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 الرحیم الرحمینبسم اهللا     

 

  :شكروعرفان

هللا كما ینبغي الحمد هللا والصالة والسالم على رسوله وعلى أله وصحبه، وبعد الحمد 

  .لجالل وجه وعظیم سلطانه انه منا علیا بإتمام هذا البحث

على ما احاطني به من " بشیر بحري" كما أتقدم بجزیل الشكر والعرفان بمشرفي األستاذ

رشد ونصح وتوجیه طیلة فترة انجاز البحث، كما ال ننسى ان نتقدم بجزیل الشكر لجمیع 

ة مشوارنا الجامعي، ونتقدم بشكرنا الى كل من قریب او بعید اساتذتنا الكرام الذین درسونا طیل

 .ولو بكلمة تشجیع او سؤال عن مصیر هذا البحث

 

 

 

 

 

 

 



 

  :اإلهداء

اهدي بحالوة اإلیمان ثمرة نجاحي الى أغلى ما في الوجود الى اعز ما في نفسي وقلبي 

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــيالى ریحانة قلبي وینبوع الحنان امــــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ   .ــ

منیر دربي ومحسن تربیتي الى والدي اعز الخلق ... الى من أخذ بیدي الى بر األمان

  .اطال اهللا في عمره

  .عبد الحق، خالد، نور الهدى، شهرزاد، محمد أنس: الى اخوتي وملجأي في الحیاة

  ".بشیر بحري: " كما لمن كان له الفضل في هدا العمل االستاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  حلیمة                                                

 

 

  

  

 



  :اءاإلهد

الى من علمني الصمود والصعود والقوة الى الدي كان : الى من یعجز قلمي عن وصفه

ابي ... سندي في الحیاة الى الدي أفنى نفسه یراني في األعالي ومزال یطمح في الكثیر 

  ...الغالي

اهللا الجنة تحت قدمیها، الى التي افنت نفسها تنیر طریقنا، الى نبع الى التي جعل 

  .الحنان الى األمان امي الغالیة عجزت السطور عن وصفها

  .الى الجبل الدي اسند علیه نفسي حین الشدائد: الى اخوتي األعزاء

  .الى اختي وزوجها واطفالها حفضهم اهللا ورعاهم من كل مكروه

" وزمالئي وأساتذتي، ومعلمین، وعلى رأسهم األستاذ المشرف الى كل عائلتي وأصدقائي

  ".بشیر بحري

  

 

 

 

 

 

 

 

 .حسینة                                                    



 

 

 مقدمة



 مقدمة
 

 أ 
 

یعَد النَص محوراً  أساسیًا في تشكیل منهاج اللغة، وللنَص تنوع تعدد في تعریفاته        

  .حسب التوجهات والنَظریة للباحثین والنقاد،وذلك من خالل الَدالالت النقدیة المختلفة

ة الخاصة بكل نوع أدبي، أما من ناحیة  لي في دراسة النَصوص األدبیَ وله تجسید ًأوَ

المنهاج فنجد كل منهج خاص بالَدراسة المناسبة له، سوآءا من الناحیة الوصفیَة أو الَدراسة 

  .التحلیلیة او ما شابه ذلك من الَدراسات الخاصة بكل نوع أي منهاج

َن لسبَب اختیارنا لهذا الموضوع         أنواع النصوص األدبیة في منهاج اللغة : وإ

هو التعرف على هیكلة خطة -أ السنة األولى نموذجا–المتوسط مرحلة " دراسة وصفیة تحلیلیة "

َة البحث التي تحتوي على  هذا الموضوع الذي بین أیدینا، ومن أجل ذلك اتضحت منهجیَ

  .فصلین وكل فصل یتناول مبحثین خاصة بالموضوع

لمحة حول ماهیة النص األدبي في منهاج اللغة العربیة : وضعنا في الفصل األول

اضافة إلى أنواع . ا الفصل على مفهوم النص وتعریف النَص اللغوي واالصطالحيویحتوي هذ

النصوص التي تم تصنیفها من خالل النقاد، إلى اهم الشروط واالهداف التي یعتاد علیها 

  .التلمیذ في مرحلة األولى المتوسط المرتبطة بالوثیقة المرافقة لدى المعلم

اذج تدریس النصوص األدبیة من خالل الوثائق اما الفصل الثاني فقد خصصناه إلى نم

المعتمدة الخاصة بالمعلم، إضافة إلى أهم التعدیالت الحاصل تدریسها إیجابیات وسلبیات وذلك 

  .مقارنة بین المنهج الجدید مع المنهج القدیم

صالح : "وقد استعینا بحثنا من خالل مجموعة من المصادر والمراجع أهمها         

  ".صالح غبن فارس"، "عزم ، محمد"فضل 



 مقدمة
 

 ب 
 

: وأنه من المعلوم أنه ال عمل إال ویتطلب عدة صعوبات وتخطي ما یعترض بحثه منها

قلة المصادر والمراجع التي تخص الموضوع،وقلة التواصل مع المشرق بسبب الظروف التي 

  .كانت تمر بموجة وبائیة مفاجئة

هذا البحث إلى األستاذ المشرف  ویعود الفضل الكبیر بعد تیسیر اهللا عز وجل في إنجاز

رشاده لنا وتقدیم مالحظاته  حفضه اهللا الذي تیسر لنا مع عسر وجهد كبیر من خالل توجیهه وإ

  .السدیدة، فله من جزیل الشكر وعظیم االمتنان
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  : التعریف اللغوي للنص- 1

  :النص في اللغة العربیة-أ

ان المتتبع لكلمة النص في المعاجم العربیة یالحظ كثرة الدالالت التي ترتبط بها، فقد 

والصاد أصل صحیح یدل على رفع وارتفاع وانتهاء في الشيء النون : جاء في مقاییس اللغة

...  

ونصصت الرجل أي استقصیت مسألته عن الشيء حتى تستخرج ما عنده وهو القیاس 

نص الحدیث ینصه : رفعك الشيء: النص«: ویقول ابن منظور. 1"ألنك تبتغي بلوغ النهایة 

وفي تاج . 2"شيء وغایته واصل النص اقصى ال... رفعه، وكل ما اظهر فقد نص : نصا

نص ... رفعك الشيء واظهاره فهو من الرفع والظهور ومنه المنصة : أصل النص" العروس 

االسناد الى الرئیس األكثر والنص والتوقیف، : النص" یقول أیضا . 3الشيء نصا أي حركه

  .4والنص التعیین على شيء ما، وكل ذلك مجاز من النص بمعنى الرفع والظهور

یظهر ان النص له دالالت كثیرة في اللغة العربیة كالغایة والمنتهى، والحریة وهكذا 

هو الرفع : والتعیین والتوقیف اال ان هذه المعاني المختلفة ما هي اال مجازات، فالمعنى األصلي

  .والظهور

                                                             
  .357، ص05م، ج1979عبد السالم مارون، دار الفكر، دون طبعة، : ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ت صالح1
ب، دار صادر، بیروت، ط2   .وما بعدها 98، ص07ه، ج1414، 03أبو فضل، جمال الدین ابن منظور، لسان العرَ
 18لمحققین، دار الهدایة، د، دث، جابو الفیض، محمد بن عبد الرزاق الحسیني، الزبیري، تاج العروس، مجموعة من ا3
  ،179ص

  .180، ص18المرجع نفسه، ج4
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  :في اللغات األوروبیة-ب

د المصطلح الى ما ویعو 5یرتبط بالنسیج  texteنجد في اللغات األوروبیة كالفرنسیة ان 

تعنیه كلمة النسیج في المادي الصناعي، وقد نتج عنها اشتقاقات ال تخرج عن هذا المعنى 

  6األصلي ثم نقل هذا المعنى الى نسیج النص ثم اعتبر النص نسخت من الكلمات

دقة التنظیم، ": وترتبط كلمة النسیج بعدة دالالت قریبة من معنى النص اصطالحا منها

وهكذا النص في اللغات األجنبیة مشتق من . «7براعة الصنع، الجهد، القصد، الكمال واالستواء

  .االستخدام االستعاري في الالتینیة بمعاني الحیاكة، والنسیج

ان هذه الداللة اللغویة للنص في اللغات األجنبیة أكثر ارتباطا بحقیقیة النص      

داللة في اللغة العربیة والتي تظهر بعیدة عن معنى النص كما هو االصطالحیة، على عكس ال

معروف رغما انه یمكن تلمس طریق للربط بین الداللة ا للغویة والداللة االصطالحیة وكیف 

  .8انتقل مفهوم الى داللته الحالیة

  

  

                                                             
، 1، ط1999فلفجالي هنیه من، دیرت فیهجر، مدخل الى علم لغة النًص، ترجمة فالح العجمي، جامعة الملك سعود، 5
  .4ص

بي، الرباط، ط محمد مفتاح، المفاهیم معالم، نحو6  .16، ص1999، 1تأویل واقعي، المركز الثقافي العرً
عبد الخالق فرحان شاهین، أصول : ، عن17عبد القادر شرشال، تحلیل الخطاب األدبي وقضایا النًص، ص: ینظر7

  .7، ص2012المعاییر النَصیة في التراث النقدي والبالغي عند العرب، رسالة ماجیستر، كلیة األدب، جامعة الكوفة، 
  .1990نصر خامد أبو زید، مفهوم النًص، دراسة في علوم القرآن، الهیئة المصریة العامة للكتاب، دط، : ینظر في ذلك8
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  :تعریف االصطالحي للنص-ب

للباحثین واختالف تعددت تعریفات النص حسب التوجهات المعرفیة للنص والنظریة 

" فروالن بإرث " مقرباتهم، بل قد تعدد تعریف الباحث الواحد حسب توجهاته النقدیة المختلفة 

Roland Barthes  مثال تعددت تعریفاته للنص االدبي بتعدد المراحل النقدیة التي مر بها منذ

وهذا التنوع في تعریف . « 9"والسیمائیةالمرحلة االجتماعیة وحتى المرحلة الحرة مرورا بالبنیویة 

النص یدل على عدم استقرار المفهوم من جهة وتباین طرقه اإلجرائیة في حقول معرفیة مختلفة 

  ."10من جهة اخرى

بل ان مسألة وجود تعریف مانع جامع للنص مسألته غیر منطقیة من جهة التصور 

دارس لغویة محتفلة حول اللغوي، ویؤكد ذلك االختالف بین علماء اللغة اللذین ینتمون الى م

  .11حدود المصطلحات التیترتكز علیها بحوثهم

  :عند العرب- 

یختلف معنى النص اصطالحا حسب المجال المعرفي الذي تتم فیه الدراسة ففي 

. «ما ال یحتمل إال معنى واحد، او ما ال یحتمل التأویل "اصطالح األصولیین یدل النص على 

بمعنى االسناد، والتعیین والتحدید فیقولون نص علیه في كذا اما عند اهل الحدیث فقد جاء 

  ".ال اجتهاد مع النص : " ونجده عند الفقهاء بمعنى الدلیل الشرعي كالقران والسنة، ومنه قولهم

                                                             
  .14، ص2001تجلیات في التنا ص العربي، منشورات اتحاد الكتاب العرًب، دمشق، : محمد عزام، الُنص الغالب9

یمائیة الدال، منشورات االختالف والدار العربیة للعلوم ناشرون، حسین خمري، نظریة الًنص من بنیة المعنى الى س10
  .35، ص2007، 1ط

  .107، ص1977، 1لونجمان، ط-سعید بحیري، علم لغة الًنص المفاھیم واالتجاھات، مكتبة لبنان ناشرون11
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ان الذي یهم هنا النص في اصطالح النقاد وفي هذا الصدد نجد مجموعة من 

الذي یعرف النص بأنه بناء " ه عبد الرحمانط: "المساهمات العربیة لعدد من الباحثین، ومنهم

وقد ترتبط هذه . یتركب من عدد من الجمل السلیمة مرتبطة فیما بینها بعدد من العالمات

بنیة : " النص بـأنه" سعید یقطین"ویعرف . 12"العالقات بین جملتین او بین أكثر من جملتین

ة، وفي إطار بنیات ثقافیة داللیة تنتجها ذات فردیة او جماعیة، ضمن بنیة نصیة منتج

وحدات " یقول عن النص بأنه" محمد عزام " وقریبا من هذا ینتج نجد . «13" واجتماعیة محددة

  . 14"لغویة ذات وظیفة تواصلیة داللیة، تخمها مبادْى أدبیة وتنتجها ذات فردیة او جماعیة 

خالل مجموعة  فالنص إذا بنیة لسانیة ذات داللة وذات بعد تواصلي، تحقق األدبیة من

  .من المبادئ كاالتساق واالنسجام ونتیجة ذوات متعددة سواء قبل الكتابة او اثناؤها او بعدها

  :عند الغرب-ب

لقد بحث في النص وداللته مجموعة من النقاد والباحثین، من مختلفي االتجاهات النقدیة 

نص یعتمد على ثالث المختلفة ومنهم السیكولوجیون كالباحث الروسي لتمان الذي یرى ان ال

فهو "مكونات أوال التعبیر أي الجانب اللغوي، والتجدید أي ان النص داللة ال تقبل التجزئة 

والخاصیة البنیویة تعني ان النص بنیة . 15"یحقق داللة ثقافیة محددة، وینقل داللتها الكاملة

                                                             
  .35، ص2000البیضاء، ، المركز الثقافي العًربي، الًدار 2طھ عبد الرحمان، في األصول الحوار وتجدید علم الكالم، ط12
، 2001، 2للًنص والسیاق، المركز الثقافي العًربي الدار البیضاء، بیروت، ط: انفتاح الًنص الروائي: سعید یقطین13

  .32ص
  .26محمد عزام، النًص الغالب، ص14
  ،216، ص1992، 164صالح فضل، بالغة الخطاب وعلم النصص، عالم المعرفة، عدد15
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واساس في منظمة، ولیس مجرد متوالیة من العالمات بل التنظیم الداخلي ضروري للنص 

  .تكوینه

بالملفوظ اللغوي المحكي او المكتوب، ' هلم سلیف' ویرتبط النص عند العالم اللساني 

النص ' تود وروف' وعند . «16"أي قف هي في نظره نَص  stopطویال كان او قصیرا فعبارة 

وهذا . 17"انتاج لغوي منغلق على ذاته، ومستقل بدالالته، وقد یكون جملة او كتابا بأكمله

اإلنتاج اللغوي ال شك له وجهان وجه اللفظ ووجه المعنى وال یمكن تعریق النص من خالل 

وحدة داللیة " اللفظ فقط، بل هناك من اعطى األولویة للمعنى على اللفظ حیث یكون النص

 18"ولیست الجملة إال الوسیلة التي یتحقق بها النص 

  :أنواع النصوص- 2

كتابة تحت مضلتها، ولكل نوع من أنواع النصوص تتنوع النصوص التي یتاح للكتاب ال

واخرى تختلط فیها اللغة . لها تعریف خاص به، ومنها نصوص تطغى على اللغة المجازیة

المجازیة باللغة المباشرة، وذلك حسب هدف النص والمراد منه، وتنحصر أنواع النصوص في 

ري والحواري والمعلوماتي، النص السردي والنص الحجاجي والنص التفسیري والوصفي واإلخبا

الروایة، والقصة، والمقالة، والترجمة، والصحافة، : وغیرها من النصوص ذات شیوعا منها

  .19والشعر

                                                             
  .18، ص2014، 1یسرى نوفل، المعاییر النصیة في السور القرآنیة، دار النابغة للًنشر والتوزیع، ط16
  .14محمد عزام، النًص الغالب، ص. 17
، 1مدخل الى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، بیروت، الًدار البیضاء، ط: محمد خطابي، لسانیات الًنص18

  .13، ص1991
19Http// googleweblight .com. 
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  :النص السردي-أ

النص السردي بأنه األخبار عن االحداث ونقلها باستخدام وسائل التعبیر المختلفة  فیعرَ 

ا النص السردي فهو . مثل اللغة والتصویر مثال النص القائم على الوصف والحوار ویتوافر امَ

  :في النص السردي أمور عدة توجز بما یأتي

 وحدة الموضوع الحدث.  

 النص مغزى سواء كان بشكل صریح او ضمني، ویتمثل هذا المغزى بعبرة أخالقیة  تضمن

  .او سیاسیة او غیرها

  تعلى تغیرات وتحوالت تشهدها األحداث التي تقوم بها الشخصیااحتواءه.  

 تتابع األحداث بشكل زمني، او منطقي بحیث تشكل سلسلة مفهومه.  

  :النص الحجاجي-ب

هو نص متماسك ومنتظم في أجزائه مبني تبعا لسیاق منهجي حیث وضع لغایة        

المتلقي بقبول أطروحة ما، او رفضها بناء على حجج یتضمنها لتدعم هذه األطروحة " اإلقناع"

البعد الدیني، والعلمي، :(ا النوع من النصوص أبعادا عدةً منها او تفندها، وقد یأخذ هذ

  :ویرى في هدا النوع من النصوص امر لغویة عدة منها). والتربوي، والنقدي

  .استخدام أسالیب المقابلة والموازنة والمجادلة- 

  .اللجوء الى األسلوب التقریري- 

  .االعتماد على صیغ المفاضلة- 

  .االستفهاماستخدام اسلوب - 
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  .التأكید باستخدام جمل خبریة طلبیة- 

  .استخدام أسالیب المقابلة- 

  :النص التفسیري-ج

هو نص یقدم فیه الكاتب للمتلقي فكرة ما، او یقسر له ظاهرة ما اعتمادا على        

ادلة وبراهین معینة معَدة لتفسیر هذه القضیة مجال الطرح، وغالبا ما یستخدم هذا النوع من 

  .وص في المقاالت، كما یوصف انه یعتمد على أسلوبا تواصلي للوصول الى المتلقيالنص

  :النص الوصفي- د

النص الوصفي هو أكثر أنواع النصوص استخداما في الكتب المدرسیة المقررة، فهو  

نص بنائي كثیر التفاصیل، یحتوي على موضوع مركزي واحد تتفرع منه مواضیع فرعیة أخرى، 

د معلومات واضحة، ومنظمة تتعلق في هذا الموضوع. بشكل هرميً ویمكن تمثیلها    .    وتذكر لسرً

  :النص اإلخباري- ه

هو ًن یستخدم في النصوص ذات الطابع االجتماعي، او السیاسي، او العلمي، او 

النفسي، حیث یعرض فیه الكاتب المعلومات المراد ایصالها للقارئ مع مراعاة الحیاد، وعدم 

  :المتكلم، او ضمائر المخاطب، ومن خصائص هدا النًص نجد استخدام ضمائر

  .االبتعاد عن الرأي الشخصي في طرح القضایا -

 ...بمعنى، وذلك، ألن : استخدام أدوات الشرح والتفسیر مثال - 

 لماذا؟، كیف؟: كثرة الشروحات لإلجابة عن األسئلة مثل - 
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  :النص اإلرشادي-و

هو النًص اإلیعازي الذي یتضمن إرشادات وتوجیهات تقًدم إلفادة القارئ، بما یناقشه  

النُص مع مواضیع تهمه، وتهم المجتمع ویكثر هذا النوع من النُصوص في نُصوص الخطابة 

  .الدینیة والرسائل الموجهة للمرؤوسین

  :الًنص الحواري- ز

هو ذلك النوع من النًصوص الذي یهدف الى توضیح األمور بین المتحاورین قیما  

فیقوم كل طرف بتقدیم األدلة والبراهین التي تدعم وجهة نظره فیما یعبر عن . یتعلق بقضیة ما

  :مشاعره، ورأیه، ویذكر من خصائص هذا النًص ما یلي

  .استخدام الجمل الحواریة الواضحة في مفرداتها- 

  .توظیف ضمائر المخاطب بكثرة- 

  .استخدام أسالیب االستفهام والتعجب- 

  .تواتر أسماء االعالم فیه- 

  :النص المعلوماتي- ر

هو النًص الذي یقدم فیه الكاتب للمتلقي معلومات بحًصوص موضوع معین باستخدام 

 مصطلحات خاصة بهذاالموضوع، بحیث یبدأ النص بجمل افتتًاحیة شاملة یلیها وصف أكثر

  .تفصیال
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  :تعریف النَص االدبي-3

النًص من المفاهیم الجدیدة التي بدأت تستعمل في اللغة العربیة بمعنى مختلف عما كان 

بالقیاس الى مبدعه یشبه النطفة " روالن بارت" علیه االمر في العصور القدیمة، حیث یعرفه 

على شرعیته البیولوجیة والوراثیة التي تقذف في الرحم، فینشأ عنها وجود بیولوجي، ولكن الولید 

فهو عالم ضخم متشعب، رسالة مبدعة ... ال یحمل بالضرورة خصائص ابیه النفسیة والجسدیة 

فهو ال یرافقه إال في لحظة المخاض او لحظة الصفر هذه اللحظة التي . تنتهي لدى الفراغ

ة التي تؤدي تصاحب میالد اللفظ الفني، وهذا األخیر هو الذي یعمل على میالد ال جملة الفنیً

الى میالد النًص الفني، بالتالي ما اللغة واألسلوب اال نتیجة طبیعة من نتائج الزمان 

إًال ان النص یتخذ مفاهیم تتلون بتلون صاحب التعریف والدارس للنًص الدبي، . 20"البیولوجي

ة ویین یجنح نحو الشكلیً   .هكذا... ، نحو الداللة 22"وعند السیمائیین 21".نجد عند البنیً

  :شروط وضع المنهاج موضع التطبیق مرحلة األولى متوسط-2

  :التصمیم :الأو - 

یأتي التصمیم التعلیمي في شكل هرم للشروط البیداغوجیة الواجب توفرها لتنفیذ منهاج 

 اللغة العربیة من حیث انه حسن توظیف الخبرة التعلیمیة الكتساب المعرفة والمهارة، واكتساب

  .المعرفة السلوكیة الفعالة والجذابة في الوقت نفسه

                                                             
  33.20یراجع، عمر أبو خرمھ، نحو النص، ص 20

بشیر ابریر، تعلیمیة النصوص بین النظریة والتطبیق، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، جدار الكتاب العالمي، 21
  .129:م، ص2007ه، 1427، 1االردن ط

للغة، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، جامعة یراجع، لبدوح بجملین، النص بین المفھوم والقراءة، األثر، مجلة اآلداب وا22
  .226-225:م، ص2002ورقلة، الجزائر، العدد األول، 
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ثم تحدید . وتتدرج آلیة التصمیم في عملها بمراعاة الوضع الحالي للمتعلم، واحتیاجاته

ثم رسم الخطوات الواجب اتباعها للوصول لتحقیق هذه . األهداف التي نرجو الوصول الیها

  .األهداف

الذي اثبت " علم التعلیم) " البیداغوجیا( ویستمد التحكم في خطوات التصمیم من علم

فعالیته استجابة لمتطلبات العصر والناشئة بشرط ان تكون نتائج هذا التصمیم معلومة، وقابلة 

 حلل، خطط، طور، نفذ، قیم(للقیاس، وهي خماسیة المراحل 

  .یتضمن تحلیل خصائص المتعلمین، وبیئة التعلم، واهداف المقرر :التحلیل-1

یشمل بشكل دقیق الموارد المعرفیة، والمنهجیة، والقیم، والكفاءات العرضیة : التخطیط-2

  .المقصودة باالنتماء

یقصد به تحدید استراتیجیات التعلم، ویبدأ بوضع تصمیم المقطع التعلیمي : التطویر-3

الوضعیة االنطالقة، الوضعیات الجزئیة، وانشطة االدماج والتقویم والوضعیة التقویمیة (

  ).وكذا بناء بطاقات التقویم التكویني والنهائي(، )اجةاإلدم

المتعلمین والمعلم " یعني تحدید تلك األسالیب والطرائق، وكیفیات التواصل فیما بین  :التنفیذ-4

  .وتشمل أیضا المواد واألسالیب المساعدة لتنفیذ الخطة" والمحتوى المقرر

ذ المهام للمتعلم وهو تحلیل المعطیات من خالل یتضمن تقییم األداء لألستاذ دقة تنفی: التقییم-5

اإلشكالیات المالحظة، والمتابعة لألستاذ، ومن ثم اإلنتاج المترجم من خالل التقویم النهائي 

  :ولن یأتي التصمیم التعلیمي إال من خالل) المتعلم، األستاذ(
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  :فهم مكونات اإلنتاج -

  .مالمح التخرج -

  .األولى متوسطالملمح الشامل في نهایة مرحلة  -

  .المحاور الرئیسیة للتعلیم المتوسط -

  .مكونات ملمح التخرج من التعلیم المتوسط -

  .مخطط الموارد لبناء الكفاءات -

  .القیم والكفاءات العرضیة، والمحاور المشتركة -

  .جدول المحاور المشتركة -

  .جدول البرامج السنویة -

  .التعلم -

  .وسائل التواصل -

 المرافقةالنماذج المعروضة في الوثیقة  - 

  :الممارسة البیداغوجیة: ثانیا

تقتضي الممارسة البیداغوجیة في المقاربة بالكفاءات تنویع التدریس والتعلم، فالتنویع 

یتمثل في استخدام المعلمین لألنشطة التعلیمیة، وابتكار طرق متعددة توفر للمتعلمین على 

فلهم استیعاب المفاهیم واستخدامها .... اختال قدراتهم ومیولهم واهتماماتهم واحتیاجاتهم التعلمیة

في مواقف الحیاة الیومیة، كما تسمح بتحمل مسؤولیة تعلمهم وتقییمهم من خالل التعلم الذاتي، 
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الطفل وتعلم االقران والتعلم الفوج، اما التنشیط فهو جملة من الممارسات التي یجب ان یتعلمها 

  :ویمارسها منها

  .تحمل المسؤولیة-

  .في االعمال الفرجیة المشاركة -

  .القدرة على التخطیط السلیم-

  .تنظیم الوقت وادارته-

  .مشاركة االخرین في مشاعرهم-

  .اتخاذ القرار - 

  .المحافظة على البیئة -

ویأتي هذا هو اال من خالل تغییر الممارسات الصفیة وتحدیثها من خالل مسارین 

 اساسین

  :المسار األول

الذكر والذي یهدف بالدرجة األولى الى تحقیق احترافیة التصمیم التعلیمي السالف 

  .األستاذ

  :المسار الثاني

إعادة النظر في الممارسات الصفیة، والتي تبدأ أوال بإعادة تنظیم التالمیذ بطریقة مناسبة 

تؤدي الى حدوث التعلم، وذلك من خالل توزیع المتعلمین والوقت والمكان وتنظیمهم جمیعا 

فادة، ویتضمن ذلك توزیع التالمیذ في مجموعات بطرق متنوعة تهدف الى لتحقیق اقصى است
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التعلم، ومن خالل التعلم الفردي او الثنائي او في مجموعات متجانسة، او غیر متجانسة، 

ویمكن لإلدارة المدرسیة ان تساهم في وضع برنامج الستخدام إمكاناتها ومواردها المتاحة في 

  :هذا النوع من التعلم الىویهدف . خدمة التعلم والنشط

  .جعل التعلم ذي معنى لدى المتعلمین -

  .تنمیة قدرات البحث والتفكیر -

  .بناء العالقات االجتماعیة واإلنسانیة -

  .اكتساب قواعد واطر العمل المنتج -

  .تنمیة الرغبة في االتفاق -

  .تعزیز روح المسؤولیة -

  :اختیار الطرائق: ثالثا

المبادرة واالخذ بصرامة األمور ضمن االختیارات البیداغوجیة هي التي تدفع المتعلم الى 

التي تعتمدها المقاربة بالكفاءات وذلك في سیاق مرتفق إیجابیة من طرف األستاذ لیضمن 

  .سالمة المَسار قبل واثناء وفي نهایة التعلم

  :التحكم في الوسائل وحسن استغاللها: رابعا

یة، انترنیت، المكتبة المدرسیة، اإلذاعة سندات مكتوبة، صور، اشرطة سمعیة بصر (

  ...).المدرسیة
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  : الشروط   الدیداكتیكیة-2

الكفاءات : ان العملیة التعلیمیة التعلمیة هي عبارة عن شق متفاعل من العناصر یشمل

والعالقات التفاعلیة، تؤثر وتأثر نشأ عنها تحوالت ...والمادة والطرائق والوسائل والمعلم والمتعلم

داخل العملیة التعلیمیة، ویمكن ان نحصر هذه المؤثرات من خالل اإلجابة عن األسئلة  تحدث

  :التالیة

  من هو المتعلم وما عالمه المركزي، وظروفه الخاصة ودافعیة وقدراته؟ -

  من هو المعلم وما هو مواصفاته، وما عالقته بالمعرفة، وهل سیقبل تبادل األدوار؟ -

  المتعلم من خالل الوضعیات الدیالكتیكیة؟ ما هي المعرفة التي سیستوعبها -

ولتحقیق مجموع العالقات المؤسسة للعملیة التعلیمیة التعلمیة، وهذه الصفة یشكل شرطا 

  .ضروریا

یعتبر المتعلم المركز األساسي في العملیة التعلیمیة التعلمیة، بل هو سبب : المتعلم

خصي، وفي هذا الصدد یمكن وجودها، لذا ینبغي معرفة قدراته ووسطه، ومشروعه الش

لالستفادة من سیكولوجیة النمو، وعلم النفس االجتماعي وغیرها من العلوم التي یعیننا على 

 .معرفة مختلف الجوانب لدى المتعلم

مة المسندة له انطالقا من : المعلم َ ینبغي للمعلم ان یتصف بمواصفات تناسب والمه

  :مجموعة من الخصائص نحددها في
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  .على التخطیطالقدرة  -

المعرفة الكافیة بتعلیمیة المادة والطرائق والوسائل واألنشطة التعلیمیة التعلمیة وأسالیب  -

  .التقویم

  .مراعاة الفروق الفردیة -

  .23التفتح على البیئة في نشاطاته باستمرار -

  :المنهاجفیمرحلةاألولىمنتعلیمالمتوسطاهداف -3

الصعوبات االختالالت ومنها یمكن اقتراح ان التقویم التشخیصي سیمكن من تصنیف 

بدایة السنة، بدایة " عالجات مناسبة لكل محل من المحالت استعمال التقویم التشخیصي 

ال لجعل المتعلمین على نسق واحد بل لجعل " الخ.... الفصل، بدایة مقطع، بدایة حصة

عطائهم ثقة المتعلمین على نسق واحد بل لمواجهة واجباتهم بشكل فعال من خالل ت شجیعهم وإ

  :، وذلك بوضع اهداف تالئم مستویاتهم وتتمثل هذه األهداف في24أكبر للنجاح

 :اهداف التقویم التشخیصي للمعلم .1

  .تنمیة القدرة على تحلیل المواد التعلیمیة بفعالیة أكبر -

  تنمیة التفكیر فیما سیعلم، وكیف، ولماذا یعلم؟ -

  .بدقةالمساعدة على بلورة مؤشرات التعلم  -

 .استعمال الفارقة -

  
                                                             

  .31-30-29: نقلت من الوثیقة المرافقة لمرحلة األولى متوسط، ص23
  .28:المرجع نفسھ، ص24
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  :اهداف التقویم التشخیصي للمتعلم-2 

  .التعاون مع الرفاق بشكل فعال لتخطي المعیقات -

  .التبادل والتكامل -

  .القدرة على تحدید مواطن الضعف والقوة -

  .توطین الشعور باالنتماء للفوج -

  .قیادة التقویم للتعلم -

التقویم الذاتي، الثنائي وتقویم األقران إلعادة صیاغة المنتج باعتماد حصیلة  استثمار -

 .التقویم
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  :الفـــــــــــصل الثاني

  الًنص في منهاج اللغة العربیة 
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 أنواع النصوص في المنهاج: 

تنوعت عناوین النصوص األدبیة في المنهاج منها النثریة والشعریة بتنوع المحاور، 

الكتاب المدرسي للسنة األولى من التعلیم المتوسط على ثمانیة مقاطع تربویة مختلفة ویشتمل 

وهذا بالنسبة للمقطع األول، اما المقطع الثاني " الحیاة العائلیة : " متوزعة على مجاالت متنوعة

االخالق "، وبعدها "عظماء اإلنسانیة" ، وفي المقطع الثالث "حب الوطن"فتناول موضوع 

، وفي المقطع السادس نجده تحت "العلم واالستكشافات العلمیة" ثم تطرقت الى". والمجتمع

 األعیاد"عنوان 

الصحة " عنوان تحت نجدها واألخیر الثامن المقطع وفي" الطبیعة" فنجد سابعا اما" 

 تحمل المقاطع وهذه. والوصفیة السردیة النصوص من العدید تطرح المحاور هذه وكل والریاضة

نسانیة ووطنیة اسریة قیم الى وموحیة المعیش واقعه صمیم من للمتعلم بالنسبة دالالت  وإ

 التفكیر فیحدث واالنفعال والتفاعل التواصل احداث على وقادرة كفیلةهي ...واجتماعیة وأخالقیة

.25والقرائح المواهب وتتفجر واإلبداع السلیم، الذوق ویحدث والتعبیر، اللغة وتحسن  

  :مقطع من مقاطع هذا الكتاب بتكون من أربع میادین كل

ویهدف الى صقل حاسة السمع، واستعمال اللغة السلیمة على المستوى : میدان فهم المنطوق-1

  .الشفهي

                                                             
  .23، موف للنشر، ص)المتوسطالسنة األولى من التعلیم -اللغة العربیة(محمود كحوال ومحمود بوشمات، دلیل األستاذ 25
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قراءة مشروحة بهدف اكتساب المهارات القرائیة والفهم ) 1(میدان فهم المكتوب-2

واعمال الفكر، واكتساب قیم وأفكار وسلوكیات وموارد والدراسة والمناقشة، إثراء الرصید اللغوي، 

  .معرفیة، من خالل مناقشة ظواهر لغویة

ویعنى بالنًص الدبي من خالل تناول الظواهر الفنیة ) 2(میدان فهم المكتوب -3

  .واألسالیب البالغیة فیحصل الذوق الفني واالدبي

تعبیریة، ویتدرب علیها من میدان انتاج المكتوب وفیه یتطرق الى أنماط او تقنیات -4

  .26خالل وضعیات إدماجیه

 قراءة في كتاب السنة االولى من التعلیم المتوسط: 

  :یتناول هذا الكتاب عدة قراءات للنصوص منها

  ):عنوان النص(قراءة في -

  :بدا لي ان تكون بدایة الدراسة من العنوان العتبارات عدة منها

فتلفت انتباه القارئ فتدعوه الى القراءة والتأمل مما عالمة لغویة تتقدم النص وتعلوه، -

یتیح له طرح أسئلة على نفسه وتتعلق بما هو اتي انطالقا من ترسبات الماضي، ویضع لنفسه 

  .افق للتوقع

اول عنصر یفتتح به النص، فهو بهذا نقطة انطالقة الطبیعة للنص، فهو بهذا یعد -

  .النص مظهر من مظاهر البوح واالعالن عن خبایا

  .یحدد اسم النص ویشیر الى جنسه ویعمل على جذب القارئ وتشویقه من اجل القراءة-

                                                             
  .5ص/ ، موف للنشر2016: محمود كحوال بوشمات كتاب المدرسي للسنة األولى من التعلیم المتوسط، الجزائر :ینظر26
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 ویعبر عن مدلوالت النًص فهو المدخل الى اغواره العمیقة قصد-

  .استنطاقها وتأویلها

  .یعد نصا موازیا وضروریا في تشكیل الداللة-

  في المقطع األول27)ماما(ورد في عنوان: 

باللغة العربیة؟ وما عالقتها بالمحیط؟ العربیة غنیة عن هذا االستخدام، ) ماما(ما عالقة 

فالعربیة إذا كانت في حاجة الى تغریب لجأ الى تعریب االلفاظ التي هي في حاجة الیها، فهي 

مقابالت في اللغة العربیة، مذ عرفت بل نحن في حاجة " یوجد«في غنى عن تعریب لفظة 

دي، فاسبوك، -سي. ثة، نحو ما ورد في الكتاب المدرسيتعریب الفاظ الحضارة المتحد

  28...یوتیوب

  : بالمحیط فالواقع یقول ان) ماما(اما إذا ربطوا حضور هذه الكلمة 

ه:(في منطقة الحنظي ینادي امه بقوله -   ).امً

ا:(وفي الغرب الجزائري ینادي ابن الجهة الغربیة امه بقوله - ا...مً وما بعد وصولها سن ). مً

  ).بشیبانیة(ینادهامعین 

وبعد وصولها سن معین ینادها ). امه وآبه:(وفي الجنوب الغربي والصحراء ینادي امه بقوله -

  ).بالوالدة(

  )یما(وفي منطقة القبائل ینادي القبائلي امه بقوله -

                                                             
  .214، موف للنشر، ص2016: محمود كحوال ومحمد بوشمات الكتاب المدرسي، الجزائر27
  .ألولى من التعلیم المتوسطمحمود كحوال ومحمد بوشمات الكتاب المدرسي للسنة ا: ینظر28
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فهذا محیطنا وهذا مجتمعنا، فمتى كان المحیط بعد نهایة عصر الفصاحة مصدرا للغة 

دخیلة على العامیة، او بعبارة أخرى (كانت اللحظة متداولة لدى العموم  العربیة فما بالكم إذا

  ).تدخل في إطار التهجین اللغوي

یعد كتابنا بابا فسیحا یشرع امام المتعلم لیلج :" مع العلم انهم یقولون في تقدیم الكتاب

سالیب من خالله الى حقل اللغة العربیة المترامیة األطراف فیشق عن قواعدها وكنوزها وأ

تعبیرها ویأخذ نصیبا منها، ویمارسها ویوظفها بكیفیة سلیمة بدًأ من المستوى الشفوي وصوال الى 

  .29"المستوى الكتابي

فالمترامیة األطراف ال تحتاج الى االقتراض من لغات أفقر منها مادةً، ولیتهم ادخلوا 

ت بالعربیة فیه كثیر من اما وان نعرب الفاظ لها مقابال. علیها ما تحتاجه من الفاظ الحضارة

اال . االستهتار لمن یضع منهاج لتعلیم العربیة في األصل ثم یدرس فیه ما یسيء لهذه اللغة

تعلم الهیئة الواضعة لمنهاج ومؤلفي الكتاب ان المادة الثالثة من الدستور الجزائري المعدل 

  .30"اللغة العربیة اللغة الوطنیة الرسمیة«: ، تقول2016سنة

على ... یحدث لدى رئیس الجمهوریة مجلس اعلى للغة العربیة، یكلف" هذا وبموجب 

الخصوص بالعمل على ازدهار اللغة العربیة، وتعمیم استعمالها في المیادین العلمیة 

  .31...والتكنولوجیة

                                                             
  .5المرجع نفسھ ص29
  .2016مارس6، المؤرخ في 1- 16:والمعدل بالقانون، رقم 3الدستور الجزائري، ال مادة30
  .المرجع نقسھ31
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والنص یوحي بان الغرض منه ) بكاء الطفل(عنونته ) مي زیادة(ثم ان صاحبة النص 

یستخدمها الطفل لدعوة امه والستعطافها، ولیس الهدف منه هو الحدیث هو إظهار الوسیلة التي 

عن األم او مناداتها، وبالتالي فإن صاحب النص أدري بما یصلح كعنوان لموضوعه، ونحن 

بدورنا إذا أردنا استغالل نص وتوجیهه لخدمة مصالح معینة، یجب ان یكون هذا االستغالل 

  .نمس بغرض المؤلف علمي بحت، وان نتصرف بحكمة ودون ان

  32):بشراكي یا دعد(النص الثامن تحت عنوان : المقطع األول

مدعاة للسائل، الم نذكر في البدایة ) دعد(ان الغموض الذي یكتنف هذا العنوان في شقه

  :ان العنوان هو

  .مظهر من مظاهر البوح واإلعالن عن خبایا النص-

  .الذي یجذب القارئ ویشوقه الى قراءة النص-

  .عبر عن مدلوالت النص، وهو المدخل الى اغواره العمیقة، قصد استنطاقها وتأویلهاالم-

  .النص الموازي والضروري في تشكیل للبدالة -

صحیح ان هذا االسم تراثي ولكنه غیر مستخدم في محیط التلمیذ، هل أعلنت هذه      

ن في سبیل البحث عن الكلمة عن خبایا النص عند التلمیذ ام اثارت التساؤالت، وشتت الذه

معناه؟ وهل عبرت عن مدلوالت النص؟، وهل استنطقت اغوارها واولتها؟ وهل أسهمت في 

توخي البساطة والوضوح والدقة؟ فأین : أي) المقروئیة(تشكیل الداللة؟ الیس من مبادْى المنهاج

  الدقة وأین الوضوح؟
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شفه لمدلوالت النص فالعنوان یبحث على التشویش الداخلي لدى المتعلم أكثر من ك

فهل یدركها تلمیذ ). هي: ب) دعد(والدلیل على انه غامض لرفق بتمهید توضیحي، یشیر الى 

  السنة األولى متوسط؟

 33):عمرو رسول كسرى(النص الرابع تحت عنوان : المقطع الثالث 

ترسیخ الشخصیة : من معلوم انه من الغایات السامیة التي تنشدها المدرسة الجزائریة

الجزائریة، وبتالي ترسیخ وحدة االمة بترقیة وحفظ القیم المتصلة باإلسالم والعروبة واالمازیغیة، 

؟ الم فهل من هذه القیم ما یدعو الى عدم إنزال منازلهم؟ لما ال یبدو إثر ذلك فیما نعلمه ألبنائنا

یرضى اهللا عن عمر من فوق سبع سنوات؟ فلماذا نبخل علیه ونجله ونقدره حق قدره؟ فیشب 

ابناءنا على ذلك، ونغرس فیهم القیم اإلسالمیة ونحققها لنصل الى األجیال القادمة كما هي ال 

  .یعتریها تحویل وال تبدیل

جمیلة -العبقري العربيابن الهیثم -الرازي طبیبا عظیما:" وفي نفس المقطع عنونها ب

وغبرها، اذ أضافوا الى هذه األسماء ما یصدرها في اذهان ...وصدقة الصحراء-بوحیرد

التعلیمین بأنها ذات شأن وقیمة ولها من العظمة ما لها في حین ان الرجل الثالث في الدولة 

اهللا به  اإلسالمیون بعد الرسول صلى اهللا علیه وسلم، وابي بكر الصدیق، الرجل الذي اعًز 

... اإلسالم، وحقق اهللا على یده العدالة في أسمي معانیها، وفتحت على یدیه القدس نشیر الیه 

  .وفقط) عمر(

  
                                                             

  .46محمود كحوال وبومشاطكتاب المدرسي للسنة األولى من التعلیم المتوسط، ص33
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 34):مولد محمد(النص الوارد تحت عنوان : المقطع السادس 

انا ارسناك شاهدا ومبشرا :" این نحن من قول المولى تبارك وتعالى في كتابه العزیز

، والذي یقول فیه محمد 9-8)الفتح".( ورسوله وتعزروه وتوقروه بكرةً واصیالونذیرا لتؤمنوا باهللا

انا ارسناك یا محمد شاهدا على الخلق یوم القیامة ومبشرا للمؤمنین بالجنة :" علي الصابوني

أي ارسنا الرسول لتؤمنوا أیها الناس ربكم ' لتؤمنوا باهللا ورسوله’ومنذرا للكافرین من عذاب النار 

: أي" وتعزروه" حق اإلیمان، ایمانا عن اعتقاد ویقین ال یخالطه الًشك واالرتیاب، ورسولكم

تحترم، وتجلو امره مع التعظیم، والتكریم، والضمیر فیهما : أي" وتوقروه" تفخموه وتعظموه ،

  .35"للنبي صلى اهللا علیه وسلم

  والتبجیل؟، والتقدیر في هذا العنوان؟ فأین هو التوقیر؟، وأین هو اإلجالل والتعظیم

 قراءة في بعض النصوص: 

ینطوي على النصوص المتنوعة وثریة تمثل " مثلما هو مصرح به في تقدیم الكتاب انه

قیمة مضافة الى المتن االدبي العربي عامة والجزائر خاصة، وقادرة على االرتقاء بمستوى 

لغة العربیة، ومواردها الفكریة والمعرفیة والمنهجیة السنة األولى من التعلیم المتوسط، وخادمة ل

  36"والذوقیة والجمالیة

                                                             
  .54المرجع نفسھ ص34
  118ي للسنة األولى من التعلیم المتوسط، صمحمود كحوال وبأمشاط كتاب المدرس35
.  

  .219، ص3، دار الضیاء، ال جزء1990:، قسنطینة5محمد علي الصابون، صفوة التفاسیر، ط36
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إلبراهیم عبد الفادر المازني،  37)ابنتي(ففي النص األول من المقطع األول تحت عنوان 

وفي قلبي جوى » ،«ورقة شفتیك » ،«ألثم خدك، وشعرك االثیث، والمرسل على ضهرك «: نقرأ

  ".الروض األنفمن قربك المعطر یمثل انفاس 

فهل ابن السنة األولى متوسط في حاجة الى مثل هذه االلفاظ لیحسن عربیته، ویتمكن 

  ". منها؟ اال توجد بدائل؟، وهل یستطیع أحدنا في الجزائر ان یخاطب ابنته بمثل هذه األلفاظ؟

 ینبغي لمن أراد :" لتوفیق حكیم یقول فیه 38)سر العظمة:( وفي النص المعنون ب

 ...ان یتخیل رجال فقیرا ووحیدا" محمد"سر عظمة ان یعلم 

این التبجیل، والتقدیر؟ كیف نقبل بوصف الرسول صلى اهللا علیه وسلم بالفقر وهو الذي 

أي . 8-الضحى" ووجدك عائال فأغنى:" اغناه ربه عن خلقه اجمعین، وخلد ذلك بقوله تعالى

ل یمكن ان نتصور ما یرسمه التلمیذ اغناه بما یسره له سبحانه وتعالى من سبل التجارة، ثم ه

من صورة عن الرسول صلى اهللا علیه وسلم من خالل سماعهم لهذه الكلمة؟، وهل یمكن ان 

  .یكون وحیدا من أحاطه اهللا بعنایته وحفظه

 متوسطاألولى مرحلة( المنهاجاللغة العربیة المعتمدة في  أنشطة:(  

  :في األنشطة تتمثل

  :ىكنشاط مرتكز عل زتتمی :األنشطةالعالجیة-أ

 التركیز على المعرفة المقصودة. 

 التوظیف المباشر للمعرفة المكتسبة. 
                                                             

  .5محمود كحوال ومحمد بأمشاط الكتاب المدرسي للسنة األولى من التعلیم المتوسط، ص37
  12المرجع نقسھ، ص38
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 المرافقة من طرف المعلم او القرین. 

 وضوح الخطوات المتبعة. 

 االستعمال المكثف للوسائل واألدوات المساعدة. 

 العمل على مجموعة صغیرة مع التكرار. 

 التثمین مهما كانت النتائج المحصلة. 

یةنشطة األ -ب   :مرتكزا على نیتمیز النشاط اإلثراءی :اإلثراىْ

 نشاطا ذو نوعیة یتطلب اإلنتاج. 

 عمال فردیا مستقال. 

 یقصد به التوظیف واالستعمال او التقییم. 

 یتعامل مع المهارات العقلیة العلیا. 

 یثمن فیه العمل على الجودة 

  :األنشطةاللغویةومواقیتها- 

  األسبوعي للنشاطالتوقیت   السنة األولى

  . ساعة01  فهم المنطوق وانتاجه

+ قراءة مشروحة+ فهم المكتوب

  .الظواهر اللغویة

  .ساعة01+ساعة01

  .ساعة01  ).دراسة النص(فهم المكتوب 
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  .ساعة 01  .انتاج المكتوب

  .دقیقة 30  .اعمال موجهة

  

  :وانتاجه المنطوق فهم -1

یتواصل مشافهة بلغة سلیمة ویفهم معاني الخطاب المنطوق، ویتفاعل  :الكفاءةالختامیة

  .معه، وینتج خطابات شفهیة محترما أسالیب تناول الكلمة في وضعیات تواصلیة دالة

  :                       مركباتالكفاءة

یستمع الى خطابات وصفیة وسردیة للوقوف على موضوعاتها، ویعبر عن فهمه لها -

  .عهابالتفاعل م

  .ینتج خطابات شفهیة موظفا رصیده اللغوي المناسب-  

  .یستنتج فهما ومواقف یتضمنها الخطاب-

  :فهم المكتوب-2

نصوص نثریة وشعریة متنوعة األنماط، القراءات التحلیلیة واعیة،  یقرأ: الختامیة الكفاءة

المناسبة في ویصدر في شأنها احكاما، ویعید تركیبها بأسلوبه، مستعمال مختلف الموارد 

  .وضعیات تواصلیة دالة

  :ةالكفاء مركبات

  .یكتب مقدمة الموضوع منسجم او یكمل فكرة-

  .یلخص فقرة بأسلوبه-



ّص في منھاج اللغة العربیة                                                          :الفصل الثاني  الن
 

32 
 

  .یوظف مكتسباته اللغویة، والبالغیة والنقدیة-

  39.یكتب نصا یضمنه قیما ومواقف مناسبة للموضوع -

                                                             
  28ص. نقلت من منھاج اللغة للسنة األولى متوسط39
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 الخاتمة

 

توصلنا إلى جملة من النتائج من خالل تحلیلنا ودراستنا ألنواع النصوص في منهاج 

اللغة العربیة دراسة وصفیة تحلیلیة مرحلة السنة األولى من التعلیم المتوسط أنموذج عن طریق 

  :الوصف والتحلیل ومن أهم النتائج نذكر ما یلي

اع من النصوص منها النثریة ورد في كتاب السنة األولى من التعلیم المتوسط أنو    

 .والشعریة وتتضمن أنماط السرد والوصف وهدا بالنسبة لمنهاج السنة األولى متوسط

ومن خالل هده الدراسة حاولنا التعرف إلى أنواع هده النصوص وأثرها على المتعلمین 

  :في تنمیة وتهذیب المهارات المتعلم المختلفة وتوصلنا إلى النتائج التالیة

تقاء النصوص األدبیة الصالحة للتعلم والتي یجب أن تختار حسب الشروط وجوب ان -

  .واألسس المتفق علیها من قبل هدا االختصاص

انطالقا مما أحصیناه من حجم النصوص المقررة مما أدلى به اساتدة المادة في هدا  -

  .الموضوع یبین لنا عدم المالئمة بین ما یقدم من محتوى النصوص 

ن في أنواع النصوص وأنماطها السردیة والوصفیة أضفى علیها جانب والتنوع الذي كا -

  .اإلثارة والتشویق والجمالیة واالبتعاد عن الطرق التقلیدیة المكررة في التدریس

إن النصوص األدبیة لها صلة بالواقع الذي یعیشه المتعلم ومسایرة للعصر والتطور  -

  .الحضاري 
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متعلمین فهي تمس مهاراتهم خاصة منها اإلبداعیة مكسب لل: أم النصوص األدبیة بأنواعها -

والحسیة، إضافة إلى مهارات اإلصغاء وفهم المكتوب، والى ترقیة اللغة وتثمینه إلى 

  .القاموس اللغوي، واتخاذه كمرجعیة في مواقف تعلیمیة أخرى
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