من حيث األبعاد وال الحجم وال الوزن، فعلى أهمية هذا 
، كونه كتابه األول الذي يعلمه الحروف ويزوده بالعارف ّتلميذالكتاب في حياة ال

ه حقه من الدرس والعناية، ال بالنظر في مفاهيمه والعلوم، إال أّن الباحثين لم يولو 
 ومحتوياته، وال في تقنيات صناعته.

 يتأسس هذا المفهوم على مجموعة من النقاط الهامة هي:
مؤلف ديداكتيكي: أي أن الكتاب المدرسي من صميم العملية التعليمية *       
عملية التعليمية دونها، كون مية، حيث يعد وسيلة بيداغوجية وتعليمية ال تستقيم الالتعلّ 

 الكتاب المدرسي يشغل دور الوسيط بين المعلم والمتعلم.
تأسيس وتدعيم المعارف: يوضع الكتاب المدرسي لغرض إكساب المتعلم �*

المهارات المعرفية األساسية التي تمكنه من التماس المباشر مع المحيط الذي يعيش 
المراحل العمرية والمدارك الذهنية فيه، وذلك وفق خطة منهجية مدروسة تراعي 
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للمتعلم في مختلف أطوار وأدوار التعليم، وهذا بتوافق محتويات الكتاب المدرسي مع 
 المناهج المقررة للمتعلمين على اختالف مستوياتهم.

تطوير المهارات الفردية: ال يقتصر دور الكتاب المدرسي في بناء المعارف *
يتعدى ذلك إلى تطوير المهارات التي يمتلكها المتعلم،  األساسية وتمليكها للمتعلم، بل

وذلك بممارسة العديد من الطرائق العلمية كالتحليل والتركيب والمناقشة والمشاركة في 
 فهم المحتويات العلمية.

 JULES FERRYقانون  6781و نظرا لتنوع الكتاب المدرسي صدر سنة 
المفتشين ومديري المدارس، دون سواهم صالحيات تحديد نوع  الذي نّص على إيالء

 الكتاب الخاص بكل مستوى، وتحت إشراف الوزارة الوصية.
خضع ييجب أن  ،الكتاب المدرسي الجزائري اب والمثقفون أن  رى الكتّ ي

حتى ال يشعر باالغتراب  ، لتصور يقوم على وضع التلميذ في بيئته المحلية
عبر الترويج  ،وأدبي،ص يجب أن تستجيب لخلق ذوق جمالي النصو   نّ أو والتمزق، 

حالة االغتراب واالستالب “لنصوص أدبية لكتاب جزائريين وعالميين، بغية تجاوز 
 .  1”الحضاري التي يعيشها التلميذ

من خالل ما سبق، يتضح أن للكتاب المدرسي مجموعة من الوظائف يؤديها، 
معرض هذه الورقة البحثية بصدد الحديث عن  تتعلق في أغلبها بالمتعلم، ولسنا في

كل الوظائف المتعلقة بالكتاب المدرسي، بل نقصر حديثنا على الوظائف المتعلقة 
المدرسي في حياة المتعلم أو بالمتعلم فقط، لنصل بفضلها إلى تحديد دور الكتاب 

  المتمدرس. تلميذال
 القيمة البيداغوجية للكتاب المدرسي :

سندا موحدا للتالميذ بالدرجة األولى؛ فهو يحتوي على دروس البرنامج،  يعتبر
مع بعض التمارين، ومن ثم فهو مرجع أساسي لهم. كتب بأسلوب هادف يجلب انتباه 

 التالميذ خاصة في المراحل األولى من التعليم.

                                              
 عبد اللطيف فرعي، مقال موسوم بـ: الكتاب المدرسي: أهميته وكيفية تقويمه 1
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علــم" إذ ـــــــــــــــوع الثاني من الكتاب المدرسي فهو يحمل اسم "كتــاب المــــــــــأما الن
يتضمن التوجيهات التربوية و يحدد الطرائق البيداغوجية المستعملة في تدريس شتى 
جابات ذات  المواضيع المقررة ، كما أنه يعد دليال تربويا، حيث يحتوي على حلول وا 

 صلة بالدروس.
 ا .من الكتب للتربية النفس وتعّلمه اإلفادةفالكتاب التعليمي هو أول طريق 

هو أقوى سلطة علمية ال يتطّرق الشك إليها ، حيث يقيس الطالب صّحة ما 
 من معلومات وحقائق من المصادر األخرى.  إليهيصل 

هو المرجع الدائم الباقي مع التلميذ ، ينظر فيه كلما أراد ، ويقلب صفحاته 
 كّلما داهمه النسيان . إليهكّلما أحّب ، ويرجع 

وهو المحتوى المستهدف تعّلمه ، وكل ما يستعان به في  هو صلب الّتدريس ،
 التدريس يعتبر أشياء تابعة له .

جراءاتها وفّنيانتها .، ق التدريس هو الذي يوضح طرائ  1وا 
  وظائف الكتاب المدرسي :

 
تتضح إذن األهمية الكبرى للكتاب المدرسي في بناء صرح األمة ، والسير 

ــــــــار. فالمنهج الدراسي هو الذي يحدد المستوى بها نحو آفاق التقدم واالزدهــ
والثقافي لألمة ،ألنه العمود الفقري لــــــــكـــــــل مستوى من ،واالقتصادي  ،االجتماعي

المستويات السالفة الذكر ، وهذه الوظيفة الكبرى ال تظهر للمتعلم ، وال يعرفها إال 
ائف مباشرة للكتاب المدرسي تتجلى في المنـــــظــــرون للتعليم . غير أن هناك وظ

الوظائــــــف والتعليمية ،إذ أن الكتاب المدرسي يقوم بوظائف أساســـية في أنشطة 
بالوظائف الديداكـــتـــــيكية ،  التعليم والتـــــعلم ، ســـــواء تعلق األمر باألهـــداف العامة أو

 .أو بأطراف العملية التعليمية
 

                                              
د/ محمود كامل الناقة، التعليم باللغة العربية الكتاب المدرسي نموذجًا، مجلة اللسان العربي ،الرباط ، المملكة  1

 .641، ص0262، ط16المغربية  ع 
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 بي الجزائري في الكتاب المدرسي الجزائري مكانة النص األد
ختيار اللغة العربية، حين يفكرون في االمشرفين على النصوص األدبية ب نّ إ   

مقياسهم )حتى ولو كان ذلك في الالوعي( هي نصوص جمعية العلماء المسلمين. لم 
نتمكن بعد من الخروج من دائرة جمعية العلماء المسلمين، ألنها ظلت في الخطابات 
رديفة اللغة العربية، والتحفظ على اختيار نصوص أدباء معاصرين ومحدثين، وهم 

وقع داخل مالية حداثية، هو ناتج عن هذا التقفي غالبيتهم من حساسيات فكرية وج
 1 خيار النصوص اإلصالحية.

الحضور األدبي الجزائري في السندات المدرسية يخضع لتخطيط أعم ف  
إذا كنا ال نعرف “وأشمل، ويقصد بذلك التخطيط الثقافي والهندسة المجتمعية. وقال 

يده، فإننا نسقط بالضرورة في جيدا أية مدرسة نريد وال أي ملمح للتلميذ الجزائري نر 
اعتباطية االختيارات النصية التي نرى أنها تصيب أحيانا دون قصد، وتخطئ كثيرا 

 ”.بال نية سيئة
إن الكتب المدرسية الجزائرية امتألت بالنصوص العربية الكالسيكية، وهو “   

أمر ال ضرر فيه. ثم أتخمت بنصوص المشارقة بال سبب، خال السبب التاريخي 
الذي هو الحضور القوي للمشارقة في مرحلة بناء البالد. ثم تحولت هذه النصوص 
 التي تسجل حضورها اليوم كذلك إلى عادة صعب التخلي عنها، ثم إلى قدر محتوم،  

فالتغلب على هذه العقدة يستوجب العمل الجدي على تحديد ما نريده من مدرستنا، “  
  ”. الذي هو مواطن الغدوالملمح الذي نريده لتلميذنا اليوم 

نحتاج إلى فهم أن النص األدبي الجزائري يحمل للجزائري فائض قيمة، ال “
يمكن أن نجده في مكان آخر. وهذه نقطة علينا أن نعيها جيدا، لكي ننجح في 
مهمتنا التربوية التي هي الخطوة األولى لبناء مجتمع سليم، صلب البنية، قوي 

جنبي مشرقا ومغربا على تعدد العقائد والمواجد التكوين، متخلص من عقدة األ
 والنفسيات.

                                              
 ي، مقال : غياب االديب الجزائر في المقرارات الدراسيةامين الزاو  1
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بهذا الشكل يمكننا أن نقول إننا استثمرنا في إنسان جزائري قوي الشخصية،  
 ، مكتف بتاريخه ، معتز بهويته ، في مأمن من الرياح األجنبية. واثق في نفسه

 . 1”متصالح داخل مع خارجه
حدث أخيرا من نقاش حول ملف المنظومة التربوية والتعليم كان مفيدا  ما   

 في كثير من جوانبه، ويحمل وجهين هما: اللغة، والمضمون.  
إذا كان وجه اللغة قد استوفاه الكثيرون حقه خالل النقاش، فقد بقي وجه “ 

وعن الجدل على الرغم من  ، المحتوى والمضمون مع األسف غائبا عن النقاش
هميته وتقدمه في كثير من الحاالت عن اللغة. وخاصة في الشق األدبي والمعرفي أ 

والطالب  ّتلميذأهمية قصوى في تكوين شخصية ال الفكري. وهو الشق الذي يكتسب
 ”.مالة، هويته وقدسية وطنهمعا، ألنه يشربهما حتى الثّ 

محتشما أو نجد فيها األدب الجزائري  معن في محتوى المنظومة التربوية،وبالت
في جميع  ّتلميذوص والموضوعات المقررة على المنعدما، بالنظر إلى نوعية النص

أقسام الدراسة، حتى بتنا في الجامعة حين نسأل الطالب المتحصل على بكالوريا 
ال يعرف من األدب الجزائري أكثر من اسم شاعر أو شاعرين، فما بالك ” أدبي“

وفي الثقافة ،ن باع الجزائر في اآلداب بالتخصصات األخرى، على الرغم من أ
مشهود له بالسبق وبالفضل على مستوى المتوسط وعلى المستوين العربي 

 واإلسالمي.
ولتدارك هذا النقص، يجب على أجهزة المنظومة التربوية المختلفة أن تقدر 

 على كثرته،والفكري الجزائريين  ،المسألة على النحو التالي: برمجة الموروث األدبي
منذ العصور القديمة قبل فجر اإلسالم واللغة العربية اللذين أكرم هللا بهما هذه األمة. 
وأن نتوقف جميعا عن اعتبار أن الجزائر، دولة ووطنا وهوية وكيانا أدبيا، لم تظهر 
إال في العصور المتأخرة، بل يجب أن نكشف عن امتداد الجزائر قبل ذلك، االمتداد 

ثير من األدباء الجزائريين الذين فرضت عليهم الظروف الذي نجده ممثال في ك
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االستدمارية الكتابة باللغات اليونانية والقرطاجية والرومانية مثل أدب لوكيوس، وما 
تزخر به كتابات أوغسطين وفرنتون وأوبتا وبيتيليانوس وغيرهم كثر، من حموالت 

ما كما يجب أن نكشف أدبية وجمالية تتساوى مع ما أبدعه الرومان واإلغريق، تما
عن الكنوز األدبية والفكرية التي عرفتها الجزائر بعد فجر اإلسالم وتمكن اللغة 

والوهراني  ،العربية من قلوب سكان أبناء هذا الوطن، مثل ما أبدعه كل من المقري 
ومصطفى بن إبراهيم  ،وابن علي،وابن عمار ،وأبو حمو موسى الثاني ،والمسيلي 

واألمير عبد القادر، وغيرهم كثر ،والمنداسي وأبي مدين شعيب ،ولخضر بن خلوف ،
 1”.أيضا

ن الكتاب المدرسي يعتبر الواجهة األولى للثقافة في أي بلد، ألنه يحمل إ
داخله نبذة عن مفكري وأدباء وُكتَّاب ذلك البلد، فهو بمثابة الموسوعة أو األجندة 

ل يعكس الكتاب المدرسي في ه“السياحية لمعرفة مثقفي أي بلد. وتساءل قائال 
 ”.الجزائر هذه الضرورة الحضارية التي تصنع مجد أية أمة من األمم؟

من يطلع على الكتب “ن مسألة النص األدبي الجزائري في الكتاب المدرسي إ
وسير وتراجم الكتاب  ،المدرسية في الجزائر يجد شحا كبيرا في إيراد نصوص

تكاد تكون خالية تماما من نصوص وكتابات  الجزائريين، فينمو التلميذ وذاكرته
هؤالء، بل حتى من معرفة سيرهم الذاتية، بل من معرفة أسمائهم، وهذا يعود ألسباب 
عديدة منها أن المدرسة ما بعد االستقالل هيمنت عليها مركزية مشرقية، أثقلت 

وبة الكتاب المدرسي بالنُّصوص المشرقية والزهد في نصوص األدب الجزائري المكت
باللغتين العربية والفرنسية، وكأن هؤالء يستحون من إدخال النص الجزائري للكتاب 

   ”.المدرسي
هذا األمر يجعلنا اليوم في حالة مربكة من وضعية الكتاب المدرسي الذي 
يقدم للجزائريين، ولكن يخاطبهم بنصوص خارجة عن تاريخهم وثقافتهم، نصوص لم 

م تتخلَّق في المحيط الوطني، فالنص الفاعل، هو النص تلد في البيئة الجزائرية، ول
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الذين يشتركون معه في الهموم واالنشغاالت ، يكتب في جغرافيته ليخاطب أفراده 
اسة كثيرا عندنا، ألن غربة النص تساهم في خلق  نفسها، لذلك تعد هذه المسألة حسَّ

ارج هذه المحلية فوضى في تركيبة الفرد الذي ينتمي إلى محلية معينة، وأي نص خ
ن لنا  تجعل منه كائنا مزوجا داخل الجغرافيا وخارجها، وهذا من الناحية النفسية ُيكوِّ
تلميذا هجينا وغريبا ومزدوجا وبالجملة مغشوشا، تلميذ لديه القابلية الحترام كل 

 1النُّصوص األخرى، ولكنه يمتهن ويحتقر النصوص الوطنية.
  للنص الجزائري في الكتاب المدرسي : الحضور والغيابالمطلب الثاني

 األكثر الوسائل من هو شعرا أم نثًرا، أكان سواء   المكتوب اللغوي  النّص  نإ
 لِّما األدبي فالنص.. مقبولة بنسب   ولو األهداف تلكم تحقيق إلى وصولـــــــلل نجاعةً 
 الفنية الصور وتعّدد التعبيري، األسلوب في وجماليات األفكار، في عْمق   من يتضّمنه

 ولِّما والفني، الجمالي والتذّوق  واللغوي، الفكري  لإلثراء مصدر تأكيد بكل هو به،
 األدبي النص هذا.. المتعلمين سلوك توّجه واتجاهات وقيم إنسانية، أبعاد من يحوزه

ل الجزائرية، األمة قيم تجّذر التي التعليم حصص أهمّ  من ُيعدّ  الجزائري   وتُــؤصِّّ
 .العربية اللغة.. األم اللغة منازع دون ب ومنها ثوابتها،
 االستقالل منذ منه ظهر وما قديم، من ُمغّيب   الجزائري  األدبي النص نّ إ  

 التربوي  النظام محطات كل في المقررة النصوص فحتى استحياء، على ظهر
 النظام عليه ُأطلق فيما بعدها ما أو األساسية، المدرسة قبل كانت ما سواء الجزائري،
 ال النصوص هذه قلة على.. اإلصالح بمرحلة حاليا الموسوم أو القاعدي التربوي 

 معاصرة نصوص خالل من تطوره عن وال الجزائري، األدب عن مشرفة صورة تقدم
 هذه بروز ينكرون  البرامج على المشرفين وكأن معاصرون  أحياء أدباء فيها أبدع

 نبضات بالتقاط تسمح ال المقررة النصوص.. الناشئة عن حجبها يريدون  أو األقالم،
 للوطنية نمطية نصوصا نجدها ما غالبا. اإلنسانية وخصوصيته الجزائري، الوجدان

براز والحماسة،  لكن وندّعمه، بدورنا عليه ونؤكد نعم هذا.. والمجاهدين الثورة مآثر وا 
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 إشباعها يبغي إنسانية نوازع وله يعيشه، واقع له الجزائري  اإلنسان أن ينفي ال هذا
 .فحسب التاريخي أو الوصفي وليس الجميل، األدبي النص خالل من

ينبني االختالف على فلسفة الحضور والغياب. بمعنى أن الدوال تحمل 
مدلوالت تتعدد باالختالف، فيحضر هذا المعنى، ويغيب ذاك. وبهذا، تتناسل 

وتشتيتا. ويعني هذا كله االختالفات، وتتعدد المدلوالت توالدا وتالشيا وتفكيكا وتأجيال 
أن ثمة وحدات تحضر، ووحدات تغيب في الوقت نفسه. ويؤكد هذا انبناء فلسفة 

 التفكيك على فلسفة التقويض، وآلية تشتيت المعاني وبعثرتها.
ونفهم من هذا كله غياب الداللة والحقيقة، ورفض المعطى الخارجي)صاحب 

داخل النص بين االنفتاح واالنغالق،  النص، وظروفه، وسياقه، وعتباته..(، والتخندق
 والتلذذ بالنص في أثناء عملية القراءة.

 :الجزائري  األدب تغييب-6
 له شعب هوية عن يعبر الذي المدرسي المقرر في الجزائري  األدب وجود  

 األخرى، الشعوب عن ناهيك ، العربية الشعوب باقي عن تميزه التي خصوصيته
 أن تبين ،الفجر يومية بها قامت مسح عملية ففي بأكملها  أجيال ثقافة يمثل ألنه 

 شعبة ذلك في بما الثالثة بأطواره المدرسي المقرر في الجزائري  األدب وجود نسبة
 النصوص إجمالي من% 66 تتجاوز ال األدبي التوجه ذات الثالث الطور في اآلداب
 يتعدى ال الجزائري  األدب أن  الدراسة عينة هو نص 680 عد تم حيث األدبية،

   1.السدس وهي% 66،41
  المدرسي المقرر في المعاصرين الجزائريين األدباء غياب -0

ذا  نتحدث المدرسي، المقرر في الهزيل الجزائري  التواجد عن سابقا تحدثنا وا 
 النصوص تتوزع حيث ، الموجود القليل هذا في المعاصرين األدباء غياب عن اآلن

 الميلي ومبارك، هدوقة بن الحميد وعبد باديس، وابن ،فرعون  مولود بين الجزائرية
 التعريف في كبير فضل لهم كتاب وهم، ياسين وكاتب، حوحو ورضا، نبي بن ومالك
 األدب من نوعا علينا تفرض العصر ضرورة لكن معالمه، وتوضيح الجزائري  باألدب
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 حاجاته على ليقف ا الّتلميذفيه يعيش الذي العام للجو معاصرا األديب فيه يكون 
 1.أخرى  جهة من العولمة تفرضها التي حدياتالتّ  وعلى، جهة من األدبية

 التربوي  اإلصالح عهد وفي بها ميدانّيًا، قمنا رسمية إحصاءات إلى اواستنادً 
 الكتب أيدينا بين وضعنا وجماعته زاغو، ابن الكبير الفيلسوف له أّسس الذي

 والتالميذ، األساتذة أيدي بين والمتداولة الوطنية، التربية وزارة من المقررة المدرسية
 قمنا ،2 0266 سنة في مطبوع هو ما ومنها ، 0262 سنة في مطبوع هو ما منها

 من تاب السنة األولى متوسطلك وحدة وحدة، محتواه على واالطالع بدراستها،
 الحصيلة كانت.. الجزائري  األدبي النص حضور وواقع المتوسط، التعليم مرحلتي
 :كالتالي

 نصيب الموجهة، والمطالعة للقراءة مقررا نّصا 86 بين من: متوسط األولى السنة ـــ6
 .نثرية نصوص 7و شعرية، نصوص 4:الجزائري  األدبي النص

 بالدنا في التعليمية البرامج يُمعدّ  ق ــــبل من الجزائري  األدبي النص تغييب نإ
 األدب فيها يدرسوا لم التي ،والجامعي الثانوي  تكوينهم فترة إلى األولى بالدرجة يعود

 التام جهلهم وكذا منه، المعاصر سّيما ، شاملة وافية دراسة مراحله كل في الجزائري 
 في المتسارعة الكثيرة اإلصدارات هذه ومنه الجزائري، اإلبداعي الثقافي المشهد بحراك
  .األدبي اإلبداع مجاالت شتى

 -في العموم –النصوص األدبية المختارة في الكتب المدرسية السابقة هي  نّ إ
نصوص مكرسة مند أزمة غابرة، إضافة إلى كونها نصوصا ال تستجيب لمقتضيات 

إلى العنف مثل نص قصيدة " أال ال  تدعواثة، بل على العكس وجدنا نصوصا الحد
ولى الثانوية، إنها نصوص لعمر بن كلثوم في كتاب السنة األ 3يجهلن أحد علينا "

 تكرس روح البداوة وال تراهن على قيم المدنية والحداثة. 

                                              
 .مرجع سابق،أهميته وكيفية تقويمه  عبد اللطيف فرعي، مقال موسوم بـ: الكتاب المدرسي:   1
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ة مصر وخاّص ، سبة للعصر الحديث فالمالحظ هيمنة أدباء المشرق أما بالنّ 
وأحمد  ،والعقاد ،وتغييب مقصود لألدباء الجزائريين فوجدنا أسماء من مثل طه حسين

ذه األسماء المصرية تسيطر على الكتاب ه – ... وحسين هيكل ،والرافعي ،أمين 
المدرسي الجزائري، أما حضور األدباء العرب عموما والجزائريين خصوصا فهو 
ضعيف جدا فما عدا الشاعر " محمد العيد آل خليفة " و " مفدي زكريا " فإن األدب 
الجزائري مرمي في غياهب النسيان، وهذا ما أثر سلبا على شخصية التالميذ 

ظنا منهم أن اإلبداع  ، وجدانهم مما جعلهم ينفرون من كل ما هو جزائري وروحهم و 
 الحقيقي إنما يكون أجنبي الوالدة. 

كما أن ضعف االهتمام باألدب من حيث كونه أساس العمق اإلنساني في 
 .ى إلى غياب اإلنسان في منظومة الوجود الجزائري قد أدّ ، الشخصية 
وهشاشة طريقة التحليل  ،ومن دون شك فإن سوء اختيار النصوص األدبية 

إضافة إلى ضعف االهتمام بالفضاء الطباعي للنصوص  ،ةقد زادت الطين بلّ 
ذلك ساهم في نفور التالميذ من نشاط  كلّ  ، وشكل الطباعة ، والصور المرفقة

ة هي صور النصوص األدبية، فحتى صور األدباء المرفقة بالنصوص المختار 
، وقد كان باإلمكان االستعانة تراضيةممسوخة ومنفرة، وهذا رغم أنها مجرد صور اف

 .صور أجمل تحبب النصوص للتالميذ بفنانين تشكيليين لتقديم
لقد كانت اإلصالحات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية فرصة حقيقية لتدارك 

اإلصالحات وعن خلفياتها األوضاع وتصحيحها، وعلى الرغم مما قيل عن هذه 
ومراميها إال أن المؤكد بالنسبة لي هو أن اإلصالحات التربوية حتمية تاريخية 
وضرورة حضارية خاصة في عصر العولمة واالنفجار المعرفي الذي رسخ مفهوم 

 1 إعالن: " موت المعلم وميالد التعلم "
أن  نالكن قناعتغفل النصوص العربية ، و جزأرة النصوص األدبية لم تكن لتف  

يشمل اختيار تلك النصوص من كل البلدان العربية، من سوريا والعراق ولبنان 
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، ألصوات الجيدة في البالد العربيةواألردن والسعودية والكويت والمغرب وتونس وكل ا
إلى تقديم نصوص من األدب  نادعوتو  .ال أن تقتصر األمر على أدباء مصر

 الجزائري يعيش داخل عالم ينبغي أن يتفتح عليه حتى يعيه.لميذ العالمي ذلك أن التّ 
تحث و تدعو صراحة إلى  تلكن و على الرغم من أن المناهج التي أعد

 .دبية الجزائريةأولوية تدريس النصوص األ
حضور النص األدبي الجزائري في الكتب المدرسية التي جاءت  نالحظ أنّ و  

د أغفل جيل األدباء الشباب الذين نجحوا وأن الكتاب المدرسي ق،  بعد اإلصالحات
 والذي يتالءم وطبيعة المناهج في كونها تحثّ  ،في تصوير الواقع الجزائري المعيش

أي ضرورة أن يدرس التلميذ أشياء  ،على تقديم وضعيات ذات داللة بالنسبة للتلميذ
يل خاصة وأن في ج لة بحياته وواقعه،من واقعه المعيش وليس عوالم مقطوعة الص

 أنّ  الجزائري وطنيا وعربيا، غيراألدباء الشباب أسماء قوية صنعت مجد األدب 
تتمثل في  ، واجهتها صعوبات جمة في هذا المجال لجان تأليف الكتب المدرسية

إضافة إلى  ، النقص الملحوظ في تدوين األدب الجزائري وجمعه وتصنيفه ونشره
واهب واألقالم الجيدة، وتحديد معالم الحركة النقدية التي من شأنها التعريف بالم

وأعالمه البارزين، وهذه مهمة ملقاة على عاتق  ،األدب الجزائري وخصوصياته
األدب الجزائري، إذ أن ما ينجز من بحوث تهتم بدراسة  دورهاب الجامعة والتي

ودراسات أكاديمية ال ينشر وال يطبع وبالتالي ال يجد طريقه إلى لجان التأليف، وهذا 
من شأنه  1يستدعي المبادرة إلى تأسيس بنك للنصوص األدبية الجزائرية والعربية، ما
تزويد لجان التأليف بأجمل النصوص وأجودها، وتدعيما لهذا المسعى  -أي البنك –

حبذا لو تبادر وزارة التربية الوطنية إلى خلق حركية ثقافية وأدبية من خالل استضافة 
مختلف المؤسسات التربوية قصد خلق لقاء مباشر بين  األدباء الجزائريين والعرب في

 األساتذة والتالميذ مع األدباء والكتاب.
المقاربة بالكفاءات ومنهجية المقاربة النصية تفرض على  أن بيداغوجيا   

الدارس التعامل مع النص المدروس بطريقة ال تغفل االستفادة من المناهج السياقية 

                                              
 .08نهضة األدب العربي في الجزائر .مرجع سابق .ص -مرتاض، عبد الملك. 1
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ولكنها تركز أكثر على النظر إلى النص باعتباره بنية لغوية ونصا قابال للتحاور 
، إذ أن موارد التعلم لم تعد ومجاال مفتوحا أمام المتعلمين إلدماج معارفهم المختلفة

مقتصرة على المعارف و حسب بل أكثر من ذلك تطورت لتشمل المعارف الفعلية و 
المعارف السلوكية، وهي فضاءات من شأن النصوص األدبية الجيدة تزويدها 

 .1للمتعلمين
 حتما أدت مأسوية ظروف في تطوره و السياسي للواقع الثقافي الواقع خضوع 

 في تخلفا أوجد الجزائر، في العربية الثقافة رفتأخّ ،  فكرية و اجتماعية تناقضات إلى
 األدب في مرن  لغوي  أسلوب على الحصول في كبيرة فجوة أوجد مما العربية، اللغة

 األدب تحريك في غيابها و اللغوية و األدبية و الفنية الوظيفة ودور الجزائري 
 .2الجزائري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
المؤسسة العربية للدراسات و  -: ترجمة، محي الدين صبحي. نظرية األدب -ويلك، رينيه ؛ وارين، اوستن. 1

 النشر.
   6887ط.الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  -دراسات في األدب الجزائري الحديث. -أبو القاسم، سعد هللا. 2
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 التطبيقية الميدانية الثاني: الدراسة المبحث
 ) استبيان( دراسة ميدانية: المطب األول 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة زيان عاشور الجلفة
 كلية االداب واللغات والفنون 

 تخصص لغة عربية وعلوم اللسان     بية وآدابها                  قسم اللغة العر 
 استبيان موجه ألساتذة اللغة العربية

 الكرام أساتذتنا 
في تخصص لغة عربية  لنيل شهادة الماستر، في إطار انجاز مذكرة التخرج       

وعلوم اللسان الموسومة: حضور النص األدبي الجزائري في الكتاب المدرسي "سنة 
أولى متوسط أنموذجا"، نضع بين أيديكم هذا االستبيان الذي يحوي مجموعة من 

األسئلة، نرجو من سيادتكم اإلجابة عليها، ونحيطكم علما أن إجاباتكم ستبقى سرية 
 علمي يخدم هذه الدراسة، وتقبلوا مني تحياتنا. ولن تستعمل إال لغرض

 الوالية:
 المتوسطة:
 األقدمية

 محتوى االستبيان:
من خالل تدريسك أو اطالعك على برنامج السنة األولى من التعليم المتوسط للجيل 

 الثاني:
هل ترى أن البرنامج مقارنة بسابقه:    أ: جيد       ب: وسط      ج:  -6

 ضعيف
في إيصال محتواه؟ أ: نعم        ب: ال        ج: هل وجدت صعوبة  -0

 أحيانا
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هل يمكن تحقيق األهداف المتوخاة من النصوص األدبية من خالل  -1
مواردها الفكرية والمعرفية والذوق الجمالي:               أ: نعم        

 ب: ال
هل أنصف برنامج الجيل الثاني األدب الجزائري: أ: نعم     ب: ال     -4

 ياناج: أح
 ما تقييمك في طريقة تدريس فهم المنطوق كما قدمها المنهاج: -6

د: رأي    أ: جيدة      ب: متوسطة          ج: دون المستوى      
 آخر:.......

 مدى انتاج متعلم متحكم في: -1
 القراءة:  أ: جيد      ب: متوسط       ج: ضعيف - أ

 ضعيف :ج: متوسط    ب: جيد     أالكتابة:  -ب              
 التعبير: أ: جيد    ب: متوسط      ج: ضعيف -ج    
 ما رأيك في الكتاب من حيث: -8

 المحتوى:  _ جيد            _متوسط       _ ضعيف - أ
 الطبع  _ جيد           _ متوسط       _ ضعيف - ب

 
 عناوين النصوص المقررة في الكتاب هل هي: -7

 ب: غير مناسبة        ج: أحيانا          أ: مناسبة   
 في رأيك هل االعتماد على النصوص الجزائرية أفضل أم ال؟   -8

 أ:أفضل          ب: ال         ج:التنويع
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 : الجانب التطبيقي
 تحليل االستبيان الموجه لألساتذة: -6

 األسئلة هذه وزعت وقد تسعة أسئلة، على لألساتذة الموجه االستبيان احتوى       
 التعليم في األقدمية عنصر إلى تطرقت وقد وأستاذة، أستاذا01 على ست وعشرين

 ب الميدان في سنة (02عشرين ) من أكثر تجاوزوا األساتذة الذين عدد قدر حيث
 سنة 66من وأكثر سنة 02 من أقل أقدمية %أما41,66 يمثل نسبة ما أي أستاذ 60

 %61,74نسبة ما يعادل  أي أربعة عشر أستاذا فوجدت
�

:وتفسيرها لألستاذة الموجه االستبيان نتائج تحليل -أ

:هل ترى أن البرنامج مقارنة بسابقه:    أ: جيد       ب: وسط      ج: 6س
 ضعيف

�النسبة�التكرار�اإلجابات�

�جيد

�وسط

�ضعيف

66�

66�

6�

66,56�

56,56�

5,55�

�:6الجدول�رقم

الجدول والنتائج المتحصل عليها نتبين أن نسبة من  إحصاءاتمن خالل 
%، بينما 66يرون أن البرنامج جيد مقارنة بسابقه قد تحصل على أكثر من 

%، 61الذين يرون أن البرنامج وسط مقارنة بسابقه قد تحصل على أكثر من 
%( يرون أن البرنامج ضعيف مقارنة بسابقه. ومنه نالحظ أن 8والنسبة األقل )

 األساتذة ال يرون تطورا ملحوظا في برنامج الجيل الثاني مقارنة بسابقه. أغلبية
 

هل وجدت صعوبة في إيصال محتواه؟ أ: نعم        ب: ال        ج: :0س
 أحيانا

 النسبة التكرار اإلجابات
 نعم
 ال

1 
4 

01,28 
66,17 
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 16,61 61 أحيانا
 :0الجدول رقم

% يجدون صعوبة 01أكثر من  أن  0تتبين لنا إحصاءات جدول رقم 
% يجدون أحيانا 16في إيصال محتوى البرنامج بينما نجد أن أكثر من 

ال  66,28صعوبة في إيصال البرنامج للمتعلمين وتبقى النسبة األقل وهي 
يجدون صعوبة تذكر في إيصال المحتوى للتالميذ.فمن خالل هذا نالحظ أن 

توى البرنامج ومدى إيصاله للتالميذ معظم األساتذة الذين تم اخذ رأيهم في مح
 %.16غير راضين عنه بنسبة تفوق 

يمكن تحقيق األهداف المتوخاة من النصوص األدبية من خالل  هل:1س
الفكرية والمعرفية والذوق الجمالي:                      أ: نعم        مواردها 
 ب: ال

 النسبة التكرار اإلجابات

 نعم
 ال

4 
00 

66,17% 
74,16% 

 :1الجدول رقم

% رأوا أنه يمكن 66أن أكثر من  1نالحظ من إحصاءات جدول رقم 
تحقيق األهداف التربوية المتوخاة من النصوص األدبية الموجودة في الكتاب 

% ال تحقق األهداف التربوية المتوخاة من تلك 74بينما نجد نسبة 
النتيجة راجعة إلى أن معظم النصوص ال تخدم الهيكلية  النصوص.وتلك

ر حسب مقتضى الحال.  العامة للتعليم إذ يجب أن ُتَحيَّن وُتَطوَّ
 :هل أنصف برنامج الجيل الثاني األدب الجزائري: أ: نعم     ب: ال    4س

 النسبة التكرار اإلجابات
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 نعم
 ال

1 
01 

66,61% 
77,41% 

 
 4جدول رقم:

أن الذين يرون أن برنامج  4يالحظ من النسب التي ظهرت في جول رقم 
% بينما يرى آخرون 77الجيل الثاني لم يراعي الكتابات الجزائرية بنسبة 

% أنه راعى األدب الجزائري، وهذا راجع إلى عدم العمل 66بنسبة 
باإلرشادات التي تدعو إلى جزأرة النصوص األدبية بدل االستعانة بنصوص 

 ر جزائرية. غي
 ما تقييمك في طريقة تدريس فهم المنطوق كما قدمها المنهاج: 6س:
د: رأي    أ: جيدة      ب: متوسطة          ج: دون المستوى      

 آخر:.......
 النسبة التكرار اإلجابات

 جيدة
 متوسطة

 دون المستوى 
 رأي آخر

66 
8 
1 
6 

68,18% 
01,80% 
66,61% 

0,1% 
 6جدول رقم:

والنتائج المتحصل عليها أن أغلب  6يالحظ من خالل الجدول رقم
% 68األساتذة كان تقييمهم لطريقة تدريس فهم المنطوق جيدة بنسبة تتعدى 

بينما توزعت النسب األخرى بين متوسطة ودون المستوى ورأي آخر على 
%، إذ يمكن إرجاع هذه النسبة إلى تفاعل التلميذ 0%و66%و01الترتيب:
وص المنطوقة تفاعال إيجابيا ومحاولة الغوص بمكنوناتها وتشغيل مع النص

حاسة السماع للتلميذ التي تقوي إدراكه وبالتالي تعطيه حركية دائمة في تعلم 
 السماع والتفاعل معه.  
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 م في:م متحكِّ مدى إنتاج متعلِّ  1س:
 القراءة:  أ: جيد      ب: متوسط       ج: ضعيف - أ

 : ضعيفج: متوسط    ب: جيد     أة: الكتاب -ب              
 التعبير: أ: جيد    ب: متوسط      ج: ضعيف -ج    

 النسبة التكرار اإلجابات
 جيد

 متوسط
 ضعيف

1 
66 
62 

01,28% 
40,12% 
17,41% 

 أ) القراءة(1الجدول رقم:
 النسبة التكرار اإلجابات

 جيد
 متوسط
 ضعيف

4 
60 
62 

66,17% 
41,66% 
17,41% 

 ب)الكتابة(1رقم:الجدول 
 

 النسبة التكرار اإلجابات
 جيد

 متوسط
 ضعيف

0 
61 
62 

8,18% 
62% 

17,41% 
 ج)التعبير(1الجدول رقم:

أن نتائج تحكم المتعلم في كل من  1يتبن لنا من خالل الجدول رقم:
والتعبير نتائج غلب عليها الضعف إذ تحصلت القراءة على  القراء ووالكتابة

% ضعيف كذا نجد هذه النسبة في كل من الكتابة والتعبير، وهذا 17نسبة
راجع إلى العدد الكبيرللطالب في القسم الواحد بحيث إن مناهج الجيل الثاني 
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يناسبها عدد قليل في القسم الواحد حتى يتسنى صرف وتوزيع الوقت على 
 علمين بصفة متوازنة.المت
 ما رأيك في الكتاب من حيث: 8س:

 المحتوى:  _ جيد            _متوسط       _ ضعيف -أ
 الطبع  _ جيد           _ متوسط       _ ضعيف - ب

 
 النسبة التكرار اإلجابات

 جيد
 متوسط
�ضعيف

5�

�

65�

5�

66,65%�

�

55,55%�

65,66%�

�

�أ�المحتوى5الجدول�رقم:

�

�

�

�

 النسبة التكرار اإلجابات
 جيد

 متوسط
�ضعيف

66�

�

6�

6�

55,56%�

�

65,65%�

5,55%�

�ب�الطبع5الجدول�رقم:

أن نسبة الذين ذكروا أن محتوى  أ وب8يالحظ من خالل الجدول السابق رقم:
% راضون 81% ونجد النسبة األكبر بحوالي 68الكتاب ضعيف بلغ أكثر من 

على إخراج الكتاب طباعة، إذ إن االهتمام كان منصبا على إخراج الكتاب في 
 أحسن حلة بينما افتقد للمضمون حسب نتائج هذا االستبيان.

 هي:عناوين النصوص المقررة في الكتاب هل  7س:
 أ: مناسبة          ب: غير مناسبة        ج: أحيانا   
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 7الجدول رقم:     
أن عناوين  أن النسبة األكبر من األساتذة رأو 7يالحظ من خالل الجدول رقم:

% بينما توزعت 41أكثر من  النصوص المقررة أحيانا تكون مناسبة إذ بلغت النسبة
%، وهذا 14% و 68على أنها مناسبة وغير مناسبة على الترتيب: ى األخر النسب 

راجع لطبيعة النصوص المقررة في الكتاب التي ال تتناول الواقع المعاش بصورة 
 حقيقية.

 
 د على النصوص الجزائرية أفضل أم ال؟ في رأيك هل االعتما 8س: -6

 أ:أفضل          ب: ال         ج:التنويع                     
 النسبة التكرار اإلجابات
�أفضل

�ال

�التنويع

65�

6�

5�

56,65%�

5,55%�

65,66%�

�5الجدول�رقم:

والذي يبين من خالل النسب الظاهرة أن معظم  8مما يالحظ في الجدول رقم:
يفضلون إدراج النصوص الجزائرية في تدريس المتعلمين بدال من األساتذة 

النصوص غير الجزائرية فالذين ال يفضلون النصوص الجزائرية نجدهم 
% بينما نجد أساتذة آخرين يفضلون تنويع النصوص، وهذا راجع إلى قلة 8بنسبة:

هذه  النصوص التي تخدم المواضيع المقترحة للمتعلمين وفي الغالب ال تكاد تجد
 النصوص.

 النسبة التكرار اإلجابات
 مناسبة

 غير مناسبة
 أحيانا

6 
8 

60 

68,01% 
14,16% 
41,66% 
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إحصاء وتحليل النصوص المتناولة في الكتاب المدرسي للسنة المطلب الثاني: 
 .األولى متوسط حسب المنهاج الجديد) الجيل الثاني(

 الحياة العائلية المقطع األول:
 النصوص غير الجزائرية النصوص الجزائرية

 كاتب النص عنوان النص كاتب النص عنوان النص
األخضر  محمد _ أبي6

 السائحي
 عبد القادر المازني _ابنتي6

_في كوخ العجوز 0
 رحمة

عبد الحميد بن 
 هدوقة

 عالء محمود حمزة _قلب األم0

 نزار قباني _رسالة إلى أمي1 أحمد سحنون  _رسالة إلى ولدي1
محمد الفائز  _أنا وابنتي4  

 القيرواني
 مي زيادة _ماما6  

 (.7العدد اإلجمالي للنصــــــــــــــــــــــوص: ثمانية نصوص)
(.         النسبة المئوية: 1_ عدد النصوص الجزائريـــــــــــــــــــــة: ثالثة نصوص)

18,6% 
(.        النسبةالمئوية: 6_ عدد النصوص غير الجزائرية: خمسة نصوص)

10,6% 
 : حب الوطن:المقطع الثاني

 النصوص غير الجزائرية الجزائرية النصوص
 كاتب النص عنوان النص كاتب النص عنوان النص

_ حب الوطن من 6
 اإليمان

_ وللحرية الحمراء 6 ابن باديس
 باب

 أحمد شوقي

_ يا أيها الوطن 0
 المفدى

محمد حسين  _بشراك يا دعد0 ابراهيم أبو اليقظان
 الجهماني

_ متعة العودة إلى 1
 الوطن

   فرعون  مولود
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   حنفي بن عيسى _فداء الجزائر4
   سليمان جوادي _ نوفمبر6
محمد الصالح  _ وطني1

 الصديق
  

 (.7العدد اإلجمالي للنصوص: ثمانية نصوص )
 %86(.    النسبة المئوية: 1عدد النصوص الجزائرية: ستة نصوص)

 %06(.      النسبة المئوية: 0عدد النصوص غير الجزائرية: اثنان)
 عظماء اإلنسانية. المقطع الثالث:

 النصوص غير الجزائرية النصوص الجزائرية
 كاتب النص عنوان النص كاتب النص عنوان النص

 توفيق الحكيم _ سر العظمة6 نوارة حسين _فرانز فانون 6
مولود قاسم نايت  _ بتهوفن0

 بلقاسم
 سليمان العيسى _ جميلة بوحيرد0

_ عمر ورسول 1 مبارك الميلي _ ماسينيسا1
 كسرى 

 حافظ إبراهيم

_ الرازي طبيبا 4  
 عظيما

 زيغريد هونكة

 عبد العظيم أنس _ ابن الهيثم6  
 (.7العدد اإلجمالي للنصوص: ثمانية نصوص )

 %18,6(.            النسبة المئوية: 1عدد النصوص الجزائرية: ثالثة نصوص)
 %10,6(.      النسبة المئوية: 6نصوص) عدد النصوص غير الجزائرية: خمسة

 األخالق والمجتمع المقطع الرابع:
 النصوص غير الجزائرية النصوص الجزائرية

 كاتب النص عنوان النص كاتب النص عنوان النص
 يحي الخشاب _ الوقيعة6 ابن رحمون  أغنية البؤس 6
_بين المظهر 0 زهور ونيسي _ مدرسة رغم أنفك0

 والمخبر
 عباس بن مرداس

 جبران خليل جبران _ العبودية1 محمد اللقاني ابن _سوء المهلكة1
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 السائح
 وهناك نصان آخران: النص األول من سورة الحجرات.

 والنص الثاني حديث شريـــــــــــــــف.                     
 (.1العدد اإلجمالي للنصوص: ستة نصوص )

 %62(.        النسبة المئوية: 1نصــــــــــــــــــــوص) عدد النصوص الجزائرية: ثالثة
 %62(.        النسبة المئوية: 1عدد النصوص غير الجزائرية: ثالثة نصوص)

 العلوم واالكتشافات العلمية. المقطع الخامس:
 النصوص غير الجزائرية النصوص الجزائرية

 كاتب النص عنوان النص كاتب النص عنوان النص
 رؤوف صفي _الكتاب اإللكتروني6 أحمد الطيب معاش واليراع _أنا6
 محمود غنيم _المذياع0 مداني بوهراوة _المستكشفات العلمية0
 أحمد أبو زيد _الفايس بوك1  
_آثار الرحالت 4  

 الجوية
 هايدي عبد اللطيف

 الهادي نعمان _رائد الفضاء6  
 سعود عياش _الطاقة1  

 (.7العدد اإلجمالي للنصوص: ثمانية نصوص )
 %06(.                   النسبة المئوية:0عدد النصوص الجزائرية:نصان )

 %86(.        النسبة المئوية:1عدد النصوص غير الجزائرية: ستة نصوص)
 األعيادالمقطع السادس:

 النصوص غير الجزائرية النصوص الجزائرية
 كاتب النص عنوان النص كاتب النص عنوان النص

_في يوم 6
 األمهات

 عبد الحليم محمود _األعياد6 الربيع بوشامة

محمد الهادي  _مولد محمد0
 السنوسي

 إبراهيم أحمد أدهم _هدية العيد0
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_اليوم العالمي 1 صالح خرفي _عيد الجزائر1
 للبيئة

مناضل جاسر 
 المطير

 أحمد حسن الزيات _عيد القرية4  
 علي جنبالطي _عيد األم6  

 
 (.7العدد اإلجمالي للنصوص: ثمانية نصوص )

 %18,6(.         النسبة المئوية:1عدد النصوص الجزائرية: ثالثة نصـــــــــــــــــــوص )
 %10,6(.        النسبة المئوية:6عدد النصوص غير الجزائرية: خمسة نصوص)

 الطبيعة. المقطع السابع:
 غير الجزائرية النصوص النصوص الجزائرية

 كاتب النص عنوان النص كاتب النص عنوان النص
 فريد أبو حديد _في الغابة6 األمير عبد القادر _جمال البادية6
 ميخائيل نعيمة _النهر المتجمد0  
_ بين الريف 1  

 والمدينة
 صالح ساسة

 الشريف طلحي _نشيد الماء4  
 هارون عبود _عودة القطيع6  
_ما أجمل 1  

 الطبيعة!
 عبد هللا خمار

 يوسف غصوب _االصطياف 8  
 (.7العدد اإلجمالي للنصوص: ثمانية نصوص )

 %60,6(.         النسبة المئوية:6عدد النصوص الجزائرية: نص واحد )
 %78,6(.        النسبة المئوية:8عدد النصوص غير الجزائرية: سبعة نصوص)

 الصحة والرياضة المقطع الثامن:
 النصوص غير الجزائرية النصوص الجزائرية

 كاتب النص عنوان النص كاتب النص عنوان النص
 عباس محجوبأهمية التربية -6 محمد راشدي _ ركوب الخيل6
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 الرياضية
هل نعيش في -0  

 مساكن مريضة؟
 هاشم عبد هللا

 معروف الرصافي كرة القدم-1  
 عباس محمود العقاد مريض الوهم-4  
 محمود عباس مفلح آفة التدخين-6  
ظاهرة الخوف عند -1  

 األطفال
 عدنان محرز

 شبلي مالط المسلول-8  
 (.7العدد اإلجمالي للنصوص: ثمانية نصوص )

 %60,6(.                 النسبة المئوية:6عدد النصوص الجزائرية: نص واحد )
 %78,6(.        النسبة المئوية:8نصوص) عدد النصوص غير الجزائرية: سبعة
 اإلحصاء اإلجمالي للمقاطع الثمانية:

 ( 10عدد النصوص الكلي: اثنان وستون نصا) -
 (00عدد النصوص الجزائرية: اثنان وعشرون نصا) -
 (42عدد النصوص غير الجزائرية: أربعون نصا) -

 النسبة الكلية:
 %16,47النسبة المئوية لعدد النصوص الجزائرية:  -
 %14,66النسبة المئوية لعدد النصوص غير الجزائرية: -

 
 
 
 
 

 %             35.48 نصوص جزائرية                      
   %  14.66                                       نصوص غير جزائرية                        
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 التحليل العام:
من خالل اإلحصاء لنصوص الكتاب المدرسي للسنة أولى متوسط الجيل الثاني      

يظهر لنا جليا أن عدد النصوص غير الجزائرية يفوق عدد النصوص الجزائرية 
نا نجد في مقطع حب إذ أنّ كتاب، ، وهذا يعد ضعفا وخلال في البحوالي الضعفين 

وهذا هو الوطن األكبر بينما في مقطع % للنصوص الجزائرية، 86الوطن نسبة 
% فقط للنصوص الجزائرية )الوطن األصغر( بينما نجد 18الحياة العائلية نجد 

 .%10النصوص غير الجزائرية فيه
زائرية تحتل ا في المقطعين السابع والثامن نجد نسبة النصوص غير الجأمّ     

% فقط، 60% لكل منهما وال يبقى للنصوص الجزائرية إال نسبة 78الصدارة بحوالي:
د من طرف لجنة التأليف، أم هو متعمّ ،فهل هذا راجع إلى قلة النصوص الجزائرية 

وهذا ما نجده غائبا  ، فكل بلد يحاول إبراز هوياته وثقافته من خالل تعليمها للنشء
 اء ليغطي النقائص التي كانت في الجيل السابق من الكتب.في هذا الكتاب الذي ج

 
 �
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 خاتمة

ومدى حضوره في   الجزائري، األدبلقد  أفضت بنا جولتنا القرائية مع عوالم 
  جملة من النتائج: إلى" أنموذجاالكتاب المدرسي " سنة أولى متوسط 

  اإلهمال ومدى ،ربوية منظومتنا الت   منها تعاني التي األزمة خطورة لنا نيتبي     
قد ؛الجزائري في الكتاب المدرسي  في مدرستنا اليوم األدبمنه  يعاني والفراغ الذي

غير الجزائرية في الكتاب  األدبيةصوص للن   إحصائناظهر ذلك جلي ًا من خالل 
، فقد أصبح أدبًا هامشي ًا لم يحظ  أدباؤه باالهتمام  حيث قاربت الضعفين،،  المدرسي

صوص المدرسية والتي ال تخدم واقعنا المعيش ، وال تنقل الحظنا تمشرقًا كبيرًا في الن  و 
ببه ــــــــالذي يس واإلحراج اإلساءةاهتمامات وتطل عات المجتمع الجزائري، ناهيك عن 

 عقدتهمالجزائريين، ما يزيد من  واألدباءالجزائرية للكت اب  األدبيةالنصوص  إهمال
 . المشارفة تجاه

 وكذا التعليم من الثالثة للمراحل النصوص اختيار في الدقة عدم من نوع هناك -
 .ومطبعية ولغوية تربوية أخطاء في يوقع ما دقيقوالت   ،اللغوية المراجعة سرعة

 ومن النتائج:

 وانحصارا كبيرا تراجعا عرفالجزائري في الكتاب المدرسي  األدب أن المالحظ من -
 الرسمي واالهتمام عمالد   قلة ذلك وراء الرئيس العامل ولعل الحالي، وقتنا في واضحا

 من األدب من وغيره النوع هذا على الجماهيري  اإلقبال وقلة جهة، من الدولة من
 .أخرى  جهة
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 :وصياتالت  

ضرورة تدريس األدب والنصوص األدبية في الطور المتوسط لما لها من أهمية  -
 .في تكوين النشء

 .التالميذاختيار النصوص التي تتناسب ومستوى  -

 .الزيادة في الحجم الساعي المخصص لنشاط النصوص األدبية-

إعطاء الحظ األوفر للنصوص األدبية الجزائرية في الكتاب المدرسي لما لها من  -
أهم ية في ربط حاضر التالميذ بماضيهم، وذلك ليستشرفوا المستقبل بانتماء وطني 

   وثقافي .

 لجميع األدبية النصوص اختيار فيالجزائريين   والعلماء األدباء إشراك ضرورة -
 .التربوية المنظومة من المنشود الهدف إلى للوصول للتلميذ الدراسية المراحل

 يناسب ما واختيار ،لجزائريةا للمدرسة التربوية األسس في النظر إعادة من البد -
  . واالجتماعي والنفسي، اللغوي، الجزائري  التلميذ واقع

 الجهد من المزيد بذل مدنية أو كانت حكومية المعنية المؤسسات على يتعين -
 التحديات مستوى  في ليكون  الجزائري في الكتاب المدرسي ، دباألب للنهوض
 . والخارجية الداخلية

 المطابع تشجع وأن ومبدعيه، الجزائري  دباألب االهتمام من مزيد بذل يجب -
 برعايتها الدولة تتكفل واضحة طريق خارطة وضع طريق عن به تهتمل والمكتبات
 .وتطبيقها
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 دباأل  تعتري  التي النقائص على للوقوف والملتقيات الندوات من المزيد عقد -
 .الواقع أرض على تقرها التي التوصيات وترجمة المدرسية، النصوص في   الجزائري 

 المقرر في الجزائري  دباأل  موضوع تناولت التي الجامعية الرسائل طبع يجب -
 التي الجامعية المكتبات رفوف في تركها بدل منها الفائدة لتعم جدي؛ بشكل المدرسي

 .فيها نوقشت
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 مكتبة البحث

 القرآن الكريم، رواية ورش.*
 المعاجم

  1811دار الجيل، دط، ، 6ابن منظور ، لسان العرب ، م -1
 1888 1دار الكتب العلمية، لبنان ط 2ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،م -2
، 2ابراهيم مصطفى واخرون ، المعجم الوسيط ، دار العود تركية  ، مصر، ط -3

1892  
  1881عبد هللا البستاني  ، معجم وسيط اللغة العربية ، مكتبة ناشرون،  لبنان،  ط -4
محمد سمير نجيب الالبيدي ، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، دار الثقافة،  -5

 بيروت، دط 
 

 المصـادر
د.أبو القاسم سعد هللا ، دراسات في األدب الجزائري الحديث ، دار الرائد   -1

 2119، 5للكتاب، ط
محمووود بوووو مشووواط، كتوووابي فوووي اللغوووة العربيوووة ، السووونة األولوووى مووون -محفووووح كحووووا  -2

   2116، الجزائر 1التعليم المتوسط، موفم للنشر ، السداسي 
د/ محمد مصايف ، النثر الجزائري الحديث ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر  -3

 ،1813 ، 
، أسس بناء المناهج التربوية وتصميم الكتاب التعليمي  د/ محمد محمود الخوالدة -4

 ، 2119، 2، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط
محمود أحمد السيد ، في طرائق تدريس اللغة العربية ، منشورات جامعة دمشق  -5

،2111  
وزارة التربية الوطنية ، الوثيقة المرفقة لكتاب السنة أولى متوسط، منهاج الجيل  -6

 2115ثاني ال
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 المراجـع

أحمد حساني ، دراسات في اللسانيات التطبيقية : حقل تعليمية اللغات ، ديوان - 9   
  .2111المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،

أحمد نجيب، أدب األطفا  علم وفن، دار الفكر العربي، القاهرة،  -1  
    11م، ط1881هو/1411

رفة الجامعية ، مصر ، إسماعيل ، طرق تدريس اللغة العربية، دار المع زكرياء -8  
 2111، دط

شكالية التعريب في الجزائر، بحث مقدم لنيل شهادة  - 11   مسعودة خالف ،التعليمية وا 
عة منتوري ، قسنطينة، دكتوراه علوم في اللسانيات ، اختصاص تعليمية اللغة، جام

2111/2111  
 محمد رجب فضل هللا، االتجاهات التربوية المعاصرة في تدريس اللغة العربية ،  -11
محمد يونس علي ، المعنى وظال  المعنى ، أنظمة الداللة في العربية ، دار  -12

 2119، 2، بيروت ، ط اإلسالميالمدار 
لسانيات الخطاب ، المركز الثقافي  إلىمحمد خّطابي ، لسانيات النص مدخل  -13
 1881، 1ربي ، بيروت، طالع
     2114محمد مرتاض ، تحليل الخطاب األدبي، دار هومة، الجزائر،  14 

 -(.1854-1825نهضة األدب العربي في الجزائر ) -مرتاض، عبد الملك. -15
 1813، 2الجزائر، ش.و.ن.ت، ط.

محمد أمين المفتي، أسس بناء المناهج وتنظيماتها، دار  -حلمي أحمد الوكيل -16 
  2114، 9المسيرة للنشر والتوزيع ، ط

د/ صالح حميد العلي، طرائق تدريس التربية االسالمية، منشورات جامعة دمشق، -19 
  2113/2114، 2دط، ج

والداللي في علم اللغة سليمان احمد بكر سالم، اللسانيات والمستوى الصوتي  -  11  
 2111ر الكتاب الحديث، مصر، دط، المعاصر ، دا
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النظرية والتجريبية ، دار النهضة  أسسهد/سيد خير هللا ، علم النفس التربوي ،  -18  
  1811العربية 

 ، 1885، 1طالشريف الجرجاني ، التعريفات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،   - 21 
وآخرون ، كتاب اللغة العربية ، سنة أولى متوسط ، وزارة التربية -الشريف مريبعي – 21 

 . 2111الوطنية ، الجزائر ، 
   م2113د/ يوسف مقران ، مدخل في اللسانيات التعليمية ،كنوز الحكمة ،  - 22
 ، دط،  الرحمن بدوي، مناهج  البحث العلمي، دار النهضة العربية ، القاهرة عبد - 23 
، مصر ،الموجه الفني لمدرس اللغة العربية ، دار المعارف، إبراهيمعبد العليم  -   24 
   1895،  1ط
   1813، 1الجزائر، م.و.ك، ط. -القصة الجزائرية القصيرة. ، يبعبد هللا الركي - 25 

عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك ، سلسلة عالم المعرفة،  -26
  1881المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت ، دط

عبد الفتاح حسن البجة ، أساليب تدريس اللغة العربية و آدابها ، دار الكتاب  -29
 2111، 1الجامعي، بيروت ،ط

 2119، نظرية النص اآلدبي ، دار هومة ، الجزائر ،  عبد الملك مرتاض -21
علي نجيب إبراهيم ، جمالية اللفظة بين السياق في نظرية النظم ، دار كنعان،  -28

 2112، 1دمشق، ط
فخر الدين عامر ، طرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربية اإلسالمية،ط  -31

 2111،  2اإلدارة، ط 

 2114كتاب السنة أولى ثانوي ، وزارة التربية الوطنية ،    -  31
    

 المراجع المترجمة
 -: ترجمة، محي الدين صبحي. نظرية األدب -ويلك، رينيه ؛ وارين، اوستن. -32

 المؤسسة العربية للدراسات و النشر.
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علوى  زامّيووحضوورا  م،ّ ثراء مسوعاه، ق حّقويأن  الجزائوري  األدبويص لقد استطاع الونّ   
علوى يود جيول حيوث تمّكون  ،رغوم المعيقوات المحيطوة بوه، الّساحة األدبيوة العربيوة والعالميوة

 واالنفوورادمتكاملووة، غه الوصووي هتأسوويس مالمحوو و ،هوووض بووه نّ طموووح تووّواق إلووى التجديوود وال
كوول هووذا أّدى لظهوووره  ،خوورى ثوول اآلداب األه ممثلوو ،وموضوووعات ،ومميووزات  ص،خصووائب

سووووووابق، لكوووووون بقووووووي هووووووذا الحضووووووور الجّلووووووي والواضووووووح فووووووي الكتوووووواب المدرسووووووي،مقارنة بال
   ة سيوووووووووووود الموقووووووف.يمحتشما،فقد بقي الّتمشرق في النصوص المدرس

حصووواء وهوووذا البحوووث محاولوووة لرصووود  األدبيوووة الجزائريوووة فوووي الكتووواب  النصووووص  وا 
 المدرسي، كتاب السنة األولى متوسط أنموذجا  

سـنة ، النصوص األدبية ، األدب الجزائري ، الكتاب المدرسي الكلمات المفتاحية: 
 .  أولى متوسط
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