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Abstract
The text is the basis of the educational learning process, especially in light of
these new approaches that make it the source of linguistic sciences,Since it it
comes back to it and takes from it to teach any activity; because it is linked to the
followed linguistic tributaries to ensure the safety of teaching and learning the
language, by investing its linguistic resources in the grammar and morphology,
rhetoric, presentations, written expression, criticism and lexics, That the learner
aquiresso many skills: the skill of sound pronunciation during reading or
speaking expression, and the skill of writing correctly during written expression.
In addition it enriches the linguistic and cognitive balance of the learner. Reading
comprehension of texts seeks to achieve several competencies to recognize the
content of the reading text and the ability to produce ideas through it, and there
is no doubt that the educational learning process seeks to build a learner with a
variety of competencies in order to strengthen his knowledge and contribute to
build his linguistic skills, to be able to acquire written and spoken abilities. In this
paper, we will discuss the impact of Reading comprehension of texts activity in
the Arab school, especially the Algerian school as a model of study; specifically in
the secondary phase to illustrate the importance of this activity in the educational
learning process.
Keywords: text ‚speaking expression‚ teaching ‚ learning ‚ learner.
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أثر تعليمية نشاط النصوص يف املدارس العربية :املدرسة اجلزائرية أمنوذجا
الباحثة :حليمة بن مامة  -طالبة دكتوراه
املركز اجلامعي احلاج موسى آق أمخوك متنغست -اجلزائر
امللخص
يعد النص أساس العملية التعليمية التعلمية كابألخص يف ظل ىذه ادلقارابت اجلديدة اليت جتعل منو
مصدر العلوـ اللغوية  ،حيث أهنا أصبحت ترجع لو كأتخذ منو لتعليم أم نشاط؛ ألهنا تقوـ على
ربطو ابلركافد اللغوية اليت تليو لضماف سالمة تعليم كتعلم اللغة ،كذلك ابستثمار موارده اللغوية يف
القواعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد اللغوية بشقيها النحوية كالصرفية ك البالغ ػ ػ ػ ػ ػػة كالعركض كالتعبَت كالنق ػ ػ ػ ػػد كادلعج ػ ػ ػػم،
ليكتسب ادلتعلم بذلك عدة مهارات  :مهارة النطق السليم أثناء القراءة أك التعبَت ،كمهارة الكتابة
الصحيحة أثناء التعبَت ادلكتوب ،ابإلضافة إىل إث ػ ػ ػ ػ ػراء رصيده اللغػ ػ ػ ػ ػػوم كادلعرف ػ ػ ػػي .تسعى تعليمية
النصوص إىل حتقيق عدة كفاءات تتمثل يف إدراؾ زلتول النص ادلقركء كالق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدرة على إنتاج أفكار
من خاللو ،كشلا الشك فيو أف العملية التعليمية التعلميػ ػ ػ ػ ػػة تسعى لبناء متعل ػ ػ ػػم ديتلك كفاءات
متنوعة هبدؼ تقويػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كتعزيز معارف ػ ػػو كادلسامهة يف بناء ملكتو اللغوي ػ ػػة ،ليتمكن من اكتساب
الق ػػدرة التعبَتية ادلكتوبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كادلنطوق ػ ػ ػػة .سنخصص احلديث يف ىذه الورقة البحثية عن أثر تعليمية
نشاط النصوص يف ادلدرسة العربية كابألخص ادلدرسة اجلزائرية كنموذج للدراسة؛ كابلتحديد يف
الطور الثانوم لنوضح مدل أمهية ىذا النشاط يف العملية التعليمية التعلمية.
الكلمات املفتاحية :نص،تعبَت ،تعليم ،تعلم ،متعلم.

أول -املدخل :العملية التعليمية واملنهج الدراسي
إف شلارسة عملييت التعليم كالتعلم يف ظل ىذا التطور ادلتسارع كالكم اذلائل من ادلعارؼ كادلعلومات
أحدث تغيَتان مفاجئان على ادلنظومة الًتبوية؛ حيث أكىل األمهية للعملية التعليمية التعلمية كاىتم
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ببعض اجلوانب فيها كذلك بتحسُت ادلناىج الدراسية؛ أم االىتماـ جبودة ادلعارؼ كالطرؽ التدريس
ادلناسبة اليت تساعد على حتقيق األىداؼ العامة للمنهج كغَتىا من اجلوانب اليت من شاهنا إصالح
ىذه العملية عما كانت عليو سابقان .فالعملية التعليمية التعلمية هتتم بكل ما خيص الصف الدراسي
من معلم كمتعلم كمعرفة ،كدكرىا ال يقتصر على ىذا فحسب بل يتعدل ذلك إىل مراعاة الوسائل
ادلناسبة كاألنشطة ادلتنوعة إلصلاح النظاـ التعليمي بصفة عامة.

 -1مفهوـ العملية التعليمية التعلمية:
نعرج على مفهوـ كلمة (علم) مبدلوذلا اللغوم
قبل الولوج إىل مفهوـ التعليمية البد أف ٌ
كاالصطالحي .صلد أف ىذه اللفظة أخذت حظها من ادلعاجم اللغوية؛ فقد كردت يف (لسان
كرجل عاله كعليم من قوـ
لم علمان ى
العلم ي
نفسوي ه
نقيض اجلهل ،ىع ى
العرب) "لبن منظور" « :ي
كعليم ىو ي
لمت الشيء أى ٍعلى يموي علمان :عرفتو
كعالامة:إذا ابلغت يف كصفو ابلعلم ى
،كعالاـ ى
عيلماء فيهما مجيعان ى
كع ي
كعلامو العلم كأىعلىمو إيه فتعلٌمو ً
األمر :أتقنو،
،كعل ىم األ ٍىمىر كتعلامو أتقنو ،ى
ٍ ىي ٌ ى ىي ى
ى
كعلم بو كسمع :شعر ،ك ى
i
لموهي» كما جاءت أيضان عند ابن فارس يف معجمو (مقاييس اللغة)
كتىػ ىعلاموي كتعادلو اجلميع ىع ي
 «:ىعلً ىم :العُت كالالـ كادليم أصل صحيح كاحد ،يدؿ على أثر للشيء يتميز بو عن غَته كمن ذلك
العلىم :الراية كاجلمع أى ٍعالىـ كالعًلم :اجلىبىل ككل شيء يكوف ىم ٍعلىمان :خالفا للمجهل ,
العالىمة،ك ى
ى
ii
ً
ً
ت الشيء ،إذا أخذت ع ٍل ىمو كالعرب تقوؿ تىػ ٍعلىم انو كاف كذا مبعٌت ا ٍعلى ٍم»  .من خالؿ ما
كتىػ ىعلٌ ٍم ي
تقدـ يتبُت لنا أف ادلفهوـ اللغوم لكلمة (علم) يتمثل يف:
 الدراية ابلشيء كمعرفتو.
 ككذلك تدؿ على إتقاف الشيء.
كما كرد أيضا يف ىذا اللفظً «:
العالي ا﵀يط ًع ٍل يمو جبميع األشياء ظاىرىا كابطنها دقيقها
يم :ىو ى
ى
العل ي
ادلعلم :ما جيعل عالمة للط يرؽ كاحلدكد كقيل ىو األثر
ومات :عشر ذم احلجة،ك ٍ
كجليلها،كاأليـ ادلعلي ى
العلىم ادلنار كاجلبل،كاألى ٍعلىم ادلشقوقة الشفة العليا كعيليم يم ىعلام أم ملهم للصواب كاخلَت»iiiكعليو
كى
يتبُت لنا من خالؿ التعاريف اللغوية أف علم من التعليم كالتعلم كيقصد هبا العلم الذم ىو نقيض
للجهل ,كىو العلم كادلعرفة ابلشيء كأتى كذلك مبعٌت ،األثر كىو بقية الشيء أك ترؾ عالمة أك مسة
للشيء .كيقصد ابلتعليم اصطالحان « العملية كاإلجراءات بينما التعلم ىو نتاج تلك العملية ,فادلعلم
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يقوـ بعملية الًتبية كالتعليم ,حيث أنو ينقل لطالبو ادلعارؼ كاحلقائق كيكوف لديهم مفاىيم معينة
كيكسبهم العديد من ادليوؿ كاالجتاىات ,كالقيم ,كادلهارات ادلختلفة ,كما يسعى ادلعلم إىل إحداث
تغَتات عقلية ككجدانية  ...كىذا ما يسمى بعملية التعليم» ivكعليو؛ فإف التعليم ىو ما يقدمو ادلعلم
للمتعلم كفق ضوابط معينة ك ذلك ابدلمارسة ،ىدفو األمسى إيصاؿ رسالة للملتقى ،ك إكسابو
مهارات جديدة .أما التعلم ىو « :كل ما يكتسبو اإلنساف عن طريق ادلمارسة كاخلربة،كاكتساب
االجتاىات كادليوؿ كادلدركات ،كادلهارات االجتماعية كاحلركية ،كالعقلية كالتعلم أيضا ىو تعديل يف
v

السلوؾ أك اخلربة نتيجة ما حيدث يف العال أك نتيجة ما نفعل أك نالحظ»
التعلم ىو ادلهمة اليت يؤديها ادلتعلم قصد التغيَت يف سلوكو كمعارفو كمهارتو يف أم مرحلة من مراحل
عمره ،كلعل ىذا ما أشارت إليو ادلفاىيم ادلتعلقة بو .يعود األصل اللغوم للتعليمية إىل الكلمة
األجنبية ديداكتيك كالذم برز « يف منتصف القرف العشرين كاستخدـ مبعٌت فن التدريس أك فن
التعليم Art d’enseigner:كتنحدر كلمة ديداكتيك من حيث االشتقاؽ اللغوم؛ من أصل
يوانين didactikosأكdidaskeinكيقصد هبا اصطالحا كل ما يهدؼ إىل التثقيف كإىل مالو
عالقة ابلتعليم» .viفقد عرفها دمحم الدريج أبهنا « :الدراسة العلمية لطرؽ التدريس كتقنياتو كألشكاؿ
تنظيم مواقف التعليم اليت خيضع ذلا ادلتعلم ،قصد بلوغ األىداؼ ادلنشودة ،سواءن على ادلستول
العقلي ادلعريف أك االنفعايل الوجداين أك احلس حركي ادلهارم ،كما تتضمن البحث يف ادلسائل اليت
يطرحها تعليم سلتلف ادلواد» viiإ ٌف التعليمية ىي مجيع اإلجراءات كالوسائل كالعناصر اليت تتعلق

ابلنظاـ التعليمي ،ىدفها تنمية كل اجلوانب اليت ختص ادلتعلم.

 -2ادلنهج الدراسي:

اضح ،كىو الناػ ٍه يج ،كطريق نػى ىه ىجوي كسبيل
كرد يف( لساف العرب) "البن منظور"  «:نػى ىه ىج  :بُت ك ه
ض ىحوي ،كادلًٍنػ ىهاج:كادلٍنهج ،كيف التنزيل  ﴿:لً يك وٌل ىج ىع ٍلنىا ًمن يك ٍم
كمٍنػ ىه ىج الطريق  :ىك ا
ىمٍن ه
هج  :ىكنىػ ٍه هج ،ى
ى
ً
ً
اجا﴾ viiiكأىنٍػ ىه ىج الطريق  :كضح كاستباف كصار هنجان كاضحان ،بىينان ،كادلًٍنػ ىهاج الطريق
ش ٍر ىعةن ىكمٍنػ ىه ن
ت الطريق سلكتو».ix
الواضح كاستنهج الطريق  :صار هنجان كنػى ىه ٍج ي
كقاؿ "ابن فارس" يف ( مقاييس اللغة ) « :نػى ىه ىج النوف كاذلاء كاجليم أصالف متبايناف  :األكؿ
األمر  :أكضحو كىو مستقيم ادلً ىنهاج ،كادلٍنػ ىهج الطريق أيضان كاجلمع
النػ ٍ
اهج:الطريق ،كنػى ىه ىج يل ى
ى
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من ً
اىج،كاآلخر  :االنقطاع ،كأاتان فالف يػىٍنػ يه يج؛ إذا أتى مبهوران منقطع النفس ،كضربت فالانن حىت
ىى
أىنٍػ ىهج أم سقط» xكعليو؛ فادلنهج ىو الطريق الواضح ،كأييت أحياان مبعٌت االنقطاع كالسقوط
حسب كركده يف اجلملةٌ ،أما اصطالحان؛ فادلنهج ىو  « :أ :بوجو عاـ  :كسيلة زلددة توصل اىل
غاية معينة ،ب :ادلنهج العلمي خطة منظمة لعدة عمليات ذىنية أك حسية بغية الوصوؿ اىل كشف
xi
عرفو "دمحم التوصلي" على أنو  « :اخلطة العلمية اليت يصفها
كقد
.
حقيقتو أك الربىنة عليها»
ٌ
الباحث أك تضعها ادلؤسسة لدراسة موضوع أك قضية ،كيتطلب نقاطا منظمة كمنسقة» . xiiاتضح

لنا من التعريفُت أف ادلنهج ىو طريقة يتخذىا الباحث للكشف عن نتيجة معينة ،كذلك إما إلثباهتا
أك نفيها.

 -3عناصر ادلنهج:

يتكوف ادلنهج من عدة عناصر مرتبطة فيما بينها ارتباطا كثيقان؛ فغياب عنصر يؤثر على ادلنهج بصفة

عامة كىي  :األىداؼ  ،ا﵀تول  ،التنظيم ( األنشطة كطرؽ التدريس) كالتقومي.

 -1-3األىداؼ:

إ ٌف األىداؼ التعليمية ىي أساس ادلنهج الدراسي حتقيقها مرتبط ابلعناصر األخرل ،كىو أكؿ معيار

ديكن احلكم بو على مدل صلاح ادلنهج؛ كىي":دتثل أىداؼ منظومة التدريس اليت يضعها ادلعلم،
سواء أكانت دلقرر دراسي أـ لوحدة دراسية أـ لدرس كاحد ،كتنضوم األىداؼ التدريسية على
مضموف تعليمي أك تربوم" .xiiiكىي أيضا":اليت ينبغي حتديدىا أك صوغها لتتناسب مع حاجات
الطالب كقدراهتم كاىتماماهتم من جهة  ،كمطالب اجملتمع كحاجاتو من جهة أخرل".xiv
كعليو؛ فإ ٌف حتديد األىداؼ مرتبط مبراعاة قدرات ادلتعلمُت ألف النتيجة تظهر على ادلتعلم إذا كانت
اجيابية أـ سلبية ،كأيضا من خاللو نستطيع تقومي كتقييم ىذا ادلنهج إذا كاف فاشل أك انجح
كيستطيع ادلعلم أف يقسم ىذه األىداؼ إىل عامة كخاصة؛ فالعامة ترتبط ابلسنة الدراسية ككل ،أما
اخلاصة فًتتبط ابلنشاط أك الوحدة أك الدرس.

 -2-3ا﵀تول:

يهتم ىذا العنصر ابدلعلومات كادلعارؼ اليت تتجسد على شكل مواضيع؛ فغالبا ما يكوف الكتاب
ادلدرسي ىو الذم حيمل زلتويت ادلادة ،كهبا يستطيع ادلعلم كادلتعلم ترتيب خطواتو أثناء ىذه
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العملية ،كلو أمهية كبَتة حيث أنو يساىم يف تنمية مهارات ادلتعلم كلو ارتباط كثيق ابألىداؼ ادلراد
حتقيقها؛ ألنو حيمل ادلوضوعات إبجيار كدقة كما حيتوم على رلموعة من التطبيقات اليت تساعد
ادلتعلم على الفهم .يعرؼ "علي أمحد مذكور" ا﵀تول بقولو ىو  ":رلموعة احلقائق كادلعايَت كالقيم
كادلعارؼ كادلهارات كاخلربات اإلنسانية ادلتغَتة بتغَت الزماف كادلكاف كحاجات الناس اليت حيتك
ادلتعلم هبا كيتفاعل معها ،من أجل حتقيق األىداؼ الًتبوية ادلنشودة" .xvكمبفهوـ آخر" ،يقصد
مبحتول ادلادة الدراسية اختيار كتنظيم معرفة معينة( حقائق كمعلومات كمفاىيم...إخل) مهارات(
تعلم رلموعة من اخلطوات ادلتتابعة) ظركؼ كمواقف معينة ،دلوضوع دراسي معُت" .xviا﵀تول ىو
رلموعة من ادلعارؼ كادلفاىيم اليت تقدـ للمتعلم على شكل مواضيع متتابعة ،حيت تراعي عدة
جوانب ىدفها إيصاؿ أفكار معينة يف رلاؿ معُت؛ لتحقيق األىداؼ ادلسطرة من قًبل اجلهة الوصية،
فال يتوقف ىذا العنصر على ىذا فحسب بل يراعي أيضا حاجة ادلتعلم كقدرتو قبل كل شيء على
ىذا الكم ادلعريف.

 -3-3التنظيم (نشاطات التعليم كالتعلم أك طرؽ التدريس ):

يضم ىذا العنصر نشاطات التعليم كالتعلم كطرؽ التدريس؛ فَتل "دمحم السيد علي" أف نشاطات

التعليم كالتعلم ىي ":اليت ينبغي أف دير هبا الطالب داخل ادلدرسة أك خارجها حتت إشراؼ معلمهم
 ،بقصد تسهيل عملية التعلم كحتقيق األىداؼ ادلنشودة" .xviiيف حُت يرل "حسن شحاتة" أف
طرؽ التدريس ىي العنصر الثالث من عناصر ادلنهج؛ فيعرفها بقولو" :ىي رلموع األداءات اليت
يستخدمها ادلعلم لتحقيق سلوؾ متوقع لدل ادلتعلمُت فال ينبغي االعتماد على طريقة كاحدة
كاالنتقاء يتطلب جهدان من ادلعلم".xviiiإف شلارسة عملييت التعليم كالتعلم البد أف تتوفر فيها شركط
لتساعدىا على حتقيق األىداؼ ادلسطرة يف ادلنهج كال يتحقق ذلك إال ابختيار النشاطات ادلناسبة
للمتعلم ككذا الطرؽ كاألساليب الناجحة.

 :4-3التقومي

يعد التقومي آخر عنصر من عناصر ادلنهج؛ كيقصد بو" :معرفة القيمة أم حتديد قيمة الشيء أك
ادلعٌت عقب رحلة علمية أك زيرة ميدانية  ...أك أم كجو من أكجو النشاط ،كذلك ابلنسبة ذلدؼ
معُت كزلدد سلفا كالنشاط التعليمي يتطلب أف ضلكم عليو كطلضعو للتقومي دلعرفة ما حققو من
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أىداؼ كمعرفة نواحي القوة كالقصور أك االجيابيات كالسلبيات" .xixيعرؼ أيضا أبنو" :عملية تقرير
قيمة الشيء أك كميتو  ،كىدؼ التقومي ىو احلكم ادلوضوعي على العمل ادلقوـ  ،صالحان كفسادان ،

صلاحان كفشالن  ،بتحليل ادلعلومات ادلتيسرة عنو كتفسَتىا يف ضوء العوامل كالظركؼ اليت من شأهنا
أف تؤثر على العمل  ،كالتقومي عملية كزف قياس تتضح هبا عوامل النجاح كدكاعي الفشل" .xxكعليو؛
فإف التقومي آخر عنصر من عناصر ادلنهج الدراسي كبو يتم معرفة مدل صلاح ادلنهج كذلك من
خالؿ النتائج ادلتوصل إليها كاليت تظهر يف سلوكات ادلتعلمُت.

اثنيا -مفهوم النص:
لقد أكلت ادلعاجم اللغوية العربية االىتماـ بكلمة (نص) فقد كردت يف لساف العرب ":النص رفعك
الشيء ،كنص احلديث ينصو نصان :رفعو ككل ما أظهر فقد نص...كنصت الظبية جيدىا :رفعتو،
كادلنصة :ما تظهر عليو العركس لًتل ،كنص ادلتاع نصان :جعل بعضو على بعض كنص الدابة ينصها
نصان :رفعها يف السَت..كنص كل شيء :منتهاه" .xxiكيف القاموس ا﵀يط صلدىا ":نص انقتو:

استخرج أقصى ما عندىا من السَت كالشيء ،حركو ،كمنو فالف نص أنفو غضبان ،كالشيء
أظهره" .xxiiإف ادلعاين اليت حتملها كلمة (نص) يف ادلعاجم اللغوية ادلذكورة أعاله تنص على:
 رفع الشيء.

 إظهار الشيء.
 ضم الشيء.
 منتهى الشيء.
أما التعريف االصطالحي لكلمة (نص) عند الشريف اجلرجاين " :النص ما ازداد كضوحان على
الظاىر دلعٌت من ادلتكلم ،كىو سوؽ الكالـ ألجل ذلك ادلعٌت ...كما ال حيتمل إال معٌت كاحدان،
كقيل ما ال حيتمل التأكيل" .xxiiiكصلده عند حسن شحاتة كزينب النجار يعٍت ":مبٌت لغوم يقوـ
على عالقات ضلوية بالغية تعطيو القدرة على بعث طاقات داللية -ال معجمية -تتعاقب كفقان
للًتاكيب اللغوية اليت جييء عليها النص" .xxivكعليو؛ ديكن القوؿ أف النص ىو رلموعة من
الكلمات ادلًتابطة كادلرتبة حسب ادلبٌت كادلعٌت ادلراد الوصوؿ إليو كقد يؤدم ىذا النص عدة دالالت
RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 3, March 2020 p. 536-549

542

THE IMPACT OF READING COMPREHENSION OF TEXTS ACTIVITY IN THE
ARAB SCHOOL, ESPECIALLY THE ALGERIAN SCHOOL AS A MODEL OF 543
STUDY

سلتلفة كىذا ما أشارت إليو النظريت احلديثة حوؿ تعدد القراءات دلتلقي كاحد مبعٌت أنو ديكن أف
نقرأ النص أبكجو متعددة كمتنوعة.

اثلثا :أثر تعليمية النصوص يف الطور الثانوي
اخًتان كنموذج للدراسة الطور الثانوم يف ادلدرسة اجلزائرية حيث سنعرض فيو رلموعة األنشطة اليت
يدرسها ادلتعلم قصد إثراء رصيده ادلعريف كاللغوم ككذا نتعرؼ على زلتول أنشطة النصوص كمدل
إسهامها يف حتقيق األىداؼ اليت يسعى إليها ادلنهج التعليمي .إف زلتول مادة اللغة العربية كآداهبا
يف الطور الثانوم يضم رلموعة من األنشطة األدبية كاللغوية كىي مًتابطة كمتكاملة فيما بينها؛
حيث أننا صلد كل كحدة يندرج ضمنها نص أديب ترافقو رلموعة من الركافد ادلتنوعة كتكوف خادمة
﵀تول النص األديب ،كارتباط األنشطة بو ليس اعتباط ،بل لو ىدؼ حيث جيعل منو ادلعلم خطوة
أساسية أك كضعية انطالؽ للدرس كىذا األمر جيعل ادلتعلم يتعلم كيفية ربط معلوماتو كأفكاره
السابقة ابحلالية.

 -1-3نشاط النص األديب ك النص التواصلي:

تسعى النصوص األدبية أك التواصلية إلكساب ادلتعلم رصيد لغوم كمعريف حىت يتمكن من توظيفو

يف تعبَته الشفهي كالكتايب ككذلك "العمل على تدريب ادلتعلم على التفاعل مع ادلنتوج األديب
الذم يدرسو ليكتشف كيستنتج خصائص ىذه ادلظاىر".xxv
مثالن صلد ادلتعلم يف ادلستول األكؿ يف ىذا الطور يدرس رلموعة من العصور فتكوف النصوص
ادلختارة كفق العصر ،ليقف على مظاىر كل عصر كىكذا يكتسب عدة مهارات منها:





ادلالحظة كاالستباط.
إضافة ألفاظ جديدة إىل معجمو اللغوم.
التعرؼ على احلياة العقلية ذلذا العصر.
ٌ
إدراؾ أمهية اللغة كابألخص الشعر يف العصر اجلاىلي مثالن.
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 -2-3نشاط ادلطالعة ادلوجهة:

إف للمطالعة" :مقاـ شلتاز الكتساب ادلعارؼ ،كحتصيل ادلعلومات كالتزكد من الثقافات ادلختلفة،
كتنمية الثركة اللغوية للمتعلمُت" xxviللمطالعة دكر فعاؿ يف إثراء الرصيد اللغوم للمتعلم فهي جترل
بشكل فردم أك مجاعي حسب طبيعة ادلوضوع ،كما أهنا قد تكوف داخل القسم كقد تكوف يف
تفعل يف القسم من طرؼ
مكتبة ادلؤسسة أك ادلنزؿ أك يف أماكن أخرل حيث تتوفر الكتب ،ك ٌ
ادلعلم لبث ركح ادلناقشة يف ادلتعلمُت.

 :3-3نشاط قواعد اللغة:
يرتبط ىذا النشاط ابلنص األديب أك التواصلي كيقصد بو جانبُت ( النحو كالصرؼ ) إف اذلدؼ
منو" :تعريف التلميذ ببنية اللغة العربية كتسمية الكلمات كاجلمل أبمسائها  ...كتدريبو على
استعماؿ بعض القواعد ادلبسطة يف صورىا ادلختلفة  ...ألف ذلك يساعد التلميذ يف حديثو
كسلاطبتو لآلخرين ،كما يساعد على الكتابة بطريقة صحيحة بعيدان عن اخلطأ كاللحن".xxvii
يتعرؼ ادلتعلم على بنية اجلملة كيدرؾ األخطاء اليت يقع فيها
اذلدؼ من نشاط قواعد اللغة أف ٌ
كيتجنب الوقوع فيها مرة أخرل أثناء القراءة أك الكتابة أك احلديث ،كما يساعد ادلتعلم على فهم

الًتكيب ( مجلة أك نص ) فهمان صحيحان.

 -4-3نشاط البالغة:

عندما يتعلم التلميذ كيفية تذكؽ األدب سيسهل عليو تذكؽ الصور ادلوجودة فيو كيتمتع جبماذلا،
لذلك ال نستطيع تدريس البالغة مبعزؿ عن النص األديب ألهنا تربز مجالو كعليو؛ إف تدريس
البالغة يف ىذا الطور – الثانوم – يساعد ادلتعلم على الفهم كالتذكؽ للوصوؿ إىل مجاذلا كمعانيها
كاالستمتاع أبساليبها انطالقان من األثر األديب ،كما أهنا تنمي فيو اإلبداع كاالبتكار كتثَت فيو متعة
االكتشاؼ كالبحث من خالؿ ادلالحظة كالتأمل ،كال يصل ادلتعلم إىل كل ىذا إذا كاف عبارة عن
نظرم دكف تطبيق .

 -5-3نشاط العركض:
ىذا النشاط خيص الشعبة األدبية ابلنسبة للطور الثانوم؛ فهو" :ما يطلق على علم الشعر
كالقصيد من حيث الشكل ،كيبحث يف حبور كموسيقى الشعر كفنونو كآلياتو".xxviiiإذف يف نشاط
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العركض يتعرؼ ادلتعلم على األكزاف الشعرية كالتغَتات اليت تطرأ عليها لكن قبل كل ىذا البد أف
يعرؼ الكتابة العركضية؛ ألهنا ىي األصل ،فعدـ دتكنو منها لن جيعلو يصل إىل البحر ادلناسب
كبعد شلارسات متواصلة مع رلموعة من النصوص أك األبيات الشعرية يستطيع أف ديتلك أيذف
موسيقية.
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خامتة
 .1على الرغم من أمهية عناصر ادلنهج إال أهنا ال تنفصل عن بعضها البعض؛ فكل عنصر مكمل
لآلخر كىذا ما الحظناه من خالؿ عرضنا ذلا ،كلكن تبقى العملية التعليمية انقصة إذا ل يتم
الفعاؿ فيها كىو ادلتعلم كخاص نة يف ظل ىذه اإلصالحات اجلديدة.
االىتماـ ابلعنصر ٌ
 .2إف األنشطة اللغوية ك األدبية ختدـ نشاط التعبَت كثَتان؛ ألف كل ما يدرسو ادلتعلم البد أف يوظفو
يف تعبَته الكتايب أك الشفوم لَتل ادلعلم مدل كصوؿ األفكار كادلعلومات إىل ذىن ادلتعلم ،ألف
التوظيف يساعد على ترسيخ ادلكتسبات كتفعيلها كيعترب ىو رلاؿ التطبيق بعد التنظَت ،كما أنو
يساعد ادلتعلم على التعبَت عن كجهات نظره دكف خجل كأفكاره اليت يريد إيصاذلا ،ىنا نالحظ أف
األنشطة تتكامل فيما بينها كختدـ بعضها البعض.
.3أثر تعليمية نشاط النصوص يظهر يف كل األنشطة اللغوية( القواعد اللغوية كالبالغية كالعركض
)حيث يفعل ادلتعلم ىذه األنشطة كلها يف تعبَته الكتايب أك الشفوم.
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