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، وانطالقـًا مـن هـذا القـول نتوجـه "ال یشكر اهللا من ال یشكر الناس: " یقول علیه الصالة والسالم 

فـي هـذا  االـذي رافقنـبالشكر بعد اهللا عز وجل إلى فضیلة المشرف الدكتور قصاصي عبد القادر 

العمل مـذ أن كـان فكـرة، و ذلـل لنـا صـعوبة البحـث، و ظـل یسـقیه بنصـائحه وتوجیهاتـه السـدیدة،  

غتــنم ن، و ات العرفـان وأنقـى عبــارات التقـدیرأسـمى آیــ اذا البحــث بالصـورة المرجـوة فلــه منـلیخـرج هـ

آخـر مـن كـان لجمیع شیوخنا ومعلمینا وأساتذتنا من االبتدائي إلى  ناوتقدیر  ناسدي شكر نالفرصة ل

جلیــة فــي جمیــع  متهاتكویننــا والحمــد بصــم ألجــل مكــل مــا فــي وســعه وابــذل فلقــد لــه علینــا فضــل

بــه یــوم ینظــر  معــن النــار  ونفعهــ موجههــ واویقــدم وااهللا خیــرًا وكــف اهللا بمــا قــدم مخطواتنــا فجــزاه

  .المرء ما قدمت یداه

ـــــة المـــــوقرة ألنهـــــا    ســـــتثري هـــــذا العمـــــل  كمـــــا أوجـــــه خـــــالص شـــــكري وتقـــــدیري ألعضـــــاء اللجن

ــــرام ســــلفًا وجــــزاهم اهللا عنــــا  ــــدیر واالحت ــــا كــــل التق بمالحظــــات قیمــــة وتوجیهــــات ســــدیدة، فلهــــم من

  .خیر الجزاء

  .أحمد الطیبي وعبد الكریم مقدم -: ینالطالب                                            
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وصحبه ومن تبعهم اهللا الّرمحن الّرحيم وبه نستعني والّصالة والّسالم على أشرف خلق اهللا أمجعني وعلى آله  سمب

 .إىل يوم الدين

عوب واألمم اهتماًما منقطَع ولت الشّ ألذا فقد  عليم �ا،دى نوعية وجودة التّ مبتقاس �ضة األمم ورقّيها        

 مما جعلها يف كل مرحلة أو فرتة زمنية معينة تعيد الّنظر يفحتقيق الّتطور املنشود،  ظومتها الّرتبوية �دفالّنظري مبن

،ومسايرًة تبًعا وإشباًعا حلاجيات ومتطلبات ا�تمع من ناحية  اإلصالح، أو التغيري، مناهجها الّرتبوية بالتعديل،أو

  .للواقع وما حيمله من تقّدم تكنولوجي من ناحية أخرى

ا من املنظومات الرتبويّة األخرى عرفت  تغيريات عديدة فرضتها العوملة هاملنظومة الرتبويّة اجلزائريّة كغري و        

ات أمرا حتميا متاشيا مع الّتطورات احلاصلة، وقد كان االنتقال من الّتدريس باألهداف إىل الّتدريس بالكفاء

اقتضته الّضرورة، وتعّد هذه الطريقة احلديثة يف جمال الّتدريس آخر الصيحات يف جمال الرتبّية، إذ تبنتها شىت 

املنظومات الرتبويّة عرب العامل واليت جتعل من املتعّلم  حمور العملّية التعليمّية، وجتعله قادرا على حّل خمتلف 

  .أما املعّلم فله دور توجيهي ،الوضعيات واملشكالت اليت تواجهه

إّن املتأّمل ملنهاج اجليل الثاين للغة العربّية جيد أّن هناك بعض التغيريات، أمهها تقدمي ميدان فهم املنطوق     

فهم المنطوق، قيمه وأبعاده في ضوء مناهج " على ميدان فهم املكتوب، فجاء موضوع حبثنا موسوما بعنوان 

  :منطلقني من التساؤالت اآلتية  – ولى متوسط أنموذجاالسنة األ–الجيل الثاني 

  هل استشعرت اجلهات الوصّية أّن تقدمي فهم املنطوق هو احلل إلكساب املتعّلمني القدرة على التعبري السليم ؟ - 

ليت وهل السلوكات غري املطمئنة للمتعّلمني يف السنوات األخرية كانت الدافع وراء االهتمام بالقيم ؟ وما القيم ا

هل أّن الّنصوص املقرتحة يف ميدان فهم  - :يراد غرسها يف املتعّلمني؟ ومجيعها يصّب يف اإلشكالية األساسية

  . املنطوق تليب حاجات املتعّلمني وتتالءم مع قدرا�م الذهنية واللغوية وتكسبهم قيما تربويّة ؟

فجاء تقدمي ميدان فهم " مناهج اجليل الثاين" فاملوضوع يكتسي أمهية بالغة يف ظل املقاربة بالكفاءات يف      

املنطوق وإنتاجه على بقية امليادين خالفا ملا سبق، إضافة إىل اهتمامها البالغ مبوضوع القيم، وجعله ركيزة أساسية 
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 يف بناء الفرد وا�تمع، واملدرسة كفيلة بتحقيق ذلك من خالل نصوصه املتنوعة القيم واألبعاد الرتبوية اليت تنعكس

إجيابا على توجيه سلوك املتعلمني، إضافة إىل حاجة الوطن العريب عموما واجلزائر خصوصا إىل إعادة النظر يف 

منظومة القيم وتفعيلها يف الوسط املدرسي، وجناح القائمني على العملية التعليمية يف غرس هذه القيم اجلميلة 

. قادرين على حتمل مسؤوليا�م والنهوض بأمتهم ووطنهمداخل مدارسنا الرتبوية، سينتج عنه إعداد أفراد صاحلني 

وإىل جانب ذلك راعى  أهم كفاءة يرجوها من املتعّلم وهي التواصل الشفهي الذي بفضله تنمو اللغة وتتطّور 

  .إذ تسعى كل أّمة لتكوين جيل قادر على الّتواصل بلغة سليمة وفصيحة .وتتجّذر يف نفوس متكّلميها

من الوقوف على ميدان فهم املنطوق، هو استنباط قيمه وأبعادها اليت يراد ترسيخها  إّن اهلدف        

إىل جانب الوقوف على أهّم  كفاءة مرجّوة وهي  -وهي أحد أهداف واضعي منهاج الّلغة العربية- للمتعّلمني

  .ثريها على املتعّلمنيالتعبري الشفهي،  ومن دون إغفال تتّبع طريقة تدريسه من طرف املعّلمني ومدى جناعتها وتأ

م ليست مثة دراسات سابقة 2016وألّن املوضوع جديد جّدة مناهج اجليل الثاين اليت انطلقت سنة   

  :تطرّقت للعنوان مبفرداته اليت بنته، ومع ذلك فقد وقفنا على بعض البحوث اليت عاجلت موضوع القيم منها

 .العربية للسنة الثالثة متوسط لألستاذ عمر يوشنةداللة النص وعالقته بالقيم الرتبوية يف كتاب اللغة  - 

لألستاذ مفتاح  - دراسة حتليلية لكتاب الرتبية املدنية،الطور املتوسط-القيم الوطنية يف املناهج التعليمية اجلزائرية - 

  .بن هدية

هي ومما دفعنا للبحث يف هذا املوضوع خدمة التخّصص من جهة؛ كونه أحد ميادين الّلغة العربية اليت   

موضوع من موضوعات تعليمية اللغات املتفّرعة عن اللسانيات التطبيقّية، ومن جهة أخرى رغبتنا يف التكوين 

  .الذايت 

ئما لطبيعة كونه مالالقائم على االستقصاء والتحليل ، املنهج الوصفي،وملعاجلة هذا املوضوع اعتمدنا   

  . كّل فصل مبحثان، ويف كل مبحث مطلبان مكّونة من متهيد، وفصلني يفعلى خطة البحث الذي بنيناه 
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فيكشف عن معانيها ومضامينها لغة "املنطوق، والقيم، واملناهج"فالتمهيد يعاجل مفردات العنوان   

منهما باجلانب النظري خالصا؛ إذ وقفنا يف مبحث أّول على املتطلبات  األّول فيعنى وأما الفصالن.واصطالحا

تعّلم لفهم املنطوق،ويف مبحث ثان تناولنا التقنيات والطرق الكفيلة لتمكني املتعّلمني الواجب توّفرها يف املعّلم وامل

باجلانب النظري والتطبيقي وامليداين، يف املبحث األّول منه ّمت النظر يف   ويعنى الثاني". التعبري الشفهي"من إنتاجه

ن خالل حتليل إجابا�م حول استمارة  مؤلفي نصوص فهم املنطوق، وآراء املعّلمني يف ميدان فهم املنطوق م

االستبانات اليت وجهت لعينة منهم، ويف الثاين متت اإلشارة فيه إىل تصنيفات القيم  وأنواعها، وبيان واقع القيم 

  . يف املنظومة الرتبوية اجلزائرية، وصوال إىل استنباط  القيم الواردة يف النصوص

الوثائق الرتبوية اخلاصة باجليل الثاين كدليل األستاذ للغة العربية، والوثيقة  ومن أهم املصادر واملراجع املعتمدة      

طرق تدريس اللغة العربية، ارتقاء القيم، تعليم القيم : املرافقة، ومنهج اللغة العربية، إضافة إىل مراجع أخرى

  ....وتعليمها

ي، الذي مل يأل جهدا يف توجيهنا كما ال يفوتنا إسداء الشكر إىل األستاذ الدكتور عبد القادر أقصاص  

. وتبصرينا ألخطائنا، والشكر موصول إىل كل األساتذة الذين تتلمذنا على أيديهم جبامعة العقيد أمحد دراية بأدرار

  .وما كان من توفيق فمن اهللا، وما كان من زلل، أو نقص، فمن أنفسنا ومن الشيطان، واهللا ورسوله منه بريئان
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السنة األوىل متوسط - الثاينمناهج اجليل يف ضوء  ، قيمه وأبعادهفهم املنطوق"املوسوم  هذا البحثعنوان  ينبين

وجب الوقوف على ماهيتها وفهم مكنو�ا  )راسيةاملناهج الدّ  -القيم  -املنطوق( على مفردات مفتاحية" - أمنوذجا

   .واملقصود منها

  المنطوق  - 1-3

  المصطلح(المنطوق(  

توظيف ألفاظها يف التواصل بها إال واملمارسة، وال يتأتى ألي لغة من اللغات رقيّ  وليدة احملاكاةِ  اللغةُ          

، وماذا ميثل كنشاط فما معىن لفظ املنطوق يف اللغة.البشري ومنه كانت أمهية املنطوق وأسبقيته على املكتوب

    .تعليمي؟

نِطق  . يـَْنِطُق نُْطقًا تكّلم الناِطقُ  َنَطقَ  :"1؛ فقد جاء يف لسان العربقَ طَ اسم مفعول من نَ  املنطوقُ        
َ
: وامل

ا ،: البليغ ؛ أَنشد ثعلب : واملِْنِطيق  . الكالم   املِْنِطيق ويَلوُك ، ِثْينَ لسانه ،*** والنـَّْوُم ينتزُِع الَعصا من ر�ِّ

احليوان :ماله صامت وال ناطق ؛فالناطق :وقوهلم . قاوله:تقاوال،وناطق كل واحد منهما صاحبه :جالن وتناطق الرّ 

منطقه :احليوان من الرقيق وغريه،مسي ناطقا لصوته ،وصوت كل شيء  والصامت الذهب والفضة واجلوهر، والناطق

  .ونُطقه

املعاين  تكلَّم بصوت وحروف تُعرف �ا: َنَطَق نُْطقا وَمْنِطقًا ونُطُوق: 2وجاء يف املنجد يف اللغة واألعالم      

  " نطق"وقد ورد لفظ .لكليَّاتوالنُّطق مصدر يطلق على النُّطق اخلارجي أي الَّلفظ وعلى الداخلي الفهم وإدراك ا

،ويف تفسري اآلية يقول حممد علي )3النجم ،اآلية( وما ينطق عن اهلوى ﴾  ﴿:يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل

  . أي ال يتكّلم صلى اهللا عليه وسلم عن هوى نفسي ورأي شخصي:3الصابوين

                                                           
  . 354ص، ، ،مادة نطق10مج  ت،بريو -دار صادر ،1ابن منظور، ،ط - 1
  .816ص ،بريوت –، ،دار املشرق 2005-41املنجد يف اللغة واألعالم ، ،ط - 2

  . 254ص،3ج .،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع2001،ط صفوة التفاسري، - 3
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بلغة  واصل شفاهةً يعين التّ فهو  طلق مصطلح املنطوق على ما يلفظ شفاهة وهو عكس املكتوب،يُ 

ُشفاهي بالضم هو عظيم الشفة، أو غليظ الشفتني، ومل يذكر شفاهة بوصفه :" فقد جاء يف لسان العربِ . سليمة

املشافهة املخاطبة من :واجلوهري يقول مصادر الفعل شفه، شافهه أي أدىن شفته من شفته فكّلمه، مصدرًا من

 ، ويستقبله املستقبلُ مشافهةً  الذي يصدره املرسلُ  الكالمُ فهو "ملنطوق طلح اومثّة تعريف جامع ملص. 1"فيك إىل فيه

 ، واالنًرتنيت،ويت كاهلاتف والتلفازِ االتصال الصّ  استماعا،ويستخدم يف مواقف املواجهة، أو من خالل وسائلِ 

  2.وغريها

 - التعليمي ميدانال(فهم المنطوق      :(  

يف  ا؛ إذ كان منطلقهتعليمي انشاطباعتباره فهي عبري الشّ راسي اجلزائري بالتّ واضعو املنهاج الدّ  لقد اهتمّ       

وهو " فهم املنطوق"اين ليطلق عليه  الثّ  عرف بإصالحات اجليلِ جاء ما يُ  إىل أنْ املطالعة املّوجهة،  املنهاج القدميِ 

 وعليه قد راعى منهاجُ  ،) الشفهيالتعبري (مسمى جيمع  بني االستماع للمنطوق وفهم معانيه، مث إنتاج الكالم 

   .اللغوية باعتباره ضرورة لتحقيق امللكةِ "  ماعَ السّ "اين اجليل الثّ 

بعد ذلك ،وهذا  فقط بل أن ينتجَ  املتعلمُ  يسمعَ  اد منه أنْ ال يرُ " فهم املنطوق" النشاط التعليميَ  إنّ      

اجلمع بني  3ا األخري  الذي يرى فيه خالد حسني أبو عمشةا، هذا شفهيً ا أو تعبريً ا كتابيً إما أن يكون تعبريً  اإلنتاجُ 

 يف القـدرة علـى األداءِ  عمـيمإذا أردنا التّ  احلديث والكالم من جهة والتّحدث واحملادثة مـن جهـة أخـرى، حيـثُ 

                                                           
  .507ص .13مجابن منظور،  -1
   ر املناهج للنشر والتوزيع، عمان،دا2007/ 1حمسن علي عطية، تدريس اللغة العربية يف ضوء الكفايات األدائية، ط - 2

  .227ص .األردن

  .6ص ،شبكة األلوكة )ط.د(التعبري الشفوي والكتايب يف ضوء علم اللغة التدريسي، :ينظر- 3
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 الوظيفيةَ  ميثـل املرحلـةفهـو . وكثـريًا مـا مييـل الّدارسـون إليـه علـى هـذا األسـاس ،اللغـوي اسـتخدمنا هـذا املصـطلحَ 

   .اإلبداعية والتواصليةَ 

  :القیم -  2-3

والثبات على  والّثمن، االستقامة،:منها إىل مصطلح القيم واليت تأيت مبعانٍ  املعاجم اللغويةِ  خمتلفُ  أشارتْ       

الواو ألنه يقوم مقام الشيء وأصله  واحدة الِقَيم،:القيمة )): قـََومَ ((ورد يف مادة  1ففي لسان العرب.واموالدّ  األمر،

. وإذا انقاد الشيء واستمّرت طريقته فقد استقام لوجهه تقاوموه فيما بينهم،:تقول مثن الشيء بالتقومي،:والقيمة

أي املستقيم الذي ال زيغ فيه وال ميل  ،)26اآلية(﴾ سورة التوبة،مُ يّ القَ  ينُ الدِّ  كَ لِ ﴿ذَ : ويف اآلية. وأمر قيِّم مستقيم

والِقَيم مبعىن االستقامة . أي دين األمة القيمة باحلق) 3اآلية(ة﴾سورة البينة مَ يّ قَـ  بٌ تُ ا كُ يهَ ﴿فِ :وقوله تعاىل عن احلق،

 حني جزمت عن اهلدى بأسيافهم حىت استقمتم على القيم قوم صرفوكم،:واستشهد على ذلك بقول كعب بن زهري

 وقّومت السلعةَ .قيمة إذا مل يدم على شيء وما له.واحدة القيم:القيمة بالكسر:"وورد يف قاموس احمليط

 يَ  هِ ِيت لّ ي لِ دِ يهْ  نَ آرْ ا القُ ذَ ﴿إّن هَ :يف قوله تعاىل ت لفظة أقوموورد.2عّدلته:وقّومته.اعتدل:واستقام.متّنته:واستقمته

 3دل وأصوبمبعىن أّن القرآن العظيَم يهدي ألقوم الطُّرق وأوضُح السُّبل،وملا هو أع).9اآلية(سراء،﴾سورة اإلمُ وَ أقْـ 

 دة كالفلسفة،املتعدّ  نظرا الختالف ا�االتِ  ،تعريفا مّوّحدا للقيم فليس مثةَ  حيث االصطالحُ  أما من        

فقد عّرف فتحي  عريفات اليت ختدم البحث،وسنقتصر على بعض التّ ...وعلم النفس،وعلم االجتماع والرتبية،

، وعرّفها موريس 4"والتزام وجداين يوّجه فكر اإلنسان واجتاهاته ومواقفه وسلوكه صفة عقليةٌ :" ملكاوي القيمة بأ�ا

                                                           
  .499-498ص  ،12،مج ابن منظور،  - 1
  .1152ص -لبنان-ة للطباعة والنشر والتوزيع،مؤسسة الرسال8/2005ط ،حممد نعيم العرقسوسي:وزبادي،تحالفري  - 2
  .141ص، 2ج ،ص نحممد علي الصابوين، - 3
  .28ص ،،دار البشري للثقافة والعلوم2011:1القيم يف الظاهرة االجتماعية ،جمموعة من املؤلفني، ط - 4
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اس يف القيم فال خيتلف النّ .1"الّتوجه أو الّسلوك املفّضل أو املرغوب من بني عدد من الّتوجهات املتاحة:" بأّ�ا

ولذلك تعّرف ... واإلحسان ة والرمحة،واملودّ  والعدل واملساواة، م،كالوفاء،م وتصرفا�ِ اليت تضبط سلوكا�ِ  اجلميلةِ 

ويّتخــــــــذون منها  ون عليها فيما بينهم،ــــــــــــــــــــــفقيتّ  اس،املعنوية بني النّ  من املعايري واملقاييس جمموعةٌ "أيضا بأ�ا  القيمُ 

ولألفراد نصيب يف اختيار القيم اليت .2"وحيكمون به على تصرّفا�م املادية واملعنوية ،ميزانًا يزنـــــــــــون بــــــــــــــه أعماهلم

حيث يرى أبو العينني أّن القيم  م مع اهتماما�م واجتاها�م من خالل تفاعال�م داخل جمتمعهم؛تتالءَ 

الفردية  خلرباتِ من خالل تفاعله مع املواقف وا ن لدى الفردِ من املعايري واألحكام ،تتكوّ  جمموعةٌ :"هي

بتوظيف إمكانياته، وتتجّسد خالل  يراها جديرةً  هات حلياته،نه من اختيار أهداف وتوجّ واالجتماعية، حبيث متكِّ 

   .3"لوك العملي أو اللفظي بطريقة مباشرة أو غري مباشرة االهتمامات أو االجتاهات أو السّ 

وقد  فتقوِّم سلوكه أو تنّميه؛ يف املتعلم لتغرسَ  ميدانحاضرة يف كل ة عليميّ ة التّ ة يف العمليّ الرتبويّ  القيمُ  وتعدّ       

من خالل انفعاله وتفاعله  يتشّر�ا الفردُ  األحكام املعيارية املتَّصلة مبضامنيَ  هي جمموعةُ :"جاء عن ضياء زاهر قوله

قبوال من مجاعة اجتماعية معّينة حىت تستجّد يف  هذه األحكامَ  املختلفة، ويشرتط أن تنالَ  مع املواقف واخلرباتِ 

القيم :"بيةوجاء أيضا يف معجم مصطلحات الرتّ  .4"لوكية أو الّلفظّية أو اجتاهاته أو اهتماماتهسياقات الفرد السّ 

    . 5"القوانني واألهداف اليت توّجه اإلنسان سواء يف عالقته بالعامل املادي أو االجتماعي أو السماوي هي جمموعةُ 

  

                                                           
  46ص ،الكويت-للثقافة والفنون واآلداب ،ا�لس الوطين1992ط -دراسة نفسية-عبد اللطيف حممد خليفة ،ارتقاء القيم - 1
  .22ص .،دار املسرية )د،ط(ماجد زكي اجلّالد،تعلم القيم وتعليمها، - 2

  .املرحع نفسه،ص ن - 3
  .24ص)د، ط(القيم يف العملية الرتبوية، مركز الكتاب للنشر،  - 4
 والنشر دار الوفاء لدنيا الطباعة ،صطلحات الرتبية لفظا واصطالحامفاروق عبده فليه،أمحد عبد الفتاح الرضى،معجم  - 5

  .200ص -2004- االسكندرية
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 :المناهج  الدراسية-   3- 3

  المصطلح(المنهاج(  

 ، وخيتلف معىن هذه الكلمةِ "منهج"عليمية خاصة كلمة ويف العملية التّ  ةً تتواتر يف الدراسات اإلنسانية عام      

ل من استخدم هذه اليونانيني القدامى هم أوّ  من الباحثني أنّ  رد فيه، فقد أمجع كثريٌ الذي تَ  حبسب السّياق

الذي جيريه ليسري به  )Course(هج ، أو النّ ريقة اليت ينتهجها الفردُ ، وهي تعين يف أصلها اإلغريقي الطّ الكلمةَ 

:   ففي لسان العرب ة مبعان خمتلفة؛وقد وردت لفظة منهاج يف القواميس واملعاجم العربيّ .1حتقيق هدف معني إىل

ٌ واِضٌح ، وهو النـَّْهُج ؛ ق: طريٌق نـَْهٌج    نـَْهجاً،أَباَن بذي َفريٍغ َخمَْرِف  ه بأََفلَّ َحتَْسُب أَثـْرَهُ فَأَجْزتُ : ال أَبو كبري بـَنيِّ

 به ُرُمجاٌت بينهنَّ َخمارٌِم ُ�وٌج،  كَلبَّاِت اهلَجاِئِن، ِفيُحو طُُرٌق نـَْهَجٌة  :واجلمُع َ�جاٌت ونـُُهٌج وُ�وٌج ؛ قال أَبو ذَؤيب

َهُج الطريِق  نـَْهجِ : واملِنهاُج  . وَضُحه: وَمنـْ
َ
:  وأَ�ََج الطريقُ  . لكلٍّ جعلنا منكم ِشْرعًة وِمْنهاجاً : ويف التنزيل  . كامل

  :وَضَح واْسَتباَن وصار نـَْهجاً واِضحاً بـَيِّناً ؛ قال يزيد بن احلّذاق العبدي 

  واهلدى تعدي سبل املكارم،  ولقد أضاء لك الطريق وانتهجت 

وأ�ج الطريق أي استبان وصار �جه  املنهج واملنهاج،:ويف الصحاح  ،2الطريق الواضح: واملنهاج.عني وتقّوي أي تُ 

أي  ،اعمل على ما �جته لك، وفالن ينتهج سبيل فالن:و�جت الطريق إذا أبنته وأوضحته يقال.واضحا بّينا

  .3يسلك مسلكه

بويون مصطلحا لذا اختذه الرتّ  انة والوضوح،يتبني ممّا سبق أّن لفظ املنهج واملنهاج ال خيرج عن معىن االستب      

  .  ووظّفوه يف تشريعا�م ألنه إبانة للمعلِّم وطريق يستنري به يف العملية الرتبويّة

    

                                                           
1
  .392ص. ، القاهرة1979،املعجـم الوجيز، جممع اللغة العربية مبصر  الرتبيـة والتعليـموزارة :ينظر - 

2
  383ص ،2، مج"�ج"ابن منظور،مادة  - 

3
  .346ص ،1مج-بريوت–،دار العلم للماليني 1990-4أمحد عبد الغفور عطّار، ط:اجلوهري،تح - 
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 المناهج الدراسية:  

  لة يفممثّ  لذا حرصت اجلهة الوصيةُ  ؛ليميةبوية التعّ تعدُّ املناهج الدراسية أحد احملاور األساسية للعملية الرتّ        

كما سنعرف   تطوراتٍ  فق مع توجُّهات الّدولة، وقد عرفت هذه املناهجُ وزارة الرتبية الوطنية لوضع مناهج دراسية تتّ 

راسي أو املواد ر الدّ فبني من عّرفها تعريفا تقليديا ارتيط باملقرّ  ر يف حدِّ ذاته؛راسي تطوّ أن مفهوم املنهاج الدّ 

ة ــــــــــــــواإلدراكيّ  والنفسية، ة،ــــــــــا حديثا يستند إىل متطلبات املتعلِّم املعرفيّ ــــــــــتعريفالتعليمية أو الربنامج وبني من عّرفها 

  .       فيما سيأيت من تعريفات ل هذا الكالمَ تفصيو . والسلوكية والتفاعل معها وتوظيفها

  :المعنى التقليدي للمنهاج الدراسي - 

أي  ؛قليديراسي على املعىن التّ بوية معىن املنهاج الدّ العملية الرتّ  صني يفاملتخصّ  حيصر بعضُ         

 التالميذ على تعلُّمها راسـية املنفصـلة الـيت يقـوم املعلمـون بتدريسـها، ويعمـلالدّ  ر أو املوادعلـى املقرّ 

التـي يُعـدها  ةجممـوع اخلبـرات املباشـرة وغيـر املباشـر ":املـنهاج بأنـه عـّرف صـالح ذيـاب هنـدي فقد

ضوء ظروف البيئة االجتماعية وما يهدف إىل حتقيقه من آمال  فـي وإعـدادهم األفـراد لرتبيـة ا�تمـع

 عليميـةاخلـربات التّ  مجيـعُ :" بأنّه  (Ralph Tyler )فه رالـف تـايلر عـرّ  وقد. 1"مستقبلية وإجنازاتٍ 

  .2"من جانب املدرسة لتحقيق أهدافها الرتبويةللتالميذ اليت يتم ختطيطها واإلشراف على تنفيذها 

واخلربات واملفاهيم  قليدي اقتصر علـــى جممـــوع األفكارِ راسي يف املعىن التّ أّن املنهاج الدّ  ُيستشفُّ ا سبق وممّ          

وهي ترّكز على جانب واحد وهو املعرفة اليت ينبغي أن . تعليمية وموادَ  ميادينســها املتعلم يف الــيت يدرّ  واملعلومـــاتِ 

ا هي أن فالغاية األمسى للمنهاج قدميً  لقني،عن طريق التّ  - الذي ال يعترب إّال متلقّياً  - يوصلها املعّلم إىل التلميذ 

  .ة من األهداف التعليميّ  ق املتعلم جمموعةً حيقِّ 

                                                           
  .3ص .اإللكرتونية والتقومي الرتبوي، ،مكتبة املناهج وطرق التدريسمي بن بريكة،املناهج التعليمية ر ،عبد الكناجي متّار  - 1
  .ناجي متّار ،عبد الكرمي بن بريكة،املرجع نفسه ،ص ن - 2
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      :المعنى الحديث للمنهاج الدراسي- 

م للمنهاج الذي يقتصر على املعرفة واالكتفاء بتلقينها للمتعلّ  قليديلقد تبّني للمتخصصني أن املعىن التّ        

على رغبة  يف  فعمدوا إىل تطويره وحتديثه بناءً .دومنا مشاركته يف إبراز قدراته وكفاءته، مل حيقق التطّلعات املرجوة منه

اضية قافية واالجتماعية والريّ فمنهم من اعتربه جمموعة اخلربات الرتبوية والثّ  ؛أفضل حيققها املتعلمُ  الوصول إىل نتائجَ 

 وتعديل ،واحيالنّ  امل يف مجيعها بقصد تأمني منوهم الشّ لتالميذها داخل املدرسة وخارجِ  املدرسةُ  ة اليت �يؤهاوالفنيّ 

جمموعــــــــــــــــــــــــــــــة : "وهناك من عرّفه بقوله. 1قدرا�م بوية املطلوبة إىل أفضل ما تستطيعهنشاطهم طبقا لألهداف الرتّ 

 مو الشاملِ وذلك بغرض مساعد�م على النّ  بوية اليت �يؤها املدرسة للتالميذ سواء داخلها أو خارجها،اخلربات الرتّ 

ة، منوا يؤدي ة والفنيّ والنفسيّ  واالجتماعية واجلسمية قافية والدينيةِ العقلية والثّ  مو يف كافة اجلوانبِ أي النّ  ؛املتكامل

  .2"مشكالت هم بنجاح مع بيئتهم وجمتمعهم وابتكارهم حلوال ملا يواجههم منسلوكهم ويكفل تفاعلَ  إىل تعديل

خلي عن فكرة عرف بالتعليم أو املقاربة بالكفاءات وهو يعين التّ راسي احلديث مبا يُ لقد ارتبط املنهاج الدّ         

مات جديدة لم واالهتمام بقدراته وما حيمله من كفاءات مع توجيهها واستثمارها يف بناء تعلُّ تلقني املعارف للمتع

فاعل وإبداء قدرا�م من مني وإعطائهم الفرصة للتّ ق ذلك فقد وجب مساعدة املتعلّ يإىل جانب تقوميها ولتحق

قومي والوسائل القدرات وآلية التّ  ومراعاةَ فاملنهاج يف الفهم احلديث يشمل احملتوى، . خالل مراعاة الفروقات الفردية

وهذا ما بات يعرف مبناهج اجليل الثاين اليت جاءت لسّد الثغرات والنقائص املسّجلة واألنشطة التعليمية  التعليمية،

   .يف مناهج اجليل األول

                                                           
 .12ص -لبنان-دار الرائد العريب،بريوت ،1ط ،املنهج التعليمي جربائيل بشارة، - 1
 األجنلو املصريةمكتبة )د،ط(التنظيمات، التطوير،  العناصر، األسسحلمي أمحد الوكيل، حممد أمني املفيت ،املناهج، املفهوم،  - 2

  .6 -7 ص .القاهرة
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إن ما متت اإلشارة إليه من مفردات متثل مفاتيح أساسية تضعنا يف جو البحث ، حيث ال ميكن تناول        

ميدان فهم املنطوق وإنتاجه إالّ بالعودة إىل املنهاج الدراسي الذي ينري طريق املعّلمني، فال ميكن االستغناء عنه 

.إنتاجه يف ضوء مناهج اجليل الثاينبأي حال من األحوال، وفيما يلي متطلبات فهم املنطوق و 
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األول الفصـــــــــل  

وإنتـاجـــــــــــه املنطـــــــوق فهــــــم  

.المنطوق فهم متطلبات :األول املبحث                                                 

".الشفهي التعبير"المنطوق إنتاج :انيـالث املبحث                           
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  .المنطوق فهم متطلبات: األول المبحث

فهي جتمع بني ما  ،فاهم بني أفراد ا�تمعواصل والتّ تتداخل وترتابط مهارات الّلغة اليت هي يف األساس للتّ          

 والقراءة، وبني ما هو تعبريي - هوتعّد األذن أداتَ  –وحتتاج لالستماع هو استقبايل ويسمى اللغة االستقبالية 

  ).التعبري بنوعيه(ويسمى الّلغة التعبريية وحتتاج للكالم والكتابة 

ه يف املنهاج فهي كنشاط تعليمي وجعلوا منطلقَ عبري الشّ راسي اجلزائري بالتّ اهتم واضعو املنهاج الدّ         

الّنص "عة املوجّهة، إىل أن جاء ما يعرف بإصالحات اجليل الثاين ليكون منطلقه  نشاط املطال 2003راسي الدّ 

  .وجيمع  بني االستماع له من طرف املتعّلم و فهم معانيه حلصول اإلنتاج الشفهي ختاما" املنطوق

   .والمعّلم المنطوق بالنصّ  المتعّلقة المتطلبات :األول المطلب

 الوقوف وجباملنطوق، صالنّ  يقّدم الذي املعّلم يف توفرها الواجب واملتطّلباتِ  روطالشّ  عن ثِ احلدي قبل     

1أساسيات على الأوّ 
    :وهي املنطوق النص وواضع يراعيها أن بدّ  ال 

ا ألفكارهم وجتارب حياتّية يعيشو�ا تتوافق أي أن يكون مناسبً  يف حّيز خربات التالميذ؛ أن يكون الّنص املنطوقُ - 

املتعلقة مبناهج "عليم املتوسطالتّ "فقد جاء يف الوثيقة املرافقة ملنهاج الّلغة العربّية .وحميطهم االجتماعيمع بيئتهم 

   2"خطابات متنوعة مرتبطة باحلياة املدرسية واحلياة العاّمة:"اجليل الثاين املرتبطة باملوارد املعرفية

سعاد عبد الكرمي  اهما تر حسب أن يرتبط بالقصص  واألفضلُ  ا حمّددا،واضحً  ص املنطوقِ النّ  أن يكون موضوعُ - 

سب املرحلة النمائّية حب، أو الرمزيّة، ّية، أو التارخيّيةسيما اليت تتعّلق باألخالق واملثل العليا، أو االجتماع 3الوائلي

  .   اليت ميّر �ا التلميذ

  .     مشكلة إنسانّية أو اجتماعّية  ومتّثل...ص املنطوق قيمة شخصية، أو اجتماعية، أو وطنية ،حيتوي النّ  أنْ - 

ل  وهذا تثبت صّحة الفكرة اليت يدعو إليها املرسِ  بأن يشتمل املنطوق على أّدلة وبراهنيَ "وذلك  استمالة التلميذ؛- 

  4."لميذ بالفكرة ّمث دفعه لتحقيقهاألجل إقناع التّ 

" فهم املنطوق"يقوم به جتاه تدريس هذا النشاط  قد حّدد ما ينبغي أنْ  1فإّن املنهاج ،وأّما ما يتعّلق باملعّلم   

  :ومنها

                                                           
  ،302- 301ص .،القاهرة2005-2004عبد الرمحن كامل عبد الرمحن حممود،طرق تدريس الّلغة العربية، ط:ينظر- 1

 .4ص ،،اجلزائر.الوطين للمطبوعات املدرسية الديوان ،"2016مرحلة التعليم املتوسط الوثيقة املرافقة ملنهاج اللغة العربّية ،- 2

 .9طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبري،ص- 3

 ،4،ص"2016مرحلة التعليم املتوسط"الوثيقة املرافقة ملنهاج الّلغة العربية،4 -
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وعليه فقبل أن يقرأ  2"وذلك بتهيئة التالميذ واستثار�م لعرض ما يشغل باهلم من موضوعات"املستمع؛  إثارةُ - 

  3"قراءته ينفعل حبادث أو بفكرة تصّب يف الّنص املرادِ "الميذ بأن ص املنطوق يقوم بتهيئة التّ النّ  املعّلمُ 

ات صف ولألصوات ثالثُ " هر فيها بصوته،الّنص قراءة جيَ  فعلى املعّلم أن يقرأَ  متمّيزة؛ قراءة الّنص املنطوق قراءةً - 

وت الصّ  ار اهلوائي، وأّما ارتفاع أو علوّ وت على مدى قّوة التيّ وتعتمد شّدة الصّ  ؛شّدة وارتفاع ونغم: أساسية هي

يسببها اهلواء باحلبال الصوتّية، ويعتمد النغم على األصداء الّناجتة من واخنفاضه فيعتمدان على عدد الذبذبات اليت 

كما سيطلب .نغيم والتّ  ،ربوالنّ  ،،وعليه أن يراعي عالمات الوقف 4."األجزاء العصبّية والعضلّية اليت ميّر �ا اهلواء

  .فيما بعدالتلميذ  مــــــــــــن

حول  اليت يطرحها املعّلمُ  وتفاعال مع املنطوق من خالل األسئلة املتدّرجةِ  التلميذ وجعله أكثر استجابةً  توجيهُ - 

  . هم اللغويةهنية، كما جيب عليه أن يصّحح معارفهم وأخطاءَ واليت جيب أن تراعي قدرات التلميذ الذّ  الّنص،

 الميذ على تنميّــــــــــةتّ وذلك بتشجيع ال ؛فسي يف القسمخلق اجلو االجتماعي والنّ "احلجرة للتلميذ من خالل  �يئةُ - 

  5."واحي اجلمالّية املختلفةلقائي عن النّ قدرا�م على التعبري التّ 

  

  بالمتعّلم المتعّلقة المتطلباتُ :الثاني المطلب

 شأنه يف ويصدر باهتمام للمنطوق صغييُ :"بقوله املنهاجُ  خلّصهما املنطوق ليفهمَ  هاّمني ألمرين املتعّلم حيتاج       

  . ويقصد بذلك مهارة االستماع مث االستيعاب والفهم 6..."أفعال ردود

  :االستماع مهارة- 1

أّي  ي، لذا على واضع"فهم املنطوق"ميدان سيما  مليادينة يف مجيع ايعّد االستماع أساس العملية التعليميّ        

ملا له من أمهية يف فهم الّدرس  ،االستماع م مهارةَ املتعلِّ  بعني االعتبار تدريبَ  وامنهاج تعليمي أن يأخذ

دريب على االستماع فيه ثروة من خالله التّ  برنامج تعليمي يتمّ  أيّ :"واستيعابه؛إذ يقول يف ذلك فهيم مصطفى

                                                                                                                                                                                     
  .ص ن"2016مرحلة التعليم املتوسط"الوثيقة املرافقة ملنهاج اللغة العربّية - 1
  .306عبد الرمحن كامل عبد الرمحن حممود،املرجع الّسابق،ص - 2
 . 17-16خالد حسني أبو عمشة،املرجع الّسابق،ص - 3
 .298عبد الرمحن كامل عبد الرمحن حممود،املرجع الّسابق،ص - 4
 ،5ص ،، العلم واإلميان للنشر والتوزيع2007املنجد يف التعبري، ط أبو السعود سالمة أبو السعود، -5
  .8الوثيقة املرافقة ملنهاج الّلغة العربّية ،مرحلة التعليم املتوسط ،ص- 6
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أو حنو ذلك  ،أو أحداث قّصة ،مثل قراءة جهرية ،البّد أن يسمع شيئا ما مثالً  فالطفلُ  ،ةلغوية وإضافات فكريّ 

ما تسمعه يف تعبريك  تستثمرَ  وتستطيع أنْ .تساعد على تنمية مهارة االستماع لديه من األنشطة اللغوية اليت

   .1"عبري عن آرائكحـــــــرريّة والتّ فهي أو يف أحاديثك اخلاّصة وكذلك يف كتاباتك التّ الشّ 

 مهارةَ "ط بطوريـــــــــــه االبتدائي واملتوسّ لذا راعى منهاج اجليــــــــــــــــــل الثاين يف املدرســــــــــة اجلزائرية 

من العرب حني كانت  فاملتكلمُ "باعتباره ضرورة لفهم املنطوق ومن مثّة حتقيـق امللكــــــــــــــة اللغويــــــــــــــــــــــــــة، "االستمـاع

�ــــــــم وكيفية تعبريهم عن مقاصدهم  فيهم، يسمع كالم أهل جيله وأساليبهم يف خماطبا ملكة اللغة العربية موجودةً 

مث ال .اكيب بعدها فيلقنها كذلكالرتّ  يب استعمال املفردات يف معانيها  فيلقنها أوال مث يسمــــــــــــــعُ كما يسمع الصّ 

 وصفة راسخةً  م واستعماله يتكّرر إىل أن يصري ذلك ملكةً هم لذلك يتجّدد يف كل حلظة ومن كل متكلّ يزال مساعَ 

وما أشار إليه فهيم مصطفى سلفـــــــــــــا أّن لتحقيق امللكة اللغويّة  ويظهر من خالل هذا الكالمِ . 2"يكون كأحدهمو 

 . ارة االستيعابوالفهم، ومن مثّة التوظيف الشفهي أو الكتايبــــــــــــــلم مث تأيت مهـــــــــيف إنتاج اللغة كاملع

ه املستمع يف عملّية عقلّية تتطّلب جهدا يبذل"رة االستماع إّمنا نتحّدث عن إنّنا عندما نتحّدث عن مها       

ط بني ها إذا لـــــــــــــــــــــزم األمر، وإجراء عمليات ربوفهم معنــــى ما يقوله واختـــــــــزان أفكاره واسرتجاعِ  ،متابعة املتكّلم

لة اليت تؤدي إىل فهم األفكار واألحداث والوقائع، وهو األساس يف  الوسي: "وهي تعين أيضا. 3"األفكــــــــار املتعّددة

  4 ..."كاألسئلة واإلجابات ،واملناقشات واألحاديث وسرد القصصاليت تتطّلب االنتباه َ  كثري من املواقفِ 

ة مدروسة، وما ينتظر منه هو اجليل الثاين للمتعلم ما يستمع له من نصوص مدرسيّ  لقد وّفر منهاجُ        

على  تراكيبَ  عنها، للوصول إىل االكتساب وبناء ونسجِ  مها وحتليلها من خالل أسئلة جييبُ استيعا�ا وفهم قيّ 

فسري حليل والتّ عملّية إنسانية مقصودة، �دف إىل االكتساب والفهم والتّ "فاالستماع إذاً ).عبري الشفهيالتّ (منواهلا 

   5"هينواالشتقاق، مث البناء الذّ 

أو تلقي أوامر اهللا ونواهيه  ،القرآين مل يغفل مهارة االستماع وحاّسة الّسمع لتلقي اهلدي القرآين بُ واخلطا        

يَا  ﴿:وعلى رأسهم أنبيائه ورسله؛ فقد وردت آيات كثرية نــــــــــورد منها قوله تعاىل  ،لعباده

 ◌ۖ َلُه  اْجَتَمُعوا َوَلوِ  ُذبَابًا َخيُْلُقوا َلنْ  اللَّهِ  ِمْن ُدونِ  َتْدُعونَ  ِإنَّ الَِّذينَ  ◌ۚ َلُه  فَاْسَتِمُعوا َمَثلٌ  ُضِربَ  النَّاسُ  أَيـَُّها
                                                           

  .39ص .دار التوزيع والنشر اإلسالمية ،1/2002مهارات التفكري، ط- 1
  .491ص  القاهرة،–دار ابن اهليثم  ،1/2005عبد الرمحن بن خلدون،مقدمة ابن خلدون، ط - 2
  .146ص -القاهرة–، دار النهضة املصرية 5، ،طالعربيةطرق تعليم اللغة حممد عبد القادر أمحد، - 3

  .35فهيم مصطفى،املرجع الّسابق ،ص - 4
 .80ص ،دار الفكر العريب،1/2001طرشدى أمحد طعيمة وحممد السيد مّناع،تدريس العربية يف التعليم العام،  - 5
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ُهمُ  َوِإنْ   :وقوله أيضا ،)73اآلية(﴾احلج  َواْلَمْطُلوبُ  الطَّاِلبُ  َضُعفَ  ◌ۚ ِمْنُه  َيْستَـْنِقُذوهُ  َال  َشْيًئا الذُّبَابُ  َيْسلُبـْ

ِلَك يـَْوُم اْخلُُروجِ  ۚ◌ يـَْوَم َيْسَمُعوَن الصَّْيَحَة بِاحلَْقِّ َواْسَتِمْع يـَْوَم يـَُناِد اْلُمَناِد ِمن مََّكاٍن َقرِيٍب ﴿                    )41اآلية (ق  ﴾ ذَٰ

يقولون يف فضله  إجيابية، إذ أّن قدماء العربِ  كيز واالهتمام واالنتباه أثناء االستماع، فهو عمليةٌ للّرت  آليتان تدعوانفا

حسن الكــــــــــــالم فإنّــــــــــك إىل أن تسمع وتعي أحوج منك إىل أن  تتعّلمَ  االستماع قبل أن تعّلم حسنَ :"وأمهيته 

  .1"تتكّلم

جمّرد استقبال األذن :"سالمة حاّسة الّسمع املتمثلة يف األذن، والّسمع هوولتحقيق مهارة االستماع وجب         

ة بسيطة تعتمد على لذبذبات صوتية من مصدر معّني دون إعار�ا انتباها مقصودا، فاالستماع إذن عمليّ 

لّقى الّسامع والّسمع يعين أيضا حّس األذن، ويت .2"ى التقاط هذه الذبذبات الصوتّية فسيولوجية األذن وقدر�ا عل

فكّلما كانت حجرة الّدرس مهيأة واستعداد املتعّلم  .3األصوات بغرض الفهم والتحليل، وقد ينقطع لعامل ما

ِلَك َلذِْكَرٰى ِلَمن َكاَن َلُه  ﴿ :ففي قوله تعاىل. األذن على الّسمع ومن مثّة االستماع ازدادت قدرةُ  حاضر، ِ◌نَّ ِيف ذَٰ

أو : وقد جاء يف معىن أو ألقى الّسمع ،إبراز لدور الّسمع) 37اآلية( ة ق،سور  ﴾السَّْمَع َوُهَو َشِهيدٌ قـَْلٌب أَْو أَْلَقى 

ال يكون حاضرا وقلبه غائب وقال :قال سفيان. أصغى إىل املوعظة وهو حاضر القلب ليتذّكر ويعترب

وعّرب عن العقل بالقلب  .4ائبألقى فالن مسعه إذا استمع بأذنيه وهو شاهد بقلب غري غ:العرب تقول:الضّحاك

أَفـََلْم َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـََتُكوَن َهلُْم قـُُلوٌب  ﴿:ويف قولـــــــــــــــه تعــــــــــــاىل .5ألنّه موضعه كما ورد يف صفــــوة التفاسري

سورة احلج  ﴾ فَِإنـََّها َال تـَْعَمى اْألَْبَصاُر َولَِٰكن تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّيت ِيف الصُُّدورِ  ۖ◌ يـَْعِقُلوَن ِ�َا أَْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن ِ�َا 

6أي أو تكـــــــون هلــــــــم آذان يسمعون �ا املواعظ والزواجر. أو أذان يسمعـــــــــون �ا) 46اآلية(
 .     

 الّتحّدث، االستماع( ئيسي من بني الفنون اللغوية األربعأساسية وفن لغوي ر  وعليه فاالستماع مهارةٌ         

الفن الذي اعتمد يف النقل حيث "تلك املهارة قبل غريها، فهو  ، لتنموَ وهو أول ما يبدأه الطفلُ ) القراءة، الكتابة

                                                           
 .132ص -القاهرة-فحممود علي السّمان، التوجيه يف تدريس اللغة العربية، دار املعار :ينظر - 1
  .165ص  ،،مطابع سجل العرب،القاهرةحممود رشدى خاطر،االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية والرتبية الدينّية - 2
،دار األندلس 1/1998طرقه،أساليبه،قضاياه، ،ط:فاضل فتحي حممد وايل،تدريس اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية :ينظر- 3

   .143ص، للتوزيع والنشر
  .378ص  ،3ج -بريوت -،دار القرآن الكرمياختصار وحتقيق علي الصابوين، خمتصر تفسري ابن كثري،  - 4

  .230ص  ،3ج علي الّصابوين، - 5

  .268ص، 2ج علي الّصابوين،املرجع السابق، - 6

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/waseet/sura50-aya42.html
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وهلذا ضروري الستيعاب  .1"فوية حىت جاءت الطباعة وعصر الكتابة بعد عّدة قرونواية الشّ اهتّم باملنطوق والرّ 

راسي بصفة عامة، وعليه ال يعقل أن يفهم املتعّلم حصيل الدّ املنطوق وفهمه، وليس هذا فحسب وإمنا ضروري للتّ 

  ا ـــــد والفهم دومنــــــدرة على االستماع اجليــــــــفالق"ون جيدا،ـــاع الذي ينبغي أن يكــــــارة االستمـمنطوقا دومنا امتالكه مه

  .2"قدرة على التحّدث ويتبعها القدرة على القراءة والكتابةال

ه عن هذه املهارة أّن تنمّية اللغة يف احلياة يعتمد أساسا عليها، كما تعتمد عليها العملية قولوما ميكن      

  .  التعليمية وتعدها مهارة أوىل للوصول إىل مهارات أخرى

  مهارة االستيعاب والفهم -2

. منطوق ميثل نّصا حيمل أبعادا وقيما ومعاين، إذا أحسن املتعّلم االستماع له، أمكنه استيعابهإّن كّل        

 3"واستيعاب املعلومات استيعابا جيدا �يء الفرص واملواقف لفهم العالقات بني نوع املعرفة،"ومهارة االستيعاب 

وهو من  ،4"فسري واستيعاب األفكارالتّ رح و وهو أيضا الشّ  ،إدراك املعىن الصحيح"لإلنتاج فهووالفهم ضرورة 

الناحية السيكولوجية يتطّلب من املستمــــع معرفة العالقات القائمـــــــــة يف موقف يواجه الفرد، وإدراكـــــــــــــــه هذا 

  . 5املوقف ككــــــل مرتابط ومتداخل، فالفهم يتطّلب التكيُّف الناجح ملوقف االستماع الذي جيابه الفرد

إّن إنتاج مجل أو فقرات من طرف املتعّلم يسبقه فهم جمموعة من العالقات املرتابطة وفق املواقف اليت        

  حها من خالل العنصرين اآلتينييوضتهذه العالقات ميكن  يتعرض هلا،

  :فهم المعنى اإلجمالي للمنطوق-أ

والفهم اجليد بدوره يوصلنا إىل اإلنتاج السليم ، ودقيقاجيدا  افهم هنعينتج  االستماع اجليد للمنطوق إنّ       

فاالستماع اجليد يتطّلب من املستمع  ،ل العقلي الرئيسي لباقي العملياتفعملّية فهم الكالم تعّد املدخ."لّلغة 

                                                           
  81-80رشدي طعيمة،حممد السيد مناع،املرجع السابق،ص- 1
       .180ص .2009،خريف 24االستماع،مقال نشر مبجلة شبكة العلوم النفسية العربّية، العددأمحد فخري هاين، تعّلم فن - 2

  .43فهيم مصطفى، املرجع الّسابق،ص - 3
  .55فهيم مصطفى،املرجع السابق،ص - 4

ج للنشر والتوزيع، عمان، األردن هنادار امل1سن علي عطية، تدريس اللغة العربية يف ضوء الكفايات األدائية، ط ،حم - 5

  227. ص،2007
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 1."ه املستمع أوال للمعىن العام ككلالقدرة على الفهم احلريف للكلمات واألفكار الرئيسية، ويأيت هذا بعد انتبا

يف مستوى عمره، وأن يّتسم بالسهولة  يتطّلب أن يكونَ ) النص املسموع(يفهم التلميذ املعىن اإلمجايل للمنطوق ول

ا سليما مبا ا يستوعبه العقل، وأن ترتّتب أفكاره ترتيبً ه ترابطا منطقيً أجزاؤُ  والبعد عن الغموض وأن ترتابطَ  واليسرِ 

لميذ بالتكيُّف والنجاح، وفهم املعىن اإلمجايل حىت يشعر التّ :"فأمحد فخري هاين يرى أنه.بينها ق االنسجامَ حيقّ 

 لة ويسر، من حيث ترتيُب أفكارهايف سهو  ]النص املنطوق[اّدة املسموعة الذي استمع إليه، عندما تقّدم له امل

 ي، واقرتا�ا من خرباته الّسابقةواللغو  ووضوُح الفكرة الرئيسية للموضوع وسهولتها، ومناسبتها للمستوى العقلي

   .2"اّصة بالتلميذوسهولة املعاين املقّدمة إليه، وقر�ا من ثروته الّلغويّة اخلاّصة باملرحلة العمرية اخل

فالبيئة  م الّسامع،ا من حميـــــــــط املتعلِّ قريبً  ال ينبغـــــــي أن نغفل عنه أيضا أن يكون الّنص املسمـــــــــــوعُ  اممّ و 

  .اللغويّة، وما على املدرسة إالّ تنميتها وتعزيزها، وتقومي اخلطأ منها  ا يف حتديد ثروة التلميذِ تؤدي دورا مهمً 

  :فاعل معهتفسير المعنى اإلجمالي للمنطوق والتّ  -ب

ثانيا، ليأيت بعد ص املنطوق إذا حّقق مهارة االستماع أّوال، ّمث فهم املعىن اإلمجايل يتفاعل املتعلم مع النّ      

فمنها ما يستوعبه عقله فيّدخره مادة خاما  ؛ذلك تفسري العالقات بني األفكار وحتليلها حتليال يتناسب وقدراته

 ّمتت اإلشارة إىل ذلكوقد -حرريّة فهي أو يف أحاديثه اخلاّصة وكذلك يف كتاباته التّ فيوظفه ويستثمره يف تعبريه الشّ 

ا يتعّذر استيعابه فيعارضه أو يتجاهله وهنا تأيت مرحلة نقد األفكار وتصنيفها ومنها م - يف مهارة االستماع

فيضيف ما عنده من مادة لغويّة إىل  فاعل مع اجليد منها وهنا تتدخل املكتسبات القبلية واخلربات الشخصية،والتّ 

يبا يتوافق مع تدرّج الفهم هذين النقطتني يف مراحل مرتّبة ترت 3وقد أورد فهيم مصطفى. ما استمع إليه من منطوق

  : عند املتعّلم، وهي

  ِالكلمات ومعانيها  -احلروف( .الواحدة  فهم الروابط بني أجزاء اجلملة( 

 فهم العالقة بني اجلمل من خالل حتديد األفكار الكلية واألفكار الفرعية للنص املنطوق. 

 فهم العالقة بني السبب والنتيجة. 

  والتفكري والتفريق بني ما هو حقيقي وما هو جمازيفهم العالقة بني التعبري. 

                                                           
  .68ص -القاهرة-،مطابع الطوجبى1فتحي يونس وحممود كامل الناقة ورشدى طعيمة،تعليم اللغة العربية،أسسه وإجراءاته، مج- 1

2
  .182املقال الّسابق،ا�ّلة السابقة،ص - 

  .55ص.املرجع الّسابق:ينظر- 3
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 حتليل وتفسري املواد املقروءة يف إطار لغوي سليم.  

  )التعبير الشفهي(إنتاج المنطوق :المبحث الثاني

بعد جتاوز املتعّلم ملرحلة فهم املنطوق وتفسريه والتفاعل معه، تأيت املرحلة اخلتامية واليت على ضوئها تربز          

وهو ما .املتعلم، فنحكم عليه بعد توظيف واستثمار ما استمع إليه وفهمه يف إنتاجه للغة شفاهة أو كتابة كفاءة

فالتعبري اللغوي يقّسم وفق معايري خاصة ذات صلة  1"ّمث يعّرب بنظام وبلغة صحيحة :"...أشار إليه املنهاج بقوله

االستماع ، احلديث، القراءة  :بعللغة األساسية األر الباحثني مهارات ا مبا يعرف بفنون اللغة أو ما يسميه بعض

الكتابة؛ فإذا ارتبط التعبري اللغوي بفين االستماع واحلديث بصفة مباشرة فهو تعبري شفهي، وأما إذا ارتبط بالكتابة 

وسيكون . والقراءة فهو من التعبري الكتايب، وهذا التقسيم يتم حسب معيار الشكل الذي أنتجت فيه اللغة

  .  قطف على األّول منهمقتصرا  ثاحلدي

  .     التعبير الشفهي وأهميته :المطلب األول

  :ماهّية التعبير الشفهي-1

لدراسة فروع ماّدة  فيجب أن يكون املدخل احلقيقيُّ "يعّد التعبري الشفهي نشاط مهم يقوم به املتعّلم،         

لنقل الفكرة املراد  كّلها، وسائلُ   ألّن هذه الفروعَ  وخط، الءاللغة العربية من نصوص وقراءة وأدب وبالغة وحنو وإم

 إىل عبري بل إنه ميتدّ نشاط لغوي مستمر، فهو ليس مقررا  يف درس التّ "عيد املدرسي هووعلى الصّ   ،2"عنهاعبري التّ 

فهي عند املهتميـــــن بالعملية عبيـــــــــر الشّ التّ  لذا تعّددت مفــــــــاهيم 3"ف وخارجهمجيع فروع مادة اللغة داخل الصّ 

  .التعليميّــــــة

 عن عّرب  :4العربفقد جاء يف لسان  .واإلفصاح عما جيول يف خاطر اإلنسان اإلبانة يعينغة عبري يف اللالتّ          

 .يف الضمري ا عمّ واللسان يعّرب  ،بارةربة والعِ واالسم العِ وعّرب عنه غريه،عِيي فأعرب عنه،  ،عنهم تكلّ :فالن 

ه بلغة أفكاره وأحاسيسه وحاجاتِ  اليت يصوغ �ا الفردُ  فهو الطريقةُ  ؛نشاط أديب واجتماعيهو : "ويف االصطالح

 من تعليم   كل واملضمون، وهو الغايةُ مجيل، وما يطلب إليه صياغته بأسلوب صحيح يف الشّ  سليمة وتصويرٍ 

                                                           
  .8مرحلة التعليم املتوسط ،ص ،الّلغة العربّيةاملرافقة ملنهاج الوثيقة  - 1

 .5ص .، العلم واإلميان للنشر والتوزيع2007ط  املنجد يف التعبري، أبو السعود سالمة أبو السعود، - 2

،دار الشروق للنشر  1/2004ط سعاد عبد الكرمي الوائلي، طرائق تدريس  األدب والبالغة والتعبري بني التنظري والتطبيق،- 3

  .77ص ،والتوزيع

  .530ص ،4ابن منظور، مج  - 4
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الكالم وهو يسبق :" أيضا وهو.1"حريريفهي والتّ حيح بنوعيه الشّ عبري الصّ وسائل للتّ  هااللغة كلّ  اللغة، ففروعُ 

اإلنسان بلسانه عن أفكاره  هي النطق، فيتم تلقيه بواسطة األذن، فهو إفصاحُ  عبري الكتايب وأداته الرئيسيةالتّ 

  ".2ومشاعره

ان أكثر أمهية من متّام حسّ فهو كما يراه  ؛حياة الفرد من الكتايب استعماال يف أكثرُ فهي عبري الشّ والتّ        

هائية لة النّ ويعّد احملصِّ  . 3وا�تمعذلك ألنه أدخل يف احلياة من الكتابة ، وأوغل  يف سلوك الفرد  ،الكالم املنظور

  دم يفـــــويستخ ، ويستقبله املستقبل استماعا،ل مشافهةً ـــو الكالم املنطوق الذي يصدره املرســوه "إلنتاج الفرد للغة 

   .4 "وغريها لفاز، واالنرتنيت،ويت كاهلاتف والتّ مواقف املواجهة، أو من خالل وسائل االتصال الصّ  

  الكتايب  عـبريزه عـن التّ متيّ  وخصائصَ  ع ملواصفات وتقاليدَ ــــــــاق اجتماعي خيضـــــلغوي فردي يف سي ازـــإجن: "وهو أيضا

  5"يف الكشف عن ظالل املعىن ودقائقه مما جيعله أقدرَ " والّتنغيم ربالنّ "أبرزها 

هو نشاط مدرسي لغوي مسطّر من طرف   تّتفق على أّن التعبري الشفهيَ  إّن مجيع هذه التعريفاتِ       

الميذ للتعبري عن آرائهم، ووجهات للتّ  ة، تتاح من خالله الفرصةة التعليميّ صني يف وضع الربامج الرتبويّ متخصّ 

كما تساعدهم " هنية،ا يتماشى مع قدرا�م الذّ م باستخدام اللغة استخداما سليمً �هم، وجتارنظرهم، وعواطفِ 

6"ربة يف الصوتواإلشارات باليد، واالنطباعات على الوجه، والنّ  اإلمياءات،
املتعلم إنتاج كم هائل  وعليه فهو قدرةُ  

منطلقا من حاجاته احلياتّية أو  فيعّرب �ا عن مشاعره وأفكاره، ا،ليمة املرتابطة فكريا ودالليً هائل من اجلمل السّ 

   .واصل مع اآلخرين ويتفاعل معهموبفضلها حيّقق التّ  .القيم اليت هي منغرسة فيه

  :أهمّيته-2

ميذ أّوال  مع لفهي نشاط لغوي مدرسي، مثرته عظيمة وفائدته جليلة، تنعكس على تواصل التّ عبري الشّ التّ       

علي جواد ة واحملاورة، وهذا ما أشار إليه تمع، وهو يرتبط بالكالم واحملادثمث مع اآلخرين يف ا� ،رفقائه يف املدرسة

لبة على أن يتكّلموا وأن يتحّدثوا أو عبري، يف إعانة الطّ املباشرة األوىل من درس التّ  تنحصر الغايةُ :" الطاهر بقوله

                                                           
  .7حسني أبو عمشة،املرجع السابق،صخالد  - 1

  .80ص-مصر-دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة يونس فتحي علي، وآخرون، أساسيات تعلم اللغة العربية والرتبية الدينية، - 2

 .46ص  اء،املغرب،الدار البيض.دار الثقافة)د،ط(، العربية معناها ومبناهاالّلغة :ينظر - 3

  .227ص املرجع السابق،سن علي عطية، حم - 4

  .47ص  املرجع السابق، ،ام حسانمتّ  - 5

 اليازوري العلمية للنشر والتوزيعدار ) د،ط( ،ة العربية بني املهارة والصعوبةفهد خليل زايد،أساليب تدريس اللغ - 6

  .14ص .عمان -األردن
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عّدهم ويُ  ،يف عملهم متعةً ويزيد  ،وينفعهم هذا يف حاضرهم ،يكتبوا يف موضوع من املوضوعات بلغة مقبولةٍ 

الة يف فعّ  فهي أداةٌ عبري الشّ أّن التّ " وورد يف املنهاج القدمي للتعليم املتوسط . 1..."لواجبهم يف حيا�م املقبلة

  ول ـــــــيف الق ن الّصراحةَ ــــد املتعلميادة على كونه يعوّ ــــــاف وتعّلم، زيــــــــاكتش ه، ووسيلةُ ع بني الفرد وغريِ ـــــــرياالتصال السّ 

  وًال يفـــــــعبري، إذ ميثل حجًما ساعًيا مقبكل من أشكال التّ ة يف الرأي، وهذا ما يفّسر االهتمام املتزايد �ذا الشّ واحلريّ 

  :ولذا فهو . 2"سنوات التعليم املتوسط

ويعّود " اكيبرتّ اللفاظ و األ توظيفذ يف ـــــلميالتّ  يربز مهارةَ  فهو ؛ة اللغويّة للتلميذترجمة الكفاءنشاط حقيقي ل-

  ر يفـــــــــــتأثي وقوةَ  االً ـــــــبينها مبا يضفي عليها مج طِ ــــــــها والربـــــــــــــــــيف طرح لِ ـــــــــــب األفكار، والتسلســــــــة على ترتيـــــــــــالطلب

 3."امعالسّ 

  .سهااليت يدرّ  مع أغلب املوادِ  ةَ ف اللغة الشفويّ م يوظّ فاملتعلّ  كامل بين المواد المختلفة؛التّ  يراعي مبدأَ - 

مكني فهو يدفع لت" ؛جيدة للمتعلمين للكشف عن مهارات الحوار، والحجاج، والمناقشة يتيح فرصةً -

لبة ملواجهة �يئة الطّ ، و م بعبارة سليمة صحيحةا�ِ رب عبري عن حاجا�م ومشاعرهم ومشاهدا�م وخلبة من التّ الطّ 

قوية لغة ،وت.بفعالية تمعسان والقدرة على االرجتال، للعيش يف ا�اللّ  املواقف احلياتية املختلفة اليت تتطلب فصاحةَ 

فكري وتنشيطه تنمية التّ ، و اا وكتابيً ة وحاجاته شفهيً ليم عن خواطر نفسيّ عبري السّ لميذ وتنميتها ومتكينه من التّ التّ 

عبري الشفهي ممارسة التّ إّن  وترى نصرية كبري .4"رمو واالبتكالميذ بعناصر النّ وتنظيمه والعمل على تغذية خيال التّ 

هم من بلوغ أرفع درجات ن، متكِّ األفراد من مواهبَ  بني أفراد ا�تمع هلا أمهية كربى يف الكشف عما ميلكه هؤالء

رج خت عليميةفاهية يف العملية التّ الشّ جناح املناقشة وأّن ـ ....الالفعّ  نسايناحملادثة واحلوار يف نشاطهم اللغوي اإل

  اق يفـــــــأة، وعلى خوفه من اإلخفـــــــكنة والتأته، ويغلبه على املعاناة من اللّ ـــــــــــنفس قوقع واالنطواء علىاملتعلم من التّ 

  5..اللغوي الشفهي ممارسة نشاطه 

  .يف حديثهم  اإىل حصيلتهم اللغوية، واستعماهل اإلضافته تزويد الطلبة بما يحتاجونه من ألفاظ وتراكيب -

  . ةيعمل التعبري على إكساب الطالب جمموعة من القيم واملعارف واألفكار واالجتاهات السليم- 

  :ما يلي 1طعليم املتوسّ انية من التّ نة الثّ عبري الشفهي يف منهاج السّ وممّا جاء عن أهداف التّ 

                                                           

 .40ص .لبنان-بريوت)د،ط(،دار الرائد العريب، العربيةأصول تدريس الّلغة  - 1

  اجلزائر-،الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية27صغة العربية، السنة الرابعة متوسط، منهاج الل - 2

  .8حسني أبو عمشة،املرجع الّسابق ،ص:ينظر - 3
  .ص نحسني أبو عمشة،املرجع السايّق،- 4
  .70ص  ،2017يناير -9،العدد 4،ا�لد ،جملة التعليمية "أمهّية التعبري الشفهي وتقنيات تدريسه"مقال بعنوان :ينظر- 5
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ه، واستعماله احلجة والربهان؛ وتناوله الكلمة يف الوقت املناسب من أجل دفع املتعلم وتشجيعه على إبداء رأي - 

  .إثراء املناقشة أو التصويب أو االستدراك أو االستشهاد أو ضرب أمثلة

   .تنمية قدرة املتعّلمني على املشاركة اإلجيابية يف املناقشة، باستعمال لغة عربية سليمة، وتوظيف املعارف اللغوية - 

  .وطرق تدريسه فهيعبير الشّ التّ  تقنياتُ :الثانيالمطلب 

  :تقنياته -1

للّتعبري الّشفهي مهاراٌت وتقنياٌت البد للّتلميذ أْن يتقنها، فبعد تلقيه جمموعٌة من األنشطة الّتعليمية وعلى      

وهي اإلنتاج اللغوي  ص املنطوق، تأيت مرحلة هاّمةوالنّ ...رأسها القراءة املشروحة، وقواعد اللغة العربية والبالغة

  :2الذي ينبغي أن يراعي فيه

لميذ، والكلمة جمموع احلروف اهلجائّية واملقصود به االستعمال الكفء للكلمة من طرف التّ :مستوى الكلمة -

    3"القدرة على امتالك قدر مناسب من الكلمات "لميذفال بّد أن تكون للتّ .اليت تعطي معىن

  .معىن واملقصود االستعمال الكفء للجملة اليت ينبغي أن حتمل :مستوى الجملة -

  .وذلك بتوظيف العبارات توظيفا سليًما،ممّا ينشئ لنا فقرة سليمًة لغة ومدلوال:مستوى العبارة والفقرة -

وهنا حتصل الكفاءة الّنهائية فيستطيع الّتلميذ معاجلَة موضوع أو حدٍث أو :]الخطاب[ مستوى المقال أو-

   والنربَ  ف اإلشاراتِ ،وتكون له القدرة على احلديث بصوت مناسب، فيوظّ  4باملخاطَ يُلقي خطابا يراعي فيه مقاَم 

   5.بلغة سليمة والتنغيم ويوّظف األّدلة واالستشهادَ 

والبنية العميقة اليت نادى �ا  انّيا يف الكفاءة اللغويّة القائمة على البنية السطحيةِ عبري تتمّثل لسالتّ  إّن تقنية     

 وللوصول إىل ذلك تلزم االستثارة فعال أّوالً  ،مبصطلح امللكة اللغويّة "خلدون ابنُ "واليت سبقه إليها  "تشومسكي"

فاملدّرس " ياً ثان فكري فعالً لميذ للتّ مثّ دفع التّ  -سبيال لذلك"املنطوق"وقد وضع منهاج اجليل الثاين  -  يقوم به املعّلم

الواعي هو الذي يعّلم تالميذه أّال يتحّدث أحدهم إّال إذا مجع األفكار واملعارف املناسبة للتحّدث من مصادرها 

                                                                                                                                                                                     
  .30الوثيقة املرافقة ملناهج السنة الثانية من التعليم املتوسط،ص:ينظر - 1
  .7-6املنجد يف التعبري،ص أبو السعود سالمة أبو السعود،:ينظر - 2
 .302كامل عبد الرمحن حممود،املصدر الّسابق،صعبد الرمحن   - 3
  .8،ص "2016مرحلة التعليم املتوسط"الوثيقة املرافقة ملنهاج اللغة العربّية :ينظر - 4
 . عبد الرمحن كامل عبد الرمحن حممود،املصدر السابق،ص، ن:ينظر - 5



 الفصل األول                                                                 فھم المنطوق وإنتاجــــھ
 

 

27 

 ويأيت ختاما صياغة األلفاظ 1"خاليا وإّال جاء الكالم أجوفَ  نطقي مقنع،بها بشكل علمي ومومراجعها ّمث يرتّ 

وهو أمسى ما يبتغيه املعّلم من تالميذه؛فبالنطق "لتنطق ويعّرب �ا  بني،اكيب املناسبة ملقام املخاطَ والعبارات والرتّ 

 طق هو املظهر اخلارجيُ فالنّ  تتّم عملّية الكالم،- بعناية–الّسليم لأللفاظ املختارة اليت تعّرب عن املعاين املختارة أيضا 

    .2"املستمعلّية التحّدث اليت يراها لعم

والذي نعين  ،ن يف األداءفهي يكمعبري الشّ آخر عنصر من عناصر التّ أّن " اهللاحممد رجب فضل ويرى         

وقدرته على إقناع املستمع، والتأثري فيه، وذلك باستخدامه األساليب اإلنشائية، واخلربية  لميذ،تعبري التّ  به كيفية

ا جيلب انتباه نات البديعية، اليت تعطي للكالم إيقاعا موسيقيً البيانية، واحملسّ ور توظيف الصّ إىل جانب  بأنواعها

  .3"ذان لسماعهاآلخرين وتطرب اآل

إّن اإلنتاج اللغوي يعّد كفاءة ختامّية للّتلميذ بعد تلقيه مجلة من األنشطة : وختاما ميكن القول     

ة واملطالعة، فيوظف كل تلك املكتسبات اليت تعّلمها يف تعبريه اللغويّة،كالقراءة والقواعد النحوية والصرفّية والبالغيّ 

   .ومن مثّة تواصله مع اآلخرين

                                       :طرق تدريسه-2

  دريـــــــس باألهداف، إىل التدريـــــــس فمن الت؛ ةــــــــج الدراسيّ ـــــــة عّدة تغيريات يف املناهــــــعرفت املدرسة اجلزائريّ          

  2003باملقاربة بالكفاءات، واليت عرف خالهلا نشاط التعبري الشفهي طريقتني لتدريسه، األوىل بدأت سنة

  .واليت تدخل ضمن ما يعرف مبنهاج اجليل الثاين  2016والثانية سنة 

  :2003أبريل حسب المنهاج الدراسي )تنفيذ التعّلمات(طريقة تدريسه  - 2- 1

  يـــــــــــــأيت كاستثمــــــــــــــار  أّن التعبري الشفهي 4م املتوسطــــــالسنة األوىل من التعليجاء يف الوثيقة املرافقة ملناهج           

األديب لنشاط املطالعة املوجهة الذي يأيت أخريا يف األسبوع بعد القراءة املشروحة واحد واثنني ّمث دراسة الّنص 

  :ويقّدم كاآليت

  ):المطالعة الموّجهة(تعّلمات خارج القسم -1

                                                           
  16،صالّسابقخالد حسني أبو عمشة،املرجع .- 1
 . 17جع الّسابق،ص خالد حسني أبو عمشة،املر  - 2
  .49ص -القاهرة - عامل الكتب)د،ط(لعربية، االجتاهات الرتبوية املعاصرة يف تدريس اللغة ا -3

  .23ص - اجلزائر-.ديوان املطبوعات املدرسّية، ،مديريّة التعليم األساسي،بتصّرفوزارة الرتبية الوطنّية  - 4
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يــرتاوح حجمهــا بــني صــفحة ، واصــلي أو األديبابع التّ طويلــة ذات الطّــ التالميــذ إىل مطالعــة نصــوصٍ املعّلــم ه يوّجــ -

االت صــــــحفية، أحـــــداث ووقــــــائع مقـــــ:(واصـــــلية أو األدبيــــــةوتكـــــون مــــــن أحـــــد األنــــــواع التّ . ونصـــــف إىل صــــــفحتني

      ....).ا�تمـع، رحـالت وأسـفار، رسـائل قصـص وحكايـات، مقتطفـات مسـرحية، نـوادر مـن أخـالقيومية،

  .،ويكون ختامها اإلنتاجعلم ص هلا الساعة األخرية من وحدة التّ تتم مطالعتها خارج القسم و ختصّ - 

  :)القراءة والتعبير الشفهي( تعّلمات داخل القسم-2

  .وفقا لتوجيهات دقيقة من املدرس. األعمال املنجزة من طرف املتعلمني يف املنزلتبدأ احلصة مبراقبة  -

  ] ختدم الكفاءات املرحلية واخلتامّية[ينتقل املعّلم إىل مراقبه الفهم بطرح أسئلة دقيقٍة وهادفة  -

ن الــنص لــبعض الرتاكيــب املطالعــة املوّجهــة يف التــدريب علــى فنيّــات القــراءة أّوًال، ولــه أن يســتغل فقــرة مــ اســتثمار  -

  .والصّيغ واألساليب أو شرح بعض املفردات والتعليق على فكرة ما

ثانيــا وأخــريا بــأن يتحــّدثوا عــن شخصــّية مــن شخصــّيات الــّنص أو  الشـــفوي اســتثمار املطالعــة املوّجهــة يف اإلنتــاج -

ن منهـــا مـــا يناســـبهم إلعـــداد ولألســـتاذ أن يعـــرَض علـــيهم جمموعـــًة مـــن املؤلّفـــات خيتـــارو .بتلخـــيص املقتطـــف شـــفاهة

  2    :1الميذ ما يليللتّ مشروع سنوي يقّدم شفاهة، وعلى املعّلم أن يراعي أثناء اإلنتاج الشفهي 

 إلجناز مع تصحيح أخطائهم اللغويةيتناول املتعلمون الكلمة واحًدا تلو اآلخر ملناقشة األفكار الواردة يف ا -أ

  :   س مدعو إىل مراعاة اآليت فاملدرّ  قطةِ باملعىن، ويف هذه النّ  والرتكيبية خاصة تلك اليت ختلّ 

 عزيز املناسبة ملستوى كلّ باستخدام أساليب التّ زهم يفحتمني و تشجيع املتعلّ و  ألخطاء ومعاجلتها بلطف،إدراك ا - 

  .صف، فال يطالبهم مبا هو أعلى مستوى وأرفع رتبة، فيشعرون بالعجز والقصور

  .   ه، ويناقش بالكيفية نفسها اليت نوقش �ا العمل األولعملَ  -الث، إذا مسح الوقت بذلك يعرض متعلم ثان وث - 

  .يلّخص بعض املتعلمني األفكار واملعطيات اليت نوقشت أثناء احلصة مع تدوينها يف دفاترهم -ب

  نشاطـــ دعامته " 2016إىل  2003"املنهاج الدراسي القدمي من "وخالصة القول إّن التعبَري الشفهي يف         

  .وخادم له  املهارات ومقدمة للتعبيـر الكتـايب املطالعة والقراءة ، وهو حقل تطبيقي لكثري من

  

  

                                                           
-اللجنة الوطنية للربامج-، وزارة الرتبية الوطنّية،2003التعليم املتوسط ديسمربالوثيقة املرافقة ملناهج السنة الثانّية من :ينظر- 1

  .31ص  -اجلزائر

 

  



 الفصل األول                                                                 فھم المنطوق وإنتاجــــھ
 

 

29 

  .2016الجديد راسي حسب المنهاج الدّ )تنفيذ التعّلمات(طريقة تدريسه  - 2- 

وميارس يف ساعة كاملة تفتتح �ا من املنطوق  2016عليم املتوسط فهي يف منهاج التّ عبري الشّ ينطلق التّ           

  :1دليل األستاذ، وأّما طريقة تنفيذ التعّلمات فهي كما وردت يف عليمّية الوحدة التّ 

 حتديد األهداف التعّلمّية - 

 .االنطالق من وضعّية تعّلمّية - 

 إمساع الّنص بكيفّية واضحة متأنّية وبصوت مسموع من طرف كل املتعّلمني حيرتم فيها األستاذ خمارج احلروف  - 

   .واألداء املعّرب 

 ةــــالل تداول الكلمـــــاواة، بإشراك اجلميع من خــــــــاذ مع مراعاة العدل واملســــــمناقشة املسموع بتنشيط من األست - 

  اقفهم وآرائهم ويربطونـــها بواقعهــــم ويعربّون عن مو  ارَ ـــــــا�م يناقشون األفكــــــإلبراز شخصي ة سليمة،ـــــبينهم بلغة عربيّ 

  .نطالقا ممّا مسعوهااملعيش 

  ]الكفاءة اخلتامّية املرجّوة[. إنتاج الّنص شفويّا بلغة سليمة  - 

مني بلغة سليمة ولكل متعّلم عرض آراءه أن يدافَع عنها مناقشة اإلنتاجات؛ وتعرض شفويّا وتناقش بني املتعلّ   - 

  .جبرأة وبطريقة مقنعة أو يرتاجع عنها إْن اقتنع بضعفها أو فسادها

  .املنهجّية على كل ما دار بني املتعّلمني، مؤيّدا ومصّوبا من حيث املعارف واملعلوماتُ  أخريا، يعّقب األستاذُ   - 

  ة ـة يف املوارد املنهجيّ ــــــما أشارت إليه الوثيقة املرافق همنهاج اجليل الثاين يلّخص ي يفــــفهعبري الشّ تقدمي التّ  إنّ 

  ام وبلغةـــــــــــه ردود أفعال مثّ يعّرب بنظــــــــشأن ام ويصدر يفـــــــــوق باهتمــــــــيصغي للمنط:"هما نّصــــــــــم املنطوق ــــلنشاط فه

  ة ـــــــر كعمليات عقلّية، والّلغـــــــالتفكي يأيت:"ار إليه عبد الرمحن كامل عبد الّرمحن حممود بالقولـــــــــوما أش ،2"صحيحة 

  .3"كصياغة لألفكار، واألصوات كعملّية حل للكلمات واألفكار

يف تقدمي نشاط التعبري الشفهي تأّمل  2016و 2003ولتوضيح املؤتلف واملختلف بني املنهاجني 

  :اجلدول التايل

  

                                                           

 -اجلزائر-حمفوظ كحوال، دليل األستاذ،اللغة العربية السنة األوىل من التعليم املتوسط،،وزارة الرتبّية الوطنّية، موفم للنشر - 1

  .17-16ص
 .8،ص "2016مرحلة التعليم املتوسط"العربّية الوثيقة املرافقة ملنهاج اللغة  - 2

  .299املصدر الّسابق،ص 3-
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  .م2016و2003المؤتلف والمختلف في تقديم نشاط التعبير الشفهي بين منهاجي :)01(جدول رقم 

  

وجممل القول فيما ورد يف هذا الفصل أّن للمنطوق متطلبات منها ما يتعّلق باملعّلم، ومنها ما يتعّلق 

  .باملتعّلم، وجناح هذا امليدان التعليمي منوط مبدى حتّكم املعّلم يف الطريقة املثلى لتدريسه

  يف  أنه رّكز على ضرورة استنبــــــــاط القيم الرتبويّة ممّا يعين ضرورة البحــــــثواملتصّفــــــــح يف دليل األستـــــــاذ جيد   

 . نصوص فهم املنطوق والقيم املستوحاة منها 

  

  2016منهاج التعليم المتوسط   2003منهاج التعليم المتوسط   

  ي مبنطلقيـــه املطالعـــــــــة املوّجهـــــــة وفهـــــــم املنطوق   يشرتكـــــــان يف تقديـــــم نشــــــــــاط التعبيــــــــر الشفهـــــــــــــــ  فالمؤتلَ 

  .تواصل مشافهــــــة بلغــــــة سليمة  يف الكفاءة اخلتامّية واليت تتمّثل يف دفـــــع التلميـذ للـ  

ينطلُق من نشاط املطالعة املوّجهة الذي يقّدم يف -   المختلف

  .�اية الوحدة التعليمّية

حيتاج ملهارة القراءة والتحضري املسبق خارج - 

  . القسم

يتوّقف يف الّتواصل الّشفهي داخل القسم من - 

خالل اإلجابِة عن جمموعة من األسئلة حّضر 

إجابتها يف البيت،أو تلخيص مقطع من الّنص 

  . الذي قرأه

  

تعلّم تقنيات القراءة وحتليل مضمون الّنص - 

بة عن تساؤالت واستثماره يف التلخيص أو اإلجا

  .حيّددها األستاذ

ينطلق من نشاط فهم املنطوق الذي يقّدم يف - 

  .بداية الوحدة التعليمّية

حيتاج ملهارة االستماع ومهارة الفهم - 

  . واالستيعاب داخل القسم

ال يتوّقف يف الّتواصل الّشفهي داخل - 

القسم،وإّمنا يتعّدى ليكون منط الّتواصل يف 

احلياة من خالل ما يسمى بالّتعبري اإلبداعي 

الذي يوّظف كامَل املكتسبات اللغويّة اليت 

  . تعّلمها وربطها بالواقع الذي يعيشه

فهم معاين اخلطاب املنطوق والّتفاهم معه  - 

  .ة تراعي مقاَم املخاَطبفينتج خطاباٍت شفهي



 

 

31 

 

 ـــالفصـ
ّ
ـــانيـــل الثــ  

 فهم املنطوق ، نصوصـــه وقيمـــــه

        .نصوص فھم المنطوق، مؤلفوھا ومعلّموھا:  املبحث األول   

   .  القیم، تصنیفاتھا ، وحضورھا في نصوص فھم المنطوق: انيـاملبحث الث              
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  .نصوص فهم المنطوق، مؤلفوها ومعّلموها :ألولالمبحث ا

  .مؤلفو نصوص فهم المنطوق: المطلب األول

لعل أّوَل ما ينبغي اإلشارة إليه، أّن نصوص فهم املنطوق ال أثر لوجودها يف الكتاب املدرسي للتلميذ    

نصا، موّزعة على مثانية مقاطَع )  32( وإمنا ُخّصص هلا حيزا يف دليل األستاذ،إذ يصل عددها إىل اثنني وثالثني 

املعيش وهي موحيٌة بقيم أسرية ووطنيٍة وإنسانية وهي مقاطُع ذات داللة بالّنسبة للمتعّلم ومن صميم واقعه "

وكّل مقطٍع يدوم أربعة أسابيع تعليمّية، وقد حّددت ساعة واحدة يف كّل أسبوع مليدان فهم  1"وأخالقية واجتماعية

ونصف  -الّتعبري الكتايب –املنطوق وإنتاجه، وثالث ساعات مليدان فهم املكتوب،وساعة مليدان إنتاج املكتوب 

لألعمال املوّجهة، ومن مستجدات املنهاج اجلديد تقدمي ميدان فهم املنطوق على بقية امليادين، بعدما كان ساعة 

يدّرس يف احلصة ما قبل األخرية من األسبوع يف املناهج القدمية، حيث يسعى ميداُن فهم املنطوق حتقيق مجلة من 

  .غة سليمة، والّتعرف على أجبديات احلوار وآدابهالكفاءات املستهدفة، ولعّل من أبرزها الّتواصل الّشفوي بل

ومن املآخذ اليت سّجلت على الّنصوص الّسابقة من الكتاب املدرسي الّسابق غياب الكّتاب واألدباء        

 -اجلزائريني، وهذا ما مت تداركه يف الكتاب احلايل، حيث كان حضورهم قويا ومتميزا،وقد دعا العديد من املفكرين

ىل ضرورة تسليط الّضوء على الكّتاب واألدباء اجلزائريني،  خصوًصا يف املناهج الّرتبوية ويف هذا الصدد إ -من قبل

لكننا ...إنّنا ال نريد أن حنرَم الّتلميذ اجلزائري من معرفة أدباء وكتاب عرب وأجانب :" يقول عز الدين ميهويب

بأدباء بلده ورموز أّمته يف الفكر واإلبداع، بينما نرى أعماَل ال ملًما،  -على األقل -نريده باملقابل أْن يكون عارفًا

وقد توّصل عمر بوشنة من خالل حبث قام �ا حول نشاط القراءة . 2"أدبائنا وهم أحياء تدّرس يف جامعات عاملية

  نطلـــــــب أن  ولسنا:" املدرسيودراسة الّنص لكتّـــــاب الّسنة الثالثــــــة متوّسط إىل غياب األدب اجلــــــــزائري يف الكتاب 

  ـــةيكوَن الكتاُب كلُّه أدبا جزائريا، ولكن على األقــــــل تكون الغلبـــــة لألدب اجلزائري ملنحــــه خصوصيّــــــة ثقافية  معينــ

  .3"وربط املتعلِّم بنتاج وطنه فال يكون غريًبا عنه 

للّسنة األوىل متوّسط، جند أّن واضعي هذه " فهم املنطوق"وحني الوقوِف على نصوص اجليِل الثّاين       

  :النصوص قد أولو عناية خاصة ألمساء كّتاب وأدباء جزائريني، وهذا ما ميكن مالحظته من خالل اجلدول اآليت

                                                           

 . 22حمفوظ كحوال، املصدر الّسابق، ص - 1

 -  azzedinemihoubi.comأطفالنا،هل يعرفون أبوليس؟ ، املوقع الرمسي :"مقال بعنوان عز الدين ميهويب، - 2
عمر بوشنة،داللة النص وعالقته بالقيم الرتبوية يف كتاب اللغة العربية للسنة الثالثة متوسط، جملة آفاق علمية،دورية نصف  - 3

 51ص .اجلزائر -سنوية حمّكمة تصدر عن املركز اجلامعي لتامنغست
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  .نصوص فهم المنطوق بأسماء مؤلفيها وبلدانهم: )02(جدول رقم 

  البلد  املؤلف  الّنص  الرقم

  اجلزائر  .و العيد دودوأب -                     .  أمُّ  الّسعد -   01

  لبنان  .توفيق يوسف عواد -    .يف انتظار أمني -   02

  املغرب  .عبد احلميد بن جلول -   .وداع -   03

  مصر  . هيكلنيحممد حس -   .زوج أيب -   04

  اجلزائر  .مرزاق بقطاش -   ) طيور يف الظهرية: رواية( سطر أمحر من األمس  -   05

  اجلزائر  .عبد الرمحن عزوق -    ) صوماميات: ا�موعة القصصية( ليلة للوطن  -   06

  اجلزائر  .ادمالك حدّ  -   .لشاعر املضطهدحممد    07

  اجلزائر  .مجيلة زنري -   )ا�موعة القصصية الكاملة( حدث ذات ليلة  -   08

  اجلزائر  .عمر بن قينة -   .اإلبراهيمي البشري-   09

  اجلزائر  .مرمي سيدي علي مبارك -   .اجلزائرية امللكة األمازيغية...  هيناننيت -   10

  سوريا  .هيثم خوري-   .العامل يفر خريطة هصاحب أش اإلدريسي -   11

  مصر  .حممد كامل حسن احملامي-    .اإلسكندر األكرب -   12

  سوريا  .نبيهة احلليب-    .والقلموان ر -  13

  اجلزائر  .العريب التبسي -   .ةالواجب والتضحي-   14

  اجلزائر  .يوسف شاوش -   .احلل األخري-   15

  فرنسا  )حافظ إبراهيم(وهيجر فكتو -   .)قصة البؤساء( معاناة جون فاجلان -   16

  مصر  طيف الّنمرعبداللّ  محنعبدالرّ -   .جريب على احليوان واألخالقالتّ -   17

  مصر  .مىن فوزي -   .زراعة الفضاء بالّنباتات-   18

  مصر  .حمسن حافظ-    .ثورات باطن األرض: نياكالرب -   19

  العراق  .بدران عبد اهللا -   .ازدياد حرارة األرض واألخطار الكارثية-   20

  اجلزائر  .باديس عبد احلميد بن -   .)�نئة به إىل األمة اجلزائرية( عيد الفطر املبارك-   21

  مصر  .مصطفى صادق الرافعي -   . العيد اجتالء-   22

  مصر  .حممود شلتوت-   . شريفاالحتفال باملولد الّنبوي ال-   23
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  مصر  .نيطه حس

  اجلزائر  .أمحد رضا حوحو

  مصر  .أمحد أمني

  مصر  .حممود تيمور

  اجلزائر  .اراهر وطّ الطّ 

  سوريا  .بديع حقي

  مصر  .سالمة ّلهأمحد عبد ال

  لبنان  . روحيةني

  لبنان  .ابأمحد قصّ 

  :وفيما يلي رسم بياين بأعمدة متّثل أمساء بلدان مؤلفي نصوص فهم املنطوق

  فرنسا        املغرب       العراق        لبنان         سوريا         مصر        اجلزائر

 ،يف ميدان فهم املنطوِق وإنتاجه ةاألدبية اجلزائريّ 

بعدما كانت حمتشمًة ومغيبة يف الكتب املدرسيِة الّسابقة، حيث جاءت يف أّول الّرتتيب، ويعد هذا مبثابة خطوة 

  .فهم المنطوق، وتحقيق القيم

شاط يف العملّية املنطوق وقيمه، وتقييما هلذا النّ 

- بلغ عددهم ثالثة وأربعني مبحوثا يتوّزعون عرب خمتلف متوّسطات الوالية

0

4

8

12

أعمدة بيانّية لنصوص فهم المنطوق بأسماء بلدان مؤلفيها  
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طه حس -   .نيييف عند األزهر ر املولد الّنبوي الشّ 

أمحد رضا حوحو -   .الطبيعة واإلنسان

أمحد أمني-   . 

حممود تيمور-    .ليماناإلوز يف حبرية 

الطّ  -   )من رواية الزلزال(  .مدينة اجلسور

بديع حقي -    .مرض زينب

أمحد عبد ال-    .

نيأم -   .لّ  الرئوي

أمحد قصّ -    .اضيةة األلعاب الريّ 

وفيما يلي رسم بياين بأعمدة متّثل أمساء بلدان مؤلفي نصوص فهم املنطوق

01(  

فرنسا        املغرب       العراق        لبنان         سوريا         مصر        اجلزائر

األدبية اجلزائريّ صوص النّ  حضورَ  اّتضح جلياسم البياين من خالل الرّ 

بعدما كانت حمتشمًة ومغيبة يف الكتب املدرسيِة الّسابقة، حيث جاءت يف أّول الّرتتيب، ويعد هذا مبثابة خطوة 

  .إجيابية متّيزت �ا مناهج اجليل الثّاين عن مناهج اجليل األول

فهم المنطوق، وتحقيق القيمتحليل استمارة االستبانة حول 

املنطوق وقيمه، وتقييما هلذا النّ  ساؤالت املتعّلقة بنشاط فهمِ بعض التّ  لإلجابة عن

بلغ عددهم ثالثة وأربعني مبحوثا يتوّزعون عرب خمتلف متوّسطات الواليةالتعليمّية، استعنا بعينة من املبحوثني 

أعمدة بيانّية لنصوص فهم المنطوق بأسماء بلدان مؤلفيها    
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املولد الّنبوي الشّ -   24

الطبيعة واإلنسان-   25

. الّشمس-   26

اإلوز يف حبرية -   27

مدينة اجلسور-   28

مرض زينب -   29

.باحةالس-   30

لّ  الرئويالسُّ -   31

ة األلعاب الريّ قصّ -   32

وفيما يلي رسم بياين بأعمدة متّثل أمساء بلدان مؤلفي نصوص فهم املنطوق

01(اني رقمرسم بي

  

فرنسا        املغرب       العراق        لبنان         سوريا         مصر        اجلزائر                  

من خالل الرّ ف

بعدما كانت حمتشمًة ومغيبة يف الكتب املدرسيِة الّسابقة، حيث جاءت يف أّول الّرتتيب، ويعد هذا مبثابة خطوة 

إجيابية متّيزت �ا مناهج اجليل الثّاين عن مناهج اجليل األول

تحليل استمارة االستبانة حول :المطلب الثاني

لإلجابة عن  

التعليمّية، استعنا بعينة من املبحوثني 
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م، 2018- 2017راسة يف هذه السنة حمّل الدّ ملستوى الّسنة األوىل متوّسط  شاطِ هذا النّ معنيني بتدريس  - أدرار

  .2017- 2016نة املاضّية السّ  أو

  :معلومات االستبانة-) 03(جدول رقم

  الّنسبة  العدد    اجلنس

  %58.84  25  ذكور

  %41.16  18  إناث

  :لدى المبحوثين الخبرة - )04(جدول رقم 

  النسبة املئوية  العدد  اخلربة يف العمل

  % 16.27  07  .أقل من مخس سنوات

 %30.14 13  .سنوات 10إىل  05من 

 % 53.93  23  .سنوات 10أكثر من 

  :االستبانةاستمارة تحليل -

نموذج لمستويات اإلجابة لردود فعل المبحوثين حول سؤال يتعّلق بطبيعة نصوص فهم -1

  :المنطوق

  ) 05(جدول رقم 

  

  

  :بحوثني ظهرت النتائج على النحو اآليتوبعد فرز إجابات امل

  )06(جدول رقم 

  

   

  

   

01  02  03  

  صعبة جّدا  صعبة  سهلة

  النسبة املئويّة  )التكرار(العدد   الفئة

 %32.35  14  سهلة

 %67.65  29  صعبة

 %00  00  صعبة جدا
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من خالل اجلدول أعاله يّتضح أّن جّل أفراد العينة يّتفقون على أّن نصوص فهم املنطوق صعبٌة على   

من حجم العّينة الكّلي، ) %67.65( حيث يشّكلون ما نسبته  -الّسنة األوىل متوّسط–املستوى حمّل الدراسة 

من حجم العينة الكّلي، وأّما ) % 32.35(يف حني أّن نسبة الذين يعتقدون أّن طبيعة هذه الّنصوص سهلة يبلغ 

  .نسبة الذين يعتقدون أّ�ا صعبة جدا منعدمة

  :ومن خالل متحيص نصوص فهِم املنطوق، وانطالقا من إجابات املبحوثني، فإنّه يتوّجب ما بلي   

  -  كو�ا تفوق قدرة التالميذ اإلدراكّية  النصوص؛النظر يف بعض إعادة. 

  - تفادي النصوص اليت تشتمل على كّم هائل من الكلمات الصعبة، واملعاين املبهمة اليت تتطّلب من املعّلم

 .  العودة إىل املعاجم إليضاح معناها وشرحها، ففي كثري من األحيان يتحّول هذا النشاط إىل دراسة معجمّية

ق بالحجم الساعي نموذج لمستويات اإلجابة لردود فعل المبحوثين حول سؤال يتعلّ  -2

  :المخّصص لهذا النشاط

  )07(جدول رقم  

  

  

  :حو اآليتعلى النّ  تائجُ املبحوثني ظهرت النّ  وبعد فرز إجاباتِ   

  )08(جدول رقم  

  

    

  

من خالل اجلدول أعاله اّتضح أّن معظم أفراد العينة ذهبوا إىل أّن احلجم الساعي غري كاٍف، حيُث إّ�م           

  .أنه كافٍ )  %38.89(من ا�موع الكلي، بينما يرى ما نسبته من أفراد العينة ) %61.11(ميثّلون ما نسبته 

حلجم الساعي غُري كاٍف، يُعزى لطبيعة الّنصوص؛ إذ يضطّر إّن اعتقاد عدٍد كبري من املبحوثني بأّن ا          

املعّلم أحيانا إىل قراءة الّنص مرّات عّدة لتمكني الّتلميذ من استيعابه وإدراكه، وبعدما يقوم األستاذ بتذليل الّنص 

واستنباط ما  وشرح ما فيه من كلمات غامضة  واستكشاِف فهم الّتالميذ بطرح مجلة من األسئلة املتعّلقِة بالّنص

التعبري "فيه من قيم وأبعاد تربويّة، يكون الوقت املخّصُص للنشاط قد انتهى دون الوصوِل إىل الكفاءة اخلتامّية 

  ".   الشفهي

01  02  

  كافٍ   غريُ   كافٍ 

  النسبة املئويّة  )التكرار(العدد  الفئة 

 %38.89  15  كافٍ 

 %61.11  28  غري كافٍ 
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نموذج لمستويات اإلجابة لردود فعل المبحوثين حول سؤال يتعّلق بتفاعل المتعّلم مع نصوص فهم  -3 

  :المنطوق 

  )09(جدول رقم

  

            

  

  :وبعد فرز إجابات املبحوثني ظهرت النتائج على النحو اآليت 

  )10(جدول رقم 

  

  

    

من خالل اجلدول أعاله اّتضح أّن معظم أفراد العينة ذهبوا إىل أّن تفاعل التالميذ حمّقق وقد مثلوا ما           

  . من بقّية أفراد العينة أنّه غري حمّقق ) %19.44(  و يرى ما نسبته ) .%80.56( نسبته  

ه الطريقة اليت تعتمد الّسماع كأساس للفهم يف إّن التفاعل الذي حيّققه التالميُذ  يف فهم هذا النشاط مردّ          

  .  العملية الّرتبوية ،وقد ّمتت اإلشارة لذلك سلفا

ة، ومدى نموذج لمستويات اإلجابة لردود فعل المبحوثين حول سؤال يتعّلق بالقيم التربوي - 4 

  :ها لحاجيات الفرد والمجتمعإشباع

  )  11(جدول رقم 

      

  

 :لتايلوبعد فرز إجابات املبحوثني ظهرت النتائج على النحو ا        

 

 

 

 

01  02  

  ال  نعم

  النسبة المئويّة  )التكرار(العدد   الفئة

 %80.56  35  نعم

 %19.44  08  ال

01  02  03  

  أحيانًا  ال  نعم



 الفصل الثاني                                                          فھم المنطوق نصوصھ وقیمھ
 

 

38 

  )12(جدول رقم 

  

  

  

             

من خالل اجلدول أعاله اّتضح أّن معظم أفراد العينة ذهبوا إىل أّن حتقيق القيم وممارستها عند التالميذ تلتمس  

، وهلذا االعتقاد له ما يربّره؛ إذ يف كّل يوم تطلعنا خمتلف اجلرائد )% 79.42(فيهم أحيانا وقد مثّلوا ما نسبته 

املخدرات، وعدم االحرتام، إال دليل على اضطراب وتصدع  من انتشار رهيب حلاالت االعتداء، واإلقبال على

لذا يتوّجب على اجلهات الوصّية، والقائمني على العملية الرتبوية، العمل سويا من أجل تدارك . منظومة القيم 

 الوضع، وإنقاذ املدرسة اجلزائرية وإعاد�ا إىل جادة الّصواب، والبحِث عن الطّرق املثلى لتفعيل هذه القيم يف

  .  الوسط املدرسي

  .القيم؛ وحضورها في نصوص فهم المنطوق: بحث الثانيالم-

  .وأنواعها صنيفات القيممن ت: المطلب األول

  :من تصنيفات القيم -1

وفيما يلي أشهر الّتصنيفات ومنها تصنيف .تصّنف القيُم تبعا لفلسفة أصحا�ا ونظر�م إليها

  :1م حيث اعتمد على ستة معايري هي1980دياب

 .معيار حمتوى القيمة - 1

 .معيار املقصد من القيمة - 2

 .معيار شّدة القيمة ودرجة االلتزام اليت تفرضها - 3

 .معيار عمومية القيمة - 4

 .معيار وضوح القيمة - 5

 .معيار دوام القيمة - 6

  :وميكن توضيح ذلك من خالل الّشكل اآليت

                                                           
 .،دار املسرية47ماجد زاكي اجلالد،تّعلم القيم وتعليمها،ص - 1

  النسبة المئوية  )التكرار(العدد  الفئة

 %18.63  08  نعم

 %2.54  01  ال

 %79.42  34  أحياناً 
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  معايري تصنيف القيم

          

  حمتوى       املقصد                  شدة                 عمومية                        وضوح             دوام                

  القيمة     من القيمة               القيمة                 القيمة                          القيمة             القيمة

ومن أشهر الّتصنيفات اليت اعتمدت معياَر حمتوى القيمة ومضمو�ا تصنيف عامل الّنفس األملاين           

 :حيث قّسم الّناس إىل ستة أمناط بناًء على القيم األساسية اليت يعتقدو�ا،وتصنيفه جاء على الّنحو اآليت"سرباجنر"

 .القيم الّنظريّة - 1

 .القيم االقتصاديّة - 2

 .ةاجلماليّ  القيم - 3

 .القيم االجتماعّية - 4

 .القيم السّياسّية - 5

  .القيم الّدينية - 6

إىل قيٍم ملزمة، وقيم  شدتها إىل قيٍم وسائلية،وقيم غائية،وباعتبار مقصدهاوتنقسم القيم باعتبار      

إىل قيٍم صرحية وقيم ضمنية،  وضوحهاإىل قيٍم عامة وقيم خاصة،وباعتبار  عموميتهاتفضيلية،وقيم مثالية،وباعتبار 

 . 1إىل قيٍم عابرة،وقيم دائمةدوامها وباعتبار 

  :2ه القيمأساس توجّ وهناك من صّنفها على         

  .كالّنجاح مثال:القيم املّتجهة حنو الّذات - 

  .كالقيم الوطنية،والعدالة االجتماعية:القيم املّتجهة حنو اآلخرين - 

فقيمة  - وإن كانت تتقاطع يف بعضها - مفهوم القيم متفاوٌت بني األمم وا�تمعاتوجتدر اإلشارة إىل أّن        

وجود اختالف هام بني القيم "إىل " كيفن جيه أتول"احلرية مثال عند املسلمني ليست هي عند الغرب، وقد أشار 

يم اإلسالمية اليت يعتنقها اإلسالمية والغربية من حيث التجسيد العملي هلا على يد معتنقيها،فأّما بالنسبة إىل الق

                                                           
 51-49ص ،الّسابقاملرجع ماجد زاكي اجلالد، - 1
–عبد اللطيف حممد خليفة،ارتقاء القيم، ، سلسلة كتب ثقافية شهرية،يصدرها ا�لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب - 2

 .119ص  ،1978يناير -الكويت
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واألمر نفسه ذهب إليه اجلالد .1"اإلنسان املسلم،فهي اإلمياُن املطلق باإلسالم والعيش وفق مبادئه

فالدميقراطية، واملساواة، واحرتام الذات، قيم إنسانية توافقية تتفق عليها املنظومات القيمية كافة وخباصة يف :"بقوله

املساواة بني الرجل واملرأِة مثال قيمة عليا لدى مجيع األمم،لكن مفهومها اإلسالمي خيتلف فقيمة . 2"مسا�ا العامة

فاإلسالم ينادي �ذه املساواة،ومع ذلك حيدد لكل منهما .عن مفهومها الغريب من حيث تفصيالته ونظرياتُه

  .أدواره

  :  إىل نوعني مها 3ّسمها جابر قميحةوللقيم اإلسالمية أيضا تصنيفاٌت عديدة ختتلف من باحث آلخر،فقد ق      

 ...وتظهر يف ترك املوبقات والشرور كاخلمر والغدر والظلم والكذب:الّتخلي الّسلبية أو قيمُ  قيمُ -1

  ...مثل الّصدق،الّرمحة،األمانة،الكرم:اإليجابية أو قيم الّتحلي قيمُ -2

  :إىل مستويني مها  4و هناك من صّنفها

  :أبعاد هي ثالثةَ ،ويضم ثالثي تصنيفٌ  - أ

  .القيم املتصلة بعالقة اإلنسان مع ربّه- 1

  .القيم املتصلة بعالقة اإلنسان مع نفسه - 2

  .القيم املتصلة بعالقة اإلنسان باآلخرين - 3

تبعا لألبعاد الست اليت ينقسم إليها أي بعد من األبعاد الثالث السابقة  ، يصنف القيمَ سداسي تصنيفٌ -ب

  :وهي

  ...كالتوحيد،والصالة،والتقوىالبعد الروحي  - 1

  ...البعد البيولوجي كرعاية اجلسم،وقوة اجلسم،والسعي لكسب الرزق- 2

  ...البعد العقلي املعريف كالتعلم،والتعليم،والتفكري والتدبر- 3

  ...البعد االنفعايل العاطفي كاحملبة،والرضا،واألمل- 4

  ...كاالحسان،واألمانة،والكرم،واحللمالبعد السلوكي األخالقي  - 5

  ...البعد االجتماعي اخلاص والعام كاألخوة،واملعاملة احلسنة،والتعاون- 6

                                                           
 .123ص ،1،ط2010،دار الفكر دمشقرضوان زياد،كيفن جيه أوتول،صراع القيم بني اإلسالم والغرب،  -1
 .56ص  ،السابق ماجد زاكي اجلالد،املرجع - 2
 .نتائج وخالصات،شبكة األلوكة...جابر قميحة،مقال القيم اإلسالمية - 3
عبد احلميد اهلامشي،فاروق عبد السالم،البناء القيمي للشخصية كما وردت يف القرءان الكرمي، ندوة خرباء الرتبية اإلسالمية - 4

 .13ص  ،مكة املكرمة



 الفصل الثاني                                                          فھم المنطوق نصوصھ وقیمھ
 

 

41 

   .من أنواع القيم - 2 

من خالل ما سبق سنقف عن بعض أنواع القيم وأهم تعريفا�ا اليت تسعى املنظومة الرتبوية غرسها يف نفوس      

  :املتعلمني ونذكر منها ما يلي

ر وّ ــــــــه العامة وال يتصـــــــــاليت تطبع سلوك الفرد يف عالقت"مجاعي وهي  بعدٍ  هي قيم ذات :القيم االجتماعية-1

 ر،ـــــــــــــبالصّ  ع،ــــــــــــواضالتّ  م،ــــــــــــــاحالرتّ  اون،ـــــــــــــــعالتّ  :ومن هذه القيم. 1"فاعل مع الغريوجودها إال من خالل التّ 

دينية ذات طابع  وهي يف حقيقتها قيمٌ ...انةــــــــــــــــــــــــــاألم دق،ـّـــــــــــــــالص ار،ــــــــــــــــاإليث وـــــــــــــــالعف م،ـــــــــــــــاحلل رم،ـــــــــــــــالك

طاقات للنشاط ودوافع للعمل يف ضوء معايري :"ــــــة على أ�ام االجتماعيــــــــــــــــــــــم القيـــــاجتماعي،لذا عـــّرف بعضه

 2"باب بكل سلوك حترمه أو ترفضه اجلماعةالشّ  رــــــــتبص سم باجلماعية،ـــــــــــــأخالقية دينية تتّ 

 احمليطهي القيم اليت تتسع دائر�ا لتتجاوز العالقات االجتماعية الناجتة عن االحتكاك مع " :القيم الوطنّية-2

  حّب الوطن:ونذكر منها .3"احملدود واملباشر إىل اإلحساس بالقواسم املعنوية املشرتكة اليت جتمع اجلماعات املتباعدة

  ... واالعتزاز برموزه والّتفاين يف خدمته، اللغة والدين ، الّتنوع الثقايف،الراية الوطنية

  من الّشعوب االجتماعية واخلصوصيات احلضارية لشعبوهي القيم اليت تتجاوز العالقات  :القيم اإلنسانية-3

أو أمة من األمم، لتنفتح على البعد الكوين لتصبح معايري ومقاييس للتعامل مع اآلخرين باعتبارا�م اإلنسانية   

وحينما نسمي قيمة على أساس .4اليت يشرتك فيها كل الناس بغض الّنظر عن انتماءا�م العرقية والدينية واحلضارية

أ�ا إنسانية، ال يعين بتاتًا أن مجيع الناس متفقون على تصور واحد حنوها،ولكن الشيء املشرتك بينهم هو اإلطار 

فاألوربيون واألمريكيون مثال "العام ملدلوهلا ومسا�ا العامة،ومن مثة جند أنفسنا أمام حقيقة الصراع حول القيم،

  وهي قيمة مشرتكــــة-  مفهومها، فكالمها ميجد الكرامـــة اإلنسانيةميتلكون قيًما أساسية مشرتكة، لكنهم متفاوتون يف

  .5"بيد أن األوروبيني يرون يف عقوبة اإلعدام انتهاكا هلا، يف حني أن األمريكيني يستمّرون يف تطبيقها - 

                                                           
   38افة،صـــــــــــــة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقــــــــــورات املنظمــــــــة يف املنظومة الرتبوية،منشــــــالصمدي،القيم اإلسالميخالد  - 1

  .  2008كوسايسي
 والنشر  باعةفاروق عبده فلية،أمحد عبد الفتاح الزكي،معجم مصطلحات الرتبية لفظا واصطالحا، دار الوفاء لدنيا الط - 2

 .201ص ،سكندريةاإل
 .38ص  ،ناملرجع  -3
 .39ابق،ص املرجع السّ  - 4
 .وما بعدها 48رضوان زياد،املرجع السابق،ص -5
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بيئته،ومتّثل يف جمموعة من األحكام املعيارية اليت تعمل كموجهاٍت لسلوك اإلنسان إزاَء ":القيم البيئية- 4

فهذه املوّجهات جيب . 1"جوهرها نتاجا اجتماعيا ويتشر�ا الفرُد من خالل انفعاله وتفاعله مع املواقف واخلربات

جمموعٌة من :" أن تكون إجيابية من خالل جتّنب كل ما يسئ للبيئة، وقد عرفها ابراهيم عبد اهللا البلطان بأ�ا 

انية اليت يكتسبها الفرد وتتكون لديه حنو البيئِة اليت يعيش فيها حبيث تعمل  االجتاهات واألحكام العقلية والوجد

  .2"كموجهات إجيابية لسلوكه البيئي

وقد أولت املنظومة الرتبويُة اهتماما كبريا بضرورة تفعيل هذا النوع من القيم يف نفوس املتعلمني، وذلك من        

املؤسسات الّرتبوية بالتنسيق مع مديرية البيئة على مستوى  خالل عمليات التحسيس اليت تقوم �ا على مستوى

الواليات، والالفُت للّنظر أّن هذه القيَم جند هلا حضورًا قويا يف مادة العلوم الطبيعية نظرا خلصوصيتها وطبيعتها 

  .وهذا ما مييز مناهج اجليل الثاين اليت تّتسم بالتكامل بني خمتلف املواد أفقيا وعموديا

  بقصد �ا اهتمام الفرد وميله إىل ما هو مجيل من ناحية الشكـــــل أو التوافق الشكلـــي، وال ": الجمالية القيم-5

يعين هنا أّن الذين يتمّيزون �ذه القيمة يكونون فّنانني تشكليني مبتكرين، بل إّن بعضهم ال يستطيعون اإلبداع 

  صر أساس يف اخلربة اجلماليــــــــــة، وهي أدراك الكيفّية اجلمـــالية اليت أّ�ا عن:"وتعّرف أيضا .3"الفين وإن كانوا يتذوقونه

  4."توجد أو تنتمي إىل العمل الفين بوصفه شكال داّالً 

  سائل يف عالقتها بالفرد واجلماعـــــــةتلك القيم اليت حيتكم إليها لتقومي قيم األفعال وامل:"وهي:القيم األخالقّية- 6

  ار ــوهي أيضا جمموعة السلوكّيات اليت يأيت �ا الفرد صغريا كان أم كبريا، وتكون مرغوبة ومستحسنة ويرتضيها اإلط 

   ....  الّشجاعة، الّنظام، مصاحبة األخيار، الّنزاهة، حّب العمل :ومنها  5."القيمي للمجتمع الذي يعيش فيه الفرد

  ....   

 متّيز الفرد بإدراكه للكون، ويعرب عنها اهتمام الفرد وميله إىل معرفة ما هي جمموعة القيم اليت":القيم الّدينّية-7

وراء الطبيعة، فهو يرغب يف معرفة أصل اإلنسان ومصريه، ويؤمن بأّن هناك قوة تسيطر على العامل الذي يعيش 

                                                           
 .201 فاروق عبده فلية،أمحد عبد الفتاح الزكي،املرجع السابق،ص -1
 .م2014،ابريل 2،العدد7القصيم،ا�لدابراهيم عبد اهللا سليمان البلطان،جملة العلوم الرتبوية والنفسية،جامعة  -2
 . 202فاروق عبده فليه،أمحد عبد الفتاح الزكي، املرجع الّسابق،ص  -3
 .144ص  ،، الدار املصريّة اللّبنانّية1/2003ط ،م املصطلحات الرتبويّة والنفسّيةحسن شحاتة،زينب الّنّجار، معج -4
  . 201فاروق عبده فليه،أمحد عبد الفتاح الزكي، املرجع الّسابق،ص  - 5
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، وقد  1"لّتعاليم الّدينيةفيه، وحياول أْن يربط نفسه �ذه القوة، ويتمّيز معظم من تسود لديه هذه القيم بالّتمسك با

إّن العقائد هي اليت تصنع املثل العليا، واملثل العليا هي اليت �يمن على السلوك :"ربط الغزايل القيم بالعقيدة فقال

     2"ويستحيل أن يتوفر االحرتاف ألّمة مامل تستقر عقائدها وأخالقها...وتوجهه

  ....قيم معرفية، وقيم تارخيية، وقيم سياسية، وقيم اقتصادية :منهاافة إىل هذه القيم مثة قيٌم أخرى إض        

  .ظومة التربوية الجزائرية،وحضورها في نصوص فهم المنطوقواقع القيم في المن:المطلب الثاني

  :واقع القيم في المنظومة التربويّة الجزائريّة-1-2

إّن ما يشهده الوطُن العريب عموما، من ترٍد يف القيم واألخالق له انعكاساتُه السلبية على خمتلف 

  وال يستقيـــــم حال هذه الشعوب إال إذا متّسكـــــــت بقيمـــــــــها ...ا�االت الرتبويّة والسياسّية واالقتصاديّة واالجتماعّية

  :الشعراء أمحد شوقيويف ذلك قال أمري .وأخالقها العليا

  صالُح أمرك باألخالق مرجُعه            فقّوم الّنفَس باألخالق تستقم

  :وقد اجتمعت عدة عوامل أدت إىل تدهور القيِم األخالقية يف مؤسساتنا الّرتبوية وعلى رأسها 

  .ضعف الوازع الديين وسيطرة اجلانب املادي- 1

  .ومحلت املسؤولية للمدرسة وحدها استقالة األسرة عن ممارسة دورها الرتبوي،- 2

  .مسؤولية وسائل اإلعالم،إذ مل تعد حمتويات الكثري منها ذات توجه أخالقي بنائي بل جتاري حمض - 3

تطور وسائل التواصل االجتماعي اليت جعلتنا أمام عوملة ا�تمعات، وأصبح شبابنا يعيش يف جمتمعات خمالفة - 4

  .لقيمنا ومبادئنا

ن القائمني على رسالة التدريس طرائق عمل بالية وعقيمة يف تعليم القيم واألخالق،إذ تقدم تبين الكثري م- 5

لألجيال كمعارف مباشرة وجوفاء، بدل أن تكون ممارساٍت حية، تشاع يف احلياة املدرسية وينتقل بريقها وأثرها 

قد طريقة تدريس القيم يف املدارس  الذي انت" طارق السويدان"، واألمر نفسه أشار إليه 3خارجها يف شىت ا�االت

. كو�ا تقّدم على شكل وعظ وإرشاد،تفتقر إىل الغرس و الّتفعيل احلقيقي الذي ينبغي أْن يربط بالواقع املعيش

إشكالية العالقة بني الّتلميذ واألستاذ، واإلدارة املدرسية، إذ مل تعِد األخالق هي احلاكمة لتلك العالقة بل أصبحنا 

                                                           
 .34رضوان زيادة، كيفن جيل أوتول، املرجع الّسابق ص - 1
  .100ص يف ميزان الشرع والعقل، دار الشروق،حممد الغزايل،تراثنا الفكري  - 2
 .153345،21/10/2015ملاذا؟،الشروق اجلزائرية، العدد...خبوش عّمار،ا�يار القيم باملدرسة اجلزائرية- 3
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وما ارتفاع حاالت االعتداء لفظيا كان أو جسديا إال دليل  1.صراع أمام عالقات صراع ومترد وعنف أمام عالقات

 .عن ضياع منظومة القيم، مما ينعكس سلبا على ا�تمع برمته

وإزاء هذا الوضع املضطرب، فإنه يستوجب التفكري جبدية، ويف أكثر من أي وقت مضى بضرورة       

  :بوية، �دف تلبية حاجيات ا�تمع وفق مبادئ وقيم راقية جتعله يعيش يف كنفها ومنهااالهتمام باملناهج الرت 

  .قيم تكرس األمن واهلدوء، وحترتم النظام وحتث على التنمية البشرية على كل املستويات:أوال

  .تكريس قيم جديدة متّجد العمل وتقدسه، وحترتم العامل مهما كان عمله:ثانيا

  ...ليت تؤكد على احرتام اآلخر يف جنسه ولونه ودينه وثقافته وبيئته وتارخيهتكريس القيم ا:ثالثا

  تكريس وتأكيد القيم اليت حتث على العناية الصحّية واحرتام اجلسد واالهتمام بالرياضة وإلزاميتها يف املدرسة:رابعا

  .2وخاصة يف األطوار األوىل

  ضعوا أمامي مناهجها أنبئكم :" وحني سئل أحُد السياسيني عن رأيه يف مستقبل أمة من األمم فأجاب        

واجلزائر كغريها من الّدول اهتّمت مبوضوع القيم يف سياستها الّرتبوية واعتمدته بشكل كبري يف ". مبستقبلها

بية أساًسا تكمن يف غرس جمموعة من القيم مناهجها على مستوى أطوارها  التعليمية املختلفة، ذلك أّن مهمة الرت 

  :�3دف تكوين الفرد تكويًنا صاحلًا، وتربّيته على

 .اهلدف منها تعزيز الوحدة الوطنية ثقافية وروحية، سياسية وأخالقية،: قيم مشرتكة بني كّل األعضاء- 

 .فكرية وإنسانية متفتحة على العامل وجدانية وأخالقية، مجالية،:قيم فردية- 

ما وجيهي للرتبية رسالة املدرسة يف إعداد وتكوين املواطن،ومتشعًبا بشىت القيم د القانون التّ دّ وقد ح          

  :نّصـــــــــه

 ري ـــــاجلزائ بــــــق بقيم الشعــــــتتمثل رسالة املدرسة اجلزائرية يف تكوين مواطن مزود مبعامل وطنية أكيدة شديدة الّتعلّ " 

  4"العامل من حوله والّتكيف معه والتأثري فيه ومتفّتح على احلضارة العامليةقادرًا على فهم 

                                                           
 .م2010-08-5،كن منوذجا،شريط فيديو،انطارق السويد-1
ساتذة العليا لألعبد العزيز بن يوسف،أية قيم ملدرسة الغد يف الوطن العربيالرتبية واالبستومولوجيا،جملة علمية حمكمة،املدرسة  -2

 .85ص ،2011العدد األول  ببوزريعة،
 .10ص م،2009مارس  املرجعية العامة للمناهج، - 3
 .2،الباب األول،الفصل األول،املادة4،العدد2008يناير27اجلريدة الّرمسّية - 4
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والقيم  حيث مشلت اهلوية الوطنية كاالعتزاز باللغة  كما أوضح املنهج اخلاص باللغة العربية هذه املواقفَ       

ومشلت  وتقدير مكونات اهلوية اجلزائرية واحرتام رموزها إضافة إىل تنمية القيم املستمدة من مكونات اهلوية الوطنية،

بطة بقيم وتبين التصرفات املرت أيضا الضمري الوطين واملواطنة وذلك باحملافظة على الرموز الوطنية والدفاع عنها،

والتحلي بروح التضامن  ،واللغوي واألديب لألمة اجلزائريةومتتني الصلة بالرتاث الفكري  الوطن وأخالق األمة،

  1... والتعاون داخل املدرسة وخارجها

  نــــواملتضمِّ  ة،ة الوطنيّ ــــعن وزارة الرتبيّ  الصادرِ  م،2017سبتمرب 21املؤرخ يف  1547اء على املنشور ــــــوبن   

ط،حيث اعتمد يف إعادة  عليم املتوسّ ط من التّ اين السنتني الثانية والثالثة متوسّ ور الثّ ن للطّ تنصيب املناهج احملسّ  

  اب كلّ ـــبإكس مطالبةٌ  ةَ ــــة الرتبوية اجلزائريـــاملنظوم إنّ :"ا القيم وجاء فيها ما نصهــ،أوهلكتابة املناهج على أربعة مبادئَ 

  2...."قة بالقيممتعلم جمموعة من الكفاءات املتعلّ  

ا على بالوطن واملواطنة فحسب بل أ�ا أخذت بعدا أكثر انفتاحً  ومل تكن هذه القيم واملواقف متعلقةً      

لمي مع اآلخرين عايش السّ عي إىل التّ عوب األخرى وتقّبل االختالف والسّ العامل من خالل احرتام ثقافات الشّ 

لى اآلداب اإلقليمية والعاملية ،وقد ّخلص رائد الّنهضة العلمية والفكرية باجلزائر اإلمام عبد احلميد بن واالنفتاح ع

والحياة لك  ،على حياتك حافظْ :" جزائري حر بقوله هذه القيم واملواقف خماطبا كلّ  مجيعَ  )م1940ت(باديس 

  ر مع ــــــتسي وقتك، وإذا أردت احلياة هلذا كله فكن ابنَ  ،ـــكومجيل عاداتـــــ ك،ــــــاة قومك ووطنك ودينك ولغتـــإال حبي

  . 3"املعاشرة والّتعامل وطرقِ  العصر الذي أنت فيه مبا يناسبه من أسباب احلياة،

م ــــــمبنظومة القية خاصة ــــــــــــة أولت عنايـــــــــــة اجلزائريّ ـــــــــوبلمحة فاحصة هلذه املناهج واملناشري جند أّن الّدول 

القيم الوطنّية ويعود ذلك العتبارات عديدة منها خصوصا يف مناهجها الّرتبوية على غرار الّدول العربية األخرى، 

من ا�تمعات إغالق معابره أمامها أو  فلم يعد مبقدور جمتمعٍ "العوملة وتأثريا�ا على قيم ومبادئ الّشعب اجلزائري 

ضافة إىل ما يشهده العامل من حروب وصراعات يف خمتلف املناطق حىت امتدت إىل دول إ ،4"الّنجاة من آثارها

وعليه فإنّه ال سبيل للرّقي . ويف ظّل دعوات بعض األصوات اليت �دف إىل ضرب أمن واستقرار الوطن اجلوار،

                                                           
 35ص ،م2016مارس  اللجنة الوطنية للمناهج،وزارة الرتبية الوطنية،مناهج مرحلة التعليم املتوسط، - 1
 .م2017سبتمرب-21املؤرخ ،1547وزارة الرتبية الوطنية، املنشور :ينظر -2
 .21ص، 4ج من مطبوعات وزارة الشؤون الدينية،، 1ط آثار اإلمام عبد احلميد بن باديس، -3
أعمال الدورة املنهجية يف  .االجتماعية،القيم يف الظاهرة ، "أزمة القيم يف املناهج الرتبويّة:"عبد الرمحن النقيب، مداخلة بعنوان -4

  .147ص ،ررين،دار البشري للثقافة والعلومم،جمموعة من احمل2010كيفية تفعيل القيم 
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واملدرسة كفيلة بتحقيق هذه  والّتطور املنشود إال بغرس هذه القيم يف نفوس املتعّلمني والّتمّسك بالوحدة الوطنية،

وأفضل ضمان للتالحم  املدرج األول لتلقي الثقافة الدميقراطية،-إّن املدرسة اجلزائرية املتجددة"املهّمة الّنبيلة 

 مواطن وفــــــــّي ملبادئه ال جدال فيها، ستسهر على تكوين مواطن متشّبع مبعاملَ - االجتماعي والوحدة الوطنية

هل أّن الّنصوص املختارة :والّسؤال املطروح . 1"وقادر يف الوقت نفسه على الوعي بالعامل احمليط به ،مــــــــــــهوقي

ملستوى الّسنة األوىل متوسط جتّسد فعال هذه القيم؟ وهل هي مالئمة لقدرات املتعلمني وحاجيا�م الفكرية 

   .والنفسية؟

  .  حضور القيم في نصوص فهم المنطوق-2-2

وذلك من  ...املنظومة الرتبويّة اجلزائريّة إىل غرس مجلٍة من القيم اإلنسانّية والدينّية واجلمالّية والبيئّيةتسعى    

  وهي قيم ومواقف مشرتكة "العرضية اتالكفاء"خالل خمتلف املّواد الدراسّية يف إطار ما يسّمى يف اجليل الثاين ب

  .امها أثناء بناء خمتلف املعارف واملهارات والقيمبني خمتلف املّواد، واليت ينبغي اكتسا�ا واستخد

تعّد اللغة العربّية من أكثر املّواد الدراسّية إسهاما يف غرس القيم الرتبويّة، وذلك من خالل الّنصوص 

 ـــــىوقد انصّب العمل علــــ...املدرجة يف خمتلف األنشطة التعليمّية بدًءا من فهـــــــم املنطوق وصوال إىل فهم املكتوب

  .نصوص فهم املنطوق حماولني الوقوف على قيمه وأبعاده الرتبويّة ملستوى الّسنة األوىل متوسط يف اجلدول أدناه

  .القيم في نصوص فهم المنطوق): 13(جدول رقم

                                                           
جملة املريب  ،2000ماي مبناسبة تنصيب اللجنة الوطنية إلصالح املنظومة الرتبوية، ألقاه من خطابعبد العزيز بوتفليقة، - 1

 .8ص ،اجلزائرية للرتبية

  مالحمها  القيمة الرتبوية   النص 

قيم أخالقية ذات   .أمُّ  الّسعد - 1

  بعد أسري

  .لزوجهاصرب وتضحية أم السعد وفاء 

قيمة دينية ذات   يف انتظار أمني - 2

  بعد أسري

  .صلة أمني ألمه دليل على بره وإكرامه هلا

اجتماعية ذات   وداع - 3

  بعد أسري

  .تظهر يف أمل اإلبن وهو يفارق أفراد أسرته

ليس زوج األب يضمر الشّر دائما، بل قد خيفق قلبها حنانا   قيمة اجتماعية  .زوج أيب - 4
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  .وحمّبة

  . أعظم جهاد هو التضحية من أجل الوطن  قيمة وطنية  سطر أمحر من األمس  - 5

باملهمة الفدائية، دليل على حبه لوطنه، "نور"قبول   قيمة وطنية  ليلة للوطن  - 6

  .واستعداده للتضحية من أجله

الشاعر عاش حمروما،ومع ذلك فإنه حيمل قلبا وسع به   قيمة إنسانية  .الشاعر املضطهد7-

  .اجلميع،حىت ظلت أشعاره تُرّدد يف اجلبال و الّسجون

  . صمود الفدائي وبسالته أمام وحشية املستعمر الغاشم  قيمة وطنية  حدث ذات ليلة  - 8

قيمة وطنية ذات   اإلبراهيمي البشريحممد - 9

  بعد تارخيي 

  .االعتزاز بأحد رموز وعظماء الوطن يف التاريخ املعاصر

ة امللك:هينانني ت-10

  .األمازيغية اجلزائريّة

قيمة وطنية ذات 

  بعد تارخيي

  .االعتزاز بأحد رموز وعظماء الوطن يف التاريخ القدمي

  .جهود اإلدريسي يف وضع خريطة للعامل  قيمة إنسانية  .اإلدريسي-11

مساعي اإلسكندر األكرب إللغاء احلدود بني الدول،ونشر   قيمة إنسانية   .اإلسكندر األكرب -12

  .يف كل بقاع العاملالعلوم 

  .قيمة املرء يف جوهره ونقاء ضمريه، ال يف شكله ومظهره  قيمة إخالقية  روان والقلم -13

  .أن نكون دعاة حبق، ننشر اإلسالم وتعاليمه السمحة  قيمة دينية  الواجب والتضحية-14

  .ضرورة فرض النظام لوضع حد للفوضى واالزدحام  قيمة اجتماعية  احلل األخري-15

  .ضرورة االلتفات إىل املشردين، والتخفيف من آالمهم  قيمة اجتماعية  معاناة جون -16

احليوان  على جريبُ التّ -17

  واألخالقُ 

النهي عن تعذيب وإحلاق الضرر باحليوان �دف احلفاظ    أخالقّية بيئّية

  .على التوازن البيئي

  

ذات بعد  معرفية  بالّنباتات الفضاء زراعة-18

  عقلي 

  

،وال يوجد ما مينع اإلنسان من البحث احلاجة أّم االخرتاع

  .واالستكشاف من خالل استغالل الفضاء اخلارجي

  . للرباكني مزايا رغم ما ختّلفه من أضرار بيئّيةبيئّية ذات  معرفّيةباطن  ثورات :نياكالرب -19
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    بعد عقلي   األرض

 رضاأل حرارة ازدياد-20

  واألخطار 

 ذات بعد بيئّية

  .بيولوجي 

،ومن مثّة احلفاظ حفاظ على البيئةللضروري  الوعي البيئي 

  .على جسم اإلنسان

  

ذات بعد  دينّية  املبارك عيدالفطر-21

  اجتماعي

  .اآلخرين  العيد مناسبة للفرح وحتقيق السعادة ومشاركتها

   العيد اجتالء-22

  

حتمل بعدا  ،دينية 

  .انفعالّيا عاطفّيا

من لبس للجديد وإبداء للمحّبة التحلي مبظاهر العيد 

  . وإبراز السعادة القلبية واملظهريّة...والوفاء

  .التحلي بأخالق النيب حممد صّلى الّله عليه وسلم  .دينّية   الّنبوي االحتفال باملولد-23

 ريفالّنبوي الشّ  املولد-24

  األزهرينيعند 

دينّية ذات بعد 

  اجتماعي 

   .الّرسول صّلى اهللا عليه وسلمتعظيم العلم وأهله من تعظيم 

أخالقّية ذات بعد   .واإلنسان الطبيعة-25

  .وجداين انفعايل

   .حنو الطبيعة على املخلوقات كحنو اإلنسان على أبنائه

  مجالية ذات بعد   . الّشمس-26

  .تدبّري تأمّلي

الشمس مظهر من مظاهر الطبيعة اليت تستفيد منها 

  . املخلوقات كالنباتات واإلنسان

  

بيئّية ذات و مجالّية          .اإلوز يف حبرية ليمان-27

  . بعد سلوكي

  .االستمتاع جبمال البحريات واحلفاظ عليها واالهتمام �ا

  

   .مدينة اجلسور-28

  .)من رواية الزلزال(  

  مجالّية 

  

  

مجال مدينة قسنطينة اليت امتزج فيها آذان املساجد وضجيج 

  .وخمازن احلبوب  املعّلقة،الشوارع،و�اء اجلسور 

   .مرض زينب -29

      

ذات اجتماعّية 

  بعد عاطفي

من خالل اهتمام اجلّدة حبفيد�ا  ضرورة االهتمام باملريض

  ..اليت كانت طرحية الفراش

  السباحة-30

  

ذات بعد  معرفية

  تارخيي وبيولوجي

العقل السليم يف اجلسم السليم،ولكي تكون سليم اجلسم 

  .  ال بّد من ممارسة الرياضة
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  :وفيما يلي رسم بياين بأعمدة متّثل القيم يف نصوص فهم املنطوق

  )02(رسم بياني رقم 

  

من خالل الّرسم البياين يالحظ أّن القيم الّدينية تغلب يف نصوص فهم املنطوق؛ إذ بلغ عددها ست 

اهتمام اجلهات الوصية �ذا الّنوع من القيم، منذ أمد بعيد حيث جاء يف اجلامع يف مرّات، وهذا يدّل على 

وترجع هذه العناية إىل عمق املشاعر الّدينية لدى هذا الّشعب الذي أقام مؤسساتِه :"الّتشريع املدرســـــــــي ما نّصه

، ّمث تليها القيم الوطنّية والقيم املعرفّية 1"مالثقافية، ونظمه القضائية، وعالقاته االجتماعية على أساس تعاليم اإلسال

  اجلمالّية والقيم االجتماعية، حيث تكــــــّرر كّل منــــها مخس مرّات، لتتبع بالقيـــــم األخالقّية والقيــــــم اإلنسانّية والقيــــــم 

                                                           
  .15ص، 1ج -اجلزائر -، دار اهلدى، عني مليلة2010:سعد لعمش، اجلامع يف التشريع املدرسي، ط - 1

  

 

0
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4

6

قیم دینیة قیم وطنیة قیم معرفیة  قیم إجتماعّیة قیم أخالقیة قیم إنسانیة قیم جمالیة قیم بیئیة

أعمدة بيانية للقيم في نصوص فهم المنطوق

معرفّية ذات بعد   .لّ  الرئويالسُّ -31

  .بيولوجي

  .   التعّرف على األمراض املعدية حفاظا على الصّحة 

ذات بعد  معرفّية          اضية ة األلعاب الريّ قصّ -32

  بيولوجي تارخيي،و 

ملا هلا من أمهية يف تربية العقل األلعاب الرياضّية ممارسة 

  .والروح
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جيل سوي وحمّصن من أي احنراف  وهذا الّتنوع يدّل على مدى الّتكامل والّشمولية يف غرس القيم ، من أجل بناء

ومعلوم أيضا أن ترسيخ القيم يقوم على التَّكرار، ونلمس هذا من خالل تكرار نفس املقاطع التعليمية . أو تطرف

  .يف السنة الثانية متوسط

أّن الّنص بأكمله يأخذ  هذه القيمة، بل قد  -أبدا –واجلدير بالذكر أّن حتديد قيمة ما يف الّنص ال يعين 

جد فيه أنواعا أخرى، وحتديد هذه القيمة أو تلك خيتلف من معّلم آلخر نظرا لتفاوت الرؤى من جهة، وأمهية تو 

القيمة اليت يراد ترسيخها من جهة أخرى، وعموما فإّن املعلَم أدرى بطبيعة القيم اليت يوّد الرتكيز عليها و غرسها 

  .  أن تتوفر فيه القدوة احلسنة واملثل األعلىيف نفوس املتعلمني،كونه أقرب الّناس إليهم، لذا جيب 

وجممل القول إّن األديب اجلزائري كان حاضرا  يف نصوص فهم املنطوق بعدما ّمهش سابقا، وما يالحظ   

القّصة أحّب ألوان األدب بالنسبة :" على  هذه النصوص غلبة الطابع القصصي، وتعليل ذلك ما قاله أمحد مدكور

  .    1"ليمّية مجيعها؛ ولذلك فهي تزّود التالميذ بالكثري من احلقائق واملعلومات والقيم واالجتاهاتلتالميذ املراحل التع

إّن حرص املنهاج على الطابع القصصي كان أنفع للتالميذ ؛إذ القّصة هي األكثر جذبا ألي قارئ، 

  . قيم واإلنتاج مشافهةوعليه يزداد تركيز املتعّلم ومن مثّة حتقيق مهارة االستماع والفهم فرتسيخ ال

  

                                                           
   102ص ، م2006دار الفكر العريب، ،تدريس فنون الّلغة العربّية - 1
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  :اتمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ

  :خنطُّ آخر سطور فيه بعرض النتائج  اليت أمكن الوصول إليها ناقة والّشاقة يف حبثبعد الرحلة الشيّ   

جاء االهتمام به من طرف املشرفني الّلغويّة اهلاّمة يف العملّية الرتبويّة، وقد  امليادينفهم املنطوق أحد  ميدان .1

يف إثراء لغتهم ويساعدهم يف التواصل كونه يساهم    ،الّلغة العربّية متاشيًا مع حاجة املتعّلمني لهعلى مناهج 

فيما بينهم أّوال ّمث بينهم وبني معّلميهم ثانّيا، فال ختلو ماّدة تعليمّية إّال وتتطّلب تواصًال شفهيا بني املعّلمني 

 .جب حتقيقها استماعا مثّ فهما مثّ إنتاجاواملتعّلمني، فهو يف البدء واخلتام كفاءة مطلوبة و 

جنح املشرفون على مناهج اجليل الثاين ملاّدة الّلغة العربّية حينما افتتحوا املقطع التعليمي مبيدان فهم املنطوق  .2

على عكس املناهج القدمية، وعملوا حبقيقة علمّية ثابتة، وهي أّن املنطوق أسبق من املكتوب، وأّن الّلغات 

 .ة مثّ دّونتنقلت شفاه

جناح تعليم ميدان فهم املنطوق يف العملّية التعليمّية مرهون بطبيعة النصوص املقّدمة للمتعّلمني؛ فكّلما كانت  .3

اليت هي أسهل يف نقل  -قريبة من واقعهم وحيا�م االجتماعّية وبيئتهم، ومرتبطة أكثر بالقصص السرديّة 

  .م قابلّية لفهمها ومن مثّة اإلنتاج على منواهلااستجابوا هلا وكانت هل  -املعارف وغرس القيم

فهم املنطوق ميدان لساين حيتاج ملهارات متعّددة، وعملّيات مرّكبة صوتّية وصرفية وحنويّة وداللّية، منها ما  .4

 .يتعّلق باملعّلم، ومنها ما يتعّلق باملتعّلم

ت املتعّلم الّلغويّة، وأّن ضعف التالميذ إّن احنصار التواصل الشفهي داخل القسم وحده غري كاف إلمناء قدرا .5

 .   يف إنتاج اللغة ليس مرّده املدرسة فقط، بل حّىت األسرة وا�تمع يسامهان يف ذلك

التواصل الشفهي ال ميكن فيه التسامح مع بعض األخطاء، مثل آثار التداخل الّلغوي أو غلبة  خصائص  .6

املعّلمني على سالمة لغة التلميذ واحرتامه   وكّلما كان حرصصوتّية للهجات حملّية على النسق الفصيح، 

لقواعدها يف تفاعالته الّلفظّية داخل القسم، يساعده على العفوية والطالقة يف الكالم وتوظيف النرب والتنغيم 

 .وإشارات اليدين
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دون خجل أو  ضرورة تشجيع املتعّلمني أثناء تواصلهم الشفهي ودفعهم للتعبري عن أحاسيسهم ومشاعرهم  .7

 .عند اخلطأ، وتصحيحه يف حينه أوىل  وعدم �رهم وتقريعهمخوف ، وذلك بالعدل بينهم يف أخذ الكلمة 

تبىن القيم والتعليم بواسطة البناء الرتاكمي للمتعّلمني؛ فاملتعّلم يبين معارفه ومعتقداته ومبادئه كما يبين عامل  .8

 .يّاخطوة خبطوة، وهي ال تلقّن أبو البناء املنازل 

لألسرة دور فّعال يف غرس القَيم  لألبناء وتنميتها لديهم، فميدان من ميادين ماّدة ما أو حّىت مجيع امليادين   .9

واملّواد يف املدرسة غري كافّية، فاملدرسة ال تستطيع وحدها أن تصوغ حياة ا�تمع صياغة خلقّية أو إنسانية أو 

 . تمع وتدعم قواعدهعلى أسس وقواعد قيمّية توّجه ا�...دينّية 

لبة القيم الدينّية متبوعة بالقيم الوطنّية يف نصوص فهم املنطوق للسنة األوىل من التعليم املتوسط منطقّية، غ .10

  .حلاجات املتعّلمني فهم أمور دينهم من وجهة، ومن جهة أخرى غرس الروح الوطنّية 

بني نصوص فهم املنطوق بني مستويات التعليم  هذا وتبقى جوانب أخرى للبحث يف هذا املوضوع كإجراء مقارنة

  ...     املتوسط، أو آلية التقومي يف نشاط فهم املنطوق



 

 

54 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

55 

  .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم*

  :قائمة المصادر والمراجع-  

  .بريوت- ، ،دار صادر1،ط10ابن منظور،مج  - 1

 .، العلم واإلميان للنشر والتوزيع2007املنجد يف التعبري، ط أبو السعود سالمة أبو السعود، - 2

  .  م2006دار الفكر العريب،دريس فنون الّلغة العربّية، تأمحد مدكور، - 3

  - بريوت–،دار العلم للماليني 1990-4،ط1،مج أمحد عبد الغفور عطّار:اجلوهري،تح - 4

 .، اجلزائر"2016مرحلة التعليم املتوسط ، الوثيقة املرافقة ملنهاج اللغة العربّية ،الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية - 5

 .اجلزائر، الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، منهاج اللغة العربية، السنة الرابعة متوسط  - 6

  .،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،لبنان8/2005حممد نعيم العرقسوسي، ط:الفريوزبادي،تح - 7

  . الدار البيضاء،املغرب، دار الثقافة الّلغة العربية معناها ومبناها، متّام حّسان، - 8

 - لبنان- ،دار الرائد العريب،بريوت 1جربائيل بشارة، املنهج التعليمي ، ط - 9

  .عمشة، التعبري الشفوي والكتايب يف ضوء علم اللغة التدريسي، شبكة األلوكةحسني أبو  -10

التنظيمات، التطوير، مكتبة األجنلو  حلمي أمحد الوكيل، حممد أمني املفيت ،املناهج، املفهوم، العناصر، األسس-11

  . املصرية، القاهرة

  .،دار الفكر العريب1/2001،ط80م العام،صرشدى أمحد طعيمة وحممد السيد مّناع،تدريس العربية يف التعلي-12

 .1،ط2010رضوان زياد،كيفن جيه أوتول،صراع القيم بني اإلسالم والغرب، دار الفكر دمشق-  13

  .القاهرة–،دار ابن اهليثم 1/2005،ط491عبد الرمحن بن خلدون،مقدمة ابن خلدون،ص  -14

 .،القاهرة2005- 2004العربية ،طعبد الرمحن كامل عبد الرمحن حممود،طرق تدريس الّلغة  -15

-،ا�لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب1992دراسة نفسية ،ط-عبد اللطيف حممد خليفة ،ارتقاء القيم -16

  .الكويت
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  .  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع2001،ط3صفوة التفاسري،جعلي الّصابوين،  -17

  .بريوت - ار القرآن الكرمي،د3علي الصابوين، خمتصر تفسري ابن كثري،ج -18

  .لبنان-علي جواد الطّاهر، أصول تدريس الّلغة العربية، دار الرائد العريب،بريوت-19

فاروق عبده فليه،أمحد عبد الفتاح الرضى،معجم مصطلحات الرتبية لفظا واصطالحا، دار الوفاء لدنيا الطباعة  -20

  -2004-والنشر،االسكندرية

،دار 1/1998طرقه،أساليبه،قضاياه، ط:دريس اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية فاضل فتحي حممد وايل،ت -21

  .  األندلس للتوزيع والنشر
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