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ال شك ٔانّنا لن خنتلف ٕاذا ما قلنا ٕاّن الصورة ال     
تنفذ  حتتاج دامئا ٕاىل املصاحبة اللّغوية اللّفظية حىت

ٕاىل ٕادراك املتلقي، وترثي معرفته وتؤّسس مللكته 
ة لsّرس التعلميي . اللسانية املسـتقبلية ٕاهنا موّحضِ

w وممهّدة.  
وعليه، مفن املفيد ٔان يُدرك املعّمل ٔاّن جناح رسالته    

التّعلمييّة وحسن تواصل املتعّمل مع الكتاب املدريس 
Mّرس ومالزمته w ٕانّام يقوم ٔاساسا عىل ربط ا

،ومتثّل رة التعلميية وحسن قراءة ٔابعادها�لصو 
رموزها اليت ترتك ال حما� ٔاثرا واحضا يف ذاكرة 

فالّصورُة ـ ٕاًذا . املتعّمل، وهتّذب سلوكه وتمنّي قدراته 
  .ـ ترّخس املعلومَة 

الصورة البرصية ـ العلوم     ::::تاحيةتاحيةتاحيةتاحيةاللكامت املف اللكامت املف اللكامت املف اللكامت املف 
صورة يف �ج�عية  ـ الصورة التعلميية ـ وظيفة ال

 .العلوم �ج�عية
    

: Résumé 
     Nul ne peut démentir que l’image 

n’a pas toujours besoin d’une 

explication linguistique pour 

atteindre l’entendement du récepteur, 

pour enrichir ses connaissances et 

renforcer ses capacités intellectuelles. 

  L’image illustre et introduit la leçon. 

Il est donc important que l’enseignant 

sache que son message éducatif et 

son adaptation avec le livre scolaire, 

sont essentiellement basés sur la 

relation entre la leçon et l’image 

optique éducative.  

Les mots clés : 

l’image optique- le livre scolaire –

l’mage didactique-la fonction de 

l’image  – l’image en sciences 

sociales. 

   

 

 



 السابع عرش  العدد                                                          جم� لكية االٓداب و اللغات

 

 2015جــــوان                                       26                                        تو اللغالكية االٓداب 

 
        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

ا ي تسـوده ثقافـة العوملـة واملعرفـة  21ال ريب ٕانّه من الّرضوري اليوم يف القـرن 
مثـل  -املسـتدامة والتقنيات التكنولوجية احلديثة اع�د الصورة  البرصية الثابتة ٔاو املتحركـة

ــاءة لتفعيــل النشــاط  ـــ كدعامــة ٔاساســـية وبنّ ــة ٔاو أالفــالم ـ الرســومات وأالرشطــة الو©ئقي
  .التعلّمي

ٕاّن اللّفظ حباجة ٕاىل الّصورة  البرصية بّلك ٔانواعها حىت يمتكّن من النّفوذ ٕاىل عقل 
ٕاّن إالميـان بوظيفـة الصـورة . املتعّمل وينوّع معارفه وهيّذب وجدانه ويستنطق بواطنـه/املتلقي

رضورة حمتية من ٔاجل حتديث وعرصنة النشاط التّعلمي، والتقّليـل بـذº مـن دور ا اّكـرة 
ة �سـرتجاعية املعمتـدة كوســي� ٔاساســية لرتســيخ الّرصـيد اللّغـوي واملعـريف داخـل اللفظي

ٕانتاج عقـول آليـة ببغاويـة  –ٕان مل ُحيسن توظيفه  –وهذا من شأنه . النّشاط الصفي للقسم
  .تنعدم فهيا روح املبادرة

        ::::دور الّصورة والّصورة التعلميية البرصيةدور الّصورة والّصورة التعلميية البرصيةدور الّصورة والّصورة التعلميية البرصيةدور الّصورة والّصورة التعلميية البرصية ....1111
غرافية ٔاو يدويـة، ©بتـة ٔام متحركـة، سـوداء ٕاّن الّصورة البرصية سواء ٔااكنت فوتو         

فهـي الطريق أاليرس وغري املبارش لنقـل . ٔاو ملّونة  تعّد وسـي� تواصلية وثقافة برصية تعلميية
لزم ٔان يكـون �هـ�م �لرمـوز لزم ٔان يكـون �هـ�م �لرمـوز لزم ٔان يكـون �هـ�م �لرمـوز لزم ٔان يكـون �هـ�م �لرمـوز "املعرفة، واسـتدعاء النشاطات الفكرية وتقوية ا اكرة،  ا 

ٔالهنـام .) 1"("("("(هبا الرموز يف اللغـة اللفظيـةهبا الرموز يف اللغـة اللفظيـةهبا الرموز يف اللغـة اللفظيـةهبا الرموز يف اللغـة اللفظيـةالبرصية عىل نفس القدر من أالمهية اليت حظيت البرصية عىل نفس القدر من أالمهية اليت حظيت البرصية عىل نفس القدر من أالمهية اليت حظيت البرصية عىل نفس القدر من أالمهية اليت حظيت 
  .دعيان بعضهام البعضتوسـيلتان تعلمييتان متداخلتان تسـ 

ٔاداة عامليـة الهـدف،  –عـىل وجـه خـاص  –لقد غدت الّصورة والّصورة التعلميية   
تضمن التّواصل املعريف وإالنساين عرب الزمان واملاكن، وتثري ا اكـرة الفرديـة وامجلاعيـة، كـام 

ــه ــة  تُنب ــة والقومي ــل �ج�عي ــع املث ــق م ــا يتواف ــديلها مب ــلواكت املرفوضــة وتســعى لتع للّس
يه العامــل املشــرتك أالســايس يف الغالبيــة العظمــى مــن العــروض الضــوئية يه العامــل املشــرتك أالســايس يف الغالبيــة العظمــى مــن العــروض الضــوئية يه العامــل املشــرتك أالســايس يف الغالبيــة العظمــى مــن العــروض الضــوئية يه العامــل املشــرتك أالســايس يف الغالبيــة العظمــى مــن العــروض الضــوئية ... ... ... ... فالصــورةفالصــورةفالصــورةفالصــورة"

ووســي� ) 2"("("("(واملبارشة والكتب املدرسـية،  º، فهـي ٕاحدى دعامـات ٔاّي نظـام تعلّمـيواملبارشة والكتب املدرسـية،  º، فهـي ٕاحدى دعامـات ٔاّي نظـام تعلّمـيواملبارشة والكتب املدرسـية،  º، فهـي ٕاحدى دعامـات ٔاّي نظـام تعلّمـيواملبارشة والكتب املدرسـية،  º، فهـي ٕاحدى دعامـات ٔاّي نظـام تعلّمـي
اخلتامية  ؛ و º يدعو املهناج الرتبوي للسـنة الثالثـة  ةيّ وظيفية لتحقيق الكفاءات التحصيل 
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ابتدايئ املعلمني ٕاىل رضورة تدريب املتعّمل عىل اسـتخدام الصورة والّرمس وحسن اختيـارهام 
يف الّريــف واملدينــة واكتشــاف خمتلــف  -مــثال –مــن ٔاجــل التّميــزي بــني مظــاهر الطبيعــة 
، فهــي تضـطلع بتحقيـق الوظـائف )3(حـد سـواء التضاريس اجلغرافية احمللية والوطنّية عـىل

  :التالية
املتلقـي عـىل املالحظـة، وتدفعـه دفعـا حنـو �ســتنتاج الفّعـال /ٕاّهنا تشّجع املـتعمل -1

 .والتفكري النقدي الواعي إالجيايب و�سـتدعاء احلرّ 
يـة ٕاّهنا مشّوقة ومثرية اله�م املتلقّي برسوماهتا امللّونـة املصـاحبة للغـة اللفظيـة احلرف  - - - - 2222

وخطوطهــا املّمــزية الــيت حتمــل دالالت خاصــة، تزيــد احملتــوى توضــيحا وترســـيخا 
بـدور رئييسـ يف محـل الرسـا� التّعلمّيـة، حبيـث جتعـل التعلـمي بـدور رئييسـ يف محـل الرسـا� التّعلمّيـة، حبيـث جتعـل التعلـمي بـدور رئييسـ يف محـل الرسـا� التّعلمّيـة، حبيـث جتعـل التعلـمي بـدور رئييسـ يف محـل الرسـا� التّعلمّيـة، حبيـث جتعـل التعلـمي     تمكـنتمكـنتمكـنتمكـنالّصورة الّصورة الّصورة الّصورة فففف"

    ).).).).4444((((والتّعّمل نشاطني òحجني فاعلنيوالتّعّمل نشاطني òحجني فاعلنيوالتّعّمل نشاطني òحجني فاعلنيوالتّعّمل نشاطني òحجني فاعلني
ٔاّي مغوض الّصورة بألواهنا وخطوطها ؤاشاكلها ؤابعادها ؤاجحاõا توّحض اللغة احلرفية وتزيل و 

وتساعد املتعمل عىل اسـتكشـاف احملـيط اخلـارú الـوطين واحملـيل، وعـىل فهـم . قد يكتنفها
  .القمي �ج�عية و�نسجام مع الوضعيات التّعلّمية 

 .إالنساين والروü بني أالفراد وامجلاعات واملاكين و ٕاّهنا حتقّق التواصل الزماين  -3
 . ٕاّهنا توّحض وتشّخص املفاهمي الصعبة -4
ٕاّن الّصورة البرصية سواء اليت حيرضها املعّمل ٔاو اýّسدة يف الكتـاب املـدريس يه  -5

 –ٔان تنحـرف  –ٕاًذا  –حبّق متثيل üّ للواقع املعييش وجزء õم منه، فال جيـب 
 .عن هذا الهدف التعلّمي �كتسايب النّبيل –ٔاي الّصورة 

 حيتوهيـا الكتـاب املـدريس مـن وليك تمتكّن الّصورة البرصيّة  التعلميّية الثابتـة الـيت
  :  البّد ٔان تتوفّر فهيا مج� رشوط، ٔاّمهها -) التعلميية،( -ٔاداء وظيفهتا الرتبوية 

ٔان يقتضهيا املوضوع، فتتاكمل مع اللّغـة اللفظيـة ، وتقـّدم توضـيحات دالليـة ٔاكـرث  -
 .وبذº متٔال احلرف وتزيده وضوحا. تفسريا

قي وقدراتـه العقليـة املتفاوتـة والفـوارق الطبقيـة ٔان تراعي الطاقة �ستيعابية للمتل -
 .�ج�عية والثقافيّة
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 .هدف التعلّمي بيرسال ن واحضة ال مسـتغلقة، تساعد عىل بلوغ ٔان تكو -

ٔان ختلو ّمما قد يشتّت ا هن، وتثري املتعّمل ومتكّنه من الرتكزي عـىل أالجـزاء املهمـة  -
 .مهنا

 .كري إالبداعي �نتقايئٔان جتّدد معارفه، وتدفعه دفعا حنو التفّ  -

ٔان ختاطب وجدانـه، وتُسـحر كوامنـه، فتغـّذي مبحتواهـا البرصـي عقـ� يف وقـت  -
ٕامداد احلياة لsروس العلميـة اجلافـة يتوقّـف ٕامداد احلياة لsروس العلميـة اجلافـة يتوقّـف ٕامداد احلياة لsروس العلميـة اجلافـة يتوقّـف ٕامداد احلياة لsروس العلميـة اجلافـة يتوقّـف فففف"زمين وجزي، يسـبق اللغة احلرفية 

ٕاّهنا ٕاّهنا ٕاّهنا ٕاّهنا ... ... ... ... عىل حسن اسـتخدام الصورة التعلميية عىل حسن اسـتخدام الصورة التعلميية عىل حسن اسـتخدام الصورة التعلميية عىل حسن اسـتخدام الصورة التعلميية مكمكمكمكثري جيّدد النشاط ا هين للمتلقي،ثري جيّدد النشاط ا هين للمتلقي،ثري جيّدد النشاط ا هين للمتلقي،ثري جيّدد النشاط ا هين للمتلقي،
ٕاّهنـا هـيلك الكتـاب ). ). ). ). 5555" (" (" (" (لمعارف املتتابعة يف حياة الفرد الثقافيةلمعارف املتتابعة يف حياة الفرد الثقافيةلمعارف املتتابعة يف حياة الفرد الثقافيةلمعارف املتتابعة يف حياة الفرد الثقافيةعامل ارتباط لعامل ارتباط لعامل ارتباط لعامل ارتباط ل

فـا ات املبرصـة فـا ات املبرصـة فـا ات املبرصـة فـا ات املبرصـة """"    وتضاريسه، وجرس يوصـل اللكمـة ل
هـن، فـُتفهم وتُسـتحرضـ
" جتّزجتّزجتّزجتّزئئئئ املعطى البرصي، وتنّظمه داخل ٔاشاكل لتجعل منه دالالت وكياòت لغوية املعطى البرصي، وتنّظمه داخل ٔاشاكل لتجعل منه دالالت وكياòت لغوية املعطى البرصي، وتنّظمه داخل ٔاشاكل لتجعل منه دالالت وكياòت لغوية املعطى البرصي، وتنّظمه داخل ٔاشاكل لتجعل منه دالالت وكياòت لغوية

)6.(  
        ::::    سـنة الثالثة ابتدايئسـنة الثالثة ابتدايئسـنة الثالثة ابتدايئسـنة الثالثة ابتدايئدور الصورة البرصيّة الثابتة يف املهناج الرتبوي لل دور الصورة البرصيّة الثابتة يف املهناج الرتبوي لل دور الصورة البرصيّة الثابتة يف املهناج الرتبوي لل دور الصورة البرصيّة الثابتة يف املهناج الرتبوي لل  ....2222

ٕاّن صناعة كتاب مدريس ليس �ٔالمر الهّني، فهو يتطلّب تظافر اجلهود، وتناسـق         
حـّىت . أالهداف وتنوّع املصادر والباحثني من تربويني ولغـويني ومعلّمـني وفنـانني ورّسـامني

يـة من ٕاخراج مدّونـة تربويـة حرفيـة وبرصـية عامليـة أالهـداف، واقع  –يف أالخري  –يُمتكن 
املناجه، تعّزز فرص �كتساب وتقّوم املهـارات القبليـة والبعديـة، وحتقّـق التـوازن النفيسـ، 

  .اللّغوي واملعريف Mى املتعلمني
ٕاّن الكتاب املدريس هو الوا�ة اليت تعكس ٔاّي جتديد يف املناجه التعلميية والرؤى   

الروحيـة واملاديـة، بتغرياتـه إالجيابيـة  ٕانّه املرآة اليت تعكس اýمتع بقميه. إاليديولوجية الوطنية
ٔاي صـناعة (والّسلبية بتقّدمـه ٔاو انتاكسـاته؛  º اكن لزامـا عـىل املرشـفني عـىل صـناعته 

ٔان حيرصوا عىل احلضور النـوعي الـوظيفي للصـورة  البرصـية ال احلضـور ) الكتاب املدريس
فون عـىل صـناعة الكتـاب ، لقـد اكن املرشـ ) 7(المكّي العددي ا ي يثقلهـا، وقـد ينفّـر منـه

واعني بأمهية ودور الّصورة، وهندسـة ٔالواهنـا وتناسـق ٔاشـاكلها،  –يف اجلزائر  –املدريس 
تأكيـد عـىل دور الّصـورة البرصـية كوســي� تأكيـد عـىل دور الّصـورة البرصـية كوســي� تأكيـد عـىل دور الّصـورة البرصـية كوســي� تأكيـد عـىل دور الّصـورة البرصـية كوســي� " فقد ورد يف الوثيقـة الرتبويـة املرافقـة للمهنـاج 
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ح اMرس ح اMرس ح اMرس ح اMرس تعلميية òجعة وفعا� من ٔاجل توصيل احلقائق وأالفاكر وترسـيخ الكفاءات، ورشتعلميية òجعة وفعا� من ٔاجل توصيل احلقائق وأالفاكر وترسـيخ الكفاءات، ورشتعلميية òجعة وفعا� من ٔاجل توصيل احلقائق وأالفاكر وترسـيخ الكفاءات، ورشتعلميية òجعة وفعا� من ٔاجل توصيل احلقائق وأالفاكر وترسـيخ الكفاءات، ورش
واجلهاز الّسمعي  (CD)اكلسـبورة وأالقراص املضغوطة ) 8"(وتوضيحه، ويه ٔانواع متعددةوتوضيحه، ويه ٔانواع متعددةوتوضيحه، ويه ٔانواع متعددةوتوضيحه، ويه ٔانواع متعددة

ــة واجلــدار�ت والصــحافة  ــداخالت والبحــوث امجلاعي ــة، وامل ــز�رات امليداني ـي، وال البرصـ
  .، لكن يبقى أالّمه مهنا هو الصورة البرصية الثابتة واملتحركة عىل حّد سواء...احلائطية

ــودات ٕاّن      ــتعّمل  لوصــف املوج ــ� امل ـي  ا ي هي ند البرصـ ـــّ ـيّة يه الس ــورة البرصـ الص
واملشاهد احمليطة به ، ويبعث فيه احليوية والنشاط والّرغبة يف التّحـدث والتّواصـل وتقـومي 

) º )9  تقرتح الوثيقة الرتبوية املرافقة ملهناج السـنة الثالثة من التعلمي �بتدايئ. السلواكت
مييا يسعى لتحقيـق كفـاءة حتصـيلّية ختاميـة تعمتـد التعبـري �لـّرمس والصـورة  ٔاداة خمططا تعل 

وتصـّريه . ٔاساسـّية ٕالنشـاء وضـعيات تعلّميـة فعلّيـة  تؤّسـس البنـاء املعـريف اّ ايت للمـتعّمل  
متوقعا يف حميطه القريب وقادرا عىل ترتيـب أالحـداث املألوفـة عـىل خـط زمـاين ومكتســبا 

ٕاال . احمللية ، واعيا مبحيطه �ج�عي ومسـتعدا الست�ر السـندات الرتبويةلهويته الوطنية و 
ٔان مهناج مـواد العلـوم �ج�عيـة املوجـه للســنة الثالثـة  -يف الواقع التعلميي –ٔان املالحظ 

ورمغ وعيه بأمهية التصوير والرمس كوسليتني تربويتني متكنان من حتصيل املعارف  –ابتدايئ 
ارخيية وتمنية الروح الوطنية للمتعّمل واكتشاف حميطـه وتوظيـف املصـطلحات �ج�عية الت

 ٕاال ٔانّه ال–اجلغرافية  البسـيطة املكتسـبة قصد التّعّرف عىل مظاهر الّطبيعة الريفية واملدنية 
املعلّمـني ٕاىل اســتغالل  ٔادوات تعلمييـة وظيفيـة اكلرسـومات والتّصـوير  -لٔالسـف –يدعو 

ثل ٔارشطـة الفيـديو ، أالقـراص املضـغوطة الكفـي� �لتّوثيـق أالحسـن الثابت ٔاو املتحّرك م 
 ) .10(لٔالحداث التّارخيية ٔاو وصف املواقع اجلغرافية

الّصورة التّعلميية البرصيّة ودرها يف حتصيل معارف مادة التارخي واجلغرافيا للسـنة الّصورة التّعلميية البرصيّة ودرها يف حتصيل معارف مادة التارخي واجلغرافيا للسـنة الّصورة التّعلميية البرصيّة ودرها يف حتصيل معارف مادة التارخي واجلغرافيا للسـنة الّصورة التّعلميية البرصيّة ودرها يف حتصيل معارف مادة التارخي واجلغرافيا للسـنة  ....3333
        ::::الثالثة ابتدايئالثالثة ابتدايئالثالثة ابتدايئالثالثة ابتدايئ

مـع العلـوم �ج�عيـة كنتيجـة ٕاّن كتاب التـارخي ا ي يُعـّد ٔاّول احـتاكك للتلميـذ   
حمتية لٕالصالح يف قطاع الرتبية والتعلمي، قد اعمتد يف عرض وضعياته التّعلميية عـىل ثنائيـة 

 23بلـغ عـددها (فال تاكد ختلو وحدة تعلميية من صور ©بتة مرسومة يدو� . الصورة واللّون
  .مهنا ٕاال حباسـيت البرص واليت ال يُمتكّن ) 65بلغ عددها (ٔاو مصّورة فوتوغرافيا ) صورة
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يف ٔاّن  رسّ  بدا غالبا  ؛ولربّام يمكن ال لقد زاوج  الكتاب بني المنّطني، ٕاال ٔاّن النّوع الثّاين 
يئ مبارش للواقع، ال يضيف w الّصورة الفوتوغرافية حيّة وحمسوسة، فهـي انعاكس ضو

جسام ووجوه قد تشّوش الصورة، وال يُنقص منه ٔابعادا قد ختفي حقيقة االٔ  الً الظِ 
، 79، 77، 67، 41، 40، 32(وهذا ما نالحظه يف صفحات . الشخصيات الوطنية 

، حيث عرض الكتاب صورا لٔالماكن اجلزائرية والتّحف أالثرية والشخصيات )85
الوطنية، فاكنت وظيفية يف أهدافها املعرفية ، توقظ Mى املتعمل احلّس الوطين ، وتوثّق 

فاملتعّمل . د والتّعريف �ٔالجماد الوطنية والشخصيات التارخيية صلته مباضيه الثّوري اýي
إالخباري ٔاو من الصورة  –هاهنا  يسـمتّد  مصادر املعلومة  التارخيية من النّص الوصفي 

  )  .11(احملسوسة اليت تساعده عىل تمنية روح املالحظة وتنظميها 
اخلط واملزاوجة بني ٔالوانه، فقـد لقد اكن عند املرشفني عىل صناعة هذا الكتاب وعي بأمهية 

يــرّخس مفهــوم القــوة والثّبــات عنــد املــتعّمل، فيســـتقّر ٔامــام . ورد اخلــط مســـتق! غــري مــنحن
ولقد ٔاعطت أاللوان لهذا اخلـط قميـة جامليـة ومعرفيـة، ٕاذ . الفقرات اليت يقرٔاها وال يتعّجل 

ل إالنشـائية املمهّـدة اسـتخدم اللون أالسود عند عرض أالفـاكر الّسـطحية وأالســئ� وامجلـ
ّمث انتقل ٕاىل اللون أالزرق والربتقـايل وأالخرضـ، فـاللون أالزرق رمـز الّسـكينة . للموضوع 

ويه مجيعــا ٔالــوان . واMّافعيــة للتّحصــيل والنّجــاح، واللـّـون الربتقــايل رمــز احلــرارة واجلاذبيــة
  .ؤاّما اللّون أالخرض فهو دليل الربودة والهدوء والّسكينة. هادئة

ٕاّن كتاب التارخي لهذه املرح� ٔاحسن توظيف أاللوان، فاملزج بني أاللـوان الفاحتـة   
ٔالنّه يرحي برصه ويزيل عنه امللل، . والقامتة معا، وعدم �كتفاء �للون املعّمت رضورّي للتّلميذ

وجيذبه حنو الكتاب ونصوصه، ويقف ٔامام فقراته مشدودا ٕالهيا متصفّحا ٕا�هـا بـنفس هادئـة 
ة، فيمتكّن حينئذ من فهـم مضـامني الكتـاب وتغيـري الّسـلواكت الـيت تتنـاىف مـع القـمي مطمئن

  .املكتسـبة
يه اليت تعمتد  عىل المنوذج البنـايئ للـتعّمل ا ي جيعـل املـتعّمل -اليوم -ٕاّن الطريقة الّرتبوية    

ر فــٕاذا الحــظ وفهــم دالالت الصــو . هــو الفاعــل الرئييســ يف مســار الــتّعمل وحمــور نشــاطاته
ٕاىل ) النشـاط الصـفي(املتتالية واملتعاقبة ٔامامه وصـل بعـد احلـوار والتحليـل داخـل القسـم 
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فالصورة احملسوسة ٔايرس طريق ). 12(مرح� التقومي و�كتشاف والنقد الواعي �ختياري 
  .ملداعبة العقل والنّفس ، وهذا ما نلحظه جليا  يف كتاب التارخي للسـنة الثالثة ابتدايئ

قلنا ٕاىل صفحة الغالف اخلارú، نالحـظ غلبـة اللّـون الربتقـايل بتدرجاتـه وٕاذا انت   
ــنّفس  –حســب ٔاهــل �ختصــاص  –وهــو لــون. املتناســقة املتنامغــة  هــادئ يــوMّ يف ال

الشــعور �لّســكينة واجلاذبيــة، ٕاذ ينجــذب تلميــذ هــذا الطــور التّعلميــي مــن الكتــاب منــذ 
لغـة أاللـوان الـيت اكنـت ٔاقـرب زمنيـا ٕاىل  املالمسة أالوىل للغالف اخلـارú بسـبب همينـة

  .نفسه من اللّغة احلرفية
وتتوّســط الغــالف رســومات كخارطــة اجلزائــر وصــورة أالمــري عبــد القــادر مؤّســس اMّو� 

. وقد بـدت صـورة �رزة ووظيفيـة التّموقـع يف تضـاريس الكتـاب متصـّدرة الميـني. اجلزائرية
ويعـّزز يف . (رخيية متباينة عرفهتا بـالده اجلزائـر فهذا اسـتخدام بنّاء، يربط التلميذ مبحطات

  دواخ� القمي الوطنّية 
وامجليل يف هذا الكتاب هو �سـتخدام الـوظيفي ٔاللـوان الكتابـة ، الـيت تنّوعـت بـني بـني 
أالسود عند عرض احملتوى التّعلميي  املعريف، وأالزرق والربتقـايل وأالخرضـ والـوردي عنـد 

ة والفرعّيـة ؛ وكـذا عنـد توجيـه املعـّمل واملـتعّمل عـىل حـّد سـواء حنـو كتابة العناوين الرئيسـي
ــا املضــ ــراد  فهمه ــرٔا ؤاتســا( امني امل ــب( ، )لءٔاق ـــيخها  ٔاو) ٔاالحــظ ؤاجي اكتســاهبا وترس

ــايت( ، ) ٔاســـتنتج( ــدريب علهيــا ) ٔاضــيف ملعلوم ــا والتّ ــراس (ٔاو ترجيعه ٔاختــرب نفيســ يف ك
ية اجلديدة عىل التلميـذ يف هـذه املـرح� التعلّمّيـة ، بغية تثبيت املصطلحات التارخي ) احملاو�

  ) .13(مثل مصطلح احلدث الشخيص و�ج�عي ٔاو مصطلح وحدات الزمن والفرق بيهنا
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ٕانّه ملن املفيد  للمتعّمل يف هذه املـرح� العمريـة توجهيـه عـن طريـق الكتـاب ٕاىل النشـاطات 
لنّـوع دون ٔان حيتـاج ٕاىل مرافقـة املعـّمل التعلميية ، وجعـ� ميـايز بيهنـا مـن حيـث أالمهيـة  وا

وهذا ما نالحظه يف كتاب التـارخي للســنة الثالثـة ابتـدايئ ؛ ٕاذ . وتوجهيه الّسلطوّي الفوّيق 
صّدر ّلك عنوان ملهارة تعلّمية جديدة برسومات  برصيّة يدويّة حمسوسة ، حتّث عىل القراءة  

ه كتـا� وهـو يقـرٔا ، ٔاو توّ�ـه  وتكشف عن نوعية النشاط كصورة طفل حيمـل بـني ذراعيـ
ٕاىل املقارنــــة والتّحصــــيل 
من خالل صـورة ٔاخـرى 
تتصــــّدر ميــــني العنــــوان 

ٔاالحــــــــظ ( الفرعــــــــي 
  .  )14) (ؤاجيب

فهــذا التّصــوير وظيفــي ؛ 
ــة  ـّـه يرفــع امللــل والر(ب ٔالن
ويضـــــفي جـــــامال عـــــىل 
ــد  ــاب  تزي صــفحات الكت

  .املتعّمل ٕاقباال حنوه 
ٕاّن التّارخي رمغ كونه مادة  
اج�عية جافة لعلميهتا ، 
وتعاملها مع أالحداث 
الزمانية البعيدة عن ذاكرة 

وحياة املتعمل ،ٕاّال ٔاّن إالكثار من توظيف أاللوان ا/تلفة واملتنامغة ، وبل وطغيان الصور 
فيعمل . هنجها املعّربة عن أالحداث يسقط عن هذه املادة �ج�عية ثقل علميهتا وجفاف م 

تكون اللغة اللفظية مثل عبارات عىل ترسـيخ املعرفة واملعلومات بطرق متباينة قد 
 ؛ ٕاذ تعاقبت 32ٔاو الصورة ـ كام يبدو من خالل صفحة ) ٔاسـتنتج ، ٔاضيف ملعلومايت (

   يف معسكر ٔاين جرت مبايعة أالمري صور متقاب� تعّرف التلميذ �ٔالماكن التارخييةٔاربع 
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دار القيادة ، ومسجد املبايعة، وحممكة أالمري عبد القادر ، وكذا جشرة ( ر مثل عبد القاد
  .  )اMردارة اليت احتضنت املبايعة التارخيية

فمل ختل يه أالخرى .وال خيتلف حال النشاطات التقوميية عن الوحدات التعلميية املعرفية   
املنسـجمة أاللـوان مثـل صـورة من توظيف الصور احلية الفوتوغرافية اMقيقـة التفاصـيل، و 

لــبعض مؤسســات اMو� اجلزائريــة يف عهــد أالمــري عبــد القــادر، وصــورة الكعبــة الرشــيفة 
واحلرم املدين ال
ين اعمتدا كبوابة لتدريب املـتعّمل عـىل التقـومي الهجـري ومتيـزيه عـن التـارخي 

  .امليالدي، وصورة ملفدي زكر� وبعض شهداء الثورة ؤابطالها أالّولني
  

  
ه املــرح�  معرفيــا ومعــر� تبــدو مناســـبة للمحتــوى التعلميــي لتلميــذ هــذ –ٕاًذا –فالصــورة 

  .وعقليا
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        ::::    الّصورة التّعلميية البرصيّة يف كتاب اجلغرافيا للسـنة الثالثة ابتدايئالّصورة التّعلميية البرصيّة يف كتاب اجلغرافيا للسـنة الثالثة ابتدايئالّصورة التّعلميية البرصيّة يف كتاب اجلغرافيا للسـنة الثالثة ابتدايئالّصورة التّعلميية البرصيّة يف كتاب اجلغرافيا للسـنة الثالثة ابتدايئ ....4444
يقّر املرشفون عىل صناعة هذا الكتاب عىل ٔاّن الهدف من بنائه هو متكـني املـتعّمل   

مـــن اكتســـاب 
ات مفـــــــــــــرد

ومصـــــطلحات 
بســـيطة تــؤّدي 
ٕاىل بناء الكفاءة 

) . 15(القاعديـــة
ؤالجــل حتقيــق 
هـــــذه الغايـــــة 
اســــــــــــــتعان 

ؤاّمه الســندات . الكتاب �لسـندات احلســية املتنوعـة واملتناســبة مـع الوضـعيات التّعلميـة 
الّصــــــورة البرصــــــية 

  .امللّونة
لقد ٔاكرث الكتـاب مـن 
ـــــورة  ـــــف الص توظي
الثابتة ال املتحركـة يف 

ته، فـــال جـــّل صـــفحا
ـــفحة  ـــو ص ـــاكد ختل ت

ــــه ــــت ) 16(من ، واكن
فوتوغرافيـــة مبـــارشة، 
مشّخصـــــة لٔالبعـــــاد 
ـــاكن وأالجســـام  وأالم

ففي . ٔاكرث مهنا يدوية 
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عرضت صور ملظـاهر الطبيعـة املتنوعـة مـن ريـف ٔاو مدينـة، خنيـل ٔاو ) 27-26(الصفحة 
لـف مظـاهر واكن وصفا دقيقا جيـول �ملـتعمل مبخت. حصراء، ٔارض زراعية ٔاو جبلية، ومصانع

فـمل تـرتك هـذه . احلياة الطبيعية احمليطة به واملوجودة يف املدينة ٔاو الريف عـىل حـّد سـواء 
الصورة املتاكم� للمتعمل فرصة للبحـث عـن مظهـر طبيعـي قـد يـراه يف وجـوده املـادي وال 

  .تعكسه الصورة
ــه و     ــة ٔالوان ــام طبيع ــا ٔام ــاب، ووقفن ــذا الكت ــا للغــالف اخلــارú له خطوطــه، وٕاذا انتقلن

ٔاي كتـاب التـارخي، اجلغرافيـا والرتبيـة ( ةتسـتوقفنا ظاهرة تتقامسها كتب �ج�عيات الثالث
، ويه مبدٔا ترسـيخ القمي الوطنية يف نفوس التالميذ وربطهم روحيا �لراية الوطنيـة )املدنية

يادة واحلريّة   .رمز السـّ
، أالمحر وأالبيض اليت تزيد فكتاب اجلغرافيا تلونّت خطوط غالفه اخلارú �للّون أالخرض

حنو الكتـاب  –بذº  –املتعّمل فعال ٕاحساسا �ملوقعية اجلغرافية لبsه اجلزائر، و�جنذاب 
فنظرا ٔالمهّية الصورة البرصية احملسوسة وامللونـة ، فـٕاّن الوثيقـة الرتبويـة . ونشاطاته التعلميية

ّث املعّمل عىل ٔان يراعـي يف ٔاثنـاء تقوميـه حت ايئسـنة الثالثة من التعلمي �بتداملرافقة ملهناج ال 
  : للكفاءة اخلتامية للمتعّمل عقب ّلك وحدة تعلمّية 

  ) اجلغرافيا( �سـتعامل الوظيفي ٔادوات املادة *
  إالدماجية  وانسجاõا مع املوضوعات هتا للوضعيةءممدى مال*
 ) .17(توظيف املتعّمل للّرمس والتّصوير وتطابق تعليقاته معها* 

        كتاب اجلديد يف الّرتبية املدنية للسـنة الثالثة ابتدايئ كتاب اجلديد يف الّرتبية املدنية للسـنة الثالثة ابتدايئ كتاب اجلديد يف الّرتبية املدنية للسـنة الثالثة ابتدايئ كتاب اجلديد يف الّرتبية املدنية للسـنة الثالثة ابتدايئ ال ال ال ال صورة التّعلميية يف صورة التّعلميية يف صورة التّعلميية يف صورة التّعلميية يف الالالال ....5555
يبحث هـذا الكتـاب لهـذه املـرح� التعلّميـة يف مسـأ� الهويّـة واملواطنـة، ويسـعى   

لتعزيز مفاهمي احلياة، اMميقراطية والروح امجلاعية بني املتعلمـني، و º وّظـف الكثـري مـن 
، فهــي تشـغل 6ّ 87%وغرافيـة الـيت تعكـس أالرض والـبالد بنســبة الّصور البرصـية الفوت

هائال منه؛ وحىت الغالف اخلارú ا ي يعّد بوابته العلمية وحافظـا w مـن التّمـّزق روعـي 
  .فيه نوعية أاللوان وجاذبيهتا
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رمـز الســيادة ) 18)(أالبـيض، أالمحـر وأالخرضـ(لقد احتوى الكتاب ٔالوان الرايـة الوطنيـة 
�للـون أالبـيض " اجلديد يف الرتبية املدنية"فقد ُخطّ عنوان الكتاب .قالل واحلرية، و�سـت

مدرجا داخل ٕاطار مسـتطيل ٔامحر اللون، يدل عند النفسانيني والفنانني عىل صفاء الـنفس 
وراحهتا، وهبذا يسهل انقياد املتعمل حنو أالثر املعريف اجلديـد عليـه يف هـذه املـرح� العمريـة 

ولّونت املساحة الباقية من الغالف اخلارú �ٔالخرض لُيكسـب املـتعّمل الشـعور . والعقلية  
  .�لهدوء و�سرتخاء والسكينة

ٕاّن هذا �نسجام اللـوين يعـّزز الهويـة الوطنيـة للمـتعّمل ويـؤّه� نفســيا الســتلهام امللكـة    
  .اللسانية للكتاب بّلك ثقة

   úهــو اللـّـون أالمحــر ا ي حيمــل دالالت  ولكــّن املعيــب يف رســومات الغــالف اخلــار
و7ّٔن . يّدل عىل العنـف والثـورة والقـوة ٔاو الفشـل.  فهو رمز مثّبط . خاصة عند الّرتبويني 

يرهبـون التّلميـذ مـن هـذا النّشـاط ) اجلديد يف الرتبية املدنية(صنّاع هذا الكتاب املدريس 
وهو انتقال التالميـذ مـن وهو انتقال التالميـذ مـن وهو انتقال التالميـذ مـن وهو انتقال التالميـذ مـن "ملنوط منه ، فيضيع الهدف الرتبوي ا"ٔاي الرتبية املدنية"التعلّمي 

املادة املرئية يف الصورة ٕاىل تراملادة املرئية يف الصورة ٕاىل تراملادة املرئية يف الصورة ٕاىل تراملادة املرئية يف الصورة ٕاىل ترمجهتمجهتمجهتمجهتا يف عبارات ؤالفاا يف عبارات ؤالفاا يف عبارات ؤالفاا يف عبارات ؤالفاظظظظ تدّل علهيـا وتـوّحض معناهـا، وميكـن  تدّل علهيـا وتـوّحض معناهـا، وميكـن  تدّل علهيـا وتـوّحض معناهـا، وميكـن  تدّل علهيـا وتـوّحض معناهـا، وميكـن 
للمعّمل ٔان يعاللمعّمل ٔان يعاللمعّمل ٔان يعاللمعّمل ٔان يعاجلجلجلجل هذا النوع من خالل عرض صور متثّل مشاهد معّينة ٔاو اسـتغالل الّصـور  هذا النوع من خالل عرض صور متثّل مشاهد معّينة ٔاو اسـتغالل الّصـور  هذا النوع من خالل عرض صور متثّل مشاهد معّينة ٔاو اسـتغالل الّصـور  هذا النوع من خالل عرض صور متثّل مشاهد معّينة ٔاو اسـتغالل الّصـور 

  .))))19" (" (" (" (املوجودة يف الكتاباملوجودة يف الكتاباملوجودة يف الكتاباملوجودة يف الكتاب
مكّ هائل من الّصور الفوتوغرافيـة احلّيـة الـيت تـاكد تطغـى  و�لرمغ من احتواء الكتاب عىل  

، ٔاضــعف )ٔاي الصــور الفوتوغرافيــة(عــىل الّرســومات اليدويــة ٕاال ٔان عــدم وضــوح معاملهــا 
نالحظ ثراء من حيث التّوظيف البرصـي ) 20((((وطين اجلزائروطين اجلزائروطين اجلزائروطين اجلزائرففي الوحدة التعلميية . دورها 

� الهندسـة ؛ ٕاذ لـوال العنـاوين اجلزئيـة غري دقيقة وغري مكـمت –لٔالسف  –لكّهنا . للصورة 
اليت يُذيّل هبا ٔاسفل الصورة  اليمتكّن التلميـذ يف هـذه املـرح� العمريـة مـن اكتشـاف تـ; 
املناطق الســياحية ٔاو أالثريـة الـيت يعرضـها الكتـاب كجامعـة قســنطينة، ٔاو اجلـامع العتيـق 

ال يفهـم التلميـذ  –مـثال  –ورة فأمام هذه الص. بتلمسان ٔاو جبال الرشيعة املكسّوة �لثلج 
حقيقة البيـاض ا ي يلّوهنـا، فهـل هـو بيـاض  الـثّلج ٔام بيـاض الورقـة النّـاجت عـن ٕاخـراج 

  .الكتب وطبعها
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عـىل التلميـذ فهـم احملتـوى  –حـ�  –فعدم وضوح معامل الصـورة البرصـية يفـّوت   
فهـذا . كـري وإالدراك �ج�عي للموضوع، وتضيع هنا فرص التعّمل ويتـأّخر �ســتنتاج الف

، ٔاضعف الكتاب، رمغ تأكيد املرشفني عىل صـناعته عـىل رضورة اعـ�د الصـورة  قصوٌر بّنيٌ
والرسومات املصاحبة للنّص كوسـي� ٔاساسـية لبناء التعلّامت قبـل الوصـول للمقاربـة النصـّية 

ّمل ٕاىل املهـارة اليت تقوم عىل اسـتكشاف النتاجئ لتدعمي وٕاثراء املعرفة البرصـية للوصـول �ملـتع
  ).21(املعرفية والوجدانية

وٕاذا انتقلنـــــــا ٕاىل   
ـــــن  32، 31صـــــفحات  م

الكتاب، جند ٔاّن صورها ال 
تعكس املوضـوع تفسـريا ٔاو 
ــام  ــب ٔام تفصــيال، ٕاذ تتعاق
التلميــــذ صــــورة لتجّمــــع 

. التالميــذ يف ســاحة املدرســة، ؤامــاõم املــدير خياطــب  تلميـــذا آخــر خارجــا عــن الصــف
وخروج التالميذ من املدرسة بشلك فوضوي غري نظايم، ؤاخرى لطفـ� وصورة النرصاف 

ال تســتطيع هبندســهتا ؤالواهنـا الفـاترة ٔان  –ٕاًذا  –فهذه الّصـور . صغرية تكتب عىل كراسها
تــرّخس وحــدها بــدون مصــاحبة اللغــة اللفظيــة قميــة النّظــام و�نضــباط يف املدرســة وكــذا 

لـن يفهـم  �حرتام واملوّدة والّسلوك احلسن، ٕاذ
ــ; الّصــور املعروضــة  املــتعّمل هــذه القــمي مــن ت
ٔامامه، فهـي غري منتقاة بدقّة وبعيدة يف حمتواهـا 

وعـىل العكـس . عن مضمون الوحـدة التعلمييـة 
مــن ذº، ٕاذ تتأكّــد الوظيفــة البرصــية للصــورة 
ــمي  ــة والق ــاءة املعرفي ــدرهتا عــىل ترســـيخ الكف وق

  .الرتبوية يف صفحات ٔاخرى من الكتاب
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عرضت صور لرجال امحلاية املدنية والهالل أالمحر اجلزائـري ومه  37ففي الصفحة   
  . ٔاو فيضان �ب الوادي 2003جيّسدون فعال مفهوم التضامن مع حضا� زلزال بومرداس 

  
  

ــفحة  ــال يف الص ــذº احل وك
الــيت تتحــّدث عــن قميــة  42

ــد جــاءت  احــرتام اMّور، فق
الّصور البرصـية òطقـة قبـل 

ٕاذ تسـتطيع ٔان تنقل اللّفظ، 
وحدها املقاربة املقصودة مـن 

احليــــاة (الوحــــدة التعلــــمي 
ــــــة ــــــد ٔاورد . �ج�عي فق

صانعوا هذا الكتاب صورا متقاب� لسلواكت مرفوضة ؤاخرى مقبو� كصورة تدافع التالميـذ 
بشلك فوضوي ٔالجل الظفر بكريس داخل حاف� النّقل املدريس تقابلهـا صـورة تالميـذ يف 

فالّصورة البرصية هنا وفقّـت . م ينتظرون دورمه يف هدوء ٔالجل  ركوب احلاف� طابور منظّ 
وحدها ومبعزل عن النّص يف تعزيز املهارة املعرفية وترسـيخ قمية النظام يف ال شعور الفـرد ٔاو 

  .امجلاعة
  



 شفيقة العلوي/ د    ٔامنوذجا...ودورها يف ترسـيخ معارف العلوم �ج�عية كتاب التارخي واجلغرافياالصورة البرصية 

 
 

 2015جــــوان                                   39                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

        ::::ةةةةــــــــــــــــــــــــــــخامتخامتخامتخامت
يف قـراءة حلضــور الصـورة البرصـية التّصــويرية التعلمييـة احملسوســة  –ٕاًذا  –هـذه   

كتب التارخي واجلغرافيا والرتبية املدنية للســنة الثالثـة ابتـدايئ؛ قـراءة حاولـت ٔان جتمـع بـني 
ــة  ـيع توصــيل املعرف ــىل ترسـ ــدرهتا ع ــا  وق ــا ؤادواره ــمي ٔالنواعه ـــتقراء والتقي الوصــف و�س
�ج�عيــة وترســـيخها يف ذهــن املــتعّمل وآليــات توظيفهــا وأالهــداف املنوطــة مهنــا يف ظــّل 

لرتبوي ا ي يُنادي به هذا القطـاع يف خطـوة هاّمـة السـتكشـاف واقـع الكتـاب إالصالح ا
املدريس وفعالية صـناعته لربطـه مبظـاهر احليـاة �ج�عيـة، حـىت يغـدو الكتـاُب انعاكسـا 

  .مبارشا للمجمتع ؤاحداثه وتغّرياته الّسلبية ٔاو إالجيابية
علميية وحسن تواصل املتعّمل مع الكتـاب ومن املفيد ٔاخريا ٔان يدرك املعّمل ٔاّن جناح رسالته الت 

املـدريس ومالزمتــه w يقـوم ٔاساســا عــىل ربـط اMّرس �لصــورة  التعلمييـة الرتبويــة وحســن 
اسـتغاللها مبا يسـمح للمـتعّمل حبسـن اكتسـاب مصـادر املعلومـة واملفـاهمي وٕاجيـاد تفسـريات 

لكتاب املدريس ال بـّد ٔان فا) . 24(وميكّنه من جودة وصف أالشـياء.  للتّغريات احمليطة به 
  .املناجه وإالخراج  وأالهداف  وتراعى يف صناعته ٔامور ترتبط مجيعها �حملتوى 
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  .24، ص2004الكويت، 
، والطوجيي حسني õدي، وسائل 41 الفرجاين، املرجع السابق، صعبد العظمي -5

  .25-23، ص1988االتصال وتكنولوجيا التعلمي، دار العمل، الكويت، 
، 2005سعيد بن كراد، السميائيات، مفاهميها وتطبيقاهتا، دار احلوار للنرش، سور�،  -  6

  .121-120، ص2ط
رة والرسوم التوضيحية للكتب املدرسـية، جم� ٕاسكندر كامل، العالقة بني ٔامناط الصو   - 7

  .18، ص19، عدد 1986تكنولوجيا التعلمي، الكويت، 
الوثيقة الرتبوية للمهناج، اللجنة الوطنية للمهناج، مديرية التعلمي أالسايس، ديسمرب  -8

  .40-38، ص2003
  .87نفسه، ص -9 
ج�عية للسـنة الثالثة ابتدايئ ، الوثيقة الرتبوية املرافقة ملهناج مواد العلوم � – 10  

  -8ـ ص  2011مديرية التعامي أالسايس جوان
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