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        : : : : صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
هيدف املقال ٕاىل حماوU تتبع مفهوم النص 
التعلميي وما حيمa من عالمات وٕاشارات تسهم 

 فّعال، يف معلية التواصل بني القارئ والنص، بشلك
يف العملية  التعلميي ٕاىل جانب معرفة دور النص

مية من nة، وعالقته oلواقع من nة علّ التعلميية التّ 
، كام يريم املقال ٕاىل الـأكيد عىل ٔامهية النص ٔاخرى

التعلميي ودوره الفّعال يف ٕاكساب املتعمل اجلزائري 
من التواصل مع غريه يف املواقف رصيدا لغو� ميكنه 

  .  ا�تلفة
يف البداية : ومتثلت خطوات املقال يف االٓيت

نص يف اجلانبني اللغوي oل ف يسأحاول التعر 
و�صطال�، وكذا املقصود oلنص التعلميي، مث 
سأعكف عىل ابراز ٔامه املعايري املعمتدة يف اختيار 

النص وظيفة  �شارةالنصوص التعلميية، ٕاىل جانب 
معجامً  اجلزائرييف ٕاكساب املتعمل  وٕاسهامهالتعلميي 
نظرية oٕالشارة ٕاىل رؤية ٔاحصاب  ، مروراً وظيفياً  لغو�ً 
احلضارة  دور وانهتاًء عند ،ٕاىل النص والقارئالتلقي 
بألفاظ  اجلزائري يف ٕاثراء النص التعلميي العربية

 .وعبارات جديدة
 – تلقيامل  – التعلميي النص::::اللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحية

  .التلقي نظرية–اجلزائر

Abstract: 
The article is an attempt to track  the 

concept of the educational text and its signs 

and indications that effectively contribute to 

the process of communication between the 

text and its reader, in addition to knowing 

the role of the educational text in the 

educational learning process on the one hand 

and its relation to reality on the other. The 

educational text and its advantageous role in 

providing the Algerian learner with a 

linguistic asset which enables him/her to 

communicate with the others within various 

situations. 

The article is conducted adopting the 

following steps: First I will try to define  

"the text linguistic ally and idiomatically, as 

well as the meaning of the text, Secondly I 

will work on highlighting the most important 

criteria that are applied for selecting  the 

educational texts, and besides a there will be 

reference to the function of the educational 

text and its role giving the Algerian learner a 

functional glossary, Moreover  the 

receptiveness theory with regards to its 

contribution to the text’s transcendence. 

Finally I’ll conclude and ending at exploring 

impact the Arab civilization influence 

through enriching the educational text by 

new words, terms and expressions. 
Key Words: Educational text , Recipient, 

Algeria, Reception theory.
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        ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
لظهور نظرية التلقي،ٕاذ ركزت oٔالساس عىل القارئ ٔاثناء  مجموعة من اجلهود ªّدت تضافرت

تفاعa مع النص وحماولته اسـتنباط معانيه العميقة اليت ختتفي وراء أاللفاظ والعبارات؛ ٔاي ٔان هذه 
ىل ٔاساس ٔان حتقيق النص ال يمت ٕاال من خالل حركة القراءة الواعية اليت ال هتمت ٕاال oلقراءة، ع«النظرية 

؛ومنه فالعالقة بني 1»تتفاعل مع لغة النص تفاعال لكيا، وتتحرك معها وال حتيد عهنا من البداية ٕاىل الهناية
  .النص واملتلقي تمكن يف القراءة الواعية اليت تتفاعل مع لغة النص ودالالته القصيّة

شÇ من ٔاشاكل الفهم والتذوق والتقيمي «شارة ٕاىل ٔان معلية تلقي النصوص تُعدÂ وجتدر االٕ 
والتجاوب، ويه هبذا املعىن فعل مالزم لظهور النص وضامنا السـمتراريته، ٔالن معلية الكتابة تسـتوجب 

ٔاي ٔاّن نظرية  ؛2»حÌ معلية القراءة والتلقي، بل ٕان معلية الكتابة تتضمن معلية القراءة الزما منطقيا لها 
التلقي ال تتوقف عند النص بل تتعداه ٕاىل عالقة التأثري والتأثر اليت تنشأ بني القارئ والنص، فأالخري 

  .يؤثر يف القارئ من خالل معلية القراءة اليت تضمن للنص اسـمتراريته
واحلديث عن نظرية التلقي يسـتوجب احلديث عن النص وoخلصوص النص التعلميي، 

العملية التعلّميية، Õا اكن ال بّد ٔالي نص تعلميي ٔان خيضع لرشوط ومعايري  ٕاجناحرصا فّعاال يف oعتباره عن
تضمن وظيفيته، وoلتايل تضمن تفاعل املتلقي معه، ومن بني تÖ املعايري الصدق وأالمهية ٕاىل جانب 

  .مراعاة اهÌمات املتلقي، ومدى قابليته للتعمل، وكذا مراعاة مسـتوى املتعلمني
£ رشيك ٔاساس  Ýَة النص من هوية املتعمل؛ فالنص التعلميي هو يف احملّصِ واجلدير Õoكر ٔان َهِوي

  .يف ٕانتاج متعمل ذي هوية معاملها ومقوماهتا مرتبطة هبوية النص املقرر للك مرح£ تعلميية
مà وعليه فٕان هذه النصوص يه يف حقيقهتا املادة التعلميية اليت جيب ضبطها وتصمميها تص

ميكّن املعّملِ من نقلها ٕاىل املتعمل يف حقل تعلميي يراعي المك املعريف لتÖ النصوص والكيفية الـُمثىل لنقل 
لبيان " اجليل الثاين"املعارف واملعلومات للمتعمل، ومنه اعمتدã عىل كتاب القراءة للسـنة الرابعة ابتدايئ 

  . ها من الثقافات أالخرى، ما مينحها طابعا خاصاتÖ اخلصائص اليت متزي الثقافة املغاربية عن غري 
ملا يتضمنه بني طياته من تفاصيل احلضارة العربية بلك -واحلديث عن النص التعلميي اجلزائري 

ٕاىل ٔان اكمل شعوب الوطن العريب يشرتكون يف عدة عوامل؛ من ٔابرزها  إالشارةيسـتوجب  - ٔاطيافها
وحدة الرتاب، وكذا املصري املشرتك، ويه يف مجملها عوامل ، واللغة العربية، و إالساليموحدة ا=ين 

تساعد عىل حتقيق الوحدة العربية يف جانهبا اللغوي، مما يساعد عىل ٕانشاء معجم عريب موحد يظم اكفة 
  .املفردات اللغوية املسـتعم£ يف القطر العريب، واجلزائري عىل وجه التحديد

  :وحتددت ٕاشاكلية املقال يف االٓيت

    فة النص التعلميي؟ وكيف ساعد يف ٕاكساب املتعمل اجلزائري معجامً لغوً� وظيفيا؟فة النص التعلميي؟ وكيف ساعد يف ٕاكساب املتعمل اجلزائري معجامً لغوً� وظيفيا؟فة النص التعلميي؟ وكيف ساعد يف ٕاكساب املتعمل اجلزائري معجامً لغوً� وظيفيا؟فة النص التعلميي؟ وكيف ساعد يف ٕاكساب املتعمل اجلزائري معجامً لغوً� وظيفيا؟ما وظيما وظيما وظيما وظي �
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والقارئ؟ وما دور احلضارة العربية يف سبيل والقارئ؟ وما دور احلضارة العربية يف سبيل والقارئ؟ وما دور احلضارة العربية يف سبيل والقارئ؟ وما دور احلضارة العربية يف سبيل     كيف نظر ٔاحصاب نظرية التلقي ٕاىل ّلك من النصكيف نظر ٔاحصاب نظرية التلقي ٕاىل ّلك من النصكيف نظر ٔاحصاب نظرية التلقي ٕاىل ّلك من النصكيف نظر ٔاحصاب نظرية التلقي ٕاىل ّلك من النص �
    ٕاثراء النص التعلميي اجلزائري؟ٕاثراء النص التعلميي اجلزائري؟ٕاثراء النص التعلميي اجلزائري؟ٕاثراء النص التعلميي اجلزائري؟

؛ ذò ٔان ٔاي "ههههالنص التعلميي وتفاعل القارئ معالنص التعلميي وتفاعل القارئ معالنص التعلميي وتفاعل القارئ معالنص التعلميي وتفاعل القارئ مع"املقال سأسلط الضوء عىل  من خالل هذا
نص ال تكمتل والدته ٕاال من خالل معلية القراءة الفعاU اليت ميارسها القارئ من ٔاجل فك شفرات النص 

  .دالالته، مما يُكسـبه معارف جديدة وٕانتاج
وسأتوقف عند مج£ من احملطات؛ سأسـتفتحها مبفهوم النص لغة واصطالحا، مث املعايري اليت 

التعلميي، مرورا مبعرفة وظيفة النص التعلميي، ودوره يف ٕاكساب املتعمل يمت من خاللها اختيار النص 
ٕاىل  إالشارةاجلزائري معجامً لغوً� وظيفيا يُمكِّنه من توظيفه يف ختاطبه اليويم مع الغري، وذò من خالل 

مج£ من النصوص املدرجة يف كتاب القراءة للسـنة الرابعة ابتدايئ، ٕاىل جانب احلديث عن رؤية 
يق oلنص التعلميي وانهتاءً ٔاحص Âا يف الرªعند بيان  اب نظرية التلقي للك من النص واملتعمل، ومدى ٕاسها

  .ٔاثر احلضارة العربية يف ٕاثراء النص التعلميي اجلزائري
        ::::مفهوم النصمفهوم النصمفهوم النصمفهوم النص    ----1111
        ::::لغةلغةلغةلغة    - - - - أ أ أ أ 
النÝصÂ َرفُعَك « ):ص-ص- ن(يف oب النون مادة ) ه711ت"(البن منظورالبن منظورالبن منظورالبن منظور"ورد يف لسان العرب   

ءَ  Ýا. اليش ùُه نَص Âاحلَِديَث يَُنص Ýنَص : Ýظهَِر فَقَد نُصúَما ا Âُمنَهتَـى : وقال أالزهري. َرفََعُه، َوُلك ُaُصýا ÂصÝالن
  3»االýشـَياِء َوَمبلَُغ اýقَصاَها

حملمد مرتحملمد مرتحملمد مرتحملمد مرتىضىضىضىض احلس احلس احلس احلسيينيينيينيين    "وجاء يف معجم �ج العروس من جواهر القاموس 
َذا َرفََعهُ  نَصÝ احلَِديثَ « ): ه1205ت"(الزبيديالزبيديالزبيديالزبيدي

�
لَيِه، ا
�
ا، َوَكَذا نَصÝ ا ùُه نَص Âا، . يَُنص ùهَا نَص Âقَتَُه يَُنصãَ Ýَونَص

ِري فَقَ  Ýَذا َرفََعَها ِيف الس �
Ýُه ا ن
�
فعِ، فَا Ýِمَن الر َòِِري، َوُهَو َكَذ Ýقَىص َما ِعنَدَها ِمَن السýَذا اسـتَخَرَج ا �

د اسـتَقَىص ا
ِريِ  Ý4» َما ِعنَدَها ِمَن الس  

فهذه املعاين تفيد ٔان النّص ما يُرفَُع ٔاو ما يُظهَُر، ٕاما oعتباره حدً� 
ميًا من خالل الصوت 
  .املسموع، ٔاو oعتباره انتاجا خّطيا تُظهره الكتابة

الÂ عََىل َمعَىن َال َحيَتِمُل غََريُه « ومنه  Ý=فُظ اÝالُقرآِن َواحلَِديث، ُوُهَو الل Âِخَذ نَصú؛5»ا  ÂصÝفالن
فعِ  - بعض اليشء-هو اللفظ ا=ال عىل معىن، واملالحظ ٔان دالU املصطلح تغريت  Ýعىل الر Uمن ا=ال

هور ٕاىل ا=الU عىل معىن ال حيمتل غريه Âوالظ.  
ِِّف « : ومما ورد يف املعجم الوسـيط ِم االýصِليÝِة الÝِيت َوَرَدت ِمَن املَُؤل َÇَِصيغَُة ال ÂصÝجلَمُع َوا. الن

نÂُة : نُُصوٌص، َوِعنَد االúُصوِليِنيَ  Âِّفه سواء ٔااكن 6»الِكتَاُب َوالسـ ؛ فالنÝصÂ هو الÇم اÕي يُنسب ٕاىل مؤل
oم مسموعا ٔاو مكتوÇال òذ.  
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        ::::اصطالحااصطالحااصطالحااصطالحا    - - - - بببب
رين، ومن  دت مفاهمي النÝص وتنوعت بتنوع التوnات املعرفية واملنطلقات الفكرية للمنّظِ Ýتعد

ا التنوع ميكن البحث عن معىن النص oلتطرق ٕاىل مج£ من املفاهمي النظرية العربية مهنا خالل هذ
  .والغربية
        ::::النص عند العربالنص عند العربالنص عند العربالنص عند العرب    - - - - 1111- - - - بببب

تعود جذور النص العريب ٕاىل الرتاث اللغوي والبالغي؛ فقد احتفى العرب oٕجعاز النص 
نص القرآن و السـنة، ٔاي ما دّل  «:عند الفقهاء فاملقصود oلنّص و 7.القرآين معتربين ٕا�ه نصا مقدسا
  8»ظاهر لفظهام عليه من أالحاكم

َما «: يف معجم التعريفات حول معىن النص قو�) ه816ت "(الرشيف اجلرجاينالرشيف اجلرجاينالرشيف اجلرجاينالرشيف اجلرجاين"ومما ٔاورده 
ِم ِالýجِل َذòَِ املعَىن  َÇَِم َوُهَو َسوُق ال اِهِر ِلَمعَىن ِيف املتََلكِّ Ýازَداَد ُوُضوحًا عََىل الظ . ÂصÝُهَو َما َال  َوالن

  9»َحيتَِمُل ٕاالÝ َمعَىن َواحِدًا، َوِقيَل َما َال َحيتَِمُل التÝأِويُل 
مت ربط النص بداللته عىل معىن واحد، ال حيتاج ٕاىل غريه، كام ُعّرَِف بأنه النّص اÕي ال حيمتل 

  .التأويل وهو معىن جديد مل يكن موجودا من قبل
الشلك اللغوي الثابت، منه النص القرآين «لنّص هو ويف اصطالح اللغويني وأالدoء، فا

  10»والشعري والنرثي 
ومنه فالنص � شلك لغوي �بت، ميزيه عن oيق الكتاoت ا�تلفة، ومنه جاء النص القرآين والنص 

  .الشعري والنص النرثي
يف -قبل الرشيف اجلرجاين–تلكم عن النّص  ))))هههه222255555555تتتت"("("("(اجلاحاجلاحاجلاحاجلاحظظظظ"ٕاىل ٔان  إالشارةوجتدر     

ة،  واملعىن ليس يُرشف« : يقول. اق حديثه عن عالقة اللفظ oملعىنسـي Ýبأن يكون من معاين اخلاص
ة Ýضع بأن يكوَن من معاين العامÝليس يَت òاملنفعة، مع  وٕاحرازوٕامنا مدار الرشف عىل الصواب . وذ
ْن ٔامكنك ٔان تَبلَُغ من فإ . وكذò اللفظ العاّمي واخلاّيص . موافقة احلال، وما جيب لّلك مقاٍم من املقال

ة Ýة معاين اخلاص Ýواقتداِرك عىل نفسك، ٕاىل ٔان تُفهِم العام ، َÖِبيان لسانك، وبالغُة قلمك، ولطُف َمَداِخ .
  11»وتكُسوَها أاللفاُظ الواسطةُ 

ٕاذا فالهدف هو التبليغ والتوصيل واملهم هو وسـي£ التبليغ اÕي يتطلب حنكة ودرية كبريتني 
ىل دقائق الÇم ؤارسار التعبري؛ فاملعاين وثيقة الص£ oٔاللفاظ، وكذò طريقة صوغ ليقف املتلكم ع

الÇم حلصول الفهم =ى املتلقي عىل اختالف مسـتو�ته، ومنه فالنص هو مجموعة من العالمات 
  .ياملÌسكة اليت حتمل يف طيّاهتا وظيفة تواصلية تعمل عىل حتقيق معلية التواصل بني املرسل واملتلق
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الواحض وضوحا �ما حبيث ال حيمتل سوى معىن « فعّرف النّّص بأنّه " نرص حامد ٔابو زيدنرص حامد ٔابو زيدنرص حامد ٔابو زيدنرص حامد ٔابو زيد"ٔاّما 
واحد، ويقال النص الـُمجَمل، اÕي يتساوى فيه معنيان، يصعب ترجيح ٔاحدهام ويكون املعىن الظاهر 

ل ٔاقرب ٕاىل ا¦مل ٔاقرب ٕاىل النص من حيث ٔان املعىن الراحج فيه هو املعىن القريب، بي# يكون الـُمؤَ  Ýو
  12»من حيث ٔان املعىن الراحج فيه هو املعىن البعيد 
  :و قد وّحض ذò يف الشلك االٓيت

  الُغُموض                                                                 الُوُضوح 
 ÂصÝاِهر                           الن Ýلالـُمؤَ                   الظ Ýالـُمجَمل         و  

      
  الـُمتََشاِبه                                                 الـُمحُمك                     

هو ما حقق الوضوح، فال حيمتل سوى معىن " نرص حامد ٔابو زيدنرص حامد ٔابو زيدنرص حامد ٔابو زيدنرص حامد ٔابو زيد"فالنّص من وnة نظر 
، ويتسم )السطحي(و واحد، ويشري الباحث ٕاىل نوعني من النصوص أالول هو النص الظاهر أ 
، ويتسم oلغموض، )العميق(oلوضوح، وهو ٔاقرب ٕاىل النّص الرصحي، ٔاما النوع الثاين فهو النص ا¦مل 

وهو ٔاقرب ٕاىل النص الـُمسـتنبط من التأويل، وهكذا يأخذ النص صفتني؛ النص الظاهر، والنص 
  .ا¦مل
        ::::النص عند الغربينيالنص عند الغربينيالنص عند الغربينيالنص عند الغربيني    - - - - 2222- - - - بببب

؛ ويتضح من �مس ٔانه يدل 13»ويعين النسـيج Textusالتيين �مس ال« هو من ) Texte(النص 
عىل الشلك املÌسك املكتوب، ؤانه ٔاطلق يف oدئ أالمر عىل النصوص ا=ينية، وبعدها صار عاما يف 

  14.لك النصوص
ف  Ýفولفجافولفجافولفجافولفجاجنجنجنجن هاينه من هاينه من هاينه من هاينه من"وعر "W.H,Men ديرت فديرت فديرت فديرت فهيهيهيهيفيجرفيجرفيجرفيجر"و"D.Fihfigerمجموع «: النص بأنه

هو ما احتوى عىل  -وفق هذه الرؤية- ؛ فالنص 15» ترد يف تفاعل تواصيل�شارات االتصالية اليت
ٕاشارات اتصالية سواء ٔااكنت لغوية ٔاو غري لغوية، والهدف من تÖ إالشارات هو التبليغ والتواصل، 

  .اكلصور الرمزية، واللوحات إالشهارية، وٕاشارات املرور وغريها
�متداد، وكونه مكتوo «فه للنّص عىل يف تعري Crystal David" ديفيد كريسـتالديفيد كريسـتالديفيد كريسـتالديفيد كريسـتال"ويؤكد 

والقصائد وٕاشارات  إالخباريةٔاو منطوقا، مث يؤكد الوظيفة االتصالية، مث يذكر مناذج للنص مثل التقارير 
يؤكد عىل امتداد النص وفقا لنصوص ٔاخرى تسـبقه وال هيم ٕان " ديفيد كريسـتالديفيد كريسـتالديفيد كريسـتالديفيد كريسـتال"ومنه فـــ16»الطريق

  .ته التواصلية، ؤان اللغة يه وسـي£ اتصال بني املرسل واملتلقياكن مكتوo ٔاو منطوقا، كام يؤكد وظيف 
لك تكوين لغوي منطوق من حدث «فريى ٔان حدÝ النص هو  Shmidt"  مسمسمسمسيثيثيثيث"ٔاما  
؛ ٔاي 17»حمدد من nة املضمون ويؤدي وظيفة اتصالية ميكن ايضاHا) يف اطار معلية اتصالية(اتصايل 
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حوار خالل معي£ اتصالية بني ا�اِطب وا�اَطب، ويؤدي  ٔان النص هو الÇم املنطوق اÕي نتج عن
  .وظيفة اتصالية

وهنا يشري ٕاىل 18»تتابع مرتابط من امجلل«: يف تعريف النص بأنهBrenker" برنكربرنكربرنكربرنكر"وذهب 
عالقة النص oمجل£، غري ٔانه مل حيدد ٕان اكنت تÖ امجلل مكتوبة ٔام منطوقة، كام ٔانه مل يرش ٕاىل وظيفة 

  .العالقة اليت تربطها ببعضها البعضتÖ امجلل و 
 aي نقÕل للنص، جند التعريف ا سعد سعد سعد سعد "ومن التعريفات اجلامعة اليت حاولت ٔان تؤّصِ

فولفجافولفجافولفجافولفجاجنجنجنجن ٔاولر ٔاولر ٔاولر ٔاولرخخخخ    "و Robert Alain de Beaugrand" روبرت آالن دي بوجراندروبرت آالن دي بوجراندروبرت آالن دي بوجراندروبرت آالن دي بوجراند"عن " مصلوحمصلوحمصلوحمصلوح
 communicativeحدث تواصيل « من حيث ٔانه Wolfgang Ulrich Dresslar""""دريسالردريسالردريسالردريسالر

occurence يلزم لكونه نّصًا ٔان تتوافر � سـبعة معايري للنصية جممتعة، ويزول عنه هذا الوصف ٕاذا ،
 19»السـبك، احلبك، القصد، القبول، إالعالم، املقامية، والتناص: ختلف واحد من هذه املعايري ويه

وتنتفي عليه هذه  ٕاذن هذا التعريف يقّر oعÌد مج£ من املعايري اليت يسـتوجب توافرها يف النص،
  .الصفة ٕاذا ختلف واحدا من تÖ املعايري املذكورة

ٕاىل ٕاحدى ٔامه القضا� اليت ذاع صيهتا عند منظري جامليات التلقي  إالشارةوال بد من 
حيدد قطبني متالزمني تقوم علهيا « ٔان " ٕايزرٕايزرٕايزرٕايزر"واملتعلقة بثنائية النص الفين وامجلايل، حيث اسـتطاع 

أالول هو نص املؤلف، والثاين هو إالدراك اÕي حيققه : ب فين وقطب جاميلقط: حقيقة النص كوجود
  20»القارئ وعىل ضوء هذه القطبية، يتضح ٔان العمل ذاته ال ميكن ٔان يكون مطابقا للنص وال لتحقيقه 

هذا يعين ٔان العمل يقع بني النص والقارئ؛ Õا جيب الرتكزي عىل الاكتب لوحده ٔاو عىل 
 خيدم معلية القراءة، ومنه جيب �هÌم oلقطبني ٔالن ٕاهامل العالقة الاكمنة بني القارئ ٔالن ذò عىل

  .الطرفني يؤدي ٕاىل ٕاهامل العمل احلقيقي برّمته
ثالثة نصوص تمتظهر من خالل معلية التواصل امجلايل «ٔان هناك " ٔايزرٔايزرٔايزرٔايزر"كام يفهم من 
م 

ٔاما قمية العمل أالديب . لها" التحقيق امجلايل"اكن ، ونص القارئ م"العالمة ا=اUّ "حيتل فهيا نص املؤلف 
  21»فتمتوقع بيهنام ما دام العمل ذاته هو نتيجة حتقيق التفاعل بني القطبني ٔاو النصني

معوما فٕان ٔاغلب التعريفات السابقة تؤكد عىل ٔان النص هو عبارة عن حدث تواصيل منطوق 
ليغ أالفاكر واملفاهمي ٕاىل االٓخرين من خالل ٔاو مكتوب، يؤدي وظيفة تواصلية، وهو وسـي£ لنقل وتب 

  .معلية االتصال والتفاعل بني ا�اِطب وا�اَطب
        ::::النص التعلمييالنص التعلمييالنص التعلمييالنص التعلميي    - - - - جججج

ف  Ýبول ريكوربول ريكوربول ريكوربول ريكور"عر"Paul Ricoeur يف  22»لك خطاب مثبت بواسطة الكتابة«النص بأنه
راسة التنظمي اشارة منه ٕاىل ٔان النص هو ما اكن مكتوo، ومنه فٕان عمل اللغة احلديث يسعى ٕاىل د
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النحوي والبالغي اÕي يتألف منه النص، بغية الكشف عن عوامل ترابطه وانسجامه، غري ٔان النص 
معلية ديناميكية قامئة « التعلميي يسعى ٕاىل بث املعارف ونقل املعلومات ٕاىل املتعلمني؛ ذò ٔان التعمل 

الطالب نفسه من ٔاجل اكتساب  ٔاساسا عىل ما يقّدم للطالب من معلومات ومعارف، وعىل ما يقوم به
  23»هذه املعارف وتعزيزها 

ر اللغة  ومنه ميكن القول ٕان النص التعلميي هو النص املثبت يف الكتب التعلميية حيث يسّخِ
يف ا¦ال التعلميي مراعيا عدة مسـتو�ت مهنا البناء وأالداء واملضمون؛ ٕانه مهزة الوصل اليت جتمع بني 

ت متنوعة، وا¦ال اÕي يشرتك فيه لك الفاعلني يف احلقل التعلميي هبدف اهÌمات خمتلفة واختصاصا
  .الرفع من مسـتوى النصوص التعلميية من nة، وحتقيق الكفاية اللغوية للمتعمل من nة �نية

والنص التعلميي هو ٔاحد الوسائل التعلميية املهمة اليت ترتكز علهيا معلية التعّمل، ومنه فالنص 
ية التعلمية لكها، كونه ميثل البنية الكربى اليت تظهر فهيا لك املسـتو�ت اللغوية؛ الرصفية، هو بؤرة العمل 

والنحوية، وا=اللية، فاملعجم والنحو والنظام ا=اليل لكها مطيّة لفهم النص، وٕادراك متاسكه وتسلسل 
  24.ٔافاكره والتعبري واالتصال بواسطته

ل يف طياته طابعًا وطنيًا وقوميًا، ٕاذ يغرس يف املتعمل وجتدر إالشارة ٕاىل ٔان النص التعلميي حيم
والعروبة وا¦متع  إالسالمعديدًا من القمي ا=ينية وأالخالقية و�جÌعية؛ عىل غرار حب �نÌء ٕاىل 

  .اجلزائري
        ::::معايري اختيار النص التعلمييمعايري اختيار النص التعلمييمعايري اختيار النص التعلمييمعايري اختيار النص التعلميي    ----2222

نة � متناسـب ة مع مسـتوى املرح£ ٕان اختيار ٔاي نص تعلميي يقتيض ٔان تكون أالسس املكّوِ
مراعاة هذه أالسس للمرح£ التعلميية للمتعمل من حيث مدى صالحية « التعلميية للمتعمل، كام ينبغي 

نة للنص التعلميي من حيث اختيارها وسالمة اللغة اليت ُكتبت هبا    25»املفردات التعلميية املكّوِ
ى املتعلمني، من حيث وجب ٔان يكون مناسـبا ملسـتو  -حىت يؤدي غرضه-فالنص التعلميي 

طبيعة املفردات، وسالمة اللغة، وجامل أالسلوب، مما يساعد عىل ز�دة التحصيل العلمي =هيم، ٕاىل 
جانب ٕاكساهبم املهارات اليت متكهنم يف الهناية من اسـتغالل ذò الرصيد اللغوي يف واملواقف التواصلية 

  .  ا�تلفة
  :ساسها اختيار النصوص التعلميية، ٔابرزهاوهناك مج£ من املعايري اليت يمت عىل أ 

        ::::الصدقالصدقالصدقالصدق    - - - - 1111----2222
خيضع اختيار النص التعلميي ٕاىل معيار الصدق، ملا لٔالخري من ٔامهية كونه حيمك عىل النص 

وهو صادق ٕاذا معل عىل حتقيق أالهداف املوضوعة لتحقيق التعمل الفعال، حبيث تركز هذه « التعلميي 
وتكون متجهة حنو املنحى العلمي، ومراعية للفروق الفردية بني  أالهداف عىل تمنية تفكري املتعمل،
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  26»املتعلمني 
مفعيار الصدق ميكِّننا من معرفة الفروقات الفردية املوجودة بني التالميذ، كام يعّرِفنا عىل درجة 

 .توافق حمتوى الكتب املدرسـية مع قدرة املتعلمني ومدى استيعاهبم وفهمهم لتÖ للنصوص التعلميية
        ::::أالمهيةأالمهيةأالمهيةأالمهية    - - - - 2222----2222

يكون النّص التعلميي ذا ٔامهية ٕاذا احتوى عىل مجموعة من املفاهمي اليت ختدم حاجات ورغبات 
املتعلمني، يضاف ٕاىل ذò ما يتضمنه من حقائق ومعلومات، وهذا يعين ٔان احملتوى املعريف للنصوص 

يسامه يف حتقيق أالهداف التعلميية جيب ٔان يكون مراعيا الهÌمات املتعلمني o=رجة أالوىل، مما 
  . التعلميية

حفسب، بل تتعداها ٕاىل  وأالمهية ال تقترص عىل حمتوى النصوص ومدى مراعاهتا الحتياجات املتعلمني
طريقة عرض النصوص، وتقدميها للمتعلمني، مما يسامه يف ز�دة الرغبة =هيم يف إالقبال علهيا و�هÌم 

  .هبا
        ::::مراعاة اهÌمات املتعملمراعاة اهÌمات املتعملمراعاة اهÌمات املتعملمراعاة اهÌمات املتعمل    - - - - 3333----2222

يعترب املتعمل حمور العملية التعلمية، Õا وجب مراعاة اهÌماته عند اختيار النصوص التعلميية، 
فقدان ا=اعي =يه يف التعمل، واالٔكيد ٔان وضوح « ٕاهامل لتÖ �هÌمات يؤدي يف الهناية  ؤان ٔاي

هدف واحض يتجه حنوه  الغرض من النص التعلميي � تأثريه يف دفع املتعمل حنو بلوغه، فالعمل من ٔاجل
  27»املتعمل حىت يبلغه، غري العمل من ٔاجل هدف غري واحض 

وoلتايل فوضوح النص هو ٔاحد الطرق اليت هبا يتحقق الفهم =ى املتعمل، كام ٔان ٕا�رة 
اهÌمات املتعلمني ال ميكن ٔان تتحقق ٕاال من خالل معرفة املتعمل للغرض من النص، ومدى ٔامهيته 

  .ىل جانب الفائدة اليت تعود عىل املتعمل من ذò النصoلنسـبة ٕاليه، إ 
        ::::القابلية للتعملالقابلية للتعملالقابلية للتعملالقابلية للتعمل    - - - - 4444----2222
ٕاّن معيار القابلية للتعمل ªام كونه يسهم بشلك كبري يف ز�دة التحصيل العلمي واملعريف للمتعمل، ويمت   

  : جتسـيد هذا املعيار من خالل مج£ من العنارص ٔامهها

 . منيمراعاة النص التعلميي لقدرات املتعل � 

 .اشـÌل النص التعلميي عىل ٔامث£ عديدة، وهو ما يساعد عىل ز�دة الفهم =ى املتعلمني � 

ا قامئا للعرض وا=راسة �  ùنص aمراعاة النص ٔالسس التعمل،  مما جيع
28  

خنتار النصوص التعلميية جيب مراعاة عدة معايري، ملا لها من ٔامهية يف تربية التالميذ،  فعندما  
ز�دة القابلية =هيم للتعمل، ٕاضافة ٕاىل مسامههتا يف بناء هوية الطفل بشلك يتناسب مع كوهنا تسهم يف 

  .جممتعه وحميطه، لصّدِ تÖ التيارات الفكرية الهدامة املضادة لقميه وعاداته وتقاليده
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        ::::وظيفة النص التعلميي وٕاسهامه يف ٕاكساب املتعمل اجلزائري معجامً لغوً� وظيفياً وظيفة النص التعلميي وٕاسهامه يف ٕاكساب املتعمل اجلزائري معجامً لغوً� وظيفياً وظيفة النص التعلميي وٕاسهامه يف ٕاكساب املتعمل اجلزائري معجامً لغوً� وظيفياً وظيفة النص التعلميي وٕاسهامه يف ٕاكساب املتعمل اجلزائري معجامً لغوً� وظيفياً     ----3333
النصوص التعلميية بتعدد ٔامناطها؛ فهناك المنط الرسدي،والمنط الوصفي، والمنط تتعدد وظيفة 

التفسريي، والمنط احلجاb، غري ٔان الوظيفة أالمسى للنص التعلميي يه املشاركة ٕاىل ٔابعد حد يف ٕاعداد 
ية وا=ينية الناشـئة تربية سلمية تساعد عىل بلورة الهوية الوطنية، وتعمل عىل ترسـيخ القمي التارخي  وتربية

، Õا اعمتدت تÖ النصوص التعلميية عىل 29و�جÌعية والثقافية لٔالمة العربية واجلزائرية بشلك خاص
ُص الواقع اجلزائري، ويعّربِ عن القمي والعادات والتقاليد، ويرشد املتعمل ملا ينبغي عليه  رصيد لغوي، يشّخِ

ٕاىل هذه أالمة العريقة بتارخيها، الكبرية حبضارهتا الضاربة ٔان يتعلّمه، كام يعزز =يه روح �فتخار oنÌئه 
، وهذا ما يشعر املتعمل بأنه جزء ال يتجزٔا من هذا العامل العريب يف �رخيه، إالنساينجبذورها يف التارخي 
  .اجلزائري يف حدوده

؛ ذò ٔانه والنّص التعلميي يَُعدÂ وسـيَ£ تواصٍل ؤاداة ٕابداعٍ ومكّون ٔاسايس من مكوãت الهوية
ميثل لٔالمة العربية هويهتا ومعقها الرو�، وارتباطها التارخيي؛ فانعكست تÖ الرتاكامت عىل النص 

  .ترمجة ¦موع القمي السائدة يف ا¦متع - بال منازع–التعلميي اجلزائري اÕي يعترب 
ثقافية القمي املتعلقة oلهوية؛ حنو الهوية ال  -يه أالخرى-ومن الواحض ٔان اللغة تعكس 

الهوية الثقافية يه جحر الزاوية يف تكوين أالمم « ":محمد عابد اجلابريمحمد عابد اجلابريمحمد عابد اجلابريمحمد عابد اجلابري"والتارخيية، ويف هذا الصدد يقول 
  30»ٔالهنا نتيجة ترامك �رخيي طويل 

فالثقافة عنرص ªم يدخل يف بناء هوية إالنسان، وتكوين أالمم من خالل اسـتغاللها للمك 
  .ة خدمًة لٔالمةالهائل من أالحداث التارخيية املرتامك

والنص التعلميي وسـي£ يف يد أالدoء والشعراء والكتاب يف مواnة الغزو الفكري والثقايف 
اÕي ٔاخذ ينترش يف ا¦متع اجلزائري بشلك واحض، Õا اكن ال بد من مقاومة ذò الغزو، oسـتخدام 

عن املورو�ت الثقافية  فصاحواالٕ اللغة سالحا يف حتقيق تÖ املهمة؛ مفن خالل اللغة يمت نقل أالفاكر 
  .و�جÌعية احلضارية، ومنه فالنص التعلميي هو املرآة اليت تعكس صورة ا¦متع

ٔان النص التعلميي يساعد عىل ٕاكساب املتعمل اجلزائري عىل كامً هائًال  ونشري يف هذا الصدد
تلف معليات التواصل مع احمليط يمت توظيفه الحقًا يف خم  من أاللفاظ والعبارات تشلك خزاã =ى املتعملّ 

 òعي، وهذا ما ينتج عنه اكتساب املتعمل اجلزائري معجامً لغوً� وظيفيا ميكنه من توظيف ذÌج�
اكن « مع الغري، Õا  الرصيد املكتسب سواء عند تلقيه للمعرفة ٔاو عند معليات التخاطب اليويم

  31»ةاحلرص عىل تعمل اللغة وتعلميها وتوظيفها يف احليا
املتعمل اجلزائري معجام لغو�  ٕاكسابٕاذن فالنّص التعلميي يعترب من ٔامه الوسائل املساعدة عىل 

وظيفيا، فامجليع يعيشون يف كيان واحد ويتعاملون بلغة واحدة، ويتقامسون العادات والتقاليد نفسها، 
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هذه التقاطعات اليت  ، وجيمع بيهنم �رخي مشرتك، ومنه فلكإالسالميةويتشاطرون الشعائر ا=ينية 
تتقامسها الشعوب العربية بشلك عام والشعب اجلزائري خاصة، ما يسمح oٕنتاج معجم لغوي موحد، 

 .جيمع بني طياته لك الرتاث اجلزائري
ومن أاللفاظ اليت تنترش يف البيئة اجلزائرية بشلك واسع ما جعلها تشلك ترا� توارثه ساكهنا 

قراءة للسـنة الرابعة ابتدايئ اجليل الثاين، ٔاسامًء لعديد الوسائل جيال بعد جيل، جند يف كتاب ال
  :وأالدوات التقليدية اليت اكنت وال تزال تسـتخدم يف البيوت، ومن ٔامث£ ذò نذكر

  
        رشرشرشرشHHHHا ا ا ا         اللفظة اللفظة اللفظة اللفظة         عنوان النصعنوان النصعنوان النصعنوان النص        احملوراحملوراحملوراحملور
احلياة 

  �جÌعية
  التاجامعث
  : الصفحات

27-40   

  )ية خرييةمجع (مجعية تعمل خلري ا¦متع  التاجامعث
التويزة 
  )الوزيعة(

معلية تضامنية بني ٔافراد ا¦متع، جتسد التاكفل بني 
  الناس

ٔالكة شعبية شهرية تطبخ خصيصا يف املناسـبات   الكسكيس
  وأالفراح 

الهوية 
  الوطنية
  

  أالمري عبد القادر
  48: الصفحة

مربوع 
  القامة

  متوسط القامة

  الزائر العزيز
  52: الصفحة

 Ýããَلفظ يُطلق ع£ اجلدة   عائشة Ýããَ  
  املوقد  الاكنون
  تطلق قدميا عىل التجمع الساكين  ا=رشة
حوش 
  ا=ار

  .احلوش هو الهبو

  يه خزب الشعري، تسمى ٔايضا احلرشاي  الِكرسة
ْيَمة Ýـُم   ٔايم   ل

  ٔاãمل من ذهب
  95: الصفحة

زربية َجسÝادة تصنع من الصوف، وللك منطقة   الزربية 
  .خاصة هبا

Uتسـتخدم يف النسـيج  اخلُال Uٔا  

ٔاU تسـتخدم يف النسـيج وظيفهتا جعل الصوف   القرداش
  ãعام

لباس تقليدي مصنوع من الصوف ٔاو الوبر يلبسه   القّشابية
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  الرجال 
 لباس تقليدي مصنوع من الصوف يلبسه الرجال الربنوس
 وف ٔاو حنوهيشـبه الزربية ويصنع من الص احلَنَبل
 قرص مثقوب مدهون oلزبدة والعسل البغرير

  ٔاوسع معلومايت  احلياة الثقافية
  108: الصفحة

مقعد يُوضع عىل ظهر امجلل جتلسعليه النساء عند   الهودج
  السفر

 sَ Ýمطحنة جحرية تتكون من خصرتني فوق بعضهام  الر  
تعمل لعبة فكرية يسـتعمل فهيا اÕاكء والفطنة تسـ   اخلربقة

  فهيا احلجارة
ج مقعد خاص يوضع عىل ظهر احلصان جيلس عليه   الّرسِ

  الفارس
  

هذه أاللفاظ وغريها شلكت معجام لغو� اسـتخدمه الساكن يف تعامالهتم اليومية، كام ٔاسهمت 
واملالِحظ . بدورها يف ٕاكساب املتعمل اجلزائري ثروة لغوية، متكنه من التواصل بشلك سلس مع الغري

جيد ٔاهنا حاولت " اجليل الثاين"لنصوص التعلميية املدرجة يف كتاب القراءة للسـنة الرابعة ابتدايئ عىل ا
احلياة �جÌعية، الهوية الوطنية، واحلياة الثقافية؛ حيث معل : الرتكزي عىل ثالثة جوانب ٔاساسـية يه

عربية بشلك عام واجلزائرية نصوص ختدم احلياة الثقافية ال ٕادراجهذا الكتاب عىل  ٕاعدادالقامئون عىل 
  .عىل وجه التحديد، كام تُربز الهوية الوطنية �نÌء لهذا الوطن الغايل

كام ركزت هذه النصوص عىل ٕاثراء لغة املتعلمني oملفردات اللغوية، وخاصة تÖ املنترشة 
ج، القّشابية، الزربية، ، التويزة، حوش ا=ار، الهودالاكنونالاكنونالاكنونالاكنون: واملسـتعم£ بكرثة يف الثقافة اجلزائرية، حنو
حاجة التالميذ اللغوية والفنية والثقافية مما يساعدمه عىل  ٕاشـباعوغريها من أاللفاظ وهذا من ٔاجل 

ممارسة التعبري والتواصل الشفوي الكتايب مع الغري، وهذا ما هتدف ٕالية املناجه احلديثة، ٔاو ما يُعرف 
òٔان يصل «الطور الثاين للتعلمي �بتدايئ،ويمكن يف ملمح التخرج من  ،مبناجه اجليل الثاين، ومن ذ
التواصل مشافهة، والكتابة بلغة سلمية، يقرٔا قراءة سلمية معّربة مع الرتكزي : املتعمل يف هناية هذا الطور ٕاىل

عىل المنطني الرسدي والوصفي تتكون من مائة ٕاىل مائة وثالثني لكمة ٔاغلهبا مشكوU ويفهمها وينتجها 
  32»عيات تواصلية داU كتابة يف وض 

كام نلمس يف هذه النصوص التعلميية املدرجة يف كتاب القراءة للسـنة الرابعة ابتدايئ دعواٍت 
رصحيٍة ٕاىل �عزتاز oالنÌء ٕاىل احلضارة املغاربية، ورفض التقليد أالمعى للثقافة الوافدة ٕالينا من 
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دعوة " لباسـنا الباسـنا الباسـنا الباسـنا امجلمجلمجلمجليليليليل"ليدã وهويتنا، وجند يف نص احلضارات الغربية، والبعيدة لك البعد عن عاداتنا وتقا
، مث ٕانه لباسـنا، عنواننا، ، مث ٕانه لباسـنا، عنواننا، ، مث ٕانه لباسـنا، عنواننا، ، مث ٕانه لباسـنا، عنواننا، ............ٕان لباسـنا الوطٕان لباسـنا الوطٕان لباسـنا الوطٕان لباسـنا الوطينينينين فيه من ا فيه من ا فيه من ا فيه من امجلمجلمجلمجلال والفن وأاللوان الكال والفن وأاللوان الكال والفن وأاللوان الكال والفن وأاللوان الكثثثثريريريري« رصحية هبذا الشأن 

  33»يطبع يطبع يطبع يطبع خشخشخشخشصيتنا وميزيã عن غريã ويصيتنا وميزيã عن غريã ويصيتنا وميزيã عن غريã ويصيتنا وميزيã عن غريã ويربربربربز حضارتنا وهويتناز حضارتنا وهويتناز حضارتنا وهويتناز حضارتنا وهويتنا
ى للحضارات ا=خي£ عن ٔان تبني مساوئ التقليد أالمع" الاكهنةالاكهنةالاكهنةالاكهنة"النص حتاول  يف هذا
، وتؤكد عىل خطر �نهبار oٔالخر برسعة ودون تفكري، وoلتايل وجب إالسالميةحضارتنا العربية 

 òعزتاز بثقاتنا والتأكيد عىل هويتنا املغاربية، وهذا ما تسعى املناجه احلديثة لتثبيته يف املتعمل ومن ذ�
ية اجلزائرية ويقّدرها وحيرتم رموزها، يمني قميه اخلُلقية يعزت بلغته، يعزت مبكوãت الهو « جعل أالخري 

  34»وا=ينية واملدنية املسـمتدة من مكوãت الهوية الوطنية 
ومبا ٔان اللغة يه وسـي£ الاكتب اليت يصور هبا دقائق أالشـياء، ويرب جوانهبا، وفق معايري 

طلق مهنا عند كتابة نصه التعلميي، دون ُذكرت سابقا، اكن ال بد ٔان يعمتد عىل عوامل �رخيية وثقافية، ين
عن السـياق �جÌعي  - بطبيعة احلال–وتÖ املناجه لن خترج  35اغفال املبادئ اليت يقرها املهناج،
  .والتارخيي والثقايف للمجمتع اجلزائري

ت ٔاغلب النصوص التعلمية الواردة يف كتاب القراءة حاف£ oلشخصيات التارخيية اليت ءوجا
ومن هذه الشخصيات جند ٔاعضاء امجلعية اخلريية  ،ال يتجزٔا من مكوãت الثقافة اجلزائرية،تعد جزءا 

  :ومن هؤالء 36"التاجامعثالتاجامعثالتاجامعثالتاجامعث"املذكورين يف نص 
        دورها يف النصدورها يف النصدورها يف النصدورها يف النص        الشخصيةالشخصيةالشخصيةالشخصية
  .ٕامام املسجد        حمندحمندحمندحمند
  .ٔاحد ساكن احلي اÕين طلب مهنم املسامهة يف التويزة        ٔارزيقٔارزيقٔارزيقٔارزيق
  .من ساكن احلي وقد احرتق بيته عن آخره        محمحمحمحيديديديد

  .املسؤول املايل يف امجلعية اخلريية        لوكيل لوكيل لوكيل لوكيل ����جامعثجامعثجامعثجامعث
  . رئيس جملس القرية        ملني ملني ملني ملني ����جامعثجامعثجامعثجامعث

  .ممثل احلي        الظامنالظامنالظامنالظامن

����جامعث جامعث جامعث جامعث """"ماكãً يف ساحِة املسجِد متوسطًا ماكãً يف ساحِة املسجِد متوسطًا ماكãً يف ساحِة املسجِد متوسطًا ماكãً يف ساحِة املسجِد متوسطًا " " " " حمندحمندحمندحمند""""اعتىل الشـياعتىل الشـياعتىل الشـياعتىل الشـيخخخخُ ُ ُ ُ «: و مما جاء يف النص
وجِه اÕي ارتََسمت عَلَيِه عَالَماُت الرزانِة واÕاكِء َوَدَالئُِل العافيِّة، َروجِه اÕي ارتََسمت عَلَيِه عَالَماُت الرزانِة واÕاكِء َوَدَالئُِل العافيِّة، َروجِه اÕي ارتََسمت عَلَيِه عَالَماُت الرزانِة واÕاكِء َوَدَالئُِل العافيِّة، َروجِه اÕي ارتََسمت عَلَيِه عَالَماُت الرزانِة واÕاكِء َوَدَالئُِل العافيِّة، َرمغمغمغمغ    واواواوامجلمجلمجلمجليُع يتطلعوَن ٕاىل ذòَ اليُع يتطلعوَن ٕاىل ذòَ اليُع يتطلعوَن ٕاىل ذòَ اليُع يتطلعوَن ٕاىل ذòَ ال" " " " اخلرياخلرياخلرياخلري

ِة، وانتفضضضَض الرجُل اÕي ãََهَز َ الرجُل اÕي ãََهَز َ الرجُل اÕي ãََهَز َ الرجُل اÕي ãََهَز . . . . أال�ِم والسـننيأال�ِم والسـننيأال�ِم والسـننيأال�ِم والسـنني Ýلغضب واِحلدo Âِة، وانتفوعىل غِري عاداتِِه اكنت نظراتُُه تُِشع Ýلغضب واِحلدo Âِة، وانتفوعىل غِري عاداتِِه اكنت نظراتُُه تُِشع Ýلغضب واِحلدo Âِة، وانتفوعىل غِري عاداتِِه اكنت نظراتُُه تُِشع Ýلغضب واِحلدo Âوعىل غِري عاداتِِه اكنت نظراتُُه تُِشع
" " " " ٔارزيقٔارزيقٔارزيقٔارزيق""""مُمُمُُمخخخخاِطبًا اِطبًا اِطبًا اِطبًا " " " " ملني ملني ملني ملني ����جامعثجامعثجامعثجامعث""""ككككربربربُرب ُ ُ ُ التسعني واقفًا بقامته الطويِ£، وجسمِه النÝِحيِف، وتلكم العاقُل االٔ التسعني واقفًا بقامته الطويِ£، وجسمِه النÝِحيِف، وتلكم العاقُل االٔ التسعني واقفًا بقامته الطويِ£، وجسمِه النÝِحيِف، وتلكم العاقُل االٔ التسعني واقفًا بقامته الطويِ£، وجسمِه النÝِحيِف، وتلكم العاقُل االٔ 

قÝُبوَن َويَتَلَهÝُفوَن ِلَسَماععععِ لكامتِهِ ِ لكامتِهِ ِ لكامتِهِ ِ لكامتِهِ  قÝُبوَن َويَتَلَهÝُفوَن ِلَسَماواحلُُضوُر يََرتَ قÝُبوَن َويَتَلَهÝُفوَن ِلَسَماواحلُُضوُر يََرتَ قÝُبوَن َويَتَلَهÝُفوَن ِلَسَماواحلُُضوُر يََرتَ بًا َؤانَت َسِليُل اýعَياِننَا َوُعقََالئِنَا، كيف تُريد ٔان تَمتلÝَص يف : : : : واحلُُضوُر يََرتَ َ بًا َؤانَت َسِليُل اýعَياِننَا َوُعقََالئِنَا، كيف تُريد ٔان تَمتلÝَص يف َ َ بًا َؤانَت َسِليُل اýعَياِننَا َوُعقََالئِنَا، كيف تُريد ٔان تَمتلÝَص يف َ َ بًا َؤانَت َسِليُل اýعَياِننَا َوُعقََالئِنَا، كيف تُريد ٔان تَمتلÝَص يف َ جعجعجعَجعَ
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ٍٍ ِمَن املساَمهَِة يف  ِمَن املساَمهَِة يف  ِمَن املساَمهَِة يف  ِمَن املساَمهَِة يف  ٍةٍ Ýةّلكِ مر Ýةّلكِ مر Ýةّلكِ مر Ýهِلنَا َوا" " " " التويزةالتويزةالتويزةالتويزة""""ّلكِ مرýنَواَة ا ُ ي يُشّلكِ ِ ÝÕهِلنَا َوااýنَواَة ا ُ ي يُشّلكِ ِ ÝÕهِلنَا َوااýنَواَة ا ُ ي يُشّلكِ ِ ÝÕهِلنَا َوااýنَواَة ا ُ ي يُشّلكِ ِ ÝÕا ãَد Ýالَعوائِِق َوَجس Ýُلك ãََجتَاَوز ِaِي ِبَفض ِ ÝÕ ãَد Ýالَعوائِِق َوَجس Ýُلك ãََجتَاَوز ِaِي ِبَفض ِ ÝÕ ãَد Ýالَعوائِِق َوَجس Ýُلك ãََجتَاَوز ِaِي ِبَفض ِ ÝÕ ãَد Ýالَعوائِِق َوَجس Ýُلك ãََجتَاَوز ِaِي ِبَفض ِ ÝÕ
َل َمِن انتََفَع ِهبَا Ýوýِيت ُكنَت اÝ َل َمِن انتََفَع ِهبَاَمَشاِريَعنَا املُشَرتَكَِة ال Ýوýِيت ُكنَت اÝ َل َمِن انتََفَع ِهبَاَمَشاِريَعنَا املُشَرتَكَِة ال Ýوýِيت ُكنَت اÝ َل َمِن انتََفَع ِهبَاَمَشاِريَعنَا املُشَرتَكَِة ال Ýوýِيت ُكنَت اÝ   37»!!!!!!!!َمَشاِريَعنَا املُشَرتَكَِة ال

شلكت نواة ٔاهل " فالتويزة"هذا النص يُربز ٔامسى صور التعاون والتضامن بني ساكن احلي؛ 
مشاريعهم املشرتكة من توفري الطعام لعابري السبيل  القرية، وبفضلها جتاوزوا لك العوائق، وجّسدوا

  .وِكسوة الفقراء يف العيد، وٕاعانة احملتاجني، وغريها من أالعامل اخلريية أالخرى
وكتاب القراءة للسـنة الرابعة ابتدايئ يضم، بني طياته، العديد من الشخصيات الوطنية 

 اجلزائري القدمي واحلديث، فاكنت زادا ٔاثرى والتارخيية اليت جّسدت ٔامسى مظاهر املقاومة يف التارخي
زادا لغو� من  املعجم اللغوي اجلزائري، وشلك نواة لغوية سامهت بدورها يف ٕاكساب املتعمل اجلزائري

  .أاللفاظ والعبارات اليت اكن جيهلها يف الّسابق
  :ومن الشخصيات جند 
        دورها دورها دورها دورها         النص اÕي وردت فيهالنص اÕي وردت فيهالنص اÕي وردت فيهالنص اÕي وردت فيه        الشخصيةالشخصيةالشخصيةالشخصية
  .يه ملكة أالوراس  للباسـنا امجلي        الاكهنةالاكهنةالاكهنةالاكهنة

بغاي، قايس، بغاي، قايس، بغاي، قايس، بغاي، قايس، 
        خنش£، خنش£، خنش£، خنش£، 

  .ٔابناء ملكة أالوراس الاكهنة  لباسـنا امجليل

سريسريسريسري����، صنداي، ، صنداي، ، صنداي، ، صنداي، 
        ميالسميالسميالسميالس

  .ٔاسامء لشخصيات ٔاوراسـية  لباسـنا امجليل

مه ساكن اجلنوب الكبري، كام يعرفون oمس الرجل   القاص الطاريق        الطوارقالطوارقالطوارقالطوارق
  أالزرق

  .ريق، ومعناها الشـيخ احلكميهو امس احلكوايت الطا  القاص الطاريق        ٔامغارٔامغارٔامغارٔامغار
  امس قدمي ٕالحدى النسوة اجلزائر�ت  ٔاãمل من ذهب        اجلازيةاجلازيةاجلازيةاجلازية

  .هو قائد املقاومة الشعبية ضد �حتالل الفرنيس  أالمري عبد القادر        أالمري عبد القادرأالمري عبد القادرأالمري عبد القادرأالمري عبد القادر
دة يف  Ýٕاذن فالنّص التعلميي حيمل مج£ من املبادئ والقمي السائدة يف ا¦متع اجلزائري، ا¦س

لغة خاصة  - من خالل املفردات املتداوU يف الوسط املغاريب- واقع ساكنه ومنط معيشـهتم، فتنشأ 
يتواصل هبا هؤالء، مما يساعد يف الهناية عىل ٕانشاء معجم لغوي، يظم اكفة احلقول ا=اللية املسـتعم£ يف 

  .اجلزائرية الثقافة
        ::::رؤية ٔاحصاب نظرية التلقي ٕاىل والنص والقارئرؤية ٔاحصاب نظرية التلقي ٕاىل والنص والقارئرؤية ٔاحصاب نظرية التلقي ٕاىل والنص والقارئرؤية ٔاحصاب نظرية التلقي ٕاىل والنص والقارئ    ––––4444

نظرية التلقي ٔان تعيد صياغة النص ومعناه من خالل الرتكزي عىل دور القارئ يف حاولت 
النص oعتباره حمور معلية القراءة، ونظرا ٔالمهية هذه أالخرية بوصفها ªارة لغوية ووسـي£ ٔاساسـية يعمتد 
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ائل ٔاخرى غري علهيا املتعمل خالل تعلمه، ومتكنه من التعرف عىل كثري من أالمور اليت ال يمت معرفهتا بوس
القراءة، فاكن ال بد من �هÌم هبذه الوسـي£ ٕاىل جانب التأكيد عىل دور القارئ يف النص اÕي يعد 

  . من ٔامه أالدوار اليت تركز علهيا نظرية التلقي يف تمنية ªارة القراءة الناقدة
يهنا نظرية ؤادى �هÌم oلقراءة ٕاىل ظهور بعض النظر�ت اجلديدة يف هذا ا¦ال ومن ب 

يِْن "  فلفجاجنٕايزرفلفجاجنٕايزرفلفجاجنٕايزرفلفجاجنٕايزر"و " هانز روبرت �وسهانز روبرت �وسهانز روبرت �وسهانز روبرت �وس"مببادهئا اجلديدة من خالل كتاoت ) �سـتقبال(التلقي  َÕّا
ٔاكدا عىل مشاركة القارئ يف النص ال تقف عند ªمة التفسري التقليدي �، بل ٔاصبح مشاراك يف صنع 

ٔالوجه "ٔان النص هيÇ « "  ٕايزرٕايزرٕايزرٕايزر"املعىن، فتحول الرتكزي من النص ٕاىل سلوك القارئ، ومنه يعترب 
  38»حمسوسـية من قبل القارئ جيب ٔان حيقق معقولية و" خمططة

هو املنتج الفعيل للنص؛ ومن خال� تتحقق معقوليته " ٕايزرٕايزرٕايزرٕايزر"وهبذا يصبح القارئ حسب 
وهذا ما يوحض �رتباط الشديد بني القارئ . ويصبح حمسوسا بعدما اكن جمرد لكامت مرتابطة فà بيهنا

  .لنصوا
: تساعد عىل تلقي النصوص، من بيهنا 39وتقوم نظرية التلقي عىل مج£ من املبادئ وأالسس

ٔافق التوقع، املتعة امجلالية، اخلربة امجلالية، ٕانتاج املعىن، الفراغات، التأويل، ٔامناط القراء، لك هذه 
لقي النصوص أالدبية وغريها، حاول من خاللها ٔاقطاب النظرية التأصيل لنظرية جديدة تعىن بت،أالسس

  .عىل اختالف دراجاهتا ومسـتو�هتا، ومن بيهنا النص التعلميي بلك ما يشـمتل عليه خصائص وممزيات
حمور العملية التعلّمية، والتأكيد عىل ٔامهيته يمكن يف ٔان املعىن ال يتوقف ) املتعمل(ويعد القارئ 

يقي للنّص هو ما يقوم oكتشافه القارئ، عند ما يربزه النص من ٕاشارات ومعلومات، بل ٕان املعىن احلق 
ومنه ميكن القول ٕان هناك عالقة تاكملية تنشأ بني النص والقارئ ٔاثناء معلية قرٔاته للنص وهذا ما 

ٕان «  يساعده عىل حتقيق املتعة امجلالية اليت تمتثل يف توازن القمي التشكيلية يف النص، ومنه ميكن القول
ية، بل يه متعة حدسـية يشرتك فهيا العقل هذه املتعة ليست عاطفية غريزي Âة، وليست عقلية حتمك

مما يعين ٔان قراءة النص تتجه حنو ٕادراك ما فيه معاين معيقة خمتفية وراء أاللفاظ والعبارات، 40»والشعور
  .وoلتايل تدرك من خالل العق والشعور

بعد ظهور نظرية  كام نشري ٕاىل ٔانه ٔاصبح يُنظر ٕاىل التذوق وامجلال أالديب نظرة جديدة
ِتِه متوقفا عىل القراءة، ولعل ذã òبع من « �سـتقبال واسـتجابة القارئ    Ýفأصبح العمل أالديب بُرم

تصور مفاده ٔان الرؤية اجلديدة القامئة عىل التلقي ٔاساسا تتناول عنارص العمل أالديب لكها لتصل ٕاىل 
عن القارئ، كام ال ميكن ختيل كون العمل فال ميكن تصور وجود النص مبعزل 41»�سـمتتاع والتذوق

  .أالديب خارجا عن وحدته وسـياقه، Õا فٕان قمية العمل الفين يه مقدمة لنجاح التذوق يف الفن وأالدب
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ٕان نظرية التلقي ال تسمح فقط oٕدراك معىن « :عن نظريته قائال" هانز روبرت �وسهانز روبرت �وسهانز روبرت �وسهانز روبرت �وس"ودافع 
ىل حنٍو تطوري عرب التارخي، بل تقتيض ٔايضا ٔان يصنّف العمل أالديب وشلكه oلكيفية اليت مت فهمها ع

مما يعين وجوب رد النص ªام اكن نوعه ٕاىل التارخي 42»اليت ينمتي ٕالهيا" السلس£ أالدبية"لك معل مضن 
  . اÕي ينمتي ٕاليه وأالدب اÕي ينحدر منه بغية فهمه وتفسريه

يق oلنّص التعلمي Âست~ر ما انهتت ٕاليه من وحاولت نظرية التلقي املسامهة يف الرo òي، وذ
ٔافاكر ومبادئ، ووضعهتا يف خدمة النص التعلميي، فانطلقت من كون أالخري هو يف أالصل نسـيج حممك 
البناء، اúوجد ٔاساسا من ٔاجل املتعمل اÕي يتفاعل معه، ويسـتنبط معانيه، ما ميكنه يف الهناية ما اكتساب 

بقة، Õا وجب ٔان يكون مكتوo بلغة ٔادبية سلمية يف شلكها، معلومات جديدة تضاف ٕاىل خرباته السا
  .بسـيطة يف ٔالفاظها، حىت تؤدي الغرض املنشود

وليك يتحقق التفاعل �جيايب بني املتعمل والنّص التعلميي، ال بد لهذا أالخري ٔان مير مبراحل، 
يه مفتاح النص، مفن خاللها ُمسِّيت مبراحل قراءة العمل أالديب؛ ٔاي النص، وهنا نشري ٕاىل ٔان القراءة 
  :ميكن للمتعمل فهمه وحتليa واسـتنباط معانيه، وتتلخص هذه املراحل يف االٓيت

        : : : : حلظة ا=هشة احلظة ا=هشة احلظة ا=هشة احلظة ا=هشة امجلمجلمجلمجلاليةاليةاليةالية    - - - - 1111----4444
ويقصد هبا �نطباع اÕي يتو= =ى املتمل مبجرد تعرفه عىل النص، ومسيت هبذا �مس ٔالن 

ٕاذن فاملتعمل عندما َهيُمÂ بقراءة  43هو �ندهاش القارئ عندما يقدم � النص فٕان ٔاول ما يالحظ عنه
، يقوم بتوظيف خرباته اليت 44نص التاجامعث، ٔاو أالمري عبد القادر ٔاو الزائر العزيز ٔاو ٔاãمل من ذهب

اكتسـهبا يف مراحل تعلميه ا�تلفة، ويبدي انطباعه حول النص، مث حياول التعرف عىل مضمون لك نص 
 .لفاظ والعبارات الواردة فيه، ويه اليت تساعده عىل فهم النص ومن ّمث حتليaمن خالل ما تشري ٕاليه االٔ 

زمن ا=هشة امجلالية يتسم بسامت متقاربة تنصهر يف مجملها «ٔان " ٕادريس بلمليٕادريس بلمليٕادريس بلمليٕادريس بلمليحححح"ويرى 
؛ 45»ويه فرتة يتبعها عدم التربير، وتفتقر ٕاىل التأمل والتدبر والمتحيص. لتكون الفرتة أالولية لتلقي أالثر

قراءة يف هذه املرح£ تتسم oلسطحية كام ٔاهنا خالية من التعليل وٕاصدار أالحاكم؛ ٕاهنا قراءة انفعالية فال
  . تصدر من القارئ مبجرد تعّرفه عىل النص

العام  إالحساسا=هشة امجلالية دهشة لكية، ترتمج « عىل ٔان " ٕادريس بلمليٕادريس بلمليٕادريس بلمليٕادريس بلمليحححح"كام يؤكد 
وهذا يعين ٔان ا=هشة يه ٔاول ما  46»فين ٔاول ما يطلع عليهاÕي يراود القارئ وهو يّطلع عىل أالثر ال

o=هشة يرجع ٕاىل ٔان القراءة  وإالحساس عند تعّرفه عىل النص ٔالول مرة،) املتعمل(يظهر عىل القارئ 
  .أالوىل دامئا ما تكون قراءة سطحية وتفتقر ٕاىل معايري القراءة الثاقبة

يت ترمز ٕالهيا حروف الكتابة مفردة ومركبة، وهذا ٕادراك املعاين ال« فالقراءة هبذا املعىن يه 
؛ ٔاي ٔان القراءة يه جمرد التعرف عىل معاين 47»إالدراك يمنو بمنو القارئ جسدا وعقال وروحا وعاطفة
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احلروف واللكامت اليت جتاورت يف النص، بعيدا عن التفسري والتأويل، ولكن املالحظ ٔان الفهم 
  .بمنوه عىل مسـتوى اجلسد والعقل والعاطفة و الروح يتشلك شيئا فشيئا =ى القارئ ويمنو

ىل املَعِنيَّني ىل املَعِنيَّني ىل املَعِنيَّني ىل املَعِنيَّني حبحبحبحباميِة َهذا اميِة َهذا اميِة َهذا اميِة َهذا «": رساUُ الثعلِب رساUُ الثعلِب رساUُ الثعلِب رساUُ الثعلِب "مما ورد يف نص  ٍٍ ٍٍ ٕا ٕا ٕا ٕاٍٍ كتب الثعلب رساUَ احِتَجاجكتب الثعلب رساUَ احِتَجاجكتب الثعلب رساUَ احِتَجاجكتب الثعلب رساUَ احِتَجاجٍٍ
        ::::الكَوَكِب، وقد جاء فالكَوَكِب، وقد جاء فالكَوَكِب، وقد جاء فالكَوَكِب، وقد جاء فهيهيهيهياااا

ُمِوين oِخلُبِث و�حِتَياِل وململململ يكن هذا ِسَوى  يكن هذا ِسَوى  يكن هذا ِسَوى  يكن هذا ِسَوى  Âعلُب املسِكُني، نََعـتـÝالث ãَýخلُبِث و�حِتَياِل واoِ ُمِوين Âعلُب املسِكُني، نََعـتـÝالث ãَýخلُبِث و�حِتَياِل واoِ ُمِوين Âعلُب املسِكُني، نََعـتـÝالث ãَýخلُبِث و�حِتَياِل واoِ ُمِوين Âعلُب املسِكُني، نََعـتـÝالث ãَýَشاعَ َشاعَ َشاعَ َشاعَ """"ا
�� ��
ٍٍ    اااا ، فَاúسلُوِيب ِيف احليِاة ، فَاúسلُوِيب ِيف احليِاة ، فَاúسلُوِيب ِيف احليِاة ، فَاúسلُوِيب ِيف احليِاة """"اتاتاتاٍتٍ

Ýَباِن ِمينينينّين بعّ بعّ بعّ بعضضضض املُراَوغَةِ  املُراَوغَةِ  املُراَوغَةِ  املُراَوغَةِ  Ýَباِن ِمِ يَتََطل Ýَباِن ِمِ يَتََطل Ýَباِن ِمِ يَتََطل َ يف بَينينينِين إالنساِن؟ ِ إالنساِن؟ ِ إالنساِن؟ ِ إالنساِن؟ . . . . َوكسِب لُقَمِة العَوكسِب لُقَمِة العَوكسِب لُقَمِة العَوكسِب لُقَمِة العيشيشيشيِش يَتََطل َ يف ب َ يف ب ٍٍ يف ب ْْ تعتقدون ٔان هذا غَُري موجود تعتقدون ٔان هذا غَُري موجود تعتقدون ٔان هذا غَُري موجود تعتقدون ٔان هذا غَُري موجوٍدٍ َوَهلَوَهلَوَهلَوَهْلْ
Ýُه َطعايم َوقد َجاء ذòَ يف ِنظاِم الّطبيعةِ  ن ý Ýُه َطعايم َوقد َجاء ذòَ يف ِنظاِم الّطبيعةِ ِ ن ý Ýُه َطعايم َوقد َجاء ذòَ يف ِنظاِم الّطبيعةِ ِ ن ý Ýُه َطعايم َوقد َجاء ذòَ يف ِنظاِم الّطبيعةِ ِ ن ýَجاَج فَالالالِال Ý=َجاَج فَن ُكنُت ٔاصطاُد ا Ý=َجاَج فَن ُكنُت ٔاصطاُد ا Ý=َجاَج فَن ُكنُت ٔاصطاُد ا Ý=ن ُكنُت ٔاصطاُد ا

�� ��
جاَج جاَج جاَج جاَج وهذا �نساُن ٔاال يذوهذا �نساُن ٔاال يذوهذا �نساُن ٔاال يذوهذا �نساُن ٔاال يذحبحبحبُحب ا=ُ ا=ُ ا=ُ ا=. . . . اااا

 Ýِت ويؤذهيا ِلَيتََسىلãيَعتِدي عََىل ِنَظاِم الّطبيعِة فَيَقتُُل احليوا òيضًا، َوِعَالَوًة عََىل ذýويأُلكُُه ُهَو ا Ýِت ويؤذهيا ِلَيتََسىلãيَعتِدي عََىل ِنَظاِم الّطبيعِة فَيَقتُُل احليوا òيضًا، َوِعَالَوًة عََىل ذýويأُلكُُه ُهَو ا Ýِت ويؤذهيا ِلَيتََسىلãيَعتِدي عََىل ِنَظاِم الّطبيعِة فَيَقتُُل احليوا òيضًا، َوِعَالَوًة عََىل ذýويأُلكُُه ُهَو ا Ýِت ويؤذهيا ِلَيتََسىلãيَعتِدي عََىل ِنَظاِم الّطبيعِة فَيَقتُُل احليوا òيضًا، َوِعَالَوًة عََىل ذýويأُلكُُه ُهَو ا....        
ٍٍ عن َدَجاجة عن َدَجاجة عن َدَجاجة عن َدَجاجةٍٍٍٍ     شششُش ِعند oِب خـّمُ ِعند oِب خـّمُ ِعند oِب خـّمُ ِعند oِب خـّمٍٍ ِّ ُِّ اúفَت ُِّ اúفَت ُِّ اúفَت ينينينِين اجلوِ اجلوِ اجلوِ اجلوعععُع اúفَت Âصَطاُد؟ عندما يَُعضýصَطاُد؟ َماَذا اýاÂصَطاُد؟ عندما يَُعضýصَطاُد؟ َماَذا اýاÂصَطاُد؟ عندما يَُعضýصَطاُد؟ َماَذا اýاÂصَطاُد؟ عندما يَُعضýصَطاُد؟ َماَذا اýَى ماذا . . . . ا َى ماذا َ َى ماذا َ رنرنرنَرنَى ماذا َ ِللِِلِل

هُوَل وأالوديَة     يصطاُد إالنساُن، َوهل يَعملَُ يصطاُد إالنساُن، َوهل يَعملَُ يصطاُد إالنساُن، َوهل يَعملَُ يصطاُد إالنساُن، َوهل يَعملَُ  Âِه؟ لقد َجاَب الس هُوَل وأالوديَة  من َرشِّ Âِه؟ لقد َجاَب الس هُوَل وأالوديَة  من َرشِّ Âِه؟ لقد َجاَب الس هُوَل وأالوديَة  من َرشِّ Âِه؟ لقد َجاَب الس ٌٌ من َرشِّ َماَذا يصطاُد؟ َوهل َجنَا َحيوانَماَذا يصطاُد؟ َوهل َجنَا َحيوانَماَذا يصطاُد؟ َوهل َجنَا َحيوانَماَذا يصطاُد؟ َوهل َجنَا َحيواٌنٌ
ٍٍ ٔاو ُدّب صغري ٔاو ُدّب صغري ٔاو ُدّب صغري ٔاو ُدّب صغريٍٍٍٍ     ٍرٍ رَ رَ ٍٍ ٔاو َلكِب  ٔاو َلكِب  ٔاو َلكِب  ٔاو َلكِب حبحبحبَحبرَ واِطئئئَئ َوراء فُقَمةَ َوراء فُقَمةَ َوراء فُقَمةَ َوراء فُقَمٍةٍ Ýواِط، َوقَطَع الش Ýواِط، َوقَطَع الش Ýواِط، َوقَطَع الش Ýَوقَطَع الش ، ٍٍ ي لَم يَتَواَن ي لَم يَتَواَن ي لَم يَتَواَن ي لَم يَتَواَن . . . . َراَراَراَراككككضًا َوراَء ضًا َوراَء ضًا َوراَء ضًا َوراَء غغغغزالزالزالزاٍلٍ ٍٍ ؤالنه حيبÂ فَروؤالنه حيبÂ فَروؤالنه حيبÂ فَروؤالنه حيبÂ فَرٍوٍ

    ْْ ، لتظهر َزوَجتَُه َوقد لَفÝْتْ ، لتظهر َزوَجتَُه َوقد لَفÝتِ ، لتظهر َزوَجتَُه َوقد لَفÝتِ َيومًا َعن َصيِد بَينينينِين ِجنِ ِجنِ ِجنِ ِجنيسيسيسِيس، لتظهر َزوَجتَُه َوقد لَفÝتِ َيومًا َعن َصيِد ب َيومًا َعن َصيِد ب ؟ َال ؟ َال ؟ َال ؟ َال . . . . فَرَوِيت َحول ُعُنِقهَافَرَوِيت َحول ُعُنِقهَافَرَوِيت َحول ُعُنِقهَافَرَوِيت َحول ُعُنِقهَايومًا َعن َصيِد ب ٍٍ يَفعُل َهَذا اýم ِلُجو يَفعُل َهَذا اýم ِلُجو يَفعُل َهَذا اýم ِلُجو يَفعُل َهَذا اýم ِلُجوعٍعٍعٍعٍ اý ِلَحاَجةاý ِلَحاَجةاý ِلَحاَجةاý ِلَحاَجٍةٍ
اكَ  َÕِ اكَ ِلهِذِه َوَال َÕِ اكَ ِلهِذِه َوَال َÕِ اكَ ِلهِذِه َوَال َÕِ ِلهِذِه َوَال....        

ثثثث َوال َحَرج َوال َحَرج َوال َحَرج َوال َحَرج ُيوِر حفحفحفحفَّدَِّدَِّدَِّدِ Âا َعن َصيِد الط Ýمýُيوِر ا Âا َعن َصيِد الط Ýمýُيوِر ا Âا َعن َصيِد الط Ýمýُيوِر ا Âا َعن َصيِد الط Ýمýَوَمنَاِفع؟  َوَمنَاِفع؟  َوَمنَاِفع؟  َوَمنَاِفع؟ . . . . ا ٍٍ ُ ِمن َخَدماٍتٍ ُ ِمن َخَدماتُ ُ ِمن َخَدماتُ ُمُه ���ُ�ُ ِمن َخَدماتُ ُمُه وهل يدري إالنساُن َما تقّدِ ُمُه وهل يدري إالنساُن َما تقّدِ ُمُه وهل يدري إالنساُن َما تقّدِ وهل يدري إالنساُن َما تقّدِ
بيعِة َوحَ (...) (...) (...) (...)  Ýَّقِ الط بيعِة َوحَ ِ Ýَّقِ الط بيعِة َوحَ ِ Ýَّقِ الط بيعِة َوحَ ِ Ýرُِم إالنساُن رُِم إالنساُن رُِم إالنساُن رُِم إالنساُن حبحبحبِحبَّقِ الط ْْ ْْ    فَكَيَف َجيفَكَيَف َجيفَكَيَف َجيفَكَيَف َجيْْ بيعِة فَباتَْتْ Ýبيعِة فَباتَتّقِ نَفِسِه؟ لَقَد َاكن إالنساُن ُمهددًا ِمن غَدِر الط Ýبيعِة فَباتَتّقِ نَفِسِه؟ لَقَد َاكن إالنساُن ُمهددًا ِمن غَدِر الط Ýبيعِة فَباتَتّقِ نَفِسِه؟ لَقَد َاكن إالنساُن ُمهددًا ِمن غَدِر الط Ýّقِ نَفِسِه؟ لَقَد َاكن إالنساُن ُمهددًا ِمن غَدِر الط

ٌٌ ِمن تََرصÂفَاتِهِ  ِمن تََرصÂفَاتِهِ  ِمن تََرصÂفَاتِهِ  ِمن تََرصÂفَاتِهِ  َدةٌٌ Ýَدةِيهَ االَٓن ُمهد Ýَدةِيهَ االَٓن ُمهد Ýَدةِيهَ االَٓن ُمهد Ý48»....ِيهَ االَٓن ُمهد  
ٕان املتعمل عند اطالعه عىل هذا النص وهيم بقراءته تكون قراءته أالوىل قراءة سطحية ال 

ا قراءة انفعالية تغلب علهيا ا=هشة، تتعدى الفهم البسـيط ملعاين املفردات اليت يشري ٕالهيا النص؛ ٕاهن
  .  وختلو من التربير والمتحيص

        ::::حلظة القراءة �سـتعاديةحلظة القراءة �سـتعاديةحلظة القراءة �سـتعاديةحلظة القراءة �سـتعادية    - - - - 2222----4444
تأيت هذه القراءة يف املرح£ الثانية، وحتيل لفظة �ستيعاب عىل الفهم؛ مبعىن فهم النص فهام 

هبذا تربير دوافع ا=هشة، اليت دقيقا وواسعا، وتعترب هذه املرح£ تربيرية مقارنة oملرح£ أالوىل، ويقصد 
يعود ٕاىل النص �نية ويسرتجع عرب قراءته اجلديدة « نشأت =ى املتعمل جّراء القراءة أالوىل، فأالخري 
؛ فاملتعمل يلجأ ٕاىل القراءة الثانية من ٔاجل فهم النص، 49»أالسـئ£ اليت ظلت دون ٕاجابة يف القراءة أالوىل

  .اءة سطحية انطباعية، فٕان القراءة الثانية يه قراءة حتليلية oمتيازومنه فٕان اكنت القراءة أالوىل قر 
« والقراءة �سـتعادية من مجمل ما تعنيه تربير ا=هشة اليت نتجت عن القراءة أالوىل، ٕاهنا 

يسعى من خالل هذه ) املتعمل(؛ فالقارئ 50»حتقق �ن للقارئ يمتزي بسامت خمالفة لسامت قراءة ا=هشة
. تربير رد فعa وبلورته، حبمك ما =يه من حّس فين يعينه عىل فهم النص واسـتنباط معانيهالقراءة ٕاىل 
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اليت يو� ٕالهيا النص السابق؛ فيكتشف  وإالشاراتوهنا تظهر ªارة املتعمل ومتكنه من فّكِ  الرموز 
  . معاين مل تكن لتتوفر =يه لو مل يقم بقراءة النص مّرة �نية و�لثة

        ):):):):الفاع£الفاع£الفاع£الفاع£((((قراءة التارخييةقراءة التارخييةقراءة التارخييةقراءة التارخييةحلظة الحلظة الحلظة الحلظة ال    - - - - 3333----4444    
ركّز ٔاقطاب نظرية التلقي عىل هذه املرح£ ومنحوها اهÌما خاصا؛ مفن خاللها يمت �ندماج والتفاعل   

احلقيقي بني املتعمل والنص التعلميي، وهبذا تكون العالقة بيهنام عالقة تاكملية؛ عىل اعتبار ٔان 
  .والثاين سبب يف وجود أالول، )النص التعلميي(ممكل للثاين) املتعمل(أالول

بكوهنا قراءة لكية جتميعية هتدف ٕاىل مللمة أالجزاء وترصيفها، مث ٕاىل « والقراءة التارخيية تتسم 
  .؛ ٕاهنا قراءة تسعى ٕاىل ٔان  تكون مقنعة يف مسـتوى اللك51»البحث عن دالالهتا اللكية

النص أالديب بشلك  ٕان هذه املراحل الثالثة شلكت ٕاحدى الروافد اليت تأسست لتخدم    
عام، والتعلميي عىل وجه اخلصوص، وجتدر إالشارة ٕاىل ٔان هناك روافدا ٔاخرى سامهت هبا النظرية يف 
يق oلنص التعلميي ومهنا التأكيد عىل ٔامهية العنوان، ودوره يف بناء النص التعلميي، كام ٔان حتديد زمن  Âالر

ãدر ãدر ãدر ãدر "فاعل بني املتعمل والنص، ويف هذا الصدد يرى القراءة وماكهنا يعترب عامال ٔاساسـيا يف جناح الت
حتديد زمان القراءة وماكهنا واللحظة احلضارية اليت متت فهيا، من أالمهية مبا اكن، ذò ٔان « بأن " اكظماكظماكظماكظم

هذه املعطيات يه اليت حتدد فعل القراءة ودوافعها وغا�هتا، فتحمل القارئ عىل قراءة ٔامور معينة، 
  52»نب من اجلوانب املقروءة، والتقليل من ٔامهية اجلوانب أالخرى وٕاعطاء أالمهية جلا

-هو ٔان حتديد زمان وماكن القراءة يسامه " ãدر اكظمãدر اكظمãدر اكظمãدر اكظم"والقصد من وراء ما ذهب ٕاليه     
يف فهم النص التعلميي، حا� يف ذò حال بقية املبادئ اليت خسرهتا نظرية التلقي خلدمة  -بشلك كبري

  .فق التوقع ٔاو �نتظار، وnة النظر، ٔامناط القّراء، وغريهاللنص والقارئ، عىل غرار أ 
ومنه فٕان ٔامهية دور القارئ يف النص تمكن يف ٔانه هو اÕي يضفي عىل النص الوجود املطلق 
oٕنتاجه ٕاّ�ه عن طريق القراءة، كام ٔان النص ال ظهر ٕاىل الوجود ٕاال oلقراءة ٔالن القارئ رشيك للاكتب 

 .يف تشكيل املعىن
        ::::دور احلضارة العربية يف ٕاثراء النص التعلميي اجلزائريدور احلضارة العربية يف ٕاثراء النص التعلميي اجلزائريدور احلضارة العربية يف ٕاثراء النص التعلميي اجلزائريدور احلضارة العربية يف ٕاثراء النص التعلميي اجلزائري    ----5555

يف ٕاثراء النص التعلميي اجلزائري من خالل المك الهائل من املورو�ت  ٔاسهمت احلضارة العربية
 - مع مرور الزمن-يف شـىت ا¦االت؛ التارخيية، ا=ينية، الثقافية، �جÌعية، فشلكت تÖ املورو�ت 

  .oء والكتاب مادهتم، وصاغوا منه نصوصهم اليت عربوا فهيا عن ٔافاكرمه وآراهئممرجعا اسـتقى منه أالد
ومنه فالنّص التعلميي اجلزائري ليس نصا معزوال عن حميطه �جÌعي والثقايف والتارخيي، Õا 
البد من العمل عىل است~ر هذه العوامل خدمًة للنص التعلميي o=رجة أالوىل، وحتقيقا لٔالهداف 

  .لميية املسطرة والغا�ت الرتبوية املسـهتدفة o=رجة الثانيةالتع 
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ونشري ٕاىل ٔانه ال بد من التأكيد عىل العالقة العضوية بني القومية واحلضارة؛ فالقومية ليست 
، والرتاث الثقايف إالبداعيجتسـيدا لعنرصية تقوم عىل ا=م، بل يه هوية ثقافية كونهتا ٔاجيال أالمة بفعلها 

ومن هنا اكنت ا=عوة ٕاىل . الكيان القويم، وبدون هذا الرتاث ال ميكن متيزي قومية عن قوميةاÕي حيدد 
  53.القومية العربية تقوم عىل الثقافة، و�نÌء ٕاىل هذه الثقافة عطاًء ؤاخذًا، هو انÌء ٕاىل القومية

 -يف معق التارخيمبا لها من ٔاصاU عريقة، وجذور ضاربة -وال ميكن ٕاناكر دور احلضارة العربية 
يف ٕاثراء النّص التعلميي اجلزائري، وهذا ما سيسامه، بشلك فّعال، يف بناء مقومات أالمة العربية عامة 
واجلزائرية بشلك خاص، وتثبيت عنارص الشخصية الوطنية، وتمثني مالمح الهوية اجلزائرية، مما يساعد 

  .عىل خلق عامل عريب موحد ومتاكمل
        ::::امتةامتةامتةامتةــــــــــــــــــــــــاخلاخلاخلاخل

العالقة بني النص التعلميي واملتعمل يه عالقة ذات طابع  ٕاناملوضوع ٕاىل   ختام هذأاصل يف
علمي تعلÂمي، تمت من خال� معلية التواصل، لتحقيق بناٍء ٔامثٍل للمعارف واملهارات التعلميية =ى املتعمل، 

ن ما انهتيت ٕاليه يف تعريف جامع للنّص، ٕاال أ  ٕاجيادوما نود إالشارة ٕاليه هو ٔانه ورمغ �ختالف حول 
هذا الشأن هو ٔان النص التعلميي هو حدث تواصيل مكتوب يؤدي وظيفة تواصلية تعلميية، كام ٔانه 

أالخذ بعني �عتبار مج£  -عند اختياره-يعترب ٔاحد الوسائل اليت ترتكز علهيا معلية التعمل، ومنه وجب 
  .Ìمات املتعلمني، وكذا قابليهتم للتعملمراعاة اه الصدق وأالمهية، ٕاىل جانب: من املعايري ٔامهها

ٕاىل ٔانه يَُعدÂ  ٔاضفكام ٔان وظيفة النص التعلميي تمكن املسامهة يف تربية النشء الرتبية السلمية، 
وسـي£ يف يد الُكتّاب واملؤلفني، حياولون من خال� مواnة الغزو الفكري والثقايف، اÕي انترش يف 

 دين يف ذò عىل اللغة، كام ٔانه يساعد عىل ٕاكساب املتعمل اجلزائريالرقعة العربية بشلك ملحوظ، معمت
زادًا من أاللفاظ والعبارات، ليوظفها أالخري يف معليات التواصل مع احمليط �جÌعي، وهذا ما ملسـناه 

هناك ٔاين حاولت " لباسـنا الباسـنا الباسـنا الباسـنا امجلمجلمجلمجليليليليل"يف نصوص القراءة يف كتاب السـنة الرابعة ابتدايئ خاصة يف نص 
  .أالوراسـية الاكهنة ٔان تربز ٔامهية وقمية لناسـنا أالصيل اÕي يطبع خشصيتنا وميزيã عن غريãامللكة 

ومنه ميكن القول ٕان كتاب اللغة العربية للسـنة الرابعة البتدايئ اكن حافال oٔاللفاظ والعبارات 
البيئة اجلزائرية ما  اليت تعكس  الثقافة العربية اجلزائرية، فاكنت النصوص ُحبىل oللكامت املسـتعم£ يف

سيساعد املتعمل من تكوين ثروة لغوية، ومعجام خاصا، يُمكِّنُُه من التعبري عن آرائه وميو�، ٕاىل جانب 
  .  متكينه من التواصل مع االٓخرين بشلك يسري

يق oلنص التعلميي؛ فاكنت أالفاكر  Âواالٔكيد ٔان ملسة نظرية التلقي بدت واحضة خبصوص الر
اسـتخلصها رواد النظرية رافدا خلدمة النص التعلميي، ومن أالفاكر جند مراحل قراءة العمل  واملبادئ اليت

أالديب، ويه من أالمهية مبا اكن؛ ٔالهنا حتدد نوع القراءة ووقهتا وخصائصها، ٔاما خبصوص دور احلضارة 
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خاصة ٕاذا ما علمنا ٔان  العربية يف ٕاثراء النص التعلميي اجلزائري فالواحض ٔانه ال ميكننا ٕاناكر هذا ا=ور،
  .النص التعلميي هو يف أالصل اúوجد خلدمة املتعمل اجلزائري، والثقافة العربية بشلك عام
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ئ يف النص نظرية التأثري واالتصال، جم£ فصول، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القار : براهميإ نبي£  -1
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