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 املكتوب، فهم مليدان التابعة املشروحة القراءة نصوص التحليلية بالدراسة املقال هذا يتناول     

- اجلزائر يف التعليمية املناهج مست اليت الرتبوية اإلصالحات ظل يف استحداثه مت الذي امليدان هذا

 من للدراسة كعينة متوسط الثانية للسنة العربية اللغة كتاب نصوص اختيار مت وقد – الثاين اجليل مناهج

 والسند تقدمها اليت والقيم املعارف مجلة وكذا ومنطها النصوص هاته هلا تتطرق اليت املواضيع حتليل خالل

 .املرحلة لتالميذ مالءمتها ومدى منه استقيت الذي

 ءةقرا املكتوب، فهم التعليمي، نص املدرسي، كتاب ،الثاين اجليل مناهج :المفتاحالكلمات 

  .شروحةم

Abstract:   
This article deals with the analytical study of the annotated reading 

texts belonging to the field of understanding the written (fahm al-maktob), 
this field that was developed in light of the educational reforms that was 
done in educational curricula in Algeria - the second generation curricula –
The texts of the Arabic language book for the second year middle school 
were selected as a sample for study by analyzing the topics covered by these 
texts and their type, as well as the total knowledge and values they provide, 
the source from which they were drawn, and their suitability for pupils of 
that stage. 

                                                           
   chettouh.lettre86@gmail.com :شتوحزهور . د * 
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  : مقدمة .1

إن تدريس اللغة العربية يف مرحلة التعليم املتوسط، يرمي إىل متكني املتعلمني من شبكة 

تساعدهم على ممارسة النشاط ) مرسلني ومستقبلني(كسا�م مهارات وظيفية إاملعارف اللغوية، و 

حدود اللغوي وفق ما تقــتضيه املواقف التواصلية، حيث مل يعد التواصل البيداغوجي يقف عند 

تنمية الكفاءة اللغوية الكامنة، بل يسعى يف املقاربة بالكفاءات إىل خلق تفاعل بني أطراف الفعل 

الرتبوي، من خالل ترمجة مكوناته إىل ممارسات ناجعة، تنطلق من التصور الذي يؤمن بأن 

  .1»ين ينبغي أن يكون من أجل التمكنيالتكو «

وتعد مرحلة  ،2»مبا تصبح ثقال على أصحا�ابل ر « بدون أهداف ال تكون للرتبية نتائجف

التعليم املتوسط أحد املراحل التعليمية اليت أعطي هلا أمهية كبرية يف حتديد األهداف التعليمية 

العامة واخلاصة، ففي سن مغادرة التالميذ للمرحلة االبتدائية وانتقاهلم إىل املرحلة املتوسط يكون 

مرحلة البلوغ، ويدخلون إىل مرحلة املراهقة الغنية بتحوالت هؤالء التالميذ مل يصلوا بعد إىل 

رادي، وينزع اخليال إىل بناء العالقات الرتكيبية يتعزز من خالهلا جمال االدراك اإل  جسدية وذهنية 

 .3والتجريدية بشكل متنامي وسريع

أربعة تنقسم إىل  -املرحلة االبتدائية واملرحلة الثانوية –مهزة وصل بني مرحلتني  فهي

سنوات، تتميز عن غريها من املراحل بإعداد املتعلم إىل متابعة دراسته الثانوية،  بعد أن اكتسب 

آليات اللغة العربية واقتدر على استعماهلا يف تعبريه الكتايب والشفوي، وحتكمه يف أساليب التواصل 

ة يف الطرح،  وسالسة يف �ا، ومبا أ�ا مرحلة دقيقة جيب أن يراعى يف املناهج الدراسية اجلاذبي

األسلوب التأليفي،  ومالءمتها لتلميذ هذه املرحلة، ومن األحسن  أن يستثمر واضعوا الربنامج  

قدرات التلميذ وحاالته االنفعالية، والنفسية املضطربة يف االجتاه البناء، الذي جيعله منسجما مع 

حتديد أهداف تدريس اللغة العربية يف  ذاته ومع املادة التعليمية اليت يتلقاها،  كما يشرتط يف

  :يلي  التعليم املتوسط مراعاة ما
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  .طبيعة املتعلمني من حيث قدرا�م ومستويا�م اللغوية-1

  .طبيعة املادة الدراسية-2

املمارسة البيداغوجية اليت تقوم على التواصل الفعال بني خمتلف عناصر املثلث -3

  .البيداغوجي

اليت مت  مناهج الجيل الثانيلعربية ملرحلة التعليم املتوسط يف إطار تتبىن كتب اللغة ا      

يف تعليمية ميادين اللغة العربية، واملقصود  المقاربة النصيةعلى مبدأ  2016اعتمادها سنة 

باملقاربة النصية باملعىن البيداغوجي، املرتبط  ببناء مناهج اللغة العربية، وتعليم أنشطتها املختلفة  

النص حمور مجيع التعلمات املختلفة، وحمور النشاطات الداعمة من حنو وصرف وبالغة أن يكون 

وكتابة، فهذه النشاطات هي خلدمة النص وتعلمها يكون بواسطة النص نفسه حبيث يكون هناك 

ال " أن اللغة كل متكامل" انسجام تام وتناسق يسمح للمتعلم بالوصول إىل استنتاج رئيسي هو 

ن ما يالحظه املتعلم من جتزئة ما هو يف احلقيقة إال منهجية تفرضها بيداغوجيا جتزئة فيها، وأ

التعلم بصفة تدرجيية، أما النص فهو وحدة لغوية مغلقة ال جمال فيها للتجزئة، فيكون تعلم اللغة 

اختيار بيداغوجي يقتضي الربط بني التلقي و اإلنتاج، و جيسد « وهي كذلك » يف سياق النص 

اللغة باعتبارها نظاما ينبغي إدراكه يف مشولية، حيث يتخذ النص حمورا أساسيا تدور لنظر إىل 

حوله مجيع فروع اللغة، و ميثل البنية الكربى اليت تظهر فيها كل املستويات اللغوية، الصوتية، 

وتعتمد املقاربة النصية على التماسك بني اجلمل  4».الداللية، النحوية، الصرفية و األسلوبية

شكلة للنص والتدرج النصي حبيث يتم فعل القراءة والكتابة على أساس هذه القواعد ويف امل

حركات حلزونية، فالتلميذ وهو يف مرحلة التحليل يقرأ ويكتب مث جيرب القراءة بكيفية أخرى، 

ري وهلم جرا، حبيث تبدو له تلك الصلة الفعلية واملتواصلة بني األنشطة املتكاملة الثالثة وهي التعب

  .والكتابةالشفوي والقراءة 

بوصلة العملية التعليمية ألنه  النص التعليميومن هذا املنطلق اعتربت مناهج اجليل الثاين 

سبب وسند للقراءة والقراءة فعل تعليمي تعلمي يتحقق من خالهلا النقل التعليمي الديداكتيكي 

ل من قبل املتعلمني، والنصوص للمعارف من وضعها العاملي إىل وضع تكون فيه قابلة لالستغال

بذلك حتمل مواصفات خمتلفة ومتباينة يف بنيتها ومضمو�ا كما تربز أمهية النص األديب يف 

مساعدة املتعلم على تكوين شخصيته وتوجيه سلوكه اإلنساين بوجه عام، كما جيعله يتذوق 
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نشاط جديد لتعليم ك" ميدان فهم المكتوب"، وعلى هذا األساس مت إدراج 5نواحي اجلمال فيه

  .اللغة العربية

  بيداغوجي كخيار المكتوب فهم ميدان .2

عمليات فكرية ترتجم الرموز إىل دالالت مقروءة، فهو :" يعرف هذا امليدان على أنه

الفهم، إعادة البناء، واستعمال املعلومات وتقييم (نشاط ذهين يتناول جمموعة من املركبات 

كتساب املعرفة وإثراء التفكري وتنمية املتعة وحب االستطالع، ، ويعترب أهم وسيلة يف ا )النص

   6"ويشمل امليدان نشاط القراءة واحملفوظات واملطالعة

ويرتكز ميدان فهم املكتوب على تنمية مهارة القراءة بشكل أساسي، وتستهدف كفاءته 

 ل حصتني متواليتنيللنصوص املكتوبة وفهمها وحتليلها واستثمارها، ويشم التلميذاخلتامية قراءة 

ىل منهما لقراءة النص قراءة مشروحة ودراسته و األختصص احلصة تتمحوران حول النص املكتوب، 

وقد اختري للداللة عليه يف . دراسة أدبية، واحلصة الثانية الستثمار النص يف جمال قواعد اللغة

  .بون احلافة الزرقاء وأيقونة الكتاب املفتوح" أقرأ نصي"الكتاب عبارة 

  الدراسة مدونة وصف .3

  : بيانات عامة1 .3

  .السنة الثانية متوسط: املستوى_

  .اللغة العربية: اسم الكتاب_

أمحد _ عزوز زرقان_أمحد سعيد مغزي_ ميلود غرمول _كمال هيشور : تأليف_

  . الطاهر لعمش_ رضوان بورجيي _ نور الدين قاليت _ بوضياف

  . رتبية الوطنية للغة العربية وآدا�اميلود غرمول، مفتش ال: تنسيق وإشراف_

  2017_ األول السداسي . اجلزائر للنشر أوراس: النشروسنة بلد _ 

  سم28×19.5: الكتاب حجم . ص175: عدد الصفحات_ 

  .ورد الكتاب يف جزء واحد واشتمل على مثانية مقاطع : أجزاء الكتاب_ 

وان إىل املستوى الدراسي،  فكل ما خيص أسس تأليف الكتاب املدرسي مذكورة من العن

كما مت ذكر أمساء املؤلفني ومراتبهم العلمية ومؤهال�م األكادميية، وهذا ما يتواءم مع أسس تأليف 
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شيء يتناىف وأسس وضع " الكتب املدرسية، ألن عدم ذكر مراتب املؤلفني ومؤهال�م العلمية هو 

  7"و ختصص كل منهمالكتاب املدرسي، وعليه البد من توضيح لوظيفة أو مؤهل أ

جاء الكتاب مبواصفات اجليل الثاين من املقاربة بالكفاءات، حيث استغىن عن تقسيم 

تالمس احلياة املدرسية واالجتماعية للتالميذ، " الوحدات واحملاور، ليشمل مثانية مقاطع تعلمية 

واملعاجلة  ينجز كل مقطع يف خالل أربعة أسابيع، ثالثة للتعلم، والرابع لإلدماج والتقومي

  : ، ويشمل كل مقطع ثالث ميادين8"البيداغوجية

أصغي وأحتدث، وقد مت إدراج : وقد جاء يف الكتاب بوسم: ميدان فهم املنطوق وإنتاجه_

نصوصه يف دليل األستاذ، وجاءت على شكل حصة أسبوعية تتمحور حول نص مسموع، جيده 

، بينما يوجد يف الكتاب القدر املشرتك األستاذ مكتوبا يف الدليل، ومسجال يف القرص املضغوط

  .من املناقشة الشفوية

أقرأ نصي، وكل نصوصه مضمنة : وقد جاء يف الكتاب بوسم: ميدان فهم املكتوب_ 

داخل الكتاب املدرسي، وتتخذ نصوصه سندا للظاهرة اللغوية اليت جاءت يف الكتاب املدرسي 

تان تنطلق كل حصة من النص املكتوب يقرأه أستثمر، أي أ�ما حصتان أسبوعيتان متوالي: بوسم

  .التالميذ ويستثمرونه ويتذوقون بالغته

َأْكُتُب، وهي عبارة عن : وقد جاءت يف الكتاب املدرسي بوسم: ميدان اإلنتاج الكتايب_ 

ويوجه املتعلمون إىل "حصة أسبوعية تتناول تقنية من تقنيات التعبري بصفة متدرجة خالل املقطع، 

     9" األسبوع التعلميات توافق النص املكتوب الذي عاشوا يف رحابه طوال إنتاج كتاب

ينطلق من سندين أحدمها " وبعد كل ثالثة أسابيع تعلمية، خيصص أسبوع لإلدماج 

مسموع واآلخر مكتوب، ويقطع مرحلتني متكاملتني مها مرحلة التدريب على توظيف وإدماج 

يظهر من خالل إنتاج فردي هو اإلنتاج الكتايب النهائي  التعلمات، ومرحلة التقومي النهائي الذي

  10"ومن خالل إنتاج مجاعي هو إجناز املشروع

وقد قسم منت الكتاب إىل مثان مقاطع يشتمل املقطع الواحد على ثالثة نصوص يف 

ميدان فهم املنطوق، وثالثة نصوص أخرى يف ميدان فهم املكتوب، وترتكز الدراسة على نصوص 

ب بالدراسة ويرتبط هذا امليدان بتدريس قواعد اللغة، يتم تدريس نشاط فهم املكتوب فهم املكتو 

  . مبعدل حصة واحدة يف األسبوع، يتم من خالله قراءة النص واستثماره وتذوقه
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حيتوي ميدان القراءة املشروحة على نص نثري أو شعري، يستهل بعنوان يتوسط الصفحة 

 تليه أسئلة حول فهم النص، وجبانبه املعجم والداللة املعنون وخيتتم باسم املؤلف ومصدر النص، مث

  . ، وفيه شرح لبعض الكلمات اليت يطلب من التلميذ شرحها"أثري لغيت3: بـ

  :)المشروحة القراءة حصة( المكتوب فهم ميدان تدريس طريقة 2.3

  :11حيرص األستاذ عند تدريس نص القراءة املشروحة على ما يلي

 .صة باليت قبلهاحيرص على ربط احل .1

 .يستهل تنشيط احلصة بناء على تقدمي النص، أو استئناسا به .2

 .قراءة النص مبختلف أنواع القراءة حسب ما يراه األستاذ مناسبا .3

�دف " أفهم وأناقش"إدارة النقاش على ضوء األسئلة اليت يف فقرة  .4

 .فهم النص

وجود احلرص على إثراء الرصيد اللغوي بواسطة الشرح اللغوي امل .5

على اهلامش األمين للنص مع مراعاة طريقة االستبدال النصي، أي أن الشرح سياقي 

يهدف إىل جتاوز عقبات الفهم، وال حاجة إىل الشرح القاموسي الذي يستحسن جعله 

 .يف صيغة واجبات منزلية، أو إرجاؤه إىل حصص اإلدماج

 .كتابخيتم احلصة بتقومي مناسب مسرتشدا بالتقومي املقرتح يف ال .6

 .حيرص على ربط احلصة باحلصة املوالية .7

السند، _ يتأسس على النص ) نشاط القراءة املشروحة ( و�ذا فميدان فهم املكتوب 

 االستكشاف، فيناقش وحياور، وكل الفعل التعليمي التعلمي ينبين عليه، منه ينطلق املتعلم يف

علماته املستهدفة، وينتج نص ول ويوظف موارد سابقة، ليحصل موارد جديدة، مث يبين تؤ وي

منها التقاط املعىن واكتشاف : جديدا، ولن يتأتى له هذا إال بالقراءة، فبها تنمو مهارات عدة

األفكار الرئيسة، أو الثانوية، وحتصيل املعلومات والتفاصيل، وكذا اكتشاف تنظيم املوضوع 

  . وهيكلته، ليصل إىل تقومي ما يقرأ واختاذ املوقف لنفسه

عرض منهاج اللغة العربية للسنة الثانية متوسط القيم واملواقف اخلاصة باملادة يف هذه وقد 

  :12املرحلة على الشكل التايل
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من خالل نصوص اللغة العربية يعتز املتعلم بلغته، ويقدر : اهلوية -1

 مكونات اهلوية اجلزائرية، وحيرتم رموزها، ينمي قيمه اخللقية والدينية واملدنية املستمدة من

 .مكونات اهلوية الوطنية

حيافظ على الرموز الوطنية ويدافع عنها، حيرتم قيم : الضمري الوطين -2

الوطن وأخالق األمة، حيافظ على ممتلكات األمة، يدافع عن انسجام األمة، مينت الصلة 

 .بالرتاث الفكري واللغوي واألديب لألمة اجلزائرية

مل اجلماعي، والصدق يتحلى بروح التعاون والتضامن والع: املواطنة -3

يف التعامل، يساهم يف احلياة الثقافية للمدرسة واحلي أو القرية، ينتهج أساليب 

 .االستماع واحلوار، وينبذ العنصرية والعنف مبختلف أشكاله

يتفتح على اآلداب اإلقليمية والعاملية، يتواصل : التفتح على العامل -4

ل االختالف ويسعى إىل التعايش مع غريه، حيرتم ثقافات وحضارات العامل، ويتقب

السلمي مع اآلخرين، يستخلص من جتارب الغري ما ميكنه من فهم عصره وبناء 

 .مستقبله

  .13عن مائيت كلمة، وينتجها مشافهة وكتابة يف وضعيات تواصلية دالة

 كتاب في الواردة) المشروحة القراءة( المكتوب فهم ميدان نصوص عرض .3

  متوسط الثانية السنة

  :عرض النصوص من حيث الكفاءة 1.3

عملية فك قانون الكتابة بالتطلع إىل الوحدات والعالقات اليت " تعرف القراءة على أ�ا 

بينها، قصد الفهم، وتكون القراءة حسب املقام جمهورة أو صامتة، وحسب كفاءة القارئ تكون 

نظرا ملا يتميز به الفعل و  ،14"بالتهجي أي انطالقا من احلرف أو إمجالية تنطلق من وحدات دالة

التعلمية حرص القائمون على الشأن الرتبوي على _ القرائي من أمهية قصوى يف العملية التعليمية 

  15:إيالئها عناية كبري، حيث جند دليل أستاذ اللغة العربية للسنة الثانية متوسط يدعو األستاذ إىل

بل من ) قراءة جهرية/ صامتة ءةقرا(بأنواع القراءة ال من جهة األداء فقط  االهتمام_ 

قراءة / قراءة ناقدة/ قراءة حتليلية/ قراءة تفسريية/ استكشافية قراءة(جهة األغراض والوظائف 

 )قراءة اجلداول والصور واللوحات واألشكال/ للتعلم
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 .واليت جتسد تقنيات القراءة) وأناقش أفهم(مالحظة األسئلة املبثوثة يف بعض فقرات _

) أفهم وأناقش فقرة(الدعم ألسئلة معاجلة النصوص يف القراءة املشروحة تعميم هذا _ 

  .بأسئلة تركز على وضعيات القراءة بأنواعها والتعامل مع تقنيا�ا

وعلى هذا األساس قامت الدراسة بتحليل نصوص القراءة املشروحة للكتاب مع األخذ 

ة يف املقطع التعلمي الواحد وذكر بعني االعتبار مستوى الكفاءة اخلتامية لكل النصوص الوارد

  :سندها، وهذا ما يبينه اجلدول التايل

جدول يوضح نصوص القراءة المشروحة الواردة في الكتاب مع : 1الجدول 

  الكفاءة الختامية لكل مقطع

مستوى الكفاءة   ميدان فهم المكتوب  المقاطع

  الختامية

01 _  

الحياة 

  العائلية

قراءة 

  ودراسة النص

تمع إىل يس_   السند

خطابات متنوعة يغلب 

  عليها احلوار

يلخص شفهيا _ 

  النص املسموع 

يقرأ نصا حواريا _ 

بأداء حسن ويستخرج فكرته 

  العامة وأفكاره األساسية

يصمم خطة _ 

  موضوع حواري

سهرة 

  عائلية

مقدمة  

تاريخ "كتاب 

اجلزائر يف القدمي 

ملبارك " واحلديث

  امليلي

هدية 

  ألمي

قال الراوي 

  حممود تيمور :لـ

يف سبيل 

  العائالت

أجمادنا 

مفدي : تتكلم لـ

  زكرياء

02_  

حب 

أرض 

  الوطن

حممود 

تيمور ضمن القراءة 

والنصوص األدبية 

يستمع إىل _ 

  .خطابات توجيهية

ينتج شفهيا فقرة _
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  .توجيهية  بن شليب. ع: لـ  الوطن

يقرأ نصا توجيهيا _ 

بأداء حسن، ويستخرج 

فكرته العامة وأفكاره 

  .األساسية

ينتج فقرة اعتمادا _ 

  .على منط التوجيه

حتية 

  العلم الوطين

كتاب 

: املطالعة العربية لـ

  أنطوان مجيل

الوطن 

  احلبيب

ديوان حممد 

  العيد آل خليفة

03 _  

عظماء 

  اإلنسانية

ديوان عبد   يامجيلة

  الكرمي العقون

يستمع إىل _ 

خطابات متنوعة حوارية 

 توجيهية ويتفاعل معها،

ويعني املقاطع الدالة على 

  .احلوار والتوجيه

ينتج شفهيا حوارا _ 

  .توجيهيا

يقرأ نصوصا _ 

توجيهية حوارية قراءة 

  .مسرتسلة

ينتج فقرة _ 

توجيهية حوارية حول عظماء 

  .اإلنسانية

إنسانية 

  األمري

األمري عبد 

القادر العامل ا�اهد 

  نزار أباظة : لـ

غاندي 

  الرجل العظيم

فيض 

أمحد : اطر لـاخل

  أمني

04_  

األخالق  

  والمجتمع

وصية 

  أب

ذو األصبع 

العدواين ضمن 

: " جواهر األدب لـ

السيد أمحد 

  "اهلامشي

يستمع إىل _ 

خطابات متنوعة حوارية 

  .توجيهية

يعني املقاطع _ 

  .الدالة على احلوار والتوجيه
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فضائل 

  األخالق

أبو الفتح 

ضمن جوهر 

السيد : األدب لـ

  اهلامشي

ينتج شفهيا نصا _  

وصية أو ( حواريا توجيهيا 

ا يقرأ نصوص) موعظة

توجيهية حوارية قراءة 

  .مسرتسلة منغمة

ينتج كتابة نصا _ 

  .حواريا توجيهيا

أخالق 

  صديق

ابن املقفع 

ضمن نصوص 

حسن : الرتاث لـ

  .الندوي

05 _  

العلم 

واالكتشافات 

  العلمية

فضل 

  العلم

حديث 

رواه الرتمذي عن 

ل عليه الرسو 

  الصالة والسالم

يستمع إىل _ 

. خطابات حوارية توجيهية

ويعني املقاطع الدالة على 

  .احلوار

ينتج شفهيا نصا _ 

توجيهية عن كيفية استخدام 

  .منتج تكنولوجي

يقرأ نصوصا _ 

توجيهية حوارية قراءة 

  .مسرتسلة منغمة حتليلية

ينتج فقرة حوارية _ 

عن كيفية استعمال منتج 

  .تكنولوجي

  

الطب 

  أمنييت

ابن النفيس 

مكتشف الدورة 

. ص. م: الدموية لـ

  املنشاوي

الضوء 

  العجيب

االكتشافا

حممد : ت العلمية لـ

  رفعت

06_  

  األعياد

من 

  معاين العيد

: النظرات لـ

مصطفى لطفي 

  املنفلوطي

يستمع إىل _ 

  .خطابات حوارية توجيهية

ينتج شفهيا _ 
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نشيد   

  العيد

ديوان حممد 

  األخضر السائحي

خطابات توجيهية لكيفية 

  .صفاتاستعمال و 

يقرأ نصوصا _ 

توجيهية حوارية قراءة 

  .مسرتسلة منغمة حتليلية

ينتج فقرة حتوي _ 

توجيهات استعمال 

  .وصفات

  

خامت 

  العيد

الكلمة 

سالم : اليتيمة لـ

  اليماين

07_  

  الطبيعة

يوم 

  الربيع

العمال 

أمحد : الكاملة لـ

  رضا حوحو

ىل يستمع إ_ 

خطابات متنوعة ويوازن 

مشافهة بني النصني احلواري 

  .والتوجيهي

يقرأ نصوصا _ 

توجيهية حوارية قراءة 

مسرتسلة منغمة حتليلية ويعرب 

  .عن فهمه هلا

ينتج كتابة فقرة _ 

يوازن فيها بني النص احلواري 

 10والتوجيهي ال تقل عن 

  أسطر

  

غصن 

  الورد

نقال عن 

: املطالعة العربية لـ

  الرحياين أمني

مناجاة 

  البحر

نقال عن 

حممد الطمار يف 

تاريخ األدب "

عبد : لـ" اجلزائري

  الكرمي العقون

08_  

ة صحال

نظام 

  الغذاء

جمالس 

عبد : التذكري لـ

  احلميد بن باديس

يستمع إىل _ 

خطابات حوارية توجيهية 

ويفهم مدلول معاين اخلطاب 
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صحة   والرياضة

أطفالنا والعادات 

  اخلاطئة

جملة العريب 

  دينا توفيق: لـ

  .ويتفاعل معه

يقرأ نصوصا توجيهية 

حوارية قراءة مسرتسلة منغمة 

حتليلية ويعرب عن فهمه 

  .ملعانيها

ينتج كتابة _ 

نصوصا منسجمة، مع 

التحكم يف منطي احلوار 

 12والتوجيه ال تقل عن 

سطرا يف وضعيات تواصلية 

  .دالة

  

مالعب 

  الكرة

قصيدة 

علي : للشاعر

  ندياجل

  :المعارف حيث من النصوص تحليل 2.3

يتضح من خالل اجلدول أن نصوص القراءة املشروحة للسنة الثانية متوسط تتسم بالتنوع 

والغىن من حيث املعارف واملعطيات اليت تقدمها فقد مست مواضيعها جوانب متنوعة مما يؤدي 

صوص املوجودة يف الكتاب تشتمل إىل بعث الدافعية يف نفوس املتعلمني، كما جند أن معظم الن

على مادة لغوية حيتاج إليها املتعلم يف هذا الطور الستجابتها ملا تتطلبه احلياة اليومية املعاصرة 

الذي حوى نص " العلم واالكتشافات العلمية"ومنثل لذلك باملواضيع العلمية املتعلقة  مبقطع 

اه الرتمذي عن فضل طلب العلم ورد فيه احلديث النبوي الشريف الطي رو " فضل العلم"

واجلزاءات اليت يناهلا الساعي لطلب العلم بصدق وإخالص، وفضل العامل على العابد والعالقة 

الذي اشتمل على عديد األلفاظ " الضوء العجيب"اليت جتمع العلماء باألنبياء، كما جند نص 

عنصر كيميائي ( الباريوم / ةالشاش/ األنبوبة: واملسميات ملرافق تكنولوجية وعلمية حديثة مثل

: ، كما جند نصوصا ختدم مواضيع أخالقية واجتماعية مثل)يستخدم يف صنع الزجاج والدهانات

أخالق "، "فضائل األخالق"، "وصية أب"، "يف سبيل العائالت"، "هدية ألمي"، "سهرة عائلية"

  ".صديق
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نظام "، "جاة البحرمنا"، "غصن ورد"، "يوم الربيع: "ومواضيع بيئية ورياضية مثل 

، وكذلك مواضيع "الرياضة راحة للعقل والبدن"، "صحة أطفالنا والعادات اخلاطئة"، "الغذاء

، "يامجيلة"، "الوطن احلبيب"، "حتية العلم الوطين"، "أرض الوطن: "تارخيية ومناسبات وطنية مثل

  ".غاندي الرجل العظيم"، "إنسانية األمري"

  :المتناولة قيمال حيث من النصوص تحليل 3.3

متنوعة، حتمل قيما يف ذا�ا، تكسب  نصوص القراءة املشروحة الواردة يف الكتاب جاءت

املتعلم قدرا من االجتاهات املرغوب فيها، وهذا من شأنه الرفع من مستوى املتعلم وثقافيا، وألن 

العقلية حمتوى النصوص يساهم بدرجة كبرية يف بناء شخصية املتعلم وجب أن يراعي قدراته 

والنفسية واهتماماته، لذلك حرص مؤلفو الكتاب على أن حيمل كل نص يف طياه قيمة معينة، 

  :وهذا ما سيوضحه اجلدول التايل

  القيم المرتبطة بكل مقطع 2:جدول

  القيمة  المقطع

  تقوية الروابط األسرية  احلياة العائلية

  للوطن التحللي بالروح الوطنية، واالعتزاز باالنتماء  حب الوطن

التذكري بإجنازات عظماء العامل، واحملافظة على اإلرث   عظماء اإلنسانية

  .التارخيي اإلنساين

بث روح التضامن والتعاون وحب اخلري لدى التلميذ،   األخالق وا�تمع

  .والتمسك بالوازع الديين وتنمية القيم اخللقية والدينية

العلم 

  واالكتشافات العلمية

الخرتاعات احلديثة وما تقدمه من خدمات تعريف املتعلم با

  لإلنسان

تعريف املتعلم باألعياد العاملية والوطنية والدينية، والتحلي   األعياد

  بالروح الوطنية والتمسك بالثقافة اإلسالمية

  .تنمية الوعي لدى املتعلم بأمهية احملافظة على الطبيعة  الطبيعة

ى الصحة وتنمية الروح الرياضية لدى تبيان أمهية احملافظة عل  الصحة والرياضة

  .املتعلم
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و�ذا فجملة نصوص القراءة املشروحة الواردة يف كتاب اللغة العربية للسنة الثانية متوسط 

تسعى إىل زرع القيم الدينية والوطنية لدى املتعلم، وجعله فردا يتحلى باملسؤولية جتاه وطنه وتعزز 

اون وحب اخلري يف نفس املتعلم، حتفزه على التمسك بالوازع انتماءه إليه، كما تسعى إىل زرع التع

  .الديين وتوعيه بأمهية احملافظة على الطبيعة وممارسة الرياضة

  :والنمط النوع حيث من النصوص تحليل 4.3

 لله دور إجيايب ومؤثر يف تشكي) شعر/ نثر(الغرو أن تدريس النصوص األدبية بنوعيها 

ميوله وتوجيهها واستمتاعه باحلياة، إضافة إىل اكتسابه حصيلة لغوية  فكر املتعلم ووجدانه و�ذيب

علي جواد الطاهر " متكنه من حسن التبليغ حسب املقام، ويؤكد ذلك والنص التعليمي كما يقول 

رعاية جلمال ) عادة ( خمتارات من الشعر والنثر، تقرأ إنشادا أو إلقاء، تفهم وتتذوق وحتفظ ": " 

  . 16"ارها حلاجة إليها يف احلياة واحتفاظا �ا على أ�ا من الرتاث اخلالد سبكها و�اء أفك

إن تلك املختارات هي الوسيلة األساسية يف تعليم اللغة لذا ينبغي أن تعتمد كما يقول 

على وحدة خطابية، نص مسموع مكتمل الداللة ومتكامل ": عبد الرمحان احلاج صاحل "

ويتم إبالغه ... ا ملقياس االنتقاء والتدريج وتقسيم الصعوبة األطراف يكون حمتواه خاضعا متام

باملشافهة يف إطار حمسوس مناسب حملتواه ليحصل إدراكه مبا فيه من العناصر اجليدة من مجيع 

  .17جوانبه الصوتية والبنيوية والداللية مباشرة وبدون وساطة لفظية 

املشروحة واملقدر بأربع وعشرين نصا وقد مت حتليل أنواع النصوص الواردة يف نشاط القراءة 

  :من حيث النوع ومت التوصل إىل مايلي

  جدول يوضح عدد النصوص ونوعها: 3الجدول 

  شعر  نثر  عدد النصوص

  نصوص 07  نصا 17  24

  70.83 %  29.16 %  

على النصوص %  70.83: يوضح اجلدول غلبة نسبة النصوص النثرية واملقدرة بـ

وهي نسبة ضئيلة بالنظر ملا تقدمه النصوص الشعرية من لغة %  29.16: الشعرية واليت بلغت

خاصة واستقاللية بالبنية اللغوية وحركة األلفاظ، وتنوع املعاين وكثر�ا، وعواملها املتعددة اخليالية 
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والواقعية وانسجام إيقاعها املوسيقي وتأثريه البياين عند القراءة واإللقاء يف تشكيل نفس املستمع 

  . الذايت مع النتاج اللغوي اإلنساين وجتاوبه

طلب "واملالحظ كذلك أن األحاديث النبوية الشريفة مل ترد إال يف نص واحد فقط 

، مع أن احتكاك التالميذ باألساليب القرآنية وتراكيبها واألحاديث النبوية الشريفة والتدرب "العلم

  .عليها يكسبهم عادات لغوية سليمة

ستخدمة يف إعداد نص لغاية يريد الكاتب حتقيقها، ولكل نص الطريقة امل" النمط"يعد 

منط يتناسب مع موضوعه، فالقصة والسرية يناسبهما النمط السردي، ووصف الرحلة يناسبها 

النمط الوصفي، واملقالة يناسبها النمط الربهاين أو التفسريي، ويناسب اخلطابة النمط اإليعازي، 

ح منهاج اللغة العربية ملرحلة التعليم املتوسط تناول خمتلف ،   يقرت 18واملسرحية النمط احلواري

  :19األمناط مع تركيزهم على األمناط املبينة يف اجلدول التايل باختالف املراحل

  األنماط المدرسة في مرحلة التعليم المتوسط جدول يوضح: 4الجدول 

الط

  ور

الطور 

  األول

الطور   الطور الثاني

  الثالث

الس

  نة

  الرابعة  الثالثة  يةالثان  األوىل

النم

  ط الغالب

السرد 

  والوصف

التوج

  يه واحلوار

احلجاجي 

  والتفسريي

كل 

  األمناط املقررة

وهذا ما يتأكد بالعودة إىل نصوص ميدان فهم املكتوب للسنة الثانية متوسط حيث مت  

الكتاب الوقوف على غلبة كل من النمط احلواري والنمط التوجيهي على مجلة النصوص الواردة يف 

  :التايل دولباجل

  

  جدول يوضح توزيع النصوص حسب النمطين الحواري واإلرشادي: 5الجدول 

  النمط اإلرشادي  النمط الحواري
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  أرض الوطن_ هدية ألمي_ سهرة عائلية

إنسانية _ يامجيلة_ حتية العلم الوطين

_ الطب أمنييت_ غاندي الرجل العظيم_ األمري

  _نشيد العيد_الضوء العجيب

  _مناجاة البحر_يوم الربيع_ العيدخامت

  صحة أطفالنا والعادات اخلاطئة

  

يف سبيل 

 فضائل_وصية أب_العائالت

فضل _أخالق صديق_األخالق

نظام _من معاين العيد_العلم

  مالعب الكرة_الغذاء

  

يتضح من خالل اجلدول أعاله أن نصوص القراءة املشروحة للسنة الثانية متوسط ترتكز 

وذلك لتدريب املتعلم على احلوار اجليد املؤسس وكيفية توجيه واري واإلرشادي على النمطني احل

  .اإلرشادات والتوجيهات بطريقة منظمة لتنمية حس املسؤولية والوعي لديه

  :المصاحبة والصور السند حيث من النصوص تحليل 5.3

سهرة  "وبالنسبة ملصادر النصوص يتضح أن أغلبها من الكتب سواء كانت تارخيية كنص 

، حملمد امليلي،  أو كتب تراثية 1ج" تاريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث" املأخوذ من كتاب " عائلية

جمالس "منها نص احلديث النبوي الشريف الوارد يف سنن الرتمذي، ونص نظام الغذاء املأخوذ من 

الرتاث  البن املقفع ضمن نصوص من" أخالق صديق" لعبد احلميد بن باديس، ونص " التذكري

" فيض اخلاطر"غاندي الرجل العظيم من كتاب : أليب حسن الندوي، أو نصوص حديثة مثل نص

املطالعة "من كتاب " حتية العلم الوطين"ألمحد أمني وهو من النصوص السردية التارخيية، ونص 

آل  حممد العيد: أنطوان مجيل، أو قصائد مأخوذة عن دواوين شعرية لـشعراء أمثال: لـ" العربية

  .خليفة، علي اجلندي، مفدي زكرياء، عبد الكرمي العقون، حممد األخضر السائحي

صحة أطفالنا : "إضافة إىل استخدام نصوص من مصادر أخرى كالتقارير أو ا�الت مثل

  "دينا توفيق: "لـ" جملة العريب"من " والعادات اخلاطئة

من طرف املتلقي أو املتعلم، ألن  فالنصوص املوثقة واملعروفة املؤلف غالبا ما تبعث الثقة

جهل املصدر أو املؤلف يعد منقصة جيعل املتلقي يتساءل عن مصدر تلك النصوص ومدى 

  .صحتها
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نصوص طويلة إذا ما قورنت بغريها من ) 07(ونالحظ من خالل الكتاب ورود سبعة 

" ، "الوطينحتية العلم " ، "أرض الوطن" "سهرة عائلية"نص : النصوص ويتعلق األمر بكل من

، وهذا من شأنه "صحة أطفالنا والعادات اخلاطئة" ، "غصن الورد"، "يوم الربيع" ، "الطب أمنييت

أن يأخذ من وقت احلصة الشيء الكثري، كما أنه يتعب التلميذ ويرهقه ألنه يتطلب جهدا 

  .مضاعفا من ناحية الرتكيز واالنتباه

ملشروحة، فإننا جند أن أغلب النصوص أما عن توظيف الصور املصاحبة لنصوص القراءة ا

جاءت مدعومة بصور توضيحية، ورسومات خمتلفة تعرب عن مضمون موضوع النص، خاصة ما 

، "األمري عبد القادر"، "غاندي: "تعلق منها باحلديث عن شخصيات وطنية أو تارخيية من قبيل

ثة نصوص فقط مل ترفق ،  فمن بني أربعة وعشرين نصا جند ثال"ابن النفيس"، "مجيلة بوحريد"

" يوم الربيع" يف املقطع الرابع، " فضائل األخالق" نص : بصور توضيحية ويتعلق األمر بكل من

يف املقطع الثامن، ومما هو متعارف عليه يف حقل التعليمية أن " نظام الغذاء" يف املقطع السابع، 

را حسيا يوضح املادة املقدمة، من بني أسس اإلعداد اجليد للكتاب االستعانة بالصور لكو�ا عنص

  . ويقر�ا ألذهان املتعلمني

  :خاتمة .4

ويف اخلتام يتضح أن موضوعات نصوص القراءة املشروحة مست جوانب مهمة من حياة 

  : املتعلم فمنها ما يرتبط بثقافته وبا�تمع والبيئة، وهي على العموم تتميز بـ

اليت تقدمها، ومن حيث انتماؤها إىل التنوع والثراء من حيث املعارف واملعطيات _ 

 .إخل...حقول معرفية خمتلفة كاألدب والتاريخ والصحة والعلم 

األصالة، حيث إن عددا كبريا من النصوص مستمدة من الرتاث احلضاري العريب _ 

اإلسالمي ودواوين شعرية لشعراء جزائريني ومشارقة، لكن نصوص الكتاب ختلو من النصوص 

إال يف نص واحد فقط يف الكتاب وهو غري  ) الكرمي واحلديث النبوي الشربف القرآن(الدينية 

 .كاف

العصرنة، من حيث تناول املوضوعات العلمية، ولكن سجلنا قلة النصوص العلمية _ 

 .واالكتفاء مبقطع واحد فقط من الكتاب

 .بهالقدرة على تنمية الروح الوطنية وبعث اإلحساس باالنتماء احلضاري واالعتزاز _ 
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 .العناية بالقضايا االجتماعية واألخالقية املتصلة بشكل مباشر باملواطن اجلزائري_ 

الرتكيز على النمطني احلواري واالرشادي لتمكني املتعلمني من اإلنتاج الكتايب وفق _ 

  .هذين النمطني

  

 :هوامش
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