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كلمة شكر.
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي
«قال ّ
الدي وأن ﺃعمل صالحا ترضاه وأدخلني
وعلى و ّ

برحمتك في عبادك الصالحين» [سورة النمل آية]91
الشكر هلل على فضله وله الحمد

والثناء الحسن على توفيقه ﻹتمام
هذا العمل ،ثم نجد لزاما علينا أن نتقدم بالشكر والتقدير
ألستاذنا ومشرفنا الدكتور "فرحات بلولي" حفظه اهلل
لتفضله بقبول اﻹشراف على هذه الرسالة ،وعلى
ما بذله من جهد وما أسداه لنا من جهد ونصح
وتوجيه ،نسأل اهلل تعالى أن يسدد على
طريق الحق خطاه ،وأن يحرسه بعينه التي ال تنام
وبركنه الذي ال يرام ليظل من سنده العلم وأهله.
كما يطيب لنا أن نتقدم بأصدق عبارات الشكر والتقدير لكل
من قدم لنا أي مساعدة ولو بدعوة خالصة ،والحمد هلل
الذي بفضله
تتم الصالحات.

ﺇهداء

ﺇلى الشمعة التي من خاللها ﺃرى النور
ﺇلى من الجنة تحت ﺃقدامها
 ،ﺃمي الغالية حفظها اﷲ∙
ﺇلى روح ﺃبي ،رحمه اﷲ∙
ﺇلى ﺇخوتي وﺃخواتي وﺃوالدهم∙
ﺇلى صديقتي ورفيقة دربي ،لهنة الغالية∙
ﺇلى جميع اﻷقارب واﻷصدقاء∙
ﺇلى كل هؤالء ﺃهدي عملي المتواضع∙

سلوى.

ﺇهداء꞉
ﺇلي الذي ال يكرره الزمن ،والدي رحمة اﷲ عليه.
ﺇلى التي ال تقدر بثمن ،والدتي رحمة اﷲ عليها.
ﺇلى القلوب الطاهرة والنفوس الراحمة،
ﺇخوتي وﺃخواتي الكرام.
ﺇلى رفيقة دربي ،سلوى الغالية
وجميع صديقاتي.
ﺇلى جميع ﺃساتذتنا اﻷفاضل.
ﺇلى كل محب للعلم وغيور عليه.
ﺇليكم جميعا ﺃهدي هذا العمل المتواضع.

لهنة.

مقدمة
مقدمة:
وكرمه على سائر
بسم اهلل الذي خلق اإلنسان علّمه البيان ،ووهبه التّمييز والحكمة ّ
مخلوقاته ،فأحسن تصويره فقرئ عليه كالم اهلل ليرشده وليدرك منزلته ويحمده على ما أثار
من علم وحكمة ،فقد قال تعالى ﴿:وما أوتيتم من العلم ﺇال قليال﴾[ .سورة اإلسراء ،أية .]52
رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين.
فالحمد هلل ّ
أما بعد:
تعليمية الّلغات باعتباره يعمل على
غوي مرتك از بيداغوجيا في حقل
ّ
يعد التّمرين اللّ ّ
المتعلم ،ويم ّكنه من امتالك
غوية ،واألنماط التركيبية وي ّ
ترسيخ المعارف اللّ ّ
عدل السلوك لدى ّ
غوية وتنويع أساليب
غوي ،وتقوية ملكته اللّ ّ
القدرة الكافية على الممارسة الفعلية للبحث اللّ ّ
عليمية.
مما يم ّكنه من ممارسة اللّغة وأدائها في كل الظروف المحيطة بالعم ّلية التّ ّ
تعبيرهّ ،
عليمية
غوي وسيلة لتحقيق هدف تربوي محدد ،في جعل
العملية التّ ّ
ّ
ولما كان التّمرين اللّ ّ
ذات أهداف سلوكية ،أردنا أن تكون رسالة تخرجنا حول دراسة تربوية لجانب واحد من
ي ،باعتباره منطلقا لباقي التّمارين األخرى،
غوي ،وهو تمرين البناء الفكر ّ
جوانب التّمرين اللّ ّ
للنص من خالل اإلجابة على
ففيه تتﺂلف قدرات التّلميذ المختلفة ،وفيه يتجلى الفهم العام ّ
مجموعة من األسئلة التي تثير التفكير وتدفع التّالميذ إلى البحث والتّقصي.

أ

مقدمة
ووقع اختيارنا على كتاب اللّغة العربية للسنة الرابعة متوسط الذي أثار اهتمامنا،
لكون هذا المستوى يمثل حلقة جوهرية من حلقات التّعليم ،وأي ضعف فيها أو تقصير أو
إما أن
سوء تدبير سينعكس سلبيا على التّعليم ،ففي هذا المستوى يدخل المتعلم مرحلة حرجة ّ
يتقن فيها اللّغة اتقانا جيدا يم ّكن البناء عليه ،وا ّما أن يسقط في بؤرة الضعف والخطأ فال
يخرج منها إالّ بجهد ومعاناة وصبر.
ولقد اخترنا هذا الموضوع لكونه يشكل صعوبة بنسبة للتّالميذ رغم ﺃّنه ﺃبسط بنية ،وﺃما
بالنسبة لمستوى الرابعة متوسط فﻸنها مرحلة يفترض ﺃن يتسلح التّلميذ فيها بمعلومات كافية
عن كل ما يتعلق بالتّمارين ،وضمن األسباب التي حفّزتنا على اختيار هذا الموضوع.
- 1الوقوف على الصعوبات والمشاكل التي يعانيها تالميذ مستوى الطور الرابع متوسط
النصوص واستيعابها.
في فهم ّ
عليمية في هذا المستوى
- 2التوقف على مدى مالءمة الكتاب المدرسي من الناحية التّ ّ
باعتباره مقدمة الوثائق التربوية والوسائل األساسية بالنسبة لعملية التّعليم والتّعلم.
مدرسي.
ي في الكتاب ال
- 3الوقوف على كيفية بناء تمرين البناء الفكر ّ
ّ
غوي واستعماله في اإلصالح
فتسألنا كثي ار عن المفهوم المعجمي والداللي للتّمرين اللّ ّ
التربوي .فماهي ماهيته وﺃنواعه؟ و ماهي المقاييس والمعايير التي بنيت عليها هذه
التّمارين والهدف من بنائها؟
ب

مقدمة
ي؟ والهدف منه؟ وهل لهذا التّمرين هدف في
وبحثنا ﺃيضا عن ماهية تمرين البناء الفكر ّ
التعليمي؟ وكيف بني هذا التّمرين في كتاب اللّغة العربية
العملية التّرسيخية في ﺇطار الهدف
ّ
ّ
في السنة الرابعة متوسط؟
ي في الكتاب الشبه المدرسي المستوى الرابع
وتسألنا عن كيفية بناء تمرين البناء الفكر ّ
متوسط؟ وهل وﹸفّق القائمون على البرنامج في برمجة هذا النوع من التّمارين؟ وماهي عالقة
ي في هذه الكتب باالمتحانات؟
تمرين البناء الفكر ّ
فاعتمدنا في ذلك على المنهج الذي يتناسب مع هذا النوع من الدراسات هو المنهج
غوية وتصنيفها واصدار األحكام وتحديد
الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف الظاهرة اللّ ّ
غوية
غوية الحديثة والذي يعنى وصف البنية اللّ ّ
العينات ،أل ّن الوصف هو عماد الدراسات اللّ ّ
وبيان طبيعتها اإلبالغية في الوقت نفسه ،كما اعتمدنا على المنهج المقارن في المبحث
األخير للمذكرة.
وقد جاءت مادة المذكرة مطروحة في مقدمة و فصلين وخاتمة.
ففي المقدمة تعرضنا لدوافع البحث وحوافزه.
غوي في مبحثين.
وتناول الفصل األول :مفهوم التّمرين اللّ ّ
غوي ،معاييره ومقاييسه،ﺃهدافه ،ﺃنواعه.
المبحث األول :مفهوم التّمرين اللّ ّ
ج

مقدمة
ي.
المبحث الثاني :مفهوم تمرين البناء الفكر ّ
ﺃ ّما الفصل الثاني ،فقد طرحناه في ثالثة مباحث:
ي في الكتاب المدرسي (الرسمي).
المبحث اﻷول :تمرين البناء الفكر ّ
ي في الكتاب الخارجي"النجاح في اللّغة العربية وﺁدابها"
المبحث الثاني :تمرين البناء الفكر ّ
السنة الرابعة متوسط.
ي بين الكتاب المدرسي والكتاب الخارجي
المبحث الثالث :مقارنة تمرين البناء الفكر ّ
واالمتحانات.
وقد ختمنا البحث بخاتمة عرضنا فيها ﺃهم النتائج المتوصل ﺇليها.
ونشير بعد هذا ﺇلى ﺃ ّن هناك ﺃعماال سابقة مهمة سبقت ﺇلى طرح مجموعة من القضايا ذات
الصلة بالبحث الذي نقدمه ،ﺇال ﺃ ّن بحثنا مختلف عن تلك األعمال من حيث الزاوية التي
انصب اهتمامنا عليها ،وهي تمرين البناء الفكري.
ّ
ونذكر من بين هذه اﻷعمال:
طبيقية من ﺇعداد الطالبة "زهور
 مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في اللّسانيات التّ ّغوية في كتاب اللّغة
شتوح "وﺇ ا
شرف الدكتور "سعيد بن ابراهيم"الموسومة" ،تعليمية التّمارين اللّ ّ
العربية للسنة الرابعة متوسط"دراسة وصفية تحليلية " ،جامعة الحاج لخضر باتنة-الجزائر.

د

مقدمة
 مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في علوم اللّسان العربي من ﺇعداد الطالب "محمدطبيقية للتّمرين
مدور" وﺇشراف الدكتور "محمد بوعمامة"الموسومة ب "اﻷبعاد ّ
النظرية والتّ ّ
غوي"  ،بجامعة الحاج لخضر باتنة-الجزائر.
اللّ ّ
وقد واجهتنا ،ﺃثناء ﺇنجاز هذا العمل ،ظروف ذاتية فمن ﺃعظم الصدمات التي يمكن ﺃن
يتلقاها اإلنسان فقدان اﻷم ،وظروف موضوعية لنقص الكتب ،وخاصة التي تناولت تمرين
ي ،وعدم االستقرار الذي يعيشه معهدنا كاإلضراب مثال.
البناء الفكر ّ
عز وج ّل السداد والتوفيق في هذا البحث ،كما ال يفوتنا ﺃن نتوجه
وفي اﻷخير ،نﺴﺄل ﷲ ّ
قدمه
بالشكر الجزيل و اإلمتنان الخالص ﻷستاذنا ومعلمنا الفاضل الدكتور"فرحات بلولي" لما ّ
من إرشادات ومساعدة خالل عملنا هذا.

ه

التمرين اللغوي

الفصل األول
-Ιالمبحث اﻷول :مفهوم التمرين اللغوي.
ﺃ-1-تعريف التمرين:
أ -لغة:


البنمنظورعلىأنهالتليينحيث
جاءتعريفالتّمرينفيمعجم"لسان العرب"
ّ

ومرنته :ألنتَهُ وصلبته ومرن
مرن ُ
ي َم َرُن مرانةً ومرونةً وهو لين في صالبتهّ ،
يقولّ  «:
الشيء يمرن مروناﹰ إذا استمر وهو لين في صالبة ومرنت به فالن على العمل أي
يف،أن التّمرينهومايتمرن
صلبتواستمرت» 1ومانستخلصه،منخاللهذاالتّعر
ّ
مرونا" "ومرانةﹰ على الشيء" بمعنى
مرونة" و" ﹰ
ﹰ
به الطلبة على أعمالهم ،وفي قوله" :
ألنفي
اعتادهودوامهوجاءمعنىالتّمرينفيالقاموسالمحيط«مرنمرانةًومرون ةًّ :
تع َوَدهُ...ومرنةتمريناﹰ
لينته.
صالبةومرنتهُ تمر ًينا :ﹸ
ً
ومرنعلىالشيءمروناومرانةﹰ  َ
فتّمرن:درَبهُفتدرب».2ومنهذافﺈنالتّمرينهوالتليينواالستمرار.
ويلتقيتعريفالقاموسالمحيطمعماوردفيمعجممختارالصحاحللرازي
تعوده واستمر عليه
حيث يقول« :مرن على الشيء من باب دخل ومرانةً أيضا ّ

-1ابنمنظور:معجملسانالعرب،مج،03،تحقيق،عامرأحمدحيدر،ط،1دارالكتبالعلمية،بيروت-

لبنان3002،م،مادةمرن،ص.302

-2مجدالدينمحمديعقوبالفيروزأبادي،القاموسالمحيط،تحقيق:محمدنعيمالمرقسوسي،ط،8بيروت-

لبنان3002،م،مادة꞉مرن،ص.1323

2
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الفصل األول

1
أن "المرن" هو إذا مرن فالنا
والتّمرين التّليين» وما نستخلصه من خالل التعريفين ّ

بهوذلكبالممارسةوالتكرارعليه.

علىأمربمعنىعودةودر
ب -اصطالحا:


عدة مفاهيم نتيجة لتأثره بالتّطورات التي
تداخل مفهوم "التّمرين اللّ ّ
غوي" مع ّ

تحدث في عملية التّعليم ،وبالتّالي من الواجب على الباحث أن يورد مجموعة من
وية.
التعريفاتللتّمار
ّ
يناللغ ّ
غوي عنصر ﺃساسي و فعال في مجال تعليم وتعلّم
يرى ﺃحمد حساني ّ
أن التّمرين اللّ ّ
تعليمية اللّغات مرتك از بيداغوجيا ،من
غوي في
ّ
اللّغات ،حيث يقول «:يعد التّمرين اللّ ّ
ركيبيةللنظام
تعلمبامتالكالن
هيسمحللم
حيثﺇّن
ماذجاألساسيةالتيتكوناآلليةالتّ
ّ
ّ
ّ
ّ
2
غوي عنصر فعال وﺃساسي في عملية تعليم
اللّساني المراد تعليمه»  ،ﺇذا التّمرين اللّ ّ

غوية ،ومعرفة
المتعلم من الحصول على الملكة اللّ ّ
وتعلم اللّغة ،ﺇذ بواسطته يتمكن ّ
وجعلالمتعلميلتمستعددوتنوعاألساليبالتيتندرجضمنها
القواعداألساسيةلها ،
ّ
غوي∙
مهاراتالكتابةوالقراءةوالتواصلاللّ ّ
أنه «:إجراء تدريبي ينص على
ويحدد صالح بلعيد مصطلح  "التّمرين" على ّ
غويةفيالمفهومالعام،فالتّمرينخطاب
التّطبيقوالمعالجةفيصياغةأسئلةإجرائيةلّ ّ
-1محمدابنبكربنعبدالقادرالرازي،مختارالصحاح،ط2002،1م،مادة،مرن،ص.283

سانياتالتطبيقية،ط،3بنعكنون-الجزائر،3008-3002،ص.132
-2أحمدحساني،دراساتفياللّ ّ
3
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درسويرميبهللمتعلمقصدقياسردفعله».1فالتّمرينعمليجهزهالمعلمون
ينتجهالم
ّ
ّ
المتعلمين على الفهم واستيعاب مختلف المواد بكثرة التّطبيق عليها،
من أجل تدريب ّ
المتعلمين ومعرفة الفروق الفردية فيما
وبهذا يتم ّكن المعلمون من معرفة مدى فهم ّ
غوي التّطبيقالعمليلعمليةتعليم
بينهم.ويحددهميشالزكر ّ
يكونالتّمريناللّ ّ
ياأنهّ  «:
غويةوتنويعأساليبتعبيره».2فمايمكناستخالصهمنخاللالتعريف
وتقويةملكتهاللّ ّ
ّأنهيجبعلىالمعلمأنيخصصوقتاكثيرالتدريبالمتعلمينعلىاستعمالاللّغة،
غويةوتحسينمستوىالقراءةوالكتابة
سواءكانبالمشافهةأوبالكتابةلتقويةملكتهماللّ ّ
لديهم.


ونجدمنجهةأخرى،منحصرمفهومالتّمرين فيقولهم ّأنه »:التّدريبيمثل

اإلشارات المنبهة (التلميحات) إلى حركات محددة حتى تأتي كاملة من االستجابات
والتي تعود إلى المخرجات والتي وصفت اجتماعيا بأنها أداء ناجح»" 3فالتّدريب"
مرادف "للتّمرين" ،وبهذا فﺈن الّتدريب أداء ناجح من أجل ترقية مستوى المتعلمين
غوي من خالل التّعاريف السابقة ،الوسيلة
واكتسابهم الملكة اللّ ّ
غوية ،يكون التّمرين اللّ ّ
الجوهريةفيترقيةمهاراتالمتعلم.

1
طبيقية،دارهومه،بوزريعة-الجزائر3002،م،ص.99
سانياتالتّ ّ

-صالحبلعيد،دروساللّ

-2ميشالزكريا،مباحثالنظريةاأللسنيةوتعليماللّغة،ط،3بيروت-لبنان1982،م،ص.19

-3جودتعبدالهادي،نظرياتالتّعلموتطبيقاتهاالتربوية،دارالثقافةللنشروالتوزيع،ط،1اإلصدارالثاني،
عمان-األردن2002-2002،م،ص.112
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التمرين اللغوي

الفصل األول

غويةلتحقيق
ﺃ -2-معايير و مقاييس التمرين اللغوي :يؤديحسناختيارالتّماريناللّ ّ
عليمي ،لذا
عليمية بدرجة عالية من ّ
األهداف التّ ّ
الدقة واإلتقان إلى نجاح الموقف التّ ّ
غويةوفقمعاييرمحددة،أهمهامايلي:
يجباختيارالتّماريناللّ ّ
غوي،
 - 1الوضوح:معيارمهمفيالتّمرين،وذلكفيالشكلوالمحتوىوتركيبيهاللّ ّ
للمتعلم ،وذلك من أجل استيعاب مغزاه ،مما يؤدي إلى
حيث يجب ﺃن يكون مألوفا ّ
تحقيقاألهدافالمرغوبة.
غوية جديدة والتي
غوي ،حيث يقدم المعلم عناصر لّ ّ
 - 3ترتيب عناصر التّمرين اللّ ّ
ادترسيخهافيأذهانالمتعلمين.
ير
ّ
- 2

يجبتخصيصكلحصةلترسيخبنيةواحدة،والتيتكونمركزاهتمامالمعلم

المتعلممعا،لتفاديالخلطبينالبنىالمتقاربة.1
وّ
- 3

ترسخ بعد في
المتعلم على التّصرف في البنى الجديدة التي لم ّ
يجب تدريب ّ

ذهنهفياستعمالهلموادافراديةمعروفةلديه.
يدربالمتعلمعلىالتّصرففيالمواداالفراديةالجديدةوالمبانيالتّركيبيةالتيلم
- 2
ّ
يتعودبعدعلىاستعمالها،بصياغةكلواحدةمنهاعلىالصيغالتييعرفها.2
ّ

1
طبيقية،ص.139
سانياتالتّ ّ

-ﺃحمدحساني،دراساتفياللّ

 -2عبدالرحمنالحاجصالح،بحوثودراساتفيعلوماللسان،م وفمللنشر،ج،1الجزائر3002،م،ص.322
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التمرين اللغوي

الفصل األول

عليمي نفسه ،بمعنى أن يراعي كل
 -2أن يكون التّمرين مستم ار ومالزما ّ
للنشاط التّ ّ
مستوياتالتّمرين.
 -2أن يكون التّمرين هادفا ،وذلك بتحديد األهداف التي يسعى لتحقيقها وارتباطها
بأهدافالمنهجأوالنشاط.
طالبلكييتخلصمنالق اررات
 -8أنيكونالتّمرينتعاونيا،يشتركفيهالمدرسوال ّ
الفردية.1
علىأسسومعايير،حتىالتأتيالنتائججز ّئية
غوي
ّ
ينبغيأنيتوفرالتّمريناللّ ّ
عليمية.
وغيرمتكاملة،ولمعالجةالصعوباتالتيتعترضالمتعلمفيالعمليةالتّ ّ
ّ
ﺃ -3-أهداف التمرين اللغوي:
عليمية،
غوي أننذكربعضاألهدافالخاصة(التّ ّ
يمكنلنابعدتعريفالتّمريناللّ ّ
طلبة بعبارات سلوكية قابلة للقياس،
البيداغوجية) التي يسعى التّمرين لتحقيقها لدى ال ّ
ّ
وهذامنشأنهالمساعدةفيتحديدمكوناتالرسالةالتييحملهاالتّمرينبشكلأدق.
ّ
 يهدف التّمرين ،أساسا ،إلى اكساب المتعلم المهارات الكافية الستعمال البنىالمورفولوجيةوالتّركيبيةالتيتشكلالنماذجالتلفظيةللسانما.

-1راتبقاسمعاشور،محمدفؤادالجوامدة،أساليبتدريساللّغةالعربية،دارالمسيرةللنشروالتوزيعوالطباعة،

ط،1ط،3عمان–األردن3002،3002م،ص.362
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التمرين اللغوي

الفصل األول
غويإلماماشامال.
ّ
اإللمامبالنظاماللّ ّ
غوي.
 ترقيةالتّعبيراللّ ّةمعينة.1
 التّركيزعلىاكتساببنيةلّ ّغوي ّ

نظامية
عليمي إذا استخدم وفق معايير
ّ
فأهداف التّمرين اللّ ّ
غوي هامة في النظام التّ ّ
يمبحصراألهدافالتالية:
ةصحيحة،وقدقامحسينالدليميوسعادعبدالكر
عملي
ّ
ّ
ّ
الصرفية بشكل مبسط كالمشتقات وجمع المؤنث
- 1التّعرف على بعض البنى ّ
الموجمعالمذكرالسالم.
الس
ّ
ّ
- 2تدريسالتّالميذعلىوضعحركاتعلىبعضالكلماتغيرالمشكولة.
- 3التّعرف على بعض تكمالت الجملة العر ّبية ،التي تصنف المعاني األخرى2
ومن خالل ما ذكرناه ،يتضح لنا مدى عناية المعلم بﺈجراء تمارين منظمة
ومخططةلتحقيقاألهدافالسابقة.
علمية ،ﺇذ
عليميةالتّ ّ
وي مرتبةﺃساسيةفيالعمليةالتّ ّ
أنواع التمارين :يحتلالتّمريناللّغ ّ
المتعلم يدرك تعدد األساليب التي تندرج ضمنها المهارات
يهدف ﺃساسا ﺇلى جعل ّ
اصلية ،لذلكنجدهوردبأنواع
غوية ،والعملعلىتنميتهامنﺃجلتحقيقالعمليةالتّو ّ
اللّ ّ
عدةوهيكالتالي:
طبيقية،ص.139
اتالتّ ّ

 -1أحمدحساني،دراساتفياللّ ّ
ساني

حسينالدليميوسعادعبدالكريمالوائلي،اللغةالعربيةمناهجهاوطرائقتدريسها،ص.123
ّ
-2طهعلي
2

التمرين اللغوي

الفصل األول

التّمارين البنوية دو ار مهما في استضهار المتعلمين
ﺃ-التمارين البنوية«:لعبت  
غوية حيث تنطلق من مبدأ تمكين المتعلم على استعمال مكثف للّغة،
للضوابط اللّ ّ
ّ
غويةلخلقآلياتلالستعمالالمألوف،ولقداعتمدالتّدريباتالتي
وتثبيتالسلوكاتاللّ ّ
ّ
تستهدف إكساب المتعلم مهارة ما عن طريق التّدريب المكثّف للبنية المدروسة قصد
ترسيخها،وتعتبرهذهالتّمارينحاسمةفيتحسينمردوديةالتّعلم».1
حوية الملونة
الشروح ّ
الن ّ
وتعد ،بذلك ،التّمارين البنوية وسيلة ناجحة لتعويض ّ
التي أرهقت المعلمين ،وتجعل المتعلم يكتسب عفوية ،فهي تساعد على فهم وتأليف
ياإلىهذاالنوعمنالتّمارين
عددالمتناهيمنالجملالصحيحة،ويشيرميشالزكر
ّ
غوي لدى المتعلم ،بقوله «:يهدف هذا التّمرين إلى
السلوك اللّ ّ
التي تهدف إلى نمو ّ
اكتساب التّلميذ بنى اللّغة األساسية وتمكينه من استعمالها لها بصورة آلية ،وانطالقا
من البنى األساسية البسيطة ،يتدرج التّمرين البنياني ،ويتناول البنى التّركيبية األكثر
2
أن لهذه التّمارين أهمية أساسية في اكتساب المتعلم
تعقيدا»  .نالحظ إذا تأملنا مليا ّ

ركيبية المعقدة ،كما تعطي للتّلميذ فرصة
القدرة على التّصرف في البنى البسيطة والتّ ّ
استعمالالبنىالمكتسبة.

طبيقية،ص.23
اتالتّ ّ

-1صالحبلعيد،دروسفياللّ ّ
ساني

-2ميشالزكريا،مباحثفينظريةاأللسنةوتعليماللّغة،ص.82
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ينالبنويةعلىاكتسابالمتعلمالقدرة
أ -1.ﺃنواع التمارين البنوية :تعملالتّمار
ّ
غوية والتّصرف فيها حسب األحوال ،فهي وسيلة
على التّمرن في البنى اللّ ّ
ترسيخيةاليمكناالستغناءعنها،ﺇذجاءتمتنوعةكالتالي:
ﺃ-1.1.التمرين التكراري( :)EXERCICE DE REPETITIONمن
ةالنطقالصحيحللحروفوالجمل

التّمارينالبنوية،يهدفﺇلىاكتسابالمتعلمقدر ّ
باإلعتماد على مفهومي األصل والفرع ،و هو« أبسط التّمارين البنوية والمدخل
ألنواعالتّمارينالبنوية األخرى،ويهدفإلىاكتسابالمتعلمقدرةالنطقالصحيح
للحروفوالجملباالعتمادعلىمفهومياألصلوالفرعمثلجملةاألصل=الدنيا
إنالدنياجميلة».1
جميلةالفروعّ :
ﺃ∙  -2∙1تمرين االستبدال( :)EXERCICE DE SUBNTITION
ركيبية
يعتمدهذاالنوععلىاستبداللفظبأخرمعالمحافظةعلىنفسالبنيةالتّ ّ
وهي:

- 1االستبدال المتعدد()PROGRESSION MULTIPARTI
- 2االستبدال البسيط (مفرد)()substituons simple
1
طبيقية،ص∙32-32
لسانياتالتّ ّ
-صالحبلعيد،دروسفيالّ ّ
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الفصل األول

-3االستبدال بالزيادة أوالحذف EXPLANTIONS) (SUBSTITUIONS PAR
OU REDUCTION
-4االستبدال بالربط((SUBSTITUIONS PAR CARELATION

1

ﺃ∙-3∙1تمارين التصريف والتحويل:هوجوهرالتمارينالجاريةعلىالبنيةألنه
تدريبعلىتغييرصيغةالقبيلالواحدمنالعناصرفيداخلالوحدةاللغوية،بدون
زيادةوالحذفعلىهذهالوحدة،فهوتغييرلصيغةهذاالقبيللمادته.2
ﺃ∙ -4∙1تمارين التكملة ( :)EXERCICE DE COMBINAISAN


وفيهاإكمالجملةأوحوارمثل:
 يجبأنيعتمدالتلميذ -ستشرعالحكومةفي...

ﺃـ1ـ  -5تمارين بالزيادة(:)EXERCICE D;EXPANTION

1
طبيقية،ص∙32-32
لسانياتالتّ ّ
-صالحبلعيد،دروسفيالّ ّ

 -2عبدالرحمانالحاجصالح ،ﺃثراللسانياتفيالنهوضبالمستوىالمدرسي ،مجلةاللسانيات،العدد ،4األبيار-
الجزائر 1923،م ،ص.22
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يقصدبهاضافةعنصرلغوي فيكلمرةالجملةاألصليةللحصولعلىجملة

ّ
فرعيةطويلة.
ﺃـ1ـ  -6تمارين الحوار الموجه (:)DILAGUE DIRIGEE
يلعب الحوار دو ار هاما في العملية التعليمية لكونه يتميز بالعفوية والتلقائية،
ويمكنالمعلممنمعرفةأفكارطالبة،ومنخاللهيستطيعتقويمهم.1
ّ
ﺃـ  -2خالصة حول التمارين البنوية:


التّمارينالبنوية هيتمارينآليةالتدربالتّلميذعلىالخلقواإلبداعوخاصة

تمرينالتّكرار،وهذهالتّمارينتعملعلىاكتسابالمتعلمالقدرةعلىالتّصرففيالبنى
غوية التي تعتمد على استبدال شيء بشيء أو تحويل بأي طريقة كانت ،وهو جد
اللّ ّ
مفيدفياكتسابهذهاآلليات،وعليه،فﺈنمن شروطتمرينالتّكرارأاليكونمجرد
العقلي وبالخصوص التّمرين المتضمن للتّحويل ،فهو
تكرار آلي ،بل يتطلب التّأمل
ّ
إبداع،وليسترديداولوكانمعزوالعنالحالفهونافع.
ويضافإلىنقائصهذهالتّمارينمايعرفعنهامنالبطء وعدمالتّنوع،وما
أن التّمارين البنوية وسيلة ترسيخية ال يمكن االستغناء
يمكن قوله ،في ال ّ
نهاية ،هو ّ

1
طبيقية،ص.29-28
سانياتالتّ ّ

-صالحبلعيد،دروسفياللّ
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عنها ،يجب أن ال ننسى أنها تعمل على اكساب التّالميذ قدرة التّصرف في البنى
حسباألحوال،وبالتاليهناكتمارينمكملةلهاوتتمثلفيالتّمارينالتبليغية.1
-ΙΙالتمارين التركيبية التحليلية:
تعتبروسائلالتّرسيخالتّحليليةوالتّركيبيةجدمفيدة(بشرطأنتبرمجالبرمجةالدقيقة،
أنه البد أن تأتي دائما بعد
وتنسق حسب ما يقتضيه التخطيط العام للدراسة ،إال ّ
اكتسابالمتعلماآللياتاألساسية،وأهمالطرقالتيتمكنهمنذلكهيالتدريبعلى
التصرفالعفويفيبنىاللغةولذلكسماهااللسانيونبالتمارينالبنوية.2

عرف صالح بلعيد تمارين التركيب()Exercice de combinaison
فيقوله «:ويستهدفالربطبينجملتينبسيطتينمستقلتينلتكوينجملةمركبة» 3
مثل:
 جاءالعمال/العماليشرعونفيبناءمسجدعمربنالخطاب. جاءالعمال/الذينيشرعونفيبناءمسجدعمربنالخطاب.

1
طبيقية،ص.30

ينظر:صالحبلعيد،دروسفياللّيسانياتالتّ ّ

-2ينظر:عبدالرحمانالحاجصالح،ص.330-329

طبيقية،ص.28
-3صالحبعليد،دروسفياللّ ّ
يسانياتالتّ ّ
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-ΙΙΙالتمارين التبليغية:

بليغيةمنﺃهمالتّمارينالتيتجرىفيالقسمعنطريق
التّمارين التّ ّ
التخاطبوالتحاوربينالمتعلمينوالمعلم ،كالتعبيرالشفويومناقشةﺃسئلة
ّ
غوية ﺃثناء
ّ
النصوص ،ففي هذه الحالة يتمكن المتعلم من استعمال البنى اللّ ّ
اإلجابة عن هذه األسئلة ،و هذا ما يمكنه من اكتساب لغة سليمة سواء في
الجانبالكتابيﺃوالقراءة،وهذهالتّمارين«هيالتيتستهدفإكسابالمتعلم
غوية الشفوية والكتابية حسب مقتضى أحوال
قدرة التّصرف في البنى اللّ ّ
الخطاب،ومنذلكتطوراتتطبيقاتمفهومالبنيةومفهومالمقام،1»...وبهذا
بليغيةتعملعلىاكتساب المتعلملغةوتنميتهاورسوخهافي
فﺈنالتّمارينالتّ ّ
ذهنه.
- ΙVتمارين حسب الملكة:
أ -طريقةملءالفراغ«:وهيكذلكتروزالقدرةعلىالتذكر،بلتحلمثلعيوب
الطريقةاألولى،خاصةأنهاتردرديفةلهافيالغالب».2فهذاالنوعمناألسئلة
السهلةاالستعمال،وهويقومعلىكتابةعباراتيتركفيهاجزءناقصيتطلب

طبيقية،ص.30
صالحبعليد،دروسفيالليسانياتالتّ ّ

-1

-2مصطفىبنان،تحليلاألخطاء،مقاربةلسانيةتطبيقيةلتعلماللغةالعربية،ط،1عمان،األردن3012م،
ص.61
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منالمختبرينتكملتهباإلجاباتالصحيحة،وقديعطيالمختبرونمجموعةمن
البدائليختارمنبينهاالكلمةأوالعبارةالناقصة.
ىرشديأحمدطعيمةأن لالختباراتمكانةمهمةفيعملية
ب -االختبار :ير
ّ
التعليمحيثيقول «:ينبغيأنتحتلاالختباراتمكانهافيكتبتعليماللّغة
فيضوءالمدخلااليطاالي،إذهيأقدرعلىقياساألداءالعامفياللّغةعند
الدارس ،من هذه االختبارات التعبير الشفوي والتحريري اإلمالء ،واختبار
التنمية» 1نفهم من هذا التعريف أن االختبار عنصر مهم فعال في عملية
التعليم هي أقدر على قياس أداء المتعلمين للّغة المراد دراستها ،ومن هذه
االختبارات التعبير بأنواعه ،واإلمالء وغيرها والعمل على تصحيحها وتقويتها
أكثرموضوعية.
ىحسنشحاتةأن المقصودمنالتعبيرالكتابي «:هو
ج -طريقة التعبير الكتابي :ير
ّ
وسيلةلالتصالبيناإلنسانوأخيهاإلنسانبقطعالنظرعنبعدالزمانوالمكان،وهذا
التعبيرنوعان:وظيفيوابداعي»،2يقصدمنخاللقولهﺃ ّن التعبيروسيلة لالتصال
بينالناسسواءكانشفاهياأمكتابيا،فهووسيلةيعبربهاالتّلميذعمايدورفيذهنه
منأفكارومشاعروأراءكتابية.
غوية،دارالفكرالعربي،القاهرة،3006،ص.301
-1رشيديأحمدطعيمة،المهاراتاللّ ّ

بنانية،ط-2ط،3القاهرة،
التّطبيق،دارالمعرفةاللّ ّ
تعليميةاللّغةالعرّبية،بينالنظريةو 
ّ
-2حسنشحاتة،

،3000،1996ص.332
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غوية للمتلقي في ظواهر
د -الروائز المتعددة اإلجابات« :وهي تروز الحصيلة اللّ ّ
محددة،وميزتهاسهولةالتصحيح،لكنالمادةعليهاكثير،فمنذلكبعدهاعنالتلقائية
،وحجرهاعلىالطاقاتالتعبيريةللمتعلم».1يتضحلناأنهذهالروائز ،تظلقاصرة
عنتحديدمستوىالمتعلمفياللّغةالمدرسيةوعنكشفحقيقةالصعوباتالتييعاني
منها.
تمرين البناء الفكري في الكتاب المدرسي:النص
يسعى األستاذ في هذا التّمرين مع تالميذه إلى الكشف عن معاني ّ
النصوص فما المقصود
وأبعاده الغامضة عن طريق أسئلة معينة تعرف بمضامين ّ
ي؟وماالهدفمنه؟
بتمرينالبناءالفكر ّ
أ-مفهومه:
غوي،
ي المرتبةاألولىواألساسيةفيمجالالنشاطاللّ ّ
يحتلتمرينالبناءالفكر ّ
غويةاألخرى،كالتّعبيرالشفويوالقواعدالنحوية
لكونهيشكلنقطةانطالقلﻸنشطةاللّ ّ
ي
والصرفيةواإلمالئيةوالعتبارهالوحدةاألساسيةللفهمواإلفهام ،ﺇذ«يتمثلالبناءالفكر ّ
فيجزءمناألسئلة،حيثيتضمنهذاالجزءأسئلةدقيقةومتدرجة،ذاتﺃصلةوثيقة
النص الفكرية
النص ،تهدف إلى تقديم مدى استيعاب المترشح أبعاد ّ
بمضمون ّ

ةلتّعلماللّغةالعرّبية،ص.63
طبيقي 
ةتّ ّ
بةلساني 
ّ
-1مصطفىبّنان،تحليلاألخطاء،مقار
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1
ي يساهمفيالفهم
واألدبية» .ونالحظ منخاللهذاالتّعريفأنتمرينالبناءالفكر ّ

واالستيعاب والتحليل والتفسير ونقد المقروء بحيث تطرح فيه أسئلة تدفع المتعلم إلى
التفكيروخلقالحقائقأوالتوصلإليها،وتسمىأسئلةالتفكير.
المدرسي على ﺃّنه عبارة عن
ي في الكتاب
ويمكن تعريف تمرين البناء الفكر ّ
ّ
مجموعةمناألسئلةالتيتطرحعقبكلنصمننصوصالقراءةالواردةفيمحتوى
الكتاب ،قد تكون مباشرة ،أو غير مباشرة  تطرح سؤالين أو ثالثة ،حسب طبيعة
النص،حولالفقرةاألولىوأسئلةحولالفقرالثانيةوآخرحولالثالثة،حسبتقسيم
ّ
للنص ،وقد يأتي سؤال حول
النص من حيث الفقرات ،ثم سؤال حول الفكرة العامة ّ
ّ
ص،وتأتيهذهاألسئلةمتسلسلةحسباألفكارألنهاتستهدفأفكارالنص،
ىالن
ّ
مغز ّ
يفهاإلىمجموعةمنالوحداتالفكريةالمنبثقةعنها،وتضطلعأسئلة

ثمتعملعلىتعر
الفهمبتحليلها.
إالأنالمدرسيلجأ،فيبعضاألحيان ،إلىتقديمأسئلةمنعندهمناسبةمع
مستوى التّالميذ ،وذلك عندما يجد نقاطا أساسية لم تعرض لها أسئلة في الكتاب،
وينقصمناألسئلةالمقترحةفيالكتابالمدرسي،وذالكعندمايريدأنيخرجالتّالميذ
ّ
مننفسالطّريقةالتيتأتيبهااألسئلةفيكلنص،فالمعلميتصرفباألسئلةحسب
الضعففيهم،فيشترطمنالمعلمأنيكونملما
مستوىالتّالميذ،لمعرفةنقاطالقوةو ّ
-1ينظرh//p: //www,ecttoroukonline,com
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عليمية المختلفة والمواقف في طرح األسئلة ،ويركز على محتويات
بأنواع الرسائل التّ ّ
المادةالدراسيةالتيينبغيأنتكونمتماشيةمعمستوىالتّالميذالعقلي،وتعملعلى
تنميةمهاراتهمالمعرفيةوفقاألهدافالمسطرةسابقا.
مثال
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تمرين البناء الفكري:

اردةفيالنص؟هلترىأناستعمالهذهالكلمة
 بم توحيكلمة« معركة» الوّ
مناسب؟
حداثاستخرجها،وبينقيمتهافي
 استشهدتالكاتبةبتواريخوأسماءوأماكنوﺃّ
معالجةالموضوع؟
ماهودورالنقابةفيالمجتمع؟لماذاأنشأتالنساءنقابةخاصةبهن؟
ّ
اقعالنساءالجزائريات؟
 هلالمعلومةالتيختمتبهاالكاتبةنصها،تترجموّ
 ماالشيءالذيمازلتتعانيمنهالمرأةفينظرك؟ المرأة المتعلمة وضعها أفضل من وضع المرأة الجاهلة؟ هل هذا صحيح فينظرك؟وضح؟

1

 تعليق:بالدقةوالوضوحوالبساطةلدرجةﺃنﺃغلب
ي ّ
 تتصفﺃسئلةتمرينالبناءالفكر ّالطالبيستطيعون اإلجابةعنها ،فثمةحقيقةواضحةمنهذهاألسئلةﺃنها
ذاتصلةوثيقةبمضمونالنص ،تطرحعقبكلنصمننصوصالقراءة
ّ
الواردةفيالكتاب ،قدتكونمباشرةﺃوغيرمباشرة ،ﺇذيستفيدالتّلميذكثيرا
منهذهاألسئلةالتيينشئفيهافهمهواستيعابهواإلجابةعناألسئلة.
1
نةالرابعةمنالتّعليمالمتوسط،الديوانالوطنيللمطبوعات
-شريفمريبعيوﺁخرون،اللّغةالعر ّبي ّ
ةللس ّ

المدرسية،الجزائر3008-3002،م،ص∙23
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ب -الهدف من تمرين البناء الفكري:


ي دو ار فعاال في تعميق الفهم وتحقيق القدرة على
يؤدي تمرين البناء الفكر ّ

النص وافراز الخبرة والمهارة العلمية ،من خالل مجموعة من األسئلة
التعامل مع ّ
لميذعلىفهمالنصوتحديداألفكار،
تتناسبمعالهدفمنالقراءةفهويساعدالتّ
ّ
بالسهولة والوضوح حيث يستلزم اإلجابة عنها
المدرسين في ال ّشرح ،ويتّسم ّ
ويعين
ّ
النص فقط ،فهو بالتالي يكشف عن مهارة التّالميذ في فهم واستيعاب
قراءة ّ
صوصالغير،ومنالمالحظأنالفهمالصحيحلنصيتجلىمنخاللاإلجابة
الن
ّ
ّ
علىاألسئلةللتّأكدمنالفهمالعامله.
ي عبارةعنأسئلةمعينة،يترقبفيها

ومانستخلصهمنهذاأن تمر
ّ
ينالبناءالفكر ّ
المعلمقدرةالفهمعندالمتعلّمودرجةاستيعابهومتابعتهلﻸفكارالمقروءة،والغرضمن
ﺇيراد هذه األسئلة هو فهم عالقات مصرح بها ضمن الفقرات ،ومعرفة كلمات الربط
الفقرة ،وفهم
النتائج ضمن الفقرة ،وفهم عالقات غير مصرح بها ضمن 
واستخالص ّ
اءالنص،وتحديدقصدالكاتبوفهمالمغزى،العبرةالشخصية
عالقاتمنطقيةبينأجز ّ
النص فهي تساهم في إثارة التفكير عند التّالميذ وتدفعهم إلى البحث والتّقصي
من ّ
وتساهم في تزويدهم بمهارة الكالم من خالل اإلجابة الشفوية عن األسئلة ،فنجد ﺃ ّن
عالقةوطيدةبالنصمنخاللمجموعةمناألسئلةالتيتطرح
ي
ّ
لتّمرينالبناءالفكر ّ
استيعابالنصالذييشكلالبنيةالكبرىالتيتظهرفيهاالمستوياتالمختلفة
لفهمو
ّ
20
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(صرفية،نحوية،داللية) ومنﺃجلتحليلاألفكاروالعملعلىتفريغهاﺇلىمجموعة
منالوحداتالفكريةالمنبثقةعنها،وهذامانحنفيصددالحديثعنهمباشرة.
-

المدرسي على المقاربة
تمرين البناء الفكري ولسانيات النص :اعتمد الكتاب
ّ

النص ﺃال وهو" جون ميشال ﺃدم" مع
صية التي حددها ﺃحد المشتغلين
بلسانيات ّ
ّ
ّ
الن ّ
أنها «:متوالية من الوحدات جمل ،أفعال كالم أم تلفظ
زميله" أندري بوتيجان" على ّ
الموصوفةبشكلجيدوالمترابطة(استمرار-تكرار)والتيتيسرإلىنهايةما(تدرج)»،1
ماسكالشديدبينالوحداتالمشكلةللنصينبغيعلىالكاتبأنيراعي
فلكييتحققالتّ
ّ
بةالنصيةوهي:التكرار-االستمرار-التّدريج.
المفاهيماألساسيةفيالمقار ّ
فالنصهو«بناءمتماسكومنسجمومتسقيربطبينﺃجزائهنوعمنالعالقات:
ّ
ةوصوتية.
اءنحويةوصر ّفي
عالقاتشكليةوبنويةترتبطباللّغةمنأجز
ّ
ّ
ّ
عالقاتمعنويةترتبطبالسياقوبمالهعالقةبالمعارفالمكتسبة».2
ّ
الناحية
يتسم بسمات التّماسك والتّرابط ويكون مترابطا من ّ
 ّ
فالنص ينبغي أن ّ
ةلكيتتحققنصيته.
كليةوالفكرّي
ّ
حويةوال ّش ّ
الن ّ
ّ

-1عنفرحاتبلولي،خطابالصحافةالرياضيةالجزائرية(دراسةتداولية)،رسالةدكتوراه،جامعةمولود
معمري،تيزيوزو،2014،ص.29

غويةفيالجزائر،3011-620،
النص،منشوراتمخبرالممارساتاللّ ّ
-2عمربلخير،مقوماتفيالحجاجو ّ
ص.68
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النصوص
النصية أساسا إليجاد ّ
ولقد اقترح"دي بوغراند" المعايير التالية لجعل ّ
واستعمالها وهي:السبك–االلتحام–القصد–القبول–رعاية الموقف–التناص–اإلعالمية،
انتبدولهماصلةوثيقةبالنص(:السبكوااللتحام)
حيثقال«:منهذهالمعاييرمعيار
ّ
واثناننفسيانبصورةواضحة(رعايةالموقفوالتناص)ﺃما
مايمكنأواليمكنالشيءأنيعدنصا،فذلك
معيار(اإلعالمية)فهوبحسبالتقديرﺇ
ّ
تنظيمية من أجل
يتوقف على مراعاة هذه المعايير ،و ينبغي كذلك أن توجد مبادئ
ّ
1
النصوص كفاءتها
بأنه نص» كي تتحقق ّ
تمييز قيمة له :ثم االعتراف له من قبل ّ

النص تبليغيا
وتأثيرها أو مالءمتها ينبغي أن تشمل على هذه المعايير التي تجعل ّ
نصية ،يجب أن يعتمد على
نص ّ
وتجعله ناجحا وفعاال من أجل أن يكون لكل ّ
النصية،ومنبينهذهالمعاييرمعيارانتبدولهما
مجموعةمنالمعاييرالتيتخلق ّ
ساقواالنسجام)،وهومايقضيبنامباشرةإلىالحديث

صلةوثيقةبالنصهما(االتّ
ّ
ي.
انيعدانﺃساسبناءتمارينالبناءالفكر ّ
عنمفهومياالتّساقواالنسجاماللّذ
ّ
ّ
أ -االتساق :
النص ،فقد احت ّل مساحة
يعتبر االتّساق من المصطلحات األساسية في
لسانيات ّ
ّ
علىأنه«:ذلكالتّماسك
ساني الحديث.وقدعرفه "محمدخطابي"
ّ
ّ
شاسعةفيالدرساللّ ّ
كلية)التي
الشديدبيناألجز
ّ
غوية(ال ّش ّ
اءالمشكلةلنص/خطابماويهتمفيهبالوسائلاللّ ّ
-1نقالعن:روبرتديب وق ارند،النصوالخطابواألجراء،تر،تمامحسان،ط،1ـ1998م،القاهرة،ص.106
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1
ساقالنصيسمح
تصلبينالعناصرالمكونةلجز
ءمنخطابأوخطاببرمته» ،فاتّ
ّ
ّ
ّ

غويةالتيتربطبينالعناصرالداخلية
ّ
بتشكيلالنصانطالقامناالهتمامبالوسائلاللّ ّ
والخارجيةللجمل.
أن مفهوماالتساقمفه ومداللي،ﺇّنهيحيلإلىالعالقات
ويرى"هاليداي"و"رقيةحسن"« ّ
النص والتي تحدده كنص» 2فاالتّساق مجموعة من الروابط
المعنوية القائمة داخل ّ
بطوتقويةجملومتتالياتالنص،
عجمية،التيتقومبر
ّ
كليةو ّ
الم ّ
الن ّ
والوسائلال ّش ّ
حويةو ّ
اقويامتماسكاالنصاضعيفا.
الذيتجعلمنهنص
و
ّ
ّ
امنمظاهرالنصيةف «االنسجام
االنسجام:يعداالنسجامشأنهشأناالتساقمظهر
ّ
داللية تحريرّية تظهر من خالل عالقات و تصورات تعكسها الكلمات
ذو طبيعة
ّ
الجملأيضا،إالأنهاتحتاجإلىقدرةمعينةعلىاستخراجهاووصفها»،3ومنهذا
و
ّ
الداللي.
ّ
االنسجاميتجاوزالجانبالشكليإلىالمستوى
فﺈ ّن
ّ
كماأنهيتضمن«حكماعنطريقالحدسوالبديهةوعلىدرجةمنالمزاجية

ّ
همنسجم،فﻸنه
ّ
ىءعلىنصبأن
وحولالكيفيةالتييشتغلبهاالنص،فﺈذاحكمقار
ّ
ّ
-1محمدخطابي،لسانياتالنص،مدخلإلىانسجامالخطاب،ط،3المركزالثقافيالعربي،المغرب،

،3006ص.02

-2محمدعرباوي،دورالروابطفياتساقوانسجامالحديثالقدسي،دراسةتطبيقيةفيصحيحاألحاديثالقدسية
للشيخمصطفىالعدوي،رسالةماجستير،باتنة،3011ص.32

ةفيضوءعلمالنص)،
اسةتطبيقي
الدرويش(در
-3نقالعن꞉فروجيلمياء،انسجامالخطابفيروايةالجاريةو ا
ّ
ّ
رسالةماجستير،جامعةباجيمختار،عنابة3016-3013،م،ص.66
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صفقطولكنه
االنسجامغيرموجودفيالن
تهللعالم،ألن
عثرعلىتأويليقاربنظر
ّ
ّ
ّ
1
النص يستقي
أن ّ
نتيجة ذلك التفاعل مع مستقبل محتمل»  ،ومن خالل هذا يتضح ّ

صأنهمنسجمأم
ىءهوالذييحكمعلىالن
انسجامهمنفهموتأويلالمتلقيفالقار
ّ
ّ
ال،وهذاباالعتمادعلىمااكتسبهمنمعارفقبلية.
ّ

اسةمعجمية)،ط،1
اتالنصوتحليلالخطاب(،در
ساسيةفيلساني
-1نقالعن꞉نعمانبوقرة،المصطلحاتاأل
ّ
ّ
ّ
جدارالكتابالعالميللنشروالتوزيع،عمان-األردن2009،م،ص.92
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المبحث اﻷول :تمرين البناء الفكري في كتاب اللغة العربية " للسنة الرابعة متوسط.
مدخل:
ومكونا أساسيا
الرابعة متوسط ،مصد ار مهما
يعتبر كتاب اللّغة العر ّبية ّ
للسنة ّ
ّ
عليمي والتّعلمي ،حيث يسهم في تشكيل عقليات المتعلمين
من مكونات الموقف التّ ّ
وبتزويدهم بالمفاهيم الصحيحة باكتشاف قدراتهم ومواهبهم ،كما يحتل الكتاب المدرسي
عليمية المسخرة للمتعلّم من حيث األهمية ،كونه يمثل
«الصدارة في قائمة الوسائل التّ ّ
عليمي المبرمج من جهة ﺃخرى». 1
حلقة وصل بينه وبين المعلّم من جهة والمحتوى التّ ّ
يجابية قائمة
عليمية خصبة وا ّ
ومن هنا تﺄتي ﺃهمية الكتاب المدرسي في تهيئة بيئة تّ ّ
بوية
على الحيوية والتفاعل إذا استخدم االستخدام األمثل الذي يتناسب مع األهداف التر ّ
عليمية.
والمحتوى والوسائل التّ ّ
الرابعة من التّعليم المتوسط وثيقة رسمية
يمثل كتاب اللّغة العر ّبية ّ
للسنة ّ
مطبوعة ،أشرف على تنسيقه واشرافه "شريف مريبعي" بمساعدة مؤلفين آخرين هم":
رشيدة أيت عبد السالم" " مصباح بومصباح" "هاشمي عمر" في حين قامت بالتصميم
والتركيب السيدة ":بوبكري نوال".

1
غوية ،
 قرج ﺃوريدة "دراسة وصفية تحليلية تقويمية لكتاب السنة الخامسة من الطور اﻹبتدائي" مجلة الممارسات اللّ ّالعدد ،01꞉جامعة ملود معمري ،تيزي وزو ،الجزائر 2102 ،م ،ص.232
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وقد تولى إصدار الطبعة األولى لهذا الكتاب ،5102- 5105:الديوان الوطني
للمطبوعات المدرسية بعد المصادقة عليه من قبل لجنة االعتماد والمصادقة للمعهد
الوطني للبحث في التربية (و ازرة التربية الوطنية) ،طبقا للقرار رقم /222 ꞉م ،ع/
 5112المؤرخ في  02مارس  ،5112أما سعر بيع الكتاب هو 521011دج ،ونشر في
حجم متوسط يبلغ عدد صفحاته مائتين وتسع وثالثين صفحة (.)522
غالفه الخارجي من الورق السميك كتب عليه في األعلى باللون األبيض:
"الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية" ،وأسفلها مباشرة :و ازرة التربية الوطنية،
وصور عليه":اللّغة العر ّبية" بلون أزرق فاتح من األعلى ،وداكن من األسفل ،كما
ﱢ
الناحية السفلية الرقم ( )4بخط عريض أخضر اللون واطاره
يوجد على الغالف من ّ
الرابعة من التّعليم المتوسط" بخط
باللون األحمر ،وكتب في أسفله مباشرةّ ":
للسنة ّ
متوسط ملون باألخضر القاتم ،كما رسم على الغالف قلم حبر ذهبي الرأس ،باﻹضافة
تم تحديد مؤسسة
إلى لوحة مفاتيح حاسوب لونها بني قاتم ،وفي الجهة الخلفية للكتاب ّ
الطبع وهي":الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية" (.)O.n.p.s
ولقد استعرضت مقدمة الكتاب في صفحة واحدة واستهلت بالبسملة ،وفي
األسطر األولى للمقدمة ،نجد الهدف العام لهذا الكتاب بحيث ينبغي أن يكون للتّلميذ
في نهايته ملمح يؤهله لمواصلة تعليمه الثانوي بكل ثقة.
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غوية في بالغتها
ويعتمد هذا الكتاب على المقاربة ّ
النصية في تناول المادة اللّ ّ
ونحوها وصرفها وتركيبها ،كما ّأنه يهدف إلى بلوغ هذه الملكات لدى المتعلم أو تنميتها
ورسوخها.
وقد استعرض متن هذا الكتاب في أربع وعشرين وحدة ،وكل وحدة تحتوي على
أنشطة مختلفة والمتمثلة في :القراءة ،المطالعة الموجهة ،التعبير الكتابي ،المشاريع،
وقد خصص لكل نشاط لون يميزه عن غيره ،فالقراءة ملون بلون بنفسجي ،والتّعبير
أما
الكتابي بلون برتقالي ،والمطالعة الموجهة بلون أخضر ،والمشاريع بلون أصفرّ ،
نشاط اﻹدماج والتقييم التكويني فبلون أزرق فاتح ،ونشاط التقييم التحصيلي بلون
أحمر.
- 1عينة البحث:
ي من أجل تحقيق أهداف
وقع اختيارنا على مجموعة من تمارين البناء الفكر ّ
الرابعة
ي ،وهي مختارة من الكتاب المدرسي ّ
البحث وتقييم تمرين البناء الفكر ّ
للسنة ّ
ي ،واخترنا من بينها
متوسط ،الذي يشمل على ثمانية وأربعين ( )44تمرينا للبناء الفكر ّ
خمسة عشرة تمرينا وفق منظور التّدرج ،حيث أخذنا خمسة تمارين من بداية الكتاب
وخمسة من وسطه وخمسة من ﺁخر الكتاب ،وهذا ما يبينه الجدول التالي:
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جدول( :)1يمثل عينة البحث من تمارين البناء الفكري الموجودة في كتاب اللغة
العربية للسنة الرابعة متوسط.
ي الخمسة عشرة
رقم تمارين البناء الفكر ّ

العنوان

الصفحة

األول

سارة المستقبل

14

الثاني

انترنيت المستقبل

02

الثالث

مدينة حديثة

02

الرابع

الناشئ الصغير

54

الخامس

ال تقهروا األطفال

52

السادس

ي
الش ّكر ّ

22

السابع

الزراعة بماء البحر

44

الثامن

تمقاد

22

التاسع

الطاسيلي ذلك المتحف الطبيعي 011

العاشر

أحب العاملين

014

الحادي عشر

من هو األقوى؟

025

الثاني عشر

كالبا يساوي وزنها ذهبا

020

الثالث عشر

حديقة

040
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الرابع عشر
الخامس عشر

كيفية بناء تمرين البناء الفكري
المسجد الجامع الكبير

044

محظوظ أنت أيها اﻹنسان 044
البدائي القديم

أن األسئلة التي
وبعد اطالعنا وقراءتنا لهذه التّمارين ،انطلقنا من فرضية ،حيث توقعنا ّ
الرابعة متوسط وستكون كاﻵتي على
ي في كتاب ّ
سيبنى عليها تمرين البناء الفكر ّ
السنة ّ
سبيل المثال:
-0ﺃفكار جزئية
-5تمرين بنوي
-2الوصف
-4الحجاج
-2تفسير عبارة
-2مقارنة
-2تفسير
-4فكرة عامة
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وبعد صياغة هذه الفرضية حاولنا التعامل مع العينة بشكل أعمق ﻹثبات الفرضية
وتحقيقها ﺃو نفيها وبيان بطالنها ،والجدول رقم ( )5اﻵتي يبين عدد تكرار هذه المعالم
أو األسئلة في هذه التّمارين:
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جدول( :)2يمثل عدد تكرار المعالم التي بني عليها تمرين البناء الفكري في كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة متوسط.

تمارين

البناء التمرين

الفكري في الكتاب اﻷول

التمرين

التمرين

التمرين

التمرين

التمرين

التمرين

التمرين

التمرين

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

السابع

الثامن

التاسع

التمرين
العاشر

المدرسي

التمرين

التمرين

التمرين

التمرين

التمرين

الحادي

الثاني

الثالث

الرابع عشر الخامس

عشر

عشر

عشر

المجموع

عشر

المعالم
أفكار جزئية

×

×

×

×

وصف

×

×

تمرين بنوي

×

حجاج

×

تفسير عبارة
مقارنة

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

01

×

×

×

02

×

×

×

02

×
×
×

4

×

×

0

تفسير
فكرة عامة

×

×

×

×

×

×

02

×
×

×

×
×

×

2
2
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تحليل الجدول رقم (:)5

أن كل التّمارين تشترك في هذه المعالم (أفكار
نالحظ من خالل هذا الجدول ّ
جزئية ،تمرين بنوي ،حجاج ،وصف ،تفسير عبارة ،تفسير ،مقارنة ،فكرة عامة) ،إالّ
أن أعلى نسبة تكرار هذه المعالم كانت
ّأنها تتفاوت من تمرين ﻵخر ،كما نالحظ أيضا ّ
لألفكار الجزئية ،حجاج ،تمرين بنوي ،الوصف فقط ،أما بقية األسئلة نسبتها أقل بكثير
مقارنة بالمعالم األخرى ،وهذا ما يوضحه الجدول رقم ( )12الموجود في الملحق
رقم( ٬)10يمكن تمثيل نسب تك اررات أنواع األسئلة في العينة باألعمدة البيانية التالية
التي توضع نسبة ارتفاع وانخفاض هذه المعالم:
86.66
%

14

86.66% 86.66%

12

66.66%
10
8

26.66%

6

20%

6.66
%

4
2
0

معالم

أفكار
جزئية

الوصف

تمرين
بنوي

حجاج

تفسير
عبارة
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تحليل النتائج:

انطلقنا في بداية تحليل هذه النتائج من ضرورة تمييز ما هو متكرر عن ماهو
غير متكرر ،ووضعنا سبعة ( )12تك اررات كمعيار لمعرفة البناء األصلي والبناء
أن
ي في هذا الكتاب ،باعتباره يمثل نصف عينة البحث إذ ّ
الفرعي لتمرين البناء الفكر ّ
ي
األسئلة التي تكررت أكثر من( )12مرات تدخل في البناء األصلي لتمرين البناء الفكر ّ
في الكتاب ،والمعالم التي تكررت أقل من ( )12مرات تدخل ضمن األسئلة الفرعية
ي ،ومن خالل دراستنا لعينة البحث المتمثلة في خمسة عشر تمرينا
لتمرين البناء الفكر ّ
ي في الكتاب المدرسي ،توصلنا إلى وجود ( )14أربعة أسئلة تكررت أكثر
للبناء الفكر ّ
من ( )12سبعة مرات ،وبعد مالحظة الرسم البياني السابق يمكن تمثيل البناء األصلي
ي في الكتاب المدرسي (الرسمي) كالتالي:
لتمرين البناء الفكر ّ
ا ألفكار الجزئية
البناء األصلي

التمرين البنوي
الحجاج
الوصف

فقد سجلت المعالم السابقة (األربعة) أعلى نسبة تكرار ،وقد يعود ذلك لألسباب التالية:
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أ  -نسبة  % 86 ,66لألفكار الجزئية ،نظ ار ألهميتها في فهم واستيعاب التّالميذ
للنص قراءة صامتة ومتعددة تؤدي به ﺇلى
النص ،ويتم ذلك بعد قراءة المتعلم ّ
ألفكار ّ
استخراج الكلمات أو العبارات الغامضة ،وفك شفرتها والعمل على شرحها حسب
النص نعتمد على قرائن قريبة
للنص ،فالبحث عن أجوبة األسئلة لفهم ّ
غوي ّ
السياق اللّ ّ
النص ،ومن هذا نجد العالقة
في بنية سياق الجملة وقرائن بعيدة في محيط سياق ّ
النص تبين تناسب بين أسئلة
وية وأسئلة فهم واستيعاب ّ
الترابطية بين هذه القرائن اللّغ ّ
غوية
غوي ،باﻹضافة إلى هذا ،نجد أن األدوات اللّ ّ
ي والسياق اللّ ّ
تمرين البناء الفكر ّ
النص وترتيب عناصر الجمل وكذلك أدوات العطف
المتمثلة في ترابط وتسلسل أفكار ّ
الشكلي
النص بنية متماسكة وذلك في الجانبين
والجر ،التي تعمل على جعل ّ
ّ
ومتسقا،
ﹰ
النص منسجماﹰ،
و
صي يجب ﺃن يكون ّ
الداللي ،ولكي يتحقق التماسك ّ
الن ّ
ّ
ونظ ار لألهمية البالغة لهذين العنصرين في فهم واستيعاب مضمون النص ،ولقد أشار
الدالية
سالكتا( )SLAKTAﺇلى ذلك في قوله«:االتساق يتحدد لسانيا على مستوى ّ
أما اﻹنسجام فيتحدد على مستوى المدلولية والخطاب باعتباره انعكاسا متباينا
وّ
النصّ ،
للظروف المادية المحددة تاريخيا التي تنتج الخطاب» 1وبالتالي يستطيع المتعلم
النص؛ وهو الهدف
للنص ،وهذا ما يؤدي إلى فهم ّ
اﻹجابة على األسئلة الجزئية ّ
المرغوب.
1
غوية ،العدد ،01 :جامعة مولود
 نقال عن ꞉فاتح بوزري ،اﻹنساق ّالنصي ،مفهومه وآلياته ،مجلة الممارسات اللّ ّ
معمري ،تيزي وزو -الجزائر ،2102 ،ص .33
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ب  -نسبة  %66 ,66للتّمارين البنوية ،التي يتم اﻹجابة عليها مباشرة من التتبع
فالنص بناء منسجم ومتّسق ،إذ يعتبر االتّساق شرطا ضروريا وكافيا
للنصّ ،
الخطي ّ
النص
للتّعرف على ماهو نص وعلى ما ليس نصا ،حيث يعمل على ربط الجمل في ّ
لغوية معينة تنسج البنى الداخلية بكل عالقتها ووظائفها،
مع بعضها البعض بوسائل ّ
إالّ ّأنه ال يتحقق بعنصر واحد بل بجميع وسائله ،ونذكر من بينها :اﻹحالة،
االستبدال ،الحذف ،الوصل ،االتّساق المعجمي.
ج  -نسبة  %66 ,66للحجاج ،وقد تكرر هذا النمط من السؤال لغرض رّبما
النص إذ ّأنه ال نص
يكون ﻹيصال المعلومة إلى كل التّالميذ ،ولعالقته الوطيدة مع ّ
فالنص يسعى إلى التﺄثير في أفكار الغير ومعتقداتهم  ،والحجاج ال تتم
بدون حجاجّ ،
غوية وفقا لنسق مضبوط ومحكم،
وظيفته إالّ إذ استطاع المتكلم أن يبني الوحدات اللّ ّ
فوظيفته األساسية هي اﻹقناع والتﺄثير في الغير ،وقد شاهدنا ذلك في األساليب
النصوص التواصلية لتغيير تصورات ومعتقدات الغير ،وهذا
والحجج التي احتجت بها ّ
الرابعة متوسط ،ويجعلهم يسعون إلى تعليم هذه
ما يجعله مستهدفا في مستوى ّ
السنة ّ
الملكة لكونها مستهدفة في هذا المستوى.
الرابعة متوسط بنسبة  %22,22لقيمته
د -لقد ركزوا على الوصف في مستوى ّ
السنة ّ
األدبية وألهميته في هذه المرحلة من التّعليم المتوسط ،بحيث يتمثل في تقديم مجموعة
من العناصر المادية أو المعنوية أي الشيء الموصوف ويسند إليه صفاته ،وقد يﺄخذ
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الوصف صيغة حجاجية؛ وذلك بتقديم الموصوف بﺄسلوب ﺁخر ،يسعى من خالله إلى
التﺄثير في المتلقي ،كما يندرج الوصف مع وصف ﺁخر مما ﹸيشكل نمطاﹰ وصفيا تراتبيا،
ويتم الوصف بطريقة مشابهة أو استعارية أي باستخدام التشبيهات أو االستعارات
األصلي
كﺄنه ،...وهذا ما يجعله يدخل في البناء
بﺄدوات مثل :كﺄنه ،مثل يخيل إليكّ ،
ّ
ألن غرضهم كان تعليم هذا النوع من األنماط
ي في الكتاب ،وذلك ّ
لتمرين البناء الفكر ّ
غوية وبيان طبيعتها اﻹبالغية
في مثل هذا المستوى ،ﻹعتباره مهم لوصف البنية اللّ ّ
ولكنها ملكة ينبغي اكتسابها من طرف تالميذ هذا الطور.
للسنة
ي في كتاب اللّغة العر ّبية ( ّ
أما بالنسبة لألسئلة الفرعية لتمرين البناء الفكر ّ
ّ
الرابعة متوسط) تتمثل فيما يلي:
ّ
تفسير عبارة
فكرة عامة

البناء الفرعي

تفسير
مقارنة
وكانت نسبة تكرار هذه األسئلة قليلة وأهملت من طرف واضعي الكتاب ألسباب قد
تكون حسب األحوال التالية:
ﺃ -كانت نسبة تكرار" تفسير عبارة " قليال بنسبة %52,22ومثل هذه األسئلة

متعلقة

باالنسجام أي معرفة مدى فهم الّتلميذ للّغة ،بحيث يطلّب من التّلميذ تفكيك العناصر
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غوية المدروسة مع التّدرج في األفكار ،فاالنسجام قائم على تﺄويل كل جملة مفردة
اللّ ّ
بتﺄويل الجملة التي قبلها وبعدها ،فلم يركزوا في هذا المستوى بما يتعلق بالداللة لكونه
قدم كمساعدة وليس كسؤال أساسي ،أو بسبب مراعاة طابع التّدرج فيكون هذا
قد يكون ّ
السنوات
النوع مستهدفا في السنوات السابقة لهذا المستوى الدراسي أو مستهدفا في ّ
الالحقة له ،وقد يكون لهدف الكشف عن درجة ميل التّالميذ لهذا النوع من الدراسة أو
الكشف عن مدى توفر الدافعية الالزمة للتّعلم.
ب -وكانت تكرار الفكرة العامة بنسبة % 21وهي الفكرة األساس التي بنيت من أجلها
النصوص ،مهما اختلفت أغراضها وتناقضت ،ووردت بنسبة قليلة في الكتاب وقد
كل ّ
يعود ذلك لكونها أسئلة منخفضة المستوى والتي يمكن للتّالميذ اﻹجابة عليها بسهولة
ي ،وقد تكون لغرض التقويم التشخيصي فقط ،ولمعرفة القدرة
ودون بذل أي جهد فكر ّ
عليمية للتّالميذ على اﻹجابة لمثل هذه األسئلة.
التّ ّ
ج -وكانت نسبة تكرار" التفسير" % 21أيضا ،وينبغي على التّلميذ هنا أن يكون قاد ار
غوي،
على فهم واستيعاب معنى ّ
غوي ليكون قاد ار على شرح وتفسير النتاج اللّ ّ
النص اللّ ّ
أما نسبة تك ارره فقليلة وربما يعود ذلك لمراعاة طابع التّدرج ،فهو ﺃمر طبيعي في
ّ
غوي ،فالتّدرج في تعليم اللّغة يقتضي بالضرورة االهتمام بمبدأ التواتر أثناء
اﻹكتساب اللّ ّ
عليمي للّغة ما ،فقد تكون عقول التّالميذ في هذا المستوى تجاوزت
وضع البرنامج التّ ّ
التفسير فيكون غير مستهدف في هذا المستوى أو لكونه مدروسا سابقا في السنوات
22
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الماضية ،أو قد يكون مستهدفا في السنوات الالحقة فيكون مجرد إشارة فقط أو تمهيد
لهذا النمط وليس الغرض األساسي في هذا المستوى تعليم هذا النمط.
أما نسبة تكرار "المقارنة" فهي قليلة جدا بنسبة % 6,66وهذا النوع من األنماط
د – ّ
أن نسبة تك ارره قليلة جدا ورّبما
مهم ومعتمد عليه في
العملية التّ ّ
ّ
عليمية ورغم أهميته إالّ ّ
يعود ذلك إلى االهتمام بمخاطبة عقول التّالميذ بما يلتزم التّدرج ،فقد يكون مدروس
سابقا ،أو باعتبار أسئلة هذا المستوى معقدة داعبة للضجر وأدرج هنا كسؤال شيق ،أو
باعتباره غير نافع للمتعلم في هذا المستوى ونافع له ﺁجال أو ّأنه من األنماط المركبة
قد ال يتمكن عقل التّلميذ في هذا المستوى من استيعابه.

المبحث الثاني :تمرين البناء الفكري في الكتاب الخارجي "النجاح في اللغة العربية
وآدابها" لبالو مفتاح·
مدخل:
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النجاح في اللّغة العر ّبية وآدابها" "لبالوا مفتاح" طريق
يعتبر الكتاب الخارجي " ّ
يسهل على المتعلم كل صعب وييسر له كل معسر ،أشرف على تنسيقه األستاذ" ꞉بالو
مفتاح" ،وقد تولى نشره وتوزيعه دار البدر المحمدية  /الجزائر وذلك سنة ،2102
ونشر في حجم متوسط يبلغ عدد صفحاته  321صفحة ،قياس الكتاب.23 × 01.1 :
أما غالفه الخارجي فمن الورق السميك األملس كتب عليه في الجانب العلوي
ّ
باللون األصفر في دائرة ملونة بالبني محاطة بدوائر صغيرة كتب عليها حروف
الرابعة متوسط"،
األبجدية "اللّغة العر ّبية وآدابها" وأسفلها مباشرة باللون األبيض " ّ
السنة ّ
أما الرمز AM
وصور عليه رمز  4AMحيث كتب الرقم  4بخط غليظ باللون األزرق ّ
فلون باألبيض ،وتحتها مباشرة رسم قوس ملون باألحمر ،كما كتب على الغالف من
ّ
الناحية السلفية من الجهة اليمنى تﺄليف :بالوا مفتاح ،وتحتها كتب أهم المواضيع التي
تطرق إليها الكتاب وهي:
دروس في العروض مع التّطبيقّات.حل التّطبيقّات.دروس في النحو والصرف مع التّطبيقّات.دروس في البالغة مع التّطبيقّات.-مواضيع مقترحة مع الحلول.
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وفي الجهة الخلفية للكتاب تم تحديد دار البدر للطباعة والنشر والتوزيع في
الجزائر ،مكتوب في دائرة ملونة باألصفر تتوسط القوس األحمر وأسفلها :متوفر أيضا
من سلسلة اللّغة العر ّبية وآدابها ويتوسط هذا الغالف أربع كتب من نفس الفصيلة
مختلفة المستوى واأللوان وفي الجهة السفلية تم تحديد عنوان دار النشر :حي علي
عمران رقم  ،03برج الكيفان ،الجزائر.
واستهل الكاتب كتابه بمقدمة في صفحة واحدة حيث بدأها بالثناء والحمد على اهلل
تعالى ،ثم انتقل للحديث عن أهم المواضيع الموجودة في الكتاب والمستهدفة في
الرابعة متوسط ،واستعرض متن الكتاب في أهم المواضيع التي تتماشى
مستوى ّ
السنة ّ
بالنصوص
مع هذا المستوى من بالغة وعروض ،نحو وصرف وأسئلة متعلقة ّ
التواصلية.

تقديم العينة:
- 1
الخارجي "النجاح في اللّغة
ي في الكتاب
سنركز في تقديم تمارين البناء الفكر ّ
ّ
الرابعة متوسط على عينة اخترناها بمقاييس موضوعية والتي
العربية وآدابها" ّ
للسنة ّ
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تشمل على خمسة عشر تمرينا .1فقمنا بدراستها من أجل الكشف عن األسئلة الثابتة
والزائدة فيه.
الخارجي ،فتساءلنا في البداية
ي في الكتاب
وتنوعت أسئلة تمرين البناء الفكر ّ
ّ
عن عدد األسئلة في كل تمرين ،وقد توصلنا إلى النتائج التي يبينها الجدول التالي:
2

ي 03
عدد التمارين البناء الفكر ّ
في الكتاب
عدد األسئلة

1

4

يمكن توضيح ذلك بالدائرة النسبية التالية:

دائرة تمثل اختالف عدد ﺃسئلة تمارين البناء
ي في الكتاب
الفكر ّ
48%

2

1

312%

ي الثالثة عشر
يظهر لنا من الدائرة النسبية ﺃ ّن عدد ﺃسئلة تمارين البناء الفكر ّ
سجلت ﺃعلى نسبة ﺑ  %16مقارنة بعدد ﺃسئلة بقية التّمارين بنسبة  ،%44وبعد
 ينظر الملحق ،رقم ( ، )2ص .16-1240
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إطالعنا على هذه التّمارين الخمسة عشر ،وما الحظناه من خالل األسئلة المتداولة في
ي في الكتاب الخارجي التي
جميع التّمارين استخرجنا مجمل أسئلة تمرين البناء الفكر ّ
تتمثل فيما يلي:
- 0عنوان
- 2أفكار جزئية
- 3الشرح
- 4الوصف
- 1تمرين بنوي
- 6الفكرة العامة
النص
- 2العبرة المستخلصة من ّ
- 6األضداد.
ي في هذا الكتاب اعتمدوا على األسئلة الدقيقة
فالذين برمجوا تمارين البناء الفكر ّ
والمتدرجة والتي تتسم بالسهولة واألسلوب المباشر الذي يفهمه جميع التّالميذ.
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وبعد معرفتنا لهذه المعالم حاولنا التعامل معها بشكل أعمق ودقيق ،حيث حاولنا
تبيين تكرار هذه المعالم في تمارين العينة .1ونقدم األعمدة البيانية اﻵتية في توضيح
ذلك:
أعمدة بيانية تمثل عدد تكرار معالم العينة

93.33%

93.33%
80%

80%

%النسبة

األضداد الوصف العبرة

الفكرة
العامة

الشرح

أفكار
جزئية

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

تمرين العنوان
بنوي

أن أغلب التّمارين الخمسة عشرة تشترك في بعض المعالم والمتمثلة في
ونجد ّ
(العنوان ،الشرح ،تمرين ،أفكار جزئية) ،إذن هي أسئلة ثابتة في كل تمارين العينة
الحتاللها المراتب األولى من حيث التكرار ،أما بقية األسئلة فقد وردت في بعض
النص ،الوصف،
التّمارين وغابت في األخرى والتي تتمثل في(فكرة عامة ،العبرة من ّ
األضداد) إذن فهي زائدة أو متغيرة لعدم وجودها في جميع التّمارين.

 -1ينظر الملحق رقم (،)2ص.13
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وبعد مالحظتنا لألعمدة البيانية السابقة ،يمكن تمثيل األسئلة المتواترة التي
تشكل البناء األصلي للتّمرين كالتالي:
العنوان
الشرح

البناء األصلي

أفكار جزئية
تمرين بنوي
أما األسئلة الزائدة التي تشكل البناء الفرعي في الكتاب ،فيمكن تمثيلها كالتالي:
ّ
الفكرة العامة
البناء الفرعي

األضداد
العبرة
الوصف

ي في
وهذا ما يظهر وجود تجانس في اختيار قالب عرض تمارين البناء الفكر ّ
هذا الكتاب ،فقد غلبت األسئلة األولى في جميع التّمارين؛ أي اعتمد على بناء واحد
إما
في كل التّمارين ،وأما األسئلة األخرى فهي زيادة في بناء هذا التّمرين ،فتكون ّ
السنوات السابقة (السنة  2و السنة  )3أو تمهيدية لما سيدرس في
تذكير لما درسوه في ّ
الثانوي.
التّعليم
ّ
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وكان االعتماد على معلم العنوان والشرح لوجودهما في أغلب التّمارين حيث
تكر ار  04مرة ،والسؤال هو :هل يتناسب هذان السؤالن مع مستوى تالميذ هذا الطور؟
واالّ لماذا االعتماد الكبير عليهما؟ ثم تﺄتي بقية األسئلة المتمثلة في تمرين بنوي
واألفكار الجزئية.
ي الموجودة في
وكانت أسئلة البناء األصلي ثابتة في كل تمارين البناء الفكر ّ
العينة ألسباب قد تكون كالتالي:
الدراسات الحديثة العتباره عتبة مهمة
أ  -العنوان :يحظى العنوان بﺄهمية كبيرة في ّ
النص وبؤرة اختزال األفكار التي ينوي
ألنه يشكل واجهة ّ
ليس من السهل تجاهلها ،و ّ
النص دون تردد مادام
النص إبالغها ،إذ يستطيع القارئ من خاللها دخول عالم ّ
ّ
النص ،وقد ركز عليه الكتاب الخارجي في بناء تمرين البناء
استعان بالعنوان على ّ
السنة هي المرحلة
ي في هذا المستوى الدراسي ( 4متوسط)العتبار هذه ّ
الفكر ّ
الثانوي ،فعلى التّلميذ في هذا الطور أن
األساسي والتّعليم
االنتقالية بين التّعليم
ّ
ّ
يتعرض إلى شيء من التعمق من حيث جميع الجوانب كالتعرض "للعنوان" الذي
يحرص على أن يؤدي بكلماته وعباراته دوره المهم واألساسي بالنسبة للقارئ بﺄن
يعطيه فكرة سريعة عن المادة التحريرية ،ويضعه موضع االختبار بين ما يق أر وما ال
عدة وهذا ما
يق أر وبفتح شهيته ويداعب حماسه وسط ما يتعرض له من صحف ّ
يحتاجه تلميذ المستوى الرابع متوسط.
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ب -الشرح :يعد الشرح أحد ركائز علم الداللة وأهم موضوعاته ،وبان ﺃثر ذلك في
غوية والسيما معاجم المعاني ،وقد ركز عليه في بناء تمرين
كتب اللّغة والمعاجم اللّ ّ
ي في هذا الكتاب لمعرفة المتعلم حسن استعمال القواميس والمعاجم
البناء الفكر ّ
والموسوعات للتعرف على دالالت األلفاظ ،وألهميته في تطوير اللّغات بصورة
الرابع ،حيث
عامة واللّغة العر ّبية بصورة خاصة ،وهذا ما يحتاجه تلميذ المستوى ّ
يتخرج من هذا الطور وهو مزود ومتمكن من اللّغة تمكنا يسمح له باستخدامها
والتعامل فيها دون أية صعوبة ففي هذا المستوى يستكمل التّلميذ القدرة على ممارسة
اللّغة من حيث جميع الجوانب.
إن الترتيب المنطقي المتناسق لألفكار مهم جدا لالستيعاب
ج -اﻷفكار الجزئيةّ :
وجذب انتباه المستمع ،فمن السهل جدا شرود المستمع إذا لم تكن األفكار متسلسلة،
فالتركيز على توضيح نهاية وبداية عنصر آخر منفصل عنه أمر يساعد المستمع
ي ال يستغني
على الفهم ،كما يجعل اﻹلقاء إنسانيا ومتناسقا ،ونجد تمرين البناء الفكر ّ
النص
على مثل هذه األسئلة التي تسمح للتّلميذ بالفهم الجزئي للفكرة التي يريد ّ
تبليغها ،ولمعرفة كيفية ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا ومتناسقا وكيفية معرفة
ي في
استخراجها من ثنايا ّ
النص ولهذه األهداف ركزوا عليها في تمرين البناء الفكر ّ
مثل هذا المستوى.
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التمرين البنوي :تتوقف أسئلة التّمرين البنوي على جملة من الصيغ والتّراكيب التي
للنص ومتابعته لألفكار المقروءة ،فال
ينبغي أن يستنبطها المتعلّم من التتبع الخطي ّ
النص واﻹجابة عن السؤال ،حيث يعتمد عليه في
يتطلب من التّلميذ سوى العودة إلى ّ
النصوص،
ي للكشف عن مهارة التّالميذ في فهم واستيعاب ّ
تقديم تمارين البناء الفكر ّ
فهي مصاغة بشكل مباشر وتتسم بالسهولة والوضوح حيث تستلزم اﻹجابة عنها قراءة
النص فقط.
ّ
 -3مقارنة بناء تمرين البناء الفكري بين الكتاب المدرسي الرسمي والكتاب
الخارجي:
ي في الكتاب المدرسي
تطرقنا سابقا إلى دراسة أسئلة تمرين البناء الفكر ّ
(الرسمي) والخارجي فتوصلنا إلى استخراج البناء األصلي والفرعي لكال الكتابين
والجدول رقم ( )05اﻵتي يبين ذلك:

البناء األصلي

الكتاب المدرسي

الكتاب الخارجي

أفكار جزئية

عنوان

تمرين بنوي

شرح
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البناء الفرعي
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حجاج

أفكار جزئية

وصف

تمرين بنوي

تفسير عبارة

فكرة عامة

تفسير

العبرة

فكرة عامة

الوصف

مقارنة

األضداد

اإلستنتاج:
ي في الكتاب المدرسي
هذه هي األسئلة التي عرضنا بها تمارين البناء الفكر ّ
الرابعة متوسط ،وهي كما قلنا من قبل أسئلة دقيقة ومتّدرجة،
والكتاب
الخارجي ّ
للسنوات ّ
ّ
النص ،حيث كان االعتماد في البناء األصلي لهذا التّمرين
ذات صلة وثيقة بمضمون ّ
في كال الكتابين بالدرجة األولى على األسئلة المتعلقة بـ(التّمرين البنوي واألفكار
الجزئية) التي تعتبر من أوجه التشابه بينهما.
ي
مع العلم أن سؤال تمرين البنوي يعتمد عليه في تقديم تمارين البناء الفكر ّ
العتباره سؤال مباشر يعكس الفهم العام لجميع التّالميذ وال يتطلب من التّلميذ سوى
النص واﻹجابة عن السؤال فمثل هذه األسئلة يحتاجها التّالميذ لتحقيق
العودة إلى ّ
بليغية.
غاياتهم التّ ّ
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نفس الشيء مع أسئلة األفكار الجزئية التي تدخل في نفس البؤرة مع التّمرين
النص تبليغها وبإلقاء نظرة
البنوي في مساعدة التّالميذ على الفهم العام للفكرة التي يريد ّ
على الجدول ،نالحظ أن الكتابين اختلفا في البناء األصلي لهذا التّمرين ،فنجد الكتاب
المدرسي اعتمد على أسئلة الحجاج والوصف إضافة إلى السؤالين السابقين (أفكار
ّ
جزئية ،تمرين بنوي) بينما اعتمد الكتاب الخارجي على أسئلة الشرح والعنوان إضافة
إلى السؤالين السابقين.
مع العلم أن مثل هذه األسئلة تحظى بﺄهمية كبيرة في الدراسات الحديثة العتبار
العنوان عتبة مهمة ال يمكن تجاهلها واعتبار الشرح إحدى ركائز علم الداللة ،إال أنها
ي في الكتاب المدرسي ،إذ كان من
أهملت في البناء األصلي لتّمرين البناء الفكر ّ
المفروض أن يعتمد واضعوا الكتاب المدرسي على هذا النوع من األسئلة المتداولة في
الخارجي واألسئلة المتداولة
الكتاب الخارجي ،باعتبارها األسئلة المتداولة في الكتاب
ّ
الرابعة متوسط) لديها أهمية تربوية ومعرفية
في االمتحانات المصيرية وباعتبار ّ
السنة ( ّ
دقيقة في حياة تالميذ هذا الطور من التّعليم ،ألنها سنة التتويج فهي المرحلة االنتقالية
الثانوي فعلى التلميذ أن يتعرض إلى شيء من التّعمق
بين التّعليم المتوسط والتّعليم
ّ
ي في إحداث تغيرات في التفكير والتواصل،
والتّوسع ،وهذا ما يعكسه تمرين البناء الفكر ّ
غوية حتى ترسخ في الذهن.
وفي التدريب على استعمال القوالب اللّ ّ
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ي ،بل
ولم يتوقف الكتابان على هذه األسئلة فقط في بناء تمرين البناء الفكر ّ
اشتمال على أسئلة فرعية ،فعلى ضوء الجدول نالحظ تشابها في سؤال واحد متعلق ،بـ
(الفكرة العامة) العتبارها هي الفكرة األساسية التي ال يستغني عنها كل نص لذلك
نجدها في كال الكتابين.
بينما أوجه االختالف في البناء الفرعي ،فنالحظها أكثر ،مقارنة بﺄوجه التشابه،
ي في الكتاب المدرسي على األسئلة
فقد اشتمل البناء الفرعي لتّمرين البناء الفكر ّ
المتعلقة بـ(تفسير عبارة ،تفسير ،مقارنة) بينما اعتمد الكتاب الخارجي على أسئلة
للسنة
مغايرة هي (األضداد ،العبرة ،الوصف) ،ونفهم من تحليلنا أن الكتاب المدرسي ّ
عما هو متداول في
الرابعة متوسط قام بتقديم تمرين البناء الفكر ّ
ّ
ي لتّلميذ بطريقة مخالفة ّ
الكتب الخارجية والدليل على ذلك غياب المعالم ( )14األساسية (عنوان ،شرح،
ي في الكتاب المدرسي.
األضداد ،العبرة) في تمرين البناء الفكر ّ

المبحث الثالث ꞉مقارنة تمرين البناء الفكري بين الكتاب المدرسي والكتاب الخارجي
واالمتحانات·
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عرض تمرين البناء الفكري في امتحانات السنة الرابعة متوسط:
يتم فيه مالحظة سؤال التّالميذ وتﺄكيد مدى
ﹰ
تعتبر االمتحانات إجراءﹰ
منظماّ ،
تحقيقه لألهداف الموضوعية ،ولتحديد مقدار ما تعلّمه الطلبة في موضوع ما ،1كما
يرمي إلى فحص مكتسبات التّالميذ التّعليمية قصد تربيتهم ومعرفة مدى تحقيق
األهداف التّعليمية التّعلمية وتحديد وضعية المتعلم ضمن فوج أو مجموعة أو مستوى،2
فﺄصبحت االمتحانات تعني قياس وتقويم العملية المتمثلة في جميع األعمال التي يقوم
بها المعلم من أجل الحكم على مستوى تحصيل الطالب واستيعابهم وفهمهم
للموضوعات التي دروسها ،وهي أساسا تساعد على تحقيق األهداف التّعليمية وكما
ّأنها قوة فاعلة تكشف عن مدى فاعلية التّدريس والمناهج والكتب الدراسية وأساليب
التّدريس.
ي المقترحة في موضوعات االختبارات
وسنركز في تقديم تمارين البناء الفكر ّ
على خمسة امتحانات جمعناها من مدارس مختلفة وسنوات متنوعة ،والمتمثلة فيما
يلي:

-http ://hajah.edu/file/qau qaddomi2.pdf

1

- www.ecoledz.net/uploads
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ي في المتوسطة
تمرين البناء الفكر ّ

السنة
ّ

االمتحانات
0

اختبار الفصل األول في 22
مادة اللّغة العر ّبية

2

0312

اختبار الفصل األول في 22
مادة اللّغة العر ّبية

3

الفرض الثاني للفصل الثاني 22

جوان 2106-2101م

جوان 2106-2101م

0312

الفرض الثاني للفصل األول أيت سعيد أعمر 2101-2104م
في مادة اللّغة العر ّبية

1

2103م

0312

في مادة اللّغة العر ّبية
4

جوان 2102م-

البويرة

امتحان شهادة تعليم المتوسط و ازرة
الوطنية

التربية دورة

ماي

2106م

أما
نجد أن االمتحانات األربعة األولى متنوعة من حيث (الفروض واالختبار) ّ
االمتحان الخامس فيتمثل في امتحان شهادة التّعليم المتوسط لدورة ماي  ،2106وهذا
ما يوضحه الملحق رقم(.)13
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ي الموجودة في
بعد مالحظتنا لألسئلة المتداولة لتّمارين البناء الفكر ّ
االمتحانات .1حاولنا التعامل معها بشكل أعمق ودقيق حيث حاولنا تبيين تكرار هذه
األسئلة في تمارين االمتحانات الخمسة ،لمعرفة البناء العام لهذا التّمرين في
االمتحانات ،2وساعدتنا األعمدة البيانية التالية في توضيح ذلك:
أعمدة بيانية تمثل عدد تكرار أسئلة تمارين االمتحانات.
120%
100%

100%

80%

80%
60%

النسبة

60%

60%

40%
40%
20%
0%

عنوان

شرح

أفكار جزئية

تمرين بنوي

األضدد

نجد أغلب التّمارين تشتمل على األسئلة التالية( :العنوان ،الشرح ،أفكار جزئية،
تمرين بنوي) ،إذ يحتل معلم الشرح الصدارة لوجوده في جميع التّمارين ،ويليه كل من
(العنوان ،أفكار جزئية ،تمرين بنوي) ،لتكرارهم تقريبا في كل التّمارين ،أما بالنسبة
لمعلم األضداد فجاءت في المرتبة األخيرة لقلة تكرارها.

 -1ينظر :الملحق ،رقم ( ،)3ص.01-13
 -2نفسه ،ص .00
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ب -مقارنة تمرين البناء الفكري في الكتاب المدرسي واالمتحانات:
ي في الكتاب المدرسي واالمتحانات واستقراءها
بعد تتبع أسئلة تمرين البناء الفكر ّ
استقراء دقيقا يمكن تقديم البناء األصلي لهذا التّمرين في الجدول رقم( )12التّالي:
الجدول رقم (:)70
المدرسي
الكتاب
ّ

االمتحانات

البناءاألصلي لتمرين

 -أفكار جزئية

 -العنوان

ي
البناء الفكر ّ

 -تمرين بنوي

 -الشرح

 -حجاج

 -تمرين بنوي

 -وصف

 أفكار جزئية -األضداد

تحليل الجدول:
المدرسي
ي في الكتاب
سنقوم هنا بعرض تحليل مقارنة تمرين البناء الفكر ّ
ّ
واالمتحانات ،فبإلقاء نظرة على الجدول رقم ( )12يظهر لنا كثرة األسئلة المتباينة
بينهما ،في حين ال نجد سوى سؤالين متشابهين بينهما.
فنالحظ تشابه في األسئلة المتعلقة بالتّمرين البنوي واألفكار الجزئية لكونهما
مهمين؛ ليس من السهل تجاهلهما في هذا التّمرين ،ونالحظ غياب األسئلة
عنصرين ّ
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المدرسي ،ونقص األسئلة المتعلقة بـ(الحجاج،
المتعلقة بـ (العنوان ،الشرح) في الكتاب
ّ
المدرسي من األسئلة
الوصف) في االمتحانات ،إذ كان من المفروض أن يكثر الكتاب
ّ
التي تتكرر بكثرة في االمتحانات العتبارها نقطة حاسمة للحكم على مستوى تحصيل
التّالميذ ،وللحكم على فهمهم واستيعابهم للموضوعات التي درسوها ،وخاصة في كتاب
الرابعة متوسط ،العتبارها مرحلة حرجة على التّالميذ ،وهذا ما
اللّغة العر ّبية ّ
للسنة ّ
أشرنا إليه في تحليل الجدول رقم ( )11وهو ما يدل على عدم توافق تمرين البناء
للسنة ( )14متوسط ،والدليل على ذلك
ي في الكتاب
الرسمي مع مستوى التّالميذ ّ
الفكر ّ
ّ
ي في االمتحانات.
عدم تضمنه للمعالم األساسية المتداولة في تمرين البناء الفكر ّ
ج -مقارنة تمرين البناء الفكري في الكتاب الخارجي واالمتحانات:
الخارجي واالمتحانات ،قصد
ي في الكتاب
سنحاول مقارنة تمرين البناء الفكر ّ
ّ
الكشف عن مدى توافقهما واختالفهما وانطلقنا في البداية بضرورة تمييز بناء تمرين
ي في كليهما والجدول رقم ( )16التالي يوضح ذلك:
البناء الفكر ّ

الجدول رقم (:)70
الكتاب الخارجيّ
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 -العنوان

 -العنوان

 -الشرح

 -الشرح

 -تمرين بنوي

 -تمرين بنوي

 -أفكار جزئية

 أفكار جزئية -األضداد

تحليل الجدول:
يظهر لنا من خالل الجدول تشابه في الوثيقتين في عدة أسئلة وهي (شرح،
أفكار جزئية ،تمرين بنوي ،عنوان) ،ويختلفان في سؤال واحد وهو (األضداد) ،ويعود
فينص تركيزهم كثي ار على شرح األلفاظ
ذلك ربما لعدم تك ارره بكثرة في االمتحانات،
ّ
العتبارها أحد الركائز التي ال يمكن االستغناء عنها.
وهذا يدل على توافق الوثيقتين في بناء هذا التّمرين العتبار الكتاب الخارجي
وثيقة تمهيدية لالمتحانات وطريق يسهل وييسر للتّالميذ الطريق لالمتحانات ،فبالتّالي،
الخارجي خير دليل للتّلميذ ونهج يسهل عليه كل صعب وييسر
يمكن القول ﺇ ّن الكتاب
ّ
عليه كل معسر ،وهذا ما يؤدي إلى تحقيق جملة من األهداف المرغوبة في العملية
علمية.
عليمية التّ ّ
التّ ّ
اإلستنتاج:
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المدرسي
ي في الكتاب
سنقوم هنا بعرض نتائج مقارنة تمرين البناء الفكر ّ
ّ
انصب اهتمامنا على
والكتاب
الرابع متوسط ،حيث ّ
الخارجي واالمتحانات في الطور ّ
ّ
النص تبليغها،
هذا النوع من التّمارين ألهميته في فهم واستيعاب الرسالة التي يريد ّ
غوية بوضوح ،يمكن القول ﺇ ّن تمرين
ولكون ّ
النص البنية التي تظهر فيها المستويات اللّ ّ
غوية األخرى ( كالتعبير الشفهي ،القواعد
ي يشكل نقطة انطالق لألنشطة اللّ ّ
البناء الفكر ّ
النحوية والصرفية واﻹمالئية والبالغية ) و وحدة ﺃساسية للفهم واﻹفهام ∙
فقد ﺃصبح موضوعا له معاييره و مقاييسه التي يقوم عليها ،فهو يوازي ﺇلى حد
النص الذي يطرح من ﺃجله ،وﺃ ّن ﺃي بناء لهذا التّمرين ال بد ﺃن ينطلق من قوانين
بعيد ّ
ومبادئ تتماشى مع مستوى التّالميذ ويساعدهم في تحقيق رغباتهم في النجاح.
بالسنة
وقمنا بدراسة هذا النوع من التّمارين في الكتب واالمتحانات الخاصة ّ
الرابعة متوسط لكونها تمثل الحلقة األخيرة من مرحلة التّعليم المتوسط ،والمركز
ّ
في لتّالميذ هذا الطور ،وذلك من
بوي و
األساس الذي يؤسس الوعي التر ّ
العلمي والمعر ّ
ّ
عليمية الالّحقة ،بحيث يخرج التّلميذ من هذا الطور
ﺃجل تحقيق مردودية في السنوات التّ ّ
وهو مزود ومتمكن من اللّغة حتى يستخدمها ويتعامل معها دون ﺃّية صعوبة ﺇالّ ﺃ ّن
المدرسي
المالحظ من مقارنتنا ﺃّنه يوجد تباين بين برمجة هذا التّمرين في الكتاب
ّ
الرسمي واالمتحانات ،وقد تﺄكد لنا هذا األمر حين قارنا بينهما حيث بدا لنا مدى
ّ
التّباعد بينهما ،وهذا ما نجده سلبيا العتبار االمتحانات في مثل هذا المستوى مصيرية،
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فعلى التّلميذ ﺃن يتدرب ويتعود على مثل األسئلة المقترحة في االمتحانات لكي تصبح
من اﻵليات الالشعورية لديهم.
والحقيقة ﺃّنه مهما توفرت في الكتب المدرسية المواصفات واألسس الفنية
والعلمية المطلوبة ،ﺇالّ ﺃّنه قد يكون فيه نواحي النقص والقصور ،وهذا ما نجده في
الرابعة متوسط ،فقد حسن التّرابط والتّدرج في
الكتاب
المدرسي للّغة العر ّبية ّ
للسنة ّ
ّ
ي بين األسئلة المقررة في مستوى السنوات الماضية وتّم
عرض ﺃسئلة تمرين البناء الفكر ّ
االبتعاد عن األسئلة الصعبة المبهمة التي تفوق ﺇمكاناتهم اللّغوية والذهنية ،وتّم التركيز
ي في
على استكمال تحقيق األهداف السابقة ،ﺇالّ ﺃ ّن تحليلنا لمحتوى تمرين البناء الفكر ّ
وقصور على مستوى هذا
ا
المدرسي وتحليله في االمتحانات يكشف لنا نقصا
الكتاب
ّ
المدرسي ،وهنا يجب ﺃن يتدخل واضعو المنهاج بضرورة تغيير
التّمرين في الكتاب
ّ
منهاج هذا التّمرين في الكتاب ،ومبررات ذلك مايلي:
ي المتداولة في االمتحانات.
- 0عدم موافقتها لتّمارين البناء الفكر ّ
تكون هذا التّمرين.
- 2عدم االنتقاء الممعن في اختيار األسئلة التي ّ
ي.
- 3قلة التخطيط الدقيق في بناء محتوى تمرين البناء الفكر ّ
- 4نقص األسئلة المهمة التي ينبغي تواجدها في هذا التّمرين.
- 1االعتماد على الطريقة التقليدية في عرض هذا التّمرين.
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فال بد ﺇذن من إعادة النظر في طريقة بناء هذا التّمرين باالعتماد على كيفية
بنائه في الكتب الخارجية واالمتحانات واالبتعاد عن الطريقة التقليدية في عرض
هذا التّمرين ،وبالتالي يبقى الحل بين ﺃيدي واضعي المنهاج لتحديد ﺃسئلة البناء
ي المساعدة للتّالميذ ،وقد ساعدتنا المقارنة ﺃيضا على معرفة البناء الذي
الفكر ّ
ينبغي ﺃن يكون في عرض هذا التّمرين في الكتاب المدرسي ،وهو كالتّالي:
-0العنوان∙
-2ال ّشرح.
-3ﺃفكار جزئية.
-4تمرين بنوي.
-1ﺃضداد.
الخارجي مع
ي في الكتاب
وفي المقابل نجد توافق ﺃسئلة تمرين البناء الفكر ّ
ّ
االمتحانات لكثرة ﺃوجه التشابه بينهما ،لذا يعتبر هذا الكتاب ﺃداة مهمة من ﺃدوات
لعمليتي التّربية والتّعليم ،ومصدر ﺃساسي للمعرفة وسند
التعلم ،ووسيلة فاعلة محركة
ّ
مهم في طريقة اﻹعداد وتحصيل المعلومات ،فهي بذلك تساعد على تدعيم المتعلم
السنة
لمكتسباته القبلية وتنميتها ،وتعمل على تدريس المتّعلمين وتهيئتهم المتحانات ّ
الرابعة متوسط∙
ّ
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21

خاتمة
نذكر في خاتمة هذا البحث ﺃنفسنا وغيرنا بقوله سبحانه وتعالى ﴿:فمن كان
يرجو لقاء رّبه فليعمل عمال صالحا وﻻ يشرك بعبادة رّبه ﺃحدا﴾ [ سورة الكهف :اﻵية
∙]111
ورحمة ،نضع قطراتنا اﻷخيرة بعد رحلة عبر فصلين
ﹰ
وبحمد الباري ونعمة منه وفضل
ي في كتاب اللّغة العربية للسنة الرابعة
بين تفكر وتعقل في
ّ
تعليمية تمرين البناء الفكر ّ
متوسط∙
جاهدة لﻺرتقاء بدرجات العقل ومعراج اﻷفكار ،فما هذا ﺇﻻ جهد
ﹰ
وقد كانت رحلةﹰ
مقل وﻻ ندعي فيه الكمال ،ولكن عذرنا ﺇن بذلنا فيه قصارى جهدنا فﺈن ﺃصبنا فذلك
مرادنا وﺇن ﺃخطﺃنا فلنا شرف المحاولة والتّعلم∙
ي في كتاب اللّغة العربية للسنة الرابعة متوسط
فﺈ ّن الحديث عن تمرين البناء الفكر ّ
في كل جانب من جوانبه مع اﻹجادة واﻹرتقاء ﺃمر ستظل جهوده غير منتهية∙
ﺇﻻ ﺃّننا توقفنا على خبايا كثيرة في عرض هذا التّمرين ،فالتقينا بقصور وفراغات ﻻ بد
لنا من ذكرها ،والتﺄكيد على وجودها وﺃهم تلك القصور.
المدرسي.
ي في الكتاب
 -1سوء نوعية بناء تمرين البناء الفكر ّ
ّ
الرابعة متوسط.
 -2عدم دقة برمجة هذا التّمرين في كتاب اللّغة العربية ّ
للسنة ّ
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خاتمة
المدرسي ،عن بنائه في اﻹمتحانات والكتب
 -3اختالف بناء هذا التّمرين في الكتاب
ّ
الخارجية.
 -4اعتماد واضعي المنهاج على الطّريقة التّقليدية في عرض ﺃسئلة هذا التّمرين.
ويبدو لنا ،قبل ختم هذه الخاتمة ،ﺃّنه من الواجب علينا ﺃن نتوقف بالنداء ﺇلى
واضعي برنامج الكتب المدرسية ،فالحل يبقى بين ﺃيديهم في ﺇعادة النظر في كيفية
برمجة هذا النوع من التّمارين في الكتب المدرسية ومساهمتهم في تحقيق الهدف من
علمية∙
عليمية والتّ ّ
العملية التّ ّ
وفي ختام هذا البحث نﺄمل ﺃن نكون قد وفقنا في عملنا هذا ،بمقدار ما فهمنا،
والحمد ﷲ ،نهاية ﻻ تزال تبدﺃ وبدء“ ﻻ ينتهي∙
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