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  مقدمة
 

 
 أ 

  مقدمة:

هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره  احلمد     

  إىل يوم الدين، أما بعد: واتبع جه

املقاربة بالكفاءات مقاربة بيداغوجية معتمدة يف بناء مناهج التعليم الثانوي فهي تسعى إىل وضع مبادئ      

لوجية والوجدانية والعقلية للمتعلمني دف تنميتها بشكل متزن ومتسق كوا مقاربة تربوية توافق احلاجات الفيزيو 

ذات داللة، وانطالقا من هذا املبدأ بالرجوع تقوم على اإلدماج، أي على إدماج املعارف ملعاجلة وضعيات معينة 

اللغوية فهو غاية التعلمات واملنطلق إىل أهم الوسائل املعتمدة يف هذه األخرية واليت تعترب عماد عملية تعليم املادة 

  األول يف تدريس أنشطة اللغة واألدب أال وهو النص.

ومن هذا املنطلق آثرين أن يكون موضوع حبثي قائما على دراسة تعليمية النصوص يف اللغة العربية وفق منهاج      

  املقاربة بالكفاءات.

  إىل حلول واقرتاحات قادتين إىل طرح التساؤالت التالية: وقد اقتضت طبيعة طرح إشكالية حقيقة حتتاج     

  طور الثانوي؟ مدة يف منهاج اللغة العربية للسنة األوىل يف الماهي أمناط النصوص املعت -

  ؟كيف تصور املنهاج طريقة تدريس هذه النصوص  -

حيث تناولت يف املدخل ولإلجابة عن هذه التساؤالت قسمت حبثي هذا إىل ثالث نقاط حبثية على فصول،     

  رة عن فصل متهيدي قراءة يف مصطلحات العنوان.الذي كان عبا

إىل مبحثني املبحث األول تطرقت فيه إىل اسرتاتيجيات املقاربة بالكفاءات من  األول قسمتهويف الفصل        

  مبادئ ومزايا وأهداف، أما املبحث الثاين خصصته للمقاربة النصية ملا فيها من أمناط للنصوص ومؤشراا.

لسنة األوىل من التعليم أما الفصل الثاين فكان عبارة عن حتليل لصيغة النصوص الواردة يف كتاب اللغة العربية ل     

الثانوي جذع مشرتك علوم وتكنولوجيا. وقد ذيلت حبثي هذا خبامتة تضمنت أهم النتائج املتوصل إليها، واليت 

  ارتأيتها أن تكون حال ملشكل أو جزء منه أو كإضافة ملعلومة أو اكتساا، أو بداية حبث آخر.

  



  مقدمة
 

 
 ب 

  كونه األنسب ملثل هاته الدراسة.هج الوصفي التحليلي االستقرائي  أما عن املنهج املتبع يف هذه الدراسة املن      

وسبب اختياري هلذا املوضوع هو ما الحظته يف ميدان التعليم من تراجع غي مستوى تعليمية اللغة العربية       

  عامة والنصوص خاصة وحبا مين لتنمية زادي املعريف ومواصلة مسرية البحث.

أي حبث من الصعوبات فقد واجهتين منها ما هو متمثل يف كثرة املادة العلمية  وكما هو معلوم أنه ال خيلو

  وتشعبها مما صعبة عليا ضبط اخلطة.

  وقد استعنت يف حبثي مجلة من املصادر واملراجع أمهها: 

  الكفاءات حملمد طاهر وعلي، تقنيات التعبري وأمناطه بالنصوص املوجهة جلورج مارون. _ بيداغوجيا

  كتاب السنة األوىل ثانوي جدع مشرتك أداب كمنهج للدراسة.  وقد اخرتت

ويف األخري أتقدم بالشكر اجلزيل إىل أستاذي الفاضل الذي كان عونا يل بعد اهللا سبحانه وتعاىل، الذي مل    

 تما قمأن جيعل يبخل علي بتوجيهاته، ومرافقيت يف حبثي إىل أن ظهر إىل نور الوجود، سائلة من املوىل عز وجل 

  به خالصا لوجهه الكرمي.

  

  الطالبة: نورة رحماني.                                                                                  
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  :مدخل: التعريف بمصطلحات العنوان

  تعليمية:  

فلنتعلم أي «وتعين  Didaktitos )) مشتقة من األصل اليوناين (Didactiqueكلمة تعليمية ( لغة:   

) تعين Didaktionتعين أتعلم و() Didaktitosيعلم بعضنا البعض، أو أتعلم منك وأعلمك وكلمة (

  1.»التعليم وقد استخدمت مبعىن التعلم

  من خالل التعريف اللغوي فمصطلح التعليمية يدور حول مصطلحي التعليم والتعلم.

الدراسة العلمية لطرائق التدريس وتقنياته واألشكال اليت «أما مفهومها يف االصطالح فتعين اصطالحا:    

الوصول إىل حتقيق األهداف املنشودة سواء على املستوى االنفعايل أو احلسي أو احلركي،   خيضع هلا التلميذ بغية

  2. »كما يتضمن البحث يف املسائل اليت يطرحها التعليم يف خمتلف املواد

فالتعليمية تستخدم كل الوسائل والطرق إليصال املعلومة بطريقة سهلة ومبسطة يسهل على املتلقي استيعاا     

  يق مراعاة أيضا لقدراته الذهنية والنفسية وطاقاته االستيعابية.عن طر 

  

  

  

  

  

  

                                                             

 1عبد القادر لوريسي، املرجع يف التعليمية الزاد النفيس والسند األنيس يف علم التدريس، جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط - 1
  .16، ص 2016

   15، ص 1985 2زكريا، مباحث يف النظرية األلسنية وتعليم اللغة، املؤسسة اجلامعية، لبنان، ط مشال - 2
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  لنص:ا 

النص: رفعك الشيء، نص احلديث ينصه نصا: رفعه وكل ما أظهر فقد ...  «يعرفه ابن منظور يف لسانه: لغة:    

  يقال نص احلديث إىل فالن رفعه أي رفعه وكذلك نصصته إليه.. وأصل أقصى الشيء وغايته..

  1.»الرجل نصا إذا سأله عنه شيء حتمي يستقصي ما عنده، ونص كل شيء منتهاه نص

تعددت التعاريف اليت تشري إىل مفهوم النص يتعدد املنطلقات الفكرية واملعرفية اليت تدرسه وميكن اصطالحا:    

تكون بني هذه تشكل كل متتالية من اجلمل نصا، شريطة أن  «بأنهرقية حسنوهاليدي تعريفه  كما أشار إليه 

  2.»اجلمل عالقات وتتم هذه العالقات بني عنصر وآخر وارد يف مجلة سابقة والحقة

  ومنه ميكن القول بأن النص هو كتلة من اجلمل املرتابطة فيما بينها تقوم على الرتابط واملتماسك.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .523، كورنيش النيل، القاهرة ج.م.ع، مادة نصص ص1119، لسان العرب، دار املعارف، ابن منظور  1
  .13، ص1999 ،1حممد اخلطايب، لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب، الدار البيضاء، بريوت، ط 2



  مدخل:                                                                        قراءة في مصطلحات العنوان
 

 
6 

  الكتاب: 

املواد ومنهجية الدروس والرسوم، والصور، ومن الوسيلة اليت تضم بكيفية منظمة «يعرف الكتاب بأنه:     

الوسائط األساسية لتلقي املعارف ويعتربه البعض جوهر العملية الرتبوية، ألنه حيدد املعلومات اليت تدرس للتالميذ  

  1.»كما وكيفا

اته هو الوعاء الذي يقدم زاد املعرفة للتالميذ وهو سجل يدون يف صفح«بقوله: محمد صالح سمك ويعرفه     

ما خيتار هلم من احلقائق واملعلومات واملوضوعات املشروحة املفضل يف ضوء خصائصهم النفسية وقدراته 

  2.»العقلية

  اللغة:

  3.»اللغة مشتقة من لغا يلغوا : إذا تكلم، فمعناها الكالم، فهذا تعريفها يف اللغة«لغة:   

ه) يف كتابه اخلصائص، 354(ت أبو الفتح ابن جني عديدة، أشهرها ما ذكره  عرفت بتعريفاتاصطالحا:   

  4.»حد اللغة أصوات يعرب ا كل قوم عن أغراضهم«حيث قال: 

أا نظام من الرموز الصوتية، أو جمموعة من الصور اللفظية ختزن يف أذهان أفراد «ويراها بعض احملدثني:    

  5.»معني عاجلماعة اللغوية، وتستخدم للتفاهم بني أبناء جمتم

   

                                                             

  .150صاحل بن العيد،يف قضايا الرتبية، ص  1
، ص 1988، 5حممد صاحل مسك، فن تدريس اللغة العربية وانطباعها املسلكية وأمناطها العلمية، دار الفكر العريب، القاهرة، ط2

610.  
حممد بن إبراهيم احلمد،فقه اللغة، مفهومه موضوعاته قضاياه، دار ابن خزمية، فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر،  3

  .251ابن منظور، لسان العرب، مادة لغا، ص  ، نقال عن19دن،دط، ص 
  .87.نقال ابن جين، اخلصائص، ص 18املرجع نفسه، ص  4
  املرجع نفسه، الصفحة نفسها، حممد بن إبراهيم احلمد، فقه اللغة مفهومه موضوعاته قضاياه.5
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  المنهاج: 

املنهاج هي الوسيلة تستعملها املدرسة لتتمكن من الوصول إىل حتقيق األهداف اليت يؤمن ا اتمع، واليت    

اشتقت من الفلسفة الرتبوية لذلك اتمع، وذلك لتحقيق أهدافه يف تعليم أبنائه االجتاهات واملمارسات واملبادئ 

من أهم املوضوعات الرتبوية، وهي جوهر الرتبية وأساسها، وهي الوسيلة اليت والقيم اليت يؤمن ا اتمع، وهي 

تستعمل لتحقيق األهداف الرتبوية والقومية وهي الطريق إىل مستقبل أسعد وعامل أفضل، وهي مهمة جدا بالنسبة 

املناسبة للمعلم واملتعلم على حد سواء. فهي من جهة تساعد املعلمني على تنظيم التعلم وتوفري الشروط 

  لنجاحها، وهي من جهة أخرى تساعد املتعلمني على التعلم املتمثل يف بلوغ األهداف الرتبوية املراد حتقيقها.

  1ومنه فاملنهاج هو الطريق الواضح واملتبع يف العملية التعليمية.

  المقاربة: 

هي مصدر غري ثالثي على وزن مفاعلة، فعله قارب، على وزن فاعل، املضارع منه يقارب،ومثله قاتل، لغة:    

يقاتل، مقاتلة، ياسر، يياسر، مياسرة، وهي تعين يف دالالا اللغوية املعىن دناه، وحادثه بكالم حسن، فهو قربان، 

  2وهى قرىب، ومنها تقاربا، ضد تباعد.

  3.»قرب، قربا، وقربانا، دنا، فهو قريب«يط مصطلح من أو هي كما جاء يف قاموس احمل

االنطالق يف مشروع ما، أو حل مشكلة، أو بلوغ غاية معينة، ويف  «ويقصد ا بصفة عامة  اصطالحا:  

التعليم تعين القاعدة النظرية اليت تتكون من جمموعة من املبادئ اليت يقوم عليها إعداد برنامج دراسي، وكذا اختيار 

تصور وبناء مشروع عمل قابل لإلجناز، على ضوء خطة أو إسرتاتيجية  «أو هي4.»اتيجيات التعليم والتقومياسرت 

                                                             

، ص 2005 ،1وائل للنشر ، طسعدون حممود الساموك، هدى علي جواد الشمري، مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها، دار 1
102.  

  .28، ص2009، 1إدماج وتقييم الكفايات األساسية، مطبعة النجاح اجلديدة البيضاء_املغرب، ط اجلابري عبد اللطيف،2
، ص 3، ج  طغة، دار املعرفة بريوت/ لبنان، دالطاهر أمحد الزاوي، ترتيب القاموس احمليط على طريقة املصباح املنري وأساس البال3

579.  
) جامعة منتورى قسنطينة، 24نادية بوشاللق، النماذج السلوكية وفعالية عملية التعلم/التعليم جملة العلوم اإلنسانية( العدد 4

  .136، ص 2006
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تأخذ يف احلسبان كل العوامل املتداخلة يف حتقيق األداء الفعال، واملردود املناسب من: طريقة، ووسائل، ومكان، 

وقد استعملت يف اجلانب  1.»ختلفةوزمان، وخصائص املتعلم، والوسط، والنظريات البيداغوجية امل

كمفهوم تقين للداللة على التقارب الذي يقع بني مكونات العملية التعليمية، اليت تربط فيما بينها عن «التعليمي:

  2.»طريق منطقية، لتتآزر من أجل حتقيق غاية تعليمية، وفق إسرتاتيجية تربوية و بيداغوجية واضحة

  القول بأن املقاربة هي معاجلة ملفهوم أو دراسة مشكل وحله بغية حتقيق غاية. ميكن   

  الكفاءة: 

يقال ال كفاء له، وهو يف  «الكفء هو الند ومصدره (الكفاءة) بالفتح واملد، جاء يف لسان العرب لغة:     

دينها ونسبها وبيتها، ويف  األصل مصدره، أي ال نظري له، ومنه الكفاءة يف النكاح أن يساوي الرجل املرأة يف

  .»حديث العقيقة( شاتان متكافئتان)، أي متساويتان يف القدر

وروح القدس ليس له كفاء، أي جربيل عليه السالم ليس له  «وجاء يف لسان العرب أيضا قول حسان بن ثابت   

. 04اإلخالص. اآلية  ﴾دولم يكن له كفؤا أح﴿نظري وال مثيل... والكفاءة النظري املساوي، ويف قوله تعاىل: 

  . »أي مل يكن له مساويا وال نظري

من خالل التعريف اللغوي للكفاءة اتضح أن الكفاءة يدور مفهومها حول املصطلحات التالية: الكفاءة تعين    

  التساوي أو التماثل أو النظري.

التعبري عن املعىن التعليمي البيداغوجي الذي ينطلق أساسا من الكفاءة املستهدفة  «الكفاءة تعيناصطالحا:   

يف اية أي نشاط أو مرحلة تعليمية، لتحديد إسرتاتيجية التكوين يف املدرسة واليت تتعلق مبقاربة التدريس، 

  3.»وأهداف التعليم، وغربلة احملتويات، والوسائل التعليمية، وأساليب التقومي

  

                                                             

 ، املركز الوطين للوثائق الرتبوية، اجلزائر،17حاجي فريد، املقاربة بالكفاءات كبيداغوجية إدماجية، سلسلة موعدك الرتبوي، العدد 1
  .11، ص 2005دط، 

  .20، ص 2004، 1، بيداغوجيا املقاربة بالكفاءات، دار األمل، تيزي وزو، اجلزائر، طينظر، طيب نايت سليمان وآخرون2
  .53، ص 2005، 1خري الدين هين، مقاربة التدريس بالكفاءات، دن، اجلزائر،ط3
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مكتسب شامل يدمج قدرات فكرية ومهارات حركية ومواقف ثقافية واجتماعية ميكن املتعلم من حل  «يأو ه

  1.»وضعيات إشكالية يف احلياة اليومية

معرفة إدماجية مبنية على تسخري جمموعة إمكانيات (معارف، مهارات، طرائق، تفكري، «وعرفت أيضا بأا: 

  2.»ذلك ملواجهة خمتلف املشاكل املصادفة أو لتحقيق اجناز مااستعدادات...) وحتويلها يف سياق معني و 

من خالل التعريف االصطالحي للكفاءة ميكن القول بأا قدرة الشخص يف جتنيد بطريقة متداخلة موعة     

  من املوارد املدجمة من أجل حل جمموعة من املشكالت.

                                                             

التعليمي اجلزائري، الرعاية، املؤسسة الوطنية للفنون  حممد بوعالق، مقاربات الكفاءات بني النظرية والتطبيق يف النظام  
  1. 39،ص2014املطبعية،

شرقي رحيمة، بيداغوجية املقاربة بالكفاءات يف املمارسة التعليمية، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، عدد خاص ملتقى التكوين 2
  .52صبالكفايات يف الرتبية، جامعة خاصة يف مرباح قسنطينة، اجلزائر، 
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  المبحث األول: إستراتيجية المقاربة بالكفاءات  

 بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات: 

مع التطورات احلديثة اليت عرفها هذا القرن والتطور الذي عرفه هذا القرن والتطور الذي عرفته املناهج       

والربامج والوسائل التعليمية اليت تتماشى والتغريات السريعة يف جمال املعرفة كان من الواجب حتديث املناهج 

ملعارف وجتسيدها يف خدمة ونفع الفرد واتمع حبيث التعليمية حبيث نأخذ بعني االعتبار القدرة على حتويل ا

تنتمي الكفاءات وتسمح له باالندماج والتالؤم مع الواقع االجتماعي مبختلف جماالته، وهلذا تعد املقاربة 

  1بالكفاءات من مجلة ما التحدث يف جمال التعليم. 

سها مت بناء املناهج احلديثة تبنتها وزارة الرتبية ومبا أن املقاربة بالكفاءات إحدى البيداغوجيات اليت على أسا     

  الوطنية.

  _ بيداغوجيا:1
) وتعين علم، أي علم Gogie) وتعين الطفل، و(Pedaكلمة ذات أصل يوناين تتكون من قطعتني مها (     

  ) يصبح املعىن الكامل للمصطلح هو: علم تربية الطفلPedagogieوفن وتربية الطفل وعند مجع القطعتني (

  2فكلمة بيداغوجيا يدور مفهومها حول تربية الطفل وتعليمه.

  _ المقاربة بالكفاءات: 2
مفهوم هذا املركب اإلضايف: هو تعبري عن تصور تربوي بيداغوجي ينطلق من الكفاءات املستهدفة يف اية      

حيث طرائق التدريس  أي نشاط تعليمي، أو اية مرحلة تعليمية لضبط إسرتاتيجية التكوين يف املدرسة من

  3والوسائل التعليمية، وأهداف التعلم، وانتقاء احملتويات وأساليب التقومي وأدواته.

املقاربة بالكفاءات مذهب بيداغوجي حديث يسعى إىل تطوير كفاءات املتعلمني والتحكم فيها عند مواجهة    

  التحديات يف وضعيات خمتلفة.
                                                             

شرقي رحيمة، بيداغوجيا املقاربة بالكفاءات يف املمارسة التعليمية، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، عدد خاص ملتقى التكوين 1
  .52بالكفايات يف الرتبية، جامعة خاصة يف مرباح بسكرة، اجلزائر ، ص

  .20، اجلزائر، ص 2003الكتاب السنوي، صواحل عبد اهللا، والضب حممد، املركز الوطين للوثائق الرتبوية، 2
ميدانية سيا العطوي، صعوبات تطبيق املقاربة بالكفاءات يف املدرسة اجلزائرية من وجهة نظر معلمي التعليم االبتدائي،( دراسة آ 3

��ص �وارد ��ر��، ����� �ط�ف، ر��ت 	��س،بوالية �  .20ص  �2009ط�ف) ر�� � ������ر $ #�م 	"م ا ��س 
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  غي اية أي نشاط تعليمي وضبط نتائجها. أو هي كل التصورات املتحصل عليها   

  أوال: مبادئ المقاربة بالكفاءات: 

  1 تقوم املقاربة بالكفاءات على مجلة من املبادئ هي:

مبعىن حتليل عناصر الكفاءة انطالقا من وضعية شاملة (وصفية معقدة، نظرة ): Globalite(اإلجمالية  -1

  عامة، مقاربة شاملة).

هذا املبدأ بالتحقق من قدرة املتعلم على جتميع مكونات الكفاءة اليت تتمثل يف السياق واملعرفة، واملعرفة  يسمح

  السلوكية، املعرفة الفعلية والداللة.

  أي تفعيل املكتسبات القبلية وبناء مكتسبات جديدة وتنظيم املعارف. ): Constution(البناء -2

البنائية، يتعلق األمر بالنسبة إىل املتعلم، بالعودة إىل معلوماته السابقة لربطها يعود أصل هذا املبدأ إىل املدرسة 

  مبكتسباته اجلديدة وحفظها يف ذاكرته الطويلة.

  ): Alternance(التناوب  -3

  الشامل( الكفاءة) =األجزاء( املكونات) =الشامل ( الكفاءة)

   العودة إليها.يسمح هذا املبدأ باالنتقال من الكفاءة إىل مكوناا مث

  ) Leqrning by doing–apprendreparairمبعىن التصرف (): Application(التطبيق -4

يسمح هذا املبدأ مبمارسة الكفاءة بغرض التحكم فيها، مبا أن الكفاءة ترتف على أا القدرة على التصرف، 

  يكون من املهم للمتعلم أن يكون نشطا يف تعلمه. 

وقيمهم وطموحام، وترمجة هذا كله إىل كفايات جيب أن تتوافر عند املعلم الذي يتصل  دراسة حاجات التالميذ،

  م.

                                                             

  .12-10،ص 2006د طاهر وعلي، بيداغوجيا الكفاءات، دط، اجلزائر، حمم1
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أي وضع املتعلم عدة مرات أمام نفس املهام اإلدماجية اليت تكون يف عالقة مع ): Iterationالتكرار( -5

  الكفاءة وأمام نفس احملتويات. 

  التعمق فيه على مستوى الكفاءات واحملتويات. يسمح هذا املبدأ بالتدرج يف التعلم قصد

مبعىن ربط العناصر املدروسة إىل بعضها البعض، ألن إمناء الكفاءة يكون ): Integrationاإلدماج( -6

  بتوظيف مكوناا بشكل إدماجي. 

  يعترب هذا املبدأ أساسا يف املقاربة بالكفاءات ذلك ألنه يسمح بتطبيق الكفاءة عندما تقرن بأخرى.

أي الوقوف على مكونات الكفاءة من سياق ومعرفة سلوكية ومعرفة فعلية ): Distinenceالتمييز( -7

  وداللة.

  يتيح هذا املبدأ للمتعلم لتمييز بني مكونات الكفاءة واحملتويات وذلك قصد االمتالك احلقيقي للكفاءة.

  لم.أي ابتكار وضعيات ذات معىن وحمفزة للمتع): Pertinenceالمالئمة( -8

يسمح هذا املبدأ باعتبار الكفاءة أداة إلجناز مهام مدرسية أو من واقع املتعلم املعيش، األمر الذي يسمح له 

  بإدراك املغزى من تعلمه.

  يتعلق األمر هنا بالعالقة اليت تربط بني أنشطة التعليم وأنشطة التعلم.):Coherenceالترابط( -9

لم بالربط بني أنشطة التعليم وأنشطة التقومي اليت ترمي كلها إىل إمناء الكفاءة يسمح هذا املبدأ لكل من املعلم واملتع

  واكتساا.

أي االنتقال من مهمة أصلية مستهدفة باستعمال معارف وقدرات مكتسبة ): Transfert( التحويل - 10

  .1هذا املبدأ على وجوب تطبيق املكتسبات يف وضعيات مغايرة لتلك اليت مت فيها التعلم يف وضعية مغايرة.ينص

 وبإتباع هذه املبادئ نكون قد حققنا املقاربة بالكفاءات.

   
                                                             

  .15املرجع السابق، حممد طاهر وعلي، بيداغوجيا الكفاءات، ص1
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  ثانيا: مزايا المقاربة بالكفاءات:

  1تساعد املقاربة بالكفاءات على حتقيق األغراض التالية: 

من املعروف أن أحسن الطرائق البيداغوجية هي تلك تبني الطرق البيداغوجية النشطة واالبتكارية:  -1

اليت جتعل املتعلم حمور العملية التعليمية _ التعلمية، واملقاربة بالكفاءات جاءت لتكرس ذلك إذ أا تنادي بإقحام 

ملثال إجناز املشاريع وحل املشكالت، إما بشكل فردي املتعلم يف أنشطة ذات معىن بالنسبة إليه، منها على سبيل ا

  أو فوجي أو مجاعي.

يرتتب عن تبين الطرق البيداغوجية النشطة أن يتولد لدى املتعلمني الدافع  تحفيز المتعلمين على العمل:-2

درسة وخارج للعمل، كونه يعي ما حتمله وضعية التعلم من معىن لربطها بواقعة املعيش واستغالل مكتسباته يف امل

  املدرسة حلل مشكالت يفرتض أن تكون جديدة. 

كما ينجز عن تبىن هذه املقاربة التخفيف من حدة حاالت عدم انضباط املتعلمني يف القسم أو قد تزول ذلك 

  ألن كل واحد منهم سوف يكلف مبهمة تناسب وترية عمله وتتماشى وميوله واهتماماته

  ت والميول والسلوكات الجديدة: تنمية المهارات وإكساب االتجاها -3

تعمل املقاربة بالكفاءات على تنمية قدرات املتعلم العقلية املعرفية والعاطفية االنفعالية والنفسية _ احلركية اعتماد 

  على الوضعيات/ املشكالت وإعداد املشاريع اليت ينبغي أن تنطلق من واقعة املعيش وأن ترتبط به.

  (لمضامين):عدم إهمال المحتويات -4

إن املقاربة بالكفاءات ال تعين استبعاد املضامني وإمنا سيكون إدراجها يف إطار ما ينجزه املتعلم لتنمية كفاءاته      

وذلك جبعلها قابلة لالستعمال، األمر الذي يسمح برفع مدلوهلا ألا تربط بواقع املتعلم وحياته من كل جوانبها 

قافية االجتماعية. فاحملتويات ال تقدم احللول للمشكالت وإمنا تساعد على طرح النفسية منها واالجتماعية والث

هذه األخري مع وضع الفروض والتكهن بالنتائج ومن مثة اختاذ القرارات املناسبة إن الكفاءة من هذا املنظور ال يعرب 

                                                             

  .20املرجع السابق، حممد طاهر وعلي، بيداغوجيا الكفاءات، ص1
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ن السؤال: ملاذا نعلمه هذه عن قيمتها بكمية املعارف واملعلومات اليت يكتسبها املتعلم وإمنا حبصر اجلواب ع

  احملتويات يف حني جننبه تلك؟ وكذلك مبدى قدرته على توظيفها يف حياته اليومية.

تعترب املقاربة بالكفاءات أحسن دليل على أن اجلهود املبذولة من اعتبارها معيار للنجاح المدرسي: -5

  1عتبار واعتمادها على بيداغوجية التحكم.أجل التكوين ستأيت بثمارها وذلك ألخذها الفروق الفردية بعني اال

  ثالثا: أهداف المقاربة بالكفاءات: 

  2تعمل على حتقيق مجلة من األهداف:

  إفساح اال أمام ما لدى املتعلم من طاقات كامنة وقدرات لتظهر وتفتح وتعرب عن ذاا. -

على كفاءات التفكري املتشعب والربط بني املعارف يف اال الواحد واالشتقاق من احلقول املعرفية  التدريب -

  املختلفة عند سعيه إىل حل مشكلة أو مناقشة قضية أو مواجهة صعوبة.

  جتسيد الكفاءات املتنوعة اليت يكتسبها من تعلمه سياقات واقعية. -

  والتبصر بالتداخل واالندماج بني احلقول املعرفية املختلفة. زيادة قدرته على إدراك تكامل املعرفة -

  سري احلقائق ودقة التحقيق وجودة البحث وحجة االستنتاج.-

  استخدام أدوات منهجية ومصادر تعليمية متعددة ومناسبة للمعرفة اليت يدرسها وشروط اكتساا. -

  اليت حتيط به.القدرة على تكوين نظرة شاملة لألمور وللظواهر املختلفة  -

ومن هنا نستنتج بأن تنمية الكفاءات نعين التأكيد على إدماج وتوظيف املعارف (املوارد وأيضا االستخدام       

  األفضل ملا تعرف يف جمال احلياة). 

                                                             

  . 21املرجع السابق، حممد طاهر وعلي، بيداغوجية الكفاءات، ص 1
، املركز الوطين للوثائق الرتبوية، اجلزائر، 17لكفاءات كبيداغوجية إدماجيه، سلسلة موعدك الرتبوي العدد فريد حاجي، املقاربة با2

  .15ص
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املوارد البشرية، رغبة يف  ةإن اهلدف من التدريس بالكفاءات هو البحث عن اجلولة والفعالية، وعقلن      

ها، وحتقيق التكيف السليم للفرد مع حميطه، هذا الفرد الذي سيكون قادر على حل مشاكله اليومية وعلى استثمار 

االندماج واملشاركة يف بناء وتطوير اتمع بصفة فعالة، وتكوين شخصية مستقلة ومتوازنة ومتفتحة، تقوم على 

واطنني مؤهلني للبناء املتواصل للوطن على مجيع معرفة دينها وتاريخ وطنها وتطورات جمتمعها، قصد تزويد اتمع مب

  . 1املستويات، ذلك من خالل إكساب املتعلمني الكفاءات املالئمة

إن املقاربة بالكفاءات تقرتح تعلما اندماجيا غري جمزئ ميكن من إعطاء معىن للمعارف املدارس واكتساب  

عامال إجيابيا، أي أا بيداغوجيا تريد من املتعلم كفاءات دائمة تضمن للمتعلم التعامل مع الوضعيات املعيشة ت

بأال تبقى معارفه املكتسبة نظرية، بل تتحول إىل اال العلمي التطبيقي لتخدمه يف حياته املدرسية والعائلية 

ومستقبال يف حياته بصفته راشدا وعامال ومواطنا، فأهم مظهر للتدريس وفق املقاربة بالكفاءات هو التدريس 

ل النابغ من األهداف اليت متثل جوهر العملية التعليمية التعلمية، وهذه األهداف ينبغي أن يكون حافزا جيعل الفعا

املتعلمني أكثر إقباال على التفاعل مع أي نشاط، حيرص األستاذ على إثرائه مبا حيتاج إليه من أنواع املعارف 

  ية التعليمية التعلمية على كافة املستويات، وهو ما يفرتض.والطرائق املناسبة والشروط الواجب توافرها لتقومي العمل

أن تضطلع به التعليمية اليت تستمد مبادئها من فلسفة املقاربة بالكفاءات وتسعى إىل جتسيدها يف مناهج 

  .2تربوية حتاول أن جتمع عناصر التواصل البيداغوجي وحتدث بينهما التفاعل املطلوب

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .25املرجع السابق، حممد طاهر وعلي، بيداغوجيا الكفاءات، ص 1
  ات كبيداغوجية إدماجية.، نقال عن املرجع السابق، فريد حاجي، املقاربة بالكفاء9مشروع الوثيقة املرافقة السنة الثانية، ص 2
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  الثاني: المقاربة النصية المبحث

  أوال: تعليمية مقاربة النصوص

املقومات اليت يتميز ا النص عن «تعرف النصية يف الدراسات احلديثة بصفة عامة بأا: مفهوم النصية:  -   

  1.»الالنص كما أا متثل املباحث األساسية للنص

  اد خمتلف النصوص.النصية جمموعة من املعايري اليت يعترب وجودها أساسا إلجي   

  : 2أوال_ تعليمية مقاربة النصوص

لقد كان النص مادة للشرح، وعندما سطع جنم املقاربة التارخيية، حتولت مقاربة النص إىل مقاربة تارخيية، فبتنا     

ندرس تاريخ األدب بدال من دراسة األدب نفسه، وملا سطع جنم البنيوية، حدثت ردة فعل على املقاربة التارخيية، 

ىن الداخلية: الصوتية، املعجمية، الداللية، البيانية واهلندسية وأصبحت دراسة النص دراسة  داخلية، غارقة يف الب

العامة، وجاءت الرمزية( السيميولوجيا) لتصحح الغلو يف االجتاهات املختلفة، لتبىن مقاربة تشتمل على املقاربات 

مقاربة الاألخرى توظفها يف التحليل شرط أن تكون مالئمة ومنتجة، وقد اتفقت املناهج واألدلة على مصطلح 

اليت تقتضي التحكم يف اإلنتاج الشفوي والكتايب وفق منطق البناء ال الرتاكم، وهذا ما يفسر االجتاه إىل  النصية

  تدريس قواعد اللغة.

وذا يصبح النص احملور الرئيس الذي تدور يف فلكه كل النشاطات اللغوية خدمة مللكة التعبري الكتايب      

  والشفوي لدى املتعلم.

وذا األسلوب تصبح هذه النشاطات اللغوية وسيلة لضبط نصوص األدب أو املطالعة ضبطا لغويا سليما،     

وفهمها فهما عميقا، وأداة فعالة تساعد املتعلم على كشف معطيات النص ومناقشتها، وطريقة من الطرائق اليت 

نهاية من امتالك امللكة النصية أي القدرة على تسهل عليه التعبري على مستوى املشافهة أو الكتابة، ومتكنه يف ال

  فهم النصوص وإنتاجها وفق املواقف واألوضاع املناسبة. 

                                                             

حممد األخضر الصبيحي، مدخل إىل علم النص وجماالت تطبيقاته، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات االختالف، اجلزائر، 1
  . 81ص، 2008، 1ط
  .3ينظر، املرجع نفسه، ص2
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  ثانيا: أنماط النصوص ومؤشراتها:

الطريق املستخدمة يف إعداد النص لغاية يريد الكاتب «يعرف النمط يف جمال الرتبية بأنه: _ مفهوم النمط: 1

  .1»موضوعه فالقصة يناسبها النمط السردي، ورحلة يناسبها النمط الوصفي حتقيقها، ولكل نص منط يتناسب مع

من خالل هذا التعريف ميكن القول بأن مفهوم النمط يدور حول التقنية أو األداة املعتمدة يف عرض نص بغية    

  حتقيق غاية.

  _ أنماط النصوص:2

أسلوب تواصلي يرمي إىل إثبات القضية أو «احلجاج هو الربهان ويعرف بأنه _ النمط الحجاجي: 1_2

  .2»اإلقناع بفكرة أو إبطال رأي... من خالل األدلة والشواهد املقنعة

  النمط احلجاجي أو احلجاج تدعيم رأي أو موقف باستعمال براهني وشواهد.

  3_ مؤشراته:

  _ اعتماد احلجج والرباهني املنطقية.

  .ةائياإلحي _ املوضوعية والبعد عن اخليال والصور

  _ استخدام أساليب التوكيد والنفي والتعليل واالستنتاج والتفصيل واملقابلة.

  _طرح القضية ودعمها بالرباهني أو دحضها.

  _ استخدام اخلطاب املباشر واجلمل القصرية.

                                                             

، 2016اللغة العربية، مرحلة التعليم االبتدائي، اللجنة الوطنية للمناهج، موعة املتخصصة للغة العربية، الوثيقة املرافقة ملنهج 1
  .06ص

  .08املرجع نفسه، ص2
  .236، ص 2009جورج مارون، تقنيات التعبري وأمناطه بالنصوص املوجهة، املؤسسة احلديثة بالكتاب، لبنان، دط، 3
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عرض حلدث أو «يعتمد هذا النمط غالبا يف سرد الوقائع واألحداث، ويعرف بأنه: : _ النمط السردي2_2

متوالية من األحداث حقيقية أو خيالية بواسطة اللغة املكتوبة أو الشفوية واألخبار عن األحداث ونقلها باستعمال 

فالنمط السردي أذن حيكي وقائع وأحداث معينة يف إطار  1»اللغة أو التصوير بشكل جيسد تتابعها وواقعتيها

  ة واحلكاية.زماين ومكاين معني وفق تسلسل منطقي ويستخدم عادة يف القص

  _ مؤشراته:

  _ سيطرة األسلوب اخلربي.

  _استخدام األفعال الدالة على احلركة.

  _ استعمال الظروف، عنصر الزمان واملكان الذي جتري فيه األحداث.

  _ سرد الوقائع واألحداث.

  _ غلبة الزمن املاضي.

صورة العامل اخلارجي أو العامل نقل «الوصف هو الرسم بالكالم ويعرف عادة بأنه: _ النمط الوصفي: 3_2

  .2»الداخلي من خالل األلفاظ والعبارات والتشابه اليت تقوم لدى األديب الرسام مقام األلوان لدى الرسام

النمط الوصفي حماولة لنقل الوقائع بتفاصيلها وذلك عن طريق توظيف الصور البيانية ويكون من خالل رؤية 

  حظة الدقيقة كما يتطلب هذا األخري مهارة التعبري.موضوعية أو ذاتية يعتمد على املال

  _ مؤشراته:

  _ تعيني املوصوف.

  _ االنتقال من العموم إىل اخلصوص ومن النظرة الكلية إىل اجلزئية أو العكس.

  _ استخدام األساليب اإلنشائية من استفهام وتعجب...

                                                             

  املرجع السابق، جورج مارون، تقنيات التعبري وأمناطه بالنصوص املوجهة، الصفحة نفسها.1
  .205، ص 2008سجيع اجلبيلي، تقنيات التعبري يف اللغة العربية، املؤسسة احلديثة للكتاب، لبنان، دط، 2
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  خيتلف الوصف عن السرد يف أزمنة األفعال.

. ويراعي فيه   1»احلديث الذي جيري بني شخصني أو أكثر«يعرف احلوار بأنه: _ النمط الحواري: 4 _2

  قواعد التناول يف الكالم وقد يكون شفويا أو كتابيا.

  مؤشراته: -

  استخدام اجلمل القصرية. -

  وضوح اللغة واالبتعاد عن ااز. -

  غلبة أساليب االستفهام، التعجب، األمر... اخل -

  العودة إىل الشطر كلما انتقل الكالم من إىل آخر. -

يعرف اإلخبار بأنه: وهو النمط الذي يعرض فيه الكاتب املعلومات واألخبار اليت _ النمط اإلخباري: 5_2

ترمي إىل إعالم املتلقي باملستجدات والظهور مبظهر احلياد جمرد من كل املؤثر أسلويب وال يتحدث بصيغة املتعلم 

إىل إيصال معلومات عن حادثة أو مسألة ما  فأنتم). يهد -أنتما-�أنت -ن) وال بصيغة املخاطب (أنتحن -(أنا

  وشرحها وتوضيحها دون إبداء الرأي الشخصي فيها_ إعالم املتلقي باملستجدات حول األوضاع احلالية.

  مؤشراته:  -

  تكثر فيه الشروحات والتفسريات. -

  ئلة (ماذا؟ كيف؟ مىت؟ أين؟ ملاذا؟) استخدام أساليب اإلجابة عن أس -

  استخدام أدوات الشرح والتفسري ( أي، أقصد، أعين، مبعىن، ذلك، فاء التفسري). -

   

                                                             

  .263املرجع السابق، سجيع اجلبيلي، تقنيات التعبري يف اللغة العربية، ص 1



  .النصية والمقاربة بالكفاءات المقاربة ستراتيجياتا                                            : األول الفصل
 

 
21 

  1النمط التفسيري التوضيحي: -2-6

الفسر: هو أسلوب تواصلي يقدم فيها ملرسل إىل املرسل إليه املعرفة والعلم ويشرح فكرة ما أو يفسر ظاهرة     

  باالستناد إىل الشواهد والرباهني.

هو الطريقة التقنية املستخدمة يف إعداد النص التفسريي وإخراجه بغية حتقيق غاية املرسل منه  النمط التفسيري:

  إلبالغي.ويدخل ضمنه النمط ا

  _ مؤشراته: 

  _ بروز أفعال املعاينة واملالحظة واالستنتاج والوصف.

  _ استخدام لغة موضوعية.

  _ كلمات ومصطلحات تقنية خمتصة باملادة املعرفية.

  _ استخدام ضمائر الغائب.

  _ النمط اإلرشادي أو اإليعازي: 7_2

منط اخلطبة (اإليعازي): اخلطبة هي أسلوب تواصلي يهدف إىل توجيه التعليمات إىل فئة من الناس، ودعوم    

  للقيام بعمل معني وتنفيذ أمر.

  _مؤشراته: 

  _ استعمال اجلمل اإلنشائية الطلبية (يف _نداء _ أمر_ استفهام_...)

  _ استخدام ضمري املتكلم واملخاطب.

  والرباهني دون عرض اآلراء املخالفة ليرتك القارئ استنتاج عدم صحة اآلراء األخرى. _ يطرح الكاتب احلجج

                                                             

   pdf-nosos-anmat-tps://fr.scribd.com/document/484531215/arabic3ashtص، 3 1
  .19:15على الساعة  2021-05-29أطلع عليه يوم 
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  يهدف إىل دفع شخص ما إىل اجناز عمل والقيام بفعل لبلوغ نتيجة ملموسة.1النمط األمري:  -2-8

  _ مؤشراته:

  _ أفعال األمر.

  _ النعوت.

  _ أدوات التفسري

  

                                                             

  pdf-nosos-anmat-bic3ashttps://fr.scribd.com/document/484531215/ara .3صاملرجع السابق، 1
  .19:20على الساعة  2021-05-29أطلع عليه يوم 

  



 

 

  

  

  

الفصل الثاني: صيغة النصوص في الكتاب 

  وعناصرها
  األول: تحليل محتوى كتاب السنة األولى ثانوي. المبحث

  المبحث الثاني: صيغة النصوص الواردة في الكتاب وعناصرها.       
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  المبحث األول: تحليل محتوى كتاب السنة األولى ثانوي

  فاعلية الكتاب المدرسي في العملية التعليمية: أوًال:

إن أي مفهوم للكتاب املدرسي، ال يكون دقيقا وواضحا وحمققا لألهداف اليت تنشدها املنظومة الرتبوية        

  مامل يكن مراعيا لعناصر العملية التعليمية منفردة ومتخصصة يف آن واحد، ومبينا عالقتها بالكتاب املدرسي.

ؤلفوه يف احلسبان كل عناصر العملية التعليمي، وحىت يؤدي الكتاب الوظيفة املنوط به، ينبغي أن يضع م     

مراعني تلك العالقة التفاعلية اليت حتققها فيما بينا، فتتظافر لتمنح له النجاح املنتظر ألن أي إمهال جلانب من 

جوانبها يؤدي يف النهاية إىل قلة فائدته وقصوره عن أداء وظيفته، وعناصر العملية التعليمية معروفة تتمثل يف 

تعلم_ املعلم_ احملتوى التعليمي، وسنحاول أن نتحدث عن هذه العناصر كل على حدة مربزين عالقتها امل

  بالكتاب املدرسي:

  _ الكتاب المدرسي والمعلم: 1

إن الكتاب املدرسي يعد املصدر الرئيسي للمعرفة بالنسبة للتلميذ إىل جانب معلمه، ومرجعا أساسيا يعتمد       

فه وخرباته، ويرجع إليه باعتباره سجال مطبوعا وليس قوال مسموعا لتثبيت ما جيب تثبيته، أو عليه يف إثراء معار 

  حلل متارينه عقب كل درس أو فصل، أو لتحضري ما جيب حتضريه من دروس أو نصوص.

فمن الناحية النفسية يظهر اهتمام التلميذ بكتابه املدرسي إميانا منه بأن معلوماته تكتسب صفة الصحة    

أن يقيس صحة ما يصل إليه من املعلومات واحلقائق من « والرمسية، ويؤكد ذلك ميله يف كثري من األحيان إىل 

  .1»املصادر األخرى مبا فيها املعلم مبدى اتفاقها مع ما يقرأ يف كتابه املدرسي 

خربات ومهارات  أما من الناحية الرتبوية، فإن الكتاب ينقل إىل التلميذ عن طريق املادة املعروضة     

معينة، وهذا ما جيعله يؤدي الوظيفة اليت حتتاج إليها عملية الرتبية والتعليم، حيث يكون وسيلة مفيدة يف  توسلوكيا

يد التلميذ، يفيد منها يف اسرتجاع دروسه واستذكار ما فاته منها، كما يساهم يف توسيع ثقافته ويف تنميتها       

ية ونصوص تكميلية قد يعجز املريب عن تقدميها أثناء الدروس لضيق الوقت، أو ملوانع مبا يقدم له من معلومات إضاف

                                                             

حممد السعيد، الكتاب املدرسي، جملة جامعة امللك عبد العزيز للعلوم الرتبوية، الد الثالث، مركز النشر العلمي، اململكة العربية   1
  .246، ص1990السعودية، 
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أخرى قاهرة، فدوره حينئذ يكون مكمال لدور املدرس ، ومن ذلك كله يكتسب الكتاب قيمته العلمية وترتسخ هذه 

دم هلم من التالميذ القيمة وتزداد جتليا مىت أحسن اختيار مادته، وأحسن عرضها وتكييفها حسب مستوى من تق

  واملرحلة الدراسية اليت تعد هلا.

  _ الكتاب المدرسي والمعلم: 2

يعترب الكتاب املدرسي بالنسبة للمعلم وثيقة رمسية وأساسية تربطه بعمله الرتبوي وحتدد مسؤولياته أمام      

من مادة علمية مكيفة وفق األهداف املسطرة  اجلهات املسؤولة من جهة، وأمام تالميذه من جهة أخرى، ملا حيويه

ملرحلة دراسية ما، فهو حيدد له مادة التدريس، ويعينه على توزيعها وتنظيمها وميكنه أيضا من التدرج يف إجنازها 

خبطى ثابتة، ويوفر له خمتلف األنشطة اليت تساعده على تبليغ املعرفة لتالميذه وعلى تقييم املعلومات اليت 

  اكتسبوها.

كما يعترب الكتاب املدرسي املنظار الذي يوضح للمعلم خطة العمل، وحيدد له املستوى العلمي الذي ال ينبغي     

حيدد طريقة التدريس أو على األقل يوحي ا، واملدرس ال ميلك إال أن يتأثر بطريقة «له أن يرتفع عنه، ذلك ألنه: 

لتلميذ بدوره ال ميلك إال أن يتأثر بطريقة التعلم اليت تستفاد التعليم اليت ميكن أن تتماشى مع الكتاب املدرسي وا

  .1»من طريقة الكتاب املدرسي

فكالمها متم لآلخر وال يتوقف  «ومهما يكن من أمر فإن الكتاب املدرسي واملعلم يكمل أحدمها اآلخر    

وقفان على مرونة الكتاب عليهما عملية التعلم فحسب، بل إن كل تطور وتقدم يف أساليب التعليم وطرائقه يت

  . »واملدرس

ومهما توفرت يف الكتب املدرسية املوصفات واألسس الفنية والعلمية املطلوبة فإن طريقة استخدامها من     

تتوقف إىل حد كبري على املعلم نفسه، وما يقدمه لطالبه من عون وتوجيه  «جانب املعلم والتلميذ على حد سواء 

قباهلم على قراءته واالستفادة منه، ويرتبط ذا العامل فهم املعلم لطبيعة الكتاب املدرسي يؤديان يف النهاية إىل إ

                                                             

  .230من املؤلفني، حماضرات ملتقى الكتاب والنظام الرتبوي، ص  جمموعة 1
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وحدوده وما يبذله من جهد وتوجيه لطالبه بقصد استكمال ما قد يكون يف  الكتاب املدرسي من نواحي نقص 

  .1»أو قصور

  _ الكتاب المدرسي والمحتوى التعليمي:3

كتاب آخر، وال تتحكم فيه نفس العوامل اليت تتحكم يف الكتاب املوجه للعامة، ليس الكتاب املدرسي كأي       

أو العوامل اليت تتحكم يف الكتاب األكادميي، ولو كان كأي كتاب آخر ملا خضع إال لذوق القارئ، ولكنه يؤلف 

نتقاء واالختيار لغرض خاص، ويتميز عن غريه مبا حيويه من مادة علمية وتربوية ذات طابع خاص أتيح هلا من اال

والتكييف والتوجيه والتنظيم ما يؤهلها لتحقيق مجلة من األهداف يف جوهر ما يراد بلوغه ويسعى املربون من أجل 

  حتقيقها.

وبذلك ال يكون الكتاب مدرسيا إال إذا روعي فيه حسن تكييف مادته للواقع املدرسي مبتطلباته املختلفة،      

  لتالميذ من حيث نضجهم وحاجام وميوهلم النفسي.وروعي فيه مناسبته ملستوى ا

  ومهما تعددت العوامل اليت تتحكم يف الكتاب املدرسي فإن مادته ينبغي أن تتوفر فيها مجلة من املواصفات: 

  أن تكون مسايرة للسياسة الرتبوية املقررة واألهداف الرتبوية املنشودة. -

  أن تكون مطابقة ملفردات الربنامج. -

  تكون متناسبة مع احلصص املخصصة هلا. أن-

  أن تعتمد على الدقة واحلداثة. -

أن تتماشى مع مستوى التالميذ، ومع خصائص كل مرحلة من مراحل منوهم، فكل مرحلة من مراحل التعليم  -

أن  فال يكون الكتاب يف املرحلة الثانوية مثال خمتصرا لكتب املرحلة، كما «جيب أن يكون هلا كتبها اخلاصة 

  .2»الكتب اليت توضع للتعليم االبتدائي ال تكون خمتصرا لكتب املرحلة الثانوية

  أن تكون نابعة من احلياة االجتماعية مبا فيها من مشاكل وتساؤالت مع اقرتاح احللول كلما أمكن ذلك. -

                                                             

  .246، ص 1957، 4حممد رفعت وآخرون، أصول الرتبية وعلم النفس، دار الفكر العريب، ط  1
  .250املرجع السابق، حممد رفعت وآخرون، أصول الرتبية وعلم النفس، دار الفكر العريب، ص  2
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  وصف المدونة:ثانياً:   

  األوىل ثانوي جذع مشرتك آداب. _ المستوى:

  املشوق يف األدب والنصوص واملطالعة املوجهة. :اسم الكتاب_ 

  حسني شلوف، حمفوظ كحوال، حممد خيط.  _ تأليف:

  حسني شلوف. _ اإلشراف:

  .o_n_p_sالديوان الوطين للمطبوعات _ الناشر: 

  اجلزائر.:_ بلد النشر

  دج 200.00 _ سعر البيع:

  .224:_عدد الصفحات

  .18*23،5:_ حجم الكتاب

  وحدة. 12ورد الكتاب يف جزء واحد واشتمل على  :_ أجزاء الكتاب
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  المبحث الثاني: أنماط النصوص الواردة في كتاب السنة األولى ثانوي

  لتدريس النصوص: تقويمية أوال: قراءة وصفية

لرتبية إن كتاب اللغة العربية للسنة األوىل من التعليم الثانوي وثيقة تعليمية مطبوعة حتوي برنامج وزارة ا      

صفحة  224الوطنية دف إىل نقل املعارف واملهارات للمتعلمني يف هذا املستوى وقد تكون من مقدمة و 

متوسط احلجم، استهل بواجهة رئيسية، ذات غالف خمتلف األلوان بني األزرق والربتقايل واألصفر، حتت عنوان 

ة األولى من التعليم الثانوي جذع المشوق في األدب والنصوص والمطالعة الموجهة السنرئيسي كبري "

  وحدة. 12حيتوي على مشترك آداب" 

، ضم أربع 88إل الصفحة  9ورقة من الصفحة  40"العصر اجلاهلي" كتب يف  المحور األول تحت عنوان:

وحدات تنوعت بني النصوص األدبية والنصوص التواصلية باإلضافة إىل قواعد اللغة وعروض البالغة والنقد األديب 

  وكذلك املطالعة املوجهة.

  النصوص األدبية ، النصوص التواصلية والمطالعة الموجهة:

بالصلح والسالم ( زهري بن أيب سلمى). _ ظاهرة الصلح والسلم يف العصر اجلاهلي ( د/ أمحد  يف اإلشادة_

  حممد احلويف).  _ إمياين باملستقبل ( بري تراند رسل).

_ الفروسية ( عنرتة بن الشداد).  _ الفتوة والفروسية عند العرب ( عمر الدسوقي). _ الرجولة احلقة ( أمحد 

  أمني)

املطر ( عبيد بن األبرص).   _ الطبيعة من خالل الشعر اجلاهلي ( تأليف جلنة أدباء األقطار _ وصف الربق و 

العربية).   _األمثال واحلكم.  _ معلم األمثال ( د/ حسني مروة). _ أرضنا اجلميلة ( إعداد وزارة األعالم). 

  _ثقافة ومثقفون ( د/ طه حسني).  

، ضم أيضا 147إىل الصفحة  88ورقة من الصفحة  31خص يف عصر صدر اإلسالم"، مل"المحور الثاني: 

أربع وحدات، تنوعت بني النصوص األدبية والتواصلية تتخلله القواعد اللغوية وعروض البالغة والنقد األديب 

  املطالعة املوجهة.
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  النصوص التواصلية والمطالعة الموجهة: لنصوص األدبية،ا

  بن الطبيب).   _قيم روحية اجتماعية يف اإلسالم( شوقي ضيف)._ تقوى اهللا واإلحسان لآلخرين( عبيدة 

_األخالق والدميوقراطية( عباس حممود العقاد).  _من شعر النضال والصراع( كعب بن مالك). _الشعر يف صدر 

  اإلسالم( د/ حسن إبراهيم حسن). _ الفيل يا ملك الزمان( سعد اهللا ونوس).

ثابت).  _شعر الفتوح وآثاره النفسية( النعمان عبد املتعال القاضي). _اإلنسان بني  _ فتح مكة( حسان بن

احلقوق والواجبات( أمحد أمني).  _ من تأثري اإلسالم يف الشعر والشعراء( النابغة اجلعدي).  _ من آثار اإلسالم 

  على اللغة والفكر( د/ زكريا عبد الرمحان صيام).  _املواجهة.

  "" العصر األموي: المحور الثالث 

_ يف مدح اهلامشني( الكميث بن زيد).  _ نشأة األحزاب السياسية يف عهد بين أمية( د/ أمحد الشايب). _ 

انتظار( قصة قصرية أليب العيد دودو).  _ من الغزل العفيف( مجيل بن معمر).  _ الغزل العذري يف عهد بين 

ليلى( أمحد شوقي).  _ من مظاهر التجديد يف الشعر  أمية( د/ زكي مبارك).  _ مشهد من مسرحية جمنون

األموي يف مدح عبد املالك بن مروان لألخطل. _ التجديد يف املدح واهلجاء( د/ شوقي ضيف).  _ تلوث  

البيئة ( د/ حممد الرميحي).  _ توجيهات إىل الكتاب( عبد احلميد الكاتب).  _ الكتابة يف العصر األموي( د/ 

  األدب واحلرية( د/ عباس اجلزيري).شوقي ضيف).  _ 
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  ثانيا: كيفية تدريس نصوص وفق خطوات المناهج:

مراحل 
  التدريس

  أنشطة المتعلمين  أنشطة التعليم

أتعرف على 
  صاحب النص  

  
  
  
  

  تقدمي النص  
  
  
  
  

  الرصيد اللغوي
  ا

  
كتشف 

  معطيات النص
  
  

أناقش 
  معطيات النص

احدد بناء 
  النص

توجيه األسئلة إىل 
املتعلمني بالقدر الذي 
جيعلهم يتعرفون على 
صاحب النص من 
جانب الذي خيدم 

  املوضوع
  

قراءة األستاذ النموذجية 
وتكون قراءة سليمة 
ملراعاة جودة النطق 

وحسن األداء ومتثيل 
  املعىن

  
استخراج األلفاظ 

  الصعبة فهمها
  

أسئلة حول النص: مب 
استهل الشاعر أو 

  الكاتب نصه؟
ما الصفات اليت خص 

  ا الكاتب؟
ما موضوع النص؟ أذكر 

  التعرف على صاحب النص
  
  
  
  

قراءة التالميذ الفردية ومع عناية األستاذ بتصويب األخطاء تصويبا 
سريعا حىت ال يتكرر اخلطأ وينبغي أن يتكرر قراءات التالميذ إىل أن 

راء الرصيد اللغوي هلم وشرح الكلمات يتعرفوا على النص خدمة إلث
ذات أمهية سواء بالنسبة إىل معاين النص أو بالنسبة إىل معانيها 

املعجمية مع االقتصاد يف عددها، أما البقية فتشرح شفويا تصوغ 
هذه األسئلة حىت يتمكن املتعلمني من الوقوف على األفكار اليت 

لغوية مبا يكفي للوصول عرب عنها الشاعر مع اإلشارة إىل اازات ال
إىل معىن االجتهاد يف صوغ األسئلة اليت متكن التالميذ من الوقوف 

على دراسة النص مبا يدرم على الغوص يف معانيه وتشجيعهم على 
بناء األسئلة قد تدي م إىل دالالت ومعان خفية بناء على أسئلة 

احلرص جزئية تدي باملعلمني إىل كشف منط النص وخصائصه مع 
  على تدريسهم على اإلنتاج وفق هذا النمط يف مواقف ذات داللة 
توجه األسئلة جلعل التالميذ يقدرون على اكتشاف مظاهر الربط 

  الداليل والشكلي القائم بني معان النص 
صوغ األسئلة اليت متكن املتعلمني من خالهلا رصد تقدير النص 

  . 1يف جمال الكتاب وتفعيل املواد جزئيا خدمة للكفاءة احملددة

                                                             

لسنة األوىل من التعليم الثانوي، وزارة الرتبية الوطنية، اللجنة الوطنية للمناهج، اموعة املتخصصة مشروع الوثيقة املرفقة ملنهاج ا1
  .26، ص 2005ملادة اللغة العربية ،جانفي 
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أتفحص 
االتساق 

واالنسجام يف 
  بناء النص

  
أمجل القول يف 

  تقدمي النص
  
  
  
  
  

  تفعيل املوارد
  

  بعض الصور البيانية؟
إىل أي منط من األمناط 

  ينتمي النص ؟
البيتان األوالن مرتبطان 

برابط ظاهر وخفي 
عنهما، ما أثر العالقة 

ذين على ارتباط ه
  البيتني؟

النص مدلول ظاهر 
وآخر خفي، أذكرمها ؟ 

مع حتديد خصائص 
  املدلول اخلفي؟
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دراسة بعض النصوص المقررة في الكتاب المدرسي للسنة األولى ثانوي شعبة األدب  ثالثا: 

  وفق ما نص عليه المنهاج من المراحل المتبعة:

يراد بالعصر اجلاهلي يف الدراسة األدبية فرتة حمدودة يف احلياة العربية تقدر بقرن تعريف العصر الجاهلي:  -

  قرن ونصف انتهت بظهور اإلسالم. أو

وكلمة اجلاهلية اليت أطلقت على هذا العصر مشتقة من اجلهل مبعىن السفه والغضب والطيش وصار إطالقها عليها 

للداللة على ما كان فيه من وثنية وأخالق قوامها احلمية واألخذ بالثأر واقرتاف ما حرمه الدين احلنيف فهي تقابل  

  دل على اخلضوع والطاعة هللا عز وجل وما ينطوي فيها من سلوك خلقي كرمي.كلمة اإلسالم اليت ت

  :1نص القصيدة: النص األدبي: وصف البرق والمطر لعبيدة بن األبرص

  _ يامن لربق أبت الليل أرقبه             من عارض كبياض الصبح ملاح1

  _ دان مسف فويق األرض هيدبه          يكاد يدفعه من قام بالراح2

  _ كان ريقه ملا عال شطبا                أقراب أبلق ينفي اخليل رماح3

  _ فالتج أعاله مث ارتج أسفله             وضاق ذرعا حبمل املاء منصاح4

  _ فمن بنجوته كمن مبحفله             واملستكن كمن ميشي بقرواح5

  باح_كأمنا بني أعاله وأسفله                ريط منشرة أو ضوء مص6

  _ كأن فيه عشار جلة شرفا            شعثا هلا ميم قد مهت بإرشاح7

  _حبا حناجرها هدال مشافرها           تسيم أوالدها يف قرقر ضاح8

  _ هبت جنوب بأواله ومال به          أعجاز مزن يسح املاء دالح9

                                                             

  . 59حسني شلوف، املشوق يف األدب والنصوص واملطالعة املوجهة، الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية،دط، ص   1
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الشهرة، اال أنه الباقي من  هو عبيد بن األبرص من بين أسد من مصر، عظيمأ_ التعرف على صاحب النص: 

شعره اقل من شهرته، ومع ذلك يعد من شعراء الطبقة األوىل، يذكر انه نبغ يف الشعر وهو كبري وعايش الشاعر 

  امرئ القيس. له ديوان متعدد األغراض منها وصف الطبيعة اليت عكس فيها إحساسه الرهيف وإجادة التشبيه.

  ب _ إثراء الرصيد اللغوي:

  هو السحاب املعرتض يف السماء العارض:  

  ملاح: ضديد البياض. 

  املسف: قليب من األرض

  هديبه: هو السحاب أي املتديل قريب من األرض.

  بالراح: الكف

  بنجوته: من كان بعيدا عنه.

  مبحلفه: من كان يف وسطه

  املستكني: من كان يف الوسط

  القرواح: األرض املستوية الظاهرة.

  ريقه: أول الشتاء.

  : اسم اجلبل.شطبا

  اقرب: خاصرة اإلبل.

  ابلق: فرس حيمل لونني أبيض وأسود.

  فالتج، ارتج: هو احلركة باضطراب.

  الرماح: الضارب برجله.
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  املنصاح: املنشف باملاء.

  العشار: اإلبل اليت مر على محلها عشرة أشهر.

  جلة شرفا: هي اإلبل املسنة.

  اكتشف معطيات النص: -ج 

اليت شدت انتباه الشاعر وبات هلا رصدا مبعاين الربق، الذي كان يلوح وخيتفي وسط كومة من الظاهرة الطبيعية 

السحاب املعرتضة يف السماء ولشدة ملعان الربق الذي ملع يف وسط املدينة هائلة من السحاب الذي غطى 

  لظالم.املنطقة، وكان قريبا جدا من األرض، وقد يشبهه الشاعر ببياض الصبح عندما يلوح وسط ا

واملعىن املقصود من قول الشاعر: "يكاد يدفعه من قام بالراح" هو قلب السحاب من األرض حىت يكاد الشخص 

  الواقف يدفعه بكفه واللفظان الداالن على هذا املعىن دان مسف.

عها، فال ال يستطيع االحتماء( أي احلماية) من املطر، ألن املطر عندما ينزل بزارة فإنه ميأل االماكن مجي    

  يستطيع أحد أن ينجو منه فالذي هو بعيد عنه قد يصيبه ما أصاب الذي هو يف وسطه والبت الدال على ذلك:

  فمن بنجوته كمن بمحفله                  والمستكين كمن يمشي بقرواح

  مناقشة معطيات النص: -د 

عرب عنها بأسلوب تعجيب مساعي، لقد عاش الشاعر ظاهرة طبيعية حيث شدت انتباهه ومحلته على الدهشة ف

  .لماح كما نرى اعتماده على صيغ املبالغة يف قوله:  يا من لبرق"والبيت يدل على ذلك: "

والليل داللة على نفسية عميقة، ويف الليل يعم أبيت الليل أرقبه" تتبع الشاعر هلذه الظواهر الطبيعية ليال: "   

  م فيكون الرتقب أكثر دقة.اهلدوء والسكون وخيلوا املتأملون إىل تأمال

  كما استعمل الشاعر صيغة التصغري يف معىن البيت الثاين:

  دان مسف فويق األرض هيدبه               يكاد يدفعه من قام بالراح

  هو تصوير شدة قرب السحاب من األرض لثقل ما حيمله من مطر.
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يه والكناية حيث جند التشبيه على سبيل املثال يف لقد أكثر الشاعر من توظيف الصور البالغية وخاصة التشب     

" حيث شبه هنا حالة البعيد عن املطر حبالة الذي هو وسطه وال احد يسلم فمن بنجوته كمن بمحفله  قوله: "

  من بكثرة سيالنه.

  أسفله. ≠النهار. أعاله ≠وكذلك أكثر من احملسنات البديعية فنجد الطباق يف: الليل

  بناء النص:  تحديد -ه 

  العبارات واأللفاظ الدالة على لون السحاب جند: كبياض الصبح._ 

  _ النعوت املوجودة يف البيت الثاين: مسف، دان، جلة، شرفا.

_ منط النص: وصفي، ألنه يف مقام حيتم عليه الوصف، فالشاعر قد وصف لنا لوحته أو مشهدا طبيعيا بأدق 

  اليب االنفعالية كالتعجب.التفاصيل كما أكثر من النعوت واألس

  تفحص مظاهر االتساق واالنسجام في تركيب فقرات النص:    -ح 

  األبيات اليت يورد فيها الضمري الدال على املطر:  -

  فمن بنجوته كمن بمحفله          كأمنا بين اعاله وأسفله        

  ة اعتناء النوق بأبنائها.داللة  تتابع النعوت يف البيت السابع: على املعىن هو إبراز شد - 

البيت الثامن من القصيدة يصف الشاعر اإلبل ومعرفته بالرتبية املادية واملعنوية كأنه خبري بيطري، فهذا البيت  -

  ساهم يف إشباع املعاين عن طريق التصوير.

  مجمل القول في تقدير النص: -ي 

مبنظر نادر ما يتكرر يف  دة بن األبرصعبيموضوع القصيدة هو موضوع مرتبط بالطبيعة حيث أعجب الشاعر

  الصحراء، وهو مشهد الربق واملطر، وأخذ يصفه وصفا متميزا.

  



                وعناصرها الكتاب في النصوص صيغة                                                      : ثانيال الفصل
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  ك_ الكتابة العروضية:

  فسارت إلينا ال حتاول غرينا                         بأمجعها كعب مجيعا وعامر

  ن/وعامروفسارت/إلينا ال/حتاو/لغرينا                         بأمجعها كعنب/مجيع

.//.//  ././/   ./././//.//                         .//.//  /.//././.// ././/  

  فعولن/متفاعلنت/فعول/مفاعلن                    فعول/مفاعيلن/فعولن/مفاعلن

  البحر الطويل:

  فعولن_مفاعلني_فعولن_مفاعيلن

  فعول   حذف الساكن -التغريات

  حذف الساكن اخلامس مفاعلن -مفاعلني
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  خاتمة:

  من خالل ما سلف ذكره نستنتج النتائج التالية:

املقاربة بالكفاءات تقرتح تعلما اندماجيا غري جمزأ ميكن من إعطاء معىن للمعارف املدرسية واكتساب   �

  الوضعيات املعيشة بإجيابية.كفاءات دائمة تضمن للمتعلم التعامل مع 

املقاربة بالكفاءات مببادئها ومزاياها حتول معارف املتعلم النظرية املكتسبة إىل جمال علمي تطبيقي خدمة يف  �

  حياته املدرسية والعائلية ومستقبال يف حياته بصفته راشدا وعامال ومواطنا.

من األهداف اليت متثل جوهر العملية التعليمية التدريس وفق املقاربة بالكفاءات هو التدريس الفعال النابغ  �

  التعلمية.

  املقاربة النصية من منظورها البيداغوجي مقاربة تعليمية تم بالنص ككل وذلك بتطبيق الكفاءات املستهدفة. �

  ساهم املنهاج يف تبسيط املقرر الدراسي، ورفع من قدرة استيعاب املتعلمني داخل وخارج الفصل. �

  يسهل العملية التعليمية ويقلل من الصعوبات من خالل تنشيط املادة العلمية. استعمال املنهاج �

  ختتلف النصوص باختالف أمناطها منها ماهي سردي ومنها ما هو تفسريي، وصفي وغريها... �

  

ويف األخري أرجو أن يكون هذا البحث قد استطاع أن جييب على بعض التساؤالت املطروحة حول إشكالية     

النصوص يف كتاب اللغة العربية وفق منهاج املقاربة بالكفاءات أمنوذجا" ولو بكم قليل، كما أدعي أن "تعليمية 

أكون وفقت يف إثراء رصيدي املعريف ورصيد من يقرأ هذا البحث، وإن كان صوابا فمن اهللا عز وجل وحده وله 

  وهو يهدي السبيل.   الفضل، وإن كان خطأ أو تقصريا فمن نفسي ومن الشيطان واهللا وراء القصد
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  لمحة تاريخية عن نشأة التعليم الثانوي:

األمم وتراثها وحضارا جيد أن تربية األبناء وتعليمهم وإعدادهم للحياة املستقبلية  إن الذي يبحث يف تاريخ     

كانت من بني االهتمامات األساسية جلميع اآلباء. فيحاولون توفري التعليم ألبنائهم قدر ما استطاعوا، إما يف 

طبقا ملستويام  بيوم أو يف مدارس خاصة أو يف مدارس نظامية وذلك لتحقيق غايات وأهداف خمتلفة

  االجتماعية أو االقتصادية أو ملستويام السياسية أو ملعتقدام الدينية.

ومن أجل ذلك أنشئت املدارس وأقيمت املؤسسات التعليمية مبختلف مراحلها ومستوياا لتهيئة الظروف «   

  املواتية الرتقاء كل فرد إىل مستوى أعلى من الرشد والوعي.

  خمتلف أنشطة احلياة.وهذا قصد ممارسة 

أما املدارس التعليم الثانوي فإن نشأت نشأة نظامية وأكادميية بارزة يف بداية العصور الذهبية للرتبية اليونانية،     

وذلك ملا بدا العجز بارزا على التعليم األوىل (االبتدائي) يف تلبية احلاجات االقتصادية، "حيث أهتمت به فالبداية 

  .1»اطية، واحلاكمة وذات املنزلة االجتماعية واملالية العاليةالطبقات االرستقر 

أما الطبقات الوسطى والعامة فليس هلا احلق يف هذا النوع من التعليم، حىت ال تتاح هلا يف املستقبل فرص إىل     

نواع العلوم املناصب السياسية العليا يف البالد، وملل كانت هذه املناصب ال متنح إال ملن أحاط إحاطة تامة بأ

واملعارف، بدأت الطبقات املعنية بشؤون احلكم يف إدخال أبنائها إىل هذه املرحلة التعليمية اهلامة حىت يتمكنوا من 

إبراز قدرام ومهارام يف املناقشة السياسية والفلسفية اليت تسمح هلم باالرتقاء إىل صف النخبة املختارة إلدارة 

  صادية.شؤون البالد السياسية واالقت

وكان هذا الغرض حافزا قويا لتوسيع نطاق املدرسة الثانوية، وتنوع علومها اليت تدرس فيها وهي العلوم اللغوية     

  واآلداب واهلندسة النظرية وعلوم البالغة.

س إىل ومل ا قامت احلضارة الرومانية سارع الروم إىل ترمجة العلوم اليونانية وآدام ونقلوا هذا النوع من املدار «

املدارس األجرومية تعتين «. أطلق عليها »بالدهم، فظهر نوع جديد من املدارس خيتلف عن مدارسهم املعروفة

                                                             

  .15، ص1978يوسف عبد املعطي، رحلة إىل املدرسة الشاملة، دار البحوث العلمية، الكويت،   1
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تعد األفراد لالشرتاك  ») مدرسة ثانوية130، وكان بروما وحدها(1»بالقواعد الصرفية والنظر يف النصوص األدبية

ف جملس الشيوخ الروماين يتوىل مهمة التدريس يف هذه يف احلياة العامة واحلصول على املراكز اهلامة من وظائ

  املدارس أساتذة يونانيون، وقد اهتموا بتدريس اآلداب اليونانية وثقافتها.

وملا سقط احلكم اجلمهوري وقام مقامه احلكم اإلمرباطوري اخنفضت قيمة هذه املدارس لتغيري أساليب      

احلكم، وأصبحت احلضانة ليست من األساليب احليوية املؤثرة يف السياسية العامة، لكن الكنيسة الكاثوليكية 

خلاصة املتمثلة يف إعداد األشخاص الراغبني يف أرادت أن تعيد هلذه املدارس باعتبارها وقيمتها، خدمة ألغراضها ا

  العمل يف الكنائس أو ليصبحوا يف املستقبل قادة هلا، أو مرتمجني لإلجنيل وفهمه فهما صحيحا.

وألجل حتقيق هذه األعراض قدمت هلا مساعدات وتشجيعات مالية كبرية مالية كبرية، أنعشت هذه املدارس      

اسيني وتكون القساوسة. وملا قاربت القرون الوسطى على ايتها، وتغريت األوضاع اليت ظلت يئ املوظفني السي

خاصة بعد أن تدفق على أوروبا موجات متتابعة من الكتب العربية  «الثقافية واالقتصادية تغريت هذه املدارس

هو إال زمن قليل حىت  ، وما2»اإلسالمية املرتمجة، وما حتمله من نظريات وأفكار علمية تتحدى األفكار املسيحية

  صارت أوروبا بأكملها متوج بالعلم والفلسفة.

فشجعت هذه األمواج الثقافية احلركة العلمية يف املؤسسات التعليمية، ووسعت دائرة العلوم األخرى كالعلوم       

العلمية يف اجلامعات اإلنسانية والطبيعية، والتجريبية والفلكية والرياضية والطبية، اليت ساعدت على تنشيط احلركة 

األوروبية كما تأثرت أوروبا أيضا باحلروب الصليبية، اليت ساعدت على تغيري احلياة االقتصادية والصناعية التجارية، 

فنمت الثروة املالية يف أوساط الطبقات االجتماعية املختلفة، ونتيجة هلذا التفاعل الثقايف والفلسفي والعلمي، 

ة مثل االجتاه الواقعي الذي يبحث يف املفاهيم واآلراء العامة واالجتاه اإلنساين قامت اجتاهات فطرية جديد

الشغوف باألمل يف العامل واستقصاء البحث يف العامل الطبيعي وما تسفر عنه املشاهدة من حقائق ولو خالفت ما 

سعت نافذة احلياة أمام قررته الكنيسة من قبل. إن هذه العوامل وغريها فتحت باب النشاط املعريف العقلي، وو 

الطبقات املختلفة يف أوروبا، فكانت مبثابة املولد اجلديد للعقل الذي يتحررمن سلطة الكنيسة اليت قيدته ضمن 

إطار ديين خاص، وتعترب هذه االجتاهات والتيارامتن العناصر األساسية اليت مهدت لعصر النهضة العلمية يف 

                                                             

  . 213، ص1964وهيب إبراهيم مسعان، الثقافة والرتبية يف العصور القدمية، دار املعارف، مصر،   1
  .47، ص1978فرانسيس عبد النور، الرتبية واملناهج، دار النهضة، مصر،   2
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الثانوية والتأثري فيها ، حبيث اتسعت جماالا وتنوعت موادها الدراسية وصار من أوروبا، مما أدى إىل تغيري املدرسة 

  بني أهدافها:

  "فهم الرتاث اإلنساين كله واالطالع على حياة اتمعات السابقة حىت صارت تعرف باملدرسة اإلنسانية".

وتزايد بعد ذلك عدد العلماء يف  وملا زادت النهضة العلمية اتساعا وعمقا يف جمال االكتشاف واالخرتاع       

خمتلف العلوم والفنون وكذا التطورات االقتصادية والصناعية، قامت الثورة الصناعية يف أوروبا اليت كانت يف حاجة 

  ماسة إىل قدرات علمية ومهارات يدوية تواكب التطورات اجلارية يف علم الصناعة.

وقبلت فكرة إدخال «يف براجمها وفقا ملتطلبات العصر الصناعي، فبدأت املؤسسات التعليمية والثانوية العالية تك

الدراسات الفنية والتدريس التقين ضمن أهداف التعليم وتنمية املهارات واالستعدادات، خدمة للمطالب الصناعية 

  .1»احلديثة اليت ساعدت على انتشار التعليم الثانوي وتوسيعه يف أوروبا وغريها من القارات األخرى

إن ظهور التعليم الثانوي يف بدايته كان من أجل أهداف خاصة لبعض الطبقات االجتماعية من أجل «      

تكوين النخبة السياسية اليت تتوىل احلكم فيما بعد، والسيما يف العهد اليوناين وما بعد قيام النهضة العلمية 

  وأوامر الكنائس الدينية.األوروبية، فتغريت وظيفته وجتاوزت أهدافه ألغراض الطبقات احلاكمة 

فبدال من إعداد السياسيني والقساوسة الدينيني أخذ يعد األفراد إعدادات تستجيب للتحوالت اجلارية يف       

الصناعة و التجارة و الزراعة، وبدا يف يئة األيادي الفنية املدربة والعقول املشبعة بأنواع املعارف واالختصاصات 

غيري احلياة من النمط الكالسيكي الضيق إىل النمط الديناميكي املتفاعل مع روح النهضة املختلفة القادرة على ت

  .2»اجلديدة

  

                                                             

  .48ابق، فرانسيس عبد النور، الرتبية واملناهج، ص املرجع الس   1
   .164، ص1979، القاهرة، 3توفيق الطويل، قصة الصراع بني الفلسفة والدين، دار النهضة العربية، ط  2
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  دراسة ميدانية:  

  تحليل النتائج:  
عن تصورام ثانوية مالك بن نبي اوقروت/ والية أدرار بعد املداوالت والسماع إلجابة بعض األساتذة من       

  للمنهاج والكتاب املدرسي من خالل النصوص للسنة األوىل من التعليم الثانوي جذع مشرتك آداب توصلت إىل:

  _ ايجابيات المنهاج:1 
  ا وضعه املنهاج من مراحل للتدريس من طرق ووسائل متاشى وفق بيداغوجية املقاربة بالكفاءات.م •

  يرى البعض من األساتذة أن تدريس النصوص وفق خطوات املنهاج قد سهل يف العملية التعليمية. •

  كما أن املنهاج رفع من كفاءة املتعلم وقدراته االستيعابية.  •

  _ سلبيات المنهاج:2 

حني يرى البعض أنه جيد صعوبة يف تدريسه للنصوص يف الكتاب مع توجيهات املنهاج ففهم حيسون أم  يف •

  مقيدون ذه اخلطوات وجيدون صعوبة يف جتاوزها.
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  قائمة المصادر والمراجع 
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  .2009سطيف، فرحات عباس، 
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