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 .1الدوافع العلمية للموضوع أو لإلشكالية:

ّ
مدونة نصوص أدبٌة مختارة لفائدة معدّي الكتب المدرسٌة الخاصة بالطور الثانوي،
ٌهدف هذا المشروع إلى التراح ّ
وٌسعى المشروع إلى انتماء مجموعة من النّصوص بعد الدّراسة والتّحلٌل اعتمادا على منهج تحلٌل النّص األدبً ،إذ أنّنا
نهدف إلى تمدٌم دراسة نمدٌة للنصوص األدبٌة المدرجة فً الكتاب المدرسً الخاص بتالمٌذ بال ّ
طور الثانوي بهدف انتماء
نصوص أدبٌة ذات لٌمة فنٌة وجمالٌة وذات بعد فكري ،نظرا ألهمٌة النص ضمن المماربة بالكفاءات ،والتً تعتمد
"المماربة النصٌة التً تنطلك من النص وٌصبح النص المحور الرئٌس الذي تدور فً فلكه هذه النشاطات"( .)1ذلن أ ّن
النص األدبً هو نص حامل لتجارب إنسانٌة وخبرات مختلفة ٌنملها فً شكلها االنفعالً واإلشكالً كتجربة معمدة
ومركبة ،كما أنّه األلدر على تمثّل أهم المٌم التً ٌسعى المجتمع لغرسها فً نفوس أفراده ،فمن خالل منظومة النص
الفكرٌة التً تعكس فً عممها أبعادا لٌمٌة وتراثا إنسانٌا ،ومن خالل بنائه الجمالً وأسالٌبه الفنٌّة التً تحمّك اإلمتاع ٌمكن
ً عمٌك ٌعتمد
اعتبار النّص األدبً الحامل األمثل لألبعاد المٌمٌة للهوٌة وللتراث اإلنسانً .ولكن ذلن لن ٌكون إالّ ببناء فن ّ
ي نص وهو تسفٌه لعمل المتلمًّ ،وتزٌد
طرح إشكاالت وتجارب متنوعة ومركبة ،فالمٌل إلى البساطة هو تسطٌح لعمك أ ّ
أهمٌّة بناء النص األدبً حٌن ٌكون موجها للتلمٌذ فً الطور الثانً الذي هو فً مرحلة ممهدّة لدخوله الجامعة ،إذ ٌع ّد
صص.
التلمٌذ فً هذه المرحلة أدواته ومعارفه لولوج عالم التّخ ّ

1مشروع الوثٌمة المرافمة لمنهاج السنة األولى من التعلٌم الثانوي العام والتكنولوجً ،وزارة التربٌة الوطنٌة -اللجنة الوطنٌة للمناهج.
صصة لمادّة اللّغة العربٌة.
المجموعة المتخ ّ
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نهدف ضمن هذا المشروع إلى اعتماد منهج تحلٌلً للمضمون وفك نظرٌات التحلٌل األدبً ،سعٌا لخلك عملٌة
متكاملة تعتمد نمد الموجود وبناء ممترح بدٌل فً إطار ورلة تمنٌة تضبط معاٌٌر انتماء النصوص الممكن التراحها لصالح
فئة التالمٌذ فً الطور الثانوي وككتب مطالعة لفئة الناشئة .من جهة أخرى سٌسهم هذا المشروع فً طرح إشكال عمٌك
ٌتعلك بسٌالات تلمً النص المرتبطة بالتلمٌذ باعتباره متلك فً سن المراهمة وكٌفٌة تمدٌم النصوص النموذجٌة المناسبة
لهذه الفئة فً اإلطار التّعلٌمً أو خارجه ،فهل ٌجب مراعاة ذلن فً انتماء النصوص الممترحة واعتماد أدب الناشئة؟
وهل هنان إنتاج كاف إلدراجه فً الكتاب المدرسً؟ أم ٌمكن انتماء نصوص مالئمة لهذه الفئة من النصوص األدبٌة
الناجحة أللالم ذات مستوى أدبً عال وتكٌٌفها وفك أهداف المنظومة التربوٌة المسطرة والتً تتناسب مع التلمٌذ؟ وما
هً المنهجٌة األنسب لذلن؟
كما سنحاول مماربة إشكاالت أخرى متعلمة باألدب التفاعلً الذي بات موضوعا آنٌا وشكال من أشكال إنتاج النص
األدبً وتلمٌه ،ففً ظ ّل العصر الراهن المحتكم لتكنولوجٌات االتصال ٌطرح األدب التفاعلً نفسه بموة ،حٌث ٌمكنه شغل
مساحة كبٌرة من اهتمام المتلمٌن من هذه الفئة العمرٌة ،فهل ٌمكن أن ٌظل الكتاب المدرسً منغلما على نفسه ومكتفٌا
بالصورة الكالسٌكٌة لتمدٌم النص األدبً المعتمد أساسا على النسخة الورلٌة؟ أم ٌمكنه اإلفادة من خصائص األدب
ي صورة ٌمكن ذلن؟
التفاعلً الستكمال العملٌة التعلٌمٌة وتحمٌك أهدافها وبؤ ّ
هذه بعض من اإلشكاالت التً ٌحاول هذا المشروع الخوض فٌها معتمدا فً تحلٌله للنصوص على الجهود النمدٌة
المنجزة فً مجال إنتاج النص األدبً ونظرٌات المراءة وجمالٌات التلمً ،والذي بإمكانه أن ٌُسهم فً إضاءة الكثٌر من
الجوانب الهامة المتعلمة بعملٌة إنتاج هذه النصوص واختٌارها وتحوٌرها من جهة ،وكذا تشرٌح عاللة المتلمً/التلمٌذ
بالنص .واستكشاف السبل األنجع لتمرٌر حمولة المٌم المستهدفة والمسطرة كواحدة من أهم أهداف العملٌة التربوٌة،
بالخصوص تلن التً تضمنها المانون التوجٌهً للتربٌة الوطنٌة المإرخ فً  54محرم عام  5381الموافك لـٌ 12ناٌر سنة
ّ
مزود بمعالم وطنٌة أكٌدة،
1227م ،والذي
ركز بصفة أساسٌة على رسالة المدرسة الجزائرٌة المتمثلة فً "تكوٌن مواطن ّ
شدٌد التّعلك بمٌم الشعب الجزائري ،لادر على فهم العالم من حوله والتكٌّف معه والتّؤثٌر فٌه ،ومتفتّح على الحضارة
العالمٌة"(.)2
سننطلك فً تحلٌلنا من النتائج األولٌّة للدّراسة االستطالعٌة المنجزة حول مضامٌن كتب المراءة للطور الثانوي ،إذ
الحظنا وجود مجموعة من المآخذ المسجلة فً النّصوص المدرجة فً الكتب المدرسٌة ال ُمعتمدة حالٌا ،منها غٌاب
اإلشارة للمإلف فً بعض النصوص ،وحٌن ٌتم ذكر المإلف ٌغٌب ذكر المصدر فً كثٌر من األحٌان ،مع ّ
أن ذكر
المصدر والمإلف ٌعلّم التلمٌذ فً هذه المرحلة تمنٌة التوثٌك وااللتباس والنمل العلمً ،كما ّ
أن أغلب النصوص األدبٌة تُمدَّم
بتصرف ،وذلن ٌفتح المجال لتوجٌه النص وفك رغبة الممتبس وكذلن إفماده بعضا من لٌمته األدبٌة ،فٌما ٌمكن اعتماد
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لواعد االلتباس واالجتزاء والحذف وغٌرها من أسالٌب التوثٌك العلمً ،وهنا تُطرح إشكالٌة تد ّخل الممتبس فً توجٌه
النّص فٌما ٌشبه إعادة إنتاج للمعنى والبناء معا ،ما ٌإثّر بشكل أو بآخر على المٌمة الفنٌة والجمالٌة للنّص.
أ ّما من حٌث المضمون فنالحظ غٌاب نصوص حدٌثة ومعاصرة تعكس والع الفرد الجزائري وطموحه ورهانات
الرواٌة النّسوٌة رغم اإلنتاج
المجتمع وتحدٌاته ،إذ هنان شبه غٌاب للنّصوص الجزائرٌة المعاصرة ،بما فٌها غٌاب ّ
مبرر هذا الغٌاب باعتبار ّ
أن الملم النسوي ٌمدم مساهمة من وجهة نظر
المتواتر أللالم متمٌّزة ،ما ٌطرح التّساإل عن ّ
مختلفة تُثري األدب وتغنٌه .ونس ّجل نفس المالحظة حول غٌاب نصوص جزائرٌة وعربٌة وعالمٌة معاصرة تضع التلمٌذ
ضمن سٌاق ما ٌنتج آنٌا.
من ناحٌة أخرى نالحظ ّ
مكررة ،فموضوعة الثورة مثال ظلّت تُمدّم
أن تناول غالبٌة الموضوعات ٌتم بطرٌمة نمطٌة ّ
فً صورة طوباوٌة مثالٌة تُغفل صورة الفرد الجزائري فً جانبه اإلنسانً والوجدانً العمٌك.
والمفكرٌن الجزائرٌٌن فً مختلف الحمب والمراحل التّارٌخٌة ورواد النهضة فنجد ّ
أن
أ ّما من ناحٌة التّعرٌف بالعلماء
ّ
تتكرر منذ االستمالل ،ولم ٌتم البحث واالجتهاد لتوسٌع معارف التلمٌذ وتعرٌفه بمدر
النّصوص الحالٌة تورد أسماء بعٌنها
ّ
أكبر بالمفكرٌن الجزائرٌٌن والحواضر الفكرٌة المتعالبة على الجزائر.
ورواد الحضارة العربٌة والعالمٌة ،فالنّصوص الموجودة الٌوم
ٌخص المفكرٌن
وٌمكن تسجٌل المالحظة نفسها فٌما
ّ
ّ
لاصرة عن اإللمام بؤهم صان عً الثمافة واألدب العربً والعالمً ،إذ ٌالحظ غٌاب االجتهاد إلغناء المضامٌن الفكرٌة
المدرجة فً النّصوص.
خرج
ولع ّل أهم المالحظات المس ّجلة هً اعتماد النّصوص ذات الطبٌعة المنغلمة والتً تمدّم أحكاما لٌمٌة جاهزة ت ُ ّ
تالمٌذ ألرب لالستهالن الفكري ،فالتلمٌذ المارئ باللغة العربٌة ُمعرض لتلمً صدمة معرفٌة حٌن انفتاحه الحما على ما
ٌُكتب ،ومن ث ّم ٌجب أن تؤخذ النصوص األدبٌة المدرجة ضمن الكتاب المدرسً التلمٌذ إلى عوالم واسعة من الفكر
والخبرات اإلنسانٌة المتنوعة والتجارب االنفعالٌة ،ذات الطرح اإلشكالً الذي ّ
ٌعزز لدرات التلمٌذ التحلٌلٌة والتً تإهله
فً هذه المرحلة للتّعاطً مع ما ٌمرأ وفك منهج فكري نمدي.
والمهم أٌضا فً هذه المرحلة هو ما ٌوفّره األدب من متعة المراءة واالكتشاف والتّلمً ،فمه ّمة النّص األدبً األولى
هً اإلمتاع حٌث ال ٌجب إغفال ذلن لصالح ما ٌطرح من مضامن ،كما ال ٌجب إغفال أهمٌة لٌمة النص الفنٌة والجمالٌة
فً التؤسٌس لذائمة أدبٌة رالٌة ترتمً بالتلمٌذ وتإثّر -بنفس المدر مع المضمون -فً تكوٌن التلمٌذ وبنائه لذاته وهوٌته.
ٌسعى هذا المشروع إلى تمدٌم ممترح مدونة نصوص تحمّك مماربة ألهداف المانون التوجٌهً للتربٌة الوطنٌة ،حٌث
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ٌمكن اعتماد هذه النصوص فً إنجاز الكتب المدرسٌة للغة العربٌة وكذا كتب المطالعة للطور الثانوي ،وتركز هذه
النصوص على تحمٌك مجموعة من األهداف:
 تثمٌن اإلرث األدبً الجزائري المعاصر وإنتاج األدباء الجزائرٌٌن المعاصرٌن السٌما منهم األلالم الشابة والنسوٌة . تعزٌز الهوٌة الوطنٌة وربط التلمٌذ بتارٌخه وتعرٌفه باألسماء الفكرٌة واإلنتاج األدبً لمختلف الحمب التارٌخٌةوالتٌارات الفكرٌة المختلفة التً عرفتها الجزائر من خالل نصوص أدبٌة ذات لٌمة فنٌة عالٌة .
 ربط التلمٌذ بموروثه الثمافً بشمٌه الفصٌح والشفهً وتعزٌز افتخاره به ،بحٌث ٌتم اعتماد نصوص تنمل التراثالشفهً إلى التعبٌر الفصٌح وتعبّر عنه دون طمس هوٌته وثرائه وتنوعه ،ودون اإلخالل بالمٌمة الجمالٌة للغة العربٌة .
 رفع مستوى الذوق الفنً واألدبً والجمالً بالرفع من مستوى النصوص الممدّمة ،والتنوٌع فً األلالم ال سٌما منهاالكتّاب واألدباء الجزائرٌٌن المعاصرٌن من فئة الشباب واأللالم النسوي وكتّاب أدب الناشئة .
 تحمٌك لدر من االنفتاح الذي ٌسمح بتجاوز االستهالن النمطً المبنً على المسلمات إلى تلمً النص ومساءلته وفكمنهج نمدي ،وذلن بتنوٌع النصوص وفك تنوع أغراضها ومصادرها وأسالٌب الكتابة .وكذا انتماءات الكتّاب ألجناس
وأجٌال وتٌارات فكرٌة وبٌئات جغرافٌة ومراحل تارٌخٌة متنوعة .
 تعزٌز روح االختالف ومعرفة اآلخر من خالل إدراج نصوص متنوعة المصدر والفكر ،عربٌة وعالمٌة .وانتماءنماذج متنوعة وكثٌرة وعدم االكتفاء بنماذج محدّدة .
 تحٌٌن مواضٌع النصوص وربطها بحاضر التّلمٌذ من خالل نصوص تمدم وتعرض إشكاالت معاصرة وتعالجلضاٌا آنٌة راهنة .ووفك وجهات نظر مختلفة .
لائمة المصادر والمراجع :
 كتاب النصوص السنة األولى ثانوي -شعبة آداب وفلسفة  كتاب النصوص السنة الثانٌة ثانوي -شعبة آداب وفلسفة  كتاب السنة الثالثة ثانوي -شعبة آداب وفلسفة  منهاج السنة الثالثة من التعلٌم الثانوي ،لغة عربٌة ،وزارة التربٌة الوطنٌة ،الدٌوان الوطنً للمطبوعات المدرسٌة-الجزائر  .1225
 مشروع الوثٌمة المرافمة لمنهاج السنة االولى من التعلٌم الثانوي ،العام والتكنولوجً ،وزارة التربٌة الوطنٌة  ،اللجنةصصة لمادة اللغة العربٌة -الجزائر  .1225
الوطنٌة للمناهج .المجموعة المتخ ّ
 الوثٌمة المرافمة لمنهاج السنة الثالثة ،شعبة اآلداب والفلسفة /لغات أجنبٌة ،اللغة العربٌة وآدابها ،الدٌوان الوطنًللمطبوعات المدرسٌة -الجزائر  .1226
 المٌم التّربوٌة فً الكتاب المدرسً ،العلوم اإلنسانٌّة فً التّعلٌم الثّانوي ،دمحم غانم .منشورات / -الجزائر 1254م .
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سساتٌة واجتماعٌة ،إنسانٌّات ،المجلّة الجزائرٌة فً األنثروبولوجٌا والعلوم االجتماعٌة.
 المدرسة ،رهانات مإ ّمنشورات  الجزائر ،عدد مزدوج 55-52 :السنة/56 :أفرٌل -سبتمبر 1252م .
 الطفولة والتّنشئة االجتماعٌة ،إنسانٌات ،المجلة الجزائرٌة فً األنثروبولوجٌا والعلوم االجتماعٌة .منشورات الجزائر ،عدد  35السنة /51 :جوٌلٌة -سبتمبر 1227م .
 تعلٌمٌة النّصوص بٌن النظرٌة والتّطبٌك ،بشٌر إبرٌر ،عالم الكتب الحدٌث ،األردن  .1226 تعلٌمٌة النّصوص األدبٌة والممارسات التطبٌمٌة فً كتاب السنة الثالثة ثانوي ،رإٌة نمدٌة ،صالح طواهري .مجلةالعلوم اإلنسانٌة .جامعة اإلخوة منتوري لسنطٌنة ،ع 35/دٌسمبر .1255
ملخص اإلشكالية باللغة الفرنسية
Le projet vise à proposer un corpus textuel littéraire spécial pour les manuels scolaires du
secondaire en vue d'un certain nombre d'observations enregistrées sur l'ensemble des textes
inclus dans les livres actuellement approuvés. Quels critères devraient être prévus dans les textes
littéraires à travers lesquels l'approche textuelle peut atteindre les objectifs du processus éducatif
souhaité.

ملخص اإلشكالية باللغة اإلنجليزية
The project aims to provide a special literary textbook for secondary school textbooks for a number
of observations recorded on all the texts included in the currently approved books. What criteria
should be provided for in the literary texts through which the textual approach can achieve the
objectives of the desired educational process.

 .2توزيع المهام (المحاور) على الباحثين:
 دراسة إحصائٌة لمضامٌن النصوص المدرجة فً الكتب المدرسٌة الحالٌة والكتب المدٌمة الخاصة بالطور الثانوي(حمٌدي نسٌمة -مجاهدي صباح)
 تحلٌل ودراسة نمدٌة للنّصوص الموجودة فً كتب المراءة (حمٌدي نسٌمة -مجاهدي صباح -بوغنجور فوزٌة)ّ
االطالع على نوعٌّة النّصوص المدرجة فً الكتب المدرسٌّة فً نظم تعلٌمٌّة مختلفة (دولانً مـحمد األمٌن -بوغنجور
فوزٌة)
 دراسة مٌدانٌة وإجراء ممابالت مع معدي والمشرفٌن على الكتب المدرسٌة الحالٌة وبعض معدي الكتب المدٌمة (دولانًمـحمد األمٌن -بوغنجور فوزٌة)
 ضبط ورلة تمنٌة لمعاٌٌر النصوص األدبٌة الممكن إدراجها فً الكتب (عمل جماعً) جمع وإحصاء النصوص المناسبة للنموذج التمنً الممترح:النصوص الشعرٌة :مجاهدي صباح
النصوص الروائٌة :بوغنجور فوزٌة
النصوص من التراث الشعبً :حمٌدي نسٌمة
النصوص الفكرٌة :دولانً مـحمد أمٌن
مدونة النّصوص الممترحة على معدّي الكتب المدرسٌّة فً شكلها النّهائً (عمل جماعً)
 -ضبط ومعالجة ّ
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عنوان المحاور باللغة الفرنسية
- Une étude statistique du contenu des textes inclus dans les manuels actuels et des livres anciens
sur la scène secondaire
- Analyse critique et étude de textes dans la lecture de livres Manuels arabes inclus dans différents
systèmes éducatifs
- Une étude sur le terrain et des entretiens avec des enseignants et des superviseurs de manuels
scolaires actuels et quelques auteurs de livres anciens
- Une fiche technique sur les normes des textes littéraires pourrait être inclus dans les livres
- Compiler et énumérer les textes appropriés du modèle technique proposé (textes de poésie récit - intellectuel - folklore)
- Le texte du manuel proposé est sous sa forme finale

عنوان المحاور باللغة االنجليزية
- A statistical study of the content of the texts included in the current textbooks and old books
on the secondary scene
- Critical analysis and study of texts in reading books
- Arabic textbooks included in different educational systems
- A field study and interviews with current textbook teachers and textbooks supervisors and
some ancient book
authors
- A fact sheet on the norms of literary texts could be included in the books
- Compile and enumerate the appropriate texts of the proposed technical model (poetry texts narrative -intellectual - folklore)
- The text of the proposed manual is in its final form
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